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در این سالهای واپسین عمر و روزگار سالخوردگی
هرازچندگاهی با موضوعاتی مواجه میشوم كه سخت
متأث��رم کرده و اش��ك ب��ر دیدگانم ج��اری میکند؛
موضوعاتی چه بسیار گوناگون اما مشترك در یك چیز
و آن «عشق به وطن».هنگامی كه میبینم و میشنوم
فرهیختگان و روشنفكران ایرانی دور از وطن و سرزمین
مادری اینچنین به میهن خود عشق میورزند و برای
ارتق��ای آگاهی و ش��ناخت من ایرانی س��عی و تالش
میكنند ،وقتی كارشناس��ان و دانشپژوهان دور از مام
میهن برای رفع مشكالت و مصائب این ملك و درمان
دردها و رنجهای این مردم به هر طریق ممكن ،خود را
دچار سختیها و زحمات وصفناشدنی میکنند ،اشك
شوق بر دیدگانم جاری میشود و بر این همه مجاهدت
سر تعظیم فرود میآورم .اینكه افرادی چنین برجسته و
فرهیخته اینچنین در غربت درد «میهن» و مردمشان
را داشته باشند ،امری سخت ستایشبرانگیز است .اگر
یك وجه عظمت روح ایرانی ،دفاع جانانه و ش��هادتها
و ایثارهای جوانانی اس��ت كه هشت سال با دستهای
خالی ام��ا ارادههای بزرگ و فوالدی��ن ،از مرزهای این
س��رزمین دفاع و جان شیرینش��ان را نثار ارزشهای
دینی و اعتق��ادی و ماندگاری این آبوخاک كردند كه
خود قصههایی است عاش��قانه و احادیثی پرخون؛ اگر
فرهیختگان و عالمان و روشنفكران ساكن این سرزمین
در تمامی این س��الها و با وجود مصائب و كمبودها و
بعضا نامهربانیها و بیمحبتیها در میهن عزیز ماندند
و جالی وطن نكردند و با آثار علمی و پژوهش��ی و نیز

ابداعات هنری و فرهنگی وزن و اعتبار این س��رزمین،
ای��ران عزی��ز را همچنان در جه��ان پ��رآوازه کردند و
دستاوردهای بس��یار بر جای نهادند كه خود فرصت و
مجالی خاص و مستقل میطلبد و اگر دولتمردانی كه با
وجود نامالیمات ،طعن ،دشمنیها ،وسوسهها و فشارها،
خدمت به م��ردم و میهن را برگزیدند و س��اختارهای
اقتصادی و صنعتی این ملك را اعتال بخشیدند و اگرهای
دیگر كه بیشك بسیارند ،فراهم و ممكن نشده است،
مگر جز توانمندی و اس��تغنای روح انسان ایرانی! روح
و روانهایی كه مانند همیش��ه تاریخ و چون چشمهای
میجوشد و در جای خود مانند رعد میخروشد و فارغ
از فاصل��ه جغرافیایی و بیرون یا درون مرزها یا درون یا
بیرون س��اختار قدرت ،همچنان در عش��ق به میهن و
مردمشان میكوشند و دغدغهای جز سعادت و كامیابی
این مردم و پیش��رفت و توس��عه این وطن ،ایران عزیز
ندارند.اینهمه مقدمهای بود برای بیان یك عبارت كوتاه
و آن عبارت آ ن است كه «قدر سرمایههای انسانی خود
را بدانیم!» .این سخن یك صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد
ملی است كه برخالف تمامی باورهای ذهنی و تصورات
بهظاهر عینی ،عرض میكند آنچه یك ملت را در میان
س��ایر ملل و در اوج تنگناها و مش��كالت برمیكش��د
و اعتبار و عظمت میبخش��د ،نه منابع معدنی ،انرژی،
وسعت سرزمین ،پول و سرمایههای مادی و مالی بلكه
در یك كالم غنای «سرمایههای انسانی» آن سرزمین
و ملت است! این سرمایهای است كه اگر موجود باشد،
جای خالی آن دیگر سرمایهها را پر میكند و اگر نباشد،

تمامی آن دیگره��ا ،به هیچ كاری نمیآیند.میهنمان،
ایران عزیز ،از منظر سرمایههای انسانی ،سرزمینی است
بس شگفتانگیز! غنی و حسرتبرانگیز!
كافی است از این ثروت ملی عظیم خود آگاه شویم
ببخشیدن
و اساس قدرت خود را بر گردآوردن ،ار جوقر 
و بهرهگیری از این سرمایههای عظیم انسانی قرار دهیم
و آنگاه به چش��م خود ببینیم چهها خواهد ش��د؛ چه
كارهاییكارستان!
اكنون كه میهنمان با سختترین شرایط اقتصادی
و سیاس��ی دستبهگریبان است ،شایسته است از صلح
و آش��تی س��خن بگوییم و این امكان را فراهم آوریم تا
تمامی ایرانیان عاشق میهن و مام وطن ،فرهیختگان و
روشنفكران و عالمان و كارشناسان خارج و داخل كشور
در فضایی امن و آرام بتوانند عشق و عالقه خود را برای
اعتالی میهن ابراز و ایثار کنند.
این سخن سالخوردهصنعتگری است كه هرچه
در زندگی داشته در مسیر عشق به اعتالی میهن
و مردم صرف کرده و از مشاهده روح بزرگ انسان
ایرانی كه در نقطهنقطه جهان میدرخشد ،به وجد
میآید و اشك میریزد!
مرزها و مرزبندیهای كاذب را كنار زنیم و گوهرهای
كمیاب سرمایه انسانیمان را پاس بداریم كه بقا و دوام
این ملت و سرزمین جز از این مسیر حاصل نمیشود:
همراه شو عزیز ،همراه شو عزیز
تنها نمان به درد ،کاین درد مشترک
هرگز جداجدا ،درمان نمیشود
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توصيههايي براي سختترين روزها
محمد صادق جنانصفت
سردبیر

ش��هروندان ايراني همانن��د همتاهاي
خود در  200كش��ور ديگر جهان از نيمه
زمس��تان پارس��ال تا امروز و ت��ا روزيكه
ويروس كرونا به بند كش��يده نشود يكي
از س��ختترين دورههاي تاريخ معاصر را
تجرب��ه ميكنند .وي��روس مرگبار كرونا
عالوه بر اينكه تا آخر خردادماه امس��ال
جان  500هزار ش��هروند جهان را گرفته
است ،خس��ارتي بزرگ بر كسب و كار و
اقتصاد كشورها و جهان وارد كرده است
و دهها ميليون ش��غل و صدها هزار بنگاه
كوچك و بزرگ را نابود كرده است .يكي
از بدترين و غمانگيزترين پيامدهاي شوم
و نااميدكنن��ده گس��ترش ويروس كرونا،
افس��ردگي جهاني اس��ت كه پس از اين
در جامعهه��اي گوناگون به ش��كلهاي
مختلف خود را نشان خواهد داد .آخرين
گمانهزنيه��ا از طرف بان��ك جهاني اين
اس��ت كه در س��ال  2020اقتصاد جهان
 3.5درصد سقوط رشد را تجربه ميكند
و ش��مار قاب��ل اعتناي��ي از كش��ورها و
ش��ركتهاي بزرگ تابآوري خود را به
م��رور از دس��ت ميدهن��د و در انتخاب
جان و نان ناگزيرند نان را انتخاب كرده و
كسب و كارهاي تعطيل شده را باز كنند.
ايران در بدترين وضعيت
واقعي��ت تلخ اين اس��ت ك��ه ويروس
كرونا در بدترين وضعيت ايران به س��راغ
ايرانيان آمد .در شرايطي كه دولت ايران
در پيش از ش��يوع ويروس كرونا به دليل
تحريمهاي تشديد شده كسري بودجهاي
معادل  200هزار ميليارد تومان داش��ت
و صادرات نفت به حداقل رس��يده بود و
صادرات س��اير كاالها به آرامي به سمت
پايي��ن و س��رازيري راه ميياف��ت ،كرونا

ني��ز از راه رس��يد .نهاد دول��ت در ايران
اكن��ون به دليل اينكه سياس��ت خارجي
در ش��رايط پيچي��دهاي ق��رار گرفت��ه و
با فش��ارهاي ش��ديدي حت��ي از ناحيه
كش��ورهاي اروپايي مواجه ش��ده است و
تحريمه��اي فزاينده روزنهه��اي تجارت
خارجي را مس��دود ميكند در موقعيت
عجيبي قرار دارد .كارشناس��ان و ناظران
آگاه باور دارن��د در ادامه كار دولت و در
صورت تداوم اين شرايط عجيب احتمال
اينكه اقتصاد به بهروزي برس��د ناممكن
شده اس��ت .از س��وي ديگر اما كرونا در
ش��رايطي به اي��ران آمد كه ش��هروندان
ايراني به دليل تداوم رش��د شتابان تورم
در سالهاي  1397و  1398و نيز تداوم
رشد منفي توليد ناخالص داخلي ،قدرت
خريد خود را دس��تكم ت��ا  40درصد از
دست دادهاند .ناتواني دولت و شهروندان
ايراني براي حفظ و صيانت از شغلهايي
كه با سرمايهگذاري تاريخي پديدار شده
بودند و صيانت از هزاران بنگاه كوچك و
بزرگ راه ،را براي عبور از بحرانها دشوار
كرده است.
چه باید كرد؟
ميت��وان و ميش��د برخ��ي از
دشواريهاي تحميل شده بر كسب و كار
ايرانيان را در س��طوح كالن و بر فعاليت
بنگاهها و خانوادهه��ا ادامه داد كه بدون
تردي��د بيش��تر صنعتگ��ران ارجمند آن
را ميدانن��د .از طرف ديگر پاس��خ دادن
به اين پرس��ش كه چه باي��د كرد نيز در
وضعيت فوقالعاده پيچي��ده امروز ايران
كار آس��اني نيست و توصيه و اندرز دادن
نيز در اين روزها به كار نميآيد .اما دست
روي دست گذاشت و هيچ كاري نكردن
نيز دردي را درمان نميكند و ش��ايد به
بيماري روحي  -ذهني بيشتر منجر شود.
به نظر ميرس��د صنعتگ��ران ارجمند و
اصيل ايران در چنين روزهاي سختي بايد

بر عادتهاي گذشته كه در شرايط عادي
آنها را انجام ميدادند را كنار گذاش��ته و
رفتار و گفتارهايي منطق بر س��ازوكار با
روزگار ايران امروز انتخاب كنند .برخي از
مس��ائل و برخي پيشنهادها براي شرايط
فعلي را يادآور ميشوم:
يكم -همبستگي دروني
صنعتگران ايراني توجه داش��ته باشند
در روزهايي به سر ميبرند كه موجوديت
و فلس��فه وجودي آنها از سوي گروههاي
گوناگون سياس��ي و اجتماع��ي با تهديد
مواج��ه خواه��د ش��د .بروكراته��اي
دولت��ي در راس مخالف��ان موجودي��ت
س��رمايهگذاران و صنعتگران قرار دارند.
گروهه��اي چپگراي��ي كه اي��ن روزها از
بدبخت��ي ش��هروندان جهاني اس��تفاده
كرده و با بوق و ش��يپور و دهل سروصدا
ميكنند كه بايد سرمايهگذاران نقرهداغ
ش��ده و تا ميش��ود از آنها ماليات گرفت
و ني��ز گروههايي از طيفهاي سياس��ي
داخلي در راس مخالفان فلسفه وجودي
صنعتگران و كارخانهداران قرار دارند .در
چنين وضعيتي است كه صنعتگران بايد
در چارچ��وب قانون و عرف و در كانونها
و نهاده��اي صنفي و صنعتي باقي بمانند
و همبس��تگي خود را مستحكمتر از قبل
كرده و دنبال بقا باشند.
دوم  -توصيه به اصالح ساختاري
واقعي��ت س��خت و تلخ اين اس��ت كه
اقتصاد اي��ران در تله سياس��ت خارجي
گرفتار شده است و تا اين مشكل برطرف
نش��ود و تعامل با جه��ان و نظام جهاني
ب��ه روال ع��ادي برنگردد ام��كان اصالح
اقتصادي وجود ندارد .بنابراين صنعتگران
ارجمن��د بايد بي��ش از هر چي��ز به اين
بينديش��ند كه چه راهي براي طرح اين
موضوع در كانونها و مراكز تصميمسازي
و تصميمگيري دولتي ،خصوصي و ساير
نهادها ميتوان يافت .به نظر ميرسد بايد
در اين باره جديتر و عميقتر از هر زمان
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ديگري فكر و عمل كرد تا ضمن اينكه به كليت فعاليتهايشان
آس��يب نرس��د و در راه حذف يكي از بزرگترين سدهاي پيش
رو گام بردارن��د .صيانت بلندم��دت از بنگاههاي صنعتي بدون
برط��رف ش��دن اين معض��ل ناممك��ن خواهد ب��ود و روندي
فرسايشي براي نابودي فراهم خواهد شد .گروههاي كارشناسي
در دل انجمنها و نهادهاي صنعتي بايد بس��تر مناس��بي براي
پژوهش در اين باره فراهم كنند.
سوم  -همافزايي با اتاق ايران
صاحبان و مديران بنگاههاي صنعتي و اقتصادي در موقعيت
دش��واري ق��رار دارند كه برخي از آنها در س��طرهاي پيش��ين
يادآوري شد .به نظر ميرسد در اين وضعيت سخت صنعتگران
بايد بيش از پيش به نهادهاي باالدستي خصوصي توجه داشته
باش��ند .اتاق بازرگاني اي��ران و اتاقهاي شهرس��تانها در اين
وضعيت تهديدآميز بايد قدرتمندتر از هميشه باشند تا بتوانند
در چانهزن��ي با قواي س��هگانه از حق و حقوق بخش خصوصي
حمايت و دفاع كنند .بدون وجود يك نهاد باالدستي قانوني كه
تواناييهاي كارشناسي و منابع مالي كافي براي پژوهش داشته
باش��د بنگاهها و نهادهاي كوچكت��ر نميتوانند در برابر قدرت
دولت ايستادگي كنند.
چهارم  -بهرهوري باال
بررسه��اي بازار پول و س��رمايه نش��ان ميده��د ،برخالف
انتظ��ارات و رفتاره��اي قبل��ي بانكه��ا از ق��درت كافي براي
پرداخت تس��هيالت و اعتبارات برخوردار نيستند و در وضعيت
كنوني ترجيح ميدهند منابع خود را در جاهاي ديگر هزينه و
سرمايهگذاري كنند .از سوي ديگر بازار سرمايه اما با رشدهاي
قابل توجه مواجه شده و البته ريسكهاي خود را دارد .سرانجام
اينكه راه ورود سرمايه خارجي نيز به كشور مسدود شده است.
در چني��ن وضعيتي كه قدرت خريد جامعه نيز روندي كاهنده
را تجربه ميكند بنگاههاي صنعتي براي تامين منابع مورد نياز
و نيز براي فروش و كسب درآمد بايد از نيروي كار موجود و از
س��رمايه مالي و مادي خود با باالترين درجه بهرهوري استفاده
كنن��د تا نياز كمتري ب��ه تامين س��رمايههاي كمياب و گران
داشته باشند.
پنجم  -تشديد مطالبهگري
آخرين توصيه اين نوش��ته به صنعتگ��ران پرتالش و اصيل
اين اس��ت كه مقوله مطالبهگري از نهاد دولت و س��اير نهادها
را ح��ق خود بدانن��د و با همه توانايي كارشناس��ي و تبليغاتي
خواس��تههاي قانون��ي و عرفي خود را با ص��دای بلند به گوش
مديران دولت برس��انند .س��ازمان امور مالياتي ،سازمان تامين
اجتماعي ،گمرك ايران ،بانك مركزي و س��اير نهادهاي دولتي
به ش��كل جزيرهاي عمل كرده و هر كدام دنبال اين هس��تند
كه س��ازمان خود را كارآمد نش��ان دهن��د و در وضعيت فعلي
همگي نيز چشم به درآمد و سود بنگاههاي صنعتي دوختهاند.
صنعتگ��ران بايد بدون احتياط و البته مجهز به نيرو و پژوهش
كارشناسي مطالبهگري از دولت را در دستور كار قرار دهند.

