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كسي ترديد ندارد كه حال و روز صنعتگران ايراني در اين سال هاي تازه سپري شده خوش 
نبوده و نيست. از سوي ديگر اما كسي هم شك ندارد كه صنعتگران اصيل و سختكوش 
ايراني در همين دوره سخت با صيانت از كارخانه ها و توليد، ضمن حفظ اشتغال موجود و 

حتي رشد اشتغال نيازهاي مادي كشور را نيز برطرف كرده اند...
 صفحه4

بهار 1399 با همه بهارهايي كه در دهه هاي تازه سپري شده به ياد داريم تفاوت معناداري 
داشت. در بهار امسال متاسفانه خزان كروناي زاد و رشد يافته در چين و ايران نيز رسيد و 
با سياست هاي اوليه ناكارآمد روزگار را تيره و تار كرد. اقتصاد ايران كه پيش از رسين كرونا 

نيز از تحريم و سياست هاي ناكارآمد آسيب ديده بود...

انجمن مدني - كارفرمايي ايران روزهايي ويژه را پشت سر مي گذارند. پيامدهاي گسترش 
ويروس كرونا همان طور كه جان و نان شهروندان را با تهديد مواجه كرده است، پيوندها را 
نيز كاهش داده است و انجمن مديران صنايع از اين قاعده مستثني نبوده است. با اين همه 

اما در بهار 1399 نيز همانن همه فصل هاي سپري شده...

نخسللتين تحريم هاي يك جنبه آمريكا عليه جمهوري اسللامي ايران، به سال 1358-
198۰ پس از اشغال سفارتخانه آمريكا بازمي گردد. اين تحريم ها، در سال 1981-1359، 
موجب تغيير رفتار ايران شده كه بر اساس آن، با امضاي قرارداد الجزاير، به آزادي اعضاي 

سفارتخانه منجر شد. ايران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰15...

با گسترش ويروس كرونا و بحران هاي ناشي از آن، چالش هاي متعددي پيش روي جوامع 
قرار گرفته است و تبعات جدي را براي صنايع و فعاالن اقتصادي داشته است. همه دولت ها 
به دنبال راه حل هايي براي كاهش اثرات منفي اين بحران هستند. در اين راستا كشورهاي 

مختلف در جهت حفظ امنيت غذايي و تامين تجهيزات پزشكي...

 صفحه17

 صفحه31

 صفحه55
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»چشللم انداز امنيت ملي جمهوري اسللامي ايران«، بخشللي از »سال نماي امنيت ملي 
جمهوري اسامي ايران« است كه از شماره نخست آن تاكنون مورد توجه ويژه و پيگيري 
مخاطبين سال نما، به ويژه مسئوالن و دست انداركاران قوا و نهادهاي مرتبط و كارگزار در 

تأمين امنيت ملي جمهوري اسامي ايران قرار گرفته است...
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اقتصاد سياسي بهار 1399

قدرت هژمون و كارايي نظام تحريم ها در روند جهاني شدن 

مقابله بازرگانان و دولت ها با ويروس كرونا

گزارش های كارشناسی از اقتصاد زيرضرب كرونا

چشم انداز امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران

انجمن مديران صنايع

در اين سللال های واپسين عمر و روزگار سالخوردگی هرازچندگاهی با موضوعاتی مواجه 
می شوم كه سخت متأثرم كرده و اشك بر ديدگانم جاری می  كند؛ موضوعاتی چه بسيار 
گوناگون اما مشترك در يك چيز و آن »عشق به وطن«.هنگامی كه می بينم و می شنوم 

 صفحه2  فرهيختگان و روشنفكران ايرانی دور از وطن و سرزمين مادری...

غفلت خطرناک از گنج سرمايه انسانی ايران
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یادداشت

در اين سال های واپسين عمر و روزگار سالخوردگی 
هرازچندگاهی با موضوعاتی مواجه می شوم كه سخت 
متأثللرم كرده و اشللك بللر ديدگانم جللاری می  كند؛ 
موضوعاتی چه بسيار گوناگون اما مشترك در يك چيز 
و آن »عشق به وطن«.هنگامی كه می بينم و می شنوم 
  فرهيختگان و روشنفكران ايرانی دور از وطن و سرزمين 
مادری اين چنين به ميهن خود عشق می ورزند و برای 
ارتقللای آگاهی و شللناخت من ايرانی سللعی و تاش 
می كنند، وقتی كارشناسللان و دانش پژوهان دور از مام 
ميهن برای رفع مشكات و مصائب اين ملك و درمان 
دردها و رنج های اين مردم به هر طريق ممكن، خود را 
دچار سختی ها و زحمات وصف ناشدنی می كنند، اشك 
شوق بر ديدگانم جاری می شود و بر اين همه مجاهدت 
سر تعظيم فرود می آورم. اينكه افرادی چنين برجسته و 
فرهيخته اين چنين در غربت درد »ميهن« و مردم شان 
را داشته باشند، امری سخت ستايش برانگيز است.  اگر 
يك وجه عظمت روح ايرانی، دفاع جانانه و شللهادت ها 
و ايثارهای جوانانی اسللت كه هشت سال با دست های 
خالی امللا اراده های بزرگ و فوالديللن، از مرزهای اين 
سللرزمين دفاع و جان شيرين شللان را نثار ارزش های 
دينی و اعتقللادی و ماندگاری اين آب وخاك كردند كه 
خود قصه هايی است عاشللقانه و احاديثی پرخون؛ اگر 
فرهيختگان و عالمان و روشنفكران ساكن اين سرزمين 
در تمامی اين سللال ها و با وجود مصائب و كمبودها و 
بعضا نامهربانی ها و بی محبتی ها در ميهن عزيز ماندند 
و جای وطن نكردند و با آثار علمی و پژوهشللی و نيز 

ابداعات هنری و فرهنگی وزن و اعتبار اين سللرزمين، 
ايللران عزيللز را همچنان در جهللان پللرآوازه كردند و 
دستاوردهای بسلليار بر جای نهادند كه خود فرصت و 
مجالی خاص و مستقل می طلبد و اگر دولتمردانی كه با 
وجود نامايمات، طعن، دشمنی ها، وسوسه ها و فشارها، 
خدمت به مللردم و ميهن را برگزيدند و سللاختارهای 
اقتصادی و صنعتی اين ملك را اعتا بخشيدند و اگرهای 
ديگر كه بی شك بسيارند، فراهم و ممكن نشده است، 
مگر جز توانمندی و اسللتغنای روح انسان ايرانی! روح 
و روان هايی كه مانند هميشلله تاريخ و چون چشمه  ای 
می جوشد و در جای خود مانند رعد می خروشد و فارغ 
از فاصللله جغرافيايی و بيرون يا درون مرزها يا درون يا 
بيرون سللاختار قدرت، همچنان در عشللق به ميهن و 
مردم شان می كوشند و دغدغه  ای جز سعادت و كاميابی 
اين مردم و پيشللرفت و توسللعه اين وطن، ايران عزيز 
ندارند.اين همه مقدمه  ای بود برای بيان يك عبارت كوتاه 
و آن عبارت آن  است كه »قدر سرمايه های انسانی خود 
را بدانيم!«. اين سخن يك صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد 
ملی است كه برخاف تمامی باورهای ذهنی و تصورات 
به ظاهر عينی، عرض می كند آنچه يك ملت را در ميان 
سللاير ملل و در اوج تنگناها و مشللكات برمی كشللد 
و اعتبار و عظمت می بخشللد، نه منابع معدنی، انرژی، 
وسعت سرزمين، پول و سرمايه های مادی و مالی بلكه 
در يك كام غنای »سرمايه های انسانی« آن سرزمين 
و ملت است! اين سرمايه  ای است كه اگر موجود باشد، 
جای خالی آن ديگر سرمايه ها را پر می كند و اگر نباشد، 

تمامی آن ديگرهللا، به هيچ كاری نمی آيند.ميهن مان، 
ايران عزيز، از منظر سرمايه های انسانی، سرزمينی است 

بس شگفت انگيز! غنی و حسرت برانگيز!
كافی است از اين ثروت ملی عظيم خود آگاه شويم 
و اساس قدرت خود را بر گردآوردن، ارج و قرب   بخشيدن 
و بهره گيری از اين سرمايه های عظيم انسانی قرار دهيم 
و آنگاه به چشللم خود ببينيم چه ها خواهد شللد؛ چه 

كارهايی كارستان! 
اكنون كه ميهن مان با سخت ترين شرايط اقتصادی 
و سياسللی دست به گريبان است، شايسته است از صلح 
و آشللتی سللخن بگوييم و اين امكان را فراهم آوريم تا 
تمامی ايرانيان عاشق ميهن و مام وطن، فرهيختگان و 
روشنفكران و عالمان و كارشناسان خارج و داخل كشور 
در فضايی امن و آرام بتوانند عشق و عاقه خود را برای 

اعتای ميهن ابراز و ايثار كنند.
اين سخن سالخورده صنعتگری است كه هرچه 
در زندگی داشته   در مسير عشق به اعتای ميهن 
و مردم صرف كرده و از مشاهده روح بزرگ انسان 
ايرانی كه در نقطه نقطه جهان می درخشد، به وجد 

می آيد و اشك می ريزد!
مرزها و مرزبندی های كاذب را كنار زنيم و گوهرهای 
كمياب سرمايه انسانی مان را پاس بداريم كه بقا و دوام 

اين ملت و سرزمين جز از اين مسير حاصل نمی شود: 
همراه شو عزيز، همراه شو عزيز

 تنها نمان به درد، كاين درد مشترك
 هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

غفلت خطرناک از گنج سرمایه انسانی ایران
محسن خلیلی|چهره ماندگار صنعت|
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شللهروندان ايراني هماننللد همتاهاي 
خود در ۲۰۰ كشللور ديگر جهان از نيمه 
زمسللتان پارسللال تا امروز و تللا روزيكه 
ويروس كرونا به بند كشلليده نشود يكي 
از سللخت ترين دوره هاي تاريخ معاصر را 
تجربلله مي كنند. ويللروس مرگبار كرونا 
عاوه بر اينكه تا آخر خردادماه امسللال 
جان 5۰۰ هزار شللهروند جهان را گرفته 
است، خسللارتي بزرگ بر كسب و كار و 
اقتصاد كشورها و جهان وارد كرده است 
و ده ها ميليون شللغل و صدها هزار بنگاه 
كوچك و بزرگ را نابود كرده است. يكي 
از بدترين و غم انگيزترين پيامدهاي شوم 
و نااميدكننللده گسللترش ويروس كرونا، 
افسللردگي جهاني اسللت كه پس از اين 
در جامعه هللاي گوناگون به شللكل هاي 
مختلف خود را نشان خواهد داد. آخرين 
گمانه زني هللا از طرف بانللك جهاني اين 
اسللت كه در سللال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان 
3.5 درصد سقوط رشد را تجربه مي كند 
و شللمار قابللل اعتنايللي از كشللورها و 
شللركت هاي بزرگ تاب آوري خود را به 
مللرور از دسللت مي دهنللد و در انتخاب 
جان و نان ناگزيرند نان را انتخاب كرده و 
كسب و كارهاي تعطيل شده را باز كنند.

  ایران در بدترین وضعیت 
واقعيللت تلخ اين اسللت كلله ويروس 
كرونا در بدترين وضعيت ايران به سللراغ 
ايرانيان آمد. در شرايطي كه دولت ايران 
در پيش از شلليوع ويروس كرونا به دليل 
تحريم هاي تشديد شده كسري بودجه اي 
معادل ۲۰۰ هزار ميليارد تومان داشللت 
و صادرات نفت به حداقل رسلليده بود و 
صادرات سللاير كاالها به آرامي به سمت 
پاييللن و سللرازيري راه مي يافللت، كرونا 

نيللز از راه رسلليد. نهاد دولللت در ايران 
اكنللون به دليل اينكه سياسللت خارجي 
در شللرايط پيچيللده اي قللرار گرفتلله و 
با فشللارهاي شللديدي حتللي از ناحيه 
كشللورهاي اروپايي مواجه شللده است و 
تحريم هللاي فزاينده روزنه هللاي تجارت 
خارجي را مسللدود مي كند در موقعيت 
عجيبي قرار دارد. كارشناسللان و ناظران 
آگاه باور دارنللد در ادامه كار دولت و در 
صورت تداوم اين شرايط عجيب احتمال 
اينكه اقتصاد به بهروزي برسللد ناممكن 
شده اسللت. از سللوي ديگر اما كرونا در 
شللرايطي به ايللران آمد كه شللهروندان 
ايراني به دليل تداوم رشللد شتابان تورم 
در سال هاي 1397 و 1398 و نيز تداوم 
رشد منفي توليد ناخالص داخلي، قدرت 
خريد خود را دسللت كم تللا 4۰ درصد از 
دست داده اند. ناتواني دولت و شهروندان 
ايراني براي حفظ و صيانت از شغل هايي 
كه با سرمايه گذاري تاريخي پديدار شده 
بودند و صيانت از هزاران بنگاه كوچك و 
بزرگ راه، را براي عبور از بحران ها دشوار 

كرده است.

  چه باید كرد؟
از  برخللي  مي شللد  و  مي تللوان 
دشواري هاي تحميل شده بر كسب و كار 
ايرانيان را در سللطوح كان و بر فعاليت 
بنگاه ها و خانواده هللا ادامه داد كه بدون 
ترديللد بيشللتر صنعتگللران ارجمند آن 
را مي داننللد. از طرف ديگر پاسللخ دادن 
به اين پرسللش كه چه بايللد كرد نيز در 
وضعيت فوق العاده پيچيللده امروز ايران 
كار آسللاني نيست و توصيه و اندرز دادن 
نيز در اين روزها به كار نمي آيد. اما دست 
روي دست گذاشت و هيچ كاري نكردن 
نيز دردي را درمان نمي كند و شللايد به 
 بيماري روحي - ذهني بيشتر منجر شود. 
به نظر مي رسللد صنعتگللران ارجمند و 
اصيل ايران در چنين روزهاي سختي بايد 

بر عادت هاي گذشته كه در شرايط عادي 
آنها را انجام مي دادند را كنار گذاشللته و 
رفتار و گفتارهايي منطق بر سللازوكار با 
روزگار ايران امروز انتخاب كنند. برخي از 
مسللائل و برخي پيشنهادها براي شرايط 

فعلي را يادآور مي شوم:
یكم- همبستگي دروني

صنعتگران ايراني توجه داشللته باشند 
در روزهايي به سر مي برند كه موجوديت 
و فلسللفه وجودي آنها از سوي گروه هاي 
گوناگون سياسللي و اجتماعللي با تهديد 
بروكرات هللاي  شللد.  خواهللد  مواجلله 
دولتللي در راس مخالفللان موجوديللت 
سللرمايه گذاران و صنعتگران قرار دارند. 
گروه هللاي چپگرايللي كه ايللن روزها از 
بدبختللي شللهروندان جهاني اسللتفاده 
كرده و با بوق و شلليپور و دهل سروصدا 
مي كنند كه بايد سرمايه گذاران نقره داغ 
شللده و تا مي شللود از آنها ماليات گرفت 
و نيللز گروه هايي از طيف هاي سياسللي 
داخلي در راس مخالفان فلسفه وجودي 
صنعتگران و كارخانه داران قرار دارند. در 
چنين وضعيتي است كه صنعتگران بايد 
در چارچللوب قانون و عرف و در كانون ها 
و نهادهللاي صنفي و صنعتي باقي بمانند 
و همبسللتگي خود را مستحكم تر از قبل 

كرده و دنبال بقا باشند.
دوم - توصیه به اصالح ساختاري

واقعيللت سللخت و تلخ اين اسللت كه 
اقتصاد ايللران در تله سياسللت خارجي 
گرفتار شده است و تا اين مشكل برطرف 
نشللود و تعامل با جهللان و نظام جهاني 
بلله روال عللادي برنگردد امللكان اصاح 
اقتصادي وجود ندارد. بنابراين صنعتگران 
ارجمنللد بايد بيللش از هر چيللز به اين 
بينديشللند كه چه راهي براي طرح اين 
موضوع در كانون ها و مراكز تصميم سازي 
و تصميم گيري دولتي، خصوصي و ساير 
نهادها مي توان يافت. به نظر مي رسد بايد 
در اين باره جدي تر و عميق تر از هر زمان 

توصيه هایي براي سخت ترین روزها

سرمقاله

محمد صادق جنان صفت

سردبیر
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یادداشت

ديگري فكر و عمل كرد تا ضمن اينكه به كليت فعاليت هايشان 
آسلليب نرسللد و در راه حذف يكي از بزرگترين سدهاي پيش 
رو گام بردارنللد. صيانت بلندمللدت از بنگاه هاي صنعتي بدون 
برطللرف شللدن اين معضللل ناممكللن خواهد بللود و روندي 
فرسايشي براي نابودي فراهم خواهد شد. گروه هاي كارشناسي 
در دل انجمن ها و نهادهاي صنعتي بايد بسللتر مناسللبي براي 

پژوهش در اين باره فراهم كنند.
سوم - هم افزایي با اتاق ایران

صاحبان و مديران بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي در موقعيت 
دشللواري قللرار دارند كه برخي از آنها در سللطرهاي پيشللين 
يادآوري شد. به نظر مي رسد در اين وضعيت سخت صنعتگران 
بايد بيش از پيش به نهادهاي باالدستي خصوصي توجه داشته 
باشللند. اتاق بازرگاني ايللران و اتاق هاي شهرسللتان ها در اين 
وضعيت تهديدآميز بايد قدرتمندتر از هميشه باشند تا بتوانند 
در چانه زنللي با قواي سلله گانه از حق و حقوق بخش خصوصي 
حمايت و دفاع كنند. بدون وجود يك نهاد باالدستي قانوني كه 
توانايي هاي كارشناسي و منابع مالي كافي براي پژوهش داشته 
باشللد بنگاه ها و نهادهاي كوچك تللر نمي توانند در برابر قدرت 

دولت ايستادگي كنند.
چهارم - بهره وري باال

بررس هللاي بازار پول و سللرمايه نشللان مي دهللد، برخاف 
انتظللارات و رفتارهللاي قبلللي بانك هللا از قللدرت كافي براي 
پرداخت تسللهيات و اعتبارات برخوردار نيستند و در وضعيت 
كنوني ترجيح مي دهند منابع خود را در جاهاي ديگر هزينه و 
سرمايه گذاري كنند. از سوي ديگر بازار سرمايه اما با رشدهاي 
قابل توجه مواجه شده و البته ريسك هاي خود را دارد. سرانجام 
اينكه راه ورود سرمايه خارجي نيز به كشور مسدود شده است. 
در چنيللن وضعيتي كه قدرت خريد جامعه نيز روندي كاهنده 
را تجربه مي كند بنگاه هاي صنعتي براي تامين منابع مورد نياز 
و نيز براي فروش و كسب درآمد بايد از نيروي كار موجود و از 
سللرمايه مالي و مادي خود با باالترين درجه بهره وري استفاده 
كننللد تا نياز كمتري بلله تامين سللرمايه هاي كمياب و گران 

داشته باشند.
پنجم - تشدید مطالبه گري

آخرين توصيه اين نوشللته به صنعتگللران پرتاش و اصيل 
اين اسللت كه مقوله مطالبه گري از نهاد دولت و سللاير نهادها 
را حللق خود بداننللد و با همه توانايي كارشناسللي و تبليغاتي 
خواسللته هاي قانونللي و عرفي خود را با صللدای بلند به گوش 
مديران دولت برسللانند. سللازمان امور مالياتي، سازمان تامين 
اجتماعي، گمرك ايران، بانك مركزي و سللاير نهادهاي دولتي 
به شللكل جزيره اي عمل كرده و هر كدام دنبال اين هسللتند 
كه سللازمان خود را كارآمد نشللان دهنللد و در وضعيت فعلي 
همگي نيز چشم به درآمد و سود بنگاه هاي صنعتي دوخته اند. 
صنعتگللران بايد بدون احتياط و البته مجهز به نيرو و پژوهش 

كارشناسي مطالبه گري از دولت را در دستور كار قرار دهند.

اميد و انتظارات و انتخابات

كسللي ترديد نللدارد كه حال و روز صنعتگللران ايراني در اين 
سال هاي تازه سپري شللده خوش نبوده و نيست. از سوي ديگر 
اما كسي هم شك ندارد كه صنعتگران اصيل و سختكوش ايراني 
در هميللن دوره سللخت با صيانت از كارخانه هللا و توليد، ضمن 
حفظ اشللتغال موجود و حتي رشد اشتغال نيازهاي مادي كشور 
را نيز برطرف كرده اند. در چنين روزهاي عجيب و سخت، توصيه 
كللردن به صنعتگراني كه هر كللدام از آنها تجربه هاي طوالني و 
پربار در دوره عمر و فعاليت خويش دارند از عهده من برنمي آيد، 
اما وظيفه سازماني و نهادي ام و نيز عاقه و دلسوزي ام به ميهن 
و انجمن مديران صنايع فرمان مي دهند از صميم قلب از اعضاي 
محترم انجمن بخواهم مراقب يكديگر باشللند و راه هاي نيرومند 

شدن را بيابند.
يكللي از راه هاي ماندگاري با سللرافرازي انجمن مديران صنايع 
در 4 دهه سللپري شده از فعاليت هاي پربار خود اميدوار بودن به 
آينده و در عين حال ديدن سختي هاي راه است. در اين سال هايي 
كه همراه اعضاي هيات مديره انجمن و نيز ساير اعضاي ارزشمند 
بوده ام بسلليار ديده ام كلله اكثريت آنها ضمن گايه از شللرايط و 
ضمللن انتقاد از وضعيت نابسللامان اداره اقتصاد از سللوي دولت، 
امللا در ژرفاي وجود خويش اميدوار به آينده بللوده و راه را ادامه 
داده اند اكنون و در شللروع تابسللتان 1399 كه بايد بار ديگر دور 
هم جمع شللويم و انتخابات تازه برگزار كنيم، اين چراغ اميدواري 
به آينده را روشللن و اميدواركننللده مي بينم. در همه بهار 1399 
كلله ويروس مللرگ آور كرونا راه هاي ديللدار و گفت وگوي رودررو 
بللا اعضللاي محترم را سللخت و اندك كرده بللود از نيروي بزرگ 
اينترنت و شللبكه هاي اجتماعي استفاده و گفت وگو برقرار بود. در 
همه گفت وگوهاي پرشللمار انجام شللده، اعضاي ارزشمند انجمن 
ضمن گايه از سياست هاي اقتصادي بازدارنده در سطح كان اما 
همچنان اميدوارانه چشللم به آينده دارند و اين را در گفت وگوها 
آشللكار مي كردند. با اميد به بهروزي بيشتر انجمن مديران صنايع 
به مثابه يكي از اصيل ترين نهادهاي مدني كارفرمايي، اميد اسللت 
انتخابات در پيش رو كه مي دانم با دشواري هاي ويژه همراه است 

شاهد حضور چشمگير و متعهدانه شما ياوران انجمن باشيم. 
واقعيت اين اسللت كه انتخابات سالم و نيرومند در انجمن هاي 
مدني كانون و قلب دموكراسللي اسللت و ميزان و درجه مشاركت 
اعضاي يك نهاد نشان از تيرهوزشي بيشتر دارد. با اميد به روزهاي 
خوش و خرم و نيرومندتر براي اقتصاد ايران، براي صنعت كشللور 
و به ويژه صنعتگران و مديران محترم عضو انجمن مديران صنايع 

چشم اميد به ياري و مشاركت شما داريم.

محمدرضا ستوده

دبیركل انجمن مدیران صنایع
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»چشم انداز امنيت ملي جمهوري اسامي ايران«، بخشي از »سال نماي 
امنيت ملي جمهوري اسللامي ايران« اسللت كه از شللماره نخسللت آن 
تاكنون مورد توجه ويژه و پيگيري مخاطبين سال نما، به ويژه مسئوالن 
و دسللت انداركاران قوا و نهادهاي مرتبط و كارگزار در تأمين امنيت ملي 
جمهوري اسامي ايران قرار گرفته است. در عين حال، در خصوص جايگاه 
و اهميت راهبللردي و همچنين، ارزش كاركردي تخمين هاي مندرج در 
اين بخش، برخي ابهام ها و پرسش ها، به ويژه در پي تحقق يا عدم تحقق 
اين تخمين ها، از سللوي مخاطبين طرح شده است. در اين خصوص بايد 
تأكيد نمود كه گرچه بخش چشللم انداز سللال نما، به لحاظ ادبيات متن 
در قالللب نوعي گزاره صريللح و ابطال پذير و با طيف دوگانه احتمال كم و 
احتمال زياد، به نگارش در مي آيند، اما ارزش علمي، راهبردي و كاربردي 
آنها، نه لزوما در ميزان تحقق يا عدم تحقق آنها، بلكه در ميزان شناختي 
است كه به مخاطب در خصوص ويژگي هاي راهبردي و اولويت هاي محيط 
امنيت ملي جمهوري اسللامي ايران در سال آتي )1399( مي دهند و با 
ارائه پيش آگاهي ها و بعضا هشدارهاي معتبر و به موقع، او را براي مديريت 
اين محيط و اتخاذ رويكردها و راهبردهاي پيشگيرانه يا حتي پيشدستانه 
آماده و ياري مي كنند تا دچار غافل گيري و شكست راهبردي در اين عرصه 
نشود و از فرصت هاي موجود نهايت بهره را برده و يا فرصت سازي كند. به 
بيان ديگر، اين تخمين ها بيان و ارائه مي شوند تا كارگزاران مسئول، بسته 

به نوع منافع و موقعيت نظام در جهت تحقق آنها بكوشند و يا مانع تحقق 
آنها شللوند. بنابراين، گزاره هاي اين بخش كه به عنوان چشم انداز 1399 
مطرح شللده اند، در واقع، دستور كار امنيتي و راهبردي در ابعاد گوناگون 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي، زيست محيطي، سايبري و 
مانند آنها و در عين حال، مهم ترين چالش ها يا فرصتها و تهديدهاي امنيتي 
جمهوري اسامي ايران در سال 1399 خواهند بود كه در قالب »تخمين«، 
مطرح و برجسته مي شوند. به اين معنا، ترسيم چشم انداز، بخشي از فرآيند 
برآورد امنيتي را شكل مي دهد و در واقع، آن را تكميل مي كند، يعني بر 
نوعي روندشناسي و رونديابي بنا مي شود و منتج از آن است. به بيان ديگر، 
اتاق فكر پشتيبان اين مجموعه، روش »روندپژوهي« را مبناي توليد اين 
بخش از سللال نما، يعني چشم انداز قرار داده و البته، عاوه بر آن، از ديگر 
تكنيك ها همچون توفان فكري و دلفي محدود نيز اسللتفاده كرده است. 
در عين حال، ويژگي مشللخص سللال 1399 را مي توان »عدم قطعيت« 
در بيشتر سطوح و ابعاد امنيتي دانست. اين ويژگي خود را در برآوردها و 
تخمين هاي اين شماره از سال نما نشان داده و ترسيم وضعيت سال 1399 
را بسيار دشوار كرده است. با وجود اين، در بخش »چشم انداز« تاش شده 
گزاره هاي تخميني به گونه اي صريح و بدون ابهام تدوين شوند تا مخاطبين 
و مسئولين حوزه هاي مرتبط را در شرايط »فقدان تصميم« قرار ندهند و 
در عين حال، به تصميم گيري به موقع و بهينه از سوي آنها كمك كنند. 

چشم انداز امنيت ملي جمهوري اسالمي ایران

99
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* با احتمال زياد، در سال 1389، آمريكا و رژيم 
صهيونيستي، همچنان در پي ترور هدفمند مقامات 
با  اسامي و شخصيت هاي محور مقاومت در منطقه 
خواهند بود. با احتمال كم، شخصيت هاي سياسي 
محور مقاومت و منطقه نيز آماج اين حمات خواهند 
بللود، به ويژه اگر به تدريج معللادالت ژئوپليتيك به 
سللمت تغيير موازنه قوا به ضرر رژيم صهيونيستي 
ميل كند، چنانچه رژيم صهيونيستي خود را از نظر 
راهبردي در تنگنا ببيند، ممكن است دست به ترور 
هدفمند عليه جمهوري اسللامي زده و اشللخاص 
سياسي يا نظامي و علمي را هدف حمله تروريستي 
و تاسيسللات فني، صنعتي و نظامي كشور را هدف 

حمات خرابكارانه قرار دهد.
* گرچه داعش در سللال 1389، در عراق و افغانستان 
تقويت خواهد شد، اما به نظر مي رسد تروريسم تكفيري 
در منطقه به ميزان هر چه بيشللتري محلللي و طرفدار 
خواسللت هاي سرزميني خواهد شد و از اقدمات فرامرزي 
اجتناب خواهد كرد. البته، اقدامات سفارشللي تروريستي 
آنها عليه جمهوري اسللامي بلله صورت نيابتي محتمل 

خواهد بود.
* در سللال 13۶9، گروههاي تروريسللتي كه ضربات 
زيادي در اواخر سللال 97 و سللال 98 متحمل شللده اند، 
اقدام به بازسازي توان خود خواهند كرد. از اين رو، احتمال 
افزايش عمليات تروريسللتي در نيمه دوم سال 1399 به 

صورت نسبي بيشتر از سال 1398 خواهد بود
* تخمين زده مي شللود كه در سال 1399، تاش 
آمريكايي ها در چارچوب گللروه اقدام عليه ايران براي 
ايجللاد ائتللاف و هم گرايي ميللان گروه هاي مختلف 
اپوزيسلليون، به ويژه ميان اپوزيسيون قوم گرا با ديگر 
گروه ها افزايش خواهد يافللت، چراكه با احتمال زياد، 
سال 1399، سال تحريك مناطق قومي- مذهبي ايران 
براي شكل دهي به شورش هاي قومي، حتي در اشكال 

مسلحانه آن خواهد بود.
* با احتمال زياد، منافقين در سال 1399 همچنان در 
عرصه هايي چون جنگ شناختي، جاسوسي، خرابكاري، 
افشللاگري هاي سللاختگي از توانمندي هللاي راهبردي 
جمهوري اسامي و مانند آنها فعال خواهند بود. در واقع، 
ترامپ نيز مانند نيكسون اقدام پنهان يا تحت پوشش را به 
عنوان ابزار مهم سياست خارجي تلقي مي كند و از اين رو، 
اپوزيسيون برانداز جمهوري اسامي از جمله منافقين را 
در اين مسير به كار مي گيرد. ضمن آنكه به نظر مي رسد 
استراتژي به اصطاح كانون هاي شورشي منافقين بيشتر 
با هدف مشغول سازي نهادهاي امنيتي جمهوري اسامي 
طراحي شده و از اين رو، در سال 1399، تداوم يافته و با 

احتمال كم شدت خواهد گرفت.
* به نظر مي رسللد در سللال 1399 رونللد هم گرايي 
گروههاي اپوزيسيون خارج از كشور كه با تشكيل »شوراي 
مديريللت گذار« در سللال 1388 آغاز شللده، تداوم يابد. 
هر چند به نظر مي رسد كه هنوز اختافات عميقي بين 
آنها وجود دارد، اما با حمايت مالي و سياسللي كشورهاي 

منطقه اي و فرامنطقه اي اين مسير ادامه خواهد يافت. يكي 
از مهم ترين گروههاي اپوزيسيون تاش براي ايجاد توافق 
بيللن گروهها براي انجام اقدامات مشللابه عليه جمهوري 

اسامي اثرگذاري بيشتر است.
* با تشديد فشارهاي اقتصادي به كشور در سال 139۶، 
به ويژه با توجه به آثار و پيامدهاي منفي اقتصاد اپيدمي 
ويروس كرونا، چنانچه اميدي كه به مجلس اصولگرا براي 
رفع مشكات بسته شده در نيمه دوم سال بي نتيجه بماند 
و يا شوك جديد اقتصادي و معيشتي به جامعه وارد شود، 
با احتمال زياد شاهد بروز دوباره ناآرامي ها و اغتشاشات در 

كشور خواهيم بود
* با توجه به قرائن و شواهد موجود در فضاي بين المللي 
و انتخابات آتي رياست جمهوري اياالت متحده و نيز آينده 
نامعلوم سللرمايه گذاري خارجي، انتظار مي رود در سللال 
1399 بسياري از بنگاه هاي اقتصادي وضعيت نامطلوبي 
داشته باشند. با اين وصف، به احتمال زياد ناآراميها حول 
محور مطالبات اقتصادي يا اجتماعي تشديد خواهد شد. 
با توجلله به افزايش كنش هاي اعتراضي دانشللجويي در 
سللال جاري، ممكن است اعتراضات با منشأ اقتصادي با 
اعتراضات دانشجويي هم بسته شده و به دليل گستردگي 
و پايايللي، مديريت نيروهاي انتظامللي و امنيتي را دچار 

فرسايش و ناكارآمدي كند.
* سال 1399 با احتمال زياد، سال تحقق سياست ها و 
الگوهاي تحول قضايي است كه رئيس قوه قضاييه پس از 
تصدي مسئوليت ارائه كرده است. به نظر مي رسد در سال 
1399، حركت دستگاه قضايي در راستاي اين سياست ها 
باشللتاب تر خواهد بود و به ويژه شللاهد گسترش مبارزه 
قضايي با فساد اقتصادي در كشور با همكاري مؤثر مجلس 

شوراي اسامي در دوره جديد خواهيم بود. 
* با احتمال زياد در سال 1399، با شكل گيري مجلس 
يازدهم، تنش ميان دولت و مجلس افزايش خواهد يافت، 
به ويژه اگر كرسللي رياست مجلس براي رهبران جريان 
موسللوم به نواصولگرايي فراهم شللود؛ مگر آنكه وضعيت 

تحريم هاي بين المللي، معارضه جويي دولت اياالت متحده، 
افزايش تنش با اروپا و تبعات اپيدمي كرونا يا نا آرامي هاي 
اجتماعللي، مجموعه حاكميت در داخل را به هم گرايي و 

همبستگي وادارد.
* با احتمال زياد، مهم ترين تهديد جمهوري اسامي 
ايران در سللال آينده، هم افزايي آسيب پذيري هاي داخلي 
و تهديدات منطقه اي و بين المللي خواهد بود؛ زيرا تمامي 
عوامللل داخلي، منطقلله اي و بين المللللي داراي حداكثر 
اثرگذاري بر وضعيت كشور خواهند بود. در عرصه داخلي 
متاسللفانه برخي بازيگران، آگاهانه يا ناآگاهانه و به دليل 
تعصبات و منفعت طلبي هاي سياسي و جناحي به دنبال 
تضعيف دولت و ايجاد شللكاف ميان بخش هاي مختلف 
حاكميت از يك سللو و حاكميت و مردم از سللوي ديگر 
خواهند بللود. همچنين فعاليت هاي مللوازي و به نوعي 
سردرگمي در عرصه هاي مختلف تصميم گيري از جمله 
در حوزه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسللي و حتي 
امنيتي، باعث تضعيف كارآمدي نظام خواهد شد. در چنين 
شرايطي طبعا فشارهاي منطقه اي و تحريم هاي بين المللي 

بيش از پيش اثرگذار خواهند بود.
* از جمللله تهديدات متصور در سللال 1399، عليه 
جمهوري اسامي ايران، جاسوسي سايبري و خرابكاري 
سايبري در تأسيسات هسته اي و موشكي كشور از سوي 
عربسللتان سعودي، رژيم صهيونيستي و اياالت متحده و 
حتي برخي بازيگران غيردولتي مانند منافقين خواهد بود. 
حمله به زيرساخت هاي حياتي كشور مانند شبكه پولي و 

مالي نيز در همين چارچوب، بسيار محتمل خواهد بود.
* نتايللج انتخابات مجلس شللوراي اسللامي حاكي 
اسللت كه مجلس يازدهم به طور مطلق همسو با جريان 
سياسللي اصولگرا خواهد بود. با توجه به يك دست شدن 
اين مجلس، احتمال تشديد مخالفت ها با دولت، استيضاح 
وزرا و يا حتي رياست جمهوري باالتر خواهد رفت. در سال 
1399، متناسب با چالشي كه ميان مجلس و دولت شكل 

بگيرد آسيب هايي نيز متوجه اعتماد نهادي خواهد شد.

تهدیدهای سياسي و داستان سرمایه گذاری
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* اعتيللاد و مصرف مواد مخدر صنعتي و  روانگردان ها 
در سللال 1399 نيز گريبانگير كشور خواهد بود، اما تورم 
و  افزايش احتمالي قيمت برخي مواد ممكن است الگوي 
مصللرف را دچللار تغييللرات كرده و حتي مسللموميت و 
مرگ ومير ناشي از مصرف مواد مخدر تقلبي را افزايش دهد. 
با اين حال، عملكرد سردسته ها و قاچاقچيان در چند سال 
گذشته، نشان داده آنها حتي در شرايط اقتصادي سخت نيز 

از توانايي مديريت بازار برخوردارند. 
* در سال 1399، با احتمال زياد، شيوع بيماري كرونا بر 
روي اقشار آسيب ديده جامعه همچون معتادان كارتن خواب 
يا كودكان كار، اعم از زباله گرد و سايرين و حتي افرادي كه 
در اقامتگاه هاي غيررسللمي و حاشيه ها در شرايط سخت 
سكونت دارند، تأثير ملموسي خواهد داشت؛ به ويژه آنكه 
خانه هاي فرسللوده در مناطق پايين شهر و حاشيه ها كه 
اغلب در قالب يك يا دو اتاق، خانواده هاي پرجمعيت را در 
خود جاي مي دهند، بستر مناسبي براي شيوع اين بيماري 

به شمار مي آيند.
* در سللال 1399، مشكات معيشتي مخصوصا اگر 
با افزايش قيمت مسللكن و اجاره بها همراه شود، مهاجرت 
سللاكنان پايين شهر به حاشلليه ها را افزايش خواهد داد. 
بديهي است افراد بيشتري در شرايطي كه اميد به بهبود و 
رونق وضعيت كسب و كار وجود ندارد، براي كسب درآمد 
اندك و فرار از بحران معيشتي به شهرهاي بزرگ به ويژه 
تهران مهاجرت كرده و به شللغل هاي كاذب روي خواهند 
آورد، پديده اي كه بر ابعاد حاشيه نشيني در قلب شهرهاي 

بزرگ بيش از پيش خواهد افزود.
* هر چند شناسايي سكونتگاه هاي بحراني و تاش هاي 
فوري براي بسللامان كردن و خللروج آنها از مرحله بحران 
در دسللتور كار قرار گرفته، اما حل و فصل آنها به وسلليله 
بودجه هاي سنواتي طي برنامه هاي عادي امكان ناپذير است؛ 
موضوعي كه با توجه به مشللكات اقتصادي سال 1399، 
چالش هاي ايللن حوزه را پيچيده تر خواهللد كرد. اين در 
حالي است كه همسو با مسائل اقتصادي و افزايش جرائمي 
همچون سرقت، تن فروشي، خرده فروشي مواد مخدر و...، 
آسلليب هاي اجتماعي در حاشيه شللهرها در سال 1399 

افزايش خواهد داشت.
* با توجه به گسترش كاربرد فضاي مجازي و افزايش 
دسترسي به تلفن همراه و اينترنت در ميان دانش آموزان 
مناطق مختلف، آسيب هاي ناشي از سوء كاربرد اينترنت 
و فضللاي مجازي در سللال هاي پيللش رو همچنان روند 
افزايشي خواهد داشت؛ به ويژه مي توان انتظار داشت الگوي 
پراكندگي اين آسلليب ها كه تاكنون عمدتاً در شهرهاي 
بزرگ و مراكز شهرسللتان ها متمركز بوده، طي سال هاي 

آتي به شهرهاي كوچك تر و روستاها نيز گسترش يابد. 
* بازماندگي از تحصيل، ترك تحصيل و فرار از مدرسه 
مخصوصللا در ميان كللودكان كار با توجه به مشللكات 
اقتصاد سال 1399، به احتمال زياد افزايش خواهد داشت. 
اگر سياسللت هاي مؤثري براي كاهش نللرخ بازماندگي از 
تحصيل و ترك تحصيل تدوين و به اجرا گذاشللته شود، 
مي توان انتظار داشت با افزايش اين نرخ در سال هاي آتي 

شاهد پيامدهاي شوم آن در سطح جامعه باشيم. افزايش 
بزهللكاري اجتماعي، اعتياد، كار غيرقانوني و غيرانسللاني 
كودكان، تكدي گري و امثللال آن از مهم ترين پيامدهاي 

افزايش نرخ بازماندگي از تحصيل و ترك تحصيل است.
* در سللال 1399، در صورتيكلله اقداماتللي همچون 
پاكسازي حريم مدارس به ويژه در حاشيه شهرها به صورت 
مدون و مسللتمر انجام نگيرد، گرايش به سللمت موادي 
همچون ماري جوانا كه دانش آموزان آن را مخدر نمي دانند 
و مصرف آن را تفنني فرض مي كنند، افزايش خواهد يافت

* با احتمال زياد پيش بيني مي شود در سال 1399، 
در صورت عبور از بحللران كرونا، محدوديت هاي مالي 
طرح تحول نظام سامت تشديد شده و افراد، خدمات 
و اقام دارويي بيشتري از پوشش هاي حمايتي آن كنار 
گذاشللته خواهند شللد. در عين حال، شرايط حساس 
كشللور و افزايش احتمال بروز بعضللي نارضايتي ها در 
اقشللار فرودست، كار را براي سياسللتگذار در بازنگري 

انقباضي طرح دشوار خواهد كرد.
* با توجه به اسللتمرار ركود اقتصللادي، با احتمال 
بسلليار بللاال روند تعطيلللي كارگاه هللا و كارخانجات و 
بسياري از مشللاغل خدماتي نظير رستوران ها و مانند 
آنها در سللال 1399 نيللز ادامه يافته و سللازمان هاي 
بيمه اي و صندوق هاي بازنشسللتگي را با دشواري هاي 

مالي بي سابقه اي مواجه خواهد كرد.
* با راه اندازي كارت هوشللمند سللامت و اسللتفاده 
از سللامانه هاي آناين، بللا احتمال زياد در سللال 1399، 
هزينه هاي تداركاتي و پرسنلي كاهش يافته و مهم تر از آن، 
سوءاستفاده از دفترچه هاي بيمه و سازوكار مناسب توزيع 

و مصرف دارو از كنترل بهينه تري برخوردار خواهد شد.
* موج سللوم شلليوع كرونا در هفته هللاي اول و دوم 
فروردين 1399 شروع شده و سراسر كشور را تحت تأثير 
قللرار خواهللد داد. در چارچوب برآوردهللاي كنوني، نظام 
سامت در سال 1399 در كنار تجربه اندوزي از عظيم ترين 
اپيدمي تاريخ معاصر، به احتمال زياد بخش قابل توجهي 

از نيروي انسللاني خود را از دست خواهد داد. البته، نبايد 
فراموش كرد كه جانفشاني اكثريت پزشكان و كادر درماني، 

موجب افزايش سرمايه اجتماعي آنها خواهد شد.
* با احتمال زياد در سللال 1399، نللرخ ازدواج بهبود 
چنداني نخواهد يافت. اينكه به رغم افزايش مبلغ تسهيات 
ازدواج در سللال 1398، ميزان تقاضا بللراي اين وام رو به 
كاهش گذاشت، بيانگر اين واقعيت است كه حتي افزايش 
مبلغ وام نيز براي تشويق به ازدواج كارگشا نبوده و افزايش 
آن نيازمند حل مساله اشللتغال، درآمد و مسكن جوانان 
است. بنابراين، تا زماني كه اقتصاد كشور در وضعيت رونق 
قرار نگيللرد، انتظار نمي رود تبليغات رسللانه اي و... بتواند 
تغيير چنداني در ميزان ازدواج و رشد جمعيت بگذارد، هر 
چند كه بنا به داليلي نظير تغيير نگرش و سبك زندگي، 
حتي با وجود ثبات و رونق اقتصادي نيز روندهاي كاهشي 
ازدواج و فرزنللد آوري تداوم خواهد يافت. بنابراين، انتظار 
مي رود ميزان طاق نيز كماكان به روند افزايشي خود ادامه 
دهد كه اين امللر، در كنار داليل ديگر، به معناي افزايش 
خانواده هاي تك فرزند و نيز خانوارهاي تك سرپرست و زن 

سرپرست خواهد بود.
* در صورت عبور از بحران كرونا و با توجه به استمرار 
شرايط دشوار اقتصادي و وضعيت نامتعين براي آينده، 
انتظللار مي رود تمايل و اقدام به مهاجللرت به خارج از 
سوي ايرانيان در سال 1399 تشديد شود. از طرف ديگر 
به دليل سللخت گيري هاي دولت هاي دست راستي در 
اروپا و دولت اياالت متحده، به احتمال زياد، كشورهاي 
استراليا و كانادا بيش از پيش به عنوان مقاصد مهاجرتي 

ايرانيان خواهند بود.
* با احتمال زياد در سال 1399، اپيدمي كرونا، تاثير 
منفي بر نرخ رشد جمعيت خواهد گذاشت دليل اين امر 
به كاهش ميل فرزنللدآوري و ترس از حضور در مراكز 
درماني و بيمارسللتاني براي درمان نازايي بازمي گردد. 
همچنان كه اثرات اقتصللادي اين اپيدمي مي تواند به 

تشديد مهاجرت نيز منجر شود.

آسيب های اجتماعي بر مدار رشد
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 * در عرصلله توليد و مصللرف فرهنگي جامعلله ايراني، 
به ويژه هنرهاي نمايشي، حوزه نشر و موسيقي، با تداوم روند 
موجود، ميدان فرهنگي در جامعه ايراني به صنعت فرهنگ 
تبديل خواهد شللد و با احتمال متوسط شاهد ابتذال در آن 
عرصه خواهد بود. به بيان ديگللر، »فرهنگ« كه قرار بود به 
 زندگي و هدف وجودي انسللان شللكل بخشللد، به كااليي 
پرزرق و برق و رقابتي در عرصه تجارت تبديل مي شود و هر 
كارخانه و بنگاهي، كاالهاي با برچسللب فرهنگ را با هدف 
فروش و كسب سود بيشتر به بازار عرضه مي كند. در »صنعت 
فرهنگ« خود فرهنللگ و كاالي فرهنگي موضوعيت ندارد، 
بلكه هدف اصلي، جذب مشتري و به دست آوردن سود بيشتر 
است. در صنعت فرهنگ« محتواي كتاب چاپ شده، كيفيت 
آن را مشخص مي كند. موسيقي و ارزش هنري فيلم ساخته 
شللده مهم نيست، بلكه ميزان فروش آنهاست كه ارزش كار 

فرهنگي و ميزان موفقيت
* در سللال 1399، با احتمال باال نوع توليدات و مصرف 
فرهنگللي تاثير منفي بللر نهاد خانواده خواهد داشللت. طي 
سال هاي اخير اغلب ساختارهاي نهادي اصيل و سنتي دخيل 
در تكوين جامعه نظير »دولت و نهادهاي اداري«، »مدرسه«، 
»محله« و »بازار« در سللال هاي گذشته، با اختال كاركردي 
و انحال نقشللي مواجه بوده و كانون خانواده به رغم تحمل 
طوفان هايي همچون »تجرد«، »سرانه طاق«، »عدم تمايل به 
فرزندآوري«، »تنگناهاي جدي معيشتي« و... همچنان افتان 
و خيزان بار مسللئوليت سللاير نهادها را نيز به دوش كشيده 
اسللت. با احتمال زياد، مصرف چنين سرمايه هاي فرهنگي، 
ميزان چسبندگي اعضا - پدر، مادر و فرزند - به هم را كاهش 

خواهد داد.
* با بدل شدن مصرف سرمايه فرهنگي مبتذل به هنجاري 
رايج در جامعه ايراني و به تبع آن بروز كاهش انسجام خانواده، 
جمهوري اسامي با نسلي بي هويت و متشكل از »سوژه هاي 
منفرد مبتذل« مواجه خواهد شللد كه هر جريان بيهويت با 
عنصللر »هرهري مذهبي«، توانايي بسلليج و بلله كارگيري 
نيروهللاي اجتماعي آن را خواهد داشللت. در اين شللرايط، 
پديده هللاي نظير تقاضاي »امير تتلو« در خارج از جغرافياي 
ايران از طرفداران خود براي گرفتن رقم فوق العاده 1۲ ميليون 
 اليك براي انتشللار آلبوم جديد خللود و همراهي طرفداران 
با 14 ميليللون اليك، قابل درك خواهد بود. بديهي اسللت 
پراكنده شللدن اين ابتذال در جامعه تا بدان جا پيش خواهد 
رفت كه به بي نسبتي و تعميق اين خا با اصول و ارزش هاي 

ديني، اخاقي و انساني جامعه خواهد انجاميد.
* تاكنون، نشللان هاي از تحول رويكللردي به آموزش و 
پرورش، معناي عدالت آموزشي و مانند آن در ميان مسئولين 
آموزش و پرورش و مقامات و سازمان هاي تصميم گير كشور 
مشللاهده نمي شللود. بنابراين، پيش بيني مي شللود با تداوم 
رويكردهاي كنوني و تنگناي مالي بيشتر در آموزش و پرورش، 
روند كااليي و تجاري شدن آموزش در ايران در سال 1399، 
با سرعتي بيش از پيش تداوم يابد، مدارس غيردولتي بيشتري 
راه اندزي و گسترش يابند و عدالت آموزشي در همه ابعاد آن، 
بيش از پيش به حاشيه رود. با احتمال باال نسبت دانش آموز 
به آموزگار، سللرانه فضاي آموزشللي و وضعيت غيراستاندارد 

بسياري از مدارس در سال 1399 بهبود چنداني پيدا نمي كند
 * با احتمال زياد در سال 1399 نمي توان از آموزش و پرورش

انتظار تغيير مسللير بنيادين در راسللتاي حل بسللياري از 
مشكات را داشت، هرچند اميد مي رود با درايت و هشياري 
مسئوالن تاش شود از تأثير نامطلوب تحريم هاي اقتصادي و 
تنگناهللاي مالي بر پيكر نحيف آموزش و پرورش جلوگيري 

شود تا از آسيب هاي بيشتر و گسترده تر جلوگيري شود.
* با احتمال زياد در سللال 1399، گسلليختگي در نظام 
مديريت دانشللگاه ها به خصوص مديريت فرهنگي- سياسي 
افزايش خواهد يافت. بروز چنين گسلليختگي اي در سللالي 
كلله احتماال بللا رخدادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسللي 
ثبات زدايي مواجه خواهيم بود، دانشللگاه ها را به كانون هاي 
بحران تبديللل خواهد كرد. براي جلوگيللري از بروز چنين 
وضعيت هشدارآميزي، پيشنهاد مي شود به خصوص مديريت 
فرهنگي - سياسللي در دانشللگاه ها تقويت شود. تقويت اين 
مديريت ها مداخله هاي احتمالي نهادهاي بيرون دانشگاهي كه 
خود اسللباب تحريك و تنش دانشجويان را فراهم مي كند از 

ميان خواهد برد.
* با احتمال زياد در نيمه دوم سال 1399 و با بازگشايي 
دانشللگاه ها در ابتداي سال تحصيلي 14۰۰-1399، با توجه 
به تجربه تعطيلي هاي گسترده كاس هاي درس در نيمسال 
دوم سللال تحصيلللي 1399-1398، تنهللا فضللاي جدي 
براي مشاركت فعال دانشللجويان در فضاهاي دانشكده اي و 

خوابگاهي، فضاي سياسي خواهد بود.
* با احتمال زياد در سللال 1399، ميزان پيوند ارگانيك 
ميان دانشگاه و جامعه كاهش خواهد يافت. اين پيوند صرفا 
بلله صورت هيجاني و غيرارگانيك و در بزنگاه هاي اعتراضات 
سياسللي رخ خواهد داد. فقدان پيوند ارگانيك ميان اين دو 
عرصه سبب خواهد شد رابطه هاي مقطعي رخ داده ميان اين 
دو عرصه در بزنگاه هاي بحراني، بيش از آنكه به حل مناقشات 

بينجامد، به تضادها و نزاع ها دامن زند.
* در صورتيكه مبتني بر برنامه جامع و عملي، طرحي 
براي ادغام نظام آموزش عالي در نظام كلي آموزش تدوين 

نگردد، با احتمال زياد در سللال 1399 شللكاف و تعارض 
ميان اهللداف آموزش عالللي ايران و نظللام كلي آموزش 
بيشتر خواهد شللد. از نمونه هاي بارز افزايش اين شكاف، 
قدرت گيري گروه هاي مافيايي اي است كه در ميانه انتقال 
دانش آموزان به دانشگاه با استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي 
كنكور به تجارت مي پردازند. مقابله با اين گروه ها نيازمند 
حل شكاف پيش گفته است و با حذف كنكور و برخوردهاي 

انتظامي- امنيتي ممكن نيست.
* در سللال 1399، با احتمال زياد، چالش بين رسانه 
ملي و دولت دوازدهم در سللال 1399 نيللز ادامه خواهد 
داشت. با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري 
سال 14۰۰، رويه انتقادي از دولت به ويژه از نيمه دوم سال 

به بعد تشديد خواهد شد.
* با قطعي شدن نتايج انتخابات مجلس شوراي اسامي 
و اكثريللت مطلق جريان اصولگرايي مجلس آتي، با توجه 
به رويكرد سياسي حاكم بر سازمان صدا و سيما، احتماال 
در سال 1399 حاشيه هاي سياسي بيشتري را به ويژه در 
برنامه هاي گفت وگو محور رسانه ملي شاهد خواهيم بود. 

* با توجه به وضعيت نابسللامان كشللور در شللرايط 
تحريم هاي ظالمانه اقتصادي و نيز انقباضي بودن بودجه 
سللال 1399، احتمال محدود شللدن بودجه صدا و سيما 
وجود دارد. اعطاي كمك ارزي از صندوق توسللعه ملي به 
سللازمان صدا و سيما كه طي دو سال گذشته انجام شده، 
با توجه به محدوديت هايي كه احتماال در سال 139۶ در 
زمينه تامين ارز وجود خواهد داشت، صورت نخواهد گرفت 

يا محدودتر خواهد شد.
* در سال 1399، در صورت تداوم روند اقتصادي كنوني 
و عدم خلق شللگفتي ها، با توجه به نبود رونق اقتصادي و 
مشكات بنگاه هاي اقتصادي، به ويژه در پي بحران كرونا، 
بخشللي از درآمد سللازمان صدا و سلليما از محل پخش 
آگهي ها محقق نخواهد شد. در چنين حالتي، گزينه هايي 
چون ادغام برخي شبكه هاي تلويزيوني و تعديل بخشي از 

نيروهاي انساني سازمان محتمل خواهد بود.

پدیده تتلو تکرار نشود
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* بللا احتمال زياد، كنترل نرخ تورم در سللال 1399 با 
چالش هاي بيشللتري نسبت به سال 1398 مواجه خواهد 
بود. محدوديت هاي سللال 1398 با قوت بيشتري در سال 
1399 تللداوم خواهد يافت، با اين تفاوت كلله اگر بازار ارز 
كنترل نشللود، مي توان انتظار جهش ارزي مجدد در سال 
1399 را نيز داشت. همچنين، كسري بودجه دولت افزايش 
خواهللد يافت. از طرف ديگر حللذف ارز ترجيحي، كاهش 
و حللذف معافيت هاي مالياتي و اصللاح يارانه ها از جمله 
سياسللت هايي اسللت كه منابع در اختيار دولت را افزايش 
داده و تا حد زيادي از پيامدهاي تورمي پولي كردن كسري 
بودجه خواهد كاست. در مجموع تخمين زده مي شود نرخ 

تورم ساالنه در سال 1399، به بيش از 35 درصد برسد.
* بللا احتمللال زيللاد در سللال 1399، در صورتيكلله 
ريسللك هاي ناشللي از افزايش ناگهاني نرخ تورم و نرخ ارز 
باعث تعطيلي بنگاه هاي كوچك و عامل اصلي اشتغال شود، 
تعداد بيكاران به بيش از چهار ميليون نفر نيز خواهد رسيد. 
نكته مهمي كه الزم اسللت در شللرايط ركود شديد به آن 
توجه شللود، كاهش مشاركت در بازار كار كشور است، زيرا 
در اين شللرايط، افراد از يافتن شغل نااميد شده و از جرگه 
بيكاران خارج مي شوند و اين پديده مي تواند جلوي افزايش 
نرخ بيكاري را بگيرد در اين صورت، اگرچه ممكن است در 
آينده نرخ بيكاري افزايش زيادي پيدا نكند، اما مساله فقر 
و بار تكفل افزايش خواهد يافت. بنابراين حتي اگر بازار كار 
ايران در آينده با سونامي بيكاري  مواجه نشود نيز در صورت 

تداوم وضعيت موجود، مساله فقر گسترده تر خواهد شد.
* شللواهد آماري نشللان مي دهد تحت تأثير عوامل 
مختلف، به ويژه ناكارايي سياسللت هاي ارزي، بي ثباتي 
قيمت هللا ناكارايي بازارهاي مالللي، درون گرايي اقتصاد 
ايران، انحصارات، دخالت هاي دولت و سهم باالي بخش 
عمومي در اقتصاد نرخ سللرمايه گذاري در اقتصاد ايران 
از سللال 1387 به بعد مسللتمراً كاهش يافته و احتماال 
اين روند در سللال 1399 نيز ادامه خواهد يافت. كاهش 
نرخ سللرمايه گذاري موجب مي شود سرمايه گذاري هاي 
جديد. فقط بتواند بخشي از استهاك دارايي هاي موجود 
را جبران كند و در نتيجه، ظرفيت جديدي براي رشللد 
اقتصادي شكل نگيرد. اين مساله به معني گرفتار شدن 
اقتصاد در نوعي از تله رشللد پايين اسللت و در بهترين 
حالت، رشللد اقتصادي كشور در سللال 1399، به صفر 
خواهد رسيد. در مجموع بايد گفت كاهش ظرفيت هاي 
رشللد در بخش واقعي اقتصاد، موجب از بين رفتن توان 
ايجاد ظرفيت هاي جديد شده و به تدريج تبعاتي مانند 

كاهش درآمد سرانه و گسترش فقر خواهد داشت.
* در انتهاي سللال 1398 احتمللاال نقدينگي از مرز 
۲4۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده و رشللد نقدينگي 
در پايان سللال نيز به محدوده ۲7 درصد رسلليده است. 
محاسبات نشللان مي دهد اگر رشللد نقدينگي در سال 
1399 نيز همانند سال 1398 حركت كند، در پايان سال 
1399، نقدينگللي از مرز 3۰۰۰ هزار ميليارد تومان گذر 
خواهد كرد، هر چند رشد نقطه اي نقدينگي در محدود 

۲7 تا ۲8 درصد باقي خواهد ماند.

* با احتمال زياد در سللال 1399، در صورت تداوم روند 
فعلي، سهم جمهوري اسامي ايران از بازار جهاني نفت، در 
عمل كاهش بيشتري خواهد يافت و كشورمان بيش از پيش، 

ظرفيت تأثيرگذاري بر بازار اوپك را از دست خواهد داد.
* بللا احتمال زياد در سللال 1399، اگللر ركود تورمي 
در اقتصاد ايران تداوم داشللته باشللد، آنللگاه اين موضوع 
اهميت پيدا مي كند كه شللكاف ركود تورمي چقدر است. 
ركللود تورمي را از تفاوت رقم ركود با نرخ رشللد اقتصادي 
اندازه گيري مي كنند.  در نتيجه، اين شللكاف براي سللال 

1399 بين 15 تا 3۰ درصد تخمين زده مي شود.
* تخمين زده مي شود درآمدهاي ارزي كشور در سال 
1399 باز هم كاهش پيدا كند و فشار واردات نيز كماكان 
بر منابع ارزي وجود داشته باشد و بنابراين، بازار ارز به خاطر 
وجود شللكاف ميان عرضه و تقاضا از يك طرف و افزايش 
 بللاالي نقدينگي و كسللري بودجه دولللت از طرف ديگر، 
تحت فشار بااليي قرار گيرد. بنابراين، در سال 1399 نوسان 
نرخ ارز قابل پيش بيني است. اين نوسانات در سال 1399 

بيشتر از سال 98 خواهد بود.
* با احتمال زياد، تمايل عمومي نرخ ارز در سال 1399 
به سمت سطوح باالتر از قيمت هاي سال 1398 خواهد بود. 
افزايش نرخ ارز در سال 1399 مي تواند سه موتور محرك 
داشللته باشد: اول كسللري بودجه دولت كه اقدام جبراني 
دولت منجر به افزايش نقدينگي و تحريك پايه پولي شود. 
دوم به دليل كاهش صادرات و فشار واردات بر منابع ارزي 

كشور و سوم افزايش تقاضا براي خروج سرمايه از كشور.
* بللا احتمال زياد، نرخ برابللري دالر در مقابل ريال در 
سللال 1399 احتماال بين 15 تا 18 هزار تومان در نوسان 
خواهد بود. اين محاسبه به طور عمده براي تقاضاي واقعي 
در نظر گرفته شللده است. بنابراين اگر تقاضاي سفته بازي 
افزايش پيدا كند، مي توانللد اين نرخ ها را با افزايش مواجه 
كند؛ هرچند پيش بيني مي شود به دليل كنترل هاي شديد 
دولت و بانك مركزي در سال 1399، تقاضاي سفته بازي در 
بازار ارز محدود شود. بر اساس روندهاي چند سال گذشته، 

در سال 1399 پايين ترين قيمتي كه نرخ ارز مي تواند داشته 
باشد، 8۲۰۰ تومان و حداكثر قيمتي كه مي توان تصور كرد 

۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود.
* در سللال 1399 با احتمال زياد، شللاهد رشللد بازار 
بورس با محوريت سللهام بزرگ خواهيم بللود. برآورد عدد 
شاخص براي سال 1399 دشوار است، اما كليت بازار براي 
سللال 1399 حداقل تا نيمه ابتدايي سال و تعيين تكليف 
واگذاري هاي دولتي مثبت ارزيابي مي شود. قطعا سياست 
دولللت در رابطه با بازار سللرمايه و سللوق دادن اين بازار از 
اهميت بااليي برخوردار است، چراكه متضمن تأمين مخارج 
دولت خواهد بود. از اين رو، به نظر نمي رسد سياست  بانك 
مركزي در خصوص نرخ سود در سال 1399 مجزا از رويكرد 

دولت باشد.
* با احتمال زياد در سال 1399، با فرض تثبيت نرخ ارز 
در قيمت هاي فعلي )حدود 15 هزار تومان( بازار مسكن با 
افزايش قيمت همراه خواهد بود، دليل اصلي اين تخمين، 
ورود نقدينگي ناشللي از عدم تمديد بخشي از گواهي هاي 
سپرده بانك مركزي، كسري بودجه دولت، شرايط سياسي 
كشور و مسائل بين المللي، شرايط خاص بازار سهام،  عدم 
انطبللاق افزايش نرخ ارز با افزايش بهاي مسللكن در طول 
 دو سللال گذشته و فشللار شللديد بهاي تمام شده است. 
در عين حللال نرخ ارز، مي تواند باعث افزايش سللريع تر و 

شديدتر قيمت مسكن شود.
* با احتمال زياد در سال 1399، نرخ رشد توليد ناخالص 
داخلي نزديك به صفر خواهد بود. نرخ رشد در بخش هاي 
مختلف اقتصادي تحت تأثير شوك هايي مانند بهاي نفت و 
بحران كرونا، بيشتر به سمت سطوح منفي گرايش خواهد 
داشت تا سطوح مثبت. بخش نفت به دليل سقوط قيمت ها 
و احتمال درگير شللدن اقتصاد جهان با ركودي فراگير كه 
ويللروس كرونا نيز مي تواند آن را تشللديد كند، به احتمال 
زياد با رشللد منفي مواجه خواهد شللد. با توجه به فشار بر 
بازار ارز، رشد شركت هاي پتروشيمي، مخصوصا شركت هاي 

صادرات محور، احتماال عملكرد بهتري خواهند داشت.