اميد و انتظارات و انتخابات
محمدرضا ستوده
دبيركل انجمن مديران صنايع

كس��ي ترديد ن��دارد كه حال و روز صنعتگ��ران ايراني در اين
سالهاي تازه سپري ش��ده خوش نبوده و نيست .از سوي ديگر
اما كسي هم شك ندارد كه صنعتگران اصيل و سختكوش ايراني
در همي��ن دوره س��خت با صيانت از كارخانهه��ا و توليد ،ضمن
حفظ اش��تغال موجود و حتي رشد اشتغال نيازهاي مادي كشور
را نيز برطرف كردهاند .در چنين روزهاي عجيب و سخت ،توصيه
ك��ردن به صنعتگراني كه هر ك��دام از آنها تجربههاي طوالني و
پربار در دوره عمر و فعاليت خويش دارند از عهده من برنميآيد،
اما وظيفه سازماني و نهاديام و نيز عالقه و دلسوزيام به ميهن
و انجمن مديران صنايع فرمان ميدهند از صميم قلب از اعضاي
محترم انجمن بخواهم مراقب يكديگر باش��ند و راههاي نيرومند
شدن را بيابند.
يك��ي از راههاي ماندگاري با س��رافرازي انجمن مديران صنايع
در  4دهه س��پري شده از فعاليتهاي پربار خود اميدوار بودن به
آينده و در عين حال ديدن سختيهاي راه است .در اين سالهايي
كه همراه اعضاي هيات مديره انجمن و نيز ساير اعضاي ارزشمند
بودهام بس��يار ديدهام ك��ه اكثريت آنها ضمن گاليه از ش��رايط و
ضم��ن انتقاد از وضعيت نابس��امان اداره اقتصاد از س��وي دولت،
ام��ا در ژرفاي وجود خويش اميدوار به آينده ب��وده و راه را ادامه
دادهاند اكنون و در ش��روع تابس��تان  1399كه بايد بار ديگر دور
هم جمع ش��ويم و انتخابات تازه برگزار كنيم ،اين چراغ اميدواري
به آينده را روش��ن و اميدواركنن��ده ميبينم .در همه بهار 1399
ك��ه ويروس م��رگآور كرونا راههاي دي��دار و گفتوگوي رودررو
ب��ا اعض��اي محترم را س��خت و اندك كرده ب��ود از نيروي بزرگ
اينترنت و ش��بكههاي اجتماعي استفاده و گفتوگو برقرار بود .در
همه گفتوگوهاي پرش��مار انجام ش��ده ،اعضاي ارزشمند انجمن
ضمن گاليه از سياستهاي اقتصادي بازدارنده در سطح كالن اما
همچنان اميدوارانه چش��م به آينده دارند و اين را در گفتوگوها
آش��كار ميكردند .با اميد به بهروزي بيشتر انجمن مديران صنايع
به مثابه يكي از اصيلترين نهادهاي مدني كارفرمايي ،اميد اس��ت
انتخابات در پيش رو كه ميدانم با دشواريهاي ويژه همراه است
شاهد حضور چشمگير و متعهدانه شما ياوران انجمن باشيم.
واقعيت اين اس��ت كه انتخابات سالم و نيرومند در انجمنهاي
مدني كانون و قلب دموكراس��ي اس��ت 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 كش��ور
و به ويژه صنعتگران و مديران محترم عضو انجمن مديران صنايع
چشم اميد به ياري و مشاركت شما داريم.
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ایران 99
چشمانداز امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران
«چشمانداز امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران» ،بخشي از «سالنماي
امنيت ملي جمهوري اس�لامي ايران» اس��ت كه از ش��ماره نخس��ت آن
تاكنون مورد توجه ويژه و پيگيري مخاطبين سال نما ،به ويژه مسئوالن
و دس��تانداركاران قوا و نهادهاي مرتبط و كارگزار در تأمين امنيت ملي
جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته است .در عين حال ،در خصوص جايگاه
و اهميت راهب��ردي و همچنين ،ارزش كاركردي تخمينهاي مندرج در
اين بخش ،برخي ابهامها و پرسشها ،به ويژه در پي تحقق يا عدم تحقق
اين تخمينها ،از س��وي مخاطبين طرح شده است .در اين خصوص بايد
تأكيد نمود كه گرچه بخش چش��مانداز س��ال نما ،به لحاظ ادبيات متن
در قال��ب نوعي گزاره صري��ح و ابطالپذير و با طيف دوگانه احتمال كم و
احتمال زياد ،به نگارش در ميآيند ،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 ويژگيهاي راهبردي و اولويتهاي محيط
امنيت ملي جمهوري اس�لامي ايران در سال آتي ( )۱۳۹۹ميدهند و با
ارائه پيشآگاهيها 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 ميكنند تا دچار غافلگيري و شكست راهبردي در اين عرصه
نشود و از فرصتهاي موجود نهايت بهره را برده و يا فرصتسازي كند .به
بيان ديگر ،اين تخمينها بيان و ارائه ميشوند تا كارگزاران مسئول ،بسته

به نوع منافع و موقعيت نظام در جهت تحقق آنها بكوشند و يا مانع تحقق
آنها ش��وند .بنابراين ،گزارههاي اين بخش كه به عنوان چشمانداز ۱۳۹۹
مطرح ش��دهاند ،در واقع ،دستور كار امنيتي و راهبردي در ابعاد گوناگون
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،نظامي ،زيستمحيطي ،سايبري و
مانند آنها و در عين حال ،مهمترين چالشها يا فرصتها و تهديدهاي امنيتي
جمهوري اسالمي ايران در سال  ۱۳۹۹خواهند بود كه در قالب«تخمين»،
مطرح و برجسته ميشوند .به اين معنا ،ترسيم چشمانداز ،بخشي از فرآيند
برآورد امنيتي را شكل ميدهد و در واقع ،آن را تكميل ميكند ،يعني بر
نوعي روندشناسي و رونديابي بنا ميشود و منتج از آن است .به بيان ديگر،
اتاق فكر پشتيبان اين مجموعه ،روش «روندپژوهي» را مبناي توليد اين
بخش از س��ال نما ،يعني چشمانداز قرار داده و البته ،عالوه بر آن ،از ديگر
تكنيكها همچون توفان فكري و دلفي محدود نيز اس��تفاده كرده است.
در عين حال ،ويژگي مش��خص س��ال  ۱۳۹۹را ميتوان «عدم قطعيت»
در بيشتر سطوح و ابعاد امنيتي دانست .اين ويژگي خود را در برآوردها و
تخمينهاي اين شماره از سالنما نشان داده و ترسيم وضعيت سال ۱۳۹۹
را بسيار دشوار كرده است .با وجود اين ،در بخش «چشمانداز» تالش شده
گزارههاي تخميني به گونهاي صريح و بدون ابهام تدوين شوند تا مخاطبين
و مسئولين حوزههاي مرتبط را در شرايط «فقدان تصميم» قرار ندهند و
در عين حال ،به تصميمگيري به موقع و بهينه از سوي آنها كمك كنند.
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* با احتمال زياد ،در سال  ،۱۳۸۹آمريكا و رژيم
صهيونيستي ،همچنان در پي ترور هدفمند مقامات
با اسالمي و شخصيتهاي محور مقاومت در منطقه
خواهند بود .با احتمال كم ،شخصيتهاي سياسي
محور مقاومت و منطقه نيز آماج اين حمالت خواهند
ب��ود ،به ويژه اگر بهتدريج مع��ادالت ژئوپليتيك به
س��مت 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 اس�لامي زده و اش��خاص
سياسي يا نظامي و علمي را هدف حمله تروريستي
و تاسيس��ات فني ،صنعتي و نظامي كشور را هدف
حمالت خرابكارانه قرار دهد.
* گرچه داعش در س��ال  ،۱۳۸۹در عراق و افغانستان
تقويت خواهد شد ،اما به نظر ميرسد تروريسم تكفيري
در منطقه به ميزان هر چه بيش��تري محل��ي و طرفدار
خواس��تهاي سرزميني خواهد شد و از اقدمات فرامرزي
اجتناب خواهد كرد .البته ،اقدامات سفارش��ي تروريستي
آنها عليه جمهوري اس�لامي ب��ه صورت نيابتي محتمل
خواهد بود.
* در س��ال  ،۱۳۶۹گروههاي تروريس��تي كه ضربات
زيادي در اواخر س��ال  ۹۷و س��ال  ۹۸متحمل ش��دهاند،
اقدام به بازسازي توان خود خواهند كرد .از اين رو ،احتمال
افزايش عمليات تروريس��تي در نيمه دوم سال  ۱۳۹9به
صورت نسبي بيشتر از سال  ۱۳9۸خواهد بود
* تخمين زده ميش��ود كه در سال  ،۱۳۹۹تالش
آمريكاييها در چارچوب گ��روه اقدام عليه ايران براي
ايج��اد ائت�لاف و همگرايي مي��ان گروههاي مختلف
اپوزيس��يون ،به ويژه ميان اپوزيسيون قومگرا با ديگر
گروهها افزايش خواهد ياف��ت ،چراكه با احتمال زياد،
سال  ،1399سال تحريك مناطق قومي -مذهبي ايران
براي شكلدهي به شورشهاي قومي ،حتي در اشكال
مسلحانه آن خواهد بود.
* با احتمال زياد ،منافقين در سال  ۱۳۹۹همچنان در
عرصههايي چون جنگ شناختي ،جاسوسي ،خرابكاري،
افش��اگريهاي س��اختگي از توانمنديه��اي راهبردي
جمهوري اسالمي 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 ميكند و از اينرو،
اپوزيسيون برانداز جمهوري اسالمي از جمله منافقين را
در اين مسير به كار ميگيرد .ضمن آنكه به نظر ميرسد
استراتژي به اصطالح كانونهاي شورشي منافقين بيشتر
با هدف مشغولسازي نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي
طراحي شده و از اين رو ،در سال  ،1399تداوم يافته و با
احتمال كم شدت خواهد گرفت.
* به نظر ميرس��د در س��ال  ۱۳۹۹رون��د همگرايي
گروههاي اپوزيسيون خارج از كشور كه با تشكيل«شوراي
مديري��ت گذار» در س��ال  ۱۳۸۸آغاز ش��ده ،تداوم يابد.
هر چند به نظر ميرسد كه هنوز اختالفات عميقي بين
آنها وجود دارد ،اما با حمايت مالي و سياس��ي كشورهاي

منطقهاي و فرامنطقهاي اين مسير ادامه خواهد يافت .يكي
از مهمترين گروههاي اپوزيسيون تالش براي ايجاد توافق
بي��ن گروهها براي انجام اقدامات مش��ابه عليه جمهوري
اسالمي اثرگذاري بيشتر است.
* با تشديد فشارهاي اقتصادي به كشور در سال ،۱۳۹۶
به ويژه با توجه به آثار و پيامدهاي منفي اقتصاد اپيدمي
ويروس كرونا ،چنانچه اميدي كه به مجلس اصولگرا براي
رفع مشكالت بسته شده در نيمه دوم سال بينتيجه بماند
و يا شوك جديد اقتصادي و معيشتي به جامعه وارد شود،
با احتمال زياد شاهد بروز دوباره ناآراميها و اغتشاشات در
كشور خواهيم بود
* با توجه به قرائن و شواهد موجود در فضاي بينالمللي
و انتخابات آتي رياستجمهوري اياالت متحده و نيز آينده
نامعلوم س��رمايهگذاري خارجي ،انتظار ميرود در س��ال
 ۱۳۹۹بسياري از بنگاههاي اقتصادي وضعيت نامطلوبي
داشته باشند .با اين وصف ،به احتمال زياد ناآراميها حول
محور مطالبات اقتصادي يا اجتماعي تشديد خواهد شد.
با توج��ه به افزايش كنشهاي اعتراضي دانش��جويي در
س��ال جاري ،ممكن است اعتراضات با منشأ اقتصادي با
اعتراضات دانشجويي هم بسته شده و به دليل گستردگي
و پاياي��ي ،مديريت نيروهاي انتظام��ي و امنيتي را دچار
فرسايش و ناكارآمدي كند.
* سال  1399با احتمال زياد ،سال تحقق سياستها و
الگوهاي تحول قضايي است كه رئيس قوه قضاييه پس از
تصدي مسئوليت ارائه كرده است .به نظر ميرسد در سال
 ،۱۳۹۹حركت دستگاه قضايي در راستاي اين سياستها
باش��تابتر خواهد بود و به ويژه ش��اهد گسترش مبارزه
قضايي با فساد اقتصادي در كشور با همكاري مؤثر مجلس
شوراي اسالمي در دوره جديد خواهيم بود.
* با احتمال زياد در سال  ،۱۳۹۹با شكلگيري مجلس
يازدهم ،تنش ميان دولت و مجلس افزايش خواهد يافت،
به ويژه اگر كرس��ي رياست مجلس براي رهبران جريان
موس��وم به نواصولگرايي فراهم ش��ود؛ مگر آنكه وضعيت

تحريمهاي بينالمللي ،معارضهجويي دولت اياالت متحده،
افزايش تنش با اروپا و تبعات اپيدمي كرونا يا نا آراميهاي
اجتماع��ي ،مجموعه حاكميت در داخل را به همگرايي و
همبستگيوادارد.
* با احتمال زياد ،مهمترين تهديد جمهوري اسالمي
ايران در س��ال آينده ،همافزايي آسيبپذيريهاي داخلي
و تهديدات منطقهاي و بينالمللي خواهد بود؛ زيرا تمامي
عوام��ل داخلي ،منطق��هاي و بينالملل��ي داراي حداكثر
اثرگذاري بر وضعيت كشور خواهند بود .در عرصه داخلي
متاس��فانه برخي بازيگران ،آگاهانه يا ناآگاهانه و به دليل
تعصبات و منفعتطلبيهاي سياسي و جناحي به دنبال
تضعيف دولت و ايجاد ش��كاف ميان بخشهاي مختلف
حاكميت از يكس��و و حاكميت و مردم از س��وي ديگر
خواهند ب��ود .همچنين فعاليتهاي م��وازي و به نوعي
سردرگمي در عرصههاي مختلف تصميمگيري از جمله
در حوزه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياس��ي و حتي
امنيتي ،باعث تضعيف كارآمدي نظام خواهد شد .در چنين
شرايطي طبعا فشارهاي منطقهاي و تحريمهاي بينالمللي
بيش از پيش اثرگذار خواهند بود.
* از جمل��ه تهديدات متصور در س��ال  ،۱۳۹۹عليه
جمهوري اسالمي ايران ،جاسوسي سايبري و خرابكاري
سايبري در تأسيسات هستهاي و موشكي كشور از سوي
عربس��تان سعودي ،رژيم صهيونيستي و اياالت متحده و
حتي برخي بازيگران غيردولتي مانند منافقين خواهد بود.
حمله به زيرساختهاي حياتي كشور مانند شبكه پولي و
مالي نيز در همين چارچوب ،بسيار محتمل خواهد بود.
* نتاي��ج انتخابات مجلس ش��وراي اس�لامي حاكي
اس��ت كه مجلس يازدهم بهطور مطلق همسو با جريان
سياس��ي اصولگرا خواهد بود .با توجه به يك دست شدن
اين مجلس ،احتمال تشديد مخالفتها با دولت ،استيضاح
وزرا و يا حتي رياستجمهوري باالتر خواهد رفت .در سال
 ،۱۳9۹متناسب با چالشي كه ميان مجلس و دولت شكل
بگيرد آسيبهايي نيز متوجه اعتماد نهادي خواهد شد.
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آسیبهای اجتماعي بر مدار رشد

* اعتي��اد و مصرف مواد مخدر صنعتي و روانگردانها
در س��ال  ۱۳۹۹نيز گريبانگير كشور خواهد بود ،اما تورم
و افزايش احتمالي قيمت برخي مواد ممكن است الگوي
مص��رف را دچ��ار تغيي��رات كرده و حتي مس��موميت و
مرگومير ناشي از مصرف مواد مخدر تقلبي را افزايش دهد.
با اين حال ،عملكرد سردستهها و قاچاقچيان در چند سال
گذشته ،نشان داده آنها حتي در شرايط اقتصادي سخت نيز
از توانايي مديريت بازار برخوردارند.
* در سال  ،۱39۹با احتمال زياد ،شيوع بيماري كرونا بر
روي اقشار آسيبديده جامعه همچون معتادان كارتنخواب
يا كودكان كار ،اعم از زبالهگرد و سايرين و حتي افرادي كه
در اقامتگاههاي غيررس��مي و حاشيهها در شرايط سخت
سكونت دارند ،تأثير ملموسي خواهد داشت؛ به ويژه آنكه
خانههاي فرس��وده در مناطق پايين شهر و حاشيهها كه
اغلب در قالب يك يا دو اتاق ،خانوادههاي پرجمعيت را در
خود جاي ميدهند ،بستر مناسبي براي شيوع اين بيماري
به شمار ميآيند.
* در س��ال  ،۱۳۹۹مشكالت معيشتي مخصوصا اگر
با افزايش قيمت مس��كن و اجارهبها همراه شود ،مهاجرت
س��اكنان پايين شهر به حاش��يهها 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 ش��غلهاي كاذب روي خواهند
آورد ،پديدهاي كه بر ابعاد حاشيهنشيني در قلب شهرهاي
بزرگ بيش از پيش خواهد افزود.
* هر چند شناسايي سكونتگاههاي بحراني و تالشهاي
فوري براي بس��امان كردن و خ��روج آنها از مرحله بحران
در دس��تور كار قرار گرفته ،اما حل و فصل آنها به وس��يله
بودجههاي سنواتي طي برنامههاي عادي امكانناپذير است؛
موضوعي كه با توجه به مش��كالت اقتصادي سال ،1399
چالشهاي اي��ن حوزه را پيچيدهتر خواه��د كرد .اين در
حالي است كه همسو با مسائل اقتصادي و افزايش جرائمي
همچون سرقت ،تنفروشي ،خردهفروشي مواد مخدر و،...
آس��يبهاي اجتماعي در حاشيه ش��هرها در سال 1399
افزايش خواهد داشت.
* با توجه به گسترش كاربرد فضاي مجازي و افزايش
دسترسي به تلفن همراه و اينترنت در ميان دانشآموزان
مناطق مختلف ،آسيبهاي ناشي از سوء كاربرد اينترنت
و فض��اي مجازي در س��الهاي پي��ش رو همچنان روند
افزايشي خواهد داشت؛ به ويژه ميتوان انتظار داشت الگوي
پراكندگي اين آس��يبها كه تاكنون عمدتاً در شهرهاي
بزرگ و مراكز شهرس��تانها متمركز بوده ،طي سالهاي
آتي به شهرهاي كوچكتر و روستاها نيز گسترش يابد.
* بازماندگي از تحصيل ،ترك تحصيل و فرار از مدرسه
مخصوص��ا در ميان ك��ودكان كار با توجه به مش��كالت
اقتصاد سال  ،1399به احتمال زياد افزايش خواهد داشت.
اگر سياس��تهاي مؤثري براي كاهش ن��رخ بازماندگي از
تحصيل و ترك تحصيل تدوين و به اجرا گذاش��ته شود،
ميتوان انتظار داشت با افزايش اين نرخ در سالهاي آتي

شاهد پيامدهاي شوم آن در سطح جامعه باشيم .افزايش
بزه��كاري اجتماعي ،اعتياد ،كار غيرقانوني و غيرانس��اني
كودكان ،تكديگري و امث��ال آن از مهمترين پيامدهاي
افزايش نرخ بازماندگي از تحصيل و ترك تحصيل است.
* در س��ال  ،۱399در صورتيك��ه اقدامات��ي همچون
پاكسازي حريم مدارس به ويژه در حاشيه شهرها به صورت
مدون و مس��تمر انجام نگيرد ،گرايش به س��مت موادي
همچون ماريجوانا كه دانش آموزان آن را مخدر نميدانند
و مصرف آن را تفنني فرض ميكنند ،افزايش خواهد يافت
* با احتمال زياد پيشبيني ميشود در سال ،۱۳۹۹
در صورت عبور از بح��ران كرونا ،محدوديتهاي مالي
طرح تحول نظام سالمت تشديد شده و افراد ،خدمات
و اقالم دارويي بيشتري از پوششهاي حمايتي آن كنار
گذاش��ته خواهند ش��د .در عين حال ،شرايط حساس
كش��ور و افزايش احتمال بروز بعض��ي نارضايتيها در
اقش��ار فرودست ،كار را براي سیاس��تگذار در بازنگري
انقباضي طرح دشوار خواهد كرد.
* با توجه به اس��تمرار ركود اقتص��ادي ،با احتمال
بس��يار ب��اال روند تعطيل��ي كارگاهه��ا و كارخانجات و
بسياري از مش��اغل خدماتي نظير رستورانها و مانند
آنها در س��ال  ۱۳۹۹ني��ز ادامه يافته و س��ازمانهاي
بيمهاي و صندوقهاي بازنشس��تگي را با دشواريهاي
مالي بيسابقهاي مواجه خواهد كرد.
* با راهاندازي كارت هوش��مند س�لامت و اس��تفاده
از س��امانههاي آنالين ،ب��ا احتمال زياد در س��ال ،۱۳۹۹
هزينههاي تداركاتي و پرسنلي كاهش يافته و مهمتر از آن،
سوءاستفاده از دفترچههاي بيمه و سازوكار مناسب توزيع
و مصرف دارو از كنترل بهينهتري برخوردار خواهد شد.
* موج س��وم ش��يوع كرونا در هفتهه��اي اول و دوم
فروردين  1399شروع شده و سراسر كشور را تحت تأثير
ق��رار خواه��د داد .در چارچوب برآورده��اي كنوني ،نظام
سالمت در سال  1399در كنار تجربه اندوزي از عظيمترين
اپيدمي تاريخ معاصر ،به احتمال زياد بخش قابل توجهي