متغيرهای کالن در توفان
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* با احتمال زياد مصرف آب در سال 1399 
بين 1۰ تللا ۲۰ درصد افزايللش خواهد يافت. 
با ايللن وجود با احتمال زياد در سللال 1399 
توئيت بندي برنامه اي براي آب نخواهيم داشت 
و تنها با توجه به فرسللودگي زيرسللاخت آب 
كشللور، احتمال كاهش فشللار، تركيدگي يا از 
مللدار خارج شللدن تجهيزات وجللود دارد. در 
برنامه بلندمدت وزارت نيرو، ديده شده كه در 
افق سال 14۰۰ شهري تحت تنش آبي نداشته 

باشيم
* مطابق روند افزايش مصرف ساليانه برق، 
با احتمال زياد پيش بيني مي شود در تابستان 
سال 1399 در زمان اوج مصرف حدود 3۰۰۰ 
تللا 4۰۰۰ مللگاوات افزايش تقاضللاي مصرف 
برق داشللته باشلليم. البته، با توجلله به تجربه 
موفقيت آميز وزارت نيللرو در مديريت مصرف 
بللرق در تابسللتان سللال 1398، بارش هللاي 
چشمگير باران و در دست بودن ظرفيت كامل 
نيروگاه هاي برق آبي كشور و اعمال تعرفه هاي 
جديد برق كشللور، در صورت عللدم مواجه با 
گرماي بي سللابقه با احتمال زياد در تابسللتان 
سال 1399 شاهد خاموشللي هاي برنامه ريزي 

شده نخواهيم بود.
* با توجه به اينكه سه عامل راننده، خودرو 
و شللرايط محيطي سه ضلع وقوع هر تصادفي 
هسللتند و از طللرف ديگر، فقدان چشللم انداز 
روشللن براي افزايش ايمني خودورهاي كشور 

و يا اقدام جدي بللراي اصاح نقاط حادثه خيز 
كشللور )با توجلله بلله هزينه بر بللودن چنين 
پروژه هللا و محدوديت مالي جدي دولت( براي 
سللال 1399، تغييري در روند آمار فوتي هاي 
از حللوادت جاده اي قابل تصور نيسللت. به طور 
خاصلله، براي سللال 1399 با احتمللال زياد 
انتظار مي رود حللدود 1۶ تا 17 هزار فوتي در 
حوادث جاده اي داشللته باشلليم، البته ممكن 
است اقدامات دولت براي محدود كردن امكان 
مسللافرت نوروزي بر آمللار فوتي ها و تصادفات 

تاثير بگذارد.
* بللا احتمال زياد، توليد گاز در كشللور در 
سللال 1399 براي اولين بار به هزار ميليون متر 
مكعللب در روز خواهد رسلليد.  بللا وجود اين، 
برخي از پيش بيني ها نشان مي دهد با احتمال 
متوسط، ميزان مصرف گاز طبيعي در كشور از 
توليد آن در سال هاي آتي پيشي خواهد گرفت. 
البتلله الزم به ذكر اسللت كه بلله رغم مصرف 
بي رويه گاز، با توجه به منابع غني كشور، ايران 
همچنللان توانايللي تأمين نياز مصللرف داخلي 
كشللور در حللوزه گاز را دارد و صرفللا موضوع 

استحصال و تصفيه آن مطرح است.
* با توجه بلله تمديد معافيت هاي تحريمي 
عللراق و همچنيللن، نيازمندي آن كشللور به 
انللرژي، با احتمال زياد صللادرات گاز به عراق 
در سللال 1399تداوم خواهد داشللت. البته، با 
فشللارهاي آمريكا بر اين كشللور مبني بر ارائه 

برناملله زمان بندي كاهش وابسللتگي در حوزه 
انرژي به ايران، احتمال از دست دادن اين بازار 
در ميان مدت و ورود كشورهايي نظير عربستان 
و كويت به اين بازار وجود دارد و نيازمند توجه 

ويژه است.
* بللا توجه بلله بي تصميمي كشللور در زمينه 
اسللتانداردهاي مالي بين المللي و قرارگرفتن نام 
ايران در ليست سياه كارگروه اقدام مالي، به نظر 
مي رسد تبادالت مالي براي بانك ها و اتباع ايراني 

در سال 1399 بسيار مشكل و محدود بشود. 
* در سللال 1399، با احتمال زياد شللاهد 
پرتاب ماهواره هاي پارس 1، ناهيد 1، ناهيد ۲ و 
ظفر ۲ )با قدرت تفكيكي 1۶ متر( خواهيم بود. 
اولين ماهواره ارسللالي از بين اين ماهواره هاي 
ماهواره ظفر ۲ اسللت كه در خردادماه 1399 
به فضا پرتاب خواهد شللد. اين در حالي است 
كه مدل مهندسللي ماهواره مخابراتي ناهيد ۲ 
نيز به پايان رسيده و در حال گذراندن مراحل 
كيفي اسللت و با احتمال زياد تا انتهاي سللال 
139۶ تحويل سللازمان فضايي كشللور خواهد 
شللد. رئيس سازمان فضايي ايران از پرتاب اين 
ماهواره ها بللا ماهواره برهاي ايراني سلليمرغ، 
سرير و سللروش خبر داده است. اين در حالي 
اسللت كه با موفقيت آميز بللودن آزمايش هاي 
موتور آرش طي سللال 1398 در شرايط خط، 
يللك گام مهللم ديگر براي رسلليدن بلله مدار 

3۶۰۰۰ كيلومتري برداشته شد. 

زیرساخت ها و دارایي در معرض استهالک
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* واكاوي داده هللا و يافته ها نشللان 
مي دهنللد در سللال 1399، بللا توجه 
به كاهش بارش در مناطق شللمالي و 
باختري كشور در سنجش با سال آبي 
پيش از آن و افزايش گرماي برخاسته 
از دگرگونللي اقليم، در صورت كاهش 
بارش ها، مناطق يادشده به ويژه ايام 
و خوزستان درگير كم آبي و خشكيدن 
تاالب هللا خواهند بود كه برايند نهايي 
آن فعللال شللدن دوبللاره كانون هاي 
ريزگردساز درون سللرزميني، به ويژه 
در حوضلله آبريز خليج فارس و درياي 
عمان و حوضه آبريز مركزي خواهد بود. 
از آنجا كه بسللياري از كان شهرهاي 
كشور در اين مناطق گسترده هستند، 
سللال 1399، اين بخش ها از كشللور 
درگير ريزگرد و گردوغبار خواهند بود. 
ورود ريزگرد عربي بر گستره و ژرفاي 
آلودگي هاي درون سللرزميني خواهد 
افزود. در برابر، مناطق جنوبي كشللور 

كمتر درگير ريزگرد خواهند شد.
* در بخللش آلودگللي با خاسللتگاه 
صنعتي، شللهري و خودروها، وضعيت 
كشللور بللا نگرش بلله كاهللش درآمد 
دولت و شللهرداري ها به واسللطه تورم 

و تحريم ها و حتي فرسللودگي بيشللتر 
ناوگان ترابري، ايللن گونه آلودگي ها و 
ژرفا و گسللتردگي بيشتر در نيمه دوم 
سللال 1399 خواهد داشللت، چنانچه 
اين وضعيت در نيمه دوم سال 1399 
بللا وارونگللي دمللا و فرونشلليني هول 
بهره گيللري از سللوخت هاي با كيفيت 
پاييللن و كاهللش بارش همراه شللود، 
 هزينه هللاي كاني بر سللامت جامعه 
به ويژه در بيشتر  كان شهرهاي واقع در 

حوضه البرز و زاگرس وارد خواهد كرد.
 * در بخللش فرونشسللت زميللن، 
بللا توجه به كاهش بللارش در مناطق 
از  بي رويلله  برداشللت  و  كشللاورزي 
آب هاي زيرميني روند فرونشسللت در 
سللال 1399، همچنان تداوم خواهد 
داشللت، اما جهت گيري شللكاف ها و 
فروچاله هللا، شللهرها و زيرسللاخت ها 
در قالب شللبكه راه ها و شللريان هاي 
حياتي كشللور را نشللانه گرفته است. 
سللال 1399 ايللن روبند بللا توجه به 
فشار در بخش كشاورزي براي افزايش 
توليد بيشللتر به تهي شللدن بيشللتر 
آبخوان ها خواهد انجاميد. اين وضعيت 
در پيرامون شللهر فزايندگي بيشتري 

خواهللد يافت و از جمللله تهديدهاي 
امنيتي نوپديد شهرها به شمار خواهد 
رفللت كه با توجه به سللكونت نزديك 
به هشللتاد درصد جمعيت كشللور در 
شللهرها، برناملله و راهبللرد ويژه خود 
را مي خواهللد. واكاوي داده ها نشللان 
مي دهللد در آن دسللت مناطقللي كه 
وضعيللت بارش به نسللبت بهتري در 
سنجش با بقيه كشور داشته اند، مانند 
حوضه آبريللز خليج فللارس و درياي 
خزر، اين وضعيللت دامنه و فزايندگي 

بيشتري خواهد داشت.
* در سللال 1399، با احتمال زياد، 
در صورت عدم حمايت دولت از تغيير 
نحوه كشت، حفر چاه هاي غيرمجاز و 
برداشت بيش از حد از چاه هاي مجاز 
همچنان ادامه خواهد يافت، امري كه 
كشللاورزان را روياروي دسللتگاه هاي 

قضايي و  امنيتي قرار خواهد داد.
* به رغم افزايش بارش ها در پاييز و 
زمستان و پيش بيني وضعيت نزديك 
به نرمال براي بهار 1399، امكان بروز 
تنللش  آبي در بسللياري از شللهرهاي 
كشور در تابستان 1399 به بعد وجود 

خواهد داشت.

شکنندگی محيط زیست ایران
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* با احتمللال زيللاد، هزينه هاي نظامي 
جهللان در سللال 1399 افزايللش خواهد 
 يافللت. سللهم آمريكا، آسلليا و اقيانوسلليه 
)به ويژه شرق آسلليا و اروپا از اين افزايش 
همچنان بيشللتر از مناطللق ديگر خواهد 
بود. همچنان كه رقابت هاي تسللليحاتي و 
نظامي ميللان قدرت هاي بللزرگ و به طور 
خللاص، تاش هللاي آمريكا، ناتللو، چين و 
روسلليه براي مدرنيزه كردن، بازسللازي و 
تقويت زيرسللاخت ها، تجهيزات و نيروهاي 
نظامي خود در سللال 1399 نيز اسللتمرار 

پيدا خواهد كرد.
* بللا احتمللال زيللاد در سللال 1399، 
چالش هللا و درگيري هاي نظامي در جهان 
كاهش نخواهد يافت. بللا توجه به رويكرد 
و  يكجانبه گرايانلله  خارجللي  سياسللت  و 
ملي گرايانلله دولت ترامللپ، حتي احتمال 
افزايللش ايللن چالش هللا و درگيري ها در 
مناطق مختلف به ويژه غرب آسلليا و پس 
از آن، در شللرق آسيا و شللرق اروپا وجود 
دارد. در واقللع، آمريللكاي ترامپ نه تمايل 
چنداني به جلوگيللري از وقوع جنگ بين 
ديگللران دارد و نلله داراي خويشللتنداري 
قللدرت هژمون اسللت. ترامپ نشللان داده 
كه رئيس جمهللوري غيرقابل پيش بيني و 
بي پرواست و از به كارگيري قدرت نظامي 
براي پيشللبرد اهداف آني بللدون توجه به 

عواقب بلندمدت آن ابايي ندارد.
* طبللق مفاد قطعنامه ۲۲31 شللوراي 
امنيت سللازمان ملل )تأييد كننده برجام(، 
قرار است 5 سال بعد از روز اجراي برجام، 
تحريم هاي تسللليحاتي و 8 سللال پس از 
ايللن روز، تحريم هاي موشللكي عليه ايران 
برداشللته شوند. بر اين اسللاس، با احتمال 
زياد، تحريم هاي تسللليحاتي در 1۶ ژانويه 
و   139۶ مللاه  دي   ۲7 يعنللي   ،۲۰۲1
تحريم هاي موشللكي در 1۶ ژانويه ۲۰۲4، 
يعني ۲۶ دي 14۰۲ برداشته خواهند شد. 
جمهوري اسللامي ايللران مي تواند از اين 
فرصت براي بازسازي و تقويت زيرساخت ها 
و تجهيزات نظامي خود استفاده كند؛ البته 
اگر برجللام پابرجا بماند يا دولت آمريكا به 
طريق ديگري سعي در احياي تحريم هاي 
تسليحاتي و موشللكي ايران مثا در قالب 
تحريم هاي ثانويه نكند. در شللرايط كنوني 
دو كشوري كه خريد تسليحات از آنها براي 
ايران آسان تر است، روسيه و چين هستند.

* بللا احتمال زيللاد و در پللي توفيقات 
بلله دسللت آمللده در زمينه موشللك هاي 
بالستيك، توجه جمهوري اسامي ايران به 
موشك هاي كروز زميني كه برد و دقت آنها 
با استفاده از سيستم نقشه برداري جديد و 
ديجيتال، بيشللتر شده؛ افزايش يافته و در 
سللال 1399، مراحل آزمايش آنها به اتمام 
خواهد رسيد. عمده تاش ايران اين است 
كه همه موشللك هاي زمين به زمين خود 
را نقطه زن كند و با احتمال زياد در سللال 
1399، به اين مهم دسللت خواهد يافت. از 
اين حيث، ايران در رده پنج كشور برتر دنيا 

در حوزه موشكي قرار خواهد گرفت.
* پللس از عللدم موفقيت در قللراردادن 
ماهللواره ظفللر در مدار، با توجلله به اينكه 
در مأموريللت پرتللاب ايللن ماهللواره همه 
مونتللاژ  قبيللل  از  پرتللاب  فرآيندهللاي 
 مراحل ماهللواره بر و ماهواره، تسللت هاي 
پيش پرتاب، تزريق سللوخت و پيش فشار 
گللذاري، به طللور كامل به انجام رسلليد و 
فرآيند پرتاب و اسللتارت موتورهاي مرحله 
1 ماهواره بر و جدايش مراحل و اسللتارت 
موتور مرحله ۲ به درسللتي انجام شللد، با 
احتمللال زياد، نسللخه دوم ظفر در سللال 
1399 در مدار قرار خواهد گرفت. بر اساس 
اظهارات مقامات مسئول در برنامه فضايي 
كشللور، دو ماهواره بر جديد سوخت جامد 
به نام هاي سللرير و سروش در حال توسعه 
هستند كه در سرير، يك مرحله به ماهواره 
بر سلليمرغ اضافه خواهد شللد و در آينده 

كمي دورتر سروش به ميدان خواهد آمد.

* سال 1398، ناوشكن سهند به نيروي 
دريايي ملحق شللد و اكنون در حال آماده 
شللدن براي انجام ماموريت هاي اقيانوسي 
اسللت. كار ساخت كاسلله ناو تفتان نيز به 
پايللان رسلليده و با احتمال زياد در سللال 
139۶ بلله نيللروي دريايي ملحللق خواهد 
شد. با احتمال زياد در سال 1399، شاهد 
پيوسللتن ناو مين شللكار صبا نيز به نيروي 
دريايي خواهيم بود. كار سللاخت ناوشكن 
سللنگين نگين نيللز از سللال 1399 آغاز 

خواهد شد.
* بللا احتمللال زيللاد در سللال 1399، 
اقدامللات نظامي رژيم صهيونيسللتي عليه 
نيروهللاي مقاومللت در عراق نيز بيشللتر 
خواهد شد؛ زيرا نيروهاي مقاومت در عراق 
و لبنان دو بال اصلي پشتيباني از نيروهاي 
مقاومت در خاك سللوريه هستند. آمريكا 
هم به احتمال زياد با رژيم صهيونيسللتي 
در مقابله با محور مقاومت همكاري خواهد 
كللرد. وزير دفللاع رژيم صهيونيسللتي در 
بهمللن 1398 عنوان كرده بللود كه رژيم 
صهيونيستي و آمريكا تصميم گرفته اند در 
هماهنگي با يكديگر بللا تاش هاي تهران 
براي ايجللاد كانال انتقال سللاح و نفرات 
از طريق ايران، عراق و سللوريه به لبنان و 
درياي مديترانلله جلوگيري كنند. او گفته 
كه بر اساس اين هماهنگي، نيروهاي ايراني 
در سللوريه توسط رژيم صهيونيستي هدف 
قرار داده مي شللوند، درحاليكه آمريكا نيز 
وظيفلله مقابله با نيروهاي ايران در عراق را 

عهده دار خواهد شد.

تغييرات نظامي در ایران و جهان
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* در سللال 1391، با احتمال زياد، اپيدمي 
كرونا مي تواند سلله پيامد مهللم جهاني در پي 
داشللته باشد پيامد نخسللت بروز بحران ركود 
و كاهش رشللد در اقتصاد جهاني اسللت كه به 
تبللع آن اقتصادهاي آمريكا و چين را نيز تحت 
تاثير قرار خواهد داد. پيامد دوم، افول موقعيت 
ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آبان 1399 
و با احتمال كم شكسللت اوست كه پيامدهاي 
جهاني بسللياري خواهد داشت؛ از جمله اينكه 
شلليوع اين ويروس نشان مي دهد كه سياست 
يكجانبه آمريكا در عصر جهاني شللدن امنيت 
نادرسللت و مقابله با اين بيماري فراگير جهاني 
نيازمند اتخاذ رويكرد چندجانبه گرايانه در جهان 
است. پيامد سوم نيز مي تواند افزايش فشارهاي 
جهاني بلله آمريكا بللراي تعديللل تحريم هاي 
ظالمانه عليه ديگر كشللورها، به ويژه جمهوري 

اسامي ايران باشد.
* در سللال 1399، دولللت ترامللپ بللراي 
افزايش تأثيرگذاري تحريم ها در پي گسللترش 
تحريم هاي يكجانبه و ثانويه به همه بخش هاي 
اقتصادي ايران و احياي تحريم هاي بين المللي 
از طريق متحدين اروپايي اش خواهد بود. فشار 
به سه كشور اروپايي براي استفاده از مكانيسم 
ماشلله افزايش خواهللد يافت تللا از اين طريق 
تحريم ايران به امر الللزام آور بين المللي تبديل 
شللود. اين الزام آوري ممكن اسللت از بازگشت 
ايللران به فهرسللت سللياه اف اي تي اف ميسللر 
شود. آمريكا هر سلله كانال تحريم هاي ثانويه، 
تحريم هللاي بين المللي و اسللتانداردهاي گروه 
ويژه اقللدام مالي را در دسللتور كار قرار داده و 
تركيب اين سه اهرم فشار مي تواند اقتصاد ايران 

را با چالش بنيادي مواجه كند.
* سللال 1389، احتمال هم گرايللي اروپا و 
آمريكا بللراي بازگرداندن تحريم هاي شللوراي 
امنيت سللازمان ملل عليه جمهوري اسللامي 
ايران زياد است. رفتار اروپايي ها در سال 1398 
ايران را بسيار دلسرد كرد. با ادامه وضع موجود 
و گسللترش مجادالت لفظي بين ايران و اروپا، 
با احتمال كم فروپاشللي نهايي برجام در سال 
139۶ اتفاق خواهد افتاد. اين روند ممكن است 
حتي به برخورد نظامي آمريكا با منافع ايران در 

منطقه هم بيانجامد.
* انتظللار از آمريللكا بللراي احيللاي برجام 
فقللط در صورتللي منطقي خواهد بللود كه در 
انتخابات رياسللت جمهوري سللال ۲۰۲۰ يك 
نامللزد دموكرات )و در عين حال حامي برجام( 
موفق به شكسللت ترامپ شللود. با احتمال كم 

ايللران خروج نهايي از برجام را تا توامبر ۲۰۲۰ 
به تعويق خواهللد انداخت تا از طريق تعامل با 
رئيس جمهور جديد اوضللاع را به حالت عادي 
بازگرداند سناريويي كه احتمال تحقق آن حتي 
در صورت تغييللر رئيس جمهور آمريكا حداقل 
در سللال 1399 ضعيف اسللت. با اوضاع فعلي، 
مي تللوان گفت احتمال اينكه آمريكا در سللال 
1399 به عنوان عامل نجات برجام عمل كند، 

بسيار اندك است.
* در سللال 1399، با توجه به سير تحوالت 
جاري، چه در فضللاي بين المللي و چه داخلي 
و بلله ويللژه بلله دليل تبعللات حقوق بشللري 
ناآرامي هللاي آبان 1388، احتمال توقف صدور 
قطعنامه هللاي كميته سللوم، مجمع عمومي و 
شللوراي حقوق بشللر و به تبع آن، خروج ايران 
از نظارت بين المللي در زمينه حقوق بشر وجود 
نخواهد داشت. با همين استدالل، تداوم انتشار 
گزارش هللاي دبيركل و گزارشللگر ويژه حقوق 
بشر نيز حتمي است. انتشار گزارش هاي متعدد 
از سللوي سللمن هاي بين المللللي و همچنين 
شللبكه هاي اجتماعللي منتقد يا معاند و نشللر 
گسترده آن در ميان مخاطبان ايراني نيز امري 

دور از ذهن نخواهد بود.
* صللدور بيانيه از سللوي 17 كارشللناس و 
گزارشگر شوراي حقوق بشر امري عادي نيست 
و نشان از تاثير عميقاً منفي رسانه هاي معاند در 
تصويرسازي عليه كشللور در نزد افكار عمومي 
خللارج از ايران دارد. اين امر به ايجاد فضا براي 
تشديد سللياه نمايي در هنگام تصويب سومين 
گللزارش دورهاي همگاني ايللران كه در مارس 
۲۰۲۰ برگزار مي شود نيز كمك خواهد كرد و 

همانند سال هاي قبل، اين دومينو تداوم خواهد 
يافت.

* در سللال 1399، اگر ايران و اروپا نتوانند 
در حوزه هسته اي به توافقي مناسب با يكديگر 
برسند و ايران به گام هاي خود ادامه داده و اروپا 
نيز به تهديدات خود در بازگشت به تحريم هاي 
شوراي امنيت عمل كند، احتمال توسل مجدد، 
اما قوي تر اروپا به ابزار حقوق بشر عليه كشورمان 
زياد خواهد بود، صدور بيانيه مشترك از طرف 
كليه ۲7 عضو اتحاديه اروپا يا حتي تاش براي 
درخواست كميسيون تحقيق از شوراي حقوق 
بشر از عمده سياسللت هاي محتملي است كه 
مي توان در طول سال 1399 در صورت تشديد 

وخامت روابط دوجانبه، از اروپا انتظار داشت. 
* در سللال 1399، با تشكيل مجلس شوراي 
اسامي جديد و گام نهادن به سال پاياني دولت 
دوازدهم، اين احتمال كه شللاهد واگرايي و عدم 
انسللجام و مخالفت ها و كارشللكني ها از سللوي 
برخي جريان ها و نهادهاي داخلي در پيشللبرد 
امر سياست خارجي باشيم بسيار زياد است. اين 
وضعيت، كار را براي پيشبرد اهداف و اولويت هاي 

دستگاه ديپلماسي كشور دشوارتر خواهد كرد.
* در سللال 1399، تحللوالت داخلي ايران، 
ناتواني اروپللا در برآورده كردن خواسللته هاي 
جمهوري اسللامي ايللران، تشللتت در اروپا و 
جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا، هم سويي بيشتر 
بريتانيا با آمريكا، فشللار آمريللكا بر اروپا و عدم 
انعطاف ترامپ در سياسللت هاي خود در قبال 
كشورمان، از جمله عواملي هستند كه احتمال 
تنش بيشللتر بيللن ايران و اروپا و فعال سللازي 
مكانيسم ماشه از سوي اروپا را باال خواهند برد.

سياست خارجي و مناسبات داخلی
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* در سللال 1399، بللا توجه به اينكلله آمريكا و 
كشللورهاي عربي جنللوب خليج فارس )عربسللتان 
سعودي، امارات و بحرين( متحدان استراتژيك يكديگر 
در منطقه هسللتند، با احتمال بسيار زياد ماداميكه 
سطح تنش ها بين ايران و آمريكا باال باشد، گشايشي 
اساسي در سياست تنش زدايي با همسايگان جنوبي 

رخ نخواهد داد.
* در سللال 1399، با احتمال زيللاد، تحريم هاي 
تسليحاتي كه در صورت پابرجاماندن برجام بايد لغو 
شوند، در عمل همچون ساير تحريم ها و به بهانه هايي 
چون گام هاي ايران در كاهش تعهدات و قرار گرفتن 
ايران در ليسللت كشللورهاي غير همكار FATF، از 
سوي اروپايي ها برداشته نخواهند شد، اما در صورت 
پابرجا ماندن برجام، روسيه و چين از جمله كشورهايي 
خواهند بود كه فروش تسليحات تحريمي به ايران را از 

سر خواهند گرفت.
* بللا وجود برخي اختاف نظرها يا حتي رقابت ها 
ميان ايران و روسيه در سوريه، به احتمال بسيار زياد 
اين اختافها به دليل وجود رقبا و معارضان مشتركي 
كه هر دو كشللور در خصوص آينده نظام سياسللي 
سوريه دارند، تا آينده اي نامعلوم به تعويق خواهد افتاد. 
روسلليه در شرايطي كه هنوز جريان هاي تروريستي 
در سوريه كاما سركوب نشده اند و رقباي جدي تر و 
نگران كننده تري مانند آمريكا و تركيه در سوريه حضور 
دارند، اگرچه در مقابل حمات رژيم صهيونيستي به 
مواضع نيروهاي ايراني در سوريه سكوت خواهد كرد، 
اما دليلي نللدارد كه بخواهند خللود را وارد درگيري 

خروج نيروهاي ايراني از سوريه كند
* در سال 1399، با احتمال زياد همكاري ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت تأثير عمل نكردن 
سللاير طرف هاي برجام به تعهدات خود و همچنين، 
اعمال فشار آمريكا و رژيم صهيونيستي بر آژانس در 
چارچوب اتهاماتي چون فعاليت هاي اعام نشللده از 
سوي ايران يا عدم دسترسي به يك يا چند سايت با 

تنش هاي جدي مواجه خواهد شد.
* اگرچه با وجود حمايت هاي فعلي روسيه و چين 
اميدواري براي عضويت ايران در سللازمان شانگهاي 
كم نيست، اماا تنش هاي احتمالي بين ايران و روسيه 
در سللوريه و يا توافق تجاري آمريكا با چين مي تواند 
از جمله متغيرهايي باشند كه عضويت ايران در اين 

سازمان را در سال 1399 نيز محقق نكند.
* در سللال 1399، تحريللم اقتصللادي، تحميل 
انزواي ديپلماتيك و بازدارندگي نظامي، سلله ستون 
اصلي سياست آمريكا عليه جمهوري اسامب ايران 
خواهد بود كلله با تاش براي مشللروعيت زدايي در 
داخل و عرصه بين المللي كامل مي شللود.  هدف اين 
سياست آن اسللت كه جمهوري اسللامي ايران در 

دوراهي انتخاب قرار گرفته و ناگزير به قبول مذاكرات 
فراگير و توافق با آمريكا با فشار روزافزون اقتصادي و 
سياسي از درون شود. انتخابات آمريكا در آبان 1399 
مهم ترين رويدادي اسللت كه مي تواند مناسللبات دو 
كشللور را در سال هاي آتي به شدت تحت تأثير قرار 
دهد. در صورت پيروزي ترامپ، فشارها در ايران بيشتر 
و در صورت شكست، فضاي جديدي براي بازبيني در 

سياست دو كشور فراهم خواهد شد.
* بللا احتمال زياد، در سللال 1399 صورت مدني و 
عمدتا غير خشونت بار اعتراضات در عراق حفظ خواهد 
شللد. حضور مرجعيت، بي ميلي مللردم عراق به جنگ 
داخلللي جديللد پس از نابللودي داعش، عللدم حمايت 
آمريكا از ناآرامي و بي ثباتي در عراق، ماهيت غيرفرقه اي 
اعتراضات، وجود سوپاپ هاي اطمينان در فرآيند سياسي 
داخلي عراق از قبيل انتخابات و آزادي نسللبي بيشللتر 
در اين كشللور كه ماهيت نظام سياسي آن را به كلي از 
كشوري مانند سوريه متفاوت مي كند، در كنار آمادگي 
نيروهاي مسلح عراق، سبب خواهد شد سناريوي سوريه 

و يا گونه ديگري از جنگ داخلي در عراق تكرار نشود.
* با احتمال زياد، در سال 1399 حشدالشعبي به 
حيات سياسي و نظامي خود ادامه خواهد داد و خبري 
از انحال و با خلع ساح آن نخواهد بود. مساله ادغام 
حشد الشعبي در نيروهاي مسلح عراق كماكان روندي 
مبهم را خواهد - و تفكيك نيروهاي مسلح از سپهر 

سياسي، همچنان ناروشن باقي مي ماند. 
* با احتمال زياد، در سال 1399 اختافات داخلي 
ميان شيعيان، چه در درون پارلمان و دولت و چه در 
درون جامعه شيعي ادامه خواهد يافت و ممكن است 
حتي تشديد هم بشود. با توجه به تداوم قيمت پايين 
 نفت، تللوان خريد رضايت از سللوي دولت عراق هم 

هر چه بيشتر كم خواهد شد.

* با احتمال بسلليار زياد، اهل سللنت و كردهاي 
عراق، همچنان خللود را از صحنه اعتراضات عمومي 
عراق دور نگاه  خواهند داشت و از جانب گيري به نفع 
طرف هاي مخترف اجتناب خواهند كرد. اهل سنت 
و كردهاي عراق در كنار بخشللهايي از جامعه شيعي 
عراق، همچنان هوادار حضور نظامي آمريكا در عراق 

باقي خواهند ماند.
* با احتمال زياد، آمريكا در سال 1399 به حضور 
نظامي خود در عراق ادامه خواهد داد و اين حضور از 
نظر كمي و كيفي هم افزايش خواهد يافت. پارلمان 
و دولللت عراق، از ترس اقدامات متقابل آمريكا مانند 
تحريم نفتي و بانكي عراق و بازتاب بسيار منفي چنين 
تحريمي بر افكار عمومي داخلي اين كشور، با احتمال 

زياد ناتوان از اخراج آمريكا از عراق خواهند بود.
* در سللال 1399 با احتمال زياد، آمريكا ممكن 
است با استقرار تجهيزات ضدموشكي مانند پاتريوت 
آمادگللي خود براي حمات موشللكي آتللي ايران را 
افزايللش دهد، حضور نظامي آمريكا در كشللورهاي 
نزديللك عراق )اردن، عربسللتان و قبللرس( از حيث 
حضور هواپيماهاي جنگي هم افزايش خواهد يافت 
تا در موقع لللزوم در عراق وارد عمليات عليه ايران و 

نيروهاي مقاومت شوند.
* با احتمال زياد، رژيم صهيونيسللتي، در سللال 
1399 بلله حمات هوايي خود در عراق ادامه خواهد 
داد و به سللبب عدم تجهيز ارتش عراق به تسليحات 
پدافنللد هوايي مؤثر، بدون مشللكل خاصي به هدف 
قراردادن اهداف منسللوب به ايران و مقاومت خواهد 

پرداخت.
* با احتمال زياد، در سللال 1399 اگر آمريكا در 
عراق مورد حماتي قرار گيرد كه منتهي به كشللته 
شللدن نيروهايش شللود و اين حمات را از سللوي 

همسایه های ناآرام
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نيروهاي مقاومت معرفي كند، باز هم دست به حمات 
هوايي عليه ايللران و محور مقاومت خواهد زد. ترور و 
به شهادت رساندن چهره هاي مقاومت در عراق مانند 
هادي العامري، اكرم العبي، قيس خزعلي، شبل الزيدي 
و جهاد هاشللمي در دسللتور كار آمريكا قرار خواهد 

گرفت.
* با احتمال كم، مسير هوايي عراق در سال 1399 
مي تواند مورد استفاده رژيم صهيونيستي با آمريكا براي 
انجام حمات هوايي با موشكي عليه جمهوري اسامي 
ايران به خصوص اهداف موشكي با هسته اي واقع شود.

* در سللال 1399 بللا احتمللال زيللاد، محمد بن 
سلمان در عربستان همچنان تاش خواهد كرد ضمن 
حفظ محوريت خود، شللرايط را براي پادشاهي خود 
مساعد كند، بنابراين، در كنار تداوم كنترل سرسختانه 
شاهزادگان رقيب و مخالف سعي خواهد كرد همچنان 
به شاهزادگان جوان مناصبي اعطا كند كه به او وفادار 
باشند. با اين حال، با توجه به اهميت مؤلفه هايي مانند 
نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا و تداوم قدرت 
ترامپ براي بن سلمان، عدم قطعيت هاي مختلف در 
سياسللت خارجي آمريكا در منطقه از جمله روابط با 
ايران و رفتارهاي پيش بيني نشللده شخص وليعهد 
و عدم شللفافيت و قانونمندي در سللاختار سياسللي 
عربستان، احتمال وقوع شگفتي سازهاي متعددي در 

عرصه سياسي اين كشور وجود دارد.
* در سللال 1399 بللا احتمال زيللاد، تحوالت در 
عرصه فرهنگي - اجتماعي عربستان همچنان تداوم 
و گسترش خواهد يافت و فشارها براي كاهش قدرت 
علمللا و فعاالن وهابي نيز اداملله خواهد يافت. در اين 
خصوص، عربستان ممكن است با دو نتيجه متفاوت 
روبه رو شللود: نخست همگرايي بيشللتر نهاد ديني و 
جريان وهابي براي حفظ نقش حداقلي و تشللريفاتي 
و دوم حاشلليه اي شدن بيشللتر علما و نهاد وهابي با 
بهره گيري بن سلمان از فرصت هاي ناشي از استقبال 
و حمايت اجتماعي ناشي از تداوم اصاحات. بنابراين، 
آينده نهادها و علماي وهابي چشللم انداز روشللني در 
عربسللتان نداشته و به حفظ نقش حداقلي كنوني يا 

حاشيه اي شدن بيشتر ختم خواهد شد.
* در سللال 1399 بللا احتمللال زيللاد، اختافات 
عربستان سعودي با جمهوري اسامي ايران همچنان 
تللداوم خواهد يافت و با توجه بلله عمق اختافات و 
رقابت هاي جدي، دستيابي به هر گونه راه حل اساسي 
همچنللان با چالش هاي بسلليار روبلله رو خواهد بود. 
بنابراين، هر چنللد كاهش حمات تبليغاتي و حفظ 
نشانه هايي مبني بر تمايل به تعامل و همكاري با ايران 
از سوي مقامات سعودي همچنان مطرح خواهد بود و 
ممكن است برخي تغييرات كوچك نيز در روابط رخ 
دهد، اما تحوالت راهبردي در روابط منوط به شرايط 

روابط تهران و واشنگتن خواهد بود.
* با احتمال زياد ثبات سياسللي تركيه، براي يكي 

دو سللال آينده، برقرار خواهد بللود، زيرا هم انتخابات 
در پيش نيسللت و هللم آنكه رقيبان سياسللي قابل 
ماحظلله اي كه اردوغان و حزب عدالت و توسللعه را 
به چالش بطلبند، وجود ندارد و از احزاب نوظهور هم 

انتظار زيادي نمي رود.
* با احتمال زياد در سال 1399، تعارض و تنش در 
روابط تركيه و آمريكا، با فراز و نشيب هاي جزئي ادامه 
خواهد داشت. بعيد است چنين تعارضي به نزاع وسيع 
يا تحول سياسللي تمام عيار منجر شود، اما درگيري 
 تركيه در شللمال سللوريه و روابط تركيه - روسلليه 
به عنوان عامل ايجاد تنش در مناسبات آمريكا - تركيه 

مؤثر خواهد بود.
* با احتمال كم در سللال 1399، نزديك تر شدن 
مواضع اعمالي )و نه لزوماً اعامي( تركيه و سوريه به 
يكديگر، تداوم خواهد يافت. مواضع مشترك آنكارا و 
دمشق در قبال مناطق كردنشين سوريه و خستگي هر 
دو طرف از بحران و كاهش توجه جامعه جهاني به اين 
 معضل هم، از عوامل مشوق كاهش تنش خواهد بود. 
با اين حال، تفاوت مواضع اساسي در خصوص حكومت 

آينده سوريه مانع مهمي خواهد بود.
* در سللال 1399 با احتمال زياد، قطر همچنان 
متحد راهبردي تركيه در منطقه خواهد بود و با تداوم 
دشمني رياض - قطر، مناسبات دوحه - آنكارا بيش 
از گذشللته افزايش خواهد يافللت، چراكه قطر اراده و 
انگيزه اي براي عقب نشيني در برابر مواضع عربستان 
و متحدانش ندارد. از همين رو، بدون نرمش اساسللي 
سللعودي ها احتمال بازگشت روابط دوحه - رياض به 

سطح گذشته بعيد است.
* در سللال 139۶ بللا احتمللال زيللاد، عمللان 
تحللت سلللطنت هيثم بلله سياسللت تنش زدايانه و 
مصلحت انديشللانه قابوس ادامه خواهللد داد و انتظار 
نمي رود تغييري در رويكرد مثبت اين كشللور نسبت 

به ايران رخ دهد.
* در سللال 1399 با احتمللال زياد و با فرض عدم 
ورود متغيرهاي جديد، روابط اعضاي شوراي همكاري 
خليج فارس با عراق و سوريه بهبود خواهد يافت، اما 
دربللاره تركيه بدبيني ها به خصللوص در رياض ادامه 
خواهد داشت؛ امري كه به تداوم اشكان آنكارا- رياض 
منجر شللده و از ائتاف اين دو قدرت منطقه اي عليه 

ايران جلوگيري خواهد كرد.
*  در سللال 1399 بللا احتمال زياد، پذيرش رژيم 
صهيونيستي در ميان كشورهاي عرب منطقه بيش از 
گذشته به رويه اي آشكار تبديل خواهد شد و مناسبات 
سياسي و امنيتي آنها با تل آويو افزايش خواهد يافت. 
رژيم صهيونيسللتي و آمريكا نيز براي جلب اعراب به 
سللوي خود به دامن زدن به فضاي ايران هراسللي در 

منطقه ادامه خواهند داد.
* در سللال 1399، با احتمال زياد، گشللايش در 
روابط خارجي و درآمدهاي نفتي ايران حاصل نخواهد 

شللد. در نتيجه، تنش در خليج فارس به شللكل هاي 
گوناگون تشديد و به رغم عدم تمايل رهبران دو كشور 
ايران و آمريكا به جنگ، احتمال بروز درگيري محدود 

وجود خواهد داشت.
* در سال 1399 با احتمال زياد، با توجه به شرايط 
سياسي حاكم بر افغانستان و عدم قبول نتايج انتخابات 
رياسللت جمهوري از سللوي عبداهلل عبداهلل، وضعيت 
سياسللي داخلي افغانسللتان تا مدتي دچار بي ثباتي 
خواهد شللد. تاش براي تشللكيل دولت موازي و به 
چالش كشيدن مشروعيت سياسي دولت جديد اشرف 
غني، ضمن اينكه به شكاف هاي داخلي جامعه سياسي 
افغانسللتان دامن خواهد زد، باعث فروپاشللي هرچه 
بيشتر نظم سياسي داخلي خواهد شد. تعيين نشدن 
كابينه در زمان مقرر و بي سرپرسللت ماندن واليت ها 
و وزارتخانه هللا و نهادها در كنار درگيري داخلي بين 
گروه هاي سياسي، منجر به گسترش ناامني ها به ويژه 

گسترش تحريكات داعش خواهد شد.
* در سال 1399، با احتمال زياد و به رغم امضاي 
توافق صلح بين طالبان و آمريكا، عدم پذيرش انتخابات 
و نتايج آن از سللوي طالبان و شللكاف هاي سياسللي 
داخلي مانع از برقللراري مذاكرات بين افغاني خواهد 
شللد. ضمن آنكه ورود طالبان به عرصه سهم خواهان 
قدرت سياسللي، وضعيت شكاف هاي سياسي داخلي 
 را پيچيده تللر خواهد كرد. در چنين شللرايطي، بعيد 
به نظر مي رسللد طالبان نيز به تعهللد خود مبني بر 
كاهش خشللونت و آتش بس پايبند بماند. گسترش 
ناامني در مرزهاي مشترك با ايران و افزايش مهاجرت، 

از تبعات احتمالي اين تحوالت خواهد بود.
* با احتمال زياد، سياست خارجي ايران در مناطق 
آسياي مركزي و قفقاز در سال 1399 با فشار تحريمي 
بيشللتري از سوي اياالت متحده در راستاي سياست 
فشللار حداكثري عليه كشللورمان مواجه خواهد شد 
كه اين امر به طور مشللخص بر روابط بانكي و تجاري 
ايللران با اين مناطق تأثيرگذار خواهد بود كه به دليل 
فعاليت گسترده تر بخش خصوصي و مردمي ايران در 
سه كشور ارمنستان، گرجستان، جمهوري آذربايجان، 
پيامدهاي منفي تحريمللي ايران در منطقه قفقاز در 

مقايسه با آسياي مركزي به مراتب بيشتر خواهد بود.
* با احتمال زياد، موضوع تصويب كنوانسيون رژيم 
حقوقي درياي خزر در مجلس شوراي اسامي تبديل 
به موضوعي چالشي براي نظام در سال 1399 خواهد 
شد. در صورت نهايي شدن مذاكرات فني و كارشناسي 
مربوط به تعيين خط مبدأ و نيز با توجه به تصويب اين 
كنوانسيون در پارلمان هاي چهار كشور ساحلي، دولت 
ايران بايد ناگزير اين كنوانسيون را در قالب اليحه اي 
براي تصويب به مجلس شوراي اسامي ارائه كند كه 
با عنايت به تغيير آرايش سياسللي نمايندگان پس از 
انتخابات دوم اسفند 1388، مخالفت با اين كنوانسيون 

بسيار محتمل و قابل پيش بيني به نظر مي رسد.
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* با احتمال زياد، تركيه در سال 1399 براي حفظ ادلب 
همچنان خواهد كوشيد و به اين منظور ضمن حفظ حضور 
نظامي خود در ادلب، به افزايش تسللليح مخالفان حكومت 
ادامه خواهد داد. از همين رو، سايش نظامي تركيه با حكومت 

سوريه و حتي روسيه همچنان ادامه خواهد يافت.
* با احتمال زياد، هيج گشايش سياسي در سوريه در سال 
1399 رخ نخواهد داد و نه آشللتي ملي محقق خواهد شد و 
نه توافقي بر سللر قانون اساسي، گذار سياسي و آينده كشور 

به دست خواهد آمد.
* بللا احتمال زياد در سللال 1389 به سللبب تشللديد 
تحريم هاي آمريكا عليه سوريه، وضعيت اقتصادي اين كشور 
وخيم تر شده و حتي خطر آن وجود دارد كه ابر تورم در اين 
كشللور شكل بگيرد. با توجه به كاهش كمك هاي اقتصادي 
ايران به سوريه و عدم حمايت مالي جهاني براي بازسازي اين 
كشور، اقدامي براي بازسازي زيرساخت ها، بازگشت آوارگان و  

بهبود اوضاع معيشتي در اين كشور صورت نخواهد گرفت.
* با احتمال زياد بشللار اسللد همچنان در سللال 139۶ 
در سللوريه بر سللر كار باقي خواهد ماند. گرچه يكپارچگي 
سرزميني در سوريه محقق نخواهد شد. مخالفان نيز همچنان 
به صورت محدود در شللمال، كردها در شرق فرات و آمريكا 

ادامه حيات خواهند داد. 
* با احتمال زياد در سللال 1399 نواحي تسللليم شده 
مخالفان در جنوب سللوريه )درعا و قنيطره( شاهد افزايش 
تنش اقدامات تروريسللتي و شللورش و درگيري با نيروهاي 
دولتي خواهد بود. داعش نيز بر شدت اقدامات خود در نواحي 

دورافتاده سوريه خواهد افزود.
* با احتمال زياد در سللال 1399، كردهاي سوريه كه به 
شدت تضعيف شده اند، حيات سياسي نظامي خود در شرق  
غرات را ادامه خواهند داد بدون اينكه امتياز سياسي خاصي را 

از جامعه جهاني يا دولت سوريه بگيرند.
* با احتمال زياد در سال 1399، حضور نظامي آمريكا در 
سوريه ادامه خواهد يافت. آمريكا ممكن است حمات عليه 
اهداف منسللوب به ايران را در سوريه باز هم تكرار كند و يا 
مرتكب عمليات نظامي محدود عليه نيروهاي سوريه و حتي 

روسيه )مانند نبرد ِخِشم در سال هاي قبل( شود.
* با احتمال زياد، روسلليه در سللال 1399 در سللوريه 
باقللي خواهد ماند. عمليات هوايي و ويللژه روي زمين ادامه 
خواهد يافت و اسلحه و مهمات كماكان به وفور براي ارتش 
سللوريه تأمين خواهد شللد. با اين حال، بعيد است روسيه 
بتواند موقعيت است را به جامعه جهاني بقبوالند و امتيازات 
اقتصادي يا سياسللي خاصي براي خود يا اسللد كسب كند. 
روسيه در زمينه تصرف ادلب با مانع تركيه مواجه شده و با 

احتياط عمل خواهد كرد. 
*  بللا احتمال زياد در سللال 1399، كشللورهاي عربي 
كماكان سياسللت رهاكردن سللوريه به حال خللود را ادامه 
خواهند داد. به رغم تمايل برخي از اين كشورها براي بهبود 
رابطه با دمشق، ممانعت آمريكا مانع از تحول چشمگير در اين 
روابط خواهد شد و اقدامات اين كشورها از كنش هاي محدود 

انفرادي فراتر نخواهد رفت.
* با احتمال زياد، حمات رژيم صهيونيستي عليه اهداف 
منسوب به جمهوري اسامي ايران از جمله كاروان ساح و 
مهمات در سوريه در سال 1399 ادامه خواهد يافت. سوريه 
همچنان بهانه اي خواهد بود تا رژيم صهيونيستي به حمات 
عليه نيروهللاي مقاومت در عراق هم دسللت بزند حكومت 

سوريه هم از اين حمات بي نصيب نخواهد ماند 

* با احتمال زياد در سللال 1399 دو بازيگر اصلي 
داخل يمن، يعني انصللار اهلل و دولت هادي، به حيات 
سياسللي و نظامي خود در داخللل يمن ادامه خواهند 
داد. با احتمال زياد، هيچ يك از اين دو طرف، شكست 
فاحللش نظامي نخواهنللد خورد و هيچ يللك هم به 
موفقيت بزرگ نظامي دسللت نخواهند يافت و توافق 

سياسي سراسري در يمن شكل نخواهد گرفت.
* با احتمال زياد، در سال 1399 عمليات موشكي و پهبادي 
انصار اهلل عليه عربسللتان سللعودي ادامه خواهد يافت هر چند 

ممكن است از شدت اين عمليات به طور نسبي كاسته شود.
* با احتمال بسيار زياد، در سال 1399 تضاد و تنش ميان 
جنبش هاي تجزيه طلب جنوب يمللن و دولت هادي ادامه 
خواهد يافت و عربستان و امارات هم در مورد حمايت از اين 
دو اختاف نظرهاي خود را حفظ خواهند كرد. امارات متحده 
عربي به رغم خروج نيروهاي زميني اش از يمن به تأثيرگذاري 
در تحوالت اين كشللور از طريق تأمين پول، اسلحه فعاليت 
اطاعاتي و كمك به محاصره انصار اهلل ادامه خواهد داد و باران 
عمده خود در يمن، يعني جنبشهاي تجزيه طلب جنوبي و 

بازماندگان صالح را حفظ خواهد كرد.
* با احتمال بسيار زياد، در سال 1399 عربستان سعودي 
به عمليات نظامي خود در يمن ادامه خواهد داد، اما به يمني تر 

كردن هر چه بيشتر جنگ در اين كشور خواهد كوشيد.
* در سللال 1399 آمريكا همچون سال قبل به تحركات 
محللدود خللود در يمن اداملله خواهد داد. عللاوه بر هدف 
قراردادن عناصر داعش و القاعده در يمن، آمريكا مانند سال 
1398 ممكن است به ترور برخي عناصر ايراني مقاومت در 

يمن از طريق حمات هوايي دست بزند.
* در سللال 1399، در صورتيكلله جبهلله مقاومت اقدام 
غيرقابل پيش بيني با هزينه باال را در قبال رژيم صهيونيستي 
در دستور كار قرار دهد، نوك پيكان حمله اين رژيم حتي به 
سمت حزب اهلل در خاك لبنان نيز خواهد رفت. همچنان كه 
اين رژيم با به شهادت رساندن دو تن از اعضاي جهاد اسامي 
در خاك سوريه نشان داد كه در اقدامات تافي جويانه قائل 

به جغرافيا نيست.
* اقتصاد رژيم صهيونيستي در سال 1399، همچنان به 
رشد خود ادامه خواهد داد و صادرات همچنان راهگشاي آن 
براي نفوذ سياسي در كشورهاي مختلف خواهد بود. متأسفانه 
اقتصاد پوياي آنكه بر جان و مال و آزادي يك ملت اسللتوار 
شده، انگيزه دولت ها چه اروپايي و چه كشورهاي مؤثر ديگري 

مانند هند و چين و روسيه براي رويارويي جدي با اين رژيم 
را به پايين ترين سطح خود مي رساند.

* با احتمال زياد در سال 1399، دونالد ترامپ كه به رأي 
يهوديان و حمايت سازماني آنها در آمريكا براي انتخابات بعدي 
خود نياز دارد، گشاده دست تر از قبل در برابر خواست هاي اين 

رژيم مخصوصا در قبال ايران عمل خواهد كرد.
* با احتمللال زياد در سللال 1399، افول قابل ماحظه 
داعش تدوام خواهد يافت و جريان هاي ايدئولوژيك مشابهي 
هم كه پديدار خواهند شللد، ديگر از برند داعش اسللتفاده 
نخواهنللد كرد؛ اما احتمال بروز جهللش در داعش، در ميان 
مدت )سه تا پنج سال( وجود دارد. تداوم ناامني و آشوب در 

عراق و سوريه، به اين امر كمك خواهد كرد. 
* با احتمال زياد در سال 1399، توافقنامه صلح طالبان 
و آمريكا، با فراز و نشلليب هايي، اجرايي خواهد شد. اين امر 
به افزايش ثبات در افغانسللتان كمك خواهد كرد، امري كه 
انتظار مللي رود در كاهش قاچاق مواد مخدر، كاهش حضور 
جنگجويللان خارجي )اعللم از القاعده، داعللش و گروه هاي 
راديكال ايراني و تركستاني و..( و تقليل جرايم سازمان يافته 

در مرزهاي شرقي ايران مؤثر باشد.
* بللا احتمال زياد در سللال 1399، جريان هاي راديكال 
آفريقايي و شللعبات القاعده در فرآيند محلي پيش خواهند 
رفت و احتماال دعوي جهانللي )گلوبال( القاعده و گروه هاي 
مشللابه كاهش خواهد يافت. اين امر به معني كاهش جاذبه 

جهاديسم راديكال هم خواهد بود
* با احتمال زياد در سال 1399، جريان پ.ك.ك بيشتر 
تضعيف خواهد شللد. به اين امر، دشللواري اوضاع در عراق، 
انتشار ويروس كرونا در اين كشور، اوضاع نابسامان سوريه و 
همين طور اشراف ميداني تركيه كمك خواهد كرد. تضعيف 

پ.ك.ك، به تضعيف پژاك نيز ياري خواهد رساند.
* با احتمال زياد در سال 1399، موقعيت جريان هاي كرد 
سوريه در مقابل دولت دمشق ضعيف تر خواهد شد؛ علت اين 
امر غير از حضور و تهديد تركيه و قوت گيري حكومت دمشق 
و متحدان آن، احتمال خروج آمريكاست كه ترامپ به انحاي 

مختلف آن را مطرح و تكرار مي كند.
* با احتمال زياد در سال 1399، با توجه به وضعيت 
دشوار اقليم كردستان عراق و اوضاع نابسامان اين كشور و 
باالخص شيوع كرونا، تضعيف بيشتر گروه هاي اپوزيسيون 
كردي جمهوري اسامي، به عنوان فرصتي كوتاه مدت، 

بروز خواهد كرد.

داستان ترکيه و روسيه

ایران 99
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بهار 1399 با هم�ه بهارهایي كه در دهه هاي 
تازه سپري شده به یاد داریم تفاوت معناداري 
داش�ت. در بهار امسال متاسفانه خزان كروناي 
زاد و رشد یافته در چین و ایران نیز رسید و با 
سیاست هاي اولیه ناكارآمد روزگار را تیره و تار 
كرد. اقتصاد ایران كه پیش از رس�ین كرونا نیز 
از تحریم و سیاست هاي ناكارآمد آسیب دیده 
بود در 4 ماه منته�ي به آخر خرداد به بدترین 

وضعیت رسید.
 این رخداد نامس�اعد موجب ش�ده است كه 
ش�مار قابل اعتنایي از مدیران دولت،  مدیران 
و  ایران�ي  بخ�ش خصوص�ي، سیاس�تمداران 

روزنامه ن�گاران و كارشناس�ان و رس�انه ها در 
به�ار 1397 مس�ائل ایران را زی�ر ذره بین قرار 
دهند. در صفحه هاي بعد یادداشت هایي درباره 
اینكه چرا دولت نمي تواند سیاست هاي كارآمد 
ارزي، تج�اري و صنعتي را ت�دارک و اجرا كند 
از زبان و قلم كارشناس�ان آمده اس�ت كه یك 
مس�اله بس�یار بااهمیت ب�ه حس�اب مي آید. 
كارآفری�ن ت�الش كرده اس�ت مجموع�ه اي از 
نوش�ته هاي مفید و رخدادهاي درباره تحریم، 
درباره اطاعت سیاست از اقتصاد، درباره اینكه 
اگر دولت ها به ط�ور تجارت را قبضه كنند چه 
اتفاقي مي افتد و نیز مطالبي از سه نویسنده و 
فعال سیاسي درباره نتایج و پیامدهاي تحریم 
را براي عالقمندان به اقتصاد سیاس�ي تدارک 
ببین�د. دی�دگاه جالب ول�ي غني ن�ژاد درباره 
كمیابي ماس�ك و نیز موضوع سهام شركت ها 

نیز بررسي شده است.

اقتصاد سياسي بهار 1399

اد
تص

و اق
ار 

به

شيما ستوده

عضو هیات تحریریه
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بهار و اقتصاد

انديشمندان در دوره روشنگري و در عصري كه به ترّقي 
و پيشرفت اروپاي غربي منجر شد اين باور را در ذهن و دل 
شهروندان آگاه و نخبگان جا انداختند كه جامعه انساني از 
دو جزء و دو پايه اساسي تشكيل مي شود. به باور فيلسوفان 
عصر روشنگري يك پايه جامعه هاي انساني را نهاد دولت 
و يك پايه آن را نهادهاي مدني شامل بنگاه ها، خانواده ها 
و احزاب تشكيل مي دهند. اصرار انديشمندان اين بود كه 
توازن قوا  ميان اين دو پايه اساسللي جامعه هاي انسللاني 
شرط الزم و كافي براي پيشرفت و توسعه همه جانبه است. 
به ويژه بر اين مقوله تأكيد مي شد كه نهادهاي مدني شامل 
احزاب و تشكل هاي غيردولتي مربوط به اقشار گوناگون 
نبايد زير سلطه و استياي نهاد دولت باشند.چنين بود كه 
در دوران انقاب صنعتي در سال هاي 17۰۰ تا 175۰ در 
انگلستان بار اصلي اختراع و اكتشاف و به كارگيري ماشين 

بر دوش نهادهاي مدني بود. 
نهادهللاي مدني بلله ويژه تشللكل هاي كارفرمايي در 
انقاب صنعتي در تصميم سللازي ها و تصميم گيري هاي 
نهاد دولت شللريك و همساز بودند و سللازگاري را براي 
پيشرفت ايجاد كردند. تاريخ جامعه هاي انساني نيز نشان 
مي دهد آن دسته از كشورها كه اين توازن قوا را در درون 
خود پذيرفتند زودتر و سريع تر مراحل توسعه صنعتي و 

اقتصادي را سپري كردند.

 تشكل ها در ایران 
بررسي تاريخ ايران در دو سده تازه سپري شده نشان 
مي دهللد در اوج اقتدار و قدرت نمايي شللاهان قاجار، اين 
گروه بازرگانان و صنعتگران بودند كه با اتحاد و همبستگي 
نيرومند در كنار دولت هاي مركزي و دولت هاي ايالتي راه 
تجارت را باز نگه مي داشتند و هميشه تاجران بزرگي بودند 
كه در درون قدرت دولتي رفت و آمد داشتند و كار تا جايي 
پيللش رفت كه حاج امين الضرب، بللازرگان بزرگ ايراني 
توانست نقش اساسي در مشروطيت داشته باشد. پس از 
آن اما در دوران پهلوي ها و به ويژه پهلوي اول و با افزايش 
قدرت نهاد دولت به دليل درآمدهاي بادآورده از صادرات 
 نفت به مردم و نقش و سللهم تشللكل هاي كارفرمايي در 
تصميم سازي ها و تصميم گيري ها كاهش يافت. دولت هاي 
پس از 133۰ يكي پس از ديگري با پول نفت هر دوره بر 
ابهت و شكوه و بزرگي نهاد دولت افزودند و يك بروكراسي 
بزرگ پديدار كردنللد كه جايي براي نهادهاي غيردولتي 
 باقي نمي گذاشللت. پللس از پيروزي انقاب اسللامي و 
به دليل شللرايط جنگ و تثبيت انقللاب و دگرگوني در 

رويكرد به كارفرمايان، تشللكل هاي كارفرمايي يك دوره 
1۰ سللاله از 1358 تا 13۶8 از صحنه بيرون رانده شدند. 
در دهه 137۰ بود كه با فراهم شللدن فضاي بازتر و نياز 
جامعه به استفاده از همه نيروهاي فكري و مادي جامعه، 
تشكل هاي كارفرمايي از حالت پنهاني خارج شده و روندي 

فزاينده به لحاظ كمي و كيفي را تجربه كردند.

  خلیلي، ژائله و سلیماني و... 
كسللاني كه با صنعت ايران آشللنايي دارند نام هاي 
پرشماري از مردان صنعت در بخش خصوصي و در ميان 
تشكل هاي كارفرمايي را مي شناسللند كه عمري را در 
درون فعاليت هاي صنعتي گذرانده و تجربه هاي بي نظيري 
دارنللد كه اگر بخواهم از همه آنها نام ببرم، به طور قطع 
كتابی چندصد صفحه ای خواهد شد. نام مهندس محسن 
خليلي رئيس هيأت مديره انجمن مديران صنايع براي 
همه دولتي ها و تشكل هاي كارفرمايي يك نام آشناست. 
او در سللال 133۲ و در شرايطي كه بسياري از مديران 
بخش صنعت ايللران هنوز به دنيا نيامده بودند كارخانه 
بوتان را راه اندازي كرده است كه هنوز فعاليت مي كند. او 
۶۰ سال تجربه، تخّصص و دانش صنعتي دارد و رؤساي 
دولت ها و وزيران پرشماري او را مي شناسند و به افكار و 
عقايد و دلسوزي هايش باور دارند. نام سليماني صاحب 
و مدير كارخانه كاله براي همه ايراني ها آشناسللت و هر 
روز محصوالت كارخانه هاي او را مصرف مي كنند. فعاليت 
مستمر او راه را براي استخدام ده ها هزار كارگر، مهندس، 
حسللابدار و سللاير متخّصصان باز كرده است. تجربه و 
تخّصص وي باعث شده است كه نام ايران حتي در عراق 
پرآوازه شود و محصوالت ايران به كشورهاي ديگر صادر 
شود. يونس ژائله يك صنعتگر بزرگ و خوش فكر ديگر 
است كه با كار و تاش توانسته است هزاران شغل صنعتي 
ايجاد كند. او با ديد عميق و هوش ذاتی خود توانسته و 
می تواند هر واحد بزرگ صنعتی در حال فروپاشی ناشی 
از مديريللت نامطلوب دولتی را احيللا و به درجات عالی 
برساند. آيا سزاوار است مرداني با چنين سابقه، تخّصص، 
دلسللوزي و دانش و دنيايي از سللرمايه فكري حاال بايد 
حرف گوش كن يك مدير و يا كارشناس يك نهاد دولتي 
شللوند كه بر اسللاس اتفاق و بر اساس شرايط خاص به 
مديري نهاد دولتي رسلليده اسللت. ضمن اينكه بايد به 
كار و فعاليت كارشناسان دولتي احترام گذاشته شود اما 
واقعيت اين است كه آنها در برابر تخّصص و تجربه و تعهد 
و دلسوزي چنين كارفرمايان بزرگي كه دلسوز اين مرز 
و بوم هستند بايد فروتن باشند. دولت محترم از صدر تا 
ذيل بايد قدردان اين ميزان دلسوزي رهبران تشكل هاي 
كارفرمايي باشللند و به جاي نفي و طللرد آنها و ناديده 
گرفتن ديدگاه هاي تشكل هاي كارفرمايي از توانايي هاي 

آنها استفاده كنند.

  بي قانوني نشود 
عقللل و منطق حكللم مي كند كه مديللران دولت در 
بخش هللاي گوناگون ضمن اينكلله از دانش و تخّصص و 
دلسوزي تشكل هاي كارفرمايي به طور داوطلبانه استفاده 
می كنند در نهايت به قانون احترام بگذارند. بر اساس مفاد 
قانون بهبود مستمر كسب و كار و نيز ماده 7۶ برنامه پنجم 
كه حاال به ماده 1۲ قانون برنامه ششم توسعه تبديل شده 
است دولت موظف است در هر تصميم و اقدامي ديدگاه 
و نظرات تشللكل مربوطه را اخذ كند. توجه داشته باشيم 
كلله ناديده گرفتن اين دو قانون از سللوي دولت پذيرفته 
نيست و دولتی كه در رأس آن يك حقوق دان قرار گرفته 
است. نبايد قانون را ناديده بگيرد. تجربه نشان داده است 
در هللر دوره اي كه همكاري صميمانه و از سللر اعتماد و 
حسللن نيت ميان تشللكل هاي كارفرمايي و دولت به اوج 
رسلليده است بيشترين نتايج مثبت به دست آمده است. 
دولت نمي تواند و نبايد در داستان قيمت گذاري كاالهاي 
توليد شللده داخل رأسللاً بللدون لحاظ كللردن ديدگاه و 
نظرات كارشناسي تشكل ها اقدام كند. مگر مي شود يك 
كارشللناس كم تجربلله كه تاكنون پايش بلله يك مزرعه 
چغندر قند و يا يك كارخانه شكر نرسيده است با مراجعه 
به ذهللن خود و با تأكيد بر اينكه داناي كل اسللت براي 
چغندر و براي شللكر تصميم بگيرد. عقل و منطق حكم 
مي كند كه كارشناسان و مديراني كه با آمدن و رفتن يك 
دولت، در دولت ديگر جابه جا شده و دنبال كارهاي ديگر 
مي روند فروتن باشللند و در امر تنظيم بازار از تخّصص و 
تجربه تشكل هاي كارفرمايي استفاده كنند. مگر مي شود 
مديران ده ها كارخانه قند و شللكر كشللور با صدها سال 
مهارت و تجربه و دلسللوزي براي صنعت و توليد داخلي 
ديدگاه كارشناسي شان ضعيف تر از چند كارشناس و مدير 

تازه كار باشد.
تجربلله جامعه هاي مللدرن امروز نشللان مي دهد كه 
تشكل هاي تخّصصي و كارفرمايي در بخش هاي گوناگون 
نلله به عنوان يك نهاد تشللريفاتي بلكه نهادهايي فعال و 
شللريك دولت فعاليت مي كنند و به همين دليل اسللت 
كه تنش و تشللنج در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها 
كمتريللن ميزان را دارد. واقعيت اين اسللت كه در عصر و 
دوره حاضر كه دولت ايران به دليل از دسللت دادن قدرت 
انحصاري درآمد نفت توانايي براي كمك هاي قبلي را هم 
ندارد دست از دخالت هاي بي حاصل بردارد. سازمان برنامه 
و بودجه، بانك مركللزي، وزارت اقتصاد و دارايي به مثابه 
3 مقر فرماندهي دولللت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي 
بايد فروتن باشللند و به جاي سرسختي در برابر نهادهاي 

غيردولتي با آنها همكاري كنند.
ای كاش تفّكللرات و باورهای تشللكل گرايانه افرادی 
همچون مهندس حّجتی و دكتر مدّرس خيابانی در ذهن 

و رفتار ساير مديران ارشد كشور هم نهادينه شود.

ضرورت فروتني دولت ها در برابر تشکل ها

بهمن د       انائی

دبیر انجمن صنفی قند و شكر
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بهار و اقتصاد

خصومت نظام سياسي آمريكا با نظام سياسي ايران 
به پنجمين دهه رسيده و موقعيت و وضعيت گونه اي 
است كه دسته كم در حرف و در مجادله هاي محدود 
ايللن منازعه پايان ناپذير به نظر مي رسللد. مقام هاي 
آمريكايي با صراحت مي گويند آمريكا با ادامه تحريم 
اقتصللادي و تضعيللف كامل اقتصاد ايللران به هدف 

نهايي اش خواهد رسيد.
واقعيت اين اسللت كه روزگار اقتصللاد ايران نيز به 
گونه اي است كه نشان مي دهد ادعاي مقام هاي آمريكايي 
چندان دور از ذهن نيست. اگر ارقام رشد اقتصاد ايران در 
دوره هاي تحريم را بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم 
كه ايران دراين دوره ها نه تنها ثروت آفريني نكرده بلكه با 
رشد منفي اقتصادي ثروت خواري كرده است. از سوي 
ديگر ميليون ها خانللواده ايراني كه درآمد آنها به مزد و 
حقوق دريافتي از كارفرمايان دولتي و خصوصي سنجاق 
در دو سللال تازه سپري شده با تنگناهاي واقعي روبه رو 
شده و سطح رفاه مادي آنها به طور واقعي كاهش جدي 
داشته است. با توجه به افزايش نرخ تورم و عقب ماندن 
رشللد مللزد و حقوق از نرخ تورم و بللا توجه به احتمال 
باالي ادامه اين وضعيت، اكنون شهروندان ايراني در ميان 
دلهره تأمين معاش و حتي شللغل خود گرفتار شده اند. 
شهروندان ايراني بدون چون و چرا دولت را عامل بدبختي 
خود مي دانند و مي گويند دولت توانايي ندارد با فسللاد 
مبارزه كند و جلوي تورم را بگيرد و مي گويند دولتي ها 
و مجلسي ها به فكر جيب خودشان هستند. واقعيت هر 
چه باشد و دولت هر توضيحي بدهد كه نهادهاي ديگر 
هم در پديدار شدن اين وضعيت غم انگيز و دشوار براي 
خانواده هاي ايراني سللهم دارند باز هم شهروندان حرف 
خود را مي زنند. همه سخنها و حرف و حديث هاي نوشته 
شده يا بر زبان آمده مديران سياسي درون دولت و بيرون 
از دولت را وقتي كنار هم مي گذاريم تا دليل پريشللاني 
امروز شهروندان را بيابيم به يك نقطه مشترك ميرسيم: 
تحريم آمريكا كار را بر ايران و ايرانيان سخت كرده است. 
اين واقعي ترين گزاره از اصل داستان و پريشاني اقتصاد 
ايران در اين روزهاي سخت است و بقيه حرفها را بايد در 

حاشيه اين مقوله اساسي ديد و تحليل كرد.
اعمللال تحريم ها راه را بر فروش نفت ايران به خارج 
مسللدود كرده و ايللران از درآمد ميانگيللن حدود 7۰ 
ميليارد دالر در 1۲ سللال منتهي بلله 139۶ به درآمد 
احتمالي حداكثر ۲۰ ميليارد دالري پيش بيني شللده 
خوش بينانه رسيده است. اين رخداد بزرگ اصل داستان 
اسللت و پيامد آن فقير شدن نهاد دولت و سپس ساير 
اركان و اجزاي اداره كننده كشور است. اين يك واقعيت 
سرسللخت است و تا روزي كه ايران بتواند بدون درآمد 
حاصل از صادرات نفت زندگي مناسبي داشته باشد چند 
سال فاصله داريم.اقتصاد ايران به داليل گوناگون توانايي 
مقابله با تحريم ها را از دسللت مي دهللد و اگر چاره اي 

انديشيده نشود به بدترين روزها مي رسيم. اگر مديريت 
سياسللي نتواند شرايط سياست خارجي را تغيير دهد، 
اگر آمريكا جرات مي كند در سللاير جبهه ها نيز ايران را 
به جدال دعوت كند. از اين مساله اطاع كافي دارد كه 
اقتصاد ايران ضعيف شللده است. در اين وضعيت بهتر 
نيست ايران به جاي اينكه نيروهاي خود را در بسترهاي 
ديگللر هدر دهد نيروي خود را بر اقتصاد متمركز كند؟ 
اگر اقتصاد ايران از اين روزهاي بد عبور نكند نمي توان 
اميدوار بود به نتيجه مناسب برسيم. مقام هاي آمريكايي 
خوب مي دانند گسللترده شللدن و باالتر رفتللن ديوار 
تحريم ها نتيجه نهايي اش بدتر شللدن كسللب و كار و 
معيشت ميليون ها شهروند ايران است. تشديد تحريم ها 
احتمال ناراحتي و نارضايتي ايرانيان به ويژه گروه هاي 
كم درآمد را افزايش مي دهد و اين همان چيزي اسللت 

كه در كانون توجه تحريم گر قرار دارد.
واقعيت اين اسللت كه تشديد تحريم ها و طوالني تر 
شدن آن تا همين جاي كار نيز به گواه آمار و اطاعات 
و همچنيللن احسللاس ناخللوش ايرانيللان پيامدهاي 
نااميدكنندهاي داشللته است. پرسللش مردم و فعاالن 
اقتصادي از زواياي گوناگون اين اسللت كه الغر شللدن 
اقتصاد تا كجللا مي تواند ادامه يابد و شللرايط پايداري 
اقتصللاد در سللطح كان و ملي و در سللطح بنگاه ها و 
در سطح خانواده ها تا كجاسللت؟ شايد مديريت ارشد 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران برآورد كارشناسانه 
و بللر پايلله برآوردهاي دقيق و نظرخواهللي بي طرف از 
شللهروندان دارد و بر اسللاس همين اطاعات است كه 
اداملله اين وضعيت را ممكللن مي داند و به جاي تغيير 
مسير راهبردي و قابل اعتنا تشخيص مي دهد در همين 
مسير مقاومت باقي بماند. اگر چنين باشد باز هم نقطه 
اتكاي مناسبي است و در ادامه نبرد با غول نخست جهان 
در حللوزه اقتصاد مي توان روي آن حسللاب باز كرد. اما 
اگللر نهادهاي معتبر و بي طللرف در اين باره اطاعات و 
آمارهاي دقيق و برپايه واقعيت هاي سرسخت نداشته و 
تنها برحدس و گمان و وفاداري شللهروندان حساب باز 

كرده اند بهتر اسللت دقيق تر عمل كرده و راه هايي براي 
نگهداشت كسللب وكار موجود و سطح فعلي معيشت 
مردم در همين مسللير باز كنند. به نظر مي رسللد بايد 
براي محاسللبه ميزان تاب آوري شهروندان و همچنين 
ميزان تاب آوري فعاليتهاي اقتصادي كه اكنون ستون 
خيمه اقتصاد و اشتغال و درآمد هستند از دقيق ترين و 
علمي ترين روش ها و نظرسنجي ها استفاده كرد. چگونه 
سخن گفتن با شهروندان در اين روزهاي سخت و دوري 
از به كار بردن برخي عبارت هاي تحريك كننده احساس 
و نگاه آنها يك ضرورت اجتناب ناپذير اسللت و مديران 
بايد دقت كنند. بطور مثال نبايد به شللهروندان گفت 
حاال خدا را شللكر قحطي نيامده است يا اينكه قرار بود 
ابرتورم بيايد اما جلويش را گرفتيم و حاال تورم باال داريم. 
به كار بردن عباراتي كه نشللان دهنده اين اسللت كه به 
مردم فشار نمي آيد و در گذشته بدتر از اين وضعيت را 
داشته ايم نيز به روح و روان شهروندان آسيب ميرساند. 
ايرانيان حق دارند بدانند هر روزي كه سللپري مي شود 
تحريم ها در كجا ايستاده اند و قرار است تا كجا ادامه يابد. 
اميدوار كردن مردم البته از وظايف نهاد دولت و سللاير 
نهادهاي اداره كننده جامعه است اما اميدوار كردن بايد به 
اصولي محكم و غيرقابل خدشه سنجاق شود تا اعتمادها 
سست نشللود. عاوه بر اين بايد به شهروندان اميد داد 
در اداملله روز و روزگار به سللوي كاهش دامنه و ژرفاي 
تحريم ها پيش مي رويم. عاوه بر اين بايد الزام هاي نبرد 
با نيرومندترين اقتصاد جهان را نيز شللناخت و رعايت 
كرد. دور كردن كشورها و شركت هاي بزرگ اروپايي از 
پيرامون ايران بايد با احتياط انجام شود. يادمان باشد الغر 
شدن بي رويه اقتصاد و كوچك تر شدن آن شايد مرگ 
ناگهاني نياورد اما مي تواند به ضعف بنيادين و ساختاري 
منجر شللود. براي روشن شدن اين مقوله آخر يادآوري 
مي شود اقتصاد ايران در دوره اي همسنگ تركيه و كره 
جنوبي بود و شايد از نظر درآمد سرانه باالتر نيز بوديم اما 
امروز توليد ملي ايران بسيار كمتر از كره جنوبي است و 

شكاف با تركيه نيز بيشتر مي شود.

دقیق و درست تحریم را توضیح دهیم
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ظهور و سقوط تمدن ها يك پديده جذاب براي عاقه مندان به مسائل سياست 
جهاني و نيز تحوالت درون سرزمين هاست. چرا تمدن ها فرو مي ريزند و در تاريخ 
گم مي شوند يا چرا كشورها در دوره اي به اندازه اي سست و بي پايه مي شوند كه 
سللر بر نمي آورند؟ اريك كاين در اين باره كتابي نوشللته است كه دكتر محمد 
طبيبيللان نتيجه بررسللي وي را در كوتاه ترين عبارات خاصه كرده اسللت كه 

مي خوانيد: 
ظهور، عروج و سقوط تمدن ها از قديم مورد توجه تاريخ دانان، باستان شناسان 
و انديشللمندان ديگر بوده است. كتابي كه اريك كاين نوشته از اين نظر جالب 
اسللت كه در مورد زماني صحبت مي كند كه تمدن هاي بزرگي در جهان وجود 
داشت، حكومت هاي منطقه درياي اژه، يونان، كرت، قبرس، قلمرو هيتاتي ها در 
آناتولي در تركيه و سللوريه فعلي، حكومت كنعانيان، حكومت هاي ميان رودان 
و مصر كه همه آنها ناگهان با هم سللقوط كرده و مضمحل شللدند. تاريخ دانان 
و باستان شناسللان زمان شللاخص اين واقعه عجيب را سال 1177 قبل از مياد 
يعني حدود 3۲۰۰ سللال قبل تعيين كرده اند. برخي از اين تمدن ها، بعد از آن 
پيامد، به صورت ضعيف و تغيير شكل يافته به حيات خود ادامه دادند در برخي 
مناطق ده ها و صد ها سللال و بعضا هزار سال طول كشيد تا دوباره نوعي جامعه 
و زندگي اجتماعي در آنها ظاهر شود و بعضي چنان نا بود شدند كه نام آنان در 
دهه هاي اخير و در نتيجه حفاري ها بقاياي كاخ ها و معابد از زير خاك بيرون آمده 
و لوحه هاي موجود خوانده شللده و باز شللناخته شده اند مانند تمدن اوگاري در 

مناطق ساحلي سوريه فعلي.
براي بسياري مردم زمانه ما تصور 
اين مشكل است كه بيش از سه هزار 
سللال پيش، دوراني كلله عصر مفرغ 
خوانده مي شللود و آهن هنوز كشف 
نشده بود، تمدن هاي بزرگ و متنعم 
و ثروتمنللدي وجللود داشللته اند كه 
مانند مصر آن زمان از آنها آثار ابنيه، 
كار هاي هنري و ادبي شگفت انگيزي 
باقي مانده است. تمدن هايي كه با هم 
به تجللارت، روابط ديپلماتيك، روابط 
انسللاني، مهاجللرت، جنللگ، تحريم 
اقتصادي، معاهده و قرار داد و هرچه 
امروز در روابط بين كشللور ها مرسوم 
اسللت در گير بوده اند. اين مجموعه 
حدود سلله قرن در حال شللكوفايي 
بوده و مدتي نيز در حال تنزل بدون 
اينكه به عوامل تنزل خود توجه كنند 
و يك سللقوط نا گهاني كه عايم آن 
آتش سوزي، تخريب ناگهاني شهر ها، 
كاخ ها يا خالي از سكنه شدن ناگهاني 
شهر هاي بزرگ، وجود عائم خشونت 
اجتماعللي و جنگ مانند مشللاهده 
بقاياي اجسللاد در ويرانه ها و بقاياي 

ساح...
دالیل سقوط

امللا دليل اين سللقوط فاجعه آميز 
ناگهاني در يك چنين منطقه وسيع 

چه بود؟ كتاب مزبور بر اسللاس شللواهد باستان شناسي و مطالبي كه از مطالعه 
لوح ها و اسللناد و كاال هاي دست سللاز آن زمان قابل استنتاج است شرايط اين 
تمدن ها و داليل سللقوط را بررسللي مي كند. گرچه هنوز نمي توان نتيجه گيري 
مسلللمي از علل حوادث بيش از سه هزار سال پيش به دست داد اما چند نكته 
مسلم است. اين تمدن ها وجود داشته اند، با راه هاي زميني و دريايي درگير تجارت 
بين المللي بوده اند، بعضاً بسيار ثروتمند و متنعم چنانكه طبقه كاخ نشين درگير 
در تجمل و تن آسللاني، شامل حكومت گران و كاهنان، در سطحي افسانه اي و 

بي نظير بوده اند و روزي به ناگهان به خاك سياه نشسته اند.
يك دليل سقوط اين تمدن ها اضمحال دروني نظم هاي اجتماعي است. به اين 
معني كه به تدريج جامعه به كاخ نشينان و مردم حواشي كاخ ها و معابد تقسيم 
مي شده كه اين دسته خدمتكاران و جيره خوار دسته اول بوده اند. نظام اقتصادي 
و تجارت به صورت مركزي اداره مي شده و در كنترل كاخ نشينان بوده است، مانند 
مصر باسللتان كه كشاورزي و مالكيت و مديريت محصول كشاورزي و توزيع در 
اختيار حكومت بوده است . در برخي ديگراز تمدن ها تجارت پر رونق بين المللي 
كه از افغانستان فعلي تا آناتولي و يونان و مصر گسترش داشته را طبقه حاكم در 
اختيار داشته اند... در يك چنين بافت بي ثبات اجتماعي وقوع زلزله هاي مكرر و 
خشك سالي طوالني )كه ابتدا در جزاير درياي اژه و آناتولي رخ داد( ابتدا شورش 
و هجوم جمعيت هايي را از مناطق يونان و كرت به طرف مناطق متنعم رقم زد، 
كه در متون آن زمان به مردم دريا موسوم بودند . اين مهاجرت ها بعضا صلح آميز 
و در جهت تاش معاش انجام شد و 
بعضا قهرآميز و جنبه هجوم و تصرف 
و غارت پيدا كرد. بهم ريختن خطوط 
تجارت بين المللي شللرايط اقتصادي 
را در اكناف اين حيطه گسللترده بد 
تركرد. نظام هللاي اقتصادي متمركز 
و در كنتللرل حكومتگران، چنان كه 
رسللم اسللت، با بد تر شللدن شرايط 
اقتصادي سعي در حفظ سطح زندگي 
خود مي كنند، و در شللرايط كميابي 
فزاينده فشار به اقشللار فرو دست را 
افزايش و اين گروه ها را به مرز قحطي 
و گرسنگي و طغيان سوق مي دهند. 
بسيار ي از شهر هاي ويران شده نشان 
از طغيان داخلللي، غارت، قتل، آتش 
زدن و فرار از شللهر هاي سللوخته و 

تخريب شده دارد.
درسللي كه مي تللوان از سللقوط 
تمدن ها مي توان آموخللت را دانايان 
مي آموزنللد- كه معموالً كاري از آنان 
ساخته نيست- و نادانان نمي آموزند. 
 به هميللن دليل هم هركجللا نادانان 
بر سر كار بوده اند تاريخ تكرار شده و 
تمدن ها پس از عروج سقوط كرده اند. 
ابن خلدون همين مشاهده تاريخي را 
در كتاب تاريخ خود در قرن هشللتم 
نوشللت: »به هوش باشلليد، به هوش 

باشيد، كه تمدن ناپايدار است.«

تمركز تجارت در دست حاكمان؛ علت سقوط تمدن ها

بهار و اقتصاد
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دكتر موسي غني نژاد اقتصاددان نامدار ايراني و مدافع ناب 
وخسللتگي ناپذير اقتصاد رقابتي با انتقاد از وزير بهداشت كه 
مي خواهد با زور سياسللي قيمت ماسك را پايين نگه دارد و 
نيللز با انتقاد از رئيس پليس كه مي خواهد با زور قيمت دالر 
را پايين نگه دارد به منتقدان اقتصاد آزاد ياد آور مي شود كه 
نمي توان با بيان اينكه االن »دوره حساس« است علم اقتصاد 
را تعطيل كرد. او مي نويسد دادن دالر 4۲۰۰ توماني آيا دردي 
را درمان كرد يا وضعيت را پيچيده كرد. نوشته او را به نقل از 

دنياي اقتصاد مي خوانيد: 
در شرايط بحراني و حوادث غيرمترقبه، گرايش صاحبان 
قدرت سياسللي به مداخله در اقتصاد و كنترل بازار بيشللتر 
مي شللود. اين گرايش عمومي و طبيعي است؛ عمومي است 
يعني در همه جوامع اعم از پيشللرفته يللا غير آن هم اتفاق 
مي افتد و هم طبيعي اسللت؛ چون صاحبان قدرت سياسللي 
طبيعتللا گرايش به اين دارند تا خود را مسلللط بر همه امور 

جامعه از جمله اقتصاد معرفي كنند.
واقعيللت اين اسللت كه ايللن مداخات در اغلللب موارد 
ناكارآمد از آب درمي آيد؛ ولي اين ناكارآمدي مانع از تكرار آن 
نمي شود. تاريخ اقتصاد مملو از اين تجربه هاي شكست خورده 
اسللت. از زمانيكه تفكر علمي اقتصاد شللكل گرفته و مدون 
شده تاكنون اين چالش ميان اقتصاددانان و دارندگان قدرت 
سياسي در جريان بوده است. نظام اقتصادي در دنياي امروز 
بر منطق بازار اسللتوار اسللت و ايللن منطق مبتني بر كنش 
اقتصادي يا كنش فردي اسللت. منطق بازار برآيند كنش ها 
يا انتخاب هاي فردي است كه الزاما از اراده سياسي حاكمان 
تبعيت نمي كند و اگر اين اراده در تضاد با آن منطق باشللد، 
نتيجه اي جز آشفتگي نخواهد داشت. آدام اسميت بيش از دو 
سده و نيم پيش با تمثيل زيبايي اين رابطه چالش برانگيز را 
به تصوير كشلليده است: »به نظر مي رسد انسان تشكياتي... 
تصور مي كند قادر است اعضاي مختلف يك جامعه بزرگ را 
به همان سادگي كه دست قادر به چيدن مهره هاي شطرنج 
است، منظم كند. او در نظر نمي گيرد كه مهره هاي شطرنج 
اصل حركتي ديگري جز دسللتي كه آنها را جابه جا مي كند، 
ندارند؛ ولي در صفحه شطرنج بزرگ جامعه انساني، هر يك از 
اين مهره ها اصل حركتي خاص خود را دارد كه ممكن است 
با اصل حركتي كه قانون گذار انتخاب و بر او تحميل مي كند، 
كاما متفاوت باشللد. اگر اين دو اصل باهم سللازگار باشند و 
در يللك جهت عمل كنند، بازي جامعه انسللاني به راحتي و 
هماهنگ پيش مي رود و به احتمال زياد توام با خرسللندي 
و موفقيت خواهد بود. ولي اگر آنها مخالف يا متفاوت باشند، 
بازي به گونه اي رقت انگيز ادامه خواهد يافت و جامعه هميشه 
در غايت آشفتگي به سر خواهد برد.« مصداق تفاوت و تضاد 
ميان »انسان تشكياتي« يا صاحبان قدرت سياسي و اصل 
حركتي انسان ها يا كنش اقتصادي را تقريبا به صورت روزمره 
در صحنه جامعه ايران مي توان مشاهده كرد: رئيس پليسي 
كه مي خواهد مانع افزايش نرخ ارز شللود، وزير بهداشتي كه 
با پرخاش به »دالالن« خواهان توزيع رايگان ماسللك و مواد 

بهداشتي مي شود، مسئوالني كه با ممانعت از صادرات درصدد 
تنظيم بازار هستند و قس علي هذا. نكته تامل برانگيز در اين 
ميان تكرار مكررات، اصرار بر تحميل اراده سياسي بر منطق 
اقتصللادي و درس نياموختن از تجربه هاي شكسللت خورده 
گذشته اسللت. فهم اين واقعيت دشللوار نيست كه افزايش 
تقاضا موجب افزايش قيمت مي شللود؛ مگر اينكه عرضه نيز 
متناسب با تقاضا افزايش يابد. با دستور و بگير و ببند قيمت 
كاهش نمي يابد، بلكه وضعيت بازار به هم مي ريزد و دسترسي 
متقاضيان به كاال دشللوارتر مي شللود و زمينه هاي گسترش 
فساد و رانت خواري افزايش مي يابد. وقتي به دليل تورم مزمن 
دو رقمللي، پول ملي ارزش و قدرت خريد خود را از دسللت 
مي دهد ناگزير ارزش برابري آن نسللبت به ارزهاي خارجي 
تضعيف مي شود. زماني كه به دليل افزايش تنش هاي سياسي 
در روابللط بين المللي، تجارت خارجي و روابط مالي و بانكي 
بين المللي دچار مشكل مي شللود و چشم انداز صادرات تيره 
و تار مي شود، طبيعي است كه انتظارات كنشگران اقتصادي 
بدبينانه مي شللود و تقاضا براي ارز خارجي افزايش مي يابد. 
توصيه، نصيحت يا دستور مقامات پولي رفتار اين كنشگران را 
تغيير نمي دهد. علت اينكه اغلب سياستگذاري هاي دولتي در 
عرصه اقتصاد ناكام مي شوند يا حتي نتايج معكوس مي دهند، 
همين تنش و تضاد ميان دو منطق متفاوت است. تا زمانيكه 
صاحبان قدرت سياسللي علم اقتصاد را به جد نگيرند، هيچ 
توفيقي نصيب سياست هاي اقتصادي مورد نظر آنها نخواهد 
شللد. تكرار و تاكيد بر اينكه »درشللرايط حساس كنوني« يا 
»در وضعيت غيرعادي و نامتعارف« قوانين علم اقتصاد صدق 
نمي كند و بايد تمهيدات ديگري انديشيد، نشانه بارز جدي 
نگرفتن علم اقتصاد است. همانطور كه در هواي آفتابي و باد 
و باران، قانون جاذبه به يكسان عمل مي كند، قوانين اقتصادي 
نيز چنين شللأني دارند. تفاوتي نمي كند كه ما در شللرايط 
حساس يا غيرحساس، عادي يا غيرعادي باشيم يا تصور كنيم 
كه هسللتيم، قانون اقتصادي به يكسان عمل مي كند. اينكه 
انتظارات خوش بينانه يا بدبينانه در شرايط مساعد يا بحراني 
روي كنش اقتصادي اثر مي گذارد، جاي ترديدي نيست؛ اما 
بايد توجه كرد اين خود يكي از مهم ترين مولفه هاي قوانين 
اقتصادي اسللت. سياسللتگذاري كه براي خوشايند ديگران 
وعده هللاي عوام فريبانه مي دهد و نهايتا اعتماد كنشللگران 
اقتصادي را از دست مي دهد، به انتظارات بدبينانه در جامعه 
دامللن مي زند. اين انتظارات صرف نظللر از ميزان انطباق آن 
بللا »واقعيات«، تاثير منفي خللود را مي گذارد. به اين ترتيب 
است كه سياستگذاري هاي اقتصادي در كشور ما اغلب نتايج 
معكوس به همراه مي آورد. سياست هاي پولي در اوايل سال 
1397 )تعييللن دالر 4۲۰۰ توماني( به جاي ايجاد ثبات در 
بازار موجب تاطم بيشللتر شللد. توصيه ما به سياستگذاران 
اقتصادي در »شرايط حساس« كنوني اين است كه بدون در 
نظر گرفتن قوانين اقتصادي تصميم گيري نكنند، وعده هاي 
غيرقابل دسللترس ندهند و بيش از اين به اعتماد كنشگران 

اقتصادي صدمه نزنند.

»ماسك « رایگان نداریم

بهار و اقتصاد
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 فروش سهام بانك هاي
درمعرض ورشكستگي به مردم

برنامه دولت براي فروش سللهام شركت هاي دولتي در قالب صندوق هاي قابل 
معامله در بورس در حال اجرايي شدن است و طبق اعام وزارت اقتصاد و دارايي 
 قرار اسللت سهام دولت در 13 شللركت بورسي در قالب سه صندوق قابل معامله 
از جمله صندوق واسطه گري مالي )بانك هاي ملت، تجارت و صادرات و بيمه هاي 
البرز و اتكايي امين(، عرضه شود. اين عرضه سهام بانك ها در روزهاي آينده در حالي 
رخ مي دهللد كه دولت و بورس تهران درباره وضعيت وخيم نظام بانكي اطاعات 

دقيقي به بازار سهام ارائه نمي كنند.
اما كارشناسان و تحليلگران باوردارند شرايط حاكم بر كسب وكار بانك ها ناجور 
است و روزگارشان گونه اي است كه روندها نشان مي دهد با انباشت زيان و كاهش 

سرمايه مواجه شده اند كه بر ميزان سود آور ي آنها اثر منفي خواهد داشت.
مهديه زمردي كارشناس بانكي در ايبنا درهمين باره هشدار داده و مي نويسد: »با 
مطالعه جزئيات صورت  هاي مالي 9 ماهه بانك هاي پذيرفته شده در بورس ماحظه 
مي شود كه زيان انباشته بانك ها باعث منفي شدن حساب سرمايه آنها در ترازنامه 
شده است. از منظر كل شبكه بانكي نيز همين وضعيت در آمارهاي ترازنامه اي كه 
توسط بانك مركزي منتشر مي شود نيز مشهود است. در اين خصوص بانك هاي 
تجاري دولتي و بانك هاي غيردولتي عملكرد نامناسبي داشته اند. در برخي از اين 
بانك ها ميزان انباشته زيان به چندين برابر سرمايه پايه رسيده است كه عما بانك 

را در معرض ورشكستگي قرار مي دهد.
وي تحليل كرده اسللت: نرخ سللود بانكي كه در ابتداي سال به تصويب رسيد 
سياست مباركي علي الخصوص براي بانك ها بود كه منجر به كاهش هزينه تمام 
شللده پول براي بانك ها شللد. اما انتظار مي رود، در شرايط فعلي شبكه بانكي در 
دريافت سود تسهيات خود از كسب و كارهاي مختلف دچار مشكل شود زيرا كه 
در حال حاضر و تحت اثر سوء انتشار ويروس كرونا، برخي فعاليت  هاي اقتصادي به 
خصوص در بخش خدمات آسيب جدي ديده اند و اين موضوع بخش درآمدهاي 
مشللاع بانك ها را يقينا تحت الشعاع قرار خواهد داد.اين در حالي است كه بانك ها 
ملزم به پرداخت سود سپرده هاي دريافتي به سپرده گذاران خود هستند و نمي -

توانند آن را به تعويق بيندازند. بنابراين در صورت استمرار آثار سوء شيوع ويروس 
كرونا و محدويت هاي ناشي از آن پيش بيني مي شود كه فعاليت سنتي بانكداري 
يعني دريافت سللپرده از مردم و اعطاي تسللهيات با چالش اساسي مواجه شود 
و شللكاف درآمد و هزينه بهره اي بانك ها بيشللتر شود. بر همين اساس از آنجايي 
كلله بانك ها نيز به مثابه ديگر بنگاه هاي اقتصادي به دنبال حداكثر كردن سللود 
خود هستند، ممكن است تمايل كمتري به اعطاي تسهيات از خود نشان دهند 
)اين امر خود را به صورت كاهش نسللبت تسللهيات اعطايي به سپرده  ها نشان 
مي دهد(، لذا كاهش نرخ سود بانكي و هزينه تجهيز منابع مي  تواند به نوعي جان 
تازه اي براي فعاليت  سنتي بانك ها باشد.از بعد درآمدهاي غيرمشاع نيز بانك ها با 
چالش هاي عديده برونزا مواجه هستند؛ زير سايه سنگين پاندمي كرونا، ورود ايران 
به ليسللت سللياه FATF كه خود مزيد بر علت مشكات تجاري و بانكي كشور 
اسللت و همچنين تداوم تحريم هاي نظام بانكي از آبان ماه 1397، قاعدتا شرايط 
بسلليار سختي را براي كسللب درآمد بانك ها رقم زده است.اهميت اين موضوع از 
آنجا مشخص مي  شود كه بررسي دقيق تر ترازنامه شبكه بانكي منتهي به آذر 98 
نشان از منفي  شدن حساب سرمايه برخي از بانك ها در سال گذشته دارد؛ حساب 
سرمايه بانك ها يا همان حقوق صاحبان سهام متشكل از حساب سرمايه پرداخت 
شده، حساب اندوخته قانوني، حساب ساير اندوخته ها، حساب سود )زيان( انباشته، 
حسللاب سود )زيان( قطعي نشده، حساب سود )زيان( ناشي از تسعير دارايي ها و 

بدهي هاي شعب و واحدهاي فرعي خارج از كشور است.

نهللاد دولت درايران اكنون در اختيار گروهي از سياسللتمداران از جنس 
سوم است كه در اين 7سال زمامداري اين مهارت را خوب آموخته اند كه بايد 
با پمپاژ خبر و گزارش درباره يك موضوع گونه اي در جامعه جابيندازند كه 

انگار آن رخ داده درحاليكه تنها حرف بوده و هست.
يكللي از اين ترفندهاي دولت درباره كمك به آسلليب ديگان بخش هاي 
گوناگون از گسترش ويروس كرونا است كه وزير بركنارشده صنعت قبل از 
بركناري از اجرايي شللدن خبرداد و پس ازاو رئيس بانك مركزي گفت در 
حال بررسللي هستيم و وزير اقتصاداز اجراي آن حرف زد.حاال كه بهار تمام 
شده يك مقام اتاق بازرگاني تهران ونيز رئيس اتاق اصناف از كاغذي بودن 

حمايت دولت مي گويند.
حمایت هاي كاغذي

قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به گزارشي كه از 
اقدامات دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با آثار اقتصادي كرونا ارائه شد، 
گفت: اين حمايت ها اكنون صرفا روي كاغذ اسللت و اصناف هنوز كمك 
يا تسللهياتي دريافت نكرده اند. يعني حتي اين بسللته ها به بانك ها نيز 
اباغ نشده است. اين در حالي است كه 8۰ درصد اصناف در اين بحران 
آسلليب ديده اند. در همين حال، رئيس اتاق تهران نيز با اشللاره به اينكه 
دولت مصوباتي براي كاهش خسللارت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
داشته، خطاب به نماينده سللازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران 
گفت: ظاهرا اجراي اين بسته ها صرفا به ايجاد سامانه هاي متعدد محدود 
شده است. اما الزم است اعام شود كه اين مصوبات هنوز اجرايي نشده تا 

دولت بداند و تصميم درستي اتخاذ كند.
هومن حاجي پور، معاون كسب و كار اتاق تهران نيز با اشاره به گزارشي 
كه از بسته هاي حمايتي دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با ويروس كرونا 
ارائه شللد، گفت: مساله مهم عملياتي شدن مفاد اين بسته هاست. براي 
مثال پرداخت بيمه بيكاري هنوز محقق نشده و اين پرداخت منوط به 
تخصيص منابع از صندوق توسللعه ملي اعام شده است؛ اين در حالي 
اسللت كه رهبر معظم انقاب، مجوز تخصيص منابع صندوق توسللعه 
ملي را صادر كرده اند. اما ظاهرا سللازمان برنامه هنوز دستورالعمل هاي 
اسللتفاده از اين منابع را تدوين نكرده اسللت.« او همچنين گفت: عمده 
بسته هاي حمايتي نيز متوجه اصناف است و بخش محدودي مربوط به 
توليد و توزيع كفش و پوشاك، هتل ها و مراكز خدمات مسافرتي است. 
بحث ما اين اسللت كه بنگاه هاي توليدي و خدمات فني و مهندسي در 
اين بسللته هاي حمايتي جايي ندارند. اين در حالي است كه بنگاه هاي 
توليدي و خدمات مهندسللي بيشترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا 
متحمل شدند.معاون كسب و كار اتاق تهران با بيان اينكه شيوع بيماري 
منجر به طوالني شللدن زمان اجراي قراردادها شده است، گفت: رئيس 
اتاق تهران طي نامه اي به رئيس جهوري خواستار استفاده از بند فورس 
ماژور در قراردادها از سوي سازمان مديريت شده است كه البته تاكنون 
اسللتفاده اين بند فعال نشده اسللت.او در ادامه به درخواست سنديكاي 
برق اشللاره كرد و گفت: اين سللنديكا دو درخواست مطرح كرده است؛ 
نخسللت اينكه دولت در قراردادهاي اولويت دار صنعت برق، پيش بيني 
هزينه هاي باالسللري را داشته باشد و به تعهدات خود به عنوان كارفرما 
عمللل كند. همچنين قراردادهاي خارج از اولويت ملي با صراحت اعام 

شده و پيمانكاران مختار به خاتمه قرارداد شوند.

 حمایت هاي كاغذي 
وخیالي دولت

بهار و اقتصاد
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در حمایت از رئیس اتاق ایران كوتاهي شد
اتللاق بازرگاني صنايع، معادن و كشللاورزي ايران 
بزرگترين نهاد غيردولتي كارفرمايان ايراني است كه 
براي تاسيس آن قانون وجود دارد و يك نهاد قانوني 
به حساب مي آيد. بر اساس قانون اتاق، هر چهار سال 
يك بار انتخابات دموكراتيك براي انتخاب كساني به 
عنوان اعضاي هيات نمايندگان اتاق هاي سراسر كشور 
برگزار مي شود كه يكي از اركان اتاق به حساب مي آيد.

ايللن اعضا نيز در يك فرآيند دموكراتيك از ميان 
كانديداهاي مختلف، رئيس اتاق و نايبان رئيس اتاق 
را انتخاب مي كنند. رئيس اتاق ايران در واقع و بر پايه 

روندهاي دموكراتيك باالترين فردي است كه مطابق قانون اتاق عاوه بر حضور در برخي از 
نهادهاي اصلي تصميم سازي در باالترين سطح، در مقام مشورت دهنده به سه قوه اداره كننده 
كشور ايفاي نقش مي كند. اكنون دو دوره پشت سرهم است كه آقاي غامحسين شافعي با 
كسب باالترين راي در ميان اعضاي هيات نمايندگان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و 
معادن ايران انتخاب و فعاليت مي كند. تجربه سال هاي تازه سپري شده نشان مي دهد آقاي 
شافعي زير فشار شديد اعضاي هيات نمايندگان قرار دارد كه چرا نسبت به رفتارهاي دولت 
در حوزه هاي گوناگون نوعي تسامح را در دستور كار قرار داده و بيش از اندازه الزم با دولت 
راه سازش دارد. اين در حالي است كه كارنامه رئيس اتاق از سوي ديگر نشان مي دهد وي هر 
جا الزم بوده و به نتيجه كارشناسي رسيده كه بايد در برابر رفتارهاي دولت و زيرمجموعه هاي 
دولت بايستد اين كار را با شجاعت انجام داده است. تازه ترين انتقاد كارشناسانه و بر پايه دفاع 
از منافع صادركنندگان خصوصي نامه اي است كه آقاي شافعي به رئيس بانك مركزي درباره 
برگشت ارزهاي صادراتي و فرآيندهاي پيچيده و بعضا سياسي شده اين پديده نوشته است.

آقاي شافعي به عنوان نماينده بخش خصوصي در نامه اي به رئيس بانك مركزي از اقدامات 
اين بانك نسبت به صادركنندگان انتقاد كرده بود. رئيس اتاق بازرگاني ايران در نامه اي به 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، گايه كرده بود كه بانك مركزي توافقات صورت 
گرفته ميان بخش  خصوصي و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي 
98 و 99 و رفع تعهد ارزي زير پا گذاشته است و از وي خواسته بود نسبت به اين موضوع 
رفتار تعاملي و بر پايه آشتي و مصالحه اتخاذ شود. مديريت ارشد بانك مركزي اما به جاي 
پاسخ كارشناسانه و با راهبرد حل مساله و تعامل بيشتر با صادركنندگان، جوابيه اي تند به 

نامه رئيس اتاق بازرگاني ايران داده است كه در رسانه هاي كشور بازتاب گسترده اي داشت.
درباره اين رخداد مهم اتفاق افتاده يادآوري چند نكته خالي از فايده نيسللت كه بطور 

خاصه يادآور مي شوم.
1- واقعيت اين اسللت كلله جوابيه اتاق به ويژه بخش پاياني آن مي توانسللت 
مداراجويانه تر تهيه شود و نسبت به مقام حقوقي و قانوني رياست اتاق كه به نيابت از 
هزاران صادركننده ايراني در مقام احقاق حق برآمده و گايه اي را طرح كرده است، 
اين گونه خشم آلود نوشته نشود. بانك مركزي ايران با هدف راه اندازي فعاليت ايرانيان 
تاسيس شده و مديران آن حق ندارند از مقام و موضع برتري جويانه به رياست بخش 

خصوصي چنين جوابيه تندي منتشر كنند. 
۲- ضمن تحسللين از رفتار مداراجويانه رياسللت اتاق كه نسللبت به اين جوابيه تند 
خويشتنداري نشللان داه و براي اجتناب از افزايش اختاف ها پاسخ نامه را البد به شكل 
ديگري داده اند اين گايه اما از اعضاي هيات نمايندگان، روسللاي كميسلليون هاي اتاق، 
روسللاي اتاق هاي سراسر كشور و نيز هيات مديره ده ها تشكل صادراتي قابل طرح است 
كه چرا در دفاع از رياست اتاق فعاليت رسانه اي چشمگيري انجام ندادند. نگارنده تا اين 
روزها چشم به راه بودم كه دوستان و همراهان بخش خصوصي از رياست اتاق و خواسته 
كارشناسانه وي در حمايت از صادركنندگان كاري انجام دهند كه نديدم. در همين نوشته 
از دوستان بخش خصوصي مي خواهم در چنين رخدادهايي سكوت نكرده و با دادن جواب 
به نهادهاي دولتي يادآور شوند كه رياست اتاق خواسته صادركنندگان را مطرح مي كند 
و اين مطالبه گري به حق مطابق قانون و براساس خواست بخش خصوصي است. سكوت 
در اين رخداد تازه مي تواند ساير نهادهاي دولتي رانيز تشويق كند كه خواسته هاي بخش 
 خصوصي را ناديده گرفته و با تضعيف رياسللت اتاق به تضعيف بخش خصوصي برسند. 
به نظر مي رسللد هنوز فضاي كار براي حمايت از رياست اتاق در مناظره با بانك مركزي 
وجود دارد و بايد با حمايت كارشناسانه، منطقي و مداراجويانه از آقاي شافعي راه را بر ساير 
نهادهاي دولتي ببنديم و يادآور شويم كه بخش خصوصي ايران ضمن اينكه شايد در برخي 

موارد تعارض منافع داشته باشند اما در برابر نهاد دولت انسجام نظر و عمل دارد.
منبع - روزنامه آرمان ملي

پيامدهاي گوناگون زاد و رشللد وگسترش بهت برانگيز و آزار دهنده ويروس كرونا بر جسم 
وجان نوع انسان و جامعه هاي انساني هرروز از سرزميني بيرون مي زند و انگار پاياني ندارد.

ترديدي نيسللت كه دگرگوني در رفتار آدمي آرام آرام يكي از پيامدهاي استياي ويروس 
كرونا برزندگي آدميان اسللت و شللهروندان جهاني گونه ديگري از زندگي را تجربه خواهند 
كرد. يكي ديگر از بدترين پيامدهاي گسترش ويروس كرونا كوچك شدن و آب رفتن اقتصاد 
كشورها وسطح توليد ملي است كه بيشتر شدن شمار بيكاران و كاهش اندازه زندگي و رفاه 
مادي را به دنبال دارد. در هنگامه كشللتار زندگي، كسللب وكار و اخاق شهروندان جهاني به 
دست اين ويروس پررمزوراز روش و چگونگي پراكندن رخدادها از سوي سرزمين ها نيز يكي از 
شگفتي هاست كه هنوز در اين روزهاي سوزان و سرنوشت ساز كمتر به آن نگاه شده است.دوباره 
بودن چشمگير روش و ماهيت انتشار پيامدهاي كرونا را مي توان با مقايسه دوكشور انگليس و 

تركمنستان دركنار هم ديد و داوري كرد.
برپايه گزارش هاي رسانه هاي جهاني مديران و رهبران كشور تركمنستان به طور ريشه اي 
هرگز آمادگي پيدا نكردند بگويند ويروس كرونا به شهروندان آنها نيز آسيب رسانده است. 
قربان قلي بردي محمدوف، رئيس جمهوري تركمنستان تا روز سوم آوريل آمادگي ذهني پيدا 
نكرد تا كلمه كرونا را برزبان بياورد و نيز رسانه هاي اين كشور نيز ناچار به سكوت بودند. او 
دراين روز در نشست كابينه گفت: »ويروس كرونا در حال ويرانگري در جهان است و روي 
اقتصاد تركمنستان تأثير منفي به جا مي گذارد.« هر چند او مشخصاً نپذيرفت كه كشورش 
با خطر شلليوع اين ويروس روبرو است.دراين كشللور همه درباره همه گيري ويروس كرونا 
بيشللتر سللكوت اختيار كرده و از هيچ مورد مثبت اين ويروس خبر ندادند كه كه با شك و 
ترديد جامعۀ جهاني به همراه شللد. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است كه مقام هاي 
تركمنستان به خاطري از به زبان آوردن ويروس كرونا اجتناب مي كنند كه مانع گسترش 
معلومات در مورد شيوع آن شوند. به اين ترتيب است كه هيچ خبري از پيامدهاي كرونا بر 
اقتصاد اين كشور و كاهش سطح اشتغال و رفاه منتشر نشده است.در مقابل اما در بريتانيا 
بوريس جانسون نخست وزير با صراحت بيان كرد در معرض تهديد كروناست و روزهايي را 
به قرنطينه رفت . خبرگزاري هاي جهان درباره پيامد اعمال قرنطينه گسترده در بريتانيا در 
پي شيوع جهاني ويروس كرونا وشدت آسيب به اقتصاد بريتانيا خبرهاي دقيقي را منتشر 
مي كنند. اداره ملي آمار بريتانيا اعام كرد توليد ناخالص داخلي اين كشور در ماه آوريل ۲۰ 
درصد كاهش داشته است.آمارها نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي بريتانيا در دوره سه 
ماهه فوريه تا آوريل 1۰ درصد نسللبت به سه ماه قبل از آن كاهش داشته است. بريتانيا از 
۲3 مارس قرنطينه را به اجرا گذاشت كه باعث توقف يا كاهش شديد فعاليت در بخش هاي 
مختلف اقتصادي از جمله بخش خدمات، صنايع، ساخت و ساز و تجارت داخلي شد. تقريبا 
تمامي بخش هاي اقتصادي بريتانيا به ويژه بخش فروش خودرو از اين قرنطينه آسيب ديدند.

چند نكته
آب رفتن ۲۰ درصدي اقتصاد انگلستان در ماه آوريل و انتشار خبر آن در گسترده ترين سطح 
كه در ايران نيز بازتاب داشللت و برخي خرسند شدند چند نكته در درون خوددارد كه به طور 

خاصه به آنها اشاره مي شود: 
يكم – به نظر مي رسد انگلستان داراي يكي از پيشرفته ترين نظام آماري در جهان است كه 
توانايي ثبت و توليد و انتشللار بخش  هاي اصلي اقتصاد را در كوتاه ترين زمان دارد و مي تواند 
در اطاع رساني روزآمد نمونه باشد. اين چيزي است كه شايد در بيشتر كشورها حتي در اروپا 

ممكن است وجود نداشته باشد يا ضعيف باشد.
دوم – مديريت ارشللد در نهاد دولت و درسللطوح ونهادهاي گوناگون هرگز نمي خواهند يا 
نمي توانند دربيان واقعيت ها پنهان كاري داشته باشند و اميدوار سازي بي فايده را بر فاش گويي 
ترجيح نمي دهند و شهروندان را نامحرم نمي شمارند و با روشنگري آنها را آماده مي سازند تا 

بتوانند بر پايه واقعيت ها تصميم بگيرند.
سوم – نيروي پيش برنده و واقعي رسانه ها در بريتانيا از يك سو وگردش آزادانه تهيه و توزيع 
اخبار از سوي رسانه ها به اضافه نيرومندي واقعي نظام سياسي كه برپايه حزب هاي قدرتمند 

شكل گرفته اند راه را بر پنهان كاري در اين سرزمين بسته است.

درحاشیه آب رفتن اقتصاد بریتانیا

بهار و اقتصاد
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 خداحافظي واردات دارو 
با ارز ترجیحي

بهار و اقتصاد

سيد حسين سليمي رئيس انجمن سللرمايه گذاري هاي مشترك 
ايراني و خارجي بر اين باور اسللت كه تصميم دولت مبني بر واگذاري 
يك باره سللهام شللركت هاي مهم بيمه اي و بانكللي در قالب صندوق 

»ETF« مي تواند منجر به بروز مشكاتي در اقتصاد شود.
سوم ارديبهشت، حسن روحاني رئيس جمهور از واگذاري سهام 
شللركت هاي مهم بيمه اي و بانكي در قالب صندوق »ETF« خبر 
داد. پللس ازآن وزير اقتصاد اعام كرد كه اولين صندوق قابل معامله 
در بورس )اي تي اف( دولتي شللامل سلله بانك باارزش 1۶ هزار و 
5۰۰ ميليارد تومان در بورس است. پذيره نويسي صندوق هاي قابل 
معامله ETF متشكل از سهام دولت در 9 بانك از روز گذشته )14 

ارديبهشت( آغازشده و تا 31 ام ماه جاري ادامه دارد.صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس، 
يكي از انواع صندوق هاي سللرمايه گذاري در بازار سرمايه است كه در آنها، دارايي هايي عموماً از جنس 
سللهام، ممزوج و به عنوان دارايي هاي صندوق در نظر گرفته مي شللود و در قبال آن واحدهاي صندوق 
در بازار سرمايه مبادله خواهد شد. هرچند بهره مندي از موج رونق بازار سهام به لحاظ تأمين مالي براي 
دولت و اقتصاد گام مهمي محسوب مي شود و حتي مي تواند به متعادل شدن بازار سهام كمك كند، اما 
نكته مغفولي كه برخي از اقتصاددانان هشدار مي دهند و در گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس هم 
موردتوجه قرارگرفته آن است كه اين نوع از واگذاري ها منجر به پيامدهايي منفي در بلندمدت خواهد 
داشت.در همين زمينه، سيد حسين سليمي رئيس انجمن سرمايه گذاري هاي مشترك ايراني و خارجي 
در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« بر اين باور است كه واگذاري و خصوصي سازي از طريق ETF ها 
روش جديدي است كه دولت به دنبال اجراي آن است اما بايد اين روند به تدريج صورت گيرد.سليمي 
با اشاره به تاريخچه خصوصي سازي در كشور مي گويد: خصوصي سازي در همه جاي دنيا روند متفاوتي 
را طي كرده اسللت؛ اما در ايران، به رغم تأكيد مقام معظم رهبري، مجلس و دولت و دسللتورالعمل ها و 
بخشنامه هاي مصوب، اما هنوز اتفاق جدي در اين زمينه نيفتاده است و هر زمان كه شاهد بوديم دولت ها 
اقدام به خصوصي سللازي كردند، نتيجه اي جز فساد نداشته و هميشه اهليت واگذاري ها مورد مناقشه 
بوده است.سليمي تأكيد مي كند: تاريخچه كشورهاي موفق درزمينه خصوصي سازي نشان مي دهد كه 
براي خصوصي سللازي موفق، اين كشللورها به بودجه و ساختار معين در مدت زماني مشخص هم زمان 
توجه نشللان دادند. »تروي هند« داستان بزرگترين خصوصي سازي تاريخ است. در اين مدل شركت ها 
طوالني مدت به بخش خصوصي واگذار و به آنها زمان داده مي شود تا بتوانند به سود برسند. در آن زمان، 
چند برابر صنايع سنگيني فعلي ما ظرف مدت زماني كوتاه واگذار شدند و بعد از 4- 3 سال هم همان 
واحدها به توليد رسيدند و دولت از محل ماليات بودجه اختصاص داده شده براي واگذاري را جبران كند.

سليمي در ادامه افزود: در چند سال گذشته كه دولت تصميم به خصوصي سازي و واگذاري گرفته شاهد 
اتخاذ تصميم هايي هستيم كه عواقب آن معموالً در نظر گرفته نمي شود. واگذاري و خصوصي سازي از 
طريق ETFها هرچند جديد است اما مي تواند چالش هايي ايجاد كند. اينكه دولت تصور كند يك فرد 
يا مجموعه گروهي مي تواند عهد ه دار اين صندوق هاي بزرگ شود، قطعاً ما را با مشكاتي بعد از واگذاري 
مواجه خواهد كرد. بحث بر سللر 7 هزار ميليارد تومان دارايي هاي دولت است كه دولت قصد دارد تنها 

۲۰ درصد آن را واگذار كند؛ اين ارقام براي اقتصاد كوچك ما درعين حال بزرگ است و سرنوشت ساز.
  چشم انداز بورس به روایت حسین سلیمي

بازار سرمايه از اوايل سال گذشته تاكنون داغ ترين دوران تاريخ خود را سپري مي كند؛ بورس به 
انتخاب اول جامعه براي سرمايه گذاري تبديل شده و ركوردها در بخش هاي مختلف هرروز جابه جا 
مي شوند. در اين ميان، سوال بزرگي كه ذهن بسياري از مردم را مشغول كرده، اين است كه رشد 
شاخص بورس تا كجا واقعي است و آيا سناريوي تلخ ريزش يك باره نرخ ارز در يك روز كه سال 
گذشته رقم خورد وعده اي را متضرر كرد، براي اين بازار هم اتفاق مي افتد؟در همين زمينه، سليمي 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران خاطرنشان مي كند: ساختار بورس ريسك پذير است؛ نه در ايران، 
بلكه در همه جاي دنيا. در مقاطعي كه به اصطاح اقتصاد شكوفا شده است، به همان نسبت هم بازار 
بورس رشد داشته و بالعكس هر زمان كه با بحران هاي غيرقابل پيش بيني مواجه بوديم، شاهديم 
كه چطور بورس متاثر از اين وقايع افت كرده است؛ بنابراين هميشه سهامدار بورس بايد پذيراي 
ريسك باشد.سليمي در ادامه افزود: به نظر من يكي از مهم ترين نقطه ضعف هاي بازار سرمايه ما 
در مقايسه با ديگر كشورها، پايين بودن دانش اقتصاد و باألخص دانش بورس است كه منجر به 
تصميم هاي هيجاني مي شود.عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در همين زمينه بر ضرورت آموزش 
و اطاع رساني در اين حوزه تاكيد كرد و گفت: از ابتداي سال كه دولت تاكيد بر مشاركت بر مردم 
در بورس دارد يكي از مهم ترين وظايف صدا و سيما اين است كه دانش مردم را درباره بورس باال 

ببرد تا مردم سطح توقع خود را از بورس مشخص كنند و حساب شده قدم بردارند.

 واگذاري سهام دولت به روش ETF؛
جدید اما پرچالش

ناصر رياحي در يادداشتي كه سايت اتاق 
تهران آن را منتشر كرده است با صراحت از 
قطع تخصيص ارز بلله واردات دارو از بهمن 
پارسللال تا همين روزها خبرداده و از دولت 

انتقاد كرده است.
وي نوشللته اسللت: به پايان مللاه خرداد 
 نزديللك مي شللويم و بانللك مركللزي بايد

5۰۰ ميليون يورو ارز براي مواد اوليه و داروي 
ساخته شده تخصيص دهد اما آن طور كه از 

مسئوالن شنيديم، نزديك به 9۰ ميليون يورو ارز تخصيص داده شده كه بيش 
از نيمي از اين ارز، كارآيي الزم را نداشته و جابه جايي آن مشكل است.داوري 
وي را درادامه مي خوانيد: تخصيص ارز دولتي به واردات دارو متوقف شده است. 
از دو ماه پيش از عيد هيچ ارزي دريافت نكرديم و ارز صرفا به داروهاي كمياب 
و اضطراري تخصيص داده شده است. در آغاز ارديبهشت ماه بانك مركزي براي 
تخصيص ارز اقدام كرد اما يك روز بعد در پيامي اعام كرد كه تخصيص روز 
گذشللته از درجه اعتبار ساقط است. پس از اين در مواردي ارز به ميزان كمي 
تخصيص داده شده است. درواقع تخصيص ارز دولتي تنها به داروهاي خيلي 
ضللروري و داروهايي كه بطور مطلق امكان توليللد آن در داخل وجود ندارد، 
منحصر شده است. واردات داروهايي كه مشابه داخلي دارد اما پزشكان خارجي 
آن ترجيح مي دادند يا فكر مي كردند كه توليدكننده داخلي نمي توان آن را به 
موقع تامين كند، به شدت كاهش يافته است. البته در سال گذشته بخشي از 
اين داروها با پيش بيني واردكنندگان وارد شده و در گمرك انبار شده است. اين 
داروها در زمان كمبود با قول وزارت بهداشت براي تخصيص ارز و براي رعايت 

حال بيماران ترخيص مي شود.
اينكه ارز صرف بيماري كرونا شده است را محتمل نمي دانم. كرونا بيماري 
اسللت كه دارويي نللدارد و تمركز بر واردات داروهللاي الزم براي بيماري هاي 
زمينه اي هم نمي تواند عدم تخصيص ارز را طوالني كند. در سللال گذشللته 
هللم واردات دارو با چالش هايي همراه بللود اما عدم تخصيص ارز به اين اندازه 
طوالي نمي شد. هرچند به فكر عاجل مسئوالن اميدواريم اما راه حل غلبه بر اين 
چالش ها، خارج كردن دارو از دايره كاالهاي مشمول ارز دولتي و واردات آن با 
ارز نيمايي است. دولت مي تواند براي ثابت نگه داشتن قيمت دارو مابه التفاوت 
ارز رسمي و نيمايي را در اختيار بيمه قرار دهد. دسترسي به ارز نيمايي براي 
واردكنندگان سللاده تر است. با تاش وزارتخانه بعضي داروهايي كه نياز به آن 
فوري نبوده با ارز نيمايي وارد شده و مي بينيم كه كمبودي از ناحيه اين داروها 
در بازار وجود ندارد.شركت هاي دارويي اعم از توليدكننده و واردكنندگاني كه 
از ظرفيت خالي كارخانجات داخلي براي توليد استفاده مي كنند، باوجود عدم 
توجيه اقتصادي كار، به دليل نياز كشور به اشتغال و صنعت، به كار خود ادامه 
مي دهند. امسال سال جهش توليد نامگذاري شده است و ما هم براي تحقق اين 
شعار تاش مي كنيم. ما همه در يك كشتي نشسته ايم. گله ما از نبود ارز، صرفا 
يك مطالبه تجاري نيست. عدم تخصيص ارز نه فقط واردكننده داروي ساخته 
شده بلكه توليدكننده را هم دچار مشكل كرده است چراكه بايد مواداوليه الزم 
براي توليد را وارد كند. با توجه به همه گيري كرونا واردات بعضي داروها براي 
بيماراني كه سن خيلي باال يا سن خيلي پايين دارند، به ويژه بيماران كرونايي 
با بيماري هاي زمينه اي ريوي، ضروري اسللت. غير از اين، نياز به دارو يك نياز 
فوري است. بعضي داروها هيچ جايگزيني ندارد. دارو مثل غذا نيست. بنابراين 

دولت بايد تامين دارو را در اولويت قرار دهد.
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رادیكال شویم همه درها برروي ایران بسته مي شود

بهار و اقتصاد

اين روزها درحاليكه نهاد دولت با بي پولي تاريخي و بيش از اندازه 
رو به رو است و مديران ارشد دولت ديگر ناگزيرند دست كم براي 
نمايندگان مجلس قانونگذاري برخي از ارقام و اعداد نااميد كننده از 
سر ناچاري فاش مي شود. محمد باقر نوبخت اما درباره اينكه امسال 
درآمد ارزي ايران از صادرات نفت وگاز چقد رخواهد بود ناتوان ماند 

وبيان آن را به يك نشست غير علني مشروط كرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعيت صادرات نفت 
و ميعانات گازي بر حسب ميليارد دالر پرداخت و گفت: همواره 
با يك نشلليب و فراز اما به سللمت كاهنده بللا صادرات نفت و 
گاز و درآمد هاي ناشللي از آن مواجه بوده ايم.بطوري كه از 119 
ميليارد دالر درآمد نفتي آغاز دهه 139۰، در سللال گذشته به 
حدود 8.9 ميليارد دالر رسلليد و اينكه در سال جاري اين عدد 
به چه عددي خواهد رسلليد در يك جلسه غير رسمي عرض 
مي شللود.همت دولت و سازمان برنامه بودجه اين است كه اين 
نفت از اقتصاد كنار گذاشته شود و برنامه هاي كشور بدون نفت 
را بتوان ارائه كرد.رئيس سللازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در 
برنامه اصاح ساختار بودجه كه تقديم نمايندگان خواهدشد ما 
اقتصاد بدون نفت طراحي شللده و اعتقاد داريم كشور مي تواند 
بدون نفت اداره شللود مشروط به اينكه منابع جايگزين داشته 
باشد.وي ضمن اشاره به وضعيت توليد ناخالص داخلي سرانه كه 
برحسب ميليون تومان است گفت: وضعيت مذكور هم با يك 
فراز و فرودي در اين دهه مواجه بوده و در سللال 98 نسبت به 
سال 88 حتي تقليل پيدا كرده است. نوبخت با بيان اينكه رشد 
اقتصادي براي سال 99 هنوز بطور فصلي بررسي مي شود، افزود: 
با وجود اينكه در طي سال هاي گذشته ما حتي نرخ رشد مثبت 
دو رقمي داشته ايم اما در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي با نفت 
از منفي 1۰.1 به منفي 1.8 رسيده يعني هنوز رشد اقتصادي ما 
با نفت به خصوص به خاطر توليد و صادرات نفت كاهنده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت: رشد اقتصاد 
بدون نفت كه درسلله ماهه نخسللت 98 منفي يك بود در سه 
ماهه دوم صفر شد و در سه ماهه سوم، هشت دهم مثبت شد 
به اين معنا كه اگر نفت از اقتصاد خارج شود فقط هشت دهم 
درصد رشللد اقتصادي مثبت محقق مي شود.نوبخت ادامه داد: 
با آن هدف گيري در برنامه ششم كه رشد اقتصادي بايد بطور 

متوسط هشت درصد باشد، فاصله زيادي داريم .