از نيروي انس��اني 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 س��ال  ،۱۳۹۹ن��رخ ازدواج بهبود
چنداني نخواهد يافت .اينكه به رغم افزايش مبلغ تسهيالت
ازدواج در س��ال  ،۱۳۹۸ميزان تقاضا ب��راي 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 اش��تغال ،درآمد و مسكن جوانان
است .بنابراين ،تا زماني كه اقتصاد كشور در وضعيت رونق
قرار نگي��رد ،انتظار نميرود تبليغات رس��انهاي 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 فرزن��د آوري تداوم خواهد يافت .بنابراين ،انتظار
ميرود ميزان طالق نيز كماكان به روند افزايشي خود ادامه
دهد كه اين ام��ر ،در كنار داليل ديگر ،به معناي افزايش
خانوادههاي تكفرزند و نيز خانوارهاي تكسرپرست و زن
سرپرست خواهد بود.
* در صورت عبور از بحران كرونا و با توجه به استمرار
شرايط دشوار اقتصادي و وضعيت نامتعين براي آينده،
انتظ��ار ميرود تمايل و اقدام به مهاج��رت به خارج از
سوي ايرانيان در سال  1399تشديد شود .از طرف ديگر
به دليل س��ختگيريهاي دولتهاي 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  ،۱۳۹۹اپيدمي كرونا ،تاثير
منفي بر نرخ رشد جمعيت خواهد گذاشت دليل اين امر
به كاهش ميل فرزن��دآوري و ترس از حضور در مراكز
درماني و بيمارس��تاني براي درمان نازايي بازميگردد.
همچنان كه اثرات اقتص��ادي اين اپيدمي ميتواند به
تشديد مهاجرت نيز منجر شود.
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* در عرص��ه توليد و مص��رف فرهنگي جامع��ه ايراني،
به ويژه هنرهاي نمايشي ،حوزه نشر و موسيقي ،با تداوم روند
موجود ،ميدان فرهنگي در جامعه ايراني به صنعت فرهنگ
تبديل خواهد ش��د و با احتمال متوسط شاهد ابتذال در آن
عرصه خواهد بود .به بيان ديگ��ر« ،فرهنگ» كه قرار بود به
زندگي و هدف وجودي انس��ان ش��كل بخش��د ،به كااليي
پرزرق و برق و رقابتي در عرصه تجارت تبديل ميشود و هر
كارخانه و بنگاهي ،كاالهاي با برچس��ب فرهنگ را با هدف
فروش و كسب سود بيشتر به بازار عرضه ميكند .در «صنعت
فرهنگ» خود فرهن��گ 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 ميكند .موسيقي و ارزش هنري فيلم ساخته
ش��ده مهم نيست ،بلكه ميزان فروش آنهاست كه ارزش كار
فرهنگي و ميزان موفقيت
* در س��ال  ،۱۳۹۹با احتمال باال نوع توليدات و مصرف
فرهنگ��ي تاثير منفي ب��ر نهاد خانواده خواهد داش��ت .طي
سالهاي اخير اغلب ساختارهاي نهادي اصيل و سنتي دخيل
در تكوين جامعه نظير «دولت و نهادهاي اداري»« ،مدرسه»،
«محله» و «بازار» در س��الهاي گذشته ،با اختالل كاركردي
و انحالل نقش��ي مواجه بوده و كانون خانواده به رغم تحمل
طوفانهايي همچون«تجرد»«،سرانه طالق»«،عدم تمايل به
فرزندآوري»« ،تنگناهاي جدي معيشتي» و ...همچنان افتان
و خيزان بار مس��ئوليت س��اير نهادها را نيز به دوش كشيده
اس��ت .با احتمال زياد ،مصرف چنين سرمايههاي 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 اسالمي با نسلي بيهويت و متشكل از «سوژههاي
منفرد مبتذل» مواجه خواهد ش��د كه هر جريان بيهويت با
عنص��ر «هرهري مذهبي» ،توانايي بس��يج و ب��ه كارگيري
نيروه��اي اجتماعي آن را خواهد داش��ت .در اين ش��رايط،
پديدهه��اي نظير تقاضاي «امير تتلو» در خارج از جغرافياي
ايران از طرفداران خود براي گرفتن رقم فوق العاده  12ميليون
اليك براي انتش��ار آلبوم جديد خ��ود و همراهي طرفداران
با  14ميلي��ون اليك ،قابل درك خواهد بود .بديهي اس��ت
پراكنده ش��دن اين ابتذال در جامعه تا بدان جا پيش خواهد
رفت كه به بينسبتي و تعميق اين خال با اصول و ارزشهاي
ديني ،اخالقي و انساني جامعه خواهد انجاميد.
* تاكنون ،نش��انهاي از تحول رويك��ردي به آموزش و
پرورش ،معناي عدالت آموزشي و مانند آن در ميان مسئولين
آموزش و پرورش و مقامات و سازمانهاي تصميمگير كشور
مش��اهده نميش��ود .بنابراين ،پيشبيني ميش��ود با تداوم
رويكردهاي كنوني و تنگناي مالي بيشتر در آموزش و پرورش،
روند كااليي و تجاري شدن آموزش در ايران در سال ،۱۳۹۹
با سرعتي بيش از پيش تداوم يابد ،مدارس غيردولتي بيشتري
راهاندزي و گسترش يابند و عدالت آموزشي در همه ابعاد آن،
بيش از پيش به حاشيه رود .با احتمال باال نسبت دانشآموز
به آموزگار ،س��رانه فضاي آموزش��ي و وضعيت غيراستاندارد

پدیده تتلو تکرار نشود

بسياري از مدارس در سال  ۱۳۹۹بهبود چنداني پيدا نميكند
* با احتمال زياد در سال ۱۳۹۹نميتوان از آموزش و پرورش
انتظار تغيير مس��ير بنيادين در راس��تاي حل بس��ياري از
مشكالت را داشت ،هرچند اميد ميرود با درايت و هشياري
مسئوالن تالش شود از تأثير نامطلوب تحريمهاي اقتصادي و
تنگناه��اي مالي بر پيكر نحيف آموزش و پرورش جلوگيري
شود تا از آسيبهاي بيشتر و گستردهتر جلوگيري شود.
* با احتمال زياد در س��ال  ،۱۳۹۹گس��يختگي در نظام
مديريت دانش��گاهها بهخصوص مديريت فرهنگي -سياسي
افزايش خواهد يافت .بروز چنين گس��يختگياي در س��الي
ك��ه احتماال ب��ا رخدادهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياس��ي
ثباتزدايي مواجه خواهيم بود ،دانش��گاهها را به كانونهاي
بحران تبدي��ل خواهد كرد .براي جلوگي��ري از بروز چنين
وضعيت هشدارآميزي ،پيشنهاد ميشود بهخصوص مديريت
فرهنگي  -سياس��ي در دانش��گاهها تقويت شود .تقويت اين
مديريتها مداخلههاي احتمالي نهادهاي بيرون دانشگاهي كه
خود اس��باب تحريك و تنش دانشجويان را فراهم ميكند از
ميان خواهد برد.
* با احتمال زياد در نيمه دوم سال  1399و با بازگشايي
دانش��گاهها در ابتداي سال تحصيلي  ،۱۳۹9-۱۴۰۰با توجه
به تجربه تعطيليهاي گسترده كالسهاي درس در نيمسال
دوم س��ال تحصيل��ي  ،۱۳۹۸-۱۳۹9تنه��ا فض��اي جدي
براي مشاركت فعال دانش��جويان در فضاهاي دانشكدهاي و
خوابگاهي ،فضاي سياسي خواهد بود.
* با احتمال زياد در س��ال  ،۱۳۹۹ميزان پيوند ارگانيك
ميان دانشگاه و جامعه كاهش خواهد يافت .اين پيوند صرفا
ب��ه صورت هيجاني و غيرارگانيك و در بزنگاههاي اعتراضات
سياس��ي رخ خواهد داد .فقدان پيوند ارگانيك ميان اين دو
عرصه سبب خواهد شد رابطههاي مقطعي رخ داده ميان اين
دو عرصه در بزنگاههاي بحراني ،بيش از آنكه به حل مناقشات
بينجامد ،به تضادها و نزاعها 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 س��ال  ۱۳۹۹ش��كاف و تعارض
ميان اه��داف آموزش عال��ي ايران و نظ��ام كلي آموزش
بيشتر خواهد ش��د .از نمونههاي بارز افزايش اين شكاف،
قدرتگيري گروههاي مافيايياي است كه در ميانه انتقال
دانشآموزان به دانشگاه با استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي
كنكور به تجارت ميپردازند .مقابله با اين گروهها نيازمند
حل شكاف پيشگفته است و با حذف كنكور و برخوردهاي
انتظامي -امنيتي ممكن نيست.
* در س��ال  ،1399با احتمال زياد ،چالش بين رسانه
ملي و دولت دوازدهم در س��ال  ۱۳۹۹ني��ز ادامه خواهد
داشت .با توجه به در پيش بودن انتخابات رياستجمهوري
سال  ،۱۴۰۰رويه انتقادي از دولت به ويژه از نيمه دوم سال
به بعد تشديد خواهد شد.
* با قطعي شدن نتايج انتخابات مجلس شوراي اسالمي
و اكثري��ت مطلق جريان اصولگرايي مجلس آتي ،با توجه
به رويكرد سياسي حاكم بر سازمان صدا و سيما ،احتماال
در سال  ۱۳۹۹حاشيههاي سياسي بيشتري را به ويژه در
برنامه هاي گفتوگو محور رسانه ملي شاهد خواهيم بود.
* با توجه به وضعيت نابس��امان كش��ور در ش��رايط
تحريمهاي ظالمانه اقتصادي و نيز انقباضي بودن بودجه
س��ال  ،1399احتمال محدود ش��دن بودجه صدا و سيما
وجود دارد .اعطاي كمك ارزي از صندوق توس��عه ملي به
س��ازمان صدا و سيما كه طي دو سال گذشته انجام شده،
با توجه به محدوديتهايي كه احتماال در سال  ۱۳۹۶در
زمينه تامين ارز وجود خواهد داشت ،صورت نخواهد گرفت
يا محدودتر خواهد شد.
* در سال  ،۱۳۹۹در صورت تداوم روند اقتصادي كنوني
و عدم خلق ش��گفتيها ،با توجه به نبود رونق اقتصادي و
مشكالت بنگاههاي اقتصادي ،به ويژه در پي بحران كرونا،
بخش��ي از درآمد س��ازمان صدا و س��يما از محل پخش
آگهيها محقق نخواهد شد .در چنين حالتي ،گزينههايي
چون ادغام برخي شبكههاي تلويزيوني و تعديل بخشي از
نيروهاي انساني سازمان محتمل خواهد بود.
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* ب��ا احتمال زياد ،كنترل نرخ تورم در س��ال  ۱۳۹۹با
چالشهاي بيش��تري نسبت به سال  ۱۳۹۸مواجه خواهد
بود .محدوديتهاي س��ال  ۱۳۹۸با قوت بيشتري در سال
 ۱39۹ت��داوم خواهد يافت ،با اين تفاوت ك��ه اگر بازار ارز
كنترل نش��ود ،ميتوان انتظار جهش ارزي مجدد در سال
 ۱۳۹۹را نيز داشت .همچنين ،كسري بودجه دولت افزايش
خواه��د يافت .از طرف ديگر ح��ذف ارز ترجيحي ،كاهش
و ح��ذف معافيتهاي مالياتي و اص�لاح يارانهها از جمله
سياس��تهايي اس��ت 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 ميشود نرخ
تورم ساالنه در سال  ،۱۳۹۹به بيش از  ۳۵درصد برسد.
* ب��ا احتم��ال زي��اد در س��ال  ،۱۳۹۹در صورتيك��ه
ريس��كهاي ناش��ي از افزايش ناگهاني نرخ تورم و نرخ ارز
باعث تعطيلي بنگاههاي كوچك و عامل اصلي اشتغال شود،
تعداد بيكاران به بيش از چهار ميليون نفر نيز خواهد رسيد.
نكته مهمي كه الزم اس��ت در ش��رايط ركود شديد به آن
توجه ش��ود ،كاهش مشاركت در بازار كار كشور است ،زيرا
در اين ش��رايط ،افراد از يافتن شغل نااميد شده و از جرگه
بيكاران خارج ميشوند و اين پديده ميتواند 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 یافت .بنابراين حتي اگر بازار كار
ايران در آينده با سونامي بيكاري مواجه نشود نيز در صورت
تداوم وضعيت موجود ،مساله فقر گستردهتر خواهد شد.
* ش��واهد آماري نش��ان ميدهد تحت تأثير عوامل
مختلف ،به ويژه ناكارايي سياس��تهاي ارزي ،بيثباتي
قيمته��ا ناكارايي بازارهاي مال��ي ،درونگرايي اقتصاد
ايران ،انحصارات ،دخالتهاي دولت و سهم باالي بخش
عمومي در اقتصاد نرخ س��رمايهگذاري در اقتصاد ايران
از س��ال  ۱۳۸۷به بعد مس��تمرا ً كاهش يافته و احتماال
اين روند در س��ال  1399نيز ادامه خواهد يافت .كاهش
نرخ س��رمايهگذاري موجب ميشود سرمايهگذاريهاي
جديد .فقط بتواند بخشي از استهالك داراييهاي موجود
را جبران كند و در نتيجه ،ظرفيت جديدي براي رش��د
اقتصادي شكل نگيرد .اين مساله به معني گرفتار شدن
اقتصاد در نوعي از تله رش��د پايين اس��ت و در بهترين
حالت ،رش��د اقتصادي كشور در س��ال  ،۱۳۹۹به صفر
خواهد رسيد .در مجموع بايد گفت كاهش ظرفيتهاي
رش��د در بخش واقعي اقتصاد ،موجب از بين رفتن توان
ايجاد ظرفيتهاي جديد شده و به تدريج تبعاتي مانند
كاهش درآمد سرانه و گسترش فقر خواهد داشت.
* در انتهاي س��ال  ۱۳۹۸احتم��اال نقدينگي از مرز
 ۲۴۰۰هزار ميليارد تومان عبور كرده و رش��د نقدينگي
در پايان س��ال نيز به محدوده  ۲۷درصد رس��يده است.
محاسبات نش��ان ميدهد اگر رش��د نقدينگي در سال
 ۱۳۹۹نيز همانند سال  ۱۳۹۸حركت كند ،در پايان سال
 ،1399نقدينگ��ي از مرز  ۳۰۰۰هزار ميليارد تومان گذر
خواهد كرد ،هر چند رشد نقطهاي نقدينگي در محدود
 ۲۷تا  ۲۸درصد باقي خواهد ماند.