واقعيت اين اسللت كه اقتصاد ايران در لبه پرتگاه قرارگرفته 
و ناتوانللي دولت در تامين منابع مللورد نياز حتي مزد و حقوق 
كارمنللدان و انجللام وظايللف عللادي در درمان و بهداشللت و 
آموزش و امنيت با تهديد مواجه اسللت .از سوي ديگر فرسوده 
شللدن زيربناهاي فيزيكي ايران و ناتواني در بازسازي آنها و نيز 
فعاليت هاي عمراني تازه راه را بر تخريب گستره اقتصادايران باز 
كرده است. اكثريت كار شناسان باوردارند دراين وضعيت است 
كه بايد مقوله تشديد و تداوم تحريم ها را جدي گرفت و راه هاي 
نفس كشيدن كسللب وكار ايرانيان را باز نگه داشت. اين اتفاق 
ممكن است با مذاكره با آمريكا اتفاق بيفتد وبه همين دليل است 
كه دكتر احمد نقيب زاده اسللتاد علوم سياسي دانشگاه تهران و 
تحليلگر روابط بين الملل نيز همانند برخي ديگر از همتايانش از 
نرمش ترامپ براي ايران به عنوان يك فرصت ياد مي كند و در 

گفت وگو با روزنامه آرمان توصيه مي كند ايران منتظر شكست ترامپ نماند وبهتر است اگر قرار است گفت وگو 
كند اين روزها چراغ سبز نشان دهد. بخش از اين گفت وگو را مي خوانيم: 

 ترامپ مي برد
به احتمال 9۰ درصد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آينده آمريكا پيروز خواهد شد. تنها اگر در 
ماه هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري آمريكا اتفاقات غيرمترقبه و غيرمنتظره اي در جامعه آمريكا 
رخ بدهد كه به ضرر ترامپ شود دموكرات ها مي توانند شانس زيادي براي پيروزي در انتخابات آينده براي 
خود متصور باشند. در غيراين صورت ترامپ دوباره به عنوان رئيس جمهور آمريكا انتخاب خواهد شد. وي 
نيز به دليل اينكه يك بار از برجام خارج شده نمي تواند به راحتي تصميم گذشته خود را نقض كند و دوباره 
به برجام بازگردد. در چنين شرايطي براي مردم آمريكا سوال هاي زيادي پيرامون اين موضوع شكل خواهد 

گرفت و ترامپ ناچار خواهد بود به اين سوال ها پاسخ بدهد.
اتفاق هاي كوچك واحتمال برخورد بزرگ

در سال هاي اخير اقتصاد ايران صدمات جدي ديده است. به همين دليل اين احتمال كه هزينه هاي زيادي صرف 
برخوردهاي نظامي شود، كم است. اما محتمل است كه مجلس يازدهم به سمت خروج ايران از برجام حركت كند. 
آمريكا بيش از آنكه به دنبال برخورد نظامي با ايران باشد، دنبال تحريم هاي اقتصادي و فلج كردن اقتصاد ايران است. 
بنده اين احتمال را قوي مي بينم كه اتفاقات كوچك بين ايران و آمريكا به يك باره شكل بزرگ و جدي به خود 
بگيرد. به همين دليل وضعيت سياست خارجي ايران در همين وضعي كه هست در آينده نيز ادامه خواهد داشت 
و نمي توان به بهانه شكل گيري مجلس يازدهم انتظار داشت تغييرات مهمي در سياست خارجي ايران رقم بخورد. 
شرايط به شكلي است كه مجلس يازدهم ممكن است به سمت خروج از برجام حركت كند. با اين وجود بعيد به نظر 
برسد با توجه به پيامدهاي وحشتناكي كه اين تصميم به همراه خواهد داشت چنين اتفاقي رخ بدهد. در چنين 
شرايطي عاوه بر اينكه تحريم هاي بين المللي عليه ايران تشديد مي شود پرونده ايران نيز به شوراي امنيت سازمان 
ملل ارجاع داده مي شود و در نتيجه همه درها به روي ايران بسته مي شود. بنده معتقدم مجلس بيش از آنكه راديكال 
شود شعارگونه خواهد بود. به همين دليل نمي توان عملكرد مجلس در راستاي تغييرات اساسي در سياست خارجي 
ايران حساب خاصي باز كرد. اگر مجلس يازدهم به دنبال انقابي گري و مبارزه با استعمار است بايد شرايط كشور، 
منطقه و جهان را نيز در نظر بگيرد. از سوي ديگر انقابي گري با شعار محقق نمي شود. با نگاهي به افرادي كه وارد 
مجلس شده اند نمي توان شرايطي را متصور شد كه مجلس به سمت راديكاليسم و تندروي افسارگسيخته حركت 

كند. به نظر مي رسد مجلس يازدهم از تاثيرگذاري زيادي برخوردار نخواهد بود.
فرصت سوزي را رها كنیم

در شللرايط كنوني به دليل بحران داخلي كه در آمريكا به وجود آمللده و دولت ترامپ را در تنگنا قرار داده، 
وي دنبال يك فتح الفتوح است تا بتواند از اين بحران و حتي انتخابات رياست جمهوري سربلند بيرون بيايد. 
ترامپ متوجه اين نكته شده كه به داليل مختلف و به خصوص پس از اتفاقاتي كه پيرامون قتل جورج فلويد در 
آمريكا رخ داد، با كاهش محبوبيت مواجه شده و به همين دليل به ايران و توافق با جمهوري اسامي به عنوان 
يك فتح الفتوح نگاه مي كند. اين در حالي است كه ما تغييراتي در رويكرد كشور در عرصه بين المللي مشاهده 
نمي كنيم. ما همواره بيش از آنكه به دنبال فرصت باشيم فرصت سوزي كرده ايم. بنده معتقدم اگر اراده اي براي 
تغيير در روابط وجود داشته باشد شرايط كنوني فرصت مناسبي است. البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه آزاد 
كردن زنداني آمريكايي پاسخ مثبتي به آمريكا بود. به همين دليل به نظر مي رسد ابتكار عمل خاصي براي استفاده 
از فرصت ايجاد شده مشاهده نخواهد شد و نبايد همچنين انتظاري داشت. اينكه ترامپ از ايران تشكر كرده نشان 
مي دهد ظاهرا مي توان اقدامات موثري در زمينه ترميم روابط انجام شود، البته آمريكا بايد درك كند كه بايد به 
ايران بيش از اينها احترام بگذارد. ايران پاسخ برخي اقدامات را به بازگشت آمريكا به برجام منوط كرده است. 
آمريكا مدعي است كه دوباره نمي تواند به برجام بازگردد و حتي تحريم هاي ايران را بردارد. بدون شك آمريكا 
درخواست هاي غيرمنطقي از ايران طلب مي كند كه ايران نمي تواند مطابق ميل آنها اقدامات موثري انجام دهد.

نتوانست درآمد نفت رااعالم كند

تولید سرانه 1399 كمتر از 1389



26

شماره 140- بهار 1399

بهار و اقتصاد

هرروزي كه تحريم ايران از سوي آمريكا تداوم 
داشته باشللد ميزان آسلليب ديدگي اقتصادايران 
بيشللتر و بيشتر خواهد شللد و شايد روزي برسد 
كلله ترميللم اين ميللزان تخريب ناممكن شللود. 
بلله همين دليل اسللت كه شللمار بيشللتري از 
متخصصللان و ناظران آگاه در ايللران و بيرون از 
ايران مي گويند براي برداشتن تحريم ها و كاهش 
تخريللب اقتصادايران مذاكره با آمريكا بايد االن و 

در روزهايي كه ترامپ نياز دارد انجام شود.
مبادللله زندانيللان ايللران و آمريللكا، بحث از 
امكان مذاكره اين دو كشللور در آخرين ماه هاي 
رياست جمهوري دونالد ترامپ را مجدداً در فضاي 
سياسللي داخل و خارج ايران پررنگ كرده است. 
يورونيوز در گفت وگو با هرميداس باوند، اسللتاد 
روابللط بين الملللل جنبه هايي از ايللن موضوع را 

بررسي كرده است.
مذاكره در این مقطع به سود ایران است

هرميداس باوند دربللاره احتمال مذاكره ايران 
و آمريللكا در پنج ماه آتي مي گويد: »آقاي ترامپ 
براي انتخاب خودش، تبليغات گسللترده اي كرده 
كه ايران در پي دسترسللي به سللاح هسته اي و 
تهديللدي براي صلح و امنيت بين المللي اسللت. 
تحريم هاي اقتصادي سللنگيني عليه ايران وضع 
كرده و مساله ساح هاي دفاعي ايران را هم پيش 
كشلليده است. بنابراين تمام هم و غم ترامپ اين 
است كه با ايران به يك توافق يا تفاهم برسد كه 
بتواند به مردم آمريكا بگويد جامعه بين المللي را 
از يللك تهديد جدي و خطر مهلللك نجات داده 
اسللت. يعني بگويد كره شللمالي و ايران را مهار 
كردم. ايران هم تحت تحريم هاي سللنگين اروپا 
اسللت و به اين نتيجه رسيده كه اروپا در شرايط 
خروج آمريللكا از برجللام، كار چنداني نمي تواند 
برايش انجام دهد. يعني حاضر نيستند روابطشان 
با آمريكا را به خاطللر ايران خراب كنند. خاصه 
اينكلله ترامپ تمام هدفش رسلليدن بلله تفاهم 
با ايران اسللت. ايللران هم بايد ببينللد آيا ترامپ 
حاضر اسللت تحريم هللا را بردارد و اجللازه دهد 
شللركت هاي آمريكايي در ايران سللرمايه گذاري 
كنند؟ خواسته هاي ترامپ شخصي است و در اين 
شرايط، ايران بايد خواسته هاي خودش را مطرح 
كند.«دست كم ترامپ بايد بخش عمده تحريم ها 
را بردارد. اگر او چنين كند، ايران بايد برود سللر 

ميز مذاكره.
وي مي افزايد: ترامپ قابل اطمينان نيسللت و 
ايران نمي تواند قبللل از انتخابات مذاكره كند به 

اميد نقد شللدن وعده هاي ترامپ بعد از پيروزي 
مجددش در انتخابات. ايران بايد از ترامپ بخواهد 
تمام تحريم ها را بردارد، بعد مذاكره را آغاز كند. 
دسللت كم ترامپ بايد بخش عمللده تحريم ها را 
بردارد. اگر او چنين كند، ايران بايد برود سر ميز 

مذاكره. يعني بايد از اين فرصت استفاده كند.
اين اسللتاد روابط بين الملل در پاسللخ به اين 
سوال كه »اگر ترامپ بخشي از تحريم ها را بردارد 
و ايران برود پشللت ميز مذاكره، خواسته ترامپ 
از ايران چه خواهد بللود؟« مي گويد: »االن ايران 
در ايللن مورد بللا آژانس بين المللللي هم مذاكره 
نمي كند و از زير نظارت آژانس، بر اسللاس آنچه 
در برجام قيد شللده بود، خارج شده است. ترامپ 
مي تواند ۶۰ درصللد تحريم ها را قبل از انتخابات 
بللردارد و 4۰ درصد را هم بعد از انتخابات. امتياز 
عيني براي ترامپ، چيزي جز يك تفاهم نيست؛ 
تفاهمي كه در آن تعهد ايران درج شللده باشللد 
كه در پي دسترسللي به سللاح هسته اي نيست 
و نخواهد بللود. در اين صللورت، ترامپ مي تواند 
چنيللن تفاهمللي را بلله شللكلي مبالغه آميز، به 
عنللوان يك برگ برنده بگذارد روي ميز انتخابات 

رياست جمهوري.«
 آقللاي باونللد دربللاره احتمللال وقللوع جنگ 
در صورتيكه ايران در ماه هاي آتي با دولت ترامپ 
مذاكره نكند و ترامپ مجددا به رياست جمهوري 
برسللد، مي گويد: »چنين احتمالي منتفي است. 
آمريللكا وارد عراق شللد و اين واقعلله براي خود 
آمريكا دردسرساز شللد. ترامپ يك تاجر است و 
دنبال منافع فوري و فوتي اسللت و سعي مي كند 
هر فرصتي را تبديل كند به يك دستاورد مادي. 
او در ايللن چارچوب فكر مي كنللد و اين با ورود 

بلله جنگ منافات دارد. آمريكا اين اشللتباه را در 
ويتنام و عراق مرتكب شده و هزينه هاي سنگيني 
بابت آن جنگ ها پرداخته اسللت. ترامپ در دور 
دوم نيازي بلله راي مردم ندارد و دليلي ندارد در 
صورت پرهيز ايران از مذاكره، جنگ را آغاز كند 
تا مثا حكومت ايران را سللرنگون كند و به مردم 
آمريكا بگويد شاهكار سياسي مرا تماشا كنيد. اگر 
او در سللال ۲۰۲4 مجددا مي توانست كانديداي 
رياست جمهوري شللود، ممكن بود در پي خلق 
چنين شللاهكاري باشللد ولي وقتي ديگر به راي 
مردم آمريكا نيازي ندارد، دليلي ندارد تجارت نقد 
را رها كند و به جنگي تن دهد كه منافعش نسيه 

است و چه بسا ضررش بيش از نفعش باشد.«
آقاي باوند مي گويللد: »در آمريكا برخاف اروپا، 
مللردم حزبي راي نمي دهند. ممكن اسللت كسللي 
طرفللدار حزب دموكرات باشللد ولي بلله كانديداي 
حزب جمهوري خواه راي دهد. بنابراين حوادثي كه 
حتي يك ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري رخ 
مي دهند، در شللكل گيري راي مردم موثر است. در 
شللرايط فعلي، به نظرم شانس ترامپ بيشتر است؛ 
چون هياهوي او بيشللتر از بايدن اسللت و انتقادات 
جللو بايللدن از او، انتقللادات ضعيفي بوده اسللت. 
پايللگاه ترامپ بيللن اصولگرايللان آمريكايي، يعني 

نژادپرست ها و راستگرايان افراطي، قوي تر است.«
ايللران طرفللدار ترامپ اسللت يا جللو بايدن؟ 
هرميللداس باوند به سللوال فوق اين طور پاسللخ 
مي دهللد: »به نظرم منافع ايللران در گرو مذاكره 
با ترامپ در اين چند ماه قبل از انتخابات اسللت. 
امللا دربللاره ترجيح بين ايللن دو كانديللدا، بايد 
بگويللم ايراني هللا معموال بلله دموكرات ها تمايل 
بيشللتري دارند؛ چللون جمهوري خواهان آمريكا 

هرميداس باوند ، استاد روابط بين الملل

بهترین زمان مذاكره با آمریكا همین االن است
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در ماه هاي تازه سللپري شده اين نظريه كه 
ايللران مي خواهد از تضاد چيللن و آمريكا براي 
صيانللت از خللود بهره برداري كنللد و با توجه 
به نيرومندي چين نسللبت به روسلليه به ويژه 
از نظللر اقتصادي قصللددارد از توانايي هاي اين 
كشور براي مصون ماندن از پيامدهاي تحريم ها  
استفاده كند، در كانون توجه قرار گرفته است.

از سوي ديگررهبري حز ب كمونيست چين 
تمايللل دارد از نيللروي آمريكا سللتيزي ايران 
استفاده كرده و اجازه ندهد آمريكا همه نيرويش 
را بللرروي چيللن متمركزكند.برخللي ناظللران 
بين المللي نيز باوردارنللد آمريكا مي خواهد راه 
نفوذ بيشللتر چين در ايران را ببندد و به همين 
دليللل به ايران فشللار وارد مي كند كه به جاي 
رويكرد به روسيه و چين به سوي غرب برگردد. 
يك مشاور پيشللين امنيت ملي اياالت متحده 
معتقد اسللت دونالد ترامپ به عنوان بخشي از 
استراتژي گسترده تر براي دور نگه داشتن چين 
از خاورميانلله به تمركز بر ايران و اعمال فشللار 
عليه اين كشللور ادامه خواهد داد. متيو پتي در 
نشننال اينترست درباره همين موضوع نوشته و 
تاكيد دارد دولت ترامپ مطابق استراتژي امنيت 
ملي سال ۲۰17 تاش كرده توجه خود را روي 
رقيب در زمينه قدرت برتر همچون روسلليه و 
چين معطوف كند و ايللن فرآيند با همه گيري 
ويروس كرونا تسللريع شللده چرا كه تغيير در 
وضعيت منابع سللواالتي را درباره آينده حضور 

اياالت متحده در خاورميانه ايجاد كرده است.
بللا اين حللال، ريچارد گلدبرگ كه از سللال 
۲۰19 تا ۲۰۲۰ در شوراي امنيت ملي بر امور 
هسللته اي ايران نظارت داشت، مدعي است كه 
سياست »اعمال فشار حداكثري« ترامپ عليه 
ايران به عنوان بخشي از رقابت هاي گسترده تر 
جهانللي با چين ادامه خواهللد يافت. او در يك 
كنفرانس تلفني گفت: »كدام كشللور است كه 
سعي دارد نفوذ بيشتري بر ايران به دست آورد، 
ايران را به كشللور مشتري خود تبديل و جاي 
پاي خود را از نظر اسللتراتژيك در خاورميانه از 
طريق ايران محكم كند؟ پاسخ مشخص است: 
روسلليه و چين.« او افزود اعمال فشار بر ايران 
همچنيللن مي تواند به »دولت بالقللوه بايدن« 
در تنظيم مجدد سياسللتگذاري ها و به دسللت 
آوردن اهللرم فشللار حداكثري بللراي تعامات 

احتمالي سال آينده او به ايران كمك كند.
بهنللام بن طالب لللو، يكي از اعضاي ارشللد 
بنياد، بر اين عقيده اسللت كلله مقابله با ايران 

همچنيللن مي تواند در آينده بلله مثابه عبرتي 
براي روسلليه و چين عمل كند: »رقابت بر سر 
قللدرت برتر يك عنصر منطقه اي نيز دارد. رقبا 
و دشمنان ما )اياالت متحده( چگونگي برخورد 
ما با ساير رقبا و دشمنان را به نظاره نشسته اند. 
دولت ترامپ كارزار »اعمال فشللار حداكثري« 
را با هللدف وادار كردن دولت ايللران به تغيير 
در سياسللت هاي داخلي و خارجي اعمال كرده 
اسللت. اين كارزار اگرچه بر فشارهاي اقتصادي 
متمركز شللده، اما در دسللامبر ۲۰19 و ژانويه 
۲۰۲۰ با يك سللري درگيري هللاي نظامي از 
جمله ترور سللردار قاسللم سللليماني، فرمانده 
نيللروي قدس ايران، در خاك عراق همراه بوده 
است. با اين حال، اين كارزار تاكنون در ترغيب 
ايللران به عمل بلله خواسللته هاي آمريكا هيچ 
موفقيتي نداشللته و حتي سبب شده ايران در 
اقدامي تافللي جويانه از برخي محدوديت هاي 
برجامي عقب نشيني كند و تحقيقات در برنامه 

هسته اي را از سر بگيرد.
اين نوشللته كه از سوي سللايت ديپلماسي 
بلله فارسللي برگردانده شللده اداملله مي دهد: 
دولت ترامپ سللعي دارد سللاز و كار بازگشت 
تحريم هاي سللازمان ملل تعبيه شده در برجام 
را فعللال كنللد كه بلله معناي بازگشللت همه 
تحريم هللاي بين المللي عليه ايران اسللت كه 
بللا اجرايي شللدن برجام در سللال ۲۰15 لغو 
شده اند. روسلليه، چين و كشللورهاي اروپايي 
همگي با بازگشللت تحريم هاي سللازمان ملل 
مخالف هستند، اما اياالت متحده مدعي است 
بر اساس شللرايط توافق هسته اي سال ۲۰15 
براي اين كار نياز به جلب رضايت هيچ كشللور 
ديگللري ندارد. گلدبرگ مدعي اسللت گزارش 
هفته گذشللته سللازمان ملل متحللد مبني بر 
»ابراز نگراني جدي درباره عدم شفافيت ايران« 
مي تواند كشللورهاي اروپايللي را به همكاري با 
ايللاالت متحللده ترغيب كند.ديويللد آلبرايت، 
بنيانگذار موسسلله علللوم و امنيت بين المللي، 
معتقد اسللت كه چين نيز با تاش هاي اياالت 
متحللده در اين زمينه همللكاري خواهد كرد: 
»چيللن عمدتا تمايلللي به دفللاع از متخلفان 
توافقنامه هاي بين المللي نشان نمي دهد. اساسا 
مي توان اينطور اسللتدالل كللرد كه چين مانع 
از تصويب هيچ قطعنامه اي نمي شللود. آمريكا 
نمي تواند از آنها انتظار داشللته باشللد كه يك 
بازيگر مثبت باشند، اما مي تواند با تصور اينكه 

آنها مانعش نخواهند شد، مانور دهد.

آمریكا مي خواهد ایران در تله چین نیفتد

بهار و اقتصاد

مثل اصولگرايللان ايراننللد و دموكرات ها مثل 
اصاح طلبان.«

هرميداس باوند درباره اصولگراياني كه تاكيد 
مي كنند ايران با قاتل قاسللم سليماني مذاكره 
نخواهد كللرد، مي گويد: »در سياسللت هرگز 
غيرممكللن وجود ندارد. يعني دشللمن ديروز 
شللما چه بسا فردا دوسللت شما باشد. كساني 
كلله به تاكيد مي گويند ايران با آمريكا مذاكره 
نخواهد كرد، از نظام بين المللي و واقعيت هاي 
جهانللي آگاهي ندارند. فكر مي كنند مي توانند 
شعارهايي حماسي سر دهند. ويتنام آن همه 
حماسه سللرايي كرد ولي االن روابط آنچناني 
بللا آمريكا دارد. آمريكا به شللكل دوفاكتو يك 
قدرت هژمون جهاني است و همه كشورها هم 
ماحظاتي را در روابطشللان بللا آمريكا رعايت 
مي كنند و حاضر نيستند به خاطر يك كشور 
ديگر، روابطشان با آمريكا را به خطر بيندازند. 
اتحاديه اروپا مدتي بر برجام ايسللتادگي كرد 
ولي به تدريج كاما روشللن شللد موضع اروپا 
به گونه اي نيست كه موجب تخريب رابطه اش 
با آمريكا شللود. روسلليه هم مي داند در ليبي 
و سللوريه، توافللق نهايي بايد بللا آمريكا انجام 
شللود. ايران آن همه در سوريه سرمايه گذاري 
كرده، ولي من به شللما قول مي دهم در توافق 
نهايي بر سللر وضعيت سللوريه، شللايد تركيه 
 كنار روسلليه و آمريكا حضور داشته باشد، اما 
ايران حضور نخواهد داشت. تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران، تحريم هاي يكجانبه مضاعف است. 
يعني اگر ساير كشورها اين تحريم ها را رعايت 
نكنند، نمي تواننللد در آمريكا تعامات مالي و 
تجاري داشته باشند. اينها واقعيت هاي دنياي 

كنوني است.«
مهم لغو تحریم هاست
نه چارچوب مذاكرات

آقللاي باونللد دربللاره دعوت وزيللر خارجه 
ايران از دونالد ترامپ براي بازگشللت به برجام 
مي گويللد: »مذاكره بايد بلله وضعيت برد- برد 
منتهي شللود. اگر برجامي هم در كار نباشللد، 
مشللكل تحريم ها باقي است. تحريم ها مشكل 
اصلي ايران اسللت. فرض كنيللد مذاكرات در 
چارچوب برجام نباشللد و عنوانللش مذاكرات 
دوجانبه باشللد و نهايتا به لغو تحريم ها منتهي 
شود. اين تحول مثبتي است و مقامات سياسي 
ايران بايد از آن اسللتقبال كنند و در صورتيكه 
ترامللپ حاضر به لغللو بخشللي از تحريم هاي 
كنوني شللود، در مسلليري حركللت كنند كه 
تحريم هاي آمريكا عليه ايران لغو شللود. اينكه 
ايللن كار در چارچوب برجام انجام مي شللود يا 

خارج از برجام، موضوعي فرعي است.
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ادعاي خروج 280 ميليارد دالر از ايران در 15سال

همتي اشتباه مي كند یا اطالعات دارد

در چند سال تازه سپري شده بحث داغي در ميان نخبگان و نيز شهروندان 
ايراني، خروج ارز از ايران است. درحاليكه تاكنون اعداد و ارقا م درباره خروج ارز 
هرگز رقم مشخصي مطرح نشده است يا اينكه هيچ مقام رسمي در اين باره رقم 
مشخصي را اعام نكرده است آقاي عبدالناصرهمتي رئيس بانك مركزي ايران با 

گفته اين عبارت در صحن علني مجلس كه...
»براي حفظ نرخ ارز به بازار ارز تزريق مي كرديم. در 15 سللال گذشته ۲8۰ 
ميليارد دالر بطور ميانگين سالي 18 ميليارد دالر ارز در بازار تزريق كرديم تا نرخ 
ارز را كنترل كنيم و به تبع آن تورم را كنترل كنيم. تمام اين ارزها به صورت 
خروج سللرمايه از كشور خارج شده اسللت و تمام امكاناتي كه از كشور خارج 
شده به دليل ارزهاي ارزان و رانت بوده است.همتي ادامه داد: وقتي جلوي آن 
را گرفتيم خيلي ها عنوان مي كردند اقسللاط خود را در كانادا و جاهاي ديگري 
نمي توانيم پرداخت كنيم زيرا سود بانكي باالي ۲5 درصدي مي گرفتيم و با ارز 
4۲۰۰ و 35۰۰ تومان و حتي رقم هاي كمتر آنها را صرف اقساط  مان در خارج 

مي كرديم.« موجي از حيرت را در ميان آگاهان برانگيخته است.
يك محاسللبه ساده نشان مي دهد بنا بر قول همتي در 15 سال اخير هرسال 
به طور متوسط 19 ميليارد دالر از ايران خارج شده است. درباره بيان اين عدد از 
سوي باالترين مقام ارزي كشور كه البته پيش از آن نيز رئيس بانك كشور و نيز 
رئيس بيمه مركزي بوده اسللت دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست اين است 
كه رئيس بانك مركزي براثر شتابزدگي در بيان آمارهايي كه بتوانند نشان دهند 
او چقدر موفق بوده اشتباه كرده است كه مي تواند آن را تصحيح كند. احتمال دوم 
اين است كه باالترين مقام ارزي كشور با استناد به اطاعات دقيق از ورود و خروج 
ارز به ايران و از ايران عدد بيان  شده را بيان كرده است. در صورتيكه اين احتمال را 
باال گرفته و به يقين برسيم كه ساالنه 19 ميليارد دالر ارز از ايران خارج شده كه 
البد در ۶ سال دولت آقاي روحاني نيز ادامه داشته است؛ آقاي همتي بايد سازوكار 
خروج اين ميزان ارز را براي شهروندان توضيح دهد و به مردم بگويد كدام گروه هاي 
اقتصادي و از كدام مسيرها توانسته  اند دراين دهه سخت ارزي اين ميزان دالر از 
ايران خارج سازند؟ اگر رياست بانك مركزي در اين باره روشنگري نكند موجي از 
شايعه ها و گمانه  زني در جامعه ايجاد مي شود و گروه هاي گوناگون مي توانند ديگري 
را عامل خروج ارز معرفي كنند. در اين داستان سرانجام اين احتمال وجود دارد كه 
كاسه و كوزه بر سر سرمايه گذاران و بازرگانان ايراني بشكند و آنها متهم به خارج 
كردن دالرهاي گرانبها شللده اند. از مقام ارشد ارزي كشور اين انتظار نمي رود در 
شرايطي كه ايران براي تامين ارزهاي مورد نياز اقام دفاعي و اقام اساسي كشور با 

سختي روبرو شده است اعدادي را اعام كند كه فاقد دقت كافي باشد.
روزنامه تعادل

حسن فروزان فرد| رئیس كمیسیون »حمایت قضایي و مبارزه با فساد«| 
مطالعات بين المللي نشان مي دهد هر كشوري بتواند شاخص فساد را در 
قلمرو خود از ۶ به 8 برساند )صفر به معناي بيشترين فساد و 1۰ به معناي 
كمترين فساد( افزايش سرمايه گذاري به ميزان 4 درصد و افزايش نرخ رشد 

توليد ناخالص داخلي را به ميزان 5 درصد تجربه خواهد كرد.
گللزارش راهكاري كميسلليون »حمايت قضايي و مبارزه با فسللاد« اتاق 
بازرگاني تهران در عين حال نشللان مي دهد يكللي از چالش هاي موجود در 
نظام حكمراني كشور، ضعف در اجراي قوانين است، از اين رو نظارت بر تحقق 
تكاليللف اقتصادي موجود در قوانين و مقللررات پراكنده، يكي از راهكارهاي 
پيشللنهادي براي تحقق اهداف حاكميت در زمينه رشد اقتصادي و جهش 
توليد اسللت.از ديگر موانع و چالش هاي به دسللت آمللده، معضل مجوزها و 
تعدد آن اسللت كه تدوين گران اين سللند بر اين باورند كه حركت در مسير 
مجوززدايي بايد بطور جدي در دستوركار قرار گيرد. اصاح نظام هاي مالياتي، 
بيمه اي و گمركي، كارآمدسللازي نظام داده كشللور، رفللع انحصار و كاهش 
مداخات حاكميتي از ديگر راهكارهاي پيشللنهادي اسللت كه كميسلليون 
حمايت قضايي و مبارزه با فسللاد اتللاق تهران، آن را در دسللته راهكارهاي 
بنيادين براي تحقق جهش توليد دانسته است.اما بر اساس اين سند، تغيير 
نگرش در مدل نظارت ها و به كارگيري ابزارهاي كارآمد، بخشي از راهكارهاي 
تخصصي اثرگذار در تحقق جهش توليد قلمداد شده  است. در همين رابطه، 
گردآوردندگان اين سند معتقدند »نظارت همگاني« همانطور كه در بسياري 
از كشللورها منجر به كاهش فساد شللده، در ايران نيز بايد مورد توجه جدي 
قرار گيرد. »سوت زني« و به تعبيري ديگر، »گزارشگري فساد« راهكاري است 

كه از سوي فعاالن اقتصادي و متخصصان حكمراني بر آن تاكيد شده است.
از ديگر راهكارهايي كه كميسلليون حمايت قضايي و مبارزه با فسللاد اتاق 
تهران در اين بخش به آن دسللت يافته، »نهضت ارزيابي ريسللك فسللاد در 
تمامي نهادهاي حاكميتي« است به اين ترتيب كه، براي اجتناب از پيامدهاي 
نامطلوب فسللاد و پيشگيري از آن، هر نوع سللازماني بايد عاوه بر شناسايي 
موقعيت هاي واجد ريسك فساد و اولويت بندي آنها، برنامه ها و سياست هايي 
براي مقابله با آن را نيز طراحي كند.»تحقق شفافيت اقتصادي« و نيز »مديريت 
تعارض منافع« از ديگر راهكارهاي تخصصي در مسير جهش توليد است كه 
كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران به آن دست يافته است.

نقش و وظایف اتاق بازرگاني
اين كميسيون در عين حال، به نقش اتاق بازرگاني در تحقق جهش توليد 
نيز پرداخته است و در گام نخست، رويكرد »شروع از خود« را پيشنهاد داده و 
بر اين محور تاكيد شده است كه »اتاق بازرگاني در سطوح مختلف به عنوان 
طايه دار بخش خصوصي كشور با شروع الگوي شفافيت از خود، مسير ارتقا و 
اصاح حكمراني در كشور را به صورت عملياتي آغاز كرده و به عنوان الگويي 
براي بخش هاي دولتي معرفي كند«.بر اساس اين سند و پيشنهادهاي مبتني 
بر عملكرد اتاق بازرگاني، »ايجاد بسترهاي حمايتي مشخص و تقويت اعضا« 
و »تحقق گسللترش حضور و نقش آفريني در تصميم گيري هاي قوا« از ديگر 
راهكارهاي پيشنهادي اين كميسيون براي اين بخش است.همچنين پيشنهاد 
شللده اسللت كه اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي، بنگاه هاي 
اقتصادي عضو اين نهاد را با حقوق مشللروعه خود در حوزه اقتصادي آشللنا 

كرده و در گام بعدي، بستري براي مطالبه عمومي آن فراهم كند.
اتاق تهران

 نهضت ارزیابي ریسك فساد
در تمامي نهادهاي حاكمیتي

بهار و اقتصاد
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 تهران قرباني تنش 
واشنگتن - پكن نشود

بيگدلي باوردارد چين با خريد ارزان نفت ايران دراين 
وضعيت اضطراري ايران سوءاستفاده مي كند و باور دارد 
كلله ايران نبايد در تله حمايللت از چين در برابر مجادله 
چين و آمريكا بيفتد. بيگدلي با صراحت مي گويد چين در 
برخورد با ايران صادق نيست و دارد فرصت طلبي مي كند.

علي بيگدلي استاد دانشگاه شهيد بهشتي وتحليلگر 
مسللائل آمريكا در گفت وگو با سايت ديپلماسي ايراني 
درباره مناسللبات ايران و چين ذيل مناسللبات چين و 

آمريكا نكات قابل اعتنايي را گفته است كه در ادامه مي خوانيد:  به نظر من در اين ميان برخي 
بازي هاي سياسللي وزارت امور خارجه ايران براي حمايت از چين در قبال مساله مسلمانان 
اويغور، تايوان، هنگ كنگ و نظاير آن بيش از آنكه مثمر ثمر و در بردارند منافع ملي كشور 
باشد تنها تبعات گسترده منفي براي ايران به همراه خواهد داشت. به هر حال ايران به عنوان 
يك كشللور اسللامي در طول چهل سال گذشته خود را حامي مستضعفين جهان معرفي 
كرده است . لذا تهران نمي تواند در قبال برخي اقدامات و تبعيض هاي دولت به پكن در قبال 
مسلمانان اويغور سياست حمايتي از دولت چين را در پيش بگيرد، كما اينكه اين مساله در 
خصوص هنگ كنگ نيز صادق اسللت. بنابراين ايران بايد با يك هوشمندي سياسي مواضع 
ديپلماتيكي اتخاذ كند كه ضمن عدم خدشه در روابط تهران و پكن به گونه اي رفتار كند كه 
پرچسب چهل ساله حمايت از مستضعفين جهان هم از نظر افكار عمومي و حقوق بشري با 
چالش مواجه نشود. از همه اينها مهم تر بايد اين نكته را همواره مدنظر قرار داشته باشيم كه 
به واسطه حجم گسترده اي از مناسبات تجاري اياالت متحده آمريكا با چين قطعاً پكن، نه 
مي تواند و نه مي خواهد كه تحريم هاي اياالت متحده آمريكا در قبال ايران را ناديده بگيرد. 
اكنون به واسللطه كاهش شديد بهاي نفت، چين در يك سوءاستفاده به دنبال خريد ارزان 
قيمت نفت از ايران است و اين مساله به جاي اينكه نشان از صداقت چين داشته باشد نشان 
از فرصت طلبي چيني ها دارد. پس نبايد به گونه اي رفتار كنيم كه تهران در تنش واشنگتن - 
پكن قرباني شود.چين به واسطه تجربه برجام به اين يقين رسيده است كه جمهوري اسامي 
ايران سياسللت نگاه به شرق و گسترش مناسبات تجاري با چين را به عنوان يك سياستي 
در نظر گرفته است كه به واسطه ناچاري مجبور به پيگيري آن است و اگر هر فرصتي مانند 
برجام شكل گيرد تهران مناسبات تجاري و اقتصادي خود را به سمت اروپا و غرب خواهد برد. 
بنابراين چين هم آن گونه كه بايد به دنبال گسترش مناسبات اقتصادي با ايران، حداقل به 
نحوي كه روابطش با آمريكا دچار خدشه شود، نيست. پس دليلي ندارد كه ما هم براي حفظ 
چين خود را به آب و آتش بزنيم.درباره اعزام همزمان چهار نفتكش ايراني به سمت چين بايد 
دو مساله را مد نظر قرار داد؛ مساله اول اينكه با توجه به تاثير تداوم شيوع كرونا بر بازارهاي 
جهاني نفت و سقوط شديد بهاي طاي سياه به واسطه كاهش شديد تقاضا اكنون ايران ناچار 
به ذخيره نفت هاي استخراج شده در تانكر هاي ذخيره خود در ديگر نقاط جهان است. از اين 
رو به نظر مي رسد بخشي از اين نفت براي ذخيره در اين تانكرها عازم بندر شانگهاي شده 
باشد. از طرف ديگر من بر اين باورم كه اكنون اين فرصت بسيار مغتنمي هم براي چيني ها به 
واسطه افت شديد بهاي نفت شكل گرفته است و چون كشور چين بزرگترين متقاضي واردات 
نفت خام جهان است، لذا پكن سعي دارد در اين وضعيت و تا زماني كه قيمت ها در پايين ترين 
حد خود قرار دارد خريدهاي زيادي را صورت دهد تا بتواند ذخاير اسللتراتژيكش را پر كند. 
اين تاش پكن زماني اهميت دارد كه ما بدانيم اقتصاد چين هم به واسللطه شيوع كرونا تا 
اندازه اي آسيب ديده است. از اين رو اين خريدهاي ارزان مي تواند پكن را در مسير بازسازي و 
احياي اقتصادش با صرف هزينه كمتر ياري رساند. افزون بر آن چون به دليل آنكه ايران تحت 
تحريم هاي نفتي اياالت متحده آمريكا قرار دارد، تهران ناچار است كه براي فروش نفت خام 
قيمت هايي به مراتب پايين تر از قيمت هاي جهاني را براي مشتريان خود مانند چين در نظر 
بگيرد و اين يك فرصت طايي است تا چيني ها بخواهند دست به خريد نفتي از ايران بزنند.

نقد سخنان وزيران وفرماندهان اقتصادايران از 
سوي روزنامه نگاران و منتقدان نه براي اين است كه 
مي خواهند فقط چيزي نوشته باشند و نه براي اين 

است كه عاقه دارند كسي را نفي كنند.
نوشته حاضر كه در نقد يك بخش از سخنان آقاي 
فرهاد دژپسللند است نيز ويژگي هاي يادشده را دارد 
و هدف اين اسللت كه به يكللي از فرماندهان اقتصاد 
يللاد آوري كند از زمان باقي مانده دوران وزارت براي 
حل برخي مسللائل اقتصاد ايللران تا جاييكه توانايي 

كارشناسي و بضاعت علمي جواب مي دهد استفاده كند. وزير اقتصاد ايران بدون ترديد به 
دليل اينكه يك وزارتخانه با ماموريت كسب درآمد را مديريت مي كند و سياستگذار اصلي 
سياست هاي مالي و مالياتي است يك فرد بسيار با اهميت در نظام اقتصادي امروزايران 
است و الزم است متناسب با اين اهميت در بيان نكات و تنگناها ي اقتصادايران و نيز در 
ارائه راهكار براي مجموعه مديران اين وزارتخانه و نيز احيانا مجلس دقت كافي داشته باشد. 
آقاي دژپسللند ديروز در جمع اعضاي مجلس جديد قانونگذاري با بيان منفي بودن نرخ 
رشد سرمايه گذاري و با بيان اينكه بايد براي رشد اقتصادي سرمايه تازه جذب كرد تاكيد 
كرده است براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور مي خواهد اليحه اي تهيه كند. آقاي 
دژپسللند واقعا االن تنگناي نيامدن و نياوردن سرمايه از سوي ايرانيان خارج از كشور به 
داخل نبود قانون است؟ به نظر جنابعالي و با توجه به شرايط امروز دولت و مجلس و ساير 
مسللائل تهيه اليحه در وزارتخانه، عبوردادن آن از هيات دولت، ارائه به مجلس، طرح در 
صحن علني و نيز تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان و برگشت به مجلس و اباغ 
به دولت و تهيه آيين نامه اجرايي آن قانون چقدر زمان الزم دارد.؟ جداي از اين مگر االن 
قانون جذب سرمايه هاي خارجي نداريم و آيا مگر برهمين اساس و قانون نيست كه ساالنه 
ده ها نفر تقاضاي سرمايه گذاري خارجي مي دهند و پس از ديدن تنگناهاي ارزي و مالي و 
فضاي نامساعد كسب وكار ازآوردن سرمايه اجتناب مي كنند؟ واقعيت اين است كه حركت 
به سوي اضافه كردن قانون تازه و بخشنامه و مقررات در اين مسير چاره كار نيست. براي 
اطاع بيشتر حضرتعالي تازه ترين گزارش تاييد شده از سوي »مركز پژوهش هاي توسعه 
و آينده نگري« سازمان برنامه و بودجه كه شما موسس آن بوده و هنوز سردبيرفصلنامه 
آن به حسللاب مي آييد درباره داليل نيامدن ايرانيان مهاجر به داخل گزارش مشللروحي 
تهيه و منتشر كرده است كه در آن به نبود قانون تازه اشاره اي نكرده است.در بخشي از 
اين پژوهش آمده اسللت: »در سه دهه اخير از سياست درهاي باز سخن گفته شده و بر 
ضرورت ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشوربراي افزايش رشد توليد و اشتغال در ايران 
تأكيد شده اما عوامل متعددي مانع از تحقق اين هدف بوده است.بي ثباتي و ريسك باال 
در فضاي كسب وكار از يك سو و عدم پذيرش امكان دو تابعيتي بودن مهاجران از سوي 
ديگر، از موانع ورود سرمايه مهاجران به كشور بوده است. هرچند لغو قطعنامه هاي متعدد 
سازمان ملل و شوراي امنيت عليه ايران در پي مذاكرات برجام و توافقات هسته اي، امكان 
ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج را تسهيل كرد؛ ولي خروج آمريكا از برجام و مشكات 
جدي در ارتباط ميان سيستم بانكي ايران و نظام بانكي بين المللي، همچنان موانع مهمي 
بر سر راه ورود سرمايه هاي مادي و فكري مهاجران به ايران است .... ميزان سرمايه گذاري 
 توسللط ايرانيان مقيم خارج از كشللور، پس از تصويب برجام تا سللال 1395را بيش از

۶۰۰ ميليون دالر اعام كرده است )ايرنا( ولي در عمل ميزان ورود سرمايه ايرانيان مهاجر، 
كمتر از انتظارات بسيار بود؛ زيرا از يك سو فضاي كسب وكار در ايران همچنان پرخطر 
باقي مانده است؛ به عاوه نحوه برخورد با ايرانيان مهاجر پس از توافق برجام تغيير چنداني 
نكرد و موضوع جلب سرمايه هاي مالي و فكري ايرانيان خارج كشور عماً در اولويت وزارت 

امور خارجه و نمايندگي هاي ديپلماتيك ايران در خارج از كشور قرار نگرفت.«

 جذب سرمایه ایرانیان مهاجر 
نیاز به الیحه دارد؟

بهار و اقتصاد
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محل سخت  ترین نبرد
اقتصاد ايران اكنون از سلله سوي گوناگون زير ضرب است؛ اول: 
پيامدهاي فزاينده گسللترش ويروس كرونللا. دوم: ادامه و ژرف تر 
شدن دامنه تحريم هاي آمريكا و سوم: برهم فزايندگي و بازدارندگي 

سياست هاي ناكارآمد پولي، بانكي، ارزي و تجاري.
پيامد اين سلله گروه از فشارها بر كسللب وكار ايرانيان در سه 
سللطح دولت، خانواده ها و بنگاه ها به خوبي ديده مي شللود. نشانه 
بدبختي دولت در كسري بودجه باورنكردني نزديك 5۰ درصدي 
است. نشانه بداقبالي و تيره روزي اين فشارها بر خانواده ها كوچك و 
كم قدرت تر شدن درآمد و قدرت خريد آنهاست. نشانه ناخوشايند 
اين شللرايط بر بنگاه ها سخت تر شدن فروش در بيشتر رشته هاي 

صنعت و خدمات به دليل كاهش قدرت و تقاضاي كل است.
پرسش اين است: براي بيرون كشيدن كسب وكار ايرانيان از اين 
گرداب مهيب چه بايد كرد؟ واقعيت اين است كه منابع در داخل 
ايران به اندازه اي نيسللت كه بتواند موتور محرك نيرومندي براي 
كشللاندن كشتي به گل نشسته ايران باشد. دست به دست كردن 
منابللع ريالي از اين بازار به آن بازار ارزش افزوده اي ندارد جز اينكه 
بازارها را از تعادل خارج كرده و بر ابعاد سرگرداني ها بيفزايد. رشد 
توليد با هدف فروش در بازار داخلي نيز به دليل كاهش قدرت خريد 
شللهروندان آب باريكي اسللت كه به دريا و اقيانوس وصل نيست. 
بنابراين بايد به منابع بين المللي وصل شللد. يكي از راه هاي اصلي 
وصل شدن به منابع خارجي توسللعه صادرات است. واقعيت اين 
اسللت كه ارزش صادرات نفت خام و حتي فرآورده هاي چسبيده 
به آن و نيز فلزات اساسللي نيز كار دشوار و شده است. اما واقعيت 
اين اسللت كه بايد توسعه صادرات را در دستور كار قرار داد. محل 
نبرد اصلي براي كشورهاي جهان همين است و در اين كار يعني 
صادرات در دنياي امروز سللخت ترين كار عالم اسللت. براي اينكه 
صادرات رخ دهد بايد ديپلماسي نيرومندي را تدارك ديد، بايد به 
جهللان اطمينان داد صادرات ايران هرگز به هر دليل ناگهان قطع 
نخواهد شد، مصرف كنندگان داخلي را متقاعد كرد كه اين اتفاق 
به نفع درازمدت كشللور است. تجربه نشان مي دهد پول گرفتن از 
مصرف كننده و مشتري به ويژه در دنياي امروز يكي از سخت ترين 
كارهاي عالم به حسللاب مي آيد. صادركننللدگان كاال براي جلب 
رضايت خريداراني كه فرسنگ ها با آنها فاصله دارند بايد برنامه ريزي 
دقيقي كنند و با رقباي پرشللماري بجنگند.اينجا محل نبرد خرد 
ناب اقتصادي و رقابت با رقبايي اسللت كه براي تسللخير وجب به 
وجب بازارهاي صادراتي طرح و نقشلله و برنامه و انديشلله دارند و 
به آسللاني جاي خود را به هيچكس حتي كشللور دوست و برادر 
نمي دهند. ديديم و مي بينيم كه رهبران عراق از شرايط بد ايران در 
صادرات نفت استفاده مي كنند و به سرعت جايگزين ايران مي شوند 
و مي بينيم روسلليه اي كه خود را متحد ايللران مي داند چگونه به 
بازارهللاي صادراتي گاز ايران يورش مي برد. اگر ايران نتواند در اين 
محللل نبرد و جايي براي خود در دنياي صادرات باز كند بداند كه 
در بازار داخلي نيز در امان نخواهد بود و همانطور كه تا همين امروز 
برخي از رشته هاي صنعتي و خدماتي ايران به نفع رقباي خارجي 
تعطيل شده اند بقيه فعاليت ها نيز نابود خواهند شد. براي اينكه اين 
محل به محل رشللد و بالندگي ايران تبديل شود نياز داريم محل 

جنگ را تغيير دهيم و به خرد ناب و تعامل وصل شويم.

دكتر محمد قاسللمي سال هاسللت با اقتصاد ايران و به ويژه 
با بودجه و اعداد مربوط به شللاخص هاي كان آشنايي دارد و 
حاال با تجربه طوالني كه در يك نهاد پژوهشللي پرقدرت دارد، 
مي تواند توصيه هاي كارشناسللي كند و آنقدر نيز مهارت پيدا 
كرده كه در بطن و متن سخنان يكسره اقتصادي به نكات دقيق 
سياسللي نيز اشاره كند. اين پژوهشللگر اقتصادي با استفاده از 
آمارهاي ارائه شده از طرف بخش هاي مختلف دولت يك بسته 
پللر از بدبختي اقتصاد ايللران آماده كللرد و آن را براي اعضاي 

مجلس جديد نمايش داد . در بسللته بندي سرشللار از تلخي و بدبختي. اين مقام مجلس هر 
عدد غم انگيزي از شللاخص هاي كان مثل منفي شللدن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در 
سه سال اخير، حراج شدن ارزش ريال به دالر، كوچك شدن حجم تجارت، كوچك تر شدن 
سفره ايرانيان و كاهش 35 درصدي قدرت خريد ايرانيان نسبت به شروع دهه حاضر، افزايش 
نابرابري ها و… را در آن گنجانده بود. اين مقام كارشللناس اما درباره داليل رسيدن اقتصاد 
ايران به انتهاي دره مرگ به نكته اي بسلليار بامعنا و مهم و البته سربسللته اشاره كرد كه در 

شلوغي اخبار و رويدادهاي ايران و جهان از چشم ها دور ماند.
به گفته وي، »سللردرگمي سياست داخلي موجب سردرگمي سياست خارجي و تحكيم 
نگاه هاي كوتاه مدت شده است. صدها بار اين گزارش ها به دولت ها و مجلس ها داده شده اما 
تا زمانيكه مسير توسعه جمهوري اسامي مشخص نشده و ميان سياستمداران تفاهم نشود، 
مشللكات حل نخواهد شللد. در برخي موارد، قوانيني نوشته شللده كه مثل امامزاده به آنها 
چسبيده ايم و اين قوانين اشتباه را تغيير نمي دهيم.« پيش از وي نيز شايد مسعود نيلي مشاور 
سابق حسن روحاني در حوزه اقتصاد بطور ضمني در اين باره تاش هايي داشت تا نشان دهد 
چگونه سياست داخلي بر سياست خارجي موثر شده و اقتصاد را به خاك سياه نشانده است.

رودربايسللتي را اگر كنار بگذاريم و فاش بگوييم، بايد داستان سياست ورزي در ايران را از 
تاريكللي بيرون آوريم و آن را در برابر ديدگان ايرانيان قرار دهيم و روش مبارزه براي كسللب 
قدرت سياسي را بازسازي و نوسازي كنيم. سياستمداران ايراني از دوران رونق صادرات نفت تا 
امروز و در وضعيتي ويژه تنها هنرشان اين بوده و هست كه به نهادهاي اصلي قدرت اطمينان 
دهند به آنها آسلليب نمي زنند و نيز به شهروندان كاالهاي عمومي بفروشند. آزادي، عدالت، 
توسعه و اشتغال كاالهايي هستند كه همه احزاب مي خواهند آنها را از جيب اموال عمومي به 
مردم هديه كنند. سرشت و سرنوشت جامعه ايراني به لحاظ تاريخي بيش از هر متغير ديگري 
از قدرت و نفوذ »دولت هاي مالك« تاثير گرفته است. »دولت مالك« در ايران سرچشمه هاي 
توليد ثروت و درآمد را در چنگ داشللته اسللت. روزگاري اين سرچشمه، آب و زمين بود. در 
دوران معاصر اما نفت و تجارت جاي آب و زمين را گرفته اند. وقتي نهاد و سازماني تحت عنوان 
دولت سرچشمه ثروت را در اختيار دارد، حتما مي تواند همه انواع ديگر قدرت را نيز تملك كند. 
وقتي قدرتي نيست كه بر سر  آن مجادله شود، تاسيس حزب سياسي و نهادهاي صنفي نيز 
فاقد معنا خواهد بود. چه چيز بايد به دست ايد و چه نيرويي بايد توزيع شود كه انگيزه اي براي 
تاسيس حزب در آن نهفته است؟ در غرب سرچشمه هاي توليد ثروت و درآمد ميان گروه هاي 
اجتماعي و شللهروندان توزيع شده و حفظ و گسللترش آن انگيزه اي براي تاسيس نهادهاي 
صنفي بود و همين نهادهاي صنفي پايه هاي تشكيل احزاب شدند. ظهور احزاب در ايران به اين 
ترتيب تابعي از قاعده يادشده در غرب نبود. احزاب ايراني در واقع ماكت حزب واقعي به حساب 
مي آيند و روش مبارزه آنها و شعارهايي كه تدارك مي بينند كار را به جايي رسانده است كه 
سياسللت خارجي ايران در تله شعارهاي انتخاباتي احزاب و سياستمداران گرفتار شده است. 
سياست خارجي گونه اي شكل و ماهيت پيدا كرده است كه نتيجه آن تبديل اقتصاد ايران به 
يك جزيره است؛ جزيره اي كه تكنولوژي روز دنيا به آن راه ندارد، از سرمايه مازاد بين المللي 

نابرخوردار است و در يك دهه دو بار تحريم شديد شده است.

سرپرست مركزپژوهش هاي مجلس تحليل كرد

 سردرگمي سیاست داخلي و خارجي 
و اقتصادي بارشد صفر

بهار و اقتصاد
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انجمن مدن�ي - كارفرمایي ای�ران روزهایي 
وی�ژه را پش�ت س�ر مي گذارن�د. پیامده�اي 
گس�ترش ویروس كرونا همان ط�ور كه جان و 
نان ش�هروندان را با تهدید مواجه كرده است، 
پیونده�ا را نی�ز كاه�ش داده اس�ت و انجمن 
مدیران صنای�ع از این قاعده مس�تثني نبوده 
اس�ت. با این همه اما در بهار 1399 نیز همانند 
همه فصل هاي س�پري ش�ده س�ال هاي اخیر 
اولویت كار انجمن پژوهش درباره مس�ائل روز 

اقتصاد و صنعت كشور بود. 
ب�ا توجه ب�ه توصیه ها و خواس�ت هاي اعضاي 
محترم انجم�ن مدیران صنایع ك�ه مي خواهند 
بدانن�د پیامدهاي گس�ترش كرونا ب�ر صنعت و 
اقتصاد چه بوده است همكاران پژوهشي انجمن 
كار را انج�ام داده ان�د ك�ه در صفحه هاي بعدي 
آنه�ا را مالحظ�ه مي كنید. در گزارش نخس�ت 
تالش شده اس�ت نگاهي ژرف كاوانه به تحوالت 

شاخص هاي اقتصاد و صنعت در سال هاي 1397 
و 1398 ش�ده و برخ�ي رخداده�اي اجتمال�ي 
اقتص�اد و صنعت در س�ال 1399 تحلیل ش�ود. 
بررس�ي الیحه بودجه كل كش�ور از منظر بخش 
صنعت كاري است كه در این گزارش انجام شده 
و نتایج آن تش�ریح شده اس�ت. نتایج پژوهش 
امیدواركننده نیس�ت و نش�ان از روند كاهنده 
برنامه ه�اي تولی�د و اش�تغال دارد. در گزارش 
بعدي كارشناس�ي تالش شده اس�ت نگاهي به 
نتایج پژوهش هاي جهان�ي و همچنین ایران در 

شرایط تله كرونایي شود. 
در س�ومین گ�زارش پژوهش�ي تهیه ش�ده 
راه ه�اي عب�ور صنع�ت ای�ران از دام روزهاي 
كرونای�ي در دس�تور كار ب�وده اس�ت. در این 
گزارش اقدام هاي انجام شده و در حال بررسي 
و اقدام از طرف دولت مطالعه ش�ده اس�ت كه 

امیدواریم مفید باشد.

گزارش های کارشناسی از اقتصاد زیرضرب کرونا

ی
اس

شن
كار

ش 
زار

گ
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اقتصاد ايران در سللال های 1397 و 1398 به تبع تحريم های وضع شده در ابتدای 
سال 1397 دچار تحوالت جدی شد. اين وضعيت باعث شد نرخ رشد اقتصادی كشور 
در سللال 1397 به كمتر از منفی 5 درصد كاهش يابد. بررسللی ها نشان می دهد كه 
در مجموع اقتصاد ايران در 3۰ سال اخير از منظر متغير نرخ رشد اقتصادی وضعيت 

پرنوسانی را طی كرده است. اين وضعيت در نمودار يك به تصوير كشيده شده است.

 نمودار1– تحوالت متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران 
در دوره 1397 – 1367 

        

مآخذ: سازمان برنامه و بودجه.گزارش برنامه عملياتی در سالنامه دولت

آنچه در نمودار يك ارائه شده است گويای اين واقعيت است كه نرخ رشد اقتصاد 
ايللران در دوره هاي 138۶-1374 و 138۶-138۰ مثبت و در دوره دوم تقريباً روند 
باثباتی را طی كرد. اما از سللال 1387 به بعد از روند بلندمدت خود فاصله گرفت و 
نوسللان های شللديدی را تجربه كرد. به طور كلی در دوره بلندمدت 13۶8-1397 
متوسط رشد ساليانهGDPِ به ميزان 3/5 درصد و در فاصله سال های 139۰-1397 
به ۰/7 درصد كاهش يافت. در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی 
ساليانه 8 درصد مصوب شده است. اين نرخ در سال 9۶ معادل 3/۶ درصد در سال 
97 هم منفی 4/9 درصد و در مجموع ۲ سللال، منفی ۰/۶ درصد اعام شللده است. 
لذا با اين وضعيت، عملكرد اين متغير از هدف برنامه عقب تر است. رسيدگي به اين 
موضوع كه چرا نرخ رشللد اقتصاد ايران دچار چنين وضعيتی شد به بحث مفصل و 
مبسللوطی نياز دارد. اما بخشی از اين نابسامانی و نزديك شدن نرخ رشد بلندمدت 
اقتصاد ايران به صفر و ميل كردن به اين سمت، ريشه در متغير كان سرمايه گذاری 
دارد. مطابق اطاعات در دسترس، در دهه اخير تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 
139۰ به اوج خود رسيد، اما بعد از آن كاهش يافت و در سال 1397 تقريباً به ميزان 
تشكيل سرمايه سال 1381 رسيده است. متغير مذكور در فاصله سال های 1397-

139۰ با متوسط ساليانه 5/1 درصد كاهش يافته است. رشد سرمايه در سال 1397 
منفی 5/۶ درصد اعام شللده است.در مجموع عملكرد اقتصاد در متغير تشكيل 
سللرمايه ثابت از روند بلندمدت خود فاصله گرفته اسللت. متوسط رشد ساليانه 
آن در فاصله سللال های 137۰ لغايت 139۰ به ميزان 4 درصد بود، اما در سال 
1397-139۰ اين متغير با متوسط ساليانه 5/9 درصد به صورت واقعی كاهش 
يافته است. اين بدان معناست كه اقتصاد ايران قادر نبوده است سرمايه مستهلك 
شده را با سرمايه جديد جايگزين كند و پيش بينی می شود در سال 1398 حتی 
اقتصاد كشور نتواند به ميزان سرمايه ثابت، جايگزينی را انجام دهد. بنابراين روند 
نزولی تشللكيل سرمايه می تواند كاهش فزاينده رشللد اقتصادی را در سال های 
آينده به دنبال داشللته باشللد.اين وضعيت گويای اين واقعيت است كه عملكرد 
اقتصاد ايران در متغير نرخ رشد اقتصاد و سرمايه گذاری نگران كننده است و رشد 

سرمايه گذاری كنونی نمی تواند زمينه های مناسب برای اشتغال و تورم پايين را 
رقم بزند. عاوه بر اين در قانون برنامه ششم متوسط رشد ساليانه سرمايه گذاری 
۲1/4 درصد هدف گذاری شد كه عملكرد آن در سال 9۶ و 97 به ترتيب 1/4 و 

منفی 5/۶  درصد است كه اين يعنی از رقم برنامه فاصله زيادی دارد.

  عملكرد منابع بخش صنعت در بودجه 97
در قانون بودجه سللال 1397 كل كشللور مجموع اعتبارات بخش صنعت بدون 
احتسللاب رديف های متفرقه، به بيش از 3۰3 ميليارد تومان تصويب شللده بود كه 
از اين رقم بيش از 193 ميليارد تومان كه حدود ۶4 درصد كل رقم مصوب اسللت 
به اين بخش تخصيص يافته اسللت.اعتبارات فللوق در دو بخش هزينه ای و تملك 
دارايی های سللرمايه ای در نظر گرفته شده است كه حدود 55 درصد آن سرمايه ای 
و حدود 45 درصد آن هزينه ای اسللت. از مجموع اعتبارات هزينه ای كه حدود 13۶ 
ميليارد تومان اسللت 84 درصدش تخصيص يافته است و مجموع اعتبارات تملك 
دارايی های سللرمايه ای كه حدود 1۶8 ميليارد تومان اسللت در حدود 47 درصد آن 
كه رقم 78/8 ميليارد تومان است به دستگاه های ذيربط اختصاص داده شده است.

در مجموع مصوب شللده است در قانون بودجه  سال 1397 بخش صنعت از محل 
رديف های اعتباری متفرقه حدود 898 ميليارد تومان در قالب 5 رديف اعتبار دريافت 
كند. كمك به نوسازی و تكميل زنجيره ارزش به منظور جلوگيری از خام فروشی يكی 
از اين رديف هاست كه اعتبار در نظر گرفته برای اين موضوع كه در راستای موضوع 
ماده )37( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير است 5۰ ميليارد تومان است كه در سال 
1397 هيچ عملكردی نداشته است. جزئيات مربوط به اعتبارات بخش صنعت در دو 
بخش فوق در جدول زير آمده است. به طور كلی از مجموع رقم 898 ميليارد تومان 
اعتبار رديف های متفرقه بخش صنعت در سال 97 رقمی بيش از 48۰ ميليارد تومان 

كه 53/4 درصد كل اعتبارات اين بخش است تخصيص داده شده است.

گزارش کارشناسی

شاخص های صنعت و اقتصاد در سال های 1397 تا 1399
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جدول 1 وضعیت اعتبارات هزینه  ای و تملك دارایی های سرمایه ای

محل تامین ردیف
اعتبار

شماره برنامه/
ردیف

عنوان برنامه/
ردیف

دستگاه 
اجرایی

اعتبار سال 1397
 )ارقام به میلیون ریال(

تخصیص سال 1397
)ارقام به میلیون ریال(

تملك دارایی هزینه ای
تملك دارایی هزینه  ایجمعسرمایه ای

جمعسرمایه ای

1

اعتبارات 
رديف های 

متفرقه قانون 
بودجه 1397

53۰۰۰۰-3۲

كمك به نوسازی 
و تكميل زنجيره 
ارزش در راستای 
جلوگيری از خام 
فروشی )موضوع 
ماده 37 قانون 
رفع موانع توليد 

رقابت پذير و ارتقای 
نظام مالی كشور(

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

---۰۰۰ر5۰۰-۰۰۰ر5۰۰

2

اعتبارات 
رديف های 

متفرقه قانون 
بودجه 1397

55۰۰۰۰-71

بابت مشاركت 
در طرح های     

سرمايه گذاری با 
اولويت مناطق 

محروم

سازمان 
گسترش 
و نوسازی 
صنايع ايران

۰۰۰ر8۶۰ر۰۰۰3ر8۶۰ر3-۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰7ر۰۰۰ر7-

3

اعتبارات 
رديف های 

متفرقه قانون 
بودجه 1397

73۰۰۰۰-11۲
ايفای وظايف 

حاكميتی در حوزه 
دخانيات

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

97۲ر34-97۲ر۰۰۰34ر7۲-۰۰۰ر7۲

4

اعتبارات 
رديف های 

متفرقه قانون 
بودجه 1397

73۰۰۰۰-14

كنترل بازار، 
نظارت و توسعه 
استانداردسازی و 
تقويت زيرساختی 
آزمايشگاه های مرجع

سازمان 
ملی 

استاندارد 
ايران

۲13ر99۰891ر۲۲3113ر47۲777ر378ر47۲1ر۰۰۰153ر۲۲5ر1

5

اعتبارات 
رديف های 

متفرقه قانون 
بودجه 1397

73۰۰۰۰-۲9

تائيد صاحيت 
آزمايشگاه ها، 
مؤسسات و 

شركت های بازرسی

سازمان 
ملی 

استاندارد 
ايران

81۰ر15-81۰ر۰۰۰15ر۲7-۰۰۰ر۲7

6

اعتبارات 
رديف های 

متفرقه قانون 
بودجه 1397

995ر8۰1ر99۰4ر973ر۰۰53ر47۲8۲8ر977ر47۲8ر153ر۰۰۰7ر8۲4ر1---

 عملكرد  6 ماهه اول سال 1398 و تسهیالت پرداختی به صنعت
مطابق آخرين اطاعات، در مجموع در ۶ ماهه اول سال 1398 بيش از 381 
هزار ميليارد تومان تسللهيات توسط بانك ها به بخش های صنعت و معدن، 
كشاورزی، مسكن، خدمات پرداخت شده است. از اين رقم بيش از ۲11 هزار 
ميليارد تومان )55/3 درص كل تسهيات( در قالب سرمايه در گردش پرداخت 
شده است. تسهيات پرداختی بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و 
معدن در ۶ ماهه اول سللال 1398 بيش از 8۶ هزار ميليارد تومان اعام شده 

اسللت. اين رقم معادل حدود 41 درصد كل منابع تخصيص يافته به سرمايه 
 در گردش تمام بخش هاسللت. عاوه بر اين مقرر شللده است در سال 1398 
در مجموع بيش از 118 هزار ميليارد تومان تسللهيات در قالب سللرمايه در 
گللردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شللود كه حدود 73 درصد 
آن كه بيش از 8۶ هزار ميليارد تومان است به اين بخش پرداخته شده است. 
وضعيت تسللهيات پرداختی توسللط   بانك ها به بخش های مختلف از سال 

1393 لغايت ۶ ماهه اول سال 1398 در جدول زير ارائه شده است.