متغیرهای کالن در توفان

* با احتمال زياد در س��ال  ،۱۳۹۹در صورت تداوم روند
فعلي ،سهم جمهوري اسالمي 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.
* ب��ا احتمال زياد در س��ال  ،۱۳۹۹اگ��ر ركود تورمي
در اقتصاد ايران تداوم داش��ته باش��د ،آن��گاه اين موضوع
اهميت پيدا ميكند كه ش��كاف ركود تورمي چقدر است.
رك��ود تورمي را از تفاوت رقم ركود با نرخ رش��د اقتصادي
اندازهگيري ميكنند .در نتيجه ،اين ش��كاف براي س��ال
 ۱۳99بين  ۱۵تا  ۳۰درصد تخمين زده ميشود.
* تخمين زده ميشود درآمدهاي ارزي كشور در سال
 ۱۳۹۹باز هم كاهش پيدا كند و فشار واردات نيز كماكان
بر منابع ارزي وجود داشته باشد و بنابراين ،بازار ارز به خاطر
وجود ش��كاف ميان عرضه و تقاضا از يك طرف و افزايش
ب��االي نقدينگي و كس��ري بودجه دول��ت از طرف ديگر،
تحت فشار بااليي قرار گيرد .بنابراين ،در سال  ۱۳۹۹نوسان
نرخ ارز قابل پيشبيني است .اين نوسانات در سال ۱۳۹۹
بيشتر از سال  ۹۸خواهد بود.
* با احتمال زياد ،تمايل عمومي نرخ ارز در سال ۱۳۹۹
به سمت سطوح باالتر از قيمتهاي سال  ۱۳۹۸خواهد بود.
افزايش نرخ ارز در سال  ۱۳۹۹ميتواند سه موتور محرك
داش��ته باشد :اول كس��ري 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.
* ب��ا احتمال زياد ،نرخ براب��ري دالر در مقابل ريال در
س��ال  1399احتماال بين  ۱۵تا  ۱۸هزار تومان در نوسان
خواهد بود .اين محاسبه بهطور عمده براي تقاضاي واقعي
در نظر گرفته ش��ده است .بنابراين اگر تقاضاي سفتهبازي
افزايش پيدا كند ،ميتوان��د اين نرخها را با افزايش مواجه
كند؛ هرچند پيشبيني ميشود به دليل كنترلهاي شديد
دولت و بانك مركزي در سال  ،1399تقاضاي سفتهبازي در
بازار ارز محدود شود .بر اساس روندهاي چند سال گذشته،

در سال  ۱۳۹۹پايينترين قيمتي كه نرخ ارز ميتواند داشته
باشد ۸۲۰۰ ،تومان و حداكثر قيمتي كه ميتوان تصور كرد
 ۲۲هزار و  ۶۰۰تومان خواهد بود.
* در س��ال  ۱۳۹۹با احتمال زياد ،ش��اهد رش��د بازار
بورس با محوريت س��هام بزرگ خواهيم ب��ود .برآورد عدد
شاخص براي سال  1399دشوار است ،اما كليت بازار براي
س��ال  ۱399حداقل تا نيمه ابتدايي سال و تعيين تكليف
واگذاريهاي دولتي مثبت ارزيابي ميشود .قطعا سياست
دول��ت در رابطه با بازار س��رمايه و س��وق دادن اين بازار از
اهميت بااليي برخوردار است ،چراكه متضمن تأمين مخارج
دولت خواهد بود .از اينرو ،به نظر نميرسد سياست بانك
مركزي در خصوص نرخ سود در سال  ۱۳۹۹مجزا از رويكرد
دولت باشد.
* با احتمال زياد در سال  ،1399با فرض تثبيت نرخ ارز
در قيمتهاي فعلي (حدود  ۱۵هزار تومان) بازار مسكن با
افزايش قيمت همراه خواهد بود ،دليل اصلي اين تخمين،
ورود نقدينگي ناش��ي از عدم تمديد بخشي از گواهيهاي
سپرده بانك مركزي ،كسري بودجه دولت ،شرايط سياسي
كشور و مسائل بينالمللي ،شرايط خاص بازار سهام ،عدم
انطب��اق افزايش نرخ ارز با افزايش بهاي مس��كن در طول
دو س��ال گذشته و فش��ار ش��ديد بهاي تمام شده است.
در عين ح��ال نرخ ارز ،ميتواند باعث افزايش س��ريعتر و
شديدتر قيمت مسكن شود.
* با احتمال زياد در سال  ،1399نرخ رشد توليد ناخالص
داخلي نزديك به صفر خواهد بود .نرخ رشد در بخشهاي
مختلف اقتصادي تحت تأثير شوكهايي مانند بهاي نفت و
بحران كرونا ،بيشتر به سمت سطوح منفي گرايش خواهد
داشت تا سطوح مثبت .بخش نفت به دليل سقوط قيمتها
و احتمال درگير ش��دن اقتصاد جهان با ركودي فراگير كه
وي��روس كرونا نيز ميتواند آن را تش��ديد كند ،به احتمال
زياد با رش��د منفي مواجه خواهد ش��د .با توجه به فشار بر
بازار ارز ،رشد شركتهاي پتروشيمي ،مخصوصا شركتهاي
صادراتمحور ،احتماال عملكرد بهتري خواهند داشت.
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* با احتمال زياد مصرف آب در سال ۱۳۹۹
بين  ۱۰ت��ا  ۲۰درصد افزاي��ش خواهد يافت.
با اي��ن وجود با احتمال زياد در س��ال 1399
توئيتبندي برنامهاي براي آب نخواهيم داشت
و تنها با توجه به فرس��ودگي زيرس��اخت آب
كش��ور ،احتمال كاهش فش��ار ،تركيدگي يا از
م��دار خارج ش��دن تجهيزات وج��ود دارد .در
برنامه بلندمدت وزارت نيرو ،ديده شده كه در
افق سال  ۱۴۰۰شهري تحت تنش آبي نداشته
باشيم
* مطابق روند افزايش مصرف ساليانه برق،
با احتمال زياد پيشبيني ميشود در تابستان
سال  1399در زمان اوج مصرف حدود ۳۰۰۰
ت��ا  ۴۰۰۰م��گاوات افزايش تقاض��اي مصرف
برق داش��ته باش��يم .البته ،با توج��ه به تجربه
موفقيتآميز وزارت ني��رو در مديريت مصرف
ب��رق در تابس��تان س��ال  ،۱۳۹۸بارشه��اي
چشمگير باران و در دست بودن ظرفيت كامل
نيروگاههاي برقآبي كشور و اعمال تعرفههاي
جديد برق كش��ور ،در صورت ع��دم مواجه با
گرماي بيس��ابقه با احتمال زياد در تابس��تان
سال  1399شاهد خاموش��يهاي برنامهريزي
شده نخواهيم بود.
* با توجه به اينكه سه عامل راننده ،خودرو
و ش��رايط محيطي سه ضلع وقوع هر تصادفي
هس��تند و از ط��رف ديگر ،فقدان چش��مانداز
روش��ن براي افزايش ايمني خودورهاي كشور

و يا اقدام جدي ب��راي اصالح نقاط حادثهخيز
كش��ور (با توج��ه ب��ه هزينهبر ب��ودن چنين
پروژهه��ا و محدوديت مالي جدي دولت) براي
س��ال  ،1399تغييري در روند آمار فوتيهاي
از ح��وادت جادهاي قابل تصور نيس��ت .بهطور
خالص��ه ،براي س��ال  1399با احتم��ال زياد
انتظار ميرود ح��دود  ۱۶تا  ۱۷هزار فوتي در
حوادث جادهاي داش��ته باش��يم ،البته ممكن
است اقدامات دولت براي محدود كردن امكان
مس��افرت نوروزي بر آم��ار فوتيها و تصادفات
تاثير بگذارد.
* ب��ا احتمال زياد ،توليد گاز در كش��ور در
س��ال  ۱۳۹۹براي اولينبار به هزار ميليون متر
مكع��ب در روز خواهد رس��يد .ب��ا وجود اين،
برخي از پيشبينيها نشان ميدهد با احتمال
متوسط ،ميزان مصرف گاز طبيعي در كشور از
توليد آن در سالهاي آتي پيشي خواهد گرفت.
البت��ه الزم به ذكر اس��ت كه ب��ه رغم مصرف
بيرويه گاز ،با توجه به منابع غني كشور ،ايران
همچن��ان تواناي��ي تأمين نياز مص��رف داخلي
كش��ور در ح��وزه گاز را دارد و صرف��ا موضوع
استحصال و تصفيه آن مطرح است.
* با توجه ب��ه تمديد معافيتهاي تحريمي
ع��راق و همچني��ن ،نيازمندي آن كش��ور به
ان��رژي ،با احتمال زياد ص��ادرات گاز به عراق
در س��ال ۱۳99تداوم خواهد داش��ت .البته ،با
فش��ارهاي آمريكا بر اين كش��ور مبني بر ارائه

برنام��ه زمانبندي كاهش وابس��تگي در حوزه
انرژي به ايران ،احتمال از دست دادن اين بازار
در ميانمدت و ورود كشورهايي نظير عربستان
و كويت به اين بازار وجود دارد و نيازمند توجه
ويژه است.
* ب��ا توجه ب��ه بيتصميمي كش��ور در زمينه
اس��تانداردهاي مالي بينالمللي و قرارگرفتن نام
ايران در ليست سياه كارگروه اقدام مالي ،به نظر
ميرسد تبادالت مالي براي بانكها و اتباع ايراني
در سال  ۱۳۹۹بسيار مشكل و محدود بشود.
* در س��ال  ،۱۳۹۹با احتمال زياد ش��اهد
پرتاب ماهوارههاي پارس  ،۱ناهيد  ،۱ناهيد  ۲و
ظفر ( ۲با قدرت تفكيكي  ۱۶متر) خواهيم بود.
اولين ماهواره ارس��الي از بين اين ماهوارههاي
ماهواره ظفر  ۲اس��ت كه در خردادماه ۱۳۹۹
به فضا پرتاب خواهد ش��د .اين در حالي است
كه مدل مهندس��ي ماهواره مخابراتي ناهيد ۲
نيز به پايان رسيده و در حال گذراندن مراحل
كيفي اس��ت و با احتمال زياد تا انتهاي س��ال
 ۱۳۹۶تحويل س��ازمان فضايي كش��ور خواهد
ش��د .رئيس سازمان فضايي ايران از پرتاب اين
ماهوارهها ب��ا ماهواره برهاي ايراني س��يمرغ،
سرير و س��روش خبر داده است .اين در حالي
اس��ت كه با موفقيتآميز ب��ودن آزمايشهاي
موتور آرش طي س��ال  ۱۳۹۸در شرايط خط،
ي��ك گام مه��م ديگر براي رس��يدن ب��ه مدار
 ۳۶۰۰۰كيلومتري برداشته شد.

ایران 99
شماره  -140بهار 1399

شکنندگی محيط زيست ایران

* واكاوي دادهه��ا و يافتهها نش��ان
ميدهن��د در س��ال  ،۱۳99ب��ا توجه
به كاهش بارش در مناطق ش��مالي و
باختري كشور در سنجش با سال آبي
پيش از آن و افزايش گرماي برخاسته
از دگرگون��ي اقليم ،در صورت كاهش
بارشها ،مناطق يادشده به ويژه ايالم
و خوزستان درگير كمآبي و خشكيدن
تاالبه��ا خواهند بود كه برايند نهايي
آن فع��ال ش��دن دوب��اره كانونهاي
ريزگردساز درون س��رزميني ،به ويژه
در حوض��ه آبريز خليج فارس و درياي
عمان و حوضه آبريز مركزي خواهد بود.
از آنجا كه بس��ياري از كالنشهرهاي
كشور در اين مناطق گسترده هستند،
س��ال  ،۱۳۹۹اين بخشها از كش��ور
درگير ريزگرد و گردوغبار خواهند بود.
ورود ريزگرد عربي بر گستره و ژرفاي
آلودگيهاي درون س��رزميني خواهد
افزود .در برابر ،مناطق جنوبي كش��ور
كمتر درگير ريزگرد خواهند شد.
* در بخ��ش آلودگ��ي با خاس��تگاه
صنعتي ،ش��هري و خودروها ،وضعيت
كش��ور ب��ا نگرش ب��ه كاه��ش درآمد
دولت و ش��هرداريها به واس��طه تورم

و تحريمها و حتي فرس��ودگي بيش��تر
ناوگان ترابري ،اي��ن گونه آلودگيها و
ژرفا و گس��تردگي بيشتر در نيمه دوم
س��ال  ۱399خواهد داش��ت ،چنانچه
اين وضعيت در نيمه دوم سال ۱399
ب��ا وارونگ��ي دم��ا و فرونش��يني هول
بهرهگي��ري از س��وختهاي با كيفيت
پايي��ن و كاه��ش بارش همراه ش��ود،
هزينهه��اي كالني بر س�لامت جامعه
به ويژه در بيشتر كالنشهرهاي واقع در
حوضه البرز و زاگرس وارد خواهد كرد.
* در بخ��ش فرونشس��ت زمي��ن،
ب��ا توجه به كاهش ب��ارش در مناطق
كش��اورزي و برداش��ت بيروي��ه از
آبهاي زيرميني روند فرونشس��ت در
س��ال  ،۱۳۹۹همچنان تداوم خواهد
داش��ت ،اما جهتگيري ش��كافها و
فروچالهه��ا ،ش��هرها و زيرس��اختها
در قالب ش��بكه راهها و ش��ريانهاي
حياتي كش��ور را نش��انه گرفته است.
س��ال  ۱۳۹۹اي��ن روبند ب��ا توجه به
فشار در بخش كشاورزي براي افزايش
توليد بيش��تر به تهي ش��دن بيش��تر
آبخوانها خواهد انجاميد .اين وضعيت
در پيرامون ش��هر فزايندگي بيشتري