گزارش کارشناسی
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جدول2: وضعیت تسهیالت پرداختی به بخش های مختلف از سال 1393 لغایت 6 ماهه اول سال 1398
)هزار میلیارد ریال(

بخش /سال
کل بخش هامتفرقهخدماتبازرگانیمسکن ساختمانصنعت و معدنکشاورزی

سهم از مبلغ
 سهممبلغکل

 سهممبلغاز کل
 سهممبلغاز کل

 سهممبلغاز کل
 سهممبلغاز کل

 سهممبلغاز کل
از کل

1393255.87.51064.931.2404.511.8433.112.7124836.67.80.23414.2100
1394352.28.41219.529.2431.110.3570.413.61598.338.31.60.034173.2100
1395466.88.51609.229.3501.29.1724.313.22178.839.73.40.15483.7100
13964938.1174228.2517.48.5851.713.92528.341.26.50.16139100
1397584.97.62089.3271037.313.41125.814.52892.437.47.40.0967737.2100

6 ماهه 
318.78.31183.630.9283.77.468918134235.13.60.0093821.3100سال 1398

مطابللق پيش بينی های انجام شللده در سللال 1398 برای اين كه 
بخللش صنعت بتواند به اهدافش در سللال مذكللور حصول پيدا كند 
پيش بينی شللده است به بيش از 3۶۰ هزار ميليارد تومان منابع نياز 
دارد. اين رقم نشان می دهد كه ماهيانه به طور متوسط بايد 3۰ هزار 
ميليارد تومان به بخش صنعت منابع اختصاص داده شود تا اين بخش 

بتواند وضع موجود خود را حفظ كند. 
 مطابللق عملكللردی كه در اين بخش از گزارش بدان اشللاره شللد 
در ۶ ماهه اول سللال 1398 فقط 8۶ هللزار ميليارد تومان به صورت 
تسهيات به عنوان سرمايه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص 
داده شللده است و اين رقم با شش دوازدهم سال 1398 نشان دهنده 
 اين اسللت كه بيش از 5۰ درصد هدف مربللوط به اين بخش محقق 

نشده است.

  بررسی  الیحه بودجه سال 1399 كل كشور  از منظر بخش صنعت
بخش صنعت در اقتصاد ايران از جمله بخش های اساسی و كليدی 
محسللوب می شللود و در ايجاد ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلی 
سللهم بااليی دارد. اين بخش با توجه به نقشللی كه در اشتغال كشور 
دارد اگر برای آن برنامه مناسللبی در دستور كار باشد و اهتمام جدی 
برای اجرای آن به عمل آيد در ساماندهی بسياری از بازارها می تواند 

نقش آفرينی مناسب ايفا كند.
مطابق قانون برنامه ششللم توسللعه مقرر گرديد متوسط نرخ رشد 
ساليانه اين بخش  9/3 درصد باشد. عاوه بر اين متوسط رشد ساليانه 
سللرمايه گذاری در بخش های صنعت و معدن ۲۶/1 درصد پيش بينی 
شد. گزارش ها نشللان می دهد كه عملكرد متغيرهای كان اقتصادی 

بخش صنعت در سال 1397 به گونه ای ديگر رقم خورده است. 
به صورتيكه رشد توليد ناخالص داخلی حدود منفی 5 درصد و نرخ 
رشللد بخش صنعت هم به حدود منفی 1۰ درصد كاهش پيدا كند. 
پيش تر نيز متوسللط نرخ رشللد بخش صنعت برای سال های 1395 
و 139۶ به ترتيب ۶/5 و 3/۶ درصد اعام شللده اسللت. عاوه بر اين 
اعام شللده اسللت در سللال 1397 حدود 3۲ درصد شاغان كشور 
كه رقم 7۶۲7۶۶۰  نفر هسللتند، در بخش صنعت فعاليت می كنند. 
بخللش ديگر تحللوالت حوزه صنعت به سللهم اين بخللش در توليد 
ناخالص داخلی و وضعيت سللرمايه گذاری در اين بخش اشللاره دارد. 
سللهم صنعت در توليد ناخالص داخلی هم در سللاليان اخير كاهش 
يافته اسللت و در سللال 1391 اين سهم به 1۲/8 درصد رسيد كه در 

سال های 1395 و 139۶ به ترتيب در 11/7 و 11/9 نوسان را تجربه 
كرده اسللت. سللهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی در ۲ سال 
اول اجرای برنامه ششللم به صورت متوسط ساليانه حدود 3/۲ درصد 
رشد داشته است. متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ۲ سال 
اول برنامه ششللم منفی 1/5 درصد اعام شده است. اين هم گوياي 
آن است كه نه تنها هدف 9/3 درصدي محقق نشد بلكه ظرفيت هاي 

موجود بخش صنعت هم در حال از دست رفتن است.
دولت تاش كرده اسللت به منظور بهبللود بخش صنعت اقداماتی 
را در قالب قوانين بودجه سللاليانه انجللام دهد تا در قالب اجرای اين 

قوانين وضعيت بخش صنعت بهبود پيدا كند. 
برای اين منظور در قانون بودجه سال 1397 مقرر شد از دو محل 
كلی يعنللی اعتبارات در نظر گرفته شللده از رديللف 55۰۰۰۰-54 
جدول شللماره )9( قانللون بودجه رقم 3 ميليللارد تومان، جابه جايی 
۲۰ درصد از اعتبارات تملك دارايی های سرمايه ای تا سقف 1۲4۰۰ 
ميليارد تومان و افزايش منابع ناشللی از فللروش داخلی فرآورده های 
نفتللی به ميزان 5 ميليارد تومان و رقم كلی ديگر را از منابع صندوق 
توسللعه و موضوع اعتبارات موضللوع بندهای )الف( و )ب( ماده )5۲( 
 قانون الحاق )۲( تا مبلغ 15 ميليارد تومان و از محل تسهيات بانكی 
 و منابللع داخلللی بانك هللای عامل هم 3۰ هللزار ميليللارد تومان و 
در مجمللوع ۶54۰۰ ميليارد تومان در سللال 1397 برای دسللتيابی 
به اهدف بخللش صنعت اختصاص  دهد. در مجمللوع مقرر گرديد از 
محل بودجلله عمومی و مبلغ تخصيص يافتلله از منابع تبصره )18( 
حدود 1۰۶8 ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن در سال 1397 
اختصاص داده شللود و از اين رقم فقللط بيش از 417 ميليارد تومان 
كه 39 درصد كل رقم تخصيص يافته مصوب اسللت به بخش صنعت 

و معدن اختصاص داده شد.
همچنين مطابق تبصره  )18( قانون بودجه سللال 1397 و 1398 
مقرر شد صندوق توسللعه ملی برای اجرای برنامه های حوزه صنعت 
و معدن مبلغ 1۰۰۶5 ميليارد تومان سللپرده گذاری ريالی انجام دهد  
كه از اين رقم در مجموع ۲9۰۰ ميليارد تومان برای انجام برنامه های 
حللوزه صنعت و معدن كه بيش از 3۶ درصد كل رقم سللپرده گذاری 

انجام شده است به اين حوزه اختصاص داده شد.
در مجموع در سللال 1397 مقرر شللد به منظور ايجاد ۲7۰ هزار 
شللغل در بخش های صنعت و معدن مبلللغ بيش از ۲1 هزار ميليارد 

تومان برای تحقق 4 برنامه و از محل منابع مختلف اختصاص يابد.
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بررسی عملكرد منابع برنامه های رونق توليد و اشتغال بخش صنعت نشان می دهد 
كه در مجموع ۲۰1۲99 ميليارد ريال تسللهيات برای زير برنامه های تسهيات برنامه 
تكميل طرح های نيمه تمام، تسللهيات برنامه بازسازی و نوسللازی و تامين سرمايه در 
گردش واحدها در نظر گرفته شللده است و برای پرداخت اين تسهيات مبلغ 1۰۲11 
ميليارد ريال يارانه سود تسهيات لحاظ شده است كه 4۰ درصد از كل مبلغ يارانه در دو 
مرحله پرداخت شده است. همان طوری كه در جدول باال آمده است توسعه خوشه های 
صنعتی و خدمات كلينيكی برنامه ديگر اين بخش اسللت كه كل منابع در نظر گرفته 
شده برای آن 4۶۶ ميليارد ريال كمك صنعتی و اعتباری است كه ۲۰ درصد اعتبار آن 
پرداخت شده است.عملكرد مربوط به پرداخت تسهيات برنامه های بخش صنعت تا تاريخ 
1398/8/۲9 در جدول زير ارائه شللده اسللت. تا تاريخ مذكور در مجموع ۶388 پرونده 
درخواست تسهيات در سامانه هماهنگ ثبت شده است. از اين تعداد بنگاه ثبت نام شده، 
5۰۲۰ فقره به مبلغ417385۰  ميليارد ريال در حال بررسی در كميته بررسی، 1714 
فقره به مبلغ 9878۶ ميليارد ريال در حال بررسی در كميته استانی، 1559 فقره پرونده 
با مبلغ 9184۰ ميليارد ريال به شعبه بانك ارجاع شد. 8۰7 فقره پرونده با مبلغ 53۲99 
ميليارد ريال در حال تكميل مدارك، ۲7۶ فقره با مبلغ 1933۲ ميليارد ريال در مرحله 
پرداخت است و در مجموع 1۶۶ مورد تسهيات به مبلغ 9779 ميليارد ريال تسهيات 

پرداخت شده است. جزئيات اين وضعيت در جدول زير ارائه شده است.

جدول 4 : عملكرد اجرای برنامه های بخش صنعت در قالب تبصره 18
مبلغ )میلیون ریال(تعداد پروندهعنوان مرحلهردیف

--6388تشکیل پرونده1
50204173849749کمیته بررسی2
171498785681کارگروه استانی3
155991839903ارجاع به شعبه بانک4
80753298195تکمیل مدارک5
--335بررسی و تصویب6
27619332263پرداخت تسهیالت7
1669778726پرداخت شده8

دولت بر سال های 1399 و 14۰۰ نيز برنامه ای به منظور تحقق اهداف بخش صنعت 
ترسيم كرده است كه در گزارش های منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده 
است. جزئيات اين پيش بينی منابع به تفكيك نوع منبع در جدول زير ارائه شده است.

 جدول 5: پیش بینی منابع مالی برنامه های بخش صنعت 
در سال 1397 لغایت 1400

139713991400-1398نوع منابع
1006504000060000تسهیالت از محل منابع داخلی بانک ها
1006504000060000تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی
106771000012500تأمین منابع از محل بودجه عمومی

مطابق آنچه كه در اين جدول آمده است پيش بينی شده است در سال 1399 
در مجموع 9۰۰۰ ميليارد تومان تسهيات برای برنامه های توليد و اشتغال بخش 
صنعت اختصاص داده شود كه اين رقم در مقايسه با رقم بيش از ۲1 هزار ميليارد 

تومان سال های 97 و 98 از كاهش حدود 58 درصدی اين منابع حكايت دارد.

 جمع بندی
بخش صنعت در سال های اخير دچار نوسان بسياری از منظر برخی متغيرها 
نظير نرخ رشد، سرمايه گذاری، منابع تخصيص يافته و... شده است. در دو سال 
اول اجرای برنامه ششللم هيچ يك از برنامه های اين بخش محقق نشده است و 
اين بخش در مقايسلله با عملكرد برنامه هللای بلندمدت در حال فاصله گرفتن 
از اين عملكردها اسللت. وضعيت نامناسللب اين بخش به دليل نقشی كه اين 
بخش در تامين نياز بخش های مختلف نظير كشاورزی، ساختمان، حمل و نقل 
و... دارد می تواند اين بخش ها را هم تحت تاثير قرار دهد. عوامل اثرگذار بر فعاليت 
بخش صنعت در يك دسته بندی كلی به عوامل محيطی داخلی و خارجی قابل 
تقسيم بندی است. بدون شك بخشی از وضعيت نامناسب اين بخش در وضع 
تحريم در سللال های اخير و علی الخصوص تحريم های سال 1397، محدوديت 
ورود مواد اوليه مورد نياز بخش، مشللكات مربوط به نقل و انتقال پول، تغيير 
بازارهای صادراتی، تغيير و نوسللان نرخ ارز، ورود و مداخله دولت در بازار ريشه 
دارد. از منظللر محيط داخلی نيز بخش صنعت از اجرای قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، تغيير سياست های ارزی كشور و وقوع شوك های پياپی ارزی در چندين 
مرحله، افزايش نرخ تورم، انتظارات تورمی، كاهش تقاضای كل، محدوديت در 
نقل و انتقال ارز متاثر شده است. با توجه به آنچه كه در اين نوشتار آمده است 

اقتصاد ايران و بخش صنعت با دو مشكل اصلی مواجه است:
– نرخ رشد اقتصادی پايين و حركت به سمت صفر در بازه زمانی بلندمدت

– نرخ رشد كاهشي و بعضاً منفی سرمايه گذاری در اقتصاد ايران.
برای حل كردن اين مشكل، دولت تاش كرده است در بخش هايی نظير صنعت 
كه نقش زيادی در برون رفت از اين مشللكل دارد در قالب قوانين بودجه سللاليانه 
اقدامات و منابعی را فراهم كند. آنچه كه در اين نوشللتار آمده اسللت گويای اين 
واقعيت است كه اين اقدامات و منابع هم به صورت كامل انجام نشد و يا به صورت 
كامل به بخش صنعت اختصاص نيافته است. برای مرتفع شدن اين مشكات در 
اولين گام توسعه بازار و افزايش تقاضا برای بخش صنعت كشور بسيار مهم است. اين 
موضوع فقط با تمركز بر بازار داخلی امكان تحقق ندارد و بايد توسعه بازار صادراتی 
مللورد توجه بنگاه های قرار گيرد و در كنار آن نيز حاكميت و اركان مختلف نظام 
بايد تمركز خود را بر ديپلماسی اقتصادی و تجاری متمركز كنند و اين موضوع بايد 
تا توسعه روابط كشورهای همسايه مورد اهتمام جدی قرار گيرد. عاوه بر اين در 
عرصه سياست داخلی بايد تاش شود افق های اميدبخشی برای فعاالن اقتصادی 
ايجاد شود و سطح توسعه كشور از شيوه كنونی مديريتی ارتقا پيدا كند و از تمامی 

ظرفيت ها برای توسعه كشور در اركان مختلف آن استفاده شود.
در سال 1399 با توجه به محدوديت هايی كه در بخش صادرات نفت خام بر كشور 
تحميل شده است به نظر می آيد اتفاق چندان چشم گيری در عرصه اقتصادی با توجه 

به روابط سياسی نامشخص بين ايران و اتحاديه اروپا وجود دارد، نخواهد افتاد.

جدول 3: برنامه های تولید و اشتغال بخش های صنعت و معدن )میلیارد ریال(

تسهیالت از محل برنامه
منابع بانکی

تسهیالت ریالی 
صندوق توسعه ملی

جمع کل 
تسهیالت 

یارانه سود 
تسهیالت

کمک های فنی 
و اعتباری

اشتغال 
)نفر(

129861-2010920109402183184تسهیالت برنامه تکمیل طرح های نیمه تمام
51710-35217.535217.5704355577تسهیالت برنامه بازسازی و نوسازی

87429-4532345323906461450تأمین سرمایه گردش واحدها
4661000-0--توسعه خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی

100649.5100649.520129910211466270000جمع کل
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از زمان جدی شللدن ويروس كرونللا در خارج 
از چيللن از جمله ايران به غيللر از مباحث مرتبط 
با حوزه پيشللگيری و درمان اولين نكته اي كه در 
اذهان زنده شللد آثار اقتصادی اين بيماری بود كه 
به تدريج از دست كم گرفتن آثار آن تا برآوردهای 
بسيار بدبينامه پيش رفت. در كنار نظرياتی كه در 
حيطه پيش بينی ها توسللط نهادهای تخصصی و 
بين المللی ارائه می شللد نهادها و افراد صاحب نظر 
در داخل ايللران نيز گزارش های متعللددی را در 
اين حوزه منتشللر كردند كه البته انتشار اين نوع 
گزارش ها همچنان ادامه دارد. در كنار بررسی های 
نظللری، دولت هللا در كشللورهای مختلللف انواع 
بسته های حمايتی را تصويب و به اجرا گذاشته اند 
و دولت ايران نيز با تصويب يك بسللته 1۰۰ هزار 
ميلياردی تومانی مقرر كرده است 75 هزار ميليارد 
تومان از آن به صورت تسللهيات با نرخ بهره 1۲ 
درصللدی در اختيللار بنگاه های آسلليب ديده قرار 
بگيللرد، 5 هزار ميليارد تومللان در قالب كمك به 
بيمه هللای بيكاری، 8 هزار ميليارد تومان در قالب 
طرح های معيشللتی و 1۲ هزار ميليارد تومان نيز 
جهت كمك به نظام سللامت پرداخت شللود. با 
اين حال اجماع كاملی در خصوص نحوه خروج از 
اين بحران هنوز متصور نيست و نظرات مختلفی 
توسللط نهادها و صاحبنظران ارائه مي شود. لذا با 
توجه به پراكندگی نظرات ارائه شللده در خصوص 

آثار اقتصادی ويروس كرونا و عدم وجود اجماع در 
مللورد آثار و دوره اثرگذاری آن و نحوه برونرفت از 
آن، بخللش پژوهش انجمن مديران صنايع در پی 
آن بر آمد تا با بررسی يافته های گزارش های داخلی 
كلله در واقع  در بردارنده اقدامات، تجارب و نظرات 
بين المللی هم بودند نتايج آن را با توجه به اعتبار و 
مرجعيت نهادها و افراد منتشر كننده طبقه بندی و 
در نهايت پيشنهادهايی را كه برخی از آنها منطبق 
بللا آن يافته ها و برخی ديگر مشللخصا بر اسللاس 

بررسی هاي خود انجمن مي باشد ارائه نمايد.

 یافته ها و نتایج
1.  اكثر پژوهش ها نشللان مي دهند كه ميزان 
آثار اقتصادی صرف نظر از دوره اثرگذاری از سلله 
جنبلله يعنی طرف تقاضا، طرف عرضه و اختال 

در زنجيره عرضه خواهد بود
۲. كاهش طرف تقاضا، هم به علت محدوديت 
در ارائه خدمات كه خللود دربردارنده حدود 15 
ميليون شللغل از ۲4 ميليون شغل است صورت 
می گيرد و هم به دليل كاهش مسللتقيم تقاضا 
بلله دليل كاهش درآمدها. ايللن كاهش تقاضا با 
كاهش صادرات به دليل اختال در حمل و نقل 
و كاهش جهانی تقاضا در كشللورهای همسايه و 

چين تشديد خواهد شد
3.  اختال در سمت عرضه نيز در چند جنبه 

اتفاق خواهد افتللاد از يك طرف ورود مواد اوليه 
بخشللی از صنايع از خارج به ويللژه چين دچار 
محدويللت خواهد شللد از طرف ديگللر به دليل 
كاهللش تقاضا از سللمت طرف هاي تجاری مثل 
كشللورهای همسللايه و چين در حوزه كاالهای 
صنعتللی و معدنی و پتروشلليمی و فرآورده های 

نفتی صورت می گيرد.
4.  اگرچه آثار جهانی تغييرات اقتصادی ايجاد 
شده در كشورهايی مانند آمريكا، چين،ژاپن، كره 
جنوبللی، آلمان و ايتاليا كه حللدود 55 درصد از 
توليد ناخالص داخلی جهان و 5۰ درصد تجارت 
جهان را در اختيار دارند بسيار سنگين خواهد بود 
ولی به دليل وجود تحريم ها بخشی از اين آثار در 
اقتصاد ايران پيشللاپيش تخليه شده است و لذا 
اثرپذيری اقتصاد ايران از بحران كنونی جهانی در 
مراحل اوليه كمتر از ابعاد جهانی آن خواهد بود.

5.  از جمله آثار وضعيت كنونی مداخله بيشتر 
دولت ها در اقتصاد و كسب و كارها از يك طرف 
و بدبينی نسبت به، همگرايی جهانی و يا جهانی 
شللدن اسللت و احتماال اين آثار به عنوان ابزاری 

جهت تشديد انزوا بدل می شود.
۶. يكی از پيشنهادهايی كه در اكثر پژوهش ها 
بر آن تاكيد شللده اسللت تامين مالی و اعطای 
تسللهيات از طرق مختلف به بنگاه ها و اقشللار 
آسلليب پذير اسللت. اگرچه يكی از راه حل های 

اقتصاد ایران و جهان در تله کرونا
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اصلی جلوگيری از ركود عميق همين سياست 
است ولی بايد به آثار احتمالی آن در تورم توجه 
ويژه داشللت تللا به قول يكللی از صاحب نظران 
اقتصادی، كشور پس از بحران به كرونای تورمی 

دچار نشود.
7.  يافته های برخی از پژوهش ها در حوزه های 
بخشللی نشللان می دهد كه حمل ونقل پوشاك، 
مواد غذايی، آموزش،... بخش هايی هسللتند كه 
بيشللترين آسلليب را خواهند ديد اگرچه بخش 
مسللكن و بازار سللرمايه چندان تحت تاثير قرار 
نخواهد گرفللت ولی نقدينگللی روزافزون باعث 

تشديد تورم خواهد شد.
8.  افزايش هزينه های دولت به دليل افزايش 
هزينه هاي بخش بهداشللت، بيمه هاي درمانی و 
بيمه بيكاری از يللك طرف و كاهش درآمدهای 
نفتللی و فرآورده هاي نفتی و ميعانللات گازی از 
طرف ديگر كسللری شللديد بودجه ای به همراه 

خواهد داشت.

  برخی پیشنهادها
1. با توجه گسللتردگی آثار اقتصللادی كرونا 
پيشنهادهای مختلفی در پژوهش ها در خصوص 
كمك به بنگاه ها ارائه شده است.اعطای تسهيات 
و سرمايه در گردش همزمان با كاهش نرخ سود 
بانكی ،پرداخت يك سللوم حق بيمه كارفرمايی 
به بنگاه های آسلليب ديده در صورت عدم اخراج 
كارگران ،پياده سللازی ماليات بر مجموع درآمد، 
تعويق سررسلليد ماليات بر ارزش افزوده تا فصل 
چهارم و تقسيط بدهی مالياتی بنگاه ها، واگذاری 

اموال مازاد دولت و بانك ها،....

۲. ضرورت طبقه بندی اقدامات و سياست هاي 
دولللت به ميان مللدت و كوتاه مللدت همزمان با 
سللناريوهای بدبيناملله و واقع بينانلله، ضرورت 
هماهنگی كليه بخش هللاي حاكميتی در اتخاذ 
هر نوع سياسللت اقتصادی، حللذف هزينه هاي 
غيرضللروری دولللت همزمان با گسللترش پايه 
مالياتی ،كمك به اقشللار آسلليب پذير به صورت 
دوره ای تللا زمللان كاهش آثار بحللران، پرداخت 
پللاداش به كاركنللان بخش بهداشللت و درمان، 
تشكيل شللركت های بزرگی بورسی برای جذب 
سللرمايه با اسللتفاده از پتاسلليل بازار سرمايه و 
افزايش عرضه هاي اوليه و سللهام شناور در بازار، 
رايزنی با كشللورهای طرف تجاری به ويژه چين 
در چارچللوب يك سياسللت عقانللی خارجی، 
حفظ و ارتقای اعتماد مردم به كاركرد بازار مالی 
و پولی، نظارت بر قيمت هللا به صورت منطقی، 
حذف حمايت هاي كللور از برخی كاالها چه در 
حوزه واردات و چلله داخلی با اختصاص ارزهای 
ترجيحی و پرهيز از مقررات گذاری جديد در آغاز 

مجلس جديد؛...
عاوه بر پيشنهادهای يافته های فوق، انجمن 

مديران صنايع معتقد است :
3. نظللارت حداكثری در تجارب كشللورهای 
مختلللف جهان به عنوان يك پيش فرض قلمداد 
شده است و لذا تاكيد خاصی در پژوهش ها بر آن 
نشده اسللت ولی در نظام فنی- اجرايی و اداری 
ايران اين مسللأله يك معضل هميشگی است. بر 
اين اساس ايجاد يك سامانه اطاع رسانی عمومی 
ضروری به نظر مي رسد و پيشنهاد مي شود يك 
سايت مشخصی توسللط نهادهای ذيربط مانند 

وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعی و يا وزارت صمت 
جهت اطاع رسللانی عمومی در مورد اقدامات و 
كمك هاي دولتی در هر قالبی چه برای اشخاص 
حقيقی و خانوارها و چه برای بنگاه ها به صورت 
آناين با دسترسی هاي مشخصی راه اندازی شود 
تا امكان نظارت بر اقدامات و تسللهيات اعطايی 
را در هر سطح تعريف شده ای برای عموم مردم و 

تصميم گيران فراهم نمايد.
4.  بخشللی از امللور خدماتللی چلله در نظام 
اداری و چه در كسللب و كارهللا از طريق دولت 
الكترونيللك در دولت و از طريق سيسللتم هاي 
آناين در كسللب و كار ها قابل انجام اسللت كه 
عللاوه بر كاهش ترافيك، آلودگی هوا به كاهش 
هزينه هاي معاماتی نيز منجر مي شود و مي تواند 
فرصت هاي شللغلی جديدی را همراه با تحوالت 
تكنولوژی فراهم كند لذا پيشنهاد می شود دولت 
در خصوص »دولت الكترونيك در نظام اداری« و 
»كسب و كارهای اينترنتی« استراتژی جديدی 

را اتخاذ نمايد.
5. همان طوری كه بحران كرونا نشللان داد در 
شرايط اضطراری و فراگير اقشار مختلف جامعه 
و جناح های مختلف سياسی تقريبا به يك اندازه 
آسلليب پذير و به يك نسبت مستاصل مي شوند 
اين مسأله مي تواند به دولت به مفهوم كلی كمك 
كند تا تعريف جديدی از حكمرانی ملی با تقريب 
افللكار، احزاب و جناح ها در داخللل ارائه نمايد و 
با پشللتوانه ملی بلله بهره گيللری از فرصت های 
بين المللی و اجماع به وجود آمده در جهان برای 
مقابله با بحللران ويروس كرونللا در قالب تعامل 

دولت و مجلس جديد بپردازد.
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وضعی�ت نامطلوب نظام تولید و محیط نامس�اعد كس�ب وكار، 
موجب شده اس�ت انگیزه كافي براي سرمایه گذاری در بخش های 
صنعت، معدن و كش�اورزي كش�ور وجود نداش�ته باش�د، در این 
ش�رایط اس�ت كه بازارهاي مربوط به س�وداگري، واس�طه گري و 
س�رمایه گذاري در طال و ارز با هجوم مواجه مي ش�وند و نقدینگي 
به سمت این بازارها سوق پیدا مي كند. سرمایه گذاري نامطلوب در 
بخش تولید)صنعتي و كش�اورزي( در كشور، كه از یك سو برآمده 
از سیاس�ت هاي نادرس�ت در س�طح اقتصاد كالن )ن�رخ ارز، نرخ 
سودبانكی، كنترل تورم، كسري بودجه و...( و از سوي دیگر برآمده 
از نبود الگو و سیاست درست صنعتي و تولیدي است، موجب شده 
است فضایي به وجود بیاید كه سرمایه گذاران انگیزه كافي را براي 
ورود به این حوزه نداش�ته باشند.وجود چنین وضعیت نامناسبی 
باعث ش�ده است كه در حوزه ها و سطوح مختلف تصمیم گیری در 
كشور به منظور بهبود این وضعیت و یافتن راهكار مناسب برای حل 
مشكالت آن فعال شوند. در این راستا بود كه موضوع تولید، رونق 
تولید،  س�رمایه گذاری و در مجموع، مباحث اقتصادی در كش�ور 
مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین آنچه به عنوان راهبرد اصلی 
برای سال 1399 تحت عنوان »جهش تولید« تعیین گردیده است 
از جمله موضوعات مورد تأكید و قابل توجه در كش�ور است. طرح 
این موضوع در كش�ور با انتشار ویروس كرونا همزمان شد و دولت 
نیز تصمیماتی را اتخاذ كرد. در این گزارش تالش شده است، ابتدا 
وضعیت اقتصاد ایران در س�ال های 97 و 98 ارائه ش�ود و مس�ائل 
اقتصاد ایران در س�ال 1399 بیان و در ادامه با مرور اقدامات دولت 
برای دس�تیابی به جهش تولید و كاهش آثار منفی كرونا بر بخش 

صنعت پیشنهاداتی ارائه شده است.

1- بررسی وضعيت اقتصاد ايران در  سال های 97 و 98
افزايللش هزينه هللاي مبادللله، افزايش ريسللك هاي تجاري، 
بي ثباتللي در سياسللت ها و تعدد بخشللنامه هاي صادر شللده و 
مقررات وضع شللده، مشكات تأمين سللرمايه در گردش و آثار 
اقتصللادی ويروس كرونا در ماه های اخير مؤيد فضاي نامسللاعد 
كسب وكار در كشور است كه به طور طبيعی روند نزولي اجزاي 
تقاضاي كل از جمله تشللكيل سللرمايه ثابت ناخالص داخلي و 

هزينه هاي مصرفي خانوارها را  تشديد خواهد كرد. 
نكته بسلليار مهم در مللورد اقتصاد ايران اين اسللت كه طی 
سنوات گذشته ظرفيت سازي برای دستيابی به وضعيت مناسب 
در اقتصاد كشللور ايجاد نشللد تللا از اين طريق بتوان به رشللد 
اقتصادی باال در سللال های آتی رسلليد. واقعيت اين اسللت كه 
بررسللی ها در اقتصاد ايران نشللان می دهد كه از سال 1355 تا 
1397 نرخ رشللد مصرف در اقتصاد ايران به ميزان قابل توجهی 

باالتر از نرخ رشد سرمايه گذاری بوده است. 
پيامد اين فاصله دو اتفاق بود. يكی فقيرتر شللدن دولت است 
و اگر مخارج دولت را در سللال 1355 عدد1۰۰ در نظر بگيريم 
در سللال 1397 تقريباً 4۰ بوده  و دولت به شللدت فقير شده و 
وضعيت نامناسللب بدتر از اين شاخص، سرمايه گذاری است كه 
اگر آن را در سللال 1355 صد در نظر بگيريم در سللال 1397 
حللدوداً ۲5 بللوده يعنی 75 درصللد سللرمايه گذاری در اقتصاد 
ما به نسللبت آن سللال كاهش يافته اسللت. بنابراين پيامد اين 
 كلله ما غيرمتناسللب با توليدمللان مصرف كرديم ايللن بوده كه 
سللرمايه گذاری كاهش پيدا كرده وكميللت وكيفيت  مخارج و 

خدمات دولت كاهش يافته است.  

راه رهایی صنعت از مصيبت کرونا
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نمودار1: رشد تشكیل سرمایه به قیمت ثابت سال 1390 

  رشد سرمايه گذاری كه در نمودار باال مشاهده می شود برای يك دوره هايی 
نسللبتاً طوالنی مثبت بوده و نشللان می دهد كه در سللالهای دهه 9۰، كشور 
تقريباً با رشللد منفی سرمايه گذاری مواجه بود. افزايش ميزان انباشت سرمايه 
و بهره وری كه عوامل مهم و موثر در ثبات رشد اقتصادی هستند و هر دو اين 
عوامل در نتيجه سرمايه گذاری محقق می شوند با توجه به آنچه در نمودار باال 
آمده است نامناسب می باشد. درصورتيكه ميزان تشكيل سرمايه بتواند ميزان 
استهاك را پوشش دهد، ميزان انباشت سرمايه افزايش خواهد يافت. بررسی 
روند تاريخی تشللكيل سرمايه ثابت در ماشين آالت و ساختمان، نشان دهنده 
اين است كه تشكيل سرمايه ناخالص در سال 139۰ به اوج خود رسيد. شدت 
گرفتن تحريم ها، در بخش ساختمان و ماشين آالت به ترتيب كاهش رشد 15 
و 33 درصدی را تجربه كرد. از سال 1391 به بعد وضعيت تشكيل سرمايه در 
بخش ساختمان به جز سال 139۶ همواره منفی بود. همچنين تشكيل سرمايه 
در ماشللين آالت تا قبل از سللال 1397 كه دور جديد تحريم ها آغاز شد )جز 
درسال 1394( عمدتاً روند افزايشی داشته است، اما مقدار آن در برابر كاهش 
تجريه شده در سال 1391 ناچيز است. كاهش ميزان تشكيل سرمايه نه تنها 
سللبب شده نرخ رشد انباشت سرمايه درسللال 1394 به بعد به كمتر از يك 
درصد برسد، بلكه شواهد حاكی از آن است كه انباشت سرمايه در بخش نفت و 
گاز،صنعت،معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، 
به گونه ای كه در 7سللاِل 139۰ تا 139۶ به طور متوسللط ساليانه حدود۲/۲ 

درصد از ميزان سللرمايه انباشت شده در اين بخش ها كاسته شده است، اين 
 در حالی اسللت كه رشد ساليانه اين بخش ها برای 7سال قبل از سال 139۰ 
به طور متوسللط حدود 3/5درصد بوده است. اين وضعيت گويای اين واقعيت 
است كه عملكرد اقتصادی كشور در زمينه تشكيل سرمايه ثابت طی سالهای 
دهلله 139۰ نگران كننللده بوده ودر صللورت ادامه روند فللوق و عدم افزايش 
بهره وری، شللاهد كاهش پتانسلليل توليد در سللال های آينللده خواهيم بود. 
از طرفی براسللاس گزارش  سللازمان برنامه و بودجه، نتايج محاسبه شاخص 
بهره وری سللرمايه نشللان می دهد كه اين شاخص در سللال های دهه 139۰ 
اغلب منفللی بوده به طوری كه در فاصله سللال های 1397-139۰ بهره وری 
سللرمايه با متوسط سللاليانه 1/1 درصد كاهش يافته است. ادامه روند موجود 
باعث نگرانی هايی برای پشللتيبانی از تحقق رشد اقتصادی باال و دستيابی به 
اهداف رفاهی و اشتغال برای  سال های آتی شده است. لذا بايد تاش شود با 
در پيش گرفتن سياست های بودجه ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در كنار 
اصاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و كاهش نااطمينانی، حمايت از 
فعاالن و كارآفرينان داخلی و فراهم كردن زمينه های مناسب به منظور جذب 
سللرمايه گذاری خارجی جلوی كاهش سللرمايه گذاری و كاهش ظرفيت های 

توليدی آينده كشور گرفته شود.
عملكللرد بخللش حقيقی اقتصاد ايران در سللال 1397 به دليل بازگشللت 
تحريم های اقتصادی نشللان دهنده رشللد منفی اقتصادی و متوسط نرخ رشد 
اقتصاد كشور دو سال اول برنامه ششم  منفی ۶ دهم درصد بود. اين در حالی 
است كه قرار بود در برنامه ششم توسعه ساليانه به طور متوسط 8 درصد نرخ 
رشد در كشور حاصل شود. در سال 1398 نيز تقريباً بسياری از عوامل اثرگذار 
بر اقتصاد ايران نظير كاهش صادرات نفت، محدوديت های واردات و صادرات، 
كسری بودجه و... استمرار داشت و لذا انتظار اوليه بر آن بود كه رشد اقتصادی 
كشور در سال 1398 حدود منفی 7/۲ درصد خواهد بود. همان طور كه جدول 
شماره)1( نشان می دهد، در مجموع در سال 1397 به جزء صنعت منسوجات، 
فلزات پايه و محصوالت فلزی، ساير صنايع در اكثر ماه های سال 1397 رشد 
منفی را تجربه كردند. با اين حال عملكرد زير بخش های صنعت در ۶ ماهه اول 
 سال 1398 بهبودهايی را در وضعيت برخی صنايع نشان می دهد. اين موضوع 
به خصوص برای صنايعی نظير صنايع شيميايی، دارويی، الستيك و پاستيك، 

كاشی و سراميك، سيمان و ماشين آالت و تجهيزات ملموس است .
 جدول شماره 1: رشد ماهیانه تولید زیربخش های صنعت براساس شاخص تولید صنایع بورسی

مأخذ: همان          توضيحات: كادرهای رنگی رشد منفی را نشان می دهد
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بررسللی های اوليه، عوامل زير را در بهبود شللرايط صنايع كشللور در قالب 
جدول فوق موثر نشان می دهد:

- افزايش سرمايه گذاری در مسكن و در نتيجه افزايش تقاضای داخلی برای 
محصوالت صنعتی نظير كاشی و سراميك، سيمان، ساير كانی های غيرفلزی 

و فلزات پايه
- كاهش مداخله يا بهبود سياست های مداخله ای دولت در زمينه قيمت گذاری 

داخلی و تخصيص يا تأمين منابع ارزی در صنايعی نظير داروسازی
بر اساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد در 9ماهه اول سال 1398، حاكي 
از رشد اقتصادي 7/۶- درصد، رشد اقتصادي بدون نفت، صفر درصد می باشد. 
در واقع عليرغم منفی تر شللدن رشللد در سللال 1398، رشد بخش غيرنفتي 
اقتصاد ايران نيز متوقف شللده اسللت. عاوه بر اين رشد بخش كشاورزي 3/۲ 
درصد، نفت 37- درصد، رشللد صنعت ۲/3-درصد، رشللد آب، برق و گاز 7/7 
درصد، رشد بخش سللاختمان 9/۶ درصد و رشد بخش خدمات ۰/۲- درصد 
بوده است. در مجموع علت اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی 

قابل توجه بخش نفت است.  

جدول شماره 2: برآورد رشد اقتصادی سال 1397 و پیش بینی 
رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1398)درصد(

9 ماهه1398 1397شرح
1/53/۲-كشاورزی

37-13/9-نفت
۰/87/5معدن
۲/3-۶/5-صنعت

5/17/7آب، برق و گاز
5/۶9/۶-ساختمان
۰/۲-۰خدمات

7/۶-4/9-توليد ناخالص  داخلی
۲/4۰-توليد ناخالص  داخلی بدون نفت 

مأخذ: همان

تللا قبل از شلليوع ويروس كرونا عمده تحليل ها حاكللی از تخليه كامل اثر 
تحريم بر بخش نفت در سللال 1398 و مثبت شدن رشد اقتصادي كشور در 
سال 1399 بود. شيوع ويروس كرونا شرايط كاما جديدی را برای اقتصاد ايران 
به وجود آورده است و بسياری از كسب و كار ها را متاثر ساخته است. در صورت 
تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی كشور برای سومين سال متوالی همچنان در 
دامنه منفی قرار داشته باشد. با اين حال ميزان رشد كاما متاثر از اندازه شوك 
وارده به بخش هاي مختلللف و مواجهه دولت در جهت مقابله با ركود خواهد 
بود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در اخرين گزارش هاي خود)قبل از 
شيوع ويروس كرونا( رشد اقتصادي كشور را در سال ۲۰۲۰ را به ترتيب صفر 

و ۰/5 درصد پيش بيني نموده اند.

2- بررسی وضعیت بخش صنعت كشور در سالهای 97 و 98
روندهای نامناسب اقتصادی مطرح شده در بخش قبل به همراه چالش های 
عميق سللاختاری و غيرسللاختاری در سال های گذشللته، بخش صنعت را با 

مشكات جدی مواجه كرده است. 
اگر مروري بر وضعيت رشللد فصلی اين بخش از سال 139۰ تا فصل سوم 
سللال 1397 داشته باشيم در 13 فصل از 3۰ فصل، رشد صنعت منفی بوده 

است. يعنی درواقع تكانه اي كه در سال هاي 139۰، 1391و 139۲ به اقتصاد 
كشللور و بلله طور خاص به صنعت در موج اول تشللديد تحريم ها وارد شللد، 
همچنان طی اين سللال ها باقی مانده اسللت و ركود سنگينی كه بعد از سال 
1391 گريبانگير اقتصاد و صنعت شد، نوسان شديدي ايجاد كرد. اين وضعيت 

در نمودار زير ارائه شده است.

ارزش افزوده فصلی بخش صنعت و نرخ رشد آن در سالهای 1390 
لغایت 1397 به قیمت ثابت سال 1390 

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه. گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه. 
حوزه بخشی. ص ۲۲1

آنچه در نمودار آمده اسللت گويای اين است كه مقدار ارزش افزوده 
طی اين دوره چندان تغيير نكرده است. آنچه در نمودار فوق آمده است. 
مقايسلله بين نرخ صنعت و نرخ رشدGDP نشان می دهد، بين تعداد 
سال هايی كه  رشد ساالنه صنعت، منفی بوده است، در مقايسه با رشد

GDP، تقريباً با يكديگر هماهنگ و بسلليار پر نوسللان بوده است. در 
برنامه ششم توسعه مصوب شد متوسط نرخ رشد ارزش افزوده صنعت 
ساليانه 9/3 درصد باشد. اما اين نرخ در دو سال اول برنامه منفی 1/5 
درصد برآورد شده است. اين عملكرد نامناسب در بی ثباتی متغيرها در 
محيط اقتصاد كان و فضای سياسللی اعم از داخلی و خارجی ريشلله 
دارد. بررسی وضعيت متغيرهای كان اقتصادی در دوره مورد نظر بيان 
كننده اين واقعيت است كه اين متغيرها در دوره مذكور دارای نوسان 
بودند و شللوك های ارزی يكی از عوامل ايجادكننده اين وضع به شمار 
می رود. البته مسائل و مشكات درون بنگاهی هم می تواند ايجادكننده 

اين وضع هم باشد. 
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 همان طور كه نمودار زير نشللان داده شللده اسللت رشد شاخص 
مقللدار توليد بخش صنعت كامللا تحت تاثير اعمللال تحريم ها بر 
اقتصاد ايران  دچار نوسان شده است. با اعمال تحريم های سال های 
1391 و 139۲ رشللد اين بخش طی  8 فصللل متوالی منفی بود. 
پس از سللپری كردن 9 فصل متوالِی رشللد مثبت، مجددا با خروج 
آمريكا از برجام در بهار 1397 رشللد اين بخش منفی شللد و طی 
7 فصللل متوالللی منفی مانده اسللت. با اين حال تا قبل از شلليوع 
كرونا، روند كاهنده رشد منفی اين بخش، اميدواری هايی در جهت 
رشللد مثبت اين بخش از زمسللتان 1398 ايجاد نمود.  با شلليوع 
ويروس كرونا هر چند شللاخص های بورسی نشان مي دهد در فصل 
زمسللتان و به خصوص اسفندماه كاهشی در توليد صنايع رخ نداده 
 است با اين حال شاخص فروش صنايع بورسی نشان دهنده كاهش 
1۰ درصدی اين شللاخص مي باشد. درصورتيكه كاهش تقاضا ناشی 
از شيوع بيماری كرونا تداوم يابد تداوم رشد منفی بخش صنعت در 

سال 1399 كاما قابل انتظار خواهد بود.  

رشد شاخص كل مقدار تولید بخش صنعت در 31 فصل اخیر

 مأخذ: همان

آمارها نشللان می دهد تقاضاي كل در اقتصاد ايران در سللال 139۶ نسبت 
به سللال 139۰ كاهش پيدا كرده اسللت. اين روند در سللال 1397 و سللال 
1398علی الخصوص در انتهای سال 1398 و ابتدای سال 1399 به دليل انتشار 
ويروس كوويد19 هم كاهنده بوده اسللت. بنابراين اقتصاد داخلی در گذشته 
هم تقاضاي كافی براي رشد روزافزون ظرفيت هاي توليدي نداشته است و در 

شرايط كنونی هم با ادامه روندهاي قبلی اين تقاضا، افزايشی نيست. بنابراين 
به جاي ظرفيت سازي بيشتر، بايد بر بهره وري بيشتر از ظرفيت هاي موجود و 
توسعه صادرات متمركز شد و در حوزه هاي خاص و برگزيده نظير تجهيزات 
مورد نياز برای بخش انرژی كه توليد آن در كشور به هيچ وجه توقف پذير نيست 
حتماً و به هر شللكلی امكان دارد برنامه ريزی شللود تا تقاضا براي واردات را با 
تدارك و تهيه آنها از طريق توليد داخل تأمين شللود. برای تحقق اين هدف 
الزم اسللت پشتيبانی و برنامه ريزی الزم به منظور تأمين سرمايه در گردش و 
هماهنگللی الزم برای واردات مواداوليه، قطعات و يا تكميل حلقه هاي مفقوده 

زنجيره ارزش اين صنايع ايجاد شود.  

 3-  اقدامات سیاستی و اجرایی دولت
 از اسللفند ماه سللال 1398 كه خبر انتشللار ويروس كوويد19 در كشللور 
 به صورت رسللمی اعام شد، اقدامات بهداشللتی و  رعايت موضوعات ايمنی 
به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و برای كاهش خسللارت های جانی و 
اتخاذ تصميم گيری سللريع به يك سلسللله اقدامات نهادی و قانونی در كشور 
انجام شد. با توجه به اين كه شيوع اين ويروس در  ايران با روزهای پايانی سال 
و آغاز سللفرهای نوروزی  همزمان شد، باعث شد بسياری از كسب وكارهايی 
كه در اين ايام فعاليتشللان را آغللاز می كردند و يا در اين بازه از سللال دارای 
رونق بودند، با كسادی شديدی مواجه شدند. بسياری از كارگاه های صنعتی و 
پروژه ها تعطيل شدند و از آنجايی كه بخشی يا تمام مرزهای كشور مسدود يا 
قرنطينه شدند، صادرات نيز با مشكل روبرو شد. البته اين وضعيت فقط به آن 
دوران ختم نشده است و نظر به گسترش اين ويروس در دنيا و منطقه، اثرات 
آن كمللاكان ادامه دارد و اين وضعيت  می تواند بخش تقاضا را شللديداً تحت 

تأثير قرار دهد. 
دولت برای جبران اين وضعيت و با تشكيل ستادی تحت عنوان ستاد ملی 
كرونا تللاش كرد مباحث مربوط به كرونا و تحللوالت و تأثيرات آن را لحظه 
به لحظه رصد كند و به تناسللب شرايط اتخاذ تصميم كند.. برای اين منظور 

مصوباتی به تصويب رسيد كه در ادامه به آنها پرداخته می شود:
• بخشللنامه شللماره 98.435۶5۲ مللورخ 15   .1۲   .1398 بانك مركزی در 

خصوص تعويق سه ماهه اقساط تسهيات به دليل شيوع ويروس كرونا
در اولين اقدام بانك مركزی با صدور بخشللنامه ای مصوبات شورای پول و 

اعتبار را اباغ نمود. بر اساس اين بخشنامه:
- اقساط تسهيات صاحبان كسب وكار )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي( 
كلله مصاديق آن در مصوبه دولت محترم تعيين خواهد شللد، و نيز اقسللاط 
قرض الحسللنه كليه اشخاص طي ماه هاي اسللفند 1398، فروردين 1399 و 
ارديبهشللت 1399 سررسيد مي شللود و به دليل شرايط بوجود آمده ناشي از 
شيوع ويروس كرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهيات يا اقساط تسهيات و وام 
خود در مواعد مقرر نيستند منوط به آن كه بدهي آن ها تا تاريخ ۰1 /1۰ /1398 
در طبقه جاري قرار داشللته باشد، مي توانند اقساط سلله ماه مذكور را پس از 
پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمايند. همچنين درمورد تسهياتي كه 
بازپرداخت آن ها به صورت دفعي بوده و سررسيد آن ها در بازه ي زماني يادشده 
قرار دارند مهلت سه ماهه داده مي شود تا پس از سه ماه از سررسيد تسهيات، 
بدهي خود را بازپرداخت نمايند. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند 

در صورت تسليم درخواست مشتريان مشمول، اقدام الزم را به عمل آورند.
-  وام گيرندگان و تسللهيات گيرندگان موضوع بند )الف( بخشنامه صادره 
واسطه تمهيدات يادشللده، در دوره مذكور مشمول جريمه )مابه التفاوت نرخ 
وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سللود مندرج در قرارداد( و كارمزد اضافي 

نمي شوند.
- چنان چه مطالبات مشللمول مفاد اين مصوبلله، در بازه زماني مذكور، در 
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طبقات غيرجاري طبقه بندي گردد، مشللتري يادشده بابت مطالبات مذكور، 
مشمول ممنوعيت هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نمي شود.

• شناسايی 1۰ بخش و يا رسته هاي كسب و كار كه در دوران كرونا اسيب 
ديده اند

با توجه به گسللتردگی تبعات ناشللی از كرونا، دولت نيز اقدام به شناسايی 
كسللب و كارهايی كه در اثر شلليوع كوويد19 دچار آسيب شدند اقدام كرد. 
برای اين منظور در جلسلله ۲5 اسللفند هيات وزيران )موضوع مصوبه 1۶77/

ت57435ه را در 1399/1/11( ده بخش و يا رسته های كسب وكار به عنوان 
كسب وكارهايی شناخته شدند كه بيشترين آسيب را در اثر شيوع اين ويروس 

متحمل شدند. 
اين كسب و كارها اغلب خدماتی، آموزشی، فرهنگی، تفريحی و سياحتی و 

به بخش پوشاك و آجيل و خشكبار هستند . 

  اقدامات تامین اجتماعی:
امهال حق بيمه اسفند، فروردين و ارديبهشت سهم كارفرما( 

بر اساس بخشنامه شماره  14774/98/1۰۰۰ مورخ ۲۶/1۲/98
-  1۰ رسللته از فعاليت هللا و زيربخش های اقتصللادی و صنوف توليدی و 
خدماتی كه براسللاس تصميمات اتخاذ شللده در كارگللروه معاونت اقتصادی 
رئيس جمهور در بررسی و مقابله با پيامدهای اقتصادی ناشی از ويروس كرونا 
احصا و به سازمان تأمين اجتماعی اباغ شده است؛ می توانند حق بيمه سهم 
كارفرمايی ماه های اسفند 98 و فروردين و ارديبهشت 99 را با تأخير پرداخت 

كنند.
- كارفرمايانی كه از امهال پرداخت حق بيمه استفاده می كنند، بعد از اتمام 
دوره ياد شللده می بايسللت حداكثر تا پايان تير ماه سال 99 نسبت به تعيين 
تكليف حق بيمه معوق شللده سللهم كارفرما بابت ماه هاي مزبور اقدام كنند و 
در صورت عدم توانايی پرداخت  يكجای )دفعتاً( حق بيمه سللهم كارفرمايی 
ماه های ياد شللده، می توانند نسبت به پرداخت تدريجی آن )تقسيط بدهی( 

حداكثر تا پايان سال 99 اقدام كنند.
- حق بيمه سللهم كارفرمايی ماه های اشاره شده در صورت ارسال صورت 
مزد و حقوق ماهيانه و پرداخت ميزان حق بيمه تعيين شده ) 7 درصد سهم 
بيمه شده +3 درصد بيمه بيكاری( وفق ماده )39( تامين اجتماعی )هر ماه تا 
آخرين روز ماه بعد(، مشللمول جرايم تاخيللر پرداخت نخواهد بود و واحدهای 
اجرايی تابعه مكلف هستند نسبت به دريافت ليست حقوق و مزد كارگاه های 
مزبور به همراه حق بيمه متعلقه در ماه های اشاره شده با رعايت دستور اداری 
صادره اقدام الزم به عمل آورند.به عنوان مثال تأمين اجتماعی به اسللتمهال 
حق بيمه سهم كارفرما برای دوره سه ماه منتهی به ارديبهشت 99 موظف شد. 
- عاوه بر اين بانك رفاه هم بايد مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد تومان تسللهيات از 
محل منابع داخلی، منابع بين بانكی و يا خط اعتباری در اختيار سازمان تأمين 

اجتماعی قرار دهد.

 اقدامات سازمان امور مالیاتی كشور
بر اساس مصوبات اين سازمان: 

- كمك هاي نقدی و غير نقدی اشللخاص حقيقی و حقوقی در اسللفندماه 
سال 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تامين لوازم و تجهيزات مصرفی 
مورد نياز بيمارسللتان ها و مراكز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامين 
اجتماعی جهت مبارزه با ويروس كرونا كه مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشكی قرار گيرد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی در سال پرداخت 

محسوب مي شود.
- تمديد سللر رسيد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم 

سال 1398 ) 15 فروردين 1399 ( تا تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1399 
- توقللف كليه عمليات اجرايی وصول ماليات تا پايان ارديبهشللت سللال 
1399، )هيچ گونه اقدام اجرايی جهت وصول بدهی مالياتی بدهكاران از طريق 

مسدودی حساب های بانكی و ساير رويه هاي قانونی به عمل نمی آيد(
- صدور يا تجديد پروانه كسللب يا كار اشخاص حقيقی موضوع ماده 18۶ 
قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان شهريور ماه سال 1399 نياز به اخذ گواهی 

پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهی مالياتی نخواهد داشت.
- به سازمان امور مالياتی كشللور اجازه داد در سال 1399، در مواردی كه 
مهلت مقرر برای تقسيط بدهی ) اعم از اصل ماليات و عوارض و جرايم( قانون 
ماليات های مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده موديان مالياتی در اجرای 
ماده 1۶7 قانون ماليات هاي مسللتقيم به اتمام رسيده باشد و اينگونه موديان 
قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارائه مهلت جديد پرداخت بدهی 
به مدت حداكثر سلله ماه و تقسيط به مدت شللش ماه فارغ از مهلت سه ساله 

مذكور در ماده 1۶7 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام نمايد.
- براسللاس مصوبه اين شورا، همچنين در مواردی كه طبق مقررات قانون 
ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده، انقضای مهلت زمانی برای 
اعتراض به اوراق مالياتی از تاريخ اول اسللفند 1398 لغايت 15 ارديبهشللت 

1399 باشد، مهلت اعتراض حداكثر تا تاريخ 31 خردادماه تمديد مي شود.
- بخشودگی جرايم پرداخت نشده بدهی ماليات و عوارض قانون موسوم به 
تجميع عوارض مصوب 1381/1۰/۲۲به شرط پرداخت اصل ماليات و عوارض 

تا تاريخ 3۰ آذرماه 1399 
- موديانی كه بدهی قطعی شللده خود را تا پايان خردادماه سللال 1399 
 پرداخت نمايند، به ميزان بخشللودگی جرايم قابل بخشش اسفندماه 1398 
)9۰ درصللد برای موديان واحدهای توليدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه 
كسب توليدی از مراجع ذيربط و 8۰ درصد برای ساير موديان( از بخشودگی 

جرايم برخوردار خواهند بود
- موديانللی كلله برگ ماليللات قطعی آنهللا از تاريللخ 1398/11/1۲ اباغ 
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گرديده اسللت، چنانچه حداكثر تا تاريخ 1399/3/31 نسبت به پرداخت اصل 
بدهی قطعی شللده خود اقدام نمايند، مشمول حكم بند )۲( بخشنامه شماره 

45/98/۲۰۰ مورخ 1398/5/۲7 خواهند بود.
مطابللق حكم بند)۲( بخشللنامه مذكور،آن دسللته از اشللخاص حقيقی و 
حقوقللی غيردولتی كه ماليات آنها از تاريخ اول مهرماه 1398 تا پايان سللال 
جاری به قطعيت مي رسد، درصورتيكه اصل ماليات و جرايم غيرقابل بخشش 
 خود را حداكثر ظرف يك ماه بعد از اباغ برگ قطعی پرداخت نمايند، معادل

1۰۰ درصد جرايم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.
- افزايش الزم االجرا شدن ارزش معاماتی تعيين شده در اجرای مقررات ماده 
۶4 قانون ماليات های مستقيم مصوب 1394/4/31 برای اجرا در سال 1399 از 

يك ماه به چهارماه پس از تاريخ تصويب نهايی كميسيون تقويم اماك
- بانك ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهيات به اشخاص حقيقی تا 
دو ميليارد ريال و برای اشخاص حقوقی تا پنج ميليارد ريال نياز به استعام از 

ادارات امور مالياتی ندارند.
o برای كسللب وكارهای آسلليب ديده مورد نظر در مصوبه دولت همچنين 
تمهيدات مربوط به استمهال هزينه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه 

منتهی به ارديبهشت 99 تصويب شده است.
• دستورالعمل طرح خريد اعتباری اضطراری ناشی از شيوع ويروس كرونا

به منظور تقويت تقاضا و حفظ قدرت خريد اقشار آسيب پذير دستورالعمل 
طرح خريد اعتباری اضطراری ناشللی از شلليوع ويروس كرونا با شماره 5۰9/

ت57531ه در 1399/1/5 تصويب شد.
دولت برای انجام حمايت های اقتصادی برای مقابله با كرونا عاوه بر مصوبات 
فوق كه بيشللتر شامل حال بخش خدمات است، درخواست مجوز برداشت از 
صندوق توسعه ملی به مبلغ يك ميليارد دالر را با استفاده از حكم حكومتی 
كرد و اين منابع نيز در اختيار دولت قرار داده شد. اما نكته بسيار مهم اين است 
كه اين ميزان از منابع در مقايسلله با گسللتردگی شيوع اين ويروس در كشور 
و مقايسلله آن با كشورهای ديگر قابل مقايسه نيسللت. به عنوان مثال كشور 

پاكستان برای مقابله با اين ويروس منابع شش ميليارد دالری و هندوستان ۲3 
ميليارد دالر برای مقابله با اين ويروس تخصيص داد. البته دولت ايران عاوه بر 
مبلغ يك ميليارد دالری، مبلغ 1۰۰ هزار ميليارد تومان هم در چهار سر فصل:

1- حمايت از خانوار در مجموع به مبلغ 8۰۰۰ ميليارد تومان، 
۲- حمايت از بخش بهداشت و درمان به مبلغ 1۲۰۰۰ ميليارد تومان، 

3- حفظ اشتغال و حمايت از بيكاران 5۰۰۰ ميليارد تومان 
4- حمايت از بنگاه های آسيب ديده با هدف حفظ اشتغال و حفظ بنگاه در 

قالب تسهيات 1۲ درصد  به مبلغ 75۰۰۰ ميليارد تومان  
  قرار است در قالب ساز و كاريی ديگر تخصيص و توزيع كند. نكته بسيار 
مهم اين است كه در خصوص توزيع و تخصيص اين منابع كمياب مكانيسمها 
دقيق و شفاف نيست و اين برای بخش خصوصی و بنگاه ها نگران كننده است. 
البته منابع تأمينی را هم كه برای اين 1۰۰ هزار ميليارد در نظر گرفته شللد 
خيلی امكان تحقق ندارد و قابل بحث و بررسللی اسللت. لذا اين كه اين منابع 

تخصيص كامل داده شود با اما و اگرهای بسياری مواجه است. 

4-نگاهی اجمالی به وضعیت احتمالی برخی شاخص های اقتصادی 
در سال 1399

به نظر می آيد اقتصاد ايران و بخش صنعت در سال 1399 با مشكات زير 
مواجه خواهد بود:

الف(
- امكان تشديد فشارهای آمريكا بر ايران

- كاهش تقاضای جهانی
- كاهش شللديد منابع ارزی كشللور به دليل تبعات منفی ناشی از انتشار 

گسترده ويروس كرونا در دنيا و كاهش قيمت نفت خام
- افزايش هزينه های دولت و تشديد كسری بودجه و اختصاص منابع جديد 
بللرای اجرای اقدامات بهداشللتی و  حمايت های مربوط به كسللب وكارهايی 

خسارت ديده از انتشار ويروس كرونا
- عدم تحقق بودجه های عمرانی مطابق مصوبه قانون بودجه سللال 1399 
كل كشللور و به تعويق افتادن عمليات اجرايی و اتمام بسللياری از پروژه های 

زيربنايی كشور
- كسری منابع هدفمند كردن يارانه ها

- عدم تحقق منابع برخی شركت های دولتی نظير شركت ملی نفت، شركت 
ملی گاز، وزارت نيرو و ...

- احتمال افزايش نرخ ارز
- احتمال افزايش نرخ تورم
- افزايش بيكاری در كشور

- افزايش نقدينگی در كشور
- تشديد وضعيت بد صندوق های بيمه و بازنشستگی

- كاهش نرخ رشد اقتصادی و احتمال منفی شدن آن
- كاهش درآمدهای مالياتی  

ب(
- كاهش تقاضا در بخش صنعت

- كمبود نقدينگی و سرمايه در گردش
- فعاليت بنگاه ها زير ظرفيت، تعطيلی بنگاه ها و كاهش اشتغال

- ناتوانی در واردات مواد اوليه، كاالها و تجهيزات سرمايه ای
- كاهش رقابت پذيری

- كاهش صادرات صنعتی
- كاهش نرخ رشد بخش صنعت

- كاهش صادرات معدن و صنايع معدنی
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  جمع بندی و پیشنهادها: 
بررسی تجربه كشورها در مورد چگونگی برون رفت از وضعيت نامناسب 
اقتصادی نشان می دهد كه برای بهبود وضع اقتصاد كشورها يك سلسله 
اصول ثابت وجود دارد و به تناسب نوع مشكل و مقتضيات مربوط به آن 
هم يك سری راهكارهای متغير و متفاوت نيز قطعاً قابل پيشنهاد است. 
در مورد اصول ثابت حل مشللكات مباحث سياسللی، حقوقی، فرهنگی 
و اقتصادی هسللتند كه عناوين برخللی از آنها به صورت كلی عبارتند از: 
حاكميت قانون، ثبات در قوانين مصوب، حاكميت اكثريت، اسللتفاده از 
نخبگان در اركان تصميم گيری، نبود شللكاف بين دولت و يا حاكميت و 
ملت، نبود هزينه مبادله، برخورداری از سياسللت خارجی تعامل گرا، نبود 
فسللاد در جامعه، شفاف بودن نظام تصميم گيری، پاسخگو بودن دولت و 

حاكميت و... . 
در بخللش اقتصللادی، با توجه به آنچلله كه در اين گزارش آمده اسللت 
نشللان می دهد تشديد وضعيت نامناسب فضای كسللب و كار، كاهش نرخ 
رشد اقتصادی، كاهش تقاضا، كمبود منابع ارزی، كمبود نقدينگی، افزايش 
كسری بودجه، افزايش نرخ ارز، كاهش بودجه های عمرانی، كاهش صادرات، 
كاهش منابع شركت های دولتی و ... از جمله مشكات سال 1399 خواهد 
بود. با وجود احتمال چنين مشللكاتی در بخش اقتصاد و صنعت كشللور، 
راهكارهايی به شللرح زير ارائه شده است. البته اين پيشنهادها به دو بخش 
قابل طبقه بندی است. بخش اول پيشنهادهايی كه برگرفته از نتايج تحقيقات 
سللاير نهادهای رسمی است و بخش دوم پيشنهادهايی است كه در بخش 

كارشناسی استخراج شده است.
پيشنهادهای بخش اول:   

1- در حال حاضر كشللور در شرايط آسلليب پذير از جهت محدوديت هاي 
ارزي قرار گرفته اسللت. در چنين شرايطی بايد سياست محدوديت واردات و 

توسعه صادرات غيرنفتی اعمال گردد.
۲- صنايع واسللطه اي و مصرفی كشللور به عنوان صنايعللی كه در پيوند و 
هم افزايی با يكديگر سللكوي جهللش صادراتی و گذار از صللادرات مواد نيمه 
پردازش شللده به كاالهاي نهايی هستند، می توانند از شرايط كنونی بهره مند 
شللوند. بدين معنا كه صنايع واسللطه اي فوالد، كودهاي شلليميايی، مصالح 
سللاختمانی، محصوالت غذايی و آشاميدنی، پوشللاك و منسوجات، مبلمان 
می توانند از پتانسيل هاي صادراتی برخوردار شوند. متقابًا در صنايع مصرفی 
بادوام در خودرو و لوازم خانگی به شللدت گلوگاه تأمين ارز داريم. همين طور 
در مواد اوليه سللاير صنايع كه در گروه واسطه اي قرار دارند، با مشكل كمبود 
ارز مواجه است، اما بخش هايی از همين صنايع نيز در بازار منطقه می توانند از 
فرصت هاي صادراتی بهره مند شوند كه بايد ديپلماسی اقتصاد در خدمت اين 

بخش باشد.
3-  در حوزه توليد با شللرايطی كه در هزينه هاي عمرانی كشور وجود 
دارد، بايد تمركز روي صنايعی باشد كه حلقه هاي پيشين گسترده اي دارند. 
اين صنايع به خصوص در شرايطی كه كشور در تنگناي هزينه هاي عمرانی 
قرار دارد، بايد تقاضاي بخش عمومی كه مديريت پذيرتر از بخش خصوصی 
است، به ظرفيت هاي داخلی معطوف كرد و منابع مالی محدودي كه وجود 
دارد با برنامه هاي مشخص به اين سمت معطوف شود، اين صنايع فعاليت 
را آغاز خواهند كرد و به دنبال خود مجموعه وسيعی از صنايع تأمين كننده 
را به حركت در می آورند. بنگاه هاي كوچك و متوسط يا با الگوي پيمانكاري 
فرعی يا جانشينی صنايع بزرگ می توانند در اين سازماندهی فعال شوند. 
همچنين واردات قطعات و مجموعه ها و واردات سرمايه اي را با فعال سازي 
ظرفيت هاي موجود به توانمندي هاي سللاخت داخل و ماشين سازي هاي 

ارجاع داده شود.

4- تأمين مالي و نقدينگي بنگاه ها و واحدهای صنعتی به صورت هدفمند 
با استفاده از ظرفيت های قانونی موجود كشور نظير بند »پ« ماده )4۶( قانون 
برنامه ششم توسعه به منظور تخصيص سهم 4۰ درصدی از تسهيات بانكي 

به بخش صنعت
5- اسللتفاده از ظرفيت تبصللره» 18« قانون بودجه سللال 1399 در يك 

سازوكار شفاف و روشن نحوه تخصيص
۶- استفاده از ظرفيت مواد)1۶( و )۲1( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ارديبهشت 1394 و اجرای دقيق مواد مذكور

7- تنوع بخشی به تأمين مالی بنگاه ها و استفاده از ظرفيت بازار 
8-  اجللرای مللواد )8( و )14( قانون حداكثر اسللتفاده از تللوان توليدي و 
خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني مصوب ارديبهشت 1398  به منظور 
تنوع بخشی در روش های تأمين مالی بنگاه های اقتصادی از جمله استفاده از 

ظرفيت فاكتورينگ فين تك ها و صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير
9- استفاده از ظرفيت مواد )1۶( و )17( قانون فع موانع توليد رقابت پذير و 

ارتقاي نظام مالي كشور به منظور تسريع در فروش اموال مازاد بانك ها
1۰- اجرای ماده )5( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال  به منظور 
139۲ايجاد و راه اندازي سامانه هاي الكترونيكي هوشمند برای نظارت بر فرآيند 

واردات، صادرات، حمل و نقل، نگهداري و مبادله كاال و ارز
11- تخفيف و اسللتمهال ديون واحدهللای توليدی در  حوزه بانكی، بيمه 
تامين اجتماعی و مالياتی،در قالب تنفس تا زمان برگشللتن كسللب و كار به 

فضای قبل از كرونا
1۲- استمهال سررسيد اقساط تسهيات از اسفند ماه سال 1398 تا زمان 

برگشت كسب و كارها به شرايط عادی
13- تمديد تسهياتی كه سررسيد تسويه آنها در اسفند ماه سال 1398 به 

خرداد ماه سال 1399 است؛
14- تخفيف در ماليات عملكرد  سللال 1398 متناسب با ميزان آسيب در 

اثر شيوع ويروس،
15- تخفيف حداقل 5۰ درصدی برای حق بيمه ماه های اسللفند ماه سال 

1398 و ماه هايی كه فعاليت مشمول فضای كرونايی قرار دارد.
1۶- حمايت مالی از بخش هايی كه با دستور دولت مجبور به تعطيل كردن 

فعاليت شده اند به صورت تقبل سهمی از حداقل حقوق.
17- رايزنی های الزم در خصوص برطرف شللدن محدوديت ايجاد شده در 

بخش حمل و نقل زمينی و دريايی.
پيشنهادهای بخش دوم:

1. پيشنهاد می شود سامانه مشخصی توسللط نهادهای ذيربط مانند وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی  و يا وزارت صمت جهت اطاع رسانی عمومی در مورد 
اقدامات و كمك هاي دولتی در هر قالبی چه برای اشخاص حقيقی و خانوارها و 
چه برای بنگاه ها به صورت آناين با دسترسللی های مشخصی راه اندازی شود تا 
امكان نظارت بر اقدامات و تسهيات اعطايی را در هر سطح تعريف شده ای برای 

عموم مردم، رسانه ها، نهادهای نظارتی و تصميم گيران فراهم نمايد.
۲. تجربه قرنطينه نشللان داد كه بخشی از امور خدماتی چه در نظام 
 اداری و چلله در كسللب و كارها از طريق دولللت الكترونيك در دولت و

از طريق سيستم های آناين در كسب و كار ها قابل انجام است كه عاوه 
بر كاهش ترافيك ، كاهش آلودگی هوا به كاهش هزينه هاي معاماتی و 
كاهش هزينه هاي اداری دولت و كوچك سازی دولت نيز منجر می شود 
و می تواند فرصت های شللغلی جديدی را همراه با  تحوالت تكنولوژيك 
فراهم كند لذا پيشنهاد می شود دولت در خصوص »دولت الكترونيك در 
نظام اداری« و »كسب و كارهای اينترنتی« با مشاركت اتاق ها استراتژی 

جديدی را اتخاذ نمايد.

گزارش کارشناسی
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با گسترش ويروس كرونا و بحران هاي ناشي از آن، چالش هاي 
متعللددي پيش روي جوامع قرار گرفته اسللت و تبعات جدي را 
براي صنايع و فعاالن اقتصادي داشللته اسللت. همه دولت ها به 
دنبال راه حل هايي براي كاهش اثرات منفي اين بحران هسللتند. 
در اين راسللتا كشللورهاي مختلف در جهت حفظ امنيت غذايي 
و تاميللن تجهيللزات پزشللكي و درماني مورد نياز خللود، اعمال 
سياسللت هاي تجاري موقتي را در دستور كار قرار دادند. آخرين 

تحوالت در اين حوزه به شرح زير است: 
* روسللاي سلله سللازمان بين المللي شامل سللازمان جهاني 
خواروبار و كشللاورزي )فائو(، سازمان بهداشت جهاني و سازمان 
تجارت جهاني با صدور بيانيه اي مشللترك هشدار دادند كه اگر 
مقامات كشللورها نتوانند به طور مناسبي بحران ويروس كرونا را 
كنترل كنند، احتمال كمبود مواد غذايي در سراسر جهان وجود 
دارد. لذا بايستي با حمايت از توليدكنندگان موادغذايي در سطح 
فرآوري و خرده فروشي به حفظ زنجيره هاي تأمين مواد غذايي 

كمك نمود. 
* بررسللي كشورها نشللان داد كه اكثر كشورها براي حفظ 
امنيت غذايي مردم خود از سياسللت هاي محدودكننده جهت 
صللادرات در رابطه با محصوالت غذايي اسللتراتژيك از جمله 

حيوانللات زنده، فرآورده هاي گوشللت و ماهي، سللبزيجات و 
فرآورده هللاي آنهللا اتخاذ كرده اند. كشللورهاي مختلف جهان 
تمهيداتي را براي مبارزه با شلليوع بيمللاري كرونا در رابطه با 
محصوالت غذايي و كشللاورزي اتخاذ كردنللد. به عنوان مثال 
كشللورهاي مقدونيه، قرقيزسللتان و قزاقسللتان بللر صادرات 
گندم و آرد گندم ممنوعيت موقت ايجاد نمودند. كشللورهاي 
قرقيزسللتان، هند، پاكسللتان، ويتنام، فليپيللن جهت تامين 
امنيت غذايي بر صادرات برنج ممنوعيت موقت اعمال نمودند. 
همچنين كامبوج نيز سياسللت محدوديت در سللهم صادرات 
برنج از كل توليد به كار برده اسللت. عاوه بر اين در خصوص 
لبنيات نيز روسيه با ممنوعيت واردات، آرژانتين با جايگزيني 
اعطللاي مجوز واردات به صورت دسللتي و حذف اعطاي مجوز 
به صورت الكترونيكي و السالوادور با حذف موقت تعرفه واردات 
محدوديت ايجاد كردند. اين محدوديت ها در خصوص گوشت 
و ماهي نيز اعمال شللده اسللت به طوريكه كشورهاي روسيه، 
قزاقسللتان، موريس و آرژانتين با استفاده از ابزارهاي تعرفه اي 
و اقدامات بهداشتي و نباتي در واردات ممنوعيت موقت ايجاد 
نموده انللد. واردات اين محصوالت از ايران نيز از طرف كشللور 

موريس تا اطاع ثانوي ممنوع اعام شد.

مقابله بازرگانان و دولت ها با ویروس کرونا

ونا
كر
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* در رابطه با فرآورده هللاي دارويي و تجهيزات 
پزشللكي نيز كشللورهاي مختلف جهان تمهيدات 
محدود كننده اي را اعمال كردند. از جمله كشورهاي 
چين، كلمبيا، اكوادور، سللاحل عاج، اتحاديه اروپا، 
هند، اندونزي، مالزي، مراكش، پاكسللتان، پرتغال، 
آفريقللاي جنوبي، تايلنللد، اوكراين و سللوئيس بر 
روي ماسك و تجهيزات محافظتي محدوديت هاي 
صادراتللي وضع كرده اند. در اين ميان هند عاوه بر 
ممنوعيت صادرات اين كاالهاي به طور خاص روي 
ماسللك محدوديت صادراتي نيز ايجاد كرده است 
و اروگوئلله نيللز تعرفه واردات ايللن كاالها را حذف 
كرده اسللت. عاوه براين كشورهاي اندونزي، هند، 
ساحل عاج، قرقيزستان، پاكستان، آفريقاي جنوبي، 
اوكراين، صللادرات ضدعفوني كننده ها و مواد اوليه 
توليد آنهللا را ممنوع اعام كرده اسللت. همچنين 
كشللورهاي اوكراين، هند، روسيه ممنوعيت موقت 
صادرات تجهيزات پزشللكي را اعمال نمودند. هند 

تعرفه واردات اين تجهيزات را كاهش داده است. 
* در ايللران نيللز همانند سللاير كشللورها براي 
جلوگيري از شلليوع ويروس كرونا، از هفتم اسفند 
سللال گذشللته )1398( تعداد پنج دستورالعمل و 
بخشنامه گمركي مبني بر ممنوعيت صادرات مواد 
اوليه توليد ماسللك هاي پزشللكي تللا اطاع ثانوي 
و همچنيللن ابطال كليه مجوزهللاي صادرات اقام 

بهداشتي محافظت شخصي اباغ شده است.

1- مقدمه 
 شلليوع گسللترده ويللروس جديللد كرونللا كه 
تحت عنوان كوويد- 19 شناخته مي شود بار ديگر 
نشللان داد كه جوامع تا چه اندازه نسبت به شيوع 

بيماري هاي همه گير آسيب پذير هستند. از سوي 
ديگر اثرگذاري شديد اين بيماري بر اقتصاد جهان 
و اقتصاد كشللورهاي پيشللرفته نشللان از اهميت 
كنترل زودهنگام اين بيمللاري براي كاهش اثرات 
آتي دارد. اثر شديد اين بيماري بر عرضه و تقاضاي 
كاالهاي مختلف در سللطح جهان، موجب سقوط 
بازارهاي مختلف از جمله نفت و بورس هاي معتبر 
جهاني گرديد. بعاوه هجوم مردم به فروشگاه ها در 
كشورهاي اروپايي، ترس از تامين كاالهاي اساسي 
و بهداشللتي را در سللطح جهان به وجود آورد. در 
واكنللش به اين تحوالت، كشللورهاي توليد كننده، 
محدوديت هاي صادراتللي و وارداتي براي كاالهاي 
اساسللي، فرآورده هاي دارويي و تجهيزات پزشكي 
اعمال نمودنللد. به دنبللال آن در تاريخ 31 مارس 
۲۰۲۰ روساي سه سازمان بين المللي شامل سازمان 
جهاني خواروبار و كشاورزي )فائو(، سازمان بهداشت 
جهاني و سللازمان تجارت جهاني با صدور بيانيه اي 
مشللترك هشللدار دادند كه اگر مقامات كشللورها 
نتوانند به طور مناسللبي« بحران ويللروس كرونا را 
كنترل كنند، احتمال كمبود مواد غذايي در سراسر 
جهان وجود دارد. بر اساس اين گزارش، بسياري از 
كشورها، كسب و كارهاي خود را به منظور كنترل 
شلليوع ويروس كرونا به حالت تعليق در آورده اند؛ 
اما اين اقدام منجر به كاهش شللديد حجم تجارت 
بين المللي و زنجيره هاي عرضه مواد غذايي شللده 
 اسللت. ايللن در حالي اسللت كه تللرس عمومي و 
به دنبال آن هجللوم براي خريد مايحتاج در دوران 
قرنطينه، شللكنندگي زنجيره هاي عرضه را نمايان 
ساخته اسللت. عدم اطمينان در دسترسي به مواد 
غذايي مي تواند مسللبب موجي از محدوديت هاي 

صادراتي شده و بدين ترتيب منجر به ايجاد كمبود 
در بللازار جهاني شللود. ظهور چنين مشللكلي در 
سطح جهاني، مسبوق به سللابقه بوده و در بحران 
مالي جهاني سللال ۲۰۰7 نيز مشاهده شده است؛ 
در نتيجلله آن بحران، دو كشللور توليدكننده برنج 
)هند و ويتنام( براي جلوگيري از افزايش قيمت در 
كشورهاي خود، صادرات را محدود كردند كه در اثر 
آن قيمت جهاني برنج افزايش يافته و شورش هايي 
داد.  توسللعه رخ   در چنديللن كشللور در حللال 
در ادامه در بخش دوم محورهاي بيانيه صادر شده 
از سوي سه سللازمان جهاني خواروبار و كشاورزي 
)فائو(، سازمان بهداشللت جهاني و سازمان تجارت 
جهاني به دنبال نگراني ها از كمبود مواد غذايي در 
جهان، ارائه مي شللود؛ سپس در بخش سوم، به طور 
مختصر آخرين محدوديت هاي تجاري اعمال شده 
كشورها در زمينه مواد غذايي و همچنين در بخش 
چهارم وضعيت اين قبيل محدوديت ها در خصوص 
تجهيزات دارويي و پزشللكي ارائه مي شللود؛ بخش 
پنجم به ارائه سياست هاي تجاري موقت جمهوري 
اسللامي ايللران در خصوص فرآورده هللاي دارويي 
و تجهيللزات پزشللكي كه از هفتم اسللفند 1388 
تاكنون اعمال شللده، پرداخته است و بخش پاياني 

به جمع بندي گزارش اختصاص دارد.

۲- محورهاي بيانيه س�ه س�ازمان جهاني 
خواروبار و کشاورزي )فائو(، سازمان بهداشت 
جهاني و سازمان تجارت جهاني در جهت حفظ 

امنيت غذایي جهان در 31 مارس ۲۰۲۰ 
* ميليون ها نفر در سراسر جهان به دليل امنيت 
غذايي و معيشللتي خود به تجارت بين المللي مواد 

کرونا
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غذايي وابسته اند. از آنجا كه كشورها به منظور مقابله 
با شيوع بيماري كرونا، بايد اقداماتي را نيز در جهت 
حفللظ امنيت غذايي جامعه خود انجام دهند، الزم 
اسللت تا تأثيرات احتمالي آن بر عرضه مواد غذايي 
با پيامدهاي ناخواسته در تجارت جهاني به حداقل 

برسد. 
* كشللورها در تصميم گيري بللراي حمايت از 
سامت و رفاه شهروندان خود بايد اطمينان حاصل 
كنند كه اقدامات مرتبط با تجارت باعث اختال در 

زنجيره تأمين مواد غذايي در جهان نمي شود. 
* محدوديت هاي تجاري غيرمنطقي موادغذايي 
مي توانللد با نگراني هاي غير قابللل توجيه در مورد 
امنيت غذايي همراه باشللد. اگر چنين سللناريويي 
تحقق يابد، زنجيره تأمين مواد غذايي مختل شده 
و عواقب ناخوشللايندي را براي امنيت مواد غذايي 

جوامع مختلف رقم مي زند. 
* عللدم اطمينللان در مورد دسترسللي به مواد 
غذايي مي تواند ضمن ايجللاد موجي از محدوديت 
صادرات، كمبودي در بازار جهاني ايجاد كند. چنين 
واكنش هايللي مي تواند تعادل بين عرضه و تقاضاي 
موادغذايللي را تغيير دهد و در نتيجه باعث افزايش 

نوسانات قيمت شود.
* از بحران هللاي قبلللي هماننللد بحللران مالي 
سللال هاي ۲۰۰8-۲۰۰7 مي تللوان دريافللت كلله 
اقدامات سريع و غيرمنطقي به ويژه براي كشورهاي 
كللم درآمد، كمبللود موادغذايللي را بدنبال خواهد 

داشت. 
* بايد اطمينان حاصل شود كه اطاعات مربوط 
به اقدامات تجاري كشورها در خصوص مواد غذايي، 
به موقع در اختيار همه كشللورها قللرار بگيرد. اين 
موضللوع عاوه بر آنكه شللرايط عللدم اطمينان را 
كاهش مي دهد به توليد كنندگان، مصرف كنندگان 
و بازرگانان اجازه مي دهللد تا تصميمات آگاهانه تر 
بگيرنللد. مهم تللر از همه، ايللن امللر از خريدهاي 
غيرضللروري و احتللكار مواد غذايي و سللاير موارد 

ضروري جلوگيري مي كند. 

3- آخرین محدودیت هاي تجاري اعمال 
شده در جهان بر مواد غذایي و کشاورزي

كشورهاي مختلف جهان تمهيداني را در رابطه 
با محصوالت غذايي و كشللاورزي به منظور كاهش 
تبعات شيوع بيماري Covid-19 بر امنيت غذايي 

خود به شرح زير اتخاذ كردند: 
* گنللدم و آرد گنللدم؛ كشللورهاي مقدونيلله، 
قرقيزسللتان و قزاقسللتان بر صادرات اين محصول 

ممنوعيت موقت ايجاد نمودند. 
* برنج؛ كشورهاي قرقيزستان، هند، پاكستان، 
ويتنام، فيليپين بر صللادرات برنج در جهت تامين 
امنيت غذايي كشللور خود ممنوعيت موقت اعمال 

نمودند. همچنين كامبوج نيز سياست محدوديت 
در سهم صادرات برنج از كل توليد به كار برده است.

* لبنيات؛ كشللور روسلليه با ممنوعيت واردات، 
آرژانتين با جايگزيني اعطاي مجوز واردات به صورت 
دستي و حذف اعطاي مجوز بصورت الكترونيكي و 
السالوادور با حذف موقت تعرفه واردات در خصوص 
اين محصللوالت از ابزارهاي محدود كننده تعرفه اي 
و غير تعرفه اي اسللتفاده كردند. كشور سوئيس نيز 
اقللدام به آزاد كردن سللهميه واردات كره و كاهش 

تعرفه آن كرد. 
* گوشت و ماهي؛ كشورهاي روسيه، قزاقستان، 
موريس و آرژانتين با اسللتفاده از ابزارهاي تعرفه اي 
و اقدامات بهداشللتي و نياني در واردات ممنوعيت 
موقت ايجللاد نموده انللد. واردات اين محصوالت از 
ايران نيز از طرف كشللور موريس تللا اطاع ثانوي 

ممنوع اعام شد.

۴- آخرین محدودیت هاي تجاري اعمال 
ش�ده در جهان بر فرآورده هاي دارویي و 

تجهيزات پزشکي
 در رابطه بللا فرآورده هاي دارويللي و تجهيزات 
پزشللكي نيز كشللورهاي مختلف جهان تمهيدات 

محدود كننده اي را به شرح زير به اجرا گذاشتند: 
* تجهيللزات شللخصي خللاص و تجهيزات 
محافظتي: كشللورهاي چين، كلمبيللا، اكوادور، 
ساحل عاج، اتحاديه اروپا، هند، اندونزي، مالزي، 
مراكش، پاكسللتان، پرتغال، آفريقللاي جنوبي، 
تايلنللد، اكرايللن و سللوئيس بر روي ماسللك و 
تجهيللزات محافظتي محدوديت هللاي صادراتي 
وضللع كرده انللد. در اين ميللان هند عللاوه بر 
ممنوعيت صادرات ايللن كاالها، به طور خاص بر 
روي ماسك محدوديت صادراتي نيز ايجاد كرده 

است و در مقابل اروگوئه تعرفه واردات اين كاالها 
را حذف كرده است. 

* ضدعفوني كننده هاي كشورهاي اندونزي، هند، 
ساحل عاج، قرقيزستان، پاكستان، آفريقاي جنوبي، 
اوكراين، صادرات اين كاالها و مواد اوليه توليد آنها 

را ممنوع اعام كرده است. 
* تجهيللزات پزشللكي و دسللتگاه هاي كمك 
تنفسي: كشورهاي اوكراين، هند، روسيه بر روي اين 
تجهيزات پزشكي به طور موقت ممنوعيت صادرات 
اعمال نموده است. همچنين هند براي واردات اين 

تجهيزات نيز تعرفه واردات را كاهش داده است. 

۵- سياس�ت هاي تج�اري موقت ای�ران در 
خصوص فرآورده هاي دارویي و تجهيزات پزشکي

 ايران نيز همانند سللاير كشورها از تاريخ شيوع 
 بيمللاري كرونللا دسللتورالعمل و بخشللنامه هايي 
بلله منظور جلوگيري از شلليوع بيمللاري كرونا در 
خصوص تجارت تجهيزات پزشللكي و فرآورده هاي 

دارويي به شرح زير اباغ كرده است: 
* صادرات مواد اوليه توليد ماسك هاي پزشكي 
تا اطاع ثانوي ممنوع است. بخشنامه شماره ۲9۰ 

مورخ ۰7/1۲/1388
* كليه گمركات اجرايي مكلف به انجام تشريفات 
گمركي و ترخيص فوري ملزومات مورد نياز )كيت هاي 
تشخيصي، ماسك، دستكش، الكل و..( براي مقابله با 
ويروس كرونا و ارائه تسهيات و تسريع در خروج كاال 

گرديدند. بخشنامه شماره 3۰7 مورخ 1398/1۲/19
كنترل و نظارت بللر اقام موضوع ممنوعيت 
صللادرات اقام بهداشللتي محافظت شللخصي 
و مللواد اوليلله و اقام مرتبط و ارسللال گزارش 
اظهارنامه هاي ابطالي. بخشللنامه شللماره 3۰3 

مورخ 1398/1۲/17

کرونا
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* تاكيد بر ارسال آمار محموله هاي اقام بهداشتي 
محافظت شللخصي و مواد اوليلله توليد آنها و كليه 
اقام مرتبط موضوع اظهارنامه هاي صادراتي ابطالي 
و همچنين نگهداري احتمالي اقام مذكور تحويلي 
به انبارهاي عمومي و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي. 

بخشنامه شماره 3۰8 مورخ 1398/1۲/19
* اعللام فهرسللت ۲۰ واحد توليدي ماسللك 
تنفسي؛ ارائه تسهيات و تسريع در انجام تشريفات 
گمركي بصورت خارج از نوبت و ترخيص با حداقل 
اسناد به اين شركت ها، بخشنامه شماره 314 مورخ 

1398/1۲/۲5

۶- جمع بندي 
* روساي سه سازمان بين المللي شامل سازمان 
جهاني خواروبار و كشاورزي )فائو(، سازمان بهداشت 
جهاني و سللازمان تجارت جهاني با صدور بيانيه اي 
مشللترك هشللدار دادند كه اگر مقامات كشللورها 
نتوانند به طور مناسبي بحران ويروس كرونا را كنترل 
كنند، احتمال كمبود مواد غذايي در سراسر جهان 
وجود دارد. لذا بايستي با حمايت از توليدكنندگان 
مواد غذايي در سللطح فرآوري و خرده فروشللي به 

حفظ زنجيره هاي تأمين مواد غذايي كمك نمود. 
* بررسللي كشورها نشللان داد كه اكثر كشورها 
براي حفظ امنيت غذايي مردم خود از سياست هاي 
بللا  رابطلله  محدودكننللده جهللت صللادرات در 
محصللوالت غذايي اسللتراتژيك از جمله حيوانات 
زنده، فرآورده هاي گوشللت و ماهي، سللبزيجات و 

فرآورده هاي آنها اتخاذ كرده اند. 
* كشللورهاي مختلللف جهللان تمهيداتي را 
بللراي مبارزه با شلليوع بيماري كرونللا در رابطه 
 با محصللوالت غذايي و كشللاورزي اتخاذ كردند. 

به عنوان مثال كشورهاي مقدونيه، قرقيزستان و 
قزاقستان بر صادرات گندم و آرد گندم ممنوعيت 
موقت ايجاد نمودند. كشورهاي قرقيزستان، هند، 
پاكستان، ويتنام، فيليپين در جهت تامين امنيت 
غذايي بر صللادرات برنج ممنوعيت موقت اعمال 
نمودند. همچنين كامبوج نيز سياست محدوديت 
در سللهم صادرات برنللج از كل توليد به كار برده 
است. عاوه بر اين در خصوص لبنيات نيز روسيه 
با ممنوعيت واردات، آرژانتين با جايگزيني اعطاي 
مجللوز واردات بصورت دسللتي و حللذف اعطاي 
مجوز بصورت الكترونيكي و السللالوادور با حذف 
موقت تعرفلله واردات محدوديت ايجللاد كردند. 
اين محدوديت ها در خصوص گوشت و ماهي نيز 
اعمال شده اسللت، به طوريكه كشورهاي روسيه، 
قزاقسللتان، موريللس و آرژانتيللن با اسللتفاده از 
ابزارهاي تعرفه اي و اقدامات بهداشتي و نباتي در 
واردات ممنوعيللت موقت ايجاد نموده اند. واردات 
اين محصوالت از ايران نيز از طرف كشور موريس 

تا اطاع ثانوي ممنوع اعام شد. 
* در رابطه با فرآورده هاي دارويي و تجهيزات 
پزشللكي نيز كشورهاي مختلف جهان تمهيدات 
محدود كننللده اي را اعمللال كردنللد؛ از جمللله 
كشللورهاي چين، كلمبيا، اكوادور، سللاحل عاج، 
اتحاديه اروپللا، هند، اندونزي، مالللزي، مراكش، 
پاكستان، پرتغال، آفريقاي جنوبي، تايلند، اوكراين 
و سللوئيس روي ماسللك و تجهيزات محافظتي 
محدوديت هاي صادراتي وضللع كرده اند. در اين 
ميان هند عاوه بر ممنوعيت صادرات اين كاالها، 
به طور خاص بر ماسللك محدوديت صادراتي نيز 
ايجللاد كرده اسللت و اروگوئه نيز تعرفلله واردات 
ايللن كاالها را حذف كرده اسللت. عللاوه براين 

كشورهاي اندونزي، هند، ساحل عاج، قرقيزستان، 
پاكسللتان، آفريقاي جنوبي، اوكرايللن، صادرات 
ضدعفوني كننده ها و مواد اوليه توليد آنها را ممنوع 
اعام كرده اسللت. همچنين كشورهاي اوكراين، 
هند، روسيه ممنوعيت موقت صادرات تجهيزات 
پزشللكي را اعمال نمودند. هند تعرفه واردات اين 

تجهيزات را كاهش داده است. 
* در مورد بسللياري از كشورها سياست هاي 
محدود كننده تجاري تا پايان مارس بوده اسللت 
كه به دليل طوالني شللدن دوره شيوع بيماري، 
مجددا تمديد شللده اسللت. كشللورها در تمديد 
محدوديت ها، بين سلله تا شللش ماه محدوديت 
تجاري براي مواد غذايي و كشللاورزي با استفاده 
از ابزارهاي تجاري و اقدامات بهداشللتي و گياهي 
ايجاد كردند. در اين ميان هند و پاكسللتان دوره 
محدوديت هاي تجللاري را تا زمان پايان بيماري 
و الجزاير و كامبوج تا اطاع ثانوي تعيين كردند. 
در زمينه فرآورده هاي دارويي و تجهيزات پزشكي 
محدوديت هاي صادراتي اعمال شده، عمدتا شش 
ماهه بوده اسللت؛ اما در اين ميان كشللور تايلند، 
ممنوعيت صادرات ماسك را تا يك سال و كشور 
چيللن واردات برخي اقام دارويي و پزشللكي از 
آمريكا را به مدت يك سللال معاف از تعرفه و اخذ 

ارزش افزوده كرد. 
* در ايللران نيز همانند سللاير كشللورها براي 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، از هفتم اسفند 
سال گذشللته  )1398( تعداد پنج دستورالعمل 
و بخشنامه گمركي مبني بر ممنوعيت صادرات 
مواد اوليه توليد ماسللك هاي پزشللكي تا اطاع 
ثانوي و همچنين ابطال كليه مجوزهاي صادرات 
اقام بهداشتي محافظت شخصي اباغ شده است.

کرونا
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یاسر نورعلي وند|
عضو هیات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي|

همزمان با برآمدن بحران كرونا اين سوال ذهن بسياري از تحليلگران را به خود مشغول 
داشت كه كدام يك از نظام هاي سياسي تقابل موفقيت آميزتري با اين بحران داشته است. 
در پاسخ به اين سوال، برخورد چين به عنوان الگوي نظام هاي اقتدارگرا و برخورد آمريكا 
و قدرت هاي اروپايي به عنوان الگوي نظام هاي دموكراتيك در چارچوب دو الگوي رقيب 
در بطن ارزيابي و مقايسلله نظريه پردازان قرار گرفت. از يك سو، گروهي از تحليلگران و 
نظريه پردازان كنترل سريع اين ويروس در چين با جمعيتي نزديك به يك و نيم ميليارد 
و شلليوع افسارگسيخته و پرتلفات آن در دموكراسللي هاي غربي را دال بر برتري الگوي 
نظام هاي اقتدارگرا بر نظام هاي دموكراتيك در جهان كنوني تفسير كردند و از سوي مقابل، 
گروه ديگري از تحليلگران شفافيت دموكراسي ها و پنهان كاري و دستكاري آمار و داده ها 
از سوي نظام هاي اقتدارگرا را عامل سوءبرداشت در مورد برتري الگوي نظام هاي اقتدارگرا 
بر نظام هاي دموكراتيك دانسته و بر اين باورند كه در بلندمدت باز هم اين دموكراسي ها 

هستند كه از اين آزمون سربلند بيرون خواهند آمد.
با اين همه با گذشللت چند ماه از شللروع پاندمي كرونا، تقريبا روشن شده است كه 

اين دوگانه سازي ها امري كاذب است. بحران كرونا به تدريج نشان داده است 
كه اين اقتدارگرا يا دموكراتيك بودن يك نظام سياسي نيست كه 

تعيين كننده موفقيت يا عدم موفقيت آن در مواجهه با اين 
بحران اسللت. در واقع، اين گونه نبللوده كه نظام هاي 

اقتدارگرا جملگللي موفق و نظام هاي دموكراتيك 
جملگي ناموفق عمل كرده اند يا به عكس. چه 

اينكلله در ميان دايره هللر دوي اين الگوهاي 
حكمرانللي، دولت هللاي مختلللف عملكرد 
متفاوتي داشته اند و در هر دوي اين الگوها 
هللم دولت هايي يافت مي شللود كه موفق 
عمللل كرده انللد و هم دولت هايللي وجود 
دارد كه ناموفق بوده اند. در همين راسللتا، 
بررسي ها نشان مي دهد كه دولت هاي موفق 

– فارغ از نوع نظام سياسي شان- به طور نسبي 
از سه ويژگي زير برخوردار بوده اند: 

1- کارآم�دي: بللا كمي تامللل مي توان 
دريافت كه بحللران كرونا در حال آموختن يك نكته 

بسيار كليدي است: وراي اينكه يك نظام سياسي اقتدارگرا 
باشد يا دموكراتيك، اگر »كارآمد« نباشد در جهان پساكرونا جايي 

در ميللان دولت هاي قدرتمند و موفق نخواهد داشللت. در واقع در جهاني 
بللا بحران هاي كاركردي متعللدد، از اين پس اين »كارآمدي« اسللت كه براي نظام هاي 
سياسللي – فارغ از اينكه دموكراتيك باشند يا اقتدارگرا- مشروعيت ساز، امنيت آفرين و 
قدرت زا خواهد بود. اهميت اين موضوع در مورد دموكراسي هايي كه تا پيش از اين سرآمد 
كارآمدي و توسعه يافتگي به شمار مي آمدند بيشتر خود را نمايان ساخته و بيشتر آموزنده 
است. آلمان، انگليس، فرانسه، اسپانيا و ايتاليا پنج قدرت برتر اروپايي هستند. بررسي سه 
بحران ركود اقتصادي ۲۰۰8، بحران پناهجويي و بحران كرونا نشان مي دهد كه با وجود 
ويژگي دموكراتيك مشترك ميان اين پنج قدرت، اين تنها آلماني ها هستند كه در مواجهه 
با هر سلله اين بحران ها موفق عمل كرده انللد. در جريان اين بحران ها انگليس با صخره 
برگزيت، فرانسه با صخره جنبش اعتراضي جليقه زردها و اسپانيا و ايتاليا با امواج متاطم 
بي ثباتي و تغيير مداوم دولت ها مواجه شده اند؛ موضوعي كه در اين كشورها نهايتا به تعداد 

باالي مبتا و تلفات پرشمار كرونا ختم شد.
۲- اعتماد سياسي: اگرچه شاخص هايي چون حاكميت قانون، برخورداري از منابع، 
اقتصاد پويا، سرمايه اجتماعي و نيروي انساني آموزش ديده، گردش نخبگان، سازماندهي 
مناسللب و برنامه ريزي صحيح و حساسيت باالي سيستم به فساد از مولفه هاي اساسي 
كارآمدي به شمار مي روند اما در اين بين يك عامل اساسي در حكم چرخ دنده هاي يك 

سيستم كارآمد عمل مي كند و آن هم اعتماد سياسي است. در واقع همانطور كه فوكوياما 
بدرستي اشللاره مي كند در اينجا نيز نه نوع رژيم بلكه ظرفيت دولت ها در جلب اعتماد 
عمومي و جذب مشاركت اجتماعي و به طور كلي ميزان اعتماد به دولت و دستگاه اجرايي 
است كه عاملي تعيين كننده در مقابله با بحران به شمار مي رود. بنابراين، چه يك نظام 
سياسي اقتدارگرا باشد و چه دموكراتيك اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته و در مواقع 
بحراني با سياسللت ها و تصميم گيري هاي آنها همدلي و همراهي نشان ندهند، احتمال 

مواجهه موفقيت آميز و كم هزينه به شدت پايين مي آيد.
3- تاب آوري و ترميم پذیري: مفهوم ترميم پذيري براي اولين بار در مطالعات 
زيسللت محيطي به معناي توانايي سيستم هاي اكولوژيكي براي بازگشت به تعادل مورد 
استفاده قرار گرفت. پس از زيست شناسي اين مفهوم به روانشناسي، اقتصاد سياسي، فاجعه 
و پاسخ بحران، توسعه و صلح سازي نيز راه يافته است. در همه شاخه هاي مطالعاتي فوق، 
ترميم پذيري و تاب آوري به نوعي به »توانايي مقاومت و بازسللازي يك سيستم در مواقع 
بحراني و خطر« تعبير شده است. در يك تعريف عام ديگر، ترميم پذيري توانايي يك فرد، 
يك خانواده، يك جامعه، يك كشور يا يك منطقه براي مقاومت و انطباق سريع با فشارها 
و شوك هاي مختلف نظير خشونت، جنگ، خشك سالي، امراض مسري و همه گير و ساير 
باياي طبيعي است. در اين چارچوب، ترميم پذيري نه تنها نشان دهنده توانايي 
مقاومت سيسللتم هاي مختلف )اكولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي و…( در برابر شوك هاست، بلكه ظرفيت سازگاري 
و نوسللازي را نيز براي اين سيستم ها فراهم مي كند. 
بنابراين اين مفهوم در ذات خود واكنشي به شرايط 

بحراني و مخاطره آميز است.
همزمان با گسللترش تهديدهللا و فزوني 
بحران هاي مختلللف در دهه هاي اخير، اين 
مفهوم كاربرد بيشللتري در حوزه سياسي 
پيدا كرده و توجه كارگزاران سياسي را به 
خود جلب كرده اسللت. در حوزه سياسي 
ترميم پذيري را مي توان به عنوان »ظرفيت 
داخلللي جوامع براي مقابله بللا بحران ها، با 
تأكيللد بر توسللعه سللازماني و ظرفيت ها و 
توانايي هاي داخلي به جاي ارائه كمك ها، منابع 
و راه حل هاي سياسللي خارجي« تعريف كرد. در 
اين چارچوب، هر چه يك سيستم سياسي بتواند در 
پاسخ به يك بحران سريع تر خود را با شرايط جديد سازگار 
كند، ضعف ها و كاسللتي هاي خود را ترميللم و جبران كند و از 
ظرفيت ها و توان خود براي مقابله با بحران استفاده بهينه اي نمايد، مواجهه 

موفقيت آميزتري با بحران خواهد داشت. 
در يك جمع بندي كلي بايد گفت از موارد اسللتثنايي كه بگذريم، بحران كرونا نشان 
داده است كه براي مواجهه موفقيت آميز دولت ها با بحران هاي كاركردي جهان به شدت 
مرتبط، رقابتي و پيچيده امروز، فارغ از اينكه نوع نظام سياسي آنها چيست، اين سه ويژگي 
بسيار مهِم »كارآمدي؛ اعتماد سياسي؛ و تاب آوري و ترميم پذيري« يك سيستم سياسي 
است كه ميزان موفقيت آن را در برابر بحران ها تعيين مي كند. اين سه مولفه ارتباط وثيق 
و عميقي با يكديگر دارند و تقويت كننده همديگرند و دسللتيابي به يكي بدون ديگري 
امكان پذير نيست. مهم نيست كه اين سه مولفه از چه مسيري به دست مي آيند، آنچه مهم 
است اين نكته كليدي است كه وجود اين سه مولفه براي موفقيت دولت ها در برابر بحران ها 
نلله يك انتخاب بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير در جهان امروزي اسللت. گاهي ممكن 
همچون نظام هاي دموكرات، كارآمدي و ترميم پذيري از مسير تكيه بر اعتماد سياسي و 
مشاركت اجتماعي به دست  آيد يا به عكس همچون دولت هاي اقتدارگرا از مسير كارآمدي 
 و توانايي ترميم پذيري سريع به  دنبال جلب اعتماد سياسي و مشاركت اجتماعي برآمد. 
در اين بين آنچه در شرايط بحراني درجه نخست اهميت قرار دارد و تضمين كننده موفقيت 
سريع و كم هزينه دولت هاست، چگونگي حصول آنها نيست بلكه ضرورت وجود آنها است.

عصر پساکرونا عصر دولت هاي کارآمد
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در فرآيند تهيه و تنظيم اليحه بودجه 139۶، بر اساس پيش بيني عملكرد 
منابع و مصارف بودجه دولت در سللال 1398 و فروض مربوط به برآورد ارقام 
بودجه دولت در سللال 1399، تصوير متغيرهاي كان اقتصادي در سال هاي 

1398 و 1399 به شرح زير برآورد شده بود كه در جدول 1 آورده شده است.

از طرفي، با توجه به شلليوع بيماري كرونا در كشللور از اواخر بهمن سال 
گذشته و تأثيرات آن بر بخش هاي اقتصادي كشور از آن، الزم است ضمن 
اعمال اقدامات مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا و همچنين ستاد اقتصادي 
 دولللت، تمهيدات الزم بللراي مقابله با آثار آن پيش بيني شللود. همچنين 
در راستاي تحقق برنامه هاي مورد نظر جهش توليد در سال 1399، اقداماتي 

پيشنهاد شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
بر اسللاس گللزارش صنللدوق بين المللي پول بللا عنوان »تعطيلللي بزرگ«، 
همه گيري كرويد- 19 هزينه هاي انساني را در سراسر جهان افزايش داده است و 
اقدامات ضروري براي محافظت از مردم، تأثيرات بسيار شديدي روي فعاليت هاي 
اقتصادي گذاشته است. صندوق ياد شده، همچنين پيش بيني كرده است كه در 
نتيجه اين همه گيري اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۰ حدود 3 در صد كوچك شده 

)وضعيتي بسلليار بدتر از بحران مالي ۲۰۰8 كه اقتصاد جهاني تنها ۰.1 درصد 
كوچك شده بود و رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۰ منفي 3 درصد شود.

بر اسللاس گزارش IMF، باوجود بحران گسللترده جهاني، رشللد اقتصادي 
ايران در سللال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰19 بهتر مي شود. اين نهاد بين المللي 
پيش بيني مي كند كه رشد اقتصادي سال جاري ايران منفي ۶ در صد با شد، 
درحاليكه براي سللال ۲۰19، رشد اقتصادي منفي 71۶ درصدي براي ايران را 

برآورد كرده بود )جدول ۲( .

مقابله با آثار رکودي ناشي از بيماري کرونا
محمد كردبچه |عضو گروه پژوهشي نظام هاي نوین برنامه ریزي، بودجه ریزي و مدل سازي|
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از آنجا كه تقريبا سراسر جهان درگير بيماري كشنده كرونا شده اند، ديگر 
جايي براي كمك كشورهاي مصون به ساير كشورها نيز باقي نگذارده كه خود 
از معضات فراگيري و دشواري شرايط حاصل است. براي دهه هاي متمادي 
جهان با چنين پديده اي مواجه نشده و بروز اين همه گيري نخستين تجربه 
قرن ۲1 است كه مسجل شد به رغم پيشرفت هاي چشمگير در حوزه دانش 
پزشكي - بهداشتي و بهبود نظام هاي حمايتي در مقايسه به قرون گذشته و 
شيوع بيماري هاي همه گير، بازهم اين پيشرفت ها نمي تواند نوعي احساس 

ايمني قطعي را براي بشر باز كند.
شكي وجود ندارد كه شيوع بيماري كرونا اقتصاد ايران را تحت الشعاع قرار 
خواهد داد و منجر به كاهش توليد بخش هاي مختلف و رشد توليد ناخالص 
داخلي خواهد شللد. دولت اعام كرده است ابزار حمايتي براي پشتيباني از 
اقشار آسيب پذير جامعه مانند كسب و كارهايي كه از ركود اقتصادي متضرر 
مي شوند در نظر گرفته است. اين در حالي است كه دولت خود با مشكاتي 
از قبيل كسري بودجه احتمالي، تحريم هاي خارجي و كاهش قيمت و ميزان 
صادرات نفت روبه رو اسللت كه اثرات اين حمايت ها را مبهم سللاخته است. 
براساس اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي »برآوردها حكايت از آن دارد 

كه توليد ناخالص داخلي تا 15 درصد از كرونا متأثر مي شود«.
در ايللن گزارش، ابتدا به تحليللل كلي آثار اقتصادي ناشللي از تحوالت 
حوزه هاي مختلف در سللال 13۶9 و همچنين آثار ناشللي از شيوع بيماري 
كرونا پرداخته مي شللود و سللپس برنامه هاي اعام شده براي سال جهش 
توليد و راهكارهايي كه تاكنون به تصويب رسلليده يا مي توانند مورد توجه 

قرار گيرند مورد بررسي قرار مي گيرند.

1- آثار اقتصادي ناشي از تحوالت حوزه هاي مختلف و همچنين آثار ناشي 
از بيماري کرونا)کاهش عرضه و تقاضاي کل و رشد اقتصادي (

طبق گزارش بانك مركزي از آمارهاي شللاپرك، مبلغ حقيقي تراكنش 
در پايانه هاي فروش در اسفندماه 1398 نسبت به اسفند سال قبل بيش از 
15 درصد كمتر شللده است. هرچند كه در زمينه اقام مصرفي، خريدهاي 
اينترنتي خانوار افزايش يافته اسللت، ولي اين رقم قابل مقايسلله با خريد از 
طريق پايانه هاي فروش نيسللت. نكته مهم اين است كه نااطميناني نسبت 
به آينده باعث شللده است تا خانوار نسبت به خريد كاالهاي مصرفي بادوام 
همچللون لوازم خانگي يا خودرو دسللت نگه دارد و بلله آينده موكول كند. 
بنابراين يكي از مهم ترين تأثيرات شيوع كرونا، كاهش تقاضاي داخلي است.

افللت عرضه كل در اقتصاد به ركود تورمي خواهد انجاميد. به بيان ديگر 
اعمال محدوديت بر عرصه اقتصاد باعث كاهش توليد و افزايش تورم مي شود. 
جنبه مثبت تأثيرپذيري عرضه كل از شوك كرونا به كوتاه بودن آن ارتباط 
دارد. از آنجا كه ويروس كرونا در طول چند ماه ممكن اسللت برچيده شود، 
اثر اين ويروس بر عرضه اقتصاد احتماال كوتاه مدت خواهد بود. بنابراين بايد 
انتظار داشللت با كمرنگ شللدن اين بيماري، عرضه نيروي كار در اقتصاد 
افزايش يابد يا محدوديت هاي سمت عرضه اقتصاد مرتفع شود و رفتار تورمي 
از اين سللمت برطرف شللود. البته زمان بندي تحوالت فوق، اهميت بسيار 

زيادي دارد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني اصفهان، زيان ناشي از بيماري كرونا معادل 
چهللار ميليون و ۲19 هزار ميليارد ريللال خواهد بود كه معادل 13 در صد 
توليد ناخالص داخلي سال 1398 است. به موجب اين گزارش چنانچه شيوع 
ويللروس كرونا تا نيمه خرداد س ال 1399 كنترل شللود، آثار منفي آن تا 
تيرماه پايان مي يابد. همچنين با توجه به اينكه انتظار مي رود به دليل اشاعه 
بيماري كرونا فعاليت بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب 1۰، 
۲5 و 55 درصد در اسفند 1398 و فروردين 1399 كاهش پيدا كند، زيان 

برآوردي ماه اسفند در گروه كشاورزي ۲4 هزار ميليارد ريال، در گروه صنايع 
و معادن 317 هزار ميليارد ريال و در گروه خدمات ۶7۲ هزار ميليارد ريال 
محاسبه شده است. نتايج اين گزارش نشان مي دهد با شيوع ويروس كرونا 
در ايران و بسته شدن مرزهاي هوايي و زميني كشورهاي همسايه به ويژه 
عراق، بازرگاني خارجي ايران با چالش جدي مواجه شللده و بين 5۰ تا 7۰ 

درصد كاهش يافته است.
در مورد بخش كشللاورزي، به نظر مي رسللد ارزش افللزوده بخش تأثير 
چنداني از شلليوع كرونا نپذيرد و وضعيت مناسللب بارش ها نيز رشد گروه 

كشاورزي به ويژه در زيربخش زراعت را به دنبال خواهد داشت.
كاهللش ارزش افزوده بخش نفللت به دليل كاهش توليد و صادرات نفت 
تداوم خواهد يافت. در سللال 1398 برآورد صادرات در قانون بودجه معادل 
1 / 5 ميليون بشللكه بود كه به طور متوسط حدود 3۰۰ هزار بشكه در روز 
محقق شد. در سال 13۶9 نيز منابع حاصل از صادرات نفت خام بر مبناي 
يك ميليون بشكه در روز برآورد شده است كه با توجه به تحوالت بازار نفت، 

تحقق آن غيرمحتمل است. 
بر اساس توافق اوپك پاس كه از اول ماه مه  ميادي اجرايي خواهد شد، 
براي دو ماه مي و ژوئن روزانه 1۰ ميليون بشكه از عرضه نفت كم مي شود. 
در شش ماه بعد از آن، عرضه روزانه 8 ميليون بشكه كاهش مي يابد و طي 
1۶ ماه پس از آن يعني از ابتداي سال ۲۰۲۲ نيز روزانه ۶ ميليون بشكه از 
عرضه نفت كاسته خواهد شد. همچنين وزيران نفت و انرژي G۲۰ نيز قبول 
كرده اند روزانه سه ميليون و 7۰۰ هزار بشكه از عرضه نفت به مدت يك سال 
كاهللش دهند. ترتيبات اين توافق نيز با هماهنگي آژانس بين المللي انرژي 
)IEA( مشخص مي شللود. ضمن اينكه عربستان سعودي، كويت و امارات 
نيز به صورت داوطلبانه افزون بر كاهش هاي يادشده روزانه ۲ ميليون بشكه 

ديگر از عرضه خود كم خواهند كرد.
به طور معمللول در بحران هاي اقتصادي، بنگاه هاي بزرگ دچار آسلليب 
مي شوند و رفته رفته مشكات آنها به بنگاه هاي كوچك تر و بازارها سرايت 
مي كنللد. اين بللار اوضاع متفاوت اسللت و از همان ابتدا، كسللب و كارهاي 
كوچك و متوسللط و بازارها و اصناف به طور همزمان دچار بحران شللده اند. 
برخي گزارش ها مويد اين اسللت كه دست كم 3۰ رشته فعاليت اقتصادي 
از بحران آسيب ديده اند و اگر اين وضع تداوم يابد ابعاد اين آسيب ديدگي 
هم گسترده و هم تحقق بيشتر مي يابد و آثارش مي تواند سال ها در اقتصاد 

ايران باقي بماند.
در ميان بخش هاي اقتصادي، بازار مسكن هم از اين بحران در امان نبوده 
اسللت و از شللرايط خاص حاكم بر كشور متأثر شللده است. ماهيت عرضه 
در بازار مسللكن به گونه اي اسللت كه نه تنها نياز به جابه جايي گسللترده و 
پرتعللداد نهادهاي توليد دارد، بلكلله دوركاري در آن مفهومي ندارد و قطعا 
نقش منابع بيروني نيز در آن پررنگ اسللت. سمت تقاضاي بازار مسكن نيز 
تا حدود زيادي مستلزم حضور فيزيكي متقاضي براي انتخاب و انجام زمان 
بر و پرتعداد خريد است كه امكان پذيري آن را در چنين شرايطي زير سوال 

مي برد.
در بخش مسكن و ساختمان، وزارت راه و شهرسازي با تأكيد بر كاهش 
تعداد معامات در اسفندماه 1398، خبر از ثبات قيمتي و پايداري در بازار 
مسللكن داده اسللت. همچنين بر اسللاس گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، با توجه به فصل نقل و انتقاالت، به نظر نمي رسللد شيوع ويروس 
كرونا تأثير چشللمگيري بر كاهش معامات حداقل در 3 ماهه اول سللال 

1399 بگذارد. لذا انتظار مي رود شاهد تثبيت قيمت مسكن باشيم.
بخش خدمات، بيش از پنجاه درصد از توليد ناخالص داخلي را تشللكيل 
مي دهد. ماهيت اين بخش، توليد و مصرف همزمان خدمات اسللت. به طور 
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مثللال، مصرف كننده خدمات آرايشللگاهي در لحظه از محصول آرايشللگر 
اسللتفاده مي كند و در صورتي كه آرايشگر اين خدمات را ارائه نكند، امكان 
جبران اين زمان از دسللت رفته وجود ندارد. خدمات آموزشللي، بهداشتي، 
واسللطه گري، رسللتوران، هتلداري، حمل ونقل، ارتباطات، جهانگردي و ... 
مشمول اين ويژگي بوده و بايد انتظار داشت كه اين زير بخش ها بيشترين 

آسيب را متحمل شوند.

 بودجه و وضع مالي دولت 
در خصوص بودجه و وضعيت مالي دولت مي توان انتظار كاهش درآمدهاي 
دولت به ويژه درآمدهاي مالياتي ناشللي از كاهش پايه هاي مالياتي از جمله 

توليد ناخالص داخلي و واردات را داشت.
در قانون بودجه سال 139۶، در بخش درآمدهاي مالياتي، در مورد ماليات 
بر فروش بنزين درآمد با فرض مصرف 89.5 ميليون ليتر در روز برآورد شده 
است كه بر اساس اعام وزارت نفت، مصرف روزانه به 5۰ در صد رقم مزبور 
كاهش پيدا كرده اسللت. اين كاهش موجب مي شود درآمد پيش بيني شده 
مزبور نيز 5۰ درصد نسللبت به رقم مصللوب )57 هزار ميليارد ريال كاهش 

يافته و عدم تحققي حدود ۲85۰۰ ميليارد ريال ايجاد شود. 

همچنيللن در بخش منابع جدول شللماره )14( قانون بودجه )مربوط به 
منابللع و مصارف يارانه ها(، مبلغ 77۰ هزار ميليللارد ريال از محل دريافتي 
حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي پيش بيني شده است كه اين مبلغ 
نيز در عمل به نصف كاهش خواهد يافت. در اين صورت مصارف پيش بيني 
شللده در مورد يارانه ها نيز با حدود 385.5 هزار ميليارد ريال كسري مواجه 

خواهد شد كه بايد پيش بيني هاي الزم در اين زمينه به عمل آيد.
سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز به دليل افت فروش فرآورده هاي نفتي 
در داخل و همچنين افت قيمللت فرآورده هاي صادراتي با كاهش در منابع 
مواجه خواهد شللد )771 هللزار ميليارد ريال از محل فللروش فرآورده هاي 
داخلللي و حدود 89۰ هزار ميليارد ريللال دريافتي از محل فروش صادراتي 
 فرآورده هاي نفتي پس از كسللر مابه التفاوت خوراك تحويلي پااليشگاه ها(. 
به اين ترتيللب حدود 15 درصد از منابع پرداخللت يارانه هاي جدول )14( 

محقق نخواهد شد.
كاهللش منابع حاصل از صادرات نفت بلله دليل كاهش ميزان صادرات و 
قيمت نفت. در اين خصوص عاوه بر كاهش ميزان صادرات نفت نسبت به 

رقم مصوب يك ميليون بشللكه در روز، به حداكثر 3۰۰ هزار بشكه در روز، 
قيمت هر بشكه نفت نيز از 5۰ دالر مبناي رقم مصوب در آمد در حال حاضر 
به حدود ۲5 تا 3۰ دالر رسلليده است و بر اساس برخي پيش بيني ها امكان 

كاهش بيشتر آن نيز وجود دارد.
عدم تحقق منابع پيش  يني شللده در قانون بودجه سللال 139۶ مطابق 
 جدول 3 حدود 8۲7 هزار ميليارد ريال برآورد مي شللود. مصارف بودجه نيز 
به دليل مخارج مورد نياز مقابله با ويروس كرونا افزايش خواهد يافت. درنتيجه 
عدم تحقق بودجه به مراتب بيشتر از 8۲7 هزار ميليارد ريال خواهد بود. البته 
بخشللي از مصارف جديد از محل تسهيات بانكي جديد مصوب ستاد ملي 
مقابله با كرونا و مجوز يك ميليارد يورويي استفاده از صندوق توسعه ملي كه 

در بخش هاي بعد اشاره مي شود، تأمين خواهد شد. 

برآوردهاي فوق بر مبناي كاهش صادرات نفت از يك ميليون بشكه در روز 
مبناي بودجه مصوب به 3۰۰ هزار بشكه در روز، كاهش قيمت هر بشكه از 5۰ 
دالر به 3۰ دالر، كاهش رشد توليد ناخالص داخلي از ۰.5 درصد به 1۰- درصد 

و كاهش واردات از 48 ميليارد دالر به 38 ميليارد دالر صورت گرفته است.

  تجارت خارجي 
بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول تجارت خارجي ايران در سال 
۲۰۲۰ با كاهش 1۶ ميليارد دالر روبرو مي شود و به حدود 7۰ ميليارد دالر 
مي رسد. به عاوه به دليل بسته شللدن مرزهاي همسايگان ايران، صادرات 
ايران كاهش يافته است كه با ادامه بيماري كرونا تداوم خواهد يافت. ضمن 
اينكلله حللدود ۲3 درصد از صادرات غيرنفتي ايران مربوط به كشللور چين 
اسللت كه با كاهش روبرو خواهد شللد. بر اساس گزارش وزارت تعاون، كار و 
رفللاه اجتماعي به دليل اختال در صادرات از مرزهاي زميني، كاهش ورود 

گردشگر هم از پيامدهاي ويروس كرونا در حوزه تجارت خارجي است.
بر اسللاس اعام دولت، حدود 4 ميليون تن كاالي اساسللي در گمركات 
كشور و كاالهاي روي كشتي ها است و با تاش هاي انجام شده، يك ميليون 
تللن از اين كاالها ترخيص شللده كه در بازار تحول ايجاد خواهد كرد. سلله 
ميليون تن كاالي باقيمانده نيز تا هفته هاي آينده ترخيص و در اختيار مردم 
قرار خواهد گرفت و به بهبود شللرايط بازار كاالهاي اساسي كمك مي كند. 
همچنين اعام شللده است، براي تمام كاالهاي مورد نياز كشور، هم ذخاير 
كاالهللا و هم خريداري مقللدار اجناس و كاالي مورد نيللاز و هم تجهيزات 

پزشكي و دارو تا پايان سال برنامه ريزي شده است.
در چارچوب بودجه مصوب 1399، از حدود 11 ميليارد دالر سهم دولت 
از منابللع ارزي حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز، 1۰.5 ميليارد 
دالر براي اختصاص به واردات كاالهاي اساسي است كه با نرخ 4۲۰۰ تومان 

کرونا
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منابع ريالي آن در بودجه منظور شللده است. با كاهش منابع ارزي حاصل 
از صللادرات نفت به حللدود ۲1۶ ميليارد دالر، تأمين ارز مورد نياز كاالهاي 
اساسي ممكن است با مشكل مواجه شود و اگر بخواهد از محل ارز حاصل 
از صادرات كاالهاي غيرنفتي تأمين شود، با توجه به نرخ باالتر آن، اعتبارات 

مورد نياز براي واردات آن را افزايش خواهد داد.

 بازار كار 
بر اثر شيوع ويروس كرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضاي 
بازار كار تحت تأثير قرار خواهد گرفت. تعطيلي و كاهش سطح فعاليت هاي 
اقتصللادي منجر به تعديل نيرو و كاهش تقاضاي كار خواهد شللد و عرضه 
كار نيز كاهش خواهد يافت، زيرا برخي افراد كه به طور مستقيم با بيماري 
درگير شده اند و برخي ديگر به طور غيرمستقيم با اقدامات مراقبتي و كاهش 
تعامات، ساعات كاري حضور خود را تقليل خواهند داد. لذا به نظر مي رسد 
در سال 1399 با كاهش نرخ مشاركت و كاهش اشتغال مواجه خواهيم بود. 
فعاليت كسب و كارهايي كه به طور مستقيم از بحران كرونا متأثر مي شوند 
كاهش مي يابد و كاهش فعاليت اين كسب و كارها مي تواند منجر به افزايش 
بيكاري شود و رفاه خانوارها را تحت تأثير قرار دهد. در اين ميان بيشترين 
ضربه اقتصادي را كساني متحمل خواهند شد كه داراي شغل دائم نيستند 

مانند دستفروشان و كارگران ساختماني.
 از مجموع ۲3.4 ميليون نفر افراد شاغل در كشور، حدود 15.4 ميليون نفر 
در بنگاه هاي بسيار كوچك )يك تا چهار نفر شاغل هستند و در مجموع حدود 
۶5 درصد اشتغال كشور را همين بنگاه هاي كوچك تشكيل مي دهند. بنابراين 
مي توان نتيجه گرفت حدود ۶5 درصد از اشللتغال كشللور در كوتاه مدت در 
معرض تهديد قرار دارد. اطاعات موجود نشان مي دهد بخش هاي ساختمان، 
تأميللن آب و بللرق و گاز، هتلداري و رسللتوران بيش از 5۰ درصد اشللتغال 
بنگاه هاي كوچك را تشللكيل مي دهند كه به طور كامل از شرايط پيش آمده 
متأثر مي شللوند و در كوتاه مدت احتمال بيكاري آنان زياد است.شاخص هاي 
كليدي بازار كار در زمسللتان سللال 1398 و پيش از شيوع كرونا در كشور، 
نشان از ثبات نسبي نرخ بيكاري دارد. نرخ بيكاري جمعيت باالي 15 سال در 
زمستان سال گذشته 1۰۶ درصد بوده است كه معادل نرخ بيكاري پاييز بوده 
و در مقايسه با فصل مشابه سال 1397 حدود 1.7 واحد درصد كاهش داشته 
اسللت. نرخ مشاركت اقتصادي در زمستان 1398 برابر با 4۲ / 4 درصد بوده 
كه نسبت به پاييز 1398 و همچنين زمستان 1397 كاهش يافته است كه 
به معناي خروج تعدادي از شمار جمعيت فعال به جمعيت غيرفعال است كه 

مي توان آنان را دلسردشدگان از يافتن كار تلقي كرد.