خواه��د يافت و از جمل��ه تهديدهاي
امنيتي نوپديد شهرها به شمار خواهد
رف��ت كه با توجه به س��كونت نزديك
به هش��تاد درصد جمعيت كش��ور در
ش��هرها ،برنام��ه و راهب��رد ويژه خود
را ميخواه��د .واكاوي دادهها نش��ان
ميده��د در آن دس��ت مناطق��ي كه
وضعي��ت بارش به نس��بت بهتري در
سنجش با بقيه كشور داشتهاند ،مانند
حوضه آبري��ز خليج ف��ارس و درياي
خزر ،اين وضعي��ت دامنه و فزايندگي
بيشتري خواهد داشت.
* در س��ال  ،1399با احتمال زياد،
در صورت عدم حمايت دولت از تغيير
نحوه كشت ،حفر چاههاي غيرمجاز و
برداشت بيش از حد از چاههاي مجاز
همچنان ادامه خواهد يافت ،امري كه
كش��اورزان را روياروي دس��تگاههاي
قضايي و امنيتي قرار خواهد داد.
* به رغم افزايش بارشها در پاييز و
زمستان و پيش بيني وضعيت نزديك
به نرمال براي بهار  ،۱۳۹۹امكان بروز
ش آبي در بس��ياري از ش��هرهاي
تن�� 
كشور در تابستان  ۱۳۹۹به بعد وجود
خواهد داشت.
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* با احتم��ال زي��اد ،هزينههاي نظامي
جه��ان در س��ال  1399افزاي��ش خواهد
ياف��ت .س��هم آمريكا ،آس��يا و اقيانوس��يه
(به ويژه شرق آس��يا و اروپا از اين افزايش
همچنان بيش��تر از مناط��ق ديگر خواهد
بود .همچنانكه رقابتهاي تس��ليحاتي و
نظامي مي��ان قدرتهاي ب��زرگ و بهطور
خ��اص ،تالشه��اي آمريكا ،نات��و ،چين و
روس��يه براي مدرنيزه كردن ،بازس��ازي و
تقويت زيرس��اختها ،تجهيزات و نيروهاي
نظامي خود در س��ال  ۱۳۹۹نيز اس��تمرار
پيدا خواهد كرد.
* ب��ا احتم��ال زي��اد در س��ال ،۱۳۹۹
چالشه��ا و درگيريهاي نظامي در جهان
كاهش نخواهد يافت .ب��ا توجه به رويكرد
و سياس��ت خارج��ي يكجانبهگرايان��ه و
مليگرايان��ه دولت ترام��پ ،حتي احتمال
افزاي��ش اي��ن چالشه��ا و درگيريها در
مناطق مختلف به ويژه غرب آس��يا و پس
از آن ،در ش��رق آسيا و ش��رق اروپا وجود
دارد .در واق��ع ،آمري��كاي ترامپ نه تمايل
چنداني به جلوگي��ري از وقوع جنگ بين
ديگ��ران دارد و ن��ه داراي خويش��تنداري
ق��درت هژمون اس��ت .ترامپ نش��ان داده
كه رئيسجمه��وري غيرقابل پيشبيني و
بيپرواست و از به كارگيري قدرت نظامي
براي پيش��برد اهداف آني ب��دون توجه به
عواقب بلندمدت آن ابايي ندارد.
* طب��ق مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱ش��وراي
امنيت س��ازمان ملل (تأييدكننده برجام)،
قرار است  ۵سال بعد از روز اجراي برجام،
تحريمهاي تس��ليحاتي و  ۸س��ال پس از
اي��ن روز ،تحريمهاي موش��كي عليه ايران
برداش��ته شوند .بر اين اس��اس ،با احتمال
زياد ،تحريمهاي تس��ليحاتي در  ۱۶ژانويه
 ،۲۰۲۱يعن��ي  ۲۷دي م��اه  ۱۳۹۶و
تحريمهاي موش��كي در  ۱۶ژانويه ،۲۰۲۴
يعني  ۲۶دي  ۱۴۰۲برداشته خواهند شد.
جمهوري اس�لامي اي��ران ميتواند از اين
فرصت براي بازسازي و تقويت زيرساختها
و تجهيزات نظامي خود استفاده كند؛ البته
اگر برج��ام پابرجا بماند يا دولت آمريكا به
طريق ديگري سعي در احياي تحريمهاي
تسليحاتي و موش��كي ايران مثال در قالب
تحريمهاي ثانويه نكند .در ش��رايط كنوني
دو كشوري كه خريد تسليحات از آنها براي
ايران آسانتر است ،روسيه و چين هستند.

* ب��ا احتمال زي��اد و در پ��ي توفيقات
ب��ه دس��ت آم��ده در زمينه موش��كهاي
بالستيك ،توجه جمهوري اسالمي ايران به
موشكهاي كروز زميني كه برد و دقت آنها
با استفاده از سيستم نقشهبرداري جديد و
ديجيتال ،بيش��تر شده؛ افزايش يافته و در
س��ال  ،1399مراحل آزمايش آنها به اتمام
خواهد رسيد .عمده تالش ايران اين است
كه همه موش��كهاي زمين به زمين خود
را نقطه زن كند و با احتمال زياد در س��ال
 ،۱۳۹۹به اين مهم دس��ت خواهد يافت .از
اين حيث ،ايران در رده پنج كشور برتر دنيا
در حوزه موشكي قرار خواهد گرفت.
* پ��س از ع��دم موفقيت در ق��راردادن
ماه��واره ظف��ر در مدار ،با توج��ه به اينكه
در مأموري��ت پرت��اب اي��ن ماه��واره همه
فرآينده��اي پرت��اب از قبي��ل مونت��اژ
مراحل ماه��واره بر و ماهواره ،تس��تهاي
پيش پرتاب ،تزريق س��وخت و پيش فشار
گ��ذاري ،بهط��ور كامل به انجام رس��يد و
فرآيند پرتاب و اس��تارت موتورهاي مرحله
 ۱ماهواره بر و جدايش مراحل و اس��تارت
موتور مرحله  ۲به درس��تي انجام ش��د ،با
احتم��ال زياد ،نس��خه دوم ظفر در س��ال
 1399در مدار قرار خواهد گرفت .بر اساس
اظهارات مقامات مسئول در برنامه فضايي
كش��ور ،دو ماهواره بر جديد سوخت جامد
به نامهاي س��رير و سروش در حال توسعه
هستند كه در سرير ،يك مرحله به ماهواره
بر س��يمرغ اضافه خواهد ش��د و در آينده
كمي دورتر سروش به ميدان خواهد آمد.

* سال  ،۱۳۹۸ناوشكن سهند به نيروي
دريايي ملحق ش��د و اكنون در حال آماده
ش��دن براي انجام ماموريتهاي اقيانوسي
اس��ت .كار ساخت كاس��ه ناو تفتان نيز به
پاي��ان رس��يده و با احتمال زياد در س��ال
 ۱۳۹۶ب��ه ني��روي دريايي ملح��ق خواهد
شد .با احتمال زياد در سال  ،۱۳۹۹شاهد
پيوس��تن ناو مينش��كار صبا نيز به نيروي
دريايي خواهيم بود .كار س��اخت ناوشكن
س��نگين نگين ني��ز از س��ال  ۱۳۹۹آغاز
خواهد شد.
* ب��ا احتم��ال زي��اد در س��ال ،1399
اقدام��ات نظامي رژيم صهيونيس��تي عليه
نيروه��اي مقاوم��ت در عراق نيز بيش��تر
خواهد شد؛ زيرا نيروهاي مقاومت در عراق
و لبنان دو بال اصلي پشتيباني از نيروهاي
مقاومت در خاك س��وريه هستند .آمريكا
هم به احتمال زياد با رژيم صهيونيس��تي
در مقابله با محور مقاومت همكاري خواهد
ك��رد .وزير دف��اع رژيم صهيونيس��تي در
بهم��ن  ۱۳۹۸عنوان كرده ب��ود كه رژيم
صهيونيستي و آمريكا تصميم گرفتهاند در
هماهنگي با يكديگر ب��ا تالشهاي تهران
براي ايج��اد كانال انتقال س�لاح و نفرات
از طريق ايران ،عراق و س��وريه به لبنان و
درياي مديتران��ه جلوگيري كنند .او گفته
كه بر اساس اين هماهنگي ،نيروهاي ايراني
در س��وريه توسط رژيم صهيونيستي هدف
قرار داده ميش��وند ،درحاليكه آمريكا نيز
وظيف��ه مقابله با نيروهاي ايران در عراق را
عهده دار خواهد شد.
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* در س��ال  ،۱۳۹۱با احتمال زياد ،اپيدمي
كرونا ميتواند س��ه پيامد مه��م جهاني در پي
داش��ته باشد پيامد نخس��ت بروز بحران ركود
و كاهش رش��د در اقتصاد جهاني اس��ت كه به
تب��ع آن اقتصادهاي آمريكا و چين را نيز تحت
تاثير قرار خواهد داد .پيامد دوم ،افول موقعيت
ترامپ در انتخابات رياستجمهوري آبان ۱۳۹۹
و با احتمال كم شكس��ت اوست كه پيامدهاي
جهاني بس��ياري خواهد داشت؛ از جمله اينكه
ش��يوع اين ويروس نشان ميدهد كه سياست
يكجانبه آمریکا در عصر جهاني ش��دن امنيت
نادرس��ت و مقابله با اين بيماري فراگير جهاني
نيازمند اتخاذ رويكرد چندجانبهگرايانه در جهان
است .پيامد سوم نيز ميتواند افزايش فشارهاي
جهاني ب��ه آمريكا ب��راي تعدي��ل تحريمهاي
ظالمانه عليه ديگر كش��ورها ،بهويژه جمهوري
اسالمي ايران باشد.
* در س��ال  ،1399دول��ت ترام��پ ب��راي
افزايش تأثيرگذاري تحريمها در پي گس��ترش
تحريمهاي يكجانبه و ثانويه به همه بخشهاي
اقتصادي ايران و احياي تحريمهاي بينالمللي
از طريق متحدين اروپايياش خواهد بود .فشار
به سه كشور اروپايي براي استفاده از مكانيسم
ماش��ه افزايش خواه��د يافت ت��ا از اين طريق
تحريم ايران به امر ال��زامآور بينالمللي تبديل
ش��ود .اين الزامآوري ممكن اس��ت از بازگشت
اي��ران به فهرس��ت س��ياه افايتياف ميس��ر
شود .آمريكا هر س��ه كانال تحريمهاي ثانويه،
تحريمه��اي بينالمللي و اس��تانداردهاي گروه
ويژه اق��دام مالي را در دس��تور كار قرار داده و
تركيب اين سه اهرم فشار ميتواند اقتصاد ايران
را با چالش بنيادي مواجه كند.
* س��ال  ،۱۳۸۹احتمال همگراي��ي اروپا و
آمريكا ب��راي بازگرداندن تحريمهاي ش��وراي
امنيت س��ازمان ملل عليه جمهوري اس�لامي
ايران زياد است .رفتار اروپاييها در سال ۱۳۹۸
ايران را بسيار دلسرد كرد .با ادامه وضع موجود
و گس��ترش مجادالت لفظي بين ايران و اروپا،
با احتمال كم فروپاش��ي نهايي برجام در سال
 ۱۳۹۶اتفاق خواهد افتاد .اين روند ممكن است
حتي به برخورد نظامي آمريكا با منافع ايران در
منطقه هم بيانجامد.
* انتظ��ار از آمري��كا ب��راي احي��اي برجام
فق��ط در صورت��ي منطقي خواهد ب��ود كه در
انتخابات رياس��تجمهوري س��ال  ۲۰۲۰يك
نام��زد دموكرات (و در عين حال حامي برجام)
موفق به شكس��ت ترامپ ش��ود .با احتمال كم

اي��ران خروج نهايي از برجام را تا توامبر ۲۰۲۰
به تعويق خواه��د انداخت تا از طريق تعامل با
رئيسجمهور جديد اوض��اع را به حالت عادي
بازگرداند سناريويي كه احتمال تحقق آن حتي
در صورت تغيي��ر رئيسجمهور آمريكا حداقل
در س��ال  ۱۳۹۹ضعيف اس��ت .با اوضاع فعلي،
ميت��وان گفت احتمال اينكه آمريكا در س��ال
 1399به عنوان عامل نجات برجام عمل كند،
بسيار اندك است.
* در س��ال  ،۱۳۹۹با توجه به سير تحوالت
جاري ،چه در فض��اي بينالمللي و چه داخلي
و ب��ه وي��ژه ب��ه دليل تبع��ات حقوق بش��ري
ناآراميه��اي آبان  ،۱۳۸۸احتمال توقف صدور
قطعنامهه��اي كميته س��وم ،مجمع عمومي و
ش��وراي حقوق بش��ر و به تبع آن ،خروج ايران
از نظارت بينالمللي در زمينه حقوق بشر وجود
نخواهد داشت .با همين استدالل ،تداوم انتشار
گزارشه��اي دبيركل و گزارش��گر ويژه حقوق
بشر نيز حتمي است .انتشار گزارشهاي متعدد
از س��وي س��منهاي بينالملل��ي و همچنين
ش��بكههاي اجتماع��ي منتقد يا معاند و نش��ر
گسترده آن در ميان مخاطبان ايراني نيز امري
دور از ذهن نخواهد بود.
* ص��دور بيانيه از س��وي  ۱۷كارش��ناس و
گزارشگر شوراي حقوق بشر امري عادي نيست
و نشان از تاثير عميقاً منفي رسانههاي معاند در
تصويرسازي عليه كش��ور در نزد افكار عمومي
خ��ارج از ايران دارد .اين امر به ايجاد فضا براي
تشديد س��ياهنمايي در هنگام تصويب سومين
گ��زارش دورهاي همگاني اي��ران كه در مارس
 ۲۰۲۰برگزار ميشود نيز كمك خواهد كرد و