  سرمایه گذاري
 بلله دليل كاهش منابع عمومي از يللك طرف و كاهش توليد بنگاه هاي 
اقتصللادي و كاهللش واردات بلله خصللوص واردات كاالهاي سللرمايه اي، 
سللرمايه گذاري كاهللش خواهد يافللت. بنابراين وضعيت سللرمايه گذاري 
نگران كننده است و سرمايه گذاري جديد انجام شده حتي پاسخ استهاك 
سرمايه هاي موجود را هم نمي دهد. يكي از روش هاي جذب سرمايه گذاري 
نيز سللرمايه گذاري مستقيم خارجي )FDI( اسللت كه در ايران نسبت به 
توليد ناخالص داخلي ۰.7 درصد اسللت. همچنين سهم اين شاخص از كل 
سللرمايه گذاري جهاني ۰.۲۶ در صد اسللت. ضمن اينكه مشكات مربوط 
به FATF سبب تنگناهاي بيشللتري در اين زمينه خواهد شد. تمهيدات 
جديدي نيز اخير براي تأمين منابع مالي انديشيده شده است )مانند كسب 
مجوز استفاده يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي از مقام معظم رهبري( 

كه براي تأمين نيازهاي جاري و غير سرمايه اي است.

  نقدینگي 
نقدينگي بخش خصوصي به دليل افزايش خالص بدهي بخش دولتي به 
نظام بانكي ناشي از كاهش منابع عمومي و نياز به تأمين كسري بودجه از 
محل منابع بانكي، افزايش تسهيات بانكي براي تأمين نيازهاي بنگاه هاي 
دولتي و خصوصي و افزايش استفاده از صندوق توسعه ملي و تبديل به ريال 

نمودن منابع ارزي ذي ربط، افزايش خواهد يافت.
بنگاه هاي اقتصادي با وجود اينكه نمي توانند محصوالت خود را بفروشند، 
ناگزير هستند به نيروي كار خود طبق قرارداد پرداخت كنند. از طرفي فشار 
مالي و ضعيت پيش آمده ممكن اسللت باعث شود حفاظت از كاركنان خود 
در برابر ويروس كرونا را در اولويت قرار دهند. در اين صورت احتمال شكست 
فاصله گيري اجتماعي وجود دارد. از طرف ديگر مشكل نقدينگي بنگاه هايي 
كه دچار كاهش فروش محصول شده اند از طريق توافقهاي مختلف مالي به 
همه بخش هاي ديگر سرايت مي كند و موجب افزايش چك هاي برگشتي و 
نكولها شده كه ممكن است منجر به تعديل نيرو شود. مساله نقدينگي بنگاه ها 
عاوه بر اثرگذاري بر وضعيت نيروها، ممكن است منجر به حراج دارايي هاي 
آنها شللود و مشللكات مالي آنها را عميق و ماندگار كنللد. در اين زمينه دو 
مداخله ضرورت پيدا مي كند: اول كمك به اقشللار آسلليب پذير و دوم رفع 
مشكل نقدينگي كسب وكارها. در مورد كمكهاي معيشتي الزم است اقدامات 
الزم براي هدف گيري اقشللار آسيب پذير صورت گيرد و پرداخت ها به سرپر 
سللت اين خانوارها انجام شود. درخصوص مساله نقدينگي كسب و كارها، به 
تأخير انداختن موعد بازپرداخللت وام ها براي بدهكاران نظام بانكي و اعطاي 
وام هاي بسلليار كوتاه مدت مي تواند راهگشا باشد. البته اين وام ها نخست بايد 
بسيار كوتاه مدت و با وثيقه گيري همراه باشد و دوم بايد فقط به بنگاه ها و كسب 

و كارهايي تعلق گيرد كه قادر به تأمين مالي از طريق بازار سرمايه نيستند.

  تورم
كاهش توليد ناخالص داخلللي از يك طرف و افزايش نقدينگي از طرف 
ديگر، موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. اينكه تورم تا چه ميزان افزايش 
خواهد يافت، وابسللته به سياست هاي انبساطي دولت و همچنين انتظارات 
تورمي فعاالن اقتصادي اسللت. حتي اگر آثار تورمي به سياسللت هاي پولي 
محدود باشللد، انتظارات تورمي مي تواند اثرات بزرگتري بر سطح قيمت ها 
داشته باشد. افزايش قيمت دارايي ها در اقتصاد، نشانه آشكاري از شكل گيري 
انتظارات تورمي است. افزايش شاخص هاي بورس، نرخ ارز و سكه طا نشان 
از انتظارات تورمي دارد كه با ماليات هاي انبساطي دولت نيز تقويت مي شود.

صندوق بين المللي پول وضعيت تورم ايران را در مسير بهبود پيش بيني كرده 
اسللت. به اين ترتيب كه ميزان تورم ايران را كه در سللال ۲۰19 حدود 41.1 
درصد برآورد كرده بود، در سال ۲۰۲۰ به ميزان 34.۲ درصد و در سال ۲۰۲1 
نيز 33.5 درصد پيش بيني كرده است. آخرين اطاعات رسمي نرخ تورم ايران 
مربوط به سال 1398 بوده كه به روايت مركز آمار ايران، به عنوان مرجع اصلي 

انتشار آمار، حدود 35 درصد و به روايت بانك مركزي 41 درصد بوده است.

  بازار سرمایه
بللازار بورس ايران در سللال 1398 و به خصوص در نيمه دوم سللال، با 
هجوم گسللترده، حجيم و غير قابل پيش بيني مردم مواجه شد كه نه تنها 
وجوه نقد و پس اندازهاي خود را بلكه در برخي موارد وجوه ناشي از فروش 
ساير دارايي هاي خود را از جمله طا، خودرو و حتي زمين و مسكن را نيز 
وارد بللورس كردند. ضمن اينكه عاوه بر مردم عللادي، برخي از بنگاه هاي 
خصوصي و حتي موسسات مالي و شركت هاي وابسته به آنها نيز منابع خود 
را با هدف جبران زيان ناشللي از ركود در سللنوات گذشته و حتي با كسب 
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بازده بيشللتر، وارد بورس كردند.سهم بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد به 
يك چهارم افزايش يافته و با توجه به ظرفيت هاي بازار سرمايه و اتخاذ تدابير 
الزم مي توان اين نسبت را به 5۰ درصد افزايش داد. به ويژه اينكه اين بازار 

ظرفيت خوبي در مردمي كردن اقتصاد دارد.
چهار دليل براي گرايش مردم به بازار سرمايه مي توان ذكر كرد: 

1- افزايش ارزش شركت به دليل افزايش ارزش دالر در دو زمينه ارزش 
جايگزيني و ارزش فروش شركت هاي ناشي از بروز تورم و جاماندگي بورس 

نسبت به بازار ارز و طا در سال هاي 9۶ و 97.
۲- كاهللش نرخ سللود بانكللي و مديريت بازار ارز و طللا كه باعث ركود 

بازارهاي رقيب و انتقال پول به بورس شد.
 3- حمايت گسترده دولت از بازار سرمايه

4- روحيه خاص اقتصادي جامعه و توجه به بازارها هنگام رشد قيمت و 
تشكيل صف هاي خريد.

بر اسللاس مصوبه اخير هيات وزيران باقيمانده سهام دولت در 18 شركت 
بللزرگ، بانكي و بيمه اي، پااليشللي، پتروشلليمي، فوالد، مس و دو شللركت 
خودرو سازي با تخفيف ۲۰ تا ۲5 درصد از طريق صندوق هاي قابل معامله در 

بورس )ETF( به مردم واگذار مي شود.

در روز ۲7 فروردين 139۶، 1۰ درصد از سللهام شركت شستا وابسته به 
سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين هلدينگ دولتي در بازار بورس 
اوراق بهادار عرضه شللد. تعداد شركت هاي اين هلدينگ 187 شركت است 
كه از آنها 8۲ شللركت بورسللي بوده و داراي 83 درصد ارزش بورس است. 
هر سهم عرضه شده 85۰۰ ريال قيمت گذاري شده است. ۲ واحد درصد از 

سهام عرضه شده نيز مربوط به صندوق هاي سرمايه گذاري است.

راهکارهاي پيشنهادي براي مقابله با رکود احتمالي ناشي از ویروس کرونا 
و جهش توليد)سياست هاي دولت در خصوص مقابله با کرونا(

الف- سیاست هاي كلي مرتبط با وظایف دولت 
سياست هاي كلي مرتبط به دولت عبارتند از:

- شناسللايي افللراد مبتا و جدا كللردن آنها از جامعلله و هدايت آنها به 
بيمارستان ها و نقاهتگاه ها؛

- مراقبت و نگهداري از كساني كه نيازمند تخت بيمارستاني و مراقبت هاي ويژه هستند؛
- تهيه و تأمين لوازم مورد نياز مردم و تجهيزات بيمارستاني؛

- فراهم كردن نيازمندي هاي عمومي از جمله مواد غذايي مورد نياز
ب- اختصاص يك ميليون ميليارد ريال براي موارد زير:

- 195 هزار ميليارد ريال به بخش بهداشت، دارو، درمان و تجهيزات پزشكي؛ 
- 55 هزار ميليارد ريال كمك به صندوق بيمه بيكاري؛ 

- 5۲۰ هزار ميليارد ريال تسهيات به كسب و كارها در 1۰ رسته اي كه در 
اين ايام تحت فشار شديد قرار گرفته اند. سود اين تسهيات 1۲ درصد است.

- ۲3۰ هزار ميليارد ريال تسللهيات قرض الحسنه 1۰ ميليون ريالي كه 
در روزهاي اوليه ارديبهشللت ماه در اختيار يارانه بگيران قرار خواهد گرفت 
و از تيرماه به تدريج از يارانه آنها كسللر مي شللود. به بيان ديگر، يارانه هاي 
ارديبهشت و خرداد طبق روال گذشته پرداخت مي شود و از يارانه تيرماه به 

بعد مبلغ قسط كه حدود 35۰ هزار ريال است، كسر خواهد شد. 
ج- عرضه سهام شركت هاي دولتي

در آينده نزديك در سللال 1399، سللهام دولت در 9 شللركت دولتي در 
رسته هاي انرژي )پااليشگاه و پتروشيمي(، مالي بانك ها و بيمه ها( و صنايع 
فلزي و معدني در بورس عرضه خواهد شللد. بر اسللاس اظهارات وزير امور 
اقتصللادي و دارايللي، در اين مرحله از واگذاري تصميم بر آن اسللت كه به 
صورت فراگير اين سهام عرضه شود تا همه مردم با اعمال تخفيف هايي )در 
مرحله اول و فقط براي يك بار در دو رده ۲۰ و ۲3 درصدي با سقف خريد 
۲۰ ميليون ريال به ازاي هر نفر بتوانند سهام عرضه شده را خريداري كنند.

د- سایر سیاست هاي دولت در ارتباط با كرونا 
- روان سللازي فضاي كسللب و كار براي تسللهيل امور سرمايه گذاري. در 
اين زمينه مجوزي از قوه قضاييه براي ايجاد دادگاه تجاري اخذ شده است. 

همچنين پنجره واحد الكترونيك براي تجارت ايجاد مي شود.
- هوشمند و الكتروني سازي بخش هاي مالياتي و خزانه داري، قرار گرفتن 
سللامانه تداركات زيرنظر ذي حسللابان و انجام خريدهاي دولتي در محيط 

الكترونيكي با حضور مشتريان.
- هوشمندسازي و حذف محدوديت هاي مضر در گمرك، فعال سازي كريدور 

آبي عاوه بر كريدور سبز گمركي كه 58 درصد از فعاالن را پوشش دهد.
- مولدسللازي 7 ميليون ميليارد تومان دارايي هاي دولت و قرار دادن آنها 

در چرخه اقتصاد كشور
- واگذاري بخشللي از ۲8۰ هزار ميليون ريال شركت هاي دولتي ارزيابي 

شده و به روز شده در كشور كه قابليت واگذاري دارند.
- اعمال تخفيف در واگذاري سهام متعلق به دولت در قالب صندوق هاي 

 )ETF( سرمايه گذاري قابل معامله در بورس
به شرح زير: - سهام قابل واگذاري به »صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
واسطه گري هاي مالي« شامل باقيمانده سهام متعلق به دولت و با شركت هاي 
دولتي در شركت هاي بيمه البرز، بيمه اتكايي امين، بانك هاي صادرات ايران، 

ملت، تجارت، به ميزان ۲۰ درصد.
- سللهام قابللل واگذاري بلله »صندوق سللرمايه گذاري قابللل معامله 
خودرو سللازي و صنايع فلزي« شللامل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا 
شركت هاي دولتي در شركت هاي ايران خودرو، سايپا، شركت ملي صنايع 

مس ايران و فوالد مباركه به ميزان ۲5 درصد.
- سهام قابل واگذاري به »صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صنايع پااليش 
نفت و پتروشيمي« شامل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي در 
شركت هاي پااليش نفت تبريز، پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت اصفهان و 
پااليش نفت تهران به ميزان ۲۰ در صد )واگذاري سهام شركت هاي فوق مي تواند 
به صورت ثبت سفارش و همچنين مشمول تخفيف هاي ذكر شده در مورد اول 
 فوق باشللد(. مبناي محاسبه قيمت براي تخفيف نيز قيمت متوسط سهام در 

سي روز منتهي به فراخوان واگذاري خواهد بود.

کرونا
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دكتر حسین جمالي| دكتر سیدصمد حسیني واسوكالیي| 
نخسللتين تحريم هاي يك جنبه آمريكا عليه جمهوري اسامي ايران، به 
سال 1358-198۰ پس از اشغال سفارتخانه آمريكا بازمي گردد. اين تحريم ها، 
در سللال 1359-1981، موجب تغيير رفتار ايران شللده كه بر اساس آن، با 
امضاي قرارداد الجزاير، به آزادي اعضاي سللفارتخانه منجر شد. ايران از سال 
۲۰۰۶ تا ۲۰15، به دليل فعاليت هاي هسته اي، با تحريم هاي بين المللي مواجه 
شللد؛ تحريم هايي كه با قطعنامه هاي شوراي امنيت و مطابق با فصل هفتم 
منشللور سازمان ملل متحد، مشروعيت يافت. در واقع، در اين برهه تاريخي، 
تحريم ها عليه جمهوري اسللامي، در قالب اتحاد و ائتاف بين المللي صورت 
گرفت كه تبعات و اثرات عميق و گسللترده اي در ايران داشت. اين تحريم ها، 
به تغيير رفتار ايران و تصويب و اجراي برجام منتهي شللد. اياالت متحده در 
سال ۲۰18/1397 با خروج از معاهده برجام، تحريم هاي يك جنبه اي را عليه 
ايران اعام و اعمال كرد. اگرچه اين تحريم ها، با عدم حمايت جامعه بين المللي 
همراه شد، اما اثرات همانند و حتي شايد بيشتر را به دنبال داشت. با اين وجود، 
اين امر تاكنون )۲۰19/ 1398(، موجب تغيير رفتار ايران نشللده است. حال، 
پرسش اساسي اين است كه چرا و چگونه »تحريم هاي يك جنبه آمريكا«، طي 
۲۰18-۲۰19، اثرات گستره و عميق، همانند تحريم هاي بين المللي ۲۰۰۶-

۲۰15، بر ايران داشللته؛ به گونه اي كه كل اقتصاد ايران را به وضعيت بحران 
رسانده است؟ و راه برون رفت از اين وضعيت چيست؟ فرضيه پژوهش، به مثابه 

پاسللخ اوليه به پرسش تحقيق، اين است كه قدرت هژمونيك آمريكا در يك 
جامعه شبكه اي جهاني و همراهي شركت هاي خصوصي غيرآمريكايي به دليل 
روابط گسترده اقتصادي با آمريكا و ترس از اعمال مجازات هاي اقتصادي عليه 
آنان، توانسللته با وجود عدم همراهي و حمايت جامعه بين المللي، كارآمدي 
تحريم ها را فراگير و حداكثري كرده كه در نتيجه، اثرات عميق و گسترده اي 
بر ايران داشللته باشد. تنها راه برون رفت از اين وضعيت قرار گرفتن ايران در 
ريل توسعه گرايي نوين توسعه گرايي در عصر جهاني شدن( است كه يكي از 
پيامدهاي آن، همكاري و همگرايي با نظام بين المللي است. البته، اتخاذ چنين 
تصميم استراتژيكي، مستلزم پذيرش ماحظات هژمون و تاش براي رسيدن 
به مصالحه و سازش با آن است. روش تحقيق حاضر، توصيفي تحليلي است. 
بنابر يافته هاي پژوهش، با مقايسلله اين دو نوع تحريم در اين دو بازه زماني، 
مشخص مي شود كه در تحريم هاي بين المللي، همراه با اثرات گسترده و عميق، 
هم آمريكا حضور داشللته و هم جامعه بين المللي؛ درحاليكه در تحريم هاي 
يكجانبه، با اثرات همانند، فقط آمريكا حضور داشته است. اين مقايسه بيانگر آن 
 است كه اثرات گسترده و عميق تحريم ها، تنها با حضور و اراده جدي آمريكا 
به دست آمده است. آمريكا به دليل قرار گرفتن در مركزيت و كانون سرمايه 
جهتي، توليد علم و فناوري در عصر جامعه جهاني شبكه اي، توانايي كارايي 
نظام تحريم ها را به صورت حداكثري و فراگير دارد؛ به گونه اي كه مي توان ادعا 
كرد كه اعمال اراده بين المللي تنها به خواست و اراده آمريكا پيوند خورده است.

تحریم هاي هسته اي ایران )2015-2006( و )2018 تاكنون ]2019[( 

 قدرت هژمون و کارایي نظام تحریم ها
در روند جهاني شدن 

يم
حر

ت
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بنابر نظر برخي پژوهشگران، تحريم ها، در روابط 
بين الملل معاصللر، »ابزارهايي براي حل و فصل 
اختافات و دسللتيابي به اهداف سياسي خاص 
تلقي مي شللوند كه غالبا انعكاسللي از نارضايتي 
اعضاي قدرتمند شوراي امنيت از رفتار بين المللي 
و داخلي ساير اعضا است« )زهرايي و دولتخواه، 
1389: 139(. در مورد تحريم هاي يكجانبه نيز 
آمده است كه »تحريم هاي اياالت متحده آمريكا« 
به معني »اقدامات غيرنظامي« آمريكاسللت كه 
تاثير نامطلوبي بر انتقال كاال، خدمات و دارايي هاي 
مالي يك كشور خارجي خاص مي گذارد و هدف 
از برقللراري آن، تنبيلله يا مجازات آن كشللور يا 
وادار سللاختن آن به تطبيق رفتار خود با اهداف 
سياسللي، يا بيانگر ناخرسللندي اياالت متحده 
 آمريكا از اقدامات و رفتارهاي آن كشللور است« 
تحريم هللاي   .)1385:57-1384 )علومللي، 

اقتصللادي، رايج تريللن تحريم هللاي بين المللي 
اسللت كه در كنار تحريم سياسي و ديپلماتيك 
و تحريم هللاي فرهنگي و ارتباطي به كار گرفته 
مي شللود )مهديلو، ابوالحسني و رضايي، 1398: 
5۶(. تحريم هللا، امروزه، در عصر جهاني شللدن، 
از گسللترش و دامنه بيشللتري برخوردار شده و 
قدرت هاي بزرگ جهاني، به ويژه قدرت هژمون 
در نظام بين الملل، امكانات و توانايي بسياري براي 

تحقق آن را دارند.
در خصوص چرايي وجللود تحريم ها، غالبا 
چنين استدالل شللده است كه بين تحريم و 
جنللگ، رابطه اي معكوس برقرار اسللت؛ بدان 
معنا كه هر اندازه بر شدت تحريم افزوده شود، 
به همللان ميزان، از امللكان جنگ جلوگيري 
مي شللود. به سللخن ديگللر، اساسللا تحريم، 
 جايگزين جنگ اسللت )زهراني، 1389: 5۲(. 

به همين دليل، استفاده از تحريم بين المللي، 
به عنوان اقدام متقابل و نيز نوعي اقدام جمعي 
از سللوي شوراي امنيت، مشروع، تلقي شده و 
چنانچه انجام آن، با بررسللي وضعيت كشور 
خاطي و نقاط ضعف آن همراه باشللد و براي 
هر كشور، تحريم خاص اعمال گردد، مي توان 
بلله كارآيي تحريم به عنللوان ضمانت اجرايي 
موثر، اميدوار بللود )حللدادي، 138۲: 1۰9(. 
امروزه تحريم هاي بين المللي به عنوان ابزاري 
براي اعمال فشار اقتصادي بر كشورها از سوي 
جامعه جهاني در جهت تعديل در سياست ها 
و رفتار آنها مطرح اسللت. در حال حاضر اين 
نقش به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه 
 مسللئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را 
بر اسللاس منشللور ملل متحد بر عهده دارد، 

واگذار شده است )حدادي، 11۰: 138۲(.

بحث تحريم در فصل هفتم منشور، طرح شده 
اسللت. مطابق اين فصل، تشللخيص وقوع تهديد 
يا نقللض صلح يا تجاوز، بر عهده شللوراي امنيت 
گذاشته شده اسللت؛ به همين سان، يك سلسله 
اختيارات، به اين شورا داده شده تا براي تصميماتي 
كه در خصوص حفللظ صلح و امنيت بين المللي 
اتخاذ مي كند، ضمانت اجرا وجود داشللته باشللد. 
بدين منظور، اقداماتي كه شللامل اسللتفاده از زور 
نيسللت، در ماده 41 منشور، برشمرده شده است 
كه متضمن »متوقف سللاختن تمام يا قسمتي از 
روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، 
پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و 
قطع روابط سياسي« است )حدادي، 1۲1: 138۲( 
تحريم هاي ايران بعد از انقاب 1357، شللامل 
هم تحريم هاي ناشللي از منشور و هم تحريم هاي 
يكجانبه آمريكا بوده است. در اين زمينه، هر چند 

شللايد، از اشغال سفارت آمريكا در تهران، در آبان 
1358 و برقراري تحريم ها عليه نظام نوتأسلليس 
جمهوري اسللامي تاكنللون )1398(، تحريم ها 
به صورت متناوب و متوالي وجود داشللته و دارد، 
امللا در اين ميللان، نظام تحريم هللاي بين المللي 
۲۰۰۶ تللا ۲۰15 و يكجانبلله ۲۰19-۲۰18، هم 
از نظر گسللتردگي و هم اثرات و پيامدها، اساسللا 
با دوره پيش از خود، متمايز بوده و قابل مقايسلله 
نيست. نخستين نظام تحريم هاي بين المللي عليه 
جمهوري اسامي، بعد از آشكار شدن فعاليت هاي 
هسللته اي ايران )1381(، در سال ۲۰۰۶/ 1385 
برقرار گرديد كه شامل قطعنامه هاي اول، شماره 
1۶9۶، نهللم مرداد 1385 )سللي و يكللم ژوئيه 
۲۰۰۶(، دوم، شللماره 1737، دي 1385 )بيست 
و سللوم دسللامبر ۲۰۰۶(، سوم، شللماره 1747، 
چهارم فروردين 138۶ )بيسللت و چهارم مارس 
۲۰۰7(، چهارم، شللماره 18۰3، سيزدهم اسفند 
138۶ )سوم مارس ۲۰۰8(، پنجم، شماره 1835، 
ششم مهر 1387 بيست و هفتم سپتامبر ۲۰۰8( 
و ششمين و آخرين آن، به شماره 19۲9، نوزدهم 
خللرداد 1389 )9 ژوئن ۲۰1۰( بللود. بنابر مفاد 
قطعنامه ها كه با هدف تعليق فعاليت هاي هسته اي 
ايران، جهت گيري شده بود، تحريم هاي زير عليه 
دولت، شركت ها و اشخاص اعمال گرديد: تحريم 
تاسيسللات حساس هسللته اي و توقيف دارايي ها 
و شللركت هاي ايراني مرتبط با برنامه هسللته اي، 
درخواست از همه كشورهاي جهان براي محدود 
كردن همكاري خود با شركت هاي ايراني در زمينه 
انرژي هسللته اي، ممنوعيت صللادرات و واردات 
سللاح هاي سللنگين به ايران )ايران نبايد از هيچ 
فعاليت تجاري مرتبط با غني سازي اورانيوم و ديگر 
مواد هسته اي با فناوري ديگر كشورها بهره مند شود 
و همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بايد از 
انتقال هر گونه ماشين نظامي مانند نفربر زرهي، 
هواپيماي جنگي، هليكوپتللر تهاجمي، توپخانه 
كاليبر باال، كشتي نظامي، موشك و سيستم ها و 
تجهيزات مربوط به اين ساح ها به ايران جلوگيري 
كنند( و محدوديت هاي مسافرتي و مالي بر افراد و 
 Arms. ۲۰15 .۶ August( شركت هاي ايراني

.)Control Association
 ايللن تحريم ها، شللامل: »1- تحريم بازرگاني، 
۲- تحريم مالي و بانكي، 3- تحريم سرمايه گذاري 
4- تحريم حمل و نقل، 5- تحريم افراد، ۶- تحريم 
 انتقللال دانللش و فنللاوري، 7- تحريم سياسللي،

8- تحريم نظامي، 9- تحريم ورزشي و فرهنگي، 
1۰- تحريم آموزشللي و 11- تحريم مسافرتي« 
)آل كجباف و انصاريان، 1393: 15(، چنان اثرات 
عميق و گسللترده بر ايران داشت كه حل و فصل 
بحران هللاي ناشللي از تحريم ها، بلله جدال اصلي 
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نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري سال 139۲ 
 تبديل شللد. بلوكه شللدن درآمدهاي ارزي ايران، 
از جمله درآمد نفتي در بانك هاي خارجي، كاهش 
شللديد صادرات نفتي و محصوالت پتروشلليمي، 
موانع جدي بر سر راه مباالت تجاري و ارزي ايران، 
قطع روابط نظام دانشللگاهي ايران با مراكز علمي 
جهان، نوسانات شللديد ارزي و افزايش بي سابقه 
نللرخ تورم در كاالهاي مورد نيللاز مردم، از جمله 
اين اثرات بود. پس از برگزاري انتخابات و پيروزي 
حسللن روحاني، به عنوان كانديللداي موافق حل 
اختافات ايران و غرب بر سللر مسائل هسته اي، 
مذاكرات ايران و گروه موسوم به 1۰5 )شامل پنج 
قدرت بزرگ عضو دائمي شوراي امنيت، به همراه 
آلمان(، طي دو سللال، به صورت فشرده و سخت، 
در نهايت به تصويب برنامه اقدام مشترك مشهور 

به »برجام« شد.
اياالت متحده آمريكا، با رياست جمهوري دونالد 
ترامپ، با خروج از توافق نامه بين المللي برجام، در 
سللال ۲۰18/ 1397، تحريم هاي يك جانبه اي را 
عليلله ايران، اعان و اعمال كرد كه با وجود پيش 
بيني برخي ها مبنللي بر فقدان تاثيرات جدي، به 
دليل عدم اجماع بين المللي، آثار و پيامدهاي بسيار 
گسترده و عميقي بر جاي گذاشت. اين تحريم ها، 
بر اساس ليست وزارت خزانه داري آمريكا، شامل 
بيش از 7۰۰ نفر، سازمان، هواپيما و كشتي بوده 
است. در اين ليست بيش از 3۰۰ شهروند ايراني، 
بيش از 1۰۰ نهاد وابسته به بخش حمل و نقل و 
انرژي، بيش از ۲۰۰ كشللتي، 7۰ موسسه مالي از 
جمله 5۰ بانك ايراني، شركت هواپيمايي ايران و 
۶7 هواپيما عنوان شده است. در ميان بانك هاي 
مورد تحريم ايران، بانك ملي، ملت، آينده، قوامين، 
سللپه، صنعت و معدن، تجارت و شمار ديگري از 
بانك هاي اين كشللور به چشم مي خورد. شركت 
ملي نفت ايران و نهادهللاي مربوطه آن در خارج 
از اين كشور نيز در ليست تحريم هاي جديد قرار 
گرفتند. شللركت كشللتيراني جمهوري اسامي 
ايران، شركت ملي تذكر ايران و ۲11 كشتي تحت 
كنترل و ۶5 شخص حقيقي و حقوقي مربوطه از 
جمله ديگر نهادهاي ايراني تحت تحريم هاي جديد 

آمريكا عليه اين كشور هستند.
مواجهه جامعه بين المللي با تحريم هاي يكجانبه 
آمريكا، حداقل، سلله وجه متمايز داشت: نخست، 
تاش هاي بسلليار گسللترده ديگر اعضاي دائمي 
شللوراي امنيت جهت متقاعد كردن آمريكا براي 
عدم خروج از برجام؛ دوم، عدم حمايت و همراهي 
رسللمي ديگر كشللورهاي جهان در تحريم هاي 
آمريكا در قالب نپيوستن به نظام تحريم ها و حتي 
تاش هايللي براي برخللي معافيت ها و همچنين 
تاش هايي براي دور زدن تحريم ها: مانند خريد 

نفت ايران توسللط چين(؛ سوم، تاش كشورهاي 
اروپايللي براي حل برخي از آثار ناشللي از تحريم 

)مانند اينستكس(.
تحريم هاي يكجانبه آمريكا طي دو سال ۲۰18 
تا ۲۰19 اثرات وسلليعي همچون نزديك به صفر 
رساندن صادرات نفت، قفل كردن تمامي مباالت 
تجاري و بازرگاني، دسترسي سخت ايران به اقام 
دارويي و مواد غذايي، قطع روابط نظام دانشگاهي 
ايران با مراكز آكادميك و پژوهشي جهان و حتي 
ايجاد شللرايط دشوار مسللافرت به خارج از كشور 
از جمللله بلله آمريكا حتي براي مقامات رسللمي 
و ديپلمات هللاي بللراي براي شللركت در مجامع 
بين المللي، نوسانات شللديد ارزي، و تشديد نرخ 
تللورم به ويژه در بخش صنعت خوردرو سللازي و 

فلزات گرانبها )طا( داشته است.
با وجود عللدم حمايت هم پيمانللان آمريكا از 
 نظللام تحريم هاي يك جانبه اين كشللور، دامنه، 
سطح و اثرات اين نوع تحريم، بيش از تحريم هاي 
شوراي امنيت بوده اسللت. اين گزاره ما را به اين 
پرسللش اساسي هدايت مي كند كه چرا و چگونه 
نظام تحريم هللاي يكجانبه آمريكا، اثراتي بيش از 

تحريم هاي شوراي امنيت داشته است؟
بنابر فرضيه اين پژوهش و در پاسخ به پرسش 
تحقيق مي توان گفت: قدرت هژمون آمريكا در 
نظام بين المللي با سلطه مالي دالر و در يك بستر 
جامعه شبكه اي جهاني و همراهي شركت هاي 
خصوصي غيرآمريكايي به دليل روابط گسترده 
اقتصادي با آمريكا و ترس از اعمال مجازات هاي 
اقتصادي عليه آنان، توانسته است با وجود عدم 
حمايللت جامعه بين المللي، اثراتي گسللترده و 
عميقي را بر دولت ملت ايران و مناسبات آن با 

كشورهاي مختلف دنيا بگذارد.

  ادبیات موضوع 
منابعي كه در خصوص نظام تحريم ها و كارايي 
آن بحللث و بررسللي كرده اند، عمدتللا مربوط به 
تحريم هاي يكجانبه آمريكا، تحريم هاي بين المللي 
و اتحاديه اروپا قبل از برجام بوده اند. در اين ميان، 
آثاري كه موضوع كارايي نظام تحريم ها را تحليل 
كرده انللد، برخي ها به ناكارآمدي آن نظر داده اند و 
برخي هم كارآمدي آن را ناشي از اجماع بين المللي 
دانسته اند. به طور مثال، نويسنده اي، چنين اظهارنظر 
كرده كه »در تبيين ناكارآمدي سياسي تحريم ها 
و ممنوعيت هاي تجاري بعد از سللال ۲۰۰۶ عليه 
ايران، غالبا اسللتدالل مي شود كه سابقه ايران در 
تحريم و ممنوعيت تجاري بعد از انقاب اسامي، 
منجر به كاهش آسيب پذيري هاي اقتصادي اين 
كشور در برابر محدوديت هاي اقتصادي شده است 
و به همين علت، تحريم ها و محدوديت هاي تجاري 

جديد، ناكارآمد هستند. با تكيه بر آمار اقتصادي، 
نشللان داده مي شود كه آسيب پذيري هاي اقتصاد 
ايران در سلله حوزه »وابستگي به سرمايه گذاري 
خارجي در بخش انرژي«، »وابستگي به صادرات 
نفت« و »واردات برخي مواد پتروشلليمي، نه تنها 
كاهش نيافته، بلكه در سللال هاي اخير تشللديد 
شللده اند. تحريم هاي بعد از ۲۰۰۶، اراده ملي در 
پايه گللذاري اقتصاد ملي خودكفا را تقويت نموده 
اسللت )بيللات، 1391: 935(. در نقطلله مقابل، 
پژوهشللگراني كه به كارآمدي نظام تحريم ها باور 
دارند، آن را محصللول اتحاد و ائتاف بين المللي 
يا همللان اجماع جهاني مي داننللد. به طور مثال، 
زهراني مي نويسد: »در گرما گرم بحران اقتصادي 
كه گريبانگير كشورهاي جهان شده است، ارزيابي 
ميزان تاثير گذاري تحريم هاي اقتصادي، بسلليار 
مشكل است؛ زيرا مهم ترين پيش شرط موفقيت 
چنين تحريم هايي، همانا اجماع بين المللي است 
كلله در چنين شللرايطي، محقق شللدن چنين 
چيزي، مشكل به نظر مي رسيد« )زهراني، 1387: 
5(. نويسللندگان مقاله حاضر، متفللاوت از برخي 
پژوهش هاي ذكر شللده باال، بر اين نظرند كه اوال 
نظام تحريم ها، بر خاف نظرات برخي از محققان، 
كارايي و كارآمدي بسيار بااليي داشته؛ به گونه اي 
كه تغيير رفتار دولت ايران را به دنبال داشته است. 
ثانيا كارايي نظام تحريم ها، برخاف نظرات برخي 
ديگر از پژوهشگران، به اجماع بين المللي وابسته 
نيسللت و بيش از هملله، اراده هژمللون در نظام 
بين الملل، اين كارايي را تضمين مي كند. به عاوه، 
حتي كارايي تحريم هللاي بين المللي به حضور و 
اراده آمريكا وابسته است. پژوهش حاضر همچنين 
در مقايسه با تحقيقات صورت گرفته در خصوص 
تحريم هللا، اين نوآوري را دارد كلله بر دوره زماني 
متأخر، يعني تحريم هاي يكجانبه ۲۰18-۲۰19، 

متمركز شده است.
براي آزمون فرضيه، ابتدا، نظام بين المللي پساجنگ 
سرد، به بحث گذاشته مي شود كه آمريكا در آن، نقش 
هژمون را به عهده دارد. آنگاه، مجموعه توانمندي ها و 
ظرفيت هاي اياالت متحده آمريكا، بررسي و تحليل 
مي شللود كه چگونه به پشتوانه آنها، اهداف تحريمي 
يكجانبه را تحقق بخشلليده اسللت. سللپس، روند و 
وضعيت جهاني شللدن، مورد بررسللي قرار مي گيرد 
كه بستر و شرايط الزم را براي بهره گيري حداكثري 
آمريكا از توانمندي هايش فراهم سللاخته اسللت. در 
نهايللت، وضعيللت و موقعيت شللركت هاي بزرگ و 
چندمليتي دنيا، مورد بررسي تحليلي قرار مي گيرد 
كه در نسبت سنجي با اقتصاد آمريكا و در مقايسه با 
ميزان سودآوري از ايران، به لحاظ ريسك مجازات هاي 
ناشللي از نقض تحريم ها، مناسللب ترين ابزار تحقق 

اهداف تحريمي آمريكا قرار گرفته اند.
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  نظام بین المللي پس�اجنگ سرد؛ قدرت 
هژمونیك آمریكا 

تحريم هللاي بين المللللي )۲۰۰۶-۲۰15( كه 
مصوبه شللوراي امنيت را به همراه داشت و واجد 
مشروعيت بين المللي بود، با مجموعه تحريم هاي 
تشديد كننده آمريكا در همين بازه زماني، همزمان 
اسللت. اگرچه در آن دوران، تشخيص اينكه كدام 
يك از اين دو طيف تحريم )بين المللي و يكجانبه(، 
ضمانللت اجراي تحريم ها را تأمين كرده و كارايي 
و كارآمدي آنها را به حداكثر رسانده، قابل تبيين 
نبود، اما با گذشت زمان و تصويب برجام و خروج 
آمريكا از آن، اين نكته به صورت واضح و روشللن، 
آشكار شللد كه در غياب تحريم هاي بين المللي، 
آمريللكا توانسللت به صللورت يكجانبلله، كارايي 
حداكثري تحريم هاي يكجانبلله خود را تضمين 
كند. از اين رو، اكنون مي توان دريافت كه شللايد 

 كارايي نظام تحريم هاي بين المللللي نيز در دوره
 ۲۰۰۶-۲۰15 بلله تشللديد تحريم هللاي آمريكا 
بازگللردد و نه مشللروعيت و ضمانت تحريم هاي 
بين المللي از سوي جامعه بين الملل. چنين امري، 
نشان از قدرت هژمونيك آمريكا در نظام بين المللي 

پس از جنگ سرد دارد.
نظام بين الملل، پس از فروپاشي نظم دوقطبي 
در دهه 199۰ )با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
در سللال 199۰-1989( كه مي توانسللت صورت 
بندي هاي متفاوتي به خود گيرد، طي سلله دهه، 
همچنان با نظرورزي هاي مختلفي مواجه اسللت. 
به همين دليل، وضعيت نظام بين الملل پساجنگ 
سللرد )199۰ به بعد(، بللا نظريه ها و تحليل هاي 
متفاوتي، تبيين شده است. بنابر يك تحليل، امكان 
تغيير قدرت هژمونيك آمريكا، با جايگزيني قدرت 
چين، وجللود دارد و موقعيت دالر هم امكان دارد 

جابه جا شللود: »ظهور قدرت هاي اقتصادي جديد 
منطقه اي به عللاوه وقوع بحران بزرگ ۲۰۰8 كه 
ضعف هاي جدي نظام اقتصللاد بين الملل پس از 
جنگ جهاني دوم به رهبري آمريكا را برما كرد، 
موجب شكل گيري چرخه جديدي در جابه جايي 
در قللدرت هژمونيك خواهد شللد كه آثار مهمي 
بر ساخت نظام اقتصاد بين الملل خواهد گذاشت. 
برخللي  تركمانللي، 194-1391(«. در  )دينللي 
پژوهش ها نيز با وجود باور به نام فراقطبي، آمريكا، 
تنها ابر قدرت در وضعيت كنوني دانسللته شللده 
كه جريان هاي اصلي را در دسللت دارد: »در نظم 
بين الملل بعد از جنگ سرد، پژوهشگر به ناچار بايد 
سياست ها و رفتار آمريكا را نقطه عزيمت خود قرار 
دهد؛ چون بعد از جنگ سرد اين كشور به شكل 
تنها ابر قدرت تاريخ روابط بين الملل سربرآورد و به 
عنوان تعيين كننده جريان هاي عمده و اصلي نظام 

بين الملل مطرح شد« )موسوي شفايي و شاپوري، 
1394: 14۲(. تعدادي از پژوهشگران، براي آمريكا، 
در وضعيت پسللاجنگ سللرد، »قدرت ساختاري 
فراگير و همه جلبه« قائل هسللتند كه سياسللت 
خارجللي متناظر با آن را در پيش گرفته اسللت: 
»دگرگوني ساختاري در نظام بين الملل به گونه اي 
اجتناب ناپذير بر سياست خارجي اياالت متحده كه 
از قدرت ساختاري فراگير و چندجانبه اي برخوردار 
است و روند نظام دوقطبي را با موفقيت و مطلوبيت 
بااليي طي كرده تأثير برجاي مي گذارد« )متقي، 
137۶: 38(. بعضي ها هللم قدرت نظامي آمريكا 
را بدون رقيب دانسللته اند: آمريكا اگرچه از لحاظ 
قدرت نظامي، بسيار پيشرو است، اما در زمينه هاي 
اقتصاد مالي و صنعتي، رقبللاي جدي اي دارد كه 
مي توانند تشكيل دهنده يك نظام چندقطبي در 
عرصه روابط بين الملل باشند« )سيمبر و قرباني، 

1389: 113(. در پژوهش هايي هم با اسللتناد به 
نظريه نوواقع گراي ساختاري »كنت والتز« قدرت 
تمام عيار آمريكا را در دوره پساجنگ سرد، به مثابه 
هژموني تلقي كرده كه انتظار دارد همه دولت ها بر 
مدار او حركت كنند: »در شرايط نظام تك قطبي، 
واحدهاي سياسللي از استقال چنداني برخوردار 
نيسللتند و تاش قدرت برتر اين اسللت كه همه 
واحدهللا، هژموني آن قللدرت و نظم هژمونيك را 
بپذيرند« )حسيني متين، 139۰: 1۲1(. اما اكنون، 
با گذشت حدود سه دهه، شايد بدون هيچ ترديدي 
بتوان گفت كه نظام بين الملل به صورت تك قطبي 
سلسله مراتبي به رهبري آمريكا شكل گرفته است؛ 
به گونه اي كه اين كشللور نقش هژمون را در اين 

نظام دارد.
البتلله، هژمون از جمله مقوالتي اسللت كه در 
نظريه هاي روابط بين الملل، مباحث گسللترده و 
پر دامنهاي را به ميان كشيده است؛ همان طوري 
كه در خصوص نقش قدرت هژمونيك آمريكا نيز 
تحليل هاي گسللترده و همه جانبه، مطرح شللده 
اسللت. به طور مثال، »گيلپيللن«، با طرح موضوع 
»ثبللات هژمونيللك«، آن را شللرايطي مي دانللد 
كه يك كشللور با ايجاد قواعللد و رژيم هاي موثر 
بين المللي در زمينه هاي گوناگون، ثبات سيستم 
را حفللظ مي كند و سللاير بازيگللران را به رعايت 
قواعللد وامي دارد )Gilpin. 1987 :43؛ به نقل از 
كواليي و نيكنام، 1393: 1۶7(. همچنين، هژموني 
به طور عام و هژمونللي آمريكا به صورت خاص، از 
سلله ركن »مادي«، »اراده تبديل شدن به قدرت 
هژمونيك« و در نهايت، »ايدئولوژي اجماع سللاز و 
مشروعيت بخش« تشكيل شده است. اين سه ركن، 
به ترتيب شللرط الزم«، »شللرط كفي« و »شرط 
تداوم« هژموني آمريكا محسوب مي شوند )موسوي 
شللفايي، 1388: 1۲۰( )ذاكريللان و مهدوي پور، 
1395: 5۶(. بللر اسللاس نظريه هللاي هژموني، با 
فروپاشي اتحاد شوروي، آمريكا به هژمون جهاني 
بدون رقيب تبديل شده است. در اين راستا، آمريكا 
تاش كرده اسللت تا نفوذ و تسلللط خود بر تمام 
مناطق جهان را حفللظ كند و به ويژه از پيدايش 
هژمون هاي منطقه اي مستقل مخالف با اهداف و 
منافع خود، جلوگيري كند. در اين شرايط، آمريكا 
تاش كرده و مي كند تا ارزش هاي خود را جهاني 
كللرده و در موقعيت هژمون، داراي ثبات و برتري 

شود )ذاكريان، مهدوي پور، 1395: 45-44( .
هژموني به معناي تفوق است و هنگامي شكل 
مي گيللرد كه يك كشللور در تمامللي مقوله هاي 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي در شرايطي 
اسللت كه در سطحي بسلليار متفاوت تر از ديگر 
قدرت ها قرار دارد. اين شرايط موجب خواهد شد 
كه قدرت مربوطه، ابتكار عمل را در شيوه مديريت 

تحریم



59

شماره 140- بهار 1399

جهاني به دسللت گرفته و چنللان از برتري بدون 
منازعه خود بهره مي گيرد كه هيچ كشور يا گروهي 
از كشورها نتواند بر آن غالب شوند )آجرلو و اعتبار، 
1387: 14۰-141(. آمريللكا بللا داشللتن چنين 
موقعيت و نقشي توانست نظام تحريم هاي خود را 

بدان سان كه گذشت، فراگير و حداكثري نمايد.
عوامل زمينه ساز و تسهيل كننده هژموني: دارار 
بودن قدرت ساختاري در نظام بين الملل؛ برتري 
 نسللبي در عرصه هاي نرم افزاري و سللخت افزاري 
به ويژه پس از جنگ سرد و فروپاي شوروي؛ توفق 
سياسي نظامي براي امكان تحميل اراده به ديگران؛ 
سابقه طوالني و تعريف شده بهره گيري از قدرت 
نظامي براي مداخله جويي در نقاط مختلف جهان، 
در سياست خارجي آمريكا؛ توجه ويژه به موضوع 
بازدارندگللي در اسللتراتژي نظامي آمريكا: حضور 
نظامي گرايان در رهبري دستگاه سياست خارجي 
آمريكا به ويژه پس از سللال ۲۰۰۰؛ جلوه مطلوب 
هژمونللي آمريكا به دليل ناتواني برخي از دولت ها 
در رسلليدن به فهم مشترك در خصوص مسائل 
منطقه اي؛ منازعات منطقه اي، دسللتاويزي براي 
نظامي گللري آمريكا با عنوان »تاش براي امنيت 
جهاني«؛ سللابقه حضور نظامي مستقيم در نقاط 
مناقشلله خيز جهان از جمله منطقه خاورميانه؛ 
بهره گيللري از بودجه باالي نظامللي، عاملي براي 
تداوم تفكللرات هژموني گرايي )آجرلللو و اعتبار، 

. )1387 :139-14۰
به همان سللان كه مفهوم هژمللون، به مثابه 
يكي از كانوني ترين مسائل نظام بين الملل، طرح 
و بحث شده اسللت؛ هژموني آمريكا نيز در اين 
چارچوب، مورد توجه جدي و فراگير قرار گرفته 
است. از جمله، بيان شده است كه آمريكا درصدد 
است كه با گسللترش و اشاعه فرهنگ و دانش 
خود به عنوان مولفه هايي از قدرت نرم، به سلله 
هدف ارتقاي ميزان مشروعيت نظام سياسي در 
عرصه بين الملل، حفظ پرستيژ بين الملل و در 
نهايت، مديريللت و جهت دهي به افكار عمومي 
در راسللتاي سللاختار هژمونيك خللود نائل ايد 
)كتابللي، يزدانللي و رضايللي، 1۰7: 1391(. به 
عللاوه، در تحليل هژموني آمريكا بعد از جنگ 
سللرد و واكنش مخالفللان آن، در رويداد مهم و 
تعيين كننده يازده سپتامبر، آمده است كه يازده 
سپتامبر شكل گرفت، زيرا بسياري آمريكا را بيش 
از آن قدرتمند يافته اند كه آن را قابل تحمل يابند 
و از سللوي ديگر، مولفه هاي قدرت را نزد خود، 
بيش از آن ضعيف و محدود مي دانند كه قادر به 
تغيير نحوه توزيع قدرت در سطح نظام بين الملل 
باشللند و بدين جهت راهي جز دسللتيازي به 
عمليات تروريستي براي چالش گري نسبت به 
ساختار نظام بين الملل كه در بطن آن، هژموني 

آمريكا اعمال مي شود نيافتند. اين حوادث نشان 
داد كه موقعيت و جايگاه ويژه آمريكا و توانمندي 
فزاينده اين كشور در حيطه هاي سياسي، نظامي 
و اقتصادي، شللرايطي را فراهم ساخته است كه 
اشاعه ارزش ها و دستيابي به منافع براي آمريكا، 
بسيار سهل تر شللده و در مقابل باعث تضعيف 
موقعيت ديگر كشورها و ناتواني در تحقق منافع 

آنها شده است )دهشيار، 735: 1381( .
حتي بنابر نظريه ها و تحليل مطرح شللده در 
دانش روابط بين الملل، آمريكا، از دهه 199۰، وارد 
عصري شللد كه از آن مي توان بلله عنوان »دوران 
تسلللط هژمونيك« نام برد. در اين راستا، مفهوم 
هژمونللي، جامع ترين مفهومي اسللت كلله با آن 
مي توان رفتار آمريكا را در صحنه نظام بين المللي 
پس از جنگ جهلي دوم توضيح داد. در اين مقطع، 
آمريكا، اقتصاد سياسي بين المللي را از نو احيا كرد 
و نظامي جهاني را به وجود آورد كه بيشتر مسائل 
روابط بين الملل، متأثر از جايگاه آمريكا بود. در دهه 
اخير، به واسطه نوواقع گرايي حاكم بر عرصه روابط 
بين الملل و توسعه قابليت مهمي با نام »قدرت نرم 
افزاري«، نظام تازه اي در روابط بين الملل شللكل 
گرفته و كانون واحدي به نام »هژمون« پديد آمده 
كه در آن، تنها يك ابر قدرت به نام اياالت متحده 
آمريكا قرار دارد )افتخاري، 1383: 141( )آجرلو و 

اعتبار، 1387: 145(.
يكللي از اثرات و پيامدهاي قللدرت هژمونيك 
آمريكا، كارآمدي نظللام تحريم هاي يكجانبه اين 
كشور عليه ايران، طي دو سال ۲۰18-۲۰19 است 
كه توانست همه دنيا )شامل دولت ها و شركت هاي 
بزرگ و چندمليتي را با اهداف تحريمي خود همراه 
كند. اياالت متحده آمريكا، به دليل نقش هژمون 
داشتن، توانسته چنان نظام تحريم يكجانبه اي را 
اعمال كند كه همتراز با تحريم هاي بين المللي و 
حتي فراتللر از آن، قرار گيرد. به تعبير »پيتر هيز 
گريز«، از زمان شكل گيري سيستم دولت مدرن 
با معاهده وستفالي در سال 1۶48، هيچ كشوري 
حتي انگلسللتان قرن 19- از قدرت نظامي بدون 
رقيب كه امروزه آمريكا صاحب آن است، برخوردار 
نبوده است. هنوز هيچ ائتافي از قدرت هاي بزرگ 
بللراي ايجاد توازن در مقابللل اياالت متحده، و در 
دفاع از تئوري هاي سنتي روابط بين الملل شكل 
نگرفته است. اين وضعيت غير معمول باعث شده 
تمام قدرت هاي بزرگ در جسللت وجوي تعريف 
مجدد سياست هايشان در رابطه با اياالت متحده 
بر آيند )هيز گريز، 1385: ۲55(. اين امر، تا بدانجا 
پيش رفته كه با وجود باقي ماندن برخي از عناصر 
مقاومت در سياسللت هاي چين، اسللتراتژي اين 
كشور به شكل وسلليعي از ايجاد توازن به سمت 
پيروي از قدرت برتر تغيير شكل داده است )هيز 

گريللز، 1385: ۲59(. آمريللكا در چنيللن فضا و 
پويايي هاي بين المللي، به اهداف تحريمي خود، به 

صورت كارآمد و كارا دست يافت.

  جامعه شبكه اي جهاني، بسترساز اعمال تحریم ها 
جهان در دهه هاي پاياني قرن بيسللتم، دچار 
دگرگوني ساختاري گرديد كه بنابر تعبير و تحليل 
»امانوئل كلستلز«، »جامعه شبكه اي« نام گرفته 
است؛ شبكه اي تكنولوژيك، اطاعاتي و ارتباطاتي 
كه بستري مناسب براي تحقق اهداف تحريم هاي 
يكجانبه هژمون در نظام بين الملل، يعني آمريكا 
قرار گرفت. جامعه شبكه اي، مهم ترين پديدارهاي 
خود را در مقوالتي چون »جهاني شدن، پيدايش 
قطب هاي تازه اقتصادي، اشكال تازه جنبش هاي 
اجتماعي، الگوهاي جديد مديريت توليد، انگاره هاي 
تازه رابطه كار و سرمايه، ظرفيت ها و كاستي هاي 
نظام نوپديد اشتغال، و شيوه هاي تازه جست وجوي 
معنا و هويت از جذب فرد و جماعت«، به نمايش 
گذاشته اسللت )پوالدي، 138۲: 39(. تكنولوژي 
اطاعات، بلله معناي مورد نظر كاسللتلز، عبارت 
اسللت از تكنولوژي مرتبط با ميكروالكترونيك و 
اسللتفاده از كامپيوتر، مخابرات، راديو، تلويزيون و 
الكترونيك نوري كه در يك پارچه شدن بازار مالي، 
 نقش اساسللي ايفا كرده اسللت )پوالدي، 138۲: 
41-4۰(. اين جامعه شبكه اي، در قلمرو اقتصاد، 
شبكه جهاني اقتصادي را شكل داد كه مهم ترين 

بستر اجراي اهداف تحريمي آمريكا قرار گرفت.
اگر وجوه متفاوت جامعه شبكه اي جهاني، شرح 
و بسط داده شود، به درستي، مي توان دريافت كه 
چگونه آمريكا از اين ساختار براي اهداف تحريمي 
خود بهره جسته اسللت. قرار گرفتن تحريم هاي 
آمريكا در ساخت جامعه شبكه اي جهاني، موجب 
»جهاني شدن تحريم ها« شده است كه در نتيجه، 
هم ضمانت اجراي اين تحريم تامين شللده و هم 
كارآمدي و كارآيي آن، حداكثري و فراگير شللده 
اسللت. در اينجا، به اختصار، گزارش نسبتا جامع 
»پوالدي« از كتاب عصر اطاعات كاستلز، ارائه و 
پيوند آن با كارايي تحريم هاي متاخر آمريكا بيان 

مي شود.
مهم تريللن وجه دگرگونللي در زمينه پيدايش 
اقتصاد جهاني، بللا مديريت توليد و توزيع و خود 
فرآيند توليد، پيونللد دارد. اكنون واحدهاي غالب 
در توليللد كاال و خدمللات در سراسللر جهان، به 
لحللاظ روش كار، طوري سللازمان يافته اند كه به 
شكل گيري يك شبكه جهاني انجاميده است. نظام 
جديد توليد، متكي به اشكال مختلفي از اتحادها 
و همكاري هاي موقت ميان شركت ها، شبكه هاي 
كوچك و متوسط با يكديگر و با شركت هاي بزرگ 
اسللت كه به اين ترتيب، شبكه اي فراملي را پديد 
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مي آورند. اين ساختار صنعتي از حيث سرزميني 
در سراسر جهان گسترده شده است و هندسه آن 
در حال تغيير مداوم است )پوالدي، 138۲: 43(. 
وجه مشللخصه اقتصاد جهاني كه از توليد مبتني 
بر اطاعات و رقابت پديدار شللده، عبارت است از 
وابسللتگي متقابل، عدم تقارن، منطقه اي شدن، 
تنوع فزاينده در درون هر منطقه، جذب گزينشي، 
تقسيم بندي و هندسه بسيار متغير آن. خط كانوني 
اقتصاد جهاني، يك شبك بسيار درهم تنيده بين 
اياالت متحده، اروپاي غربي و ژاپن اسللت كه روز 
بلله روز نيز بر درهم تنيدگي آن افزوده مي شللود. 
همه مناطللق جهان، اقتصللاد خللود را پيرامون 
 ايللن كانللون و در يك رابطه وابسللتگي چنداليه 
سامان مي دهند. ساختار اقتصاد اطاعاتي جهاني 
به صللورت يك اقتصاد درهم تنيللده نامتقارن يا 
نامتناظر بر محور سلله منطقه اقتصادي عمده و 

فاصله روز افزون مناطق برخوردار از اطاعات فني 
و ثروت در يك سللو و مناطق فقرزده و طرد شده 
در سوي ديگر سازماندهي شده است. سه منطقه 
مورد اشاره عبارتند از اروپا، آمريكاي شمالي، آسيا-

اقيانوس آرام. سلله منطقه در عين حال به دليل 
در هم تنيدگي اقتصادي سرنوشت مشتركي دارند 

)پوالدي، 138۲: 44( .
ساختار اقتصاد جهاني را ديناميسم رقابت ميان 
كارگللزاران اقتصادي )شللامل كشللورها، مناطق و 
حوزه هاي اقتصادي و محل اسللتقرار اين كارگزاران 
تعيين مي كند. نتيجه اين رقابللت به چهار فرآيند 
بستگي دارد: نخستين فرآيند ظرفيت تكنولوژيكي 
است. دومين عامل، دسترسي به بازار بزرگ، منسجم 
و ثروتمند، مانند اتحاديه اروپا، منطقه تجاري اياالت 
متحده و آمريكاي شللمالي و در سطحي كوچك تر 
ژاپن است. بهترين موقعيت رقابتي، موقعيتي است 

كه شركت ها را قادر مي سللازد تا به شكل بامنازع 
در يكي از بازارهاي بزرگ فعاليت كنند و همچنان 
امكان دسترسي به بازارهاي ديگر را با محدوديت هاي 
هرچه كمتر داشته باشند. سومين عامل، تفاوت بين 
هزينه هللاي توليد در محل و قيمتها در بازار مقصد 
اسللت و باالخره چهارمين عامل به توان سياسللي 
نهادهاي ملي و فراملي در پيشللبرد استراتژي رشد 
براي كشورها يا مناطق تحت حاكميت آنها بستگي 
دارد )پللوالدي، 138۲: 44-45(. آمريكا، شللايد به 
سللهولت و بنابر مكانيسم پويايي هاي جهان در هم 
تنيده كنونللي و نيز موقعيت قللدرت برتر در نظام 
بين المللي به عنوان هژمون، توانست اهداف تحريمي 

خود را اجرايي و اثربخش نمايد.
البته، اياالت متحللده آمريكا از دو مزيت ديگر 
خود نيز بللراي كارآيي تحريم هاي يكجانبه خود 
بهره جسللت: يكي سلطه مالي دالر كه بنابر نظام 

»برتون وودز«، به عنوان ارز مرجع جهاني، شناخته 
شللد )دينللي تركمانللي، 1391: 194( و ديگري 
شللركت هاي چندمليتي. بنابر تحليل كاسللتلز، 
شللركت هاي چندمليتي هنوز هم به پايگاه ملي 
خود اتكاء زيادي دارند. اين عقيده كه شركت هاي 
چندمليتي، شللهروندان واقعي جهان اند، چندان 
درست به نظر نمي رسد. شركت هاي چندمليتي 
شبكه هايي را مي سللازند كه از مرزهاي هويت ها 
و منافللع ملي فرا مي گذرد. به موازات پيشللرفت 
روند جهاني شللدن اقتصاد، شكل هاي سازماني از 
شركت هاي چندمليتي به شبكه هاي بين المللي 
تحول مي يابند و اين شللبكه ها جاي شركت هاي 
به اصطاح فرامليتي را مي گيرند )پوالدي، 138۲: 
45(. در واقللع، همراهي اين شللركت ها، به دليل 
ترس از مجازات هاي ناشللي از نقللض تحريم ها، 
كارآمدي تحريم هاي آمريكا را مضاعف و دوچندان 

نمود. بنابر يك گزارش، از هشللتم ماه مه ۲۰18 
كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، رسما خروج 
اين كشللور از توافق هسته اي ايران را اعام كرد تا 
االن كه دور دوم تحريم هاي آمريكا عليه ايران اجرا 
مي شود، ده ها شللركت و بانك اروپايي و آسيايي 
از كار كردن با ايران عقب كشيده اند. دليل اصلي 
خروج اين شركت ها از ايران، ترس از تحريم هاي 
ثانوي آمريكا است كه شركت هاي غير آمريكايي 
طللرف حسللاب ايران را هللم در صللورت رعايت 
نكردن تحريم هاي اياالت متحده مجازات مي كند. 
اين شللركت ها در حوزه هاي نفت و انرژي، بيمه، 
كشتيراني دريايي، خطوط هوايي، هواپيما سازي، 
خودروسللازي، بانك و مالي، صنايع و مهندسي، 

فعاليت مي كردند )بي بي سي، 4 نوامبر ۲۰18( .

  به ج�اي نتیجه گیري؛ كن�ش بین المللي 
متعامل فراگیر؛ راه حل اساس�ي خروج ایران از 

بن بست هاي تحریم هاي چهل ساله بعد انقالب
با گذشت سه دهه از آغاز »روند جهاني شدن« 
)199۰-۲۰19(، مللا، بلله صورت نسللبي، با يك 
»دنياي جهاني شللده« مواجه هستيم. آمريكا در 
چنين جهاني، با داشللتن قللدرت برتر و به مثابه 
هزمللون، موقعيت و جايگاه منحصللر به فردي را 
داراسللت. با توجه به اين دو ويژگي جهان كنوني، 
اين كشور توانسللت تحريم هاي يكجانبه خود را 
»جهاني« كند و از اين رو، ما با »تحريم هاي يكجانبه 
جهاني شده« مواجه هسللتيم. خروج از بن بست 
نسبتا طوالني چهل سللاله و رهايي از پيامدهاي 
چنين تحريم هايي، مستلزم تغيير رويكرد و رفتار 
بين المللي ايران است. ايران، به جاي حل و فصل 
موردي مسائل بين المللي خود با هژمون در نظام 
بين الملل )چون قللرارداد الجزاير در جريان آزادي 
اعضاي سللفارت آمريكا در تهران و قرارداد برجام 
بر سر مساله هسللته اي(، مي بايست همه مسائل 
بين المللي خود را يكجللا حل و فصل نمايد تا به 
عنوان يللك دولت عادي در جامعلله بين المللي، 
هويللت يابد. رويكرد و رفتللار بين المللي متعامل 
فراگير، همان راهي اسللت كه چيللن انقابي در 
بازگشت به ريل اصاحات در عصر جهاني شدن، از 
دهه 198۰، در پيش گرفت. اين تجربه به ما نشان 
داد كه حل و فصل مسائل بين المللي يك كشور، 
به صورت اصولي و همه جانبه، مناسللب ترين راه 
براي خاتمه دادن به هزينه گزاف و سرسام آور براي 
اهداف و سياست هاي چالش گرانه و ستيزه جويانه 
است. ايران كنوني، اگر درصدد پايان دادن به نظام 
تحريم هاي يكجانبه جهاني شللده است، شايسته 
است به علت اصلي و منشللأ آن، پايان دهد و آن 
هم حل و فصل اصولي خود با جامعه جهاني و در 

كانون آن با هژمون است.

تحریم
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از جرج برنارد شاو، طنزنویس ایرلندي نقل مي كنند كه: »تجربه به 
ما آموخته است كه انسان هرگز از تجربه چیزي نمي آموزد.« 

البته جمله ایش�ان جنبه طنز داش�ته اما پس از تصمیم 
اخیر ش�وراي عالي س�ران قوا مي توان گزاره را به این 

ترتیب اصالح كرد: »تجربه به شهروند ایراني آموخته 
است كه سیاس�تگذار ایراني هرگز از تجربه چیزي 
نمي آم�وزد.« به وی�ژه وقتي كه مس�ئول مصوبات 
معلوم نیست و فردا هم كسي پاسخگوي نتایج این 

تصمیمات نخواهد بود.

  صورت مساله
صورت مساله به اختصار اين است كه تصور مي شود توليدكننده 

ايراني مي تواند كاالي الف و ب را توليد كند اما واردكننده سودجو همان 
 محصول را، بعضاً با كيفيت پايين تري، به كشللور وارد و در بازار توزيع مي كند. 

در نتيجه مصرف كننده ناآگاه ايراني، كاالي باكيفيِت وطني را نمي خرد و سللراغ كاالي 
پرزرق و برق خارجي مي رود. پس توليدكننده زيان ديده و صنعت كشور پيشرفت نخواهد 

كرد و با تعطيل شدن بنگاه هاي داخلي، بيكاري افزايش و فقر گسترش خواهد يافت.
از نظر تئوري اقتصاد، تا اينجا كل موضوع سللوءتفاهمي بيش نيسللت و سياستمدار 
مي تواند با مطالعه هر كتاب درسللي مقدماتي دريابد كه صورت مساله را درست متوجه 
نشده است. از آنجا كه عده اي سخت مشغول مصادره به مطلوب و تفسير به راي هستند، 
الزم به تاكيد است كه تئوري اقتصاد، در اينجا، چپ و راست برنمي دارد و موضوع ليبرال 
و سوسيال نيست. آنچه در اين مطلب خواهيم گفت، اصولي است كه بر مبناي آن اقتصاد 
مدرن بنا شده و كم و بيش تمام نحله ها و مكاتب اقتصادي جريان اصلي و عمده انشعابات 
جريان فرعي در آن اتفاق نظر دارند. البته سوءتفاهم ها بسيارند. وقتي مقدمات به درستي 

فهميده نشد، تحليل ها و سياست هايي كه در پي خواهد آمد اوضاع را بدتر خواهد كرد.
براي آن دسته از خوانندگاني كه تحوالت سياستگذاري كشور را دنبال نمي كنند 
ممكن اسللت اين طور به نظر ايد كه سياسللتگذار با اين مصوبه مسيري را تغيير داده 
و وضعيت قبلي را اصاح كرده اسللت. اين طور نيسللت. در طول يكي دو سال اخير، 
سياست كان كشور جلوگيري از واردات و انتشار فهرست كاالهاي ممنوعه بوده است. 
در نتيجه اتفاق جديدي نيفتاده و صرفاً بر تعداد كاالهاي ممنوعه افزوده شده است. 
پس قبل از آنكه به تحليل اقتصادي بپردازيم، به حكم عقل، خروجي تصميمات اخير 
چيزي جز هميني كه هست نخواهد بود. صرفاً هميني كه هست، شديدتر خواهد شد. 
ممكن است بپرسيد اگر ايجاد ممنوعيت و جلوگيري از واردات باعث شكوفايي توليد 
و ايجاد اشتغال خواهد شد، چرا سياستگذار زودتر به اين فكر نيفتاده بوده؟ پاسخ اين 
است كه ايجاد ممنوعيت و وضع مقررات و افزايش تعرفه هاي گمركي يكي از نخستين 
تصميمات اقتصادي سياستگذار پس از انقاب بوده است. در نتيجه، بسياري از صنايع 
نزديك به 4۰ سللال اسللت كه در بازار از انحصار مطلق برخوردارند و مطالعه آنها به 

روشني آثار و تبعات اين قبيل سياست ها را نشان مي دهد.
از شوخي هاي تلخ روزگار اين است كه سياستگذار ايراني، در حال پيچيدن همان 
نسخه اي است كه در دهه هاي گذشته بارها آزموده شده و تمام مطالعات موجود نشان 
مي دهد حال اقتصاد ايران را بدتر كرده است. البته همه تقصيرها متوجه سياستگذار 
نيسللت. معموالً تصميم سللازان از ميان گزينه هاي موجود و مشللاوره هاي دريافتي 
دست به انتخاب مي زنند. مضافاً آراي ايشان به ندرت مستقيماً مورد نقد قرار گرفته 
و معموالً با تعريف و تمجيد اطرافيان مواجه مي شللود. تقصير متوجه روشنفكران و 
شب هاقتصادداناني است كه اين سياست ها را توصيه و از آن دفاع مي كنند.تماشاي 
سخنراني هاي پرشور و نسخه هاي حق به جانب اين روشنفكران حقيقتاً دردناك است. 
 تعالي كشور را راه حل هايي جست وجو مي كنند كه نه فقط در گذشته اجرا شده بلكه 
در حللال حاضر نيز برقرار و به قول فرنگي ها Status Quo يا وضع موجود ماسللت. 
معموالً اين توصيه ها با پرتاب كردن اسللم يكي دو اقتصاددان بي نام و نشان اروپايي 
همراه است و اخيراً نيز تصميمات ترامپ را، به مصداق شاهدي بر مدعا، مثال مي زنند.

  توسعه دیوارمحور
در رتوريك مبتني بر ممنوعيت و توسعه ديوارمحور چند نكته 
مهم ناديده گرفته مي شود. به گواه بيش از 4۰ سال تجربه در 
ايران و 4۰۰ سللال تجربه در ساير نقاط دنيا مي دانيم كه 
جلوگيللري از رقابت و ايجاد فرصت براي رخوِت صنايع 
موجب پيشرفت نخواهد شد، بر اشتغال نخواهد افزود و 

از فقر نخواهد كاست.
وقتي سياستگذار ورود خودروهاي خارجي را به 
كشللور ممنوع كرد، تصور داشللت كه صنعت نوپاي 
خودرو در رقابت با دنيا رشللد نخواهللد كرد، اما اگر از 
يكي دو دهه انحصار برخوردار شود، مي تواند رشد كرده 
و بلله كيفيت الزم براي ايسللتادن مقابل محصول خارجي 
دسللت پيدا كند. دو دهه، سه دهه شد و سه دهه به چهار دهه 
رسلليد و امروز مي دانيم كه اين طور نيست؛ ما مانده ايم و صنعت خودرو 
ورشكسته اي كه بيش از درآمد نفتي كشور زيان انباشته و حتي قادر به تامين نياز 
داخلي نيست. بگذريم كه در همه اين سال ها محصوالت با امنيت پايين، آالينده 
و پرمصرف براي مردم ايران بحران هاي جانبي آفريدند.وقتي سياستگذار استفاده 
از پيام رسللان هاي خارجي را در كشور ممنوع كرد، تصور اين بود كه براي سام 
و عليك مجازي نيازي به آپ خارجي نداريم. فناوري اش هم موجود است. كافي 
اسللت صنعت نوپاي وطني را با وام باعوض و ايجاد انحصار تقويت كنيم. پس 
دست به كار شدند و از وب سايت هاي منبع باز كپي برداشته و آپ داخلي ساختند. 
امروز همه نتيجه را مي دانيم. تلگرام فيلتر شد. وام ها پرداخت شد. با آن همه اجبار 
و اصرار سياستگذار، امروز چند درصد مردم از آن پيام رسان ها استفاده مي كنند؟

  امكان تولید داخلي
اصوالً عبارت »امكان توليد داخلي« در اقتصاد بي معناست. تقريباً همه چيز امكان 
توليد داخلي دارد. موضوع برخاف تصور سياسللتگذار اصاً امكان نيسللت. موضوع 
در اقتصاد مزيت اسللت. بايد افزود كه بسللياري از كاالهايي كه امروز در كشور توليد 
مي شود از هيچ مزيت نسبي برخوردار نيست و خطوط توليد آن اغلب به صاحديد 
ديوانساالران در اين و آن وزارتخانه برپا شده است.بله، ما امكان توليد داخلي بسياري 
از كاالهاي كشاورزي را داريم. اما اصرار به توليد آنها و پافشاري بر خودكفايي كشور را 
به مرز بحران و خشكسالي كشانده است. بله، ما امكان توليد خودرو در داخل كشور را 
داريم. اما نتيجه اش خودرو بي كيفيت، پرمصرف و كم امنيت با قيمت باالست و صنعت 
ورشكسته و مردمان در ليست انتظار. بله، ما امكان توليد داخلي ماشين آالت راه سازي 
را داريم اما قيمت تمام شللده و كيفيت محصول نهايي نمي تواند با جنس درجه دو 
توليدكننده درجه سه دنيا رقابت كند. به همين قياس امكان توليد داخلي همه چيز 
را داريم. كافي است مواد اوليه و خط توليد آن را خريداري كرده يا كپي برداري كنيم 
و پس از آزمون و خطا چيزي شللبيه به اصل توليد كنيم. موضوع در اقتصاد قيمت 
تمام شده، كيفيت محصول و در نهايت مزيت ما در مقايسه با توليدكنندگان ساير نقاط 
دنياست.عده اي امثال نگارنده را متهم مي كنند كه طرفدار نيازمند نگه داشتن كشور 
هستيم و ترجيح مي دهيم هيچ وقت كشور از واردات بي نياز نشود. آنچه اين افراد متوجه 
نمي شوند اين است در انزوا هيچ فضيلتي نيست. توليد كاالهايي كه در آن مزيت نسبي 
نداريم موجب اسراف منابع شده و ما را ضعيف و فقير نگه داشته است. اصرار به روال 
كنوني باعث شللده مزاياي نسبي كشللور هرگز كشف نشود. در نتيجه ثروت خلق و 
شللغل ايجاد نشود و اين رويه 4۰ سللال است كه ادامه پيدا كرده.دستاويزهايي مثل 
فقر و بيكاري نيز اشتباه گرفتن صورت مساله است. تمام مطالعات اقتصادي دو قرن 
اخير نشان مي دهد كه تجارت آزاد فقر و بيكاري را كاهش مي دهد. از آن طرف قاطبه 
كشورهايي كه سياست توسعه ديوارمحور را پي گرفته اند، از جمله كشور خودمان، از 
فقر و بيكاري فزاينده رنج مي برند. وقت آن رسيده است كه نسخه هاي تاريخ گذشته و 
غلط را كنار گذاشته و حتي اگر علم را وقت گذراني دانشگاهي مي پنداريم، دست كم از 

تجربيات اجرايي خودمان در 4۰ سال گذشته درس بگيريم.

در انزوا هيچ فضيلتي نيست

تحریم
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بللر اسللاس داده هللاي يللك پژوهللش انجام 
شللده در پژوهشللكده مطالعللات راهبللردي كه 
 نتايج يك نظرسللنجي از خبرگان ايراني اسللت 
»نللاكار آمدي در حكومتداري«، »تشللديد ركود 
تورمي«، »تشديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران« 
و »انزواي بين المللي ايران« تاثيرگذارترين مسائل 

ايران در سال 1399 خواهند بود.
در اين نظرسنجي از كارشناسان درخواست شده 
بود بر اساس دانش تخصصي خود و گزارش هاي 
تحليلي - راهبردي ارائه شللده در سال، نمايي از 
امنيت ملي جمهوري اسللامي ايران، چالش ها و 
مسائل امسال را ارائه دهند. از مجموعه نظرهاي 
ارائه شده 3۰ مساله استخراج و در قالب پرسشنامه 
نيمه ساختاريافته، براي اخذ نظرات جامعه آماري 
ارائه شد، اين كار ادامه پيدا كرد تا اينكه خبرگان 
ايراني حاضر در اين نظرخواهي كارشناسللي 5۲ 
مساله را مهم ترين مسائل ايران دانسته و نسبت 

به اهميت هر كدام نمره دادند.
بر پايه يك روش علمي - كارشناسي 5۲ مساله 
يادشده از نظر ميزان تاثيرگذاري هر مساله بر ايران 
و تاثيرپذيري آنها نمره دهي شده و در انتهاي كار 
يك گروه 5 نفره از خبرگان مسائل اصلي اثرگذار 

و اثرپذير مشخص شدند.
بر اسللاس نتايج به دسللت آمده همچنين به 
ترتيللب »روند روزافللزون نارضايتللي عمومي«، 
»بي تفاوتي نخبگان و گروه هاي مرجع نسبت به 
سرنوشللت نظام«، »ناكارآمدي در حكومتداري« 
و »شللكاف دولت ل ملت« تاپيرپذيرترين مسائل 
ايران در سللال 1399 هستند.در اين گزارش كه 
خاصه نتايج آن در نشللريه ديده بان امنيت ملي 
شماره 97-9۶ درج شده توضيح داده شده است... 

مساله هاي تاثيرگذار بحراني ترين مساله ها هستند 
زيرا دگرگوني سيسللتم ها به آنها وابسته است و 
ميزان كنترل بر اين مساله ها بسيار مهم است. اين 
مساله ها عموما توسط سيستم )مجموعه كنش 
حاصل از ديگر مساله ها( قابل كنترل نيستند. اين 
مساله ها به عنوان عواملي از ثبات عمل مي كنند. 
اين مسللاله ها بر اسللاس تحليللل داده هاي اين 
نظرخواهي شامل اوال تشديد تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران و ثانيا انزواي بين اللملي ايران مي شوند.

  مساله هاي تأثیرگذار
مسللاله هاي تأثيرگذار بحراني ترين مسللاله ها 
هستند؛ زيرا دگرگوني سيستم به آنها وابسته است 
و ميزان كنترل بر اين مساله ها بسيار مهم است. 
اين مسللاله ها عموما توسللط سيستم )مجموعه 
كنللش حاصللل از ديگر مسللاله ها( قابل كنترل 
نيسللتند و بيشتر به عنوان عواملي از ثبات عمل 
 مي كنند. براسللاس شكل ۲، اين مساله ها شامل:

 1- تشللديد تحريم هللاي آمريكا عليلله ايران و 
۲- انزواي بين المللي ايران مي شوند.

  مساله هاي تقویت كننده
اين مسللاله ها همزمان به صورت تأثيرپذير و 
بسلليار تأثيرگذار عمل مي نماينللد، طبيعت اين 
مسللاله ها با نبود پايداري آميخته است، زيرا هر 
عمل و تغييري بر روي آنها واكنش و تغييري بر 
ديگر مسللاله ها را به دنبال دارد. اين گونه نتايج و 
واكنش ها، يك اثر بومرنگي به همراه دارد كه در 
نهايت باعث تشديد يا ميرايي اثر و عامت اوليه 

مي شود. اين دسته ها عبارت اند از:
1-  ناكارآمدي در حكومتداري

۲- تشديد ركود تورمي
اين مساله ها ظرفيت بسيار بااليي براي تبديل 
شدن به بازيگران كليدي را در سيستم دارند، . زيرا 
به علت ماهيت ناپايدارشان، توانش تبديل شدن به 
نقطه انفصال را در سيستم دارند. به همين دليل به 

اينها مساله هاي ريسك نيز گفته مي شود.

  مساله هاي نتیجه 
مساله هاي نتيجه، تأثيرگذاري پايين و تأثيرپذيري 
بسلليار بااليللي دارند. بنابراين، نسللبت بلله تكامل 
مساله هاي تاثيرگذار بسيار حساس هستند. به عبارت 

ديگر، اين متغيرها خروجي سيستم هستند: 
1- روند روزافزون نارضايتي عمومي

۲- بي تفاوتي نخبگان و گروه هاي مرجع نسبت 
به سرنوشت نظام 

3- شكاف دولت- ملت 
  مساله هاي مستقل

اين مسللاله ها نلله داراي تأثيرگذاري بااليي 
 هسللتند و نلله تأثيرپذيللري بااليللي دارنللد. 
به همين دليل، تأثير ناچيزي بر سيستم مورد 
مطالعه مي گذارند. اين مساله ها اهميت زيادي 
نداشللته و حذف آنها از تحليل، پيامدي براي 
تحليل ما نخواهند داشللت. بدين سان، يا توجه 
به تاثيرگللذاري كم و تأثيرپذيللري پايين اين 
مسللاله ها، آنها ارزش قابل اعتنايي براي صرف 
امكانات و منابع نخواهند داشللت. اين مساله ها 

شامل اين مواردند: 
1- كرونا و پيامدهاي آن

۲- افزايش تنش بين ايران و آمريكا
3- افزايش آسيب هاي اجتماعي
4- چالش هاي زيست محيطي

5. اختاف دولت و مجلس شوراي اسامي 
۶- تشديد فقر و كاهش قدرت خريد
7- ناآرامي خياباني در نيمه دوم سال

  مساله هاي میاني
بلله انها مسللاله هاي خوشلله اي نيللز گفته 
مي شود. اين مساله ها به اندازه كافي تأثيرگذار 
و بللا تأثيرپذير نيسللتند تللا بتوان آنهللا را در 
طبقه بندي هاي قبلي قرار داد. به همين دليل، 
نمي تللوان نتيجه گيللري قطعي در مللورد اين 
مسللاله ها و تأثير آنها بر سيسللتم داشت. اين 

مسائل از اين قرارند:
1- امنيتي شدن ايران

۲- افزايش بيكاري
3- افزايش اختافات داخلي

4- كسري بودجه

بحراني ترین مسائل ایران در سال 1399

تحریم
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مهاجرت بر اساس شواهد تاريخي همواره نيروي محركه پويايي، رشد و پيشرفت 
بوده اسللت. صرف نظر از علت مهاجرت، مهاجران بخش قابل توجهي از جمعيت 
جهان را تشكيل مي دهند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰19 حدود 
۲7۲ ميليون نفر مهاجر )نزديك به 4 درصد از جمعيت جهان در كشورهاي مختلف 
زندگي مي كنند؛ به ديگر سخن از هر 4۰ نفر، يك نفر ساكن كشوري غير از كشور 

زادگاه خود است )سازمان ملل، ۲۰۲۰(.
تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه مهاجران مي توانند براي كشورهاي 
مبدأ و مقصد، منافع عظيمي داشته باشند. از ديد كان، حركت آزادانه انسان ها در 
جهان مي تواند باعث رونق اقتصادي، شللتاب بيشتر تكنولوژي و انتشار انديشه هاي 
تأثيرگذار در سطح جهان شود. امروزه مهاجرت به معناي خروج از يك كشور و اقامت 
در كشللوري ديگر نيسللت، بلكه در بسياري از مواقع به معناي رفت و برگشت هاي 
 مداوم اسللت. به اين دليل شللمار مهاجران در جهان به شللدت افزايش يافته است.

بر اساس آمار سازمان ملل، تعداد مهاجران در فاصله سال هاي ۲۰19-199۰ حدود 
78 درصد افزايش يافته و حركت مهاجران بين كشور زادگاه و كشور محل اقامت، 

سبب ايجاد پلي ميان كشورها شده است )سازمان ملل، ۲۰۲۰(.
شللواهد تجربي نشان داده است كه مهاجرت به كشورهاي پيشرفته تر مي تواند 
عامل ايجاد ارتباط و در صورت وجود شرايط مناسب اقتصادي - اجتماعي، منجر به 
انتقال دانش، تكنولوژي و سرمايه به سرزمين مادري شده كه مسلما در فرآيند توسعه 
كشور مادري نقش موثري خواهد داشت. تجربه اي كه آشكارا مي توان در كشورهاي 

بسياري از جمله چين و هند مشاهده كرد. در اين كشورها با اعمال سياست درهاي 
باز توانسته اند سرمايه عظيمي از سوي مهاجران را به سوي كشور زادگاه هدايت كنند. 
ميليون ها ايراني مهاجر در كشورهاي صنعتي سكونت دارند كه بسياري از آنها 
در عرصه هاي مختلف علمي و كارآفريني، موفقيت هاي شاياني به دست آورده اند و 
تعلق خاطري عميق به كشللور زادگاه خود دارند. از سوي ديگر، ايران براي تسريع 
آهنگ رشد و توسعه به حجم عظيم سرمايه گذاري در زيرساخت ها و نوسازي صنايع 
 خود نياز دارد. ايرانيان مهاجر مي توانند به تسريع آهنگ توسعه كشور كمك كنند. 
به عاوه، حضور سرمايه ايرانيان مهاجر در كشور مي تواند براي سرمايه گذاران خارجي 

اطمينان بخش بوده و آنان را براي فعاليت در ايران ترغيب كند. 
در اين گزارش پس از بررسي ديدگاه هاي مختلف در ارتباط با مهاجران و 
تأثير سرمايه هاي فكري و مالي آنان در فرآيند توسعه كشورهاي مهاجر فرست، 
سياست هاي چين براي جلب چيني هاي مهاجر و پيامدهاي آن مورد مطالعه 
قرار گرفته، وضعيت ايرانيان مقيم كشورهاي مختلف جهان، سرمايه هاي مالي 
و توان فكري و تخصصي آنان بررسي شده و علل ضرورت اعمال سياست هاي 
جذب ايرانيان مهاجر و تضمين امنيت آنان مورد تحليل قرار گرفته اسللت. 
در پايان، ضمن جمع بندي مطالب، راهكارهايي براي ايجاد فضاي مناسللب 
مشاركت فعال مهاجران ايراني در فرآيند توسعه كشور ارائه شده است. الزم 
به ذكر اسللت اين گزارش بر اساس طرح پژوهشللي انجام شده كه در مركز 

پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي تدوين گرديده است.

ت
جر

مها داستان ثروت و دانش ایرانيان ساکن خارج
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 پیشینه پژوهش 
تللا دهلله 197۰ مهاجرت از كشللورهاي در 
حال توسللعه به كشللورهاي صنعتي به عنوان 
فرار مغزها به شدت مورد مذمت قرار مي گرفت 
و عموما بر پيامدهاي منفي خروج سرمايه هاي 
مالي و فكري بر رشللد كشورهاي مهاجرفرست 
تأكيد مي شد )مراجعه شود به: آبراهام 19۶7؛ 
كومللي 1971(. به تدريج ايللن ديدگاه تعديل 
شد؛ زيرا انقاب اطاعات و گسترش سفرهاي 
بللرون مرزي، تعامل و رابطلله ميان مهاجران و 
كشورهاي زادگاه را به نحو چشمگيري افزايش 
داد. امروزه مهاجران از طريق كانال هاي مختلف 
ارتباطي به انتقال دانش، تكنولوژي و سرمايه به 
كشللور مادري ياري رسانده و به عنوان منبعي 
ارزشمند براي رشد اقتصادي و دارايي بكر براي 

توسعه به رسميت شناخته شده اند. 
در رابطه با تأثير سللرمايه گذاري مسللتقيم 
خارجللي بر رشللد توليد و اشللتغال، مطالعات 
متعددي در ايللران و ديگر كشللورهاي جهان 
انجام شللده اسللت؛ ولي مطالعه بر روي نقش 
مهاجران خارجي در توسعه كشورهاي زادگاه، 
قدمت چندان زيادي ندارد. گوپتا و فرگوسللن 
)199۲( بيللان كرده انللد كه جهاني سللازي و 
سيستم هاي ارتباطي همراه آن، ابزارهايي را به 
وجللود آورده كه از آن طريق مللردم مي توانند 
در زندگي سياسللي، اقتصادي و فرهنگي ساير 
كشللورها مشللاركت و اثر فعال داشللته باشند. 
توسللعه چشللمگير شللبكه هاي مخابراتللي و 
ارتباطللات اينترنتي، تعامل مهاجران با كشللور 
مادري را تسللهيل كرده اسللت. گائو )۲۰۰3( 
اظهللار مي دارد كه مهاجران با سللرمايه گذاري 
مسللتقيم خارجي و كارآفريني فراملي )شامل 
پشللتيباني براي كارآفرينان و كسب و كارهاي 
كوچك به توسللعه اقتصادي ميهن خود كمك 
مي كنند. شللفر )۲۰۰3( در كتاب سياسللت و 
مهاجرت تأكيللد مي كند كه دانش و اطاعات، 
عناصللر ارزشللمندي در مبللادالت فرهنگللي، 
سياسللي، اقتصادي و علمي فراملي هستند كه 

مهاجران به كشور زادگاه منتقل مي كنند.
اسمارت و شوي )۲۰۰4( استدالل مي كنند 
كه كشللور چين، بعد از سلله دهلله تبعيت از 
برنامه ريللزي متمركز و تأكيد بللر خودكفايي، 
اصاحات اقتصادي را در سال 1978 آغاز كرد و 
با تضمين امنيت سرمايه مهاجران، منابع عظيم 
سرمايه و توان كارآفريني چيني هاي مقيم ساير 
كشورها را به خدمت گرفت. در دهه هاي 198۰ 
و 199۰ بخش اعظم سللرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در چين توسط چيني هاي ساكن تايوان 
و هنگ كنگ انجام شللد. با شفاف شدن فضاي 

 كسب و كار و كاهش ريسللك سرمايه گذاري، 
به ويژه پس از عضويت چين در سازمان تجارت 
جهاني در اواخر سال ۲۰۰1، سهم شركت هاي 
آمريكايي و اروپايي در سرمايه گذاري مستقيم 
خارجللي چين افزايش يافللت، ولي هنوز نقش 
مهاجران در سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 

چين قابل توجه تر است. 
وسكات و برينكرهافا )۲۰۰۶( اظهار مي دارند 
كه مهاجران دانش بومللي خود را با مهارت ها، 
دانش و شللبكه هاي ارتباطي كلله در خارج از 
كشللور به دسللت آورده اند، تركيللب مي كنند 
و واسللطه هاي مهمللي ميان جوامللع محلي و 
كشورهاي پيشللرفته صنعتي هسللتند. فورنر 
)۲۰۰7( نشللان مي دهللد كلله در دهه 189۰، 
دولت ايتاليا حقوق تابعيللت دوگانه را، به ويژه 
بللراي مهاجراني كه در ايللاالت متحده آمريكا 
زندگللي مي كردنللد، به رسللميت شللناخت تا 
مهاجران به ميهن بيشتر عاقه مند شوند و پس 
اندازهاي خود را به ايتاليا بفرستند. بسياري از 
كشورهاي در حال توسعه نيز تابعيت دوگانه را 
پذيرا شللده و از پيامدهاي مثبت آن بهره مند 
گرديده اند. بطور مثال، تابعيت دوگانه در كشور 
مكزيك در سللال 1998 به رسللميت شناخته 
شللد. پيش از اين تاريخ، ميزان وجوه ارسللالي 
از سللوي مهاجران به مكزيك ساالنه حدود 3 
ميليارد دالر بود؛ پس از پذيرش تابعيت دوگانه، 
ارسال پس انداز از سوي مهاجران دو برابر شد و 

به ۶ ميليارد دالر در سال رسيد. 
كارمنت و بركوزن )۲۰۰7( اعتقاد دارند كه 
ارتباط مهاجران با كارشناسللان بومي به جاي 
پديده فللرار مغزها به پويايي انديشلله ها منجر 
مي شللود. به همين دليل، مهاجللران مي توانند 
محدوديت هللاي علمللي و مالللي كشللورهاي 
مادري را كاهش دهند. مايكل بين و همكاران 
)۲۰۰8( دريافته انللد كه در 1۲7 كشللور مورد 
بررسي، مهاجرت نيروي كار ماهر تأثير مثبتي 
بر شكل گيري سرمايه انساني داشته است. آنها 
نشللان داده اند كه كشللورهاي با سللطح پايين 
سرمايه انسللاني از نرخ پايين مهاجرت بهره اي 
نبرده انللد؛ و ميللزان زيان اين كشللورها از نرخ 
پاييللن مهاجرت بيللش از منافللع، ممانعت از 
مهاجرت نيروي كار افللراد تحصيل كرده بوده 
است. جنيفر برينكرهوفه )۲۰۰8( بيان مي كند 
كه ارتباط مهاجران با كشور مادري مي تواند به 
ثبات اقتصادي و سياسي ياري رساند. مهاجران 
يكللي از منابللع مهم براي بازسللازي سللرمايه 
 انسللاني در اين كشللورها هسللتند و مي توانند 
از طريللق بازگشللت دائمللي يللا اقامت هللاي 
كوتاه مللدت به تقويت كارآفريني و نوآوري و به 

تبع آن به توسللعه اقتصادي و ثبات سياسي در 
كشللور مادري ياري رسانند. دومونت و اسپيل 
وگل )۲۰۰8( معتقدند كه گروهي از مهاجران 
پللس از مدتي اقامت در كشللورهاي صنعتي با 
تجارب كاري، تحصيلي و پيوندهاي خارجي به 
ميهن بازمللي گردند. آنها با انتقال فناوري هاي 
جديد و نشللر دانش در رشللته تخصصي خود، 
فرآيند رشد و توسعه كشور زادگاه را تسهيل و 

تسريع مي كنند.
لبانگ )۲۰1۰( اظهار مي دارد كه مهاجران 
در مقايسه با سللرمايه گذاران خارجي، به دليل 
داشتن زبان و فرهنگ مشترك و با بهره گيري 
از شللبكه آشنايان و خويشاوندان، با هزينه هاي 
پايين تري براي سرمايه گذاري در كشور مادري 
مواجه هسللتند. به عاوه، مهاجللران مي توانند 
به عنوان حامي سللرزمين مللادري عمل كنند 
و كشللور ميزبان خود را براي گسللترش روابط 
اقتصادي و سياسي با كشور زادگاه خود ترغيب 

نمايند.
نيولنللد و تاناكا )۲۰1۰( نشللان داده اند كه 
مهاجران كارآفرين براي شناسايي فرصت هاي 
اقتصللادي در كشللور زادگاه، موقعيت ممتازي 
دارنللد و مي توانند با اسللتفاده از اين فرصت ها 
در ترغيللب بلله نللوآوري، انتقال سللرمايه هاي 
مالي، ايجاد فرصت هاي شللغلي و تسريع رشد 
اقتصادي به كشللور مادري كمك كنند. گست 
)۲۰11( تأكيد مي كند كه مهاجران مهم ترين 
مجللاري ارتباطللي براي ايجللاد پيونللد ميان 
انسان ها در فراسللوي مرزها هستند. مهاجران 
با توجلله به موقعيت ممتاز علمللي، اقتصادي، 
حرفلله اي و كسللب تجربه هاي روزافللزون در 
زمينه هاي گوناگللون، به قوي ترين و موثرترين 
مجموعه هللاي علمي، اقتصللادي و فرهنگي در 
جوامع ميزبان تبديل شللده، بطوري كه عاوه 
بللر تأثيرگذاري بللر ممالك مذكللور مي توانند 
نقش بسيار مهمي در حيات اجتماعي، علمي، 
صنعتي و اقتصادي كشللور مادر داشته باشند. 
او جريللان مهاجرت را ماننللد حركت خون در 
بللدن مي دانللد. همان گونه كه گللردش خون، 
غذا و اكسلليژن به بدن مي رساند؛ مهاجران نيز 
منابع مالي و انديشه هاي جديد را به جريان در 
مي آورند، منوط به اينكه زمينه ها و شرايط الزم 
براي جلب مهارت ها، سرمايه ها، تجربه ها، علوم 

و فنون آنها فراهم شود.
لبانگ )۲۰15( معتقد است كه مفيدترين 
راه بللراي انعللكاس تمايل به حفللظ ارتباط با 
مهاجران، پذيرش تابعيت دوگانه از سوي كشور 
مهاجرفرسللت اسللت. پذيرش تابعيت دوگانه، 
به معنللاي تاش براي ايجللاد ارتباط مجدد با 
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مهاجران اسللت؛ و احتمال بازگشللت مهاجران 
و بهره گيري از سللرمايه هاي فكري و مالي آنان 
در كشللور زادگاه را افزايللش مي دهد. فيش ۲ 
)۲۰15( نشللان مي دهللد كه پذيللرش راهبرد 
تعامل با مهاجران به عزم جدي كشللورها براي 
در اولويت قرار دادن رشللد اقتصادي و بسلليج 
تمامي امكانات داخلي و بهره گيري از پتانسيل 
مهاجران نيازمند است. احتمال اجراي سياست 
درهاي باز و تعامل با مهاجران هنگامي بيشللتر 
اسللت كه رهبللران اولويت را به رونق سللريع 
اقتصادي مي دهند. كشللورهاي مهاجر فرستي 
كلله خواهللان تسللريع آهنگ رشللد اقتصادي 
هستند بر جذب استعدادها و سايق گوناگون 
تأكيد مي كنند و ريسللك شكل گيري گروهي 
از شللهروندان ثروتمندتللر و از لحاظ سياسللي 

گستاخ تر و جسورتر را مي پذيرند. 
در ايران نيز مطالعات نسبتا متعددي در مورد 
علللل و پيامدهاي مهاجللرت نيروي متخصص 
صورت پذيرفته اسللت. به عنللوان مثال، طلوع 
)1378( سلللجوقي )1379( طايفللي )138۰( 
وقوفي )1381( عباسللي )138۲( راهشللخو و 
همللكاران )1391( ميرترابللي و خللاوري نژاد 
)1393( و رستمي حضوري )1393( به مطالعه 
علل مهاجرت نيروهاي متخصص و فرار سرمايه 
از ايران پرداخته اند و بر نقش جاذبه كشورهاي 
صنعتي تأكيد كرده اند، ولي در مورد مشكات 
جذب سرمايه فكري و مالي ايرانيان مقيم خارج 

مطالعات بسيار محدود بوده است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشللي كه 
در سللال 138۶ منتشللر كرده اسللت، ميزان 
سللرمايه مالي ايرانيان مقيم خللارج را بالغ بر 
13۰۰ ميليللارد دالر برآورد كللرده كه از اين 
ميللان فقط 9۰۰ ميليارد دالر سللهم ايرانيان 
مقيللم آمريكا اسللت. در اين گللزارش اعام 
شللده كه بيللش از ۶5۰۰ شللركت ايراني در 
دوبي فعاليت دارنللد و افزون بر 14۰۰ ايراني 
در بللورس دوبللي سللرمايه گذاري كرده انللد. 
اين سللرمايه مالي عظيم و تللوان كارآفريني 
ايرانيان مهاجر، مسللئوالن كشور را به اعمال 
سياست هاي مناسب در جهت جلب مهاجران 
بلله كشللور متمايللل سللاخته اسللت )مركز 
پژوهش هاي مجلللس 138۶(. روح اهلل طالبي 
آراني )1395( معتقد اسللت كلله با توجه به 
شللمار كثير نيروهاي متخصللص و كارآفرين 
مقيم خارج كشللور، وزارت امللور خارجه بايد 
نسبت به جلب ايرانيان مهاجر توجه ويژهاي 
داشته و مجلس شللوراي اسامي نيز بايد در 
جهت تسهيل فعاليت ايرانيان خارج كشور در 

قلمرو سرزمين ايران، قوانيني وضع كند.

 نقش مهاجرین در معجزه اقتصادي چین 
چيللن يكللي از نمونه هللاي موفللق جللذب 
سللرمايه هاي مالللي و فكري مهاجران اسللت. 
اين كشللور توانسته است سرمايه شمار كثيري 
از مهاجللران را جلب نموده، سللطح تكنولوژي 
را ارتقا داده و به رشللد سللريع توليد، اشتغال 
و صادرات دسللت يابد. تا قبل از سللال 1979 
نسللبت تجارت به توليد ناخالص ملي در چين 
هيچ گاه از 1۰ درصد بيشللتر نشده بود و حتي 
در دهه 7۰ ميادي اين نسللبت به كمتر از 5 
درصد رسيد. الزم به ذكر است كه در سال هاي 
بعد از انقاب از سال 1949 تا سال 19۶۰ اين 
كشللور تجارت قابل توجهي با شوروي سابق و 
ديگر كشورهاي كمونيستي داشت. بيش از دو 
سوم تجارت چين با كشورهاي كمونيستي بود 
و 48 درصد آن فقط با شوروي سابق و واردات 
ماشين آالت و نفت از شوروي سابق مهم ترين 
كاالهللاي وارداتللي بودند. در مقابللل چين نيز 
مواد غذايي و پارچه به شللوروي صادر مي كرد 
و كسللري در تللراز تجاري را به صللورت وام از 
اين كشور دريافت مي كرد. اما با افزايش بحران 
اقتصادي در چين و كشته شدن ميليون ها نفر 
چيني به دليل »قحطللي بزرگ«، تجارت مواد 
غذايي با اتحاد شللوروي وارد ركود شللد. عاوه 
بللر ايللن، افزايش تنللش و تفللاوت در ديدگاه 
دولتمللردان چين و شللوروي، تجارت ميان دو 
كشور را به شللدت محدود كرد. به اين ترتيب، 
در دهه 197۰ چين بسته ترين حالت اقتصادي 
خللود را تجربه كرد كه تا ميزان بسلليار زيادي 
به خاطر اجراي سياسللت خودكفايي بود كه به 
دستور مائو در چين پياده شد. در سال 1971 
نسبت تجارت به توليد ناخالص ملي به 5 درصد 

رسيد )نائتون، ۲۰۰7(. 
در دوران مائو سرخ بودن و عضويت در حزب 
كمونيسللت بيش از متخصص بللودن اهميت 
داشت. از سال 1949 به بعد پست هاي مديريتي 
عمدتا به افراد فعال در حزب كمونيسللت تعلق 
گرفللت؛ و گرايللش چندانللي به جللذب افراد 
تحصيلكللرده و متخصللص وجود نداشللت. در 
اوايللل دهه 195۰، بسللياري از خانوارهايي كه 
بستگانشان در خارج از چين زندگي مي كردند، 
زمين، شغل و گاه جانشان را از دست دادند. در 
دوران انقاب فرهنگي )7۶19۶۶(، روشنفكران 
و متخصصللان و خانللواده چيني هللاي مهاجر 
به شللدت مورد حمللله قرار گرفتنللد. حمله به 
روشللنفكران، به علوم و تكنولوژي چين آسيب 

جدي وارد كرد )همان(. 
ركللود مزمن اقتصللادي و بحران سياسللي 
پللس از مرگ مائو به همراه رشللد چشللمگير 

اقتصادهاي تازه صنعتي شللده آسلليا، از جمله 
تايللوان، رهبللران چين را تشللويق كللرد تا به 
چيني هاي مهاجللر اجازه فعاليللت بدهد؛ و از 
دانش و سللرمايه چيني هاي ساكن تايوان براي 
تسريع آهنگ رشد اقتصادي كشور بهره گيرند. 
علوم و تكنولوژي براي نوسللازي چين ضروري 
بود. پس از سللال 197۶، يكي از سياست هاي 
مهم بهبود برخللورد با روشللنفكران، از جمله 
چيني هاي مهاجر بود. براي كسللاني كه جهت 
تحصيل به خارج رفته بودند انگيزه ايجاد شللد 
تا به كشللور بازگردند. حتي براي كسللاني كه 
نمي خواسللتند براي زندگي به چين بازگردند، 
فرصت و امكانات فراهم شللد كه به چين سفر 
كنند و از طريق سخنراني تجارب و دانش خود 

را به ديگران انتقال دهند. 
چين براي تأمين بخشي از سرمايه و كسب 
دانش بللر ذخيللره عظيم ۲۰ ميليللون چيني 
مهاجر كه در هنگ كنگ، تايوان، جنوب آسلليا 
و كشورهاي غربي سكونت داشتند، تكيه كرد. 
رهبران چين در سللفر به كشللورهاي همسايه 
به نقللش چيني هللاي مهاجر توجه بيشللتري 
نشللان دادند. آنها دريافتند كه مهاجران چيني 
مي توانند در مدرن سازي چين نقش مثبتي ايفا 
كنند و در عين حال به بهبود روابط سياسللي 
ميان چين و كشللورهاي محل اقامتشان كمك 
كنند. آنها مي توانستند منابع مالي و از آن مهم تر، 
دانش و تجربه مديريتي به چين بفرسللتند. در 
سال هاي 1978 و 1979، بازگشايي كانال هاي 
جديللد تجاري در اسللتان هاي جنوب شللرقي 
ماننللد گوانگ دونگ و فوجيللان اولين قدم در 
راه آزادسازي تجارت خارجي بود. اين استان ها 
نزديك به هنگ كنگ و تايوان قرار داشتند كه 
بخللش بزرگللي از جمعيت آنهللا را چيني هاي 
مهاجر تشللكيل مي دادند. به اين ترتيب، موانع 
فعاليت هاي اقتصادي براي مهاجران لغو شد و 
معافيت هاي مالياتي براي شركت هاي خارجي 
توليد كننده محصوالت صادراتي در نظر گرفته 
شللد تا مهاجللران بلله سللرمايه گذاري در اين 

استان ها ترغيب شوند )نائتون، ۲۰۰7(. 
بدون ارتباط با چيني هاي مهاجر، بنگاه هاي 
خصوصي چيللن زير فشللار بدهي هاي خارجي 
كمر خم مي كردند. اگر بنگاه هاي تأسيس شده 
توسط چيني هاي مهاجر در اثر وجود ارتباطات 
خويشللاوندي و آشنايي با فرهنگ چيني وجود 
نمي داشللت، عدم شللفافيت در حاكميت قانون 
و ابهللام در فضاي كسللب و كار در چين مانع از 
حضور سللرمايه گذاران خارجي مي شد. سرمايه 
مهاجران چيني نقش تعيين كننده اي در تحوالت 
اقتصادي چين در سال هاي 198۰ و اوايل دهه 
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199۰ ايفا كرد. سللرمايه گذاري خارجي انتقال 
اطاعات بازار جهاني، ارتقاء سطح تخصص هاي 
مورد نياز در فرآيند توسللعه، افزايش صادرات و 
كسب ارز خارجي را تسهيل كرد. در اواسط دهه 
199۰، تقريبا يك دهه بعد از اينكه شركت هاي 
كوچك و متوسط تايواني براي اولين بار در چين 
فعاليت خود را آغاز كردند، اكثر سرمايه گذاري ها 
از بخش سللنتي، از جمله پوشللاك و تلفن، به 
صنايللع انفورماتيك، مخصوصللا كامپيوترهاي 
شخصي و لوازم جانبي منتقل شد. كمبود نيروي 
كار و هزينه نسبتا باال در تايوان باعث مهاجرت 
صنعت كامپيوتر اين كشللور به چين شللد. در 
فاصله سللال هاي 1995 تا 1999 سهم صنايع 
كاربر در سرمايه گذاري بنگاه هاي خارجي از 5۰. 
4۲ به 41٫44 درصد كاهش يافت و سهم صنايع 
با فناوري پيشللرفته از ۲۶.8۶ به 33٫۲1 درصد 

رسيد )تيسدل، ۲۰۰8(. 

 كاهش س�رمایه گذاري و تاثی�ر آن بر 
اقتصاد ایران

سللاله  بيسللت  چشللم انداز  سللند  در    
)14۰4-1384( پيش بيني شللده بود كه ايران 
با رشللد سللاالنه 8 درصد، در سللال 14۰4 به 
جايللگاه اقتصللادي برتر در منطقلله خاورميانه 
دسللت خواهد يافت. برآورد شده بود كه براي 
 تحقق رشللد 8 درصد در برنامه چهارم توسعه 
دالر  ميليللارد   1۲۰۰ بلله   )1384-88(
سللرمايه گذاري نيللاز اسللت )وزارت اقتصاد و 
دارايللي، 1393(. طي سللال هاي اخير با وجود 
اعمال سياسللت هاي مختلف از سللوي دولت، 
بخش خصوصي به افزايش سرمايه گذاري مولد 
و اشللتغال زا گرايش چنداني نشان نداده است. 
قطعا با هدف ارتقاء سللطح رفللاه مردم ايران و 
دسللتيابي به جايگاهللي متناسللب در اقتصاد 
جهاني كشللور نيازمند تسللريع آهنگ رشللد، 

تحول در سللاختارهاي اقتصادي و حضور فعال 
در بازارهاي جهاني به سللرمايه گذاري اسللت. 
سللرمايه مالي و دانش گسللترده ايرانيان مقيم 
خارج منبع ارزشمندي است كه در جهت رونق 
توليد و اشتغال ايران مي توان از آن بهره جست. 
جللدول ۲ تحوالت تشللكيل سللرمايه ثابت 
ناخالص را در فاصله سال هاي 1383 تا 139۶ 
نشان مي دهد. همان گونه كه در جدول ماحظه 
مي شللود، طي اين دوره ميزان سرمايه گذاري، 
رشللدي معللادل منفللي ۰٫7 درصد داشللته و 
نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي 
از حللدود ۲5 درصد به 17 درصد كاهش يافته 
است )بانك مركزي ايران، 1398(. عدم گرايش 
به سللرمايه گذاري، نه تنها از عوامل اصلي رشد 
انللدك اقتصادي در سللال هاي اخير بوده، بلكه 
مي تواند به مانعي بالقوه بر سر راه افزايش توليد 

و اشتغال در سال هاي آتي نيز منجر شود.

به دليل سرمايه گذاري ناكافي، بخشي از واحدهاي 
توليللدي ايران با مشللكل تكنولوژي كهنه و فرسللوده 
دسللت به گريبانند؛ و امكان رقابت با محصوالت مشابه 
خارجي را از دست داده اند. اگر با ايجاد فضايي اطمينان 
بخش، بخشي از سرمايه ايرانيان مهاجر، به همراه توان 
كارآفريني آنان به كشور وارد شود، مي تواند تحول قابل 

توجهي در اقتصاد ايران به وجود آورد.

 سرمایه ایرانیان مهاجر در كشورهاي 
میزبان 

جمعيت چند ميليون نفري ايرانياني كه در كشورهاي 
مختلف جهان سللكونت دارند، عموما افرادي فرهيخته و 
عمدتأ ثروتمند هستند و جايگاه برجسته اي در عرصه هاي 
علمي، اقتصادي، اجتماعي و هنري كشور ميزبان دار.د. پس 
از انقاب اسامي و به ويژه در پي جنگ تحميلي بخشي 
از ايرانيان كشور را ترك كردند. اما پيوند ميان كساني كه 
ماندند و آنها كه كشور را ترك كردند، پايدار و محكم باقي 
مانده است. در اثر مهاجرت گروهي از ايرانيان، امروز ملت 
ايران فراتر از مرزهاي رسللمي كشور گسترده شده است. 
ميليون هللا مهاجر ايراني از عناصر مهم و ژرف يك ميراث 
مشترك تاريخي سهم مي برند و از منابع ارزشمند علمي، 

فرهنگي و اقتصادي ايران نيز به شمار مي آيند. 

بدون شللك، مهاجرت گروهي از نخبگان سبب خروج 
ثروت هاي مادي و معنوي از ايللران بوده و تداوم آن براي 
كشللور خالي از زيان نخواهد بللود. خروج جمعيت جوان 
و پرانللرژي و خاق بر ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي كشور تأثير منفي بر جاي گذارده است؛ ولي اين 
چالش را مي توان به فرصت مبدل كرد. در فرآيند توسعه 
اقتصادي و اجتماعي، مقوله سللرمايه گذاري واجد اهميت 
بنيادي اسللت. بسياري از ايرانيان مهاجر نخبگان موفق و 
خاقي بوده اند كه همانند ديگر مهاجران در جست وجوي 
شللرايط بهتر براي زندگي، كشور مادري را ترك كرده اند. 
آنهللا در جريان مهاجرت، تجارب گوناگوني در عرصه هاي 
اقتصللادي و علمي كسللب كرده انللد و بللا بهره گيري از 
فرصت هاي جديد در كشور ميزبان دانش، تجربه و ثروت 
اندوخته انللد؛ ولي همچنان به ايران نيز تعلق خاطر دارند. 
بخش اعظم مهاجران به همكاري در جهت تسريع آهنگ 
رشد و توسعه ايران بسيار عاقه مندند بنياد انجمن پارسا، 
۲۰17؛  اي بريللج، ۲۰17(. ايران نيز براي ايجاد تحول در 
سللاختارهاي اقتصادي و حضور فعال در بازارهاي جهاني 
به سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيازمند است. سرمايه 
مالللي و دانش گسللترده ايرانيان مقيم خارج، بخشللي از 
منبع بالقوه و ارزشللمند توسعه كشور است كه در جهت 
رونق توليد و اشللتغال ايران بايد از آن بهره جسللت. آمار 

دقيقي از ثروت ايرانيان در سراسر جهان در دست نيست. 
بر اسللاس تحقيقات مقدماتي به عمل آمده از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس، ثروت ايرانيان مقيم خارج در سللال 
138۶ حدود 13۰۰ ميليللارد دالر و ثروت ايرانيان مقيم 
آمريكا به تنهايي بالغ بر 9۰۰ ميليارد دالر بوده است )مركز 
پژوهش هاي مجلس، 138۶(. اين برآورد در سال 1394، 
به حدود 3 تا 4 هزار ميليارد دالر افزايش يافته كه حدود 
1۰ برابر توليد ناخالص داخلي ايران و نزديك به 4 برابر كل 
درآمدهاي نفتي ايران در طول يكصد سال گذشته است. 
تخمين زده مي شود كه در آمريكا ثروتي كه توسط ايرانيان 
خارج از كشللور مديريت مي شود، بيش از ۲ هزار ميليارد 
دالر اسللت. فقط در سللال 139۰ ايرانيان سللاكن آمريكا 
حدود 4۰۰ ميليارد دالر در خارج از ايران سللرمايه گذاري 
كرده اند كه تقريبا معادل توليد ناخالص داخلي ايران است 

)فايننشال تريبون، ۲۰1۶(. 
عاوه بر كشللورهاي صنعتي آمريكا و اروپا، سللرمايه 
ايرانيان مهاجر به سللوي كشللورهاي در حال توسعه نيز 
سرازير شده اسللت )مركز پژوهش هاي مجلس، 138۶(. 
مقصد بخش بزرگي از سللرمايه هاي خارج شللده از ايران، 
كشورهاي حوزه خليج فارس بوده و امارات متحده عربي، 
كويت، قطر و عمان سللهم بااليي از سرمايه هاي ايرانيان 
مهاجر را جذب كرده اند. در سللال ۲۰13 حدود 8۰ هزار 

جدول 2- تحوالت سرمایه گذاري و تولید )قیمت ثابت سال 1390(
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شركت ايراني در دوبي حضور داشته اند و هزاران ايراني در 
بخش مسكن و بورس دوبي سرمايه گذاري كرده اند )اتاق 
بازرگاني ايران و امارات، 139۲(. مالزي، تركيه، ارمنستان و 
گرجستان از ديگر كشورهايي هستند كه در سال هاي اخير 
سللرمايه ايرانيان مهاجر و حتي قسمتي از پس اندازهاي 
داخل ايران را جذب كرده اند؛ ولي كشللور ايران كه براي 
تسريع آهنگ رشد و توسعه به اين سرمايه ها نيازمند است، 
بهره اي از سللرمايه هاي كان مهاجللران ندارد.اگر بتوانيم 
فضاي كسللب و كار مساعدي ايجاد كرده و امنيت تعامل 
مهاجران با ايرانيان داخل كشور را تضمين كنيم، با جلب 
اعتماد و اطمينان مهاجران، جذب ساالنه ده ها ميليارد دالر 
از سللرمايه هاي آنان به داخل كشور ممكن خواهد شد. به 
عاوه، بسللياري از ايراني هاي مهاجر با شركت هاي مطرح 
خارجي ارتباط دارند و مي توانند براي حضور شركت هاي 
خارجللي در ايران فعاليت كنند. اگر ايراني هاي مهاجر در 
فعاليتهاي اقتصادي ايران مشاركت داشته باشند و ثبات 
و امنيت فعاليت آنها تضمين شود، قطعا زمينه براي ورود 

سرمايه گذاران غيرايراني نيز فراهم خواهد شد.

 سرمایه هاي فكري ایرانیان مهاجر 
بسللياري از ايرانيان مهاجر مهندسللان، پزشللكان، 
هنرمندان، دانشللمندان، استادان دانشللگاه، صاحبان 
سرمايه و كارآفرينان موفقي هستند كه جايگاه وااليي 
در عرصه هاي علمي كشللور ميزبان دارند. بسللياري از 
دانشجويان ايراني در آمريكا، كانادا و برخي از كشورهاي 
اروپايي، پس از اتمام تحصيل در بازار كار اين كشللورها 
جذب شللده و به اقامت در اين كشللورها ادامه داده اند. 
شللمار قابل توجهللي از ايرانيان مهاجر در رشللته هاي 
مختلف آموزشللي در دانشللگاه هاي معتبللر آمريكا به 
تدريس اشللتغال دارند. مشابه همين وضعيت در ميان 
ايرانيان ساير كشللورهاي صنعتي نيز ديده مي شود. بر 
اسللاس برآورد انجمن ايرانيان آمريللكا، ايرانيان مهاجر 
تحصيللل كرده تريللن گروه نللژادي در كشللور آمريكا 
 محسللوب مي شللوند. بر طبق محاسللبات دانشللگاه

 ام. اي. تللي، اين گللروه 5۰ درصد باالتر از حد ميانگين 
جامعه در اياالت متحده درآمد دارد و از گروه هاي موفق 
جامعه آمريكا محسوب مي شوند. طبق اداره آمار آمريكا 
در سرشللماري سللال ۲۰۰۰، نزديك بلله ۲7 درصد از 
ايرانيان آمريكايي داراي مدرك كارشناسي ارشد به باال 
بوده كه اين ميزان در ميان گروه هاي مهاجر آمريكايي 
داراي رتبه نخست است. بيش از 5۶ درصد ايرانيان مقيم 
آمريكا داراي مدرك كارشناسي هستند كه در ميان ۶7 
گروه مهاجر آمريكا داراي رتبه دوم است. در كل، بيش 
از 45 درصللد از ايرانيان مقيللم آمريكا افراد متخصص 
هسللتند؛ و در 5۰۰ شركت برتر آمريكا نقش ايراني ها 
بسيار پررنگ است )فايننشال تريبون ۲۰1۶( در كانادا و 
اروپا هم همين موقعيت وجود دارد. به طور مثال، ايرانيان 
مقيم سوئد به عنوان موفق ترين گروه قومي در اين كشور 

شناخته شده اند )درويش پور، ۲۰۰9(.

 موانع جذب سرمایه هاي ایرانیان مهاجر 
در سه دهه اخير از سياست درهاي باز سخن گفته شده 
و بر ضرورت ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور براي 
افزايش رشد توليد و اشتغال در ايران تأكيد شده اما عوامل 
متعللددي مانع از تحقق اين هدف بوده اسللت. بي ثباتي و 
ريسك باال در فضاي كسب و كار از يك سو و عدم پذيرش 
امكان دو تابعيتي بودن مهاجران از سللوي ديگر، از موانع 
ورود سللرمايه مهاجران به كشللور بوده است. هرچند لغو 
قطعنامه هاي متعدد سللازمان ملل و شوراي امنيت عليه 
ايللران در پي مذاكرات برجام و توافقات هسللته اي، امكان 
ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج را تسهيل كرد؛ ولي خروج 
آمريكا از برجام و مشكات جدي در ارتباط ميان سيستم 
بانكي ايران و نظام بانكي بين المللي، همچنان موانع مهمي 
بر سر راه ورود سرمايه هاي مادي و فكري مهاجران به ايران 
اسللت. توافق برجام، نگاه دنيا را نسبت به ايران تغيير داد 
و فضاي مناسبي براي رونق اقتصادي و سرمايه گذاري هاي 
داخلي و خارجي فراهم كرد. انتظار مي رفت كه موانع داخلي 
و خارجي گسترش تعامل ايرانيان ساكن ساير كشورها، به 
ويژه ايرانيان مقيم آمريكا كاهش يابد؛ و زمينه مناسبي براي 
ورود سرمايه هاي مهاجران ايجاد شود. صندوق بين المللي 
پللول پيش بيني كرده بود كه درهاي بسللته به روي ايران 
باز شللود و در دو دهه آينده با رشللد پرشتاب بيش از ۶٫5 
درصد، 8 ميليون شغل جديد در كشور ايجاد شود )صندوق 
بين المللي پللول، ۲۰1۶(. با وجود تأثيللر مثبت برجام بر 
وضعيت اقتصادي ايران، نقض اين توافق توسط دولت آمريكا 
باعث شللد كه موانع جدي بر سر راه رشد سرمايه گذاري از 
ميان برداشللته نشود. هرچند مديركل امور ايرانيان وزارت 
امور خارجه ميزان سرمايه گذاري توسط ايرانيان مقيم خارج 
از كشللور، پس از تصويب برجام تا سللال 1395 را بيش از 
۶۰۰ ميليون دالر اعام كرده اسللت )ايرنا، 1395(، ولي در 
عمل ميزان ورود سرمايه ايرانيان مهاجر، كمتر از انتظارات 
بسلليار بود؛ زيرا از يك سللو فضاي كسللب و كار در ايران 
همچنان پرخطر باقي مانده اسللت؛ به عاوه نحوه برخورد 
بللا ايرانيان مهاجر پس از توافق برجام تغيير چنداني نكرد 
و موضوع جلب سللرمايه هاي مالي و فكري ايرانيان خارج 
كشللور عما در اولويت وزارت امور خارجه و نمايندگيهاي 
ديپلماتيك ايران در خارج از كشور قرار نگرفت.ريسك باالي 
سللرمايه گذاري در ايران، عامل فرار سللرمايه از كشور و در 
عين حال، مانع اصلي جذب سرمايه خارجي است. بر اساس 
گزارش گلوبال اكونومي، ريسك در ارتباط با فضاي سياسي، 
مبادالت اقتصادي و نقل و انتقال پول براي ايران در باالترين 

درجه )7 از 7( قرار دارد )گلوبال اكونومي، ۲۰۲۰( .

 جمع بندي 
در گذشللته با مهاجرت نخبگان بلله عنوان فرار مغزها 
به شدت مخالفت مي شد؛ امروزه تجربه بسياري از كشورها 
نشان داده كه مهاجران مي توانند منبع مهمي براي فرآيند 
توسللعه كشللور مادري باشللند. چين در جذب سرمايه 
مهاجران موفقيت چشمگيري داشته است. مهاجراني كه 

پس از به قدرت رسلليدن حزب كمونيسللت از اين كشور 
گريخته و در مناطق مختلف سكني گزيدند، پس از آغاز 
اصاحات اقتصللادي از اوايل دهه 198۰، مهم ترين منبع 
انتقال سللرمايه، تكنولوژي، دانش مديريت و دستيابي به 
بازارهاي صادراتي شللدند. دولللت چين با تصويب قوانين 
جديللد و ايجللاد مناطق ويللژه اقتصادي در همسللايگي 
هنگ كنگ و تايوان توان كارآفريني و سللرمايه هاي مادي 
و فكري مهاجران را به داخل كشور جذب كرد. طي چهار 
دهه گذشللته سرمايه گذاري مسللتقيم چينيهاي مهاجر 
ساكن هنگ كنگ و تايوان در رشد و توسعه اقتصادي چين 
تأثير تعيين كننده اي داشته است. ايران تاكنون در جلب 
سللرمايه مهاجران موفقيت چنداني نداشته و هنوز برخي 
به مهاجران و فعاليت آنها در كشور به ديده شك و ترديد 
نگريسللته مي نگرند. اين در حالي اسللت كه اكثر ايرانيان 
مهاجر سللاكن در كشورهاي صنعتي، كارآفرينان خاق و 
ثروتمند يا دانشمندان شناخته شده اي هستند كه از جايگاه 
شايسته اي در كشور ميزبان برخوردارند و با وجود زندگي 
در خارج از كشور، عموما به ايران دلبستگي عميقي دارند. 
اقتصاد ايران براي رشد نيازمند سرمايه گذاري هاي مولد 
در عرصه هاي مختلف اسللت. سرمايه هاي مادي و فكري 
ايرانيان مهاجر از منابعي است كه براي تسريع آهنگ توسعه 
بايد مورد استفاده قرار گيرد. تدوين و اعام قوانين و مقررات 
شفاف و يكپارچه در مورد امنيت همه جانبه ايرانيان مهاجر 
در كشللور مي تواند موانع ورود سرمايه هاي مالي و فكري 
ايرانيان مهاجر را از ميان بردارد. ايران مي تواند از سرمايه، 
تجربه و تخصص مهاجران براي غلبه بر مشكات اقتصادي 
خود بهره برده و آهنگ رشللد توليد و اشللتغال را شتاب 
بخشد. تدوين سياست هاي مشخص براي سرمايه گذاري 
ايرانيان مهاجر در سراسللر ايران و آزاد بودن انتقال اصل و 
سود سرمايه گذاري، اقدامات ضروري در جلب سرمايه هاي 
انسللاني و مالي ايرانيان خارج كشور به شمار مي رود. رفع 
موانع ياد شللده قطعا گام اصلي براي جذب سللرمايه هاي 
مستقيم خارجي بوده و ارتباطات خويشاوندي و دوستان 
مي تواند كانال ها و شبكه هاي ارتباطي ارزشمند داخلي را 
فراهم آورده و آشللنايي مهاجران با بازارهاي بين المللي و 
فناوري ها موجبات انتقال تجارب و دانش فني به كشور را 
به وجود آورد.اگر قوانين و مقررات اطمينان بخش و شفافي 
براي جلب سرمايه هاي فكري و مالي ايرانيان مقيم خارج 
تدوين و اعام شود، آثار مثبت گسترده اي بر سرمايه گذاري 
داخلي نيز خواهد داشللت؛ كه فراهم شللدن مقدمات آن 
نيازمند عزم جزم و هماهنگ مجموعه قواي سلله گانه و 
سللازمان ها و نهادهاي اصلي سياستگذاري در اين زمينه 
را مي طلبللد؛ به عبارت ديگر، الزم اسللت تفاهمي فراگير 
 براي ايجاد رشللد اقتصادي باال و پايدار و تحول در فضاي 
كسللب و كار و جهت جلب سرمايه هاي فكري و مالي همه 
ايرانيللان در داخللل و خارج كشللور صورت گيرد. اسللتفاده 
از تجربيللات چين در زمينلله انجام اصاحات گسللترده در 
عرصه هاي اقتصادي و سياسي و ايجاد اعتماد و جذب سرمايه 

فكري و مالي مهاجران، براي ايران بسيار مفيد خواهد بود.

مهاجرت
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منتظر شما در این صفحه ها هستيم
 معرف�ي اعض�اي انجم�ن مدیران صنایع به یكدیگر، كاري اس�ت كه در گذش�ته به ش�كل هاي گوناگون در كارآفرین انجام مي ش�ده اس�ت.
 عالوه بر  این در سایت انجمن به همدیگر معرفي شده اند. مجله كار آفرین با ارائه شكل جدیدي از معرفي شركت ها كه در صفحه هاي حاضر آن را 

مالحظه مي كنید، كار جدیدي ارائه داده است. در شماره هاي بعدي منتظر شما هستیم كه در این صفحه ها حاضر شوید.
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