همانند سالهاي قبل ،اين دومينو تداوم خواهد
يافت.
* در س��ال  ،۱۳۹۹اگر ايران و اروپا نتوانند
در حوزه هستهاي به توافقي مناسب با يكديگر
برسند و ايران به گامهاي خود ادامه داده و اروپا
نيز به تهديدات خود در بازگشت به تحريمهاي
شوراي امنيت عمل كند ،احتمال توسل مجدد،
اما قويتر اروپا به ابزار حقوق بشر عليه كشورمان
زياد خواهد بود ،صدور بيانيه مشترك از طرف
كليه  ۲۷عضو اتحاديه اروپا يا حتي تالش براي
درخواست كميسيون تحقيق از شوراي حقوق
بشر از عمده سياس��تهاي محتملي است كه
ميتوان در طول سال  1399در صورت تشديد
وخامت روابط دوجانبه ،از اروپا انتظار داشت.
* در س��ال  ،۱۳۹۹با تشكيل مجلس شوراي
اسالمي جديد و گام نهادن به سال پاياني دولت
دوازدهم ،اين احتمال كه ش��اهد واگرايي و عدم
انس��جام و مخالفتها و كارش��كنيها از س��وي
برخي جريانها و نهادهاي داخلي در پيش��برد
امر سياست خارجي باشيم بسيار زياد است .اين
وضعيت ،كار را براي پيشبرد اهداف و اولويتهاي
دستگاه ديپلماسي كشور دشوارتر خواهد كرد.
* در س��ال  ،۱۳۹۹تح��والت داخلي ايران،
ناتواني اروپ��ا در برآورده كردن خواس��تههاي
جمهوري اس�لامي اي��ران ،تش��تت در اروپا و
جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا ،همسويي بيشتر
بريتانيا با آمريكا ،فش��ار آمري��كا بر اروپا و عدم
انعطاف ترامپ در سياس��تهاي خود در قبال
كشورمان ،از جمله عواملي هستند كه احتمال
تنش بيش��تر بي��ن ايران و اروپا و فعالس��ازي
مكانيسم ماشه از سوي اروپا را باال خواهند برد.
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* در س��ال  ،۱۳۹۹ب��ا توجه به اينك��ه آمريكا و
كش��ورهاي عربي جن��وب خليج فارس (عربس��تان
سعودي ،امارات و بحرين) متحدان استراتژيك يكديگر
در منطقه هس��تند ،با احتمال بسيار زياد ماداميكه
سطح تنشها بين ايران و آمريكا باال باشد ،گشايشي
اساسي در سياست تنشزدايي با همسايگان جنوبي
رخ نخواهد داد.
* در س��ال  ،۱۳۹۹با احتمال زي��اد ،تحريمهاي
تسليحاتي كه در صورت پابرجاماندن برجام بايد لغو
شوند ،در عمل همچون ساير تحريمها و به بهانههايي
چون گامهاي ايران در كاهش تعهدات و قرار گرفتن
ايران در ليس��ت كش��ورهاي غير همكار  ،FATFاز
سوي اروپاييها 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.
* ب��ا وجود برخي اختالفنظرها يا حتي رقابتها
ميان ايران و روسيه در سوريه ،به احتمال بسيار زياد
اين اختالفها به دليل وجود رقبا و معارضان مشتركي
كه هر دو كش��ور در خصوص آينده نظام سياس��ي
سوريه دارند ،تا آيندهاي نامعلوم به تعويق خواهد افتاد.
روس��يه در شرايطي كه هنوز جريانهاي تروريستي
در سوريه كامال سركوب نشدهاند و رقباي جديتر و
نگرانكنندهتري مانند آمريكا و تركيه در سوريه حضور
دارند ،اگرچه در مقابل حمالت رژيم صهيونيستي به
مواضع نيروهاي ايراني در سوريه سكوت خواهد كرد،
اما دليلي ن��دارد كه بخواهند خ��ود را وارد درگيري
خروج نيروهاي ايراني از سوريه كند
* در سال  ،1399با احتمال زياد همكاري ايران و
آژانس بينالمللي انرژي اتمي تحت تأثير عمل نكردن
س��اير طرفهاي برجام به تعهدات خود و همچنين،
اعمال فشار آمريكا و رژيم صهيونيستي بر آژانس در
چارچوب اتهاماتي چون فعاليتهاي اعالم نش��ده از
سوي ايران يا عدم دسترسي به يك يا چند سايت با
تنشهاي جدي مواجه خواهد شد.
* اگرچه با وجود حمايتهاي فعلي روسيه و چين
اميدواري براي عضويت ايران در س��ازمان شانگهاي
كم نيست ،اماا تنشهاي احتمالي بين ايران و روسيه
در س��وريه و يا توافق تجاري آمريكا با چين ميتواند
از جمله متغيرهايي باشند كه عضويت ايران در اين
سازمان را در سال  ۱۳۹۹نيز محقق نكند.
* در س��ال  ،1399تحري��م اقتص��ادي ،تحميل
انزواي ديپلماتيك و بازدارندگي نظامي ،س��ه ستون
اصلي سياست آمريكا عليه جمهوري اسالمب ايران
خواهد بود ك��ه با تالش براي مش��روعيتزدايي در
داخل و عرصه بينالمللي كامل ميش��ود .هدف اين
سياست آن اس��ت كه جمهوري اس�لامي ايران در

همسایههای ناآرام

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
مهمترين رويدادي اس��ت كه ميتواند مناس��بات دو
كش��ور را در سالهاي 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.
* ب��ا احتمال زياد ،در س��ال  ۱۳۹۹صورت مدني و
عمدتا غير خشونتبار اعتراضات در عراق حفظ خواهد
ش��د .حضور مرجعيت ،بيميلي م��ردم عراق به جنگ
داخل��ي جدي��د پس از ناب��ودي داعش ،ع��دم حمايت
آمريكا از ناآرامي و بيثباتي در عراق ،ماهيت غيرفرقهاي
اعتراضات ،وجود سوپاپهاي اطمينان در فرآيند سياسي
داخلي عراق از قبيل انتخابات و آزادي نس��بي بيش��تر
در اين كش��ور كه ماهيت نظام سياسي آن را به كلي از
كشوري مانند سوريه متفاوت ميكند ،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  ۱۳۹۹حشدالشعبي به
حيات سياسي و نظامي خود ادامه خواهد داد و خبري
از انحالل و با خلع سالح 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 ميماند.
* با احتمال زياد ،در سال  1399اختالفات 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 ،ت��وان خريد رضايت از س��وي دولت عراق هم
هر چه بيشتر كم خواهد شد.

* با احتمال بس��يار زياد ،اهل س��نت و كردهاي
عراق ،همچنان خ��ود را از صحنه اعتراضات عمومي
عراق دور نگاه خواهند داشت و از جانبگيري به نفع
طرف هاي مخترف اجتناب خواهند كرد .اهل سنت
و كردهاي عراق در كنار بخش��هايي از جامعه شيعي
عراق ،همچنان هوادار حضور نظامي آمريكا در عراق
باقي خواهند ماند.
* با احتمال زياد ،آمريكا در سال  1399به حضور
نظامي خود در عراق ادامه خواهد داد و اين حضور از
نظر كمي و كيفي هم افزايش خواهد يافت .پارلمان
و دول��ت 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 س��ال  1399با احتمال زياد ،آمريكا ممكن
است با استقرار تجهيزات ضدموشكي مانند پاتريوت
آمادگ��ي خود براي حمالت موش��كي آت��ي ايران را
افزاي��ش دهد ،حضور نظامي آمريكا در كش��ورهاي
نزدي��ك عراق (اردن ،عربس��تان و قب��رس) از حيث
حضور هواپيماهاي جنگي هم افزايش خواهد يافت
تا در موقع ل��زوم در عراق وارد عمليات عليه ايران و
نيروهاي مقاومت شوند.
* با احتمال زياد ،رژيم صهيونيس��تي ،در س��ال
 1399ب��ه حمالت هوايي خود در عراق ادامه خواهد
داد و به س��بب عدم تجهيز ارتش عراق به تسليحات
پدافن��د هوايي مؤثر ،بدون مش��كل خاصي به هدف
قراردادن اهداف منس��وب به ايران و مقاومت خواهد
پرداخت.
* با احتمال زياد ،در س��ال  1399اگر آمريكا در
عراق مورد حمالتي قرار گيرد كه منتهي به كش��ته
ش��دن نيروهايش ش��ود و اين حمالت را از س��وي
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نيروهاي مقاومت معرفي كند ،باز هم دست به حمالت
هوايي عليه اي��ران و محور مقاومت خواهد زد .ترور و
به شهادت رساندن چهرههاي مقاومت در عراق مانند
هادي العامري ،اكرم العبي ،قيس خزعلي ،شبل الزيدي
و جهاد هاش��مي در دس��تور كار آمريكا قرار خواهد
گرفت.
* با احتمال كم ،مسير هوايي عراق در سال ۱۳۹۹
ميتواند مورد استفاده رژيم صهيونيستي با آمريكا براي
انجام حمالت هوايي با موشكي عليه جمهوري اسالمي
ايران به خصوص اهداف موشكي با هستهاي واقع شود.
* در س��ال  ۱۳۹۹ب��ا احتم��ال زي��اد ،محمد بن
سلمان در عربستان همچنان تالش خواهد كرد ضمن
حفظ محوريت خود ،ش��رايط 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 مؤلفههايي مانند
نتايج انتخابات رياستجمهوري آمريكا و تداوم قدرت
ترامپ براي بن سلمان ،عدم قطعيتهاي مختلف در
سياس��ت خارجي آمريكا در منطقه از جمله روابط با
ايران و رفتارهاي پيش بيني نش��ده شخص وليعهد
و عدم ش��فافيت و قانونمندي در س��اختار سياس��ي
عربستان ،احتمال وقوع شگفتيسازهاي متعددي در
عرصه سياسي اين كشور وجود دارد.
* در س��ال  ۱۳۹۹ب��ا احتمال زي��اد ،تحوالت در
عرصه فرهنگي  -اجتماعي عربستان همچنان تداوم
و گسترش خواهد يافت و فشارها براي كاهش قدرت
علم��ا و فعاالن وهابي نيز ادام��ه خواهد يافت .در اين
خصوص ،عربستان ممكن است با دو نتيجه متفاوت
روبهرو ش��ود :نخست همگرايي بيش��تر نهاد ديني و
جريان وهابي براي حفظ نقش حداقلي و تش��ريفاتي
و دوم حاش��يهاي شدن بيش��تر علما و نهاد وهابي با
بهرهگيري بن سلمان از فرصتهاي ناشي از استقبال
و حمايت اجتماعي ناشي از تداوم اصالحات .بنابراين،
آينده نهادها و علماي وهابي چش��مانداز روش��ني در
عربس��تان نداشته و به حفظ نقش حداقلي كنوني يا
حاشيهاي شدن بيشتر ختم خواهد شد.
* در س��ال  ۱۳۹۹ب��ا احتم��ال زي��اد ،اختالفات
عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران همچنان
ت��داوم خواهد يافت و با توجه ب��ه عمق اختالفات و
رقابتهاي جدي ،دستيابي به هر گونه راهحل اساسي
همچن��ان با چالشهاي بس��يار روب��هرو خواهد بود.
بنابراين ،هر چن��د كاهش حمالت تبليغاتي و حفظ
نشانههايي 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 سياس��ي تركيه ،براي يكي

دو س��ال آينده ،برقرار خواهد ب��ود ،زيرا هم انتخابات
در پيش نيس��ت و ه��م آنكه رقيبان سياس��ي قابل
مالحظ��هاي كه اردوغان و حزب عدالت و توس��عه را
به چالش بطلبند ،وجود ندارد و از احزاب نوظهور هم
انتظار زيادي نميرود.
* با احتمال زياد در سال  ،۱۳۹۹تعارض و تنش در
روابط تركيه و آمريكا ،با فراز و نشيبهاي جزئي ادامه
خواهد داشت .بعيد است چنين تعارضي به نزاع وسيع
يا تحول سياس��ي تمام عيار منجر شود ،اما درگيري
تركيه در ش��مال س��وريه و روابط تركيه  -روس��يه
به عنوان عامل ايجاد تنش در مناسبات آمريكا  -تركيه
مؤثر خواهد بود.
*با احتمال كم در س��ال  ،۱۳۹۹نزديكتر شدن
مواضع اعمالي (و نه لزوماً اعالمي) 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 س��ال  1399با احتمال زياد ،قطر همچنان
متحد راهبردي تركيه در منطقه خواهد بود و با تداوم
دشمني رياض  -قطر ،مناسبات دوحه  -آنكارا بيش
از گذش��ته افزايش خواهد ياف��ت ،چراكه قطر اراده و
انگيزهاي براي عقبنشيني در برابر مواضع عربستان
و متحدانش ندارد .از همينرو ،بدون نرمش اساس��ي
س��عوديها احتمال بازگشت روابط دوحه  -رياض به
سطح گذشته بعيد است.
* در س��ال  ۱۳۹۶ب��ا احتم��ال زي��اد ،عم��ان
تح��ت س��لطنت هيثم ب��ه سياس��ت تنشزدايانه و
مصلحتانديش��انه قابوس ادامه خواه��د داد و انتظار
نميرود تغييري در رويكرد مثبت اين كش��ور نسبت
به ايران رخ دهد.
* در س��ال  1399با احتم��ال زياد و با فرض عدم
ورود متغيرهاي جديد ،روابط اعضاي شوراي همكاري
خليج فارس با عراق و سوريه بهبود خواهد يافت ،اما
درب��اره تركيه بدبينيها به خص��وص در رياض ادامه
خواهد داشت؛ امري كه به تداوم اشكان آنكارا -رياض
منجر ش��ده و از ائتالف اين دو قدرت منطقهاي عليه
ايران جلوگيري خواهد كرد.
* در س��ال  1399ب��ا احتمال زياد ،پذيرش رژيم
صهيونيستي در ميان كشورهاي عرب منطقه بيش از
گذشته به رويهاي آشكار تبديل خواهد شد و مناسبات
سياسي و امنيتي آنها با تلآويو افزايش خواهد يافت.
رژيم صهيونيس��تي و آمريكا نيز براي جلب اعراب به
س��وي خود به دامن زدن به فضاي ايرانهراس��ي در
منطقه ادامه خواهند داد.
* در س��ال  ،۱۳۹۹با احتمال زياد ،گش��ايش در
روابط خارجي و درآمدهاي نفتي ايران حاصل نخواهد

ش��د .در نتيجه ،تنش در خليج فارس به ش��كلهاي
گوناگون تشديد و به رغم عدم تمايل رهبران دو كشور
ايران و آمريكا به جنگ ،احتمال بروز درگيري محدود
وجود خواهد داشت.
* در سال  ۱۳۹۹با احتمال زياد ،با توجه به شرايط
سياسي حاكم بر افغانستان و عدم قبول نتايج انتخابات
رياس��تجمهوري از س��وي عبداهلل عبداهلل ،وضعيت
سياس��ي داخلي افغانس��تان تا مدتي دچار بيثباتي
خواهد ش��د .تالش براي تش��كيل دولت موازي و به
چالش كشيدن مشروعيت سياسي دولت جديد اشرف
غني ،ضمن اينكه به شكافهاي داخلي جامعه سياسي
افغانس��تان دامن خواهد زد ،باعث فروپاش��ي هرچه
بيشتر نظم سياسي داخلي خواهد شد .تعيين نشدن
كابينه در زمان مقرر و بيسرپرس��ت ماندن واليتها
و وزارتخانهه��ا و نهادها در كنار درگيري داخلي بين
گروههاي سياسي ،منجر به گسترش ناامنيها به ويژه
گسترش تحريكات داعش خواهد شد.
* در سال  ،1399با احتمال زياد و به رغم امضاي
توافق صلح بين طالبان و آمريكا ،عدم پذيرش انتخابات
و نتايج آن از س��وي طالبان و ش��كافهاي سياس��ي
داخلي مانع از برق��راري مذاكرات بين افغاني خواهد
ش��د .ضمن آنكه ورود طالبان به عرصه سهم خواهان
قدرت سياس��ي ،وضعيت شكافهاي سياسي داخلي
را پيچيدهت��ر خواهد كرد .در چنين ش��رايطي ،بعيد
به نظر ميرس��د طالبان نيز به تعه��د خود مبني بر
كاهش خش��ونت 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  ۱۳۹۹با فشار تحريمي
بيش��تري از سوي اياالت متحده در راستاي سياست
فش��ار حداكثري عليه كش��ورمان مواجه خواهد شد
كه اين امر بهطور مش��خص بر روابط بانكي و تجاري
اي��ران با اين مناطق تأثيرگذار خواهد بود كه به دليل
فعاليت گستردهتر بخش خصوصي و مردمي ايران در
سه كشور ارمنستان ،گرجستان ،جمهوري آذربايجان،
پيامدهاي منفي تحريم��ي 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 اسالمي تبديل
به موضوعي چالشي براي نظام در سال  ۱۳۹۹خواهد
شد .در صورت نهايي شدن مذاكرات فني و كارشناسي
مربوط به تعيين خط مبدأ و نيز با توجه به تصويب اين
كنوانسيون در پارلمانهاي چهار كشور ساحلي ،دولت
ايران بايد ناگزير اين كنوانسيون را در قالب اليحهاي
براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند كه
با عنايت به تغيير آرايش سياس��ي نمايندگان پس از
انتخابات دوم اسفند  ،۱۳۸۸مخالفت با اين كنوانسيون
بسيار محتمل و قابل پيشبيني به نظر ميرسد.
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* با احتمال زياد ،تركيه در سال  ۱۳۹۹براي حفظ ادلب
همچنان خواهد كوشيد و به اين منظور ضمن حفظ حضور
نظامي خود در ادلب ،به افزايش تس��ليح 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
 ۱۳۹۹رخ نخواهد داد و نه آش��تي ملي محقق خواهد شد و
نه توافقي بر س��ر قانون اساسي ،گذار سياسي و آينده كشور
به دست خواهد آمد.
* ب��ا احتمال زياد در س��ال  ۱۳۸9به س��بب تش��ديد
تحريمهاي آمريكا عليه سوريه ،وضعيت اقتصادي اين كشور
وخيمتر شده و حتي خطر آن وجود دارد كه ابر تورم در اين
كش��ور شكل بگيرد .با توجه به كاهش كمكهاي اقتصادي
ايران به سوريه و عدم حمايت مالي جهاني براي بازسازي اين
كشور ،اقدامي براي بازسازي زيرساختها ،بازگشت آوارگان و
بهبود اوضاع معيشتي در اين كشور صورت نخواهد گرفت.
* با احتمال زياد بش��ار اس��د همچنان در س��ال ۱۳۹۶
در س��وريه بر س��ر كار باقي خواهد ماند .گرچه يكپارچگي
سرزميني در سوريه محقق نخواهد شد .مخالفان نيز همچنان
به صورت محدود در ش��مال ،كردها در شرق فرات و آمريكا
ادامه حيات خواهند داد.
* با احتمال زياد در س��ال  1399نواحي تس��ليم شده
مخالفان در جنوب س��وريه (درعا و قنيطره) شاهد افزايش
تنش اقدامات تروريس��تي و ش��ورش و درگيري با نيروهاي
دولتي خواهد بود .داعش نيز بر شدت اقدامات خود در نواحي
دورافتاده سوريه خواهد افزود.
* با احتمال زياد در س��ال  ،1399كردهاي سوريه كه به
شدت تضعيف شدهاند ،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  ،۱۳۹۹حضور نظامي آمريكا در
سوريه ادامه خواهد يافت .آمريكا ممكن است حمالت عليه
اهداف منس��وب به ايران را در سوريه باز هم تكرار كند و يا
مرتكب عمليات نظامي محدود عليه نيروهاي سوريه و حتي
روسيه (مانند نبرد خِشِ م در سالهاي قبل) شود.
* با احتمال زياد ،روس��يه در س��ال  1399در س��وريه
باق��ي خواهد ماند .عمليات هوايي و وي��ژه روي زمين ادامه
خواهد يافت و اسلحه و مهمات كماكان به وفور براي ارتش
س��وريه تأمين خواهد ش��د .با اين حال ،بعيد است روسيه
بتواند موقعيت است را به جامعه جهاني بقبوالند و امتيازات
اقتصادي يا سياس��ي خاصي براي خود يا اس��د كسب كند.
روسيه در زمينه تصرف ادلب با مانع تركيه مواجه شده و با
احتياط عمل خواهد كرد.
* ب��ا احتمال زياد در س��ال  ،1399كش��ورهاي عربي
كماكان سياس��ت رهاكردن س��وريه به حال خ��ود را ادامه
خواهند داد .بهرغم 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 كنشهاي محدود
انفرادي فراتر نخواهد رفت.
* با احتمال زياد ،حمالت رژيم صهيونيستي عليه اهداف
منسوب به جمهوري اسالمي ايران از جمله كاروان سالح و
مهمات در سوريه در سال  1399ادامه خواهد يافت .سوريه
همچنان بهانهاي خواهد بود تا رژيم صهيونيستي به حمالت
عليه نيروه��اي مقاومت در عراق هم دس��ت بزند حكومت
سوريه هم از اين حمالت بينصيب نخواهد ماند

داستان ترکیه و روسیه

* با احتمال زياد در س��ال  1399دو بازيگر اصلي
داخل يمن ،يعني انص��اراهلل و دولت هادي ،به حيات
سياس��ي و نظامي خود در داخ��ل يمن ادامه خواهند
داد .با احتمال زياد ،هيچ يك از اين دو طرف ،شكست
فاح��ش نظامي نخواهن��د خورد و هيچ ي��ك هم به
موفقيت بزرگ نظامي دس��ت نخواهند يافت و توافق
سياسي سراسري در يمن شكل نخواهد گرفت.
* با احتمال زياد ،در سال  ۱۳۹۹عمليات موشكي و پهبادي
انصاراهلل عليه عربس��تان س��عودي ادامه خواهد يافت هر چند
ممكن است از شدت اين عمليات بهطور نسبي كاسته شود.
* با احتمال بسيار زياد ،در سال  ۱۳۹۹تضاد و تنش ميان
جنبشهاي تجزيه طلب جنوب يم��ن و دولت هادي ادامه
خواهد يافت و عربستان و امارات هم در مورد حمايت از اين
دو اختالف نظرهاي خود را حفظ خواهند كرد .امارات متحده
عربي به رغم خروج نيروهاي زمينياش از يمن به تأثيرگذاري
در تحوالت اين كش��ور از طريق تأمين پول ،اسلحه فعاليت
اطالعاتي و كمك به محاصره انصاراهلل 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  ۱۳۹۹عربستان سعودي
به عمليات نظامي خود در يمن ادامه خواهد داد ،اما به يمنيتر
كردن هر چه بيشتر جنگ در اين كشور خواهد كوشيد.
* در س��ال  1399آمريكا همچون سال قبل به تحركات
مح��دود خ��ود در يمن ادام��ه خواهد داد .ع�لاوه بر هدف
قراردادن عناصر داعش و القاعده در يمن ،آمريكا مانند سال
 ۱۳۹۸ممكن است به ترور برخي عناصر ايراني مقاومت در
يمن از طريق حمالت هوايي دست بزند.
* در س��ال  ،۱۳۹۹در صورتيك��ه جبه��ه مقاومت اقدام
غيرقابل پيشبيني با هزينه باال را در قبال رژيم صهيونيستي
در دستور كار قرار دهد ،نوك پيكان حمله اين رژيم حتي به
سمت حزباهلل در خاك لبنان نيز خواهد رفت .همچنانكه
اين رژيم با به شهادت رساندن دو تن از اعضاي جهاد اسالمي
در خاك سوريه نشان داد كه در اقدامات تالفي جويانه قائل
به جغرافيا نيست.
* اقتصاد رژيم صهيونيستي در سال  ،۱۳۹۹همچنان 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 اس��توار
شده ،انگيزه دولتها چه اروپايي و چه كشورهاي مؤثر ديگري

مانند هند و چين و روسيه براي رويارويي جدي با اين رژيم
را به پايينترين سطح خود ميرساند.
* با احتمال زياد در سال  ،۱۳۹۹دونالد ترامپ كه به رأي
يهوديان و حمايت سازماني آنها در آمريكا براي انتخابات بعدي
خود نياز دارد ،گشاده دستتر از قبل در برابر خواستهاي اين
رژيم مخصوصا در قبال ايران عمل خواهد كرد.
* با احتم��ال زياد در س��ال  ،۱۳۹۹افول قابل مالحظه
داعش تدوام خواهد يافت و جريانهاي ايدئولوژيك مشابهي
هم كه پديدار خواهند ش��د ،ديگر از برند داعش اس��تفاده
نخواهن��د كرد؛ اما احتمال بروز جه��ش 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  ،۱۳۹۹توافقنامه صلح طالبان
و آمريكا ،با فراز و نش��يبهايي ،اجرايي خواهد شد .اين امر
به افزايش ثبات در افغانس��تان كمك خواهد كرد ،امري كه
انتظار م��يرود در كاهش قاچاق مواد مخدر ،كاهش حضور
جنگجوي��ان خارجي (اع��م از القاعده ،داع��ش و گروههاي
راديكال ايراني و تركستاني و )..و تقليل جرايم سازمان يافته
در مرزهاي شرقي ايران مؤثر باشد.
* ب��ا احتمال زياد در س��ال  ،1399جريانهاي راديكال
آفريقايي و ش��عبات القاعده در فرآيند محلي پيش خواهند
رفت و احتماال دعوي جهان��ي (گلوبال) القاعده و گروههاي
مش��ابه كاهش خواهد يافت .اين امر به معني كاهش جاذبه
جهاديسم راديكال هم خواهد بود
* با احتمال زياد در سال  ،1399جريان پ.ك.ك بيشتر
تضعيف خواهد ش��د .به اين امر ،دش��واري 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  ،۱۳۹۹موقعيت جريانهاي كرد
سوريه در مقابل دولت دمشق ضعيفتر خواهد شد؛ علت اين
امر غير از حضور و تهديد تركيه و قوتگيري حكومت دمشق
و متحدان آن ،احتمال خروج آمريكاست كه ترامپ به انحاي
مختلف آن را مطرح و تكرار ميكند.
* با احتمال زياد در سال  ،1399با توجه به وضعيت
دشوار اقليم كردستان عراق و اوضاع نابسامان اين كشور و
باالخص شيوع كرونا ،تضعيف بيشتر گروههاي اپوزيسيون
كردي جمهوري اسالمي ،به عنوان فرصتي كوتاهمدت،
بروز خواهد كرد.
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اقتصاد سياسي بهار 1399
شیما ستوده
عضو هیات تحریریه

بهار  1399با هم�ه بهارهايي كه در دهههاي
تازه سپري شده به ياد داريم تفاوت معناداري
داش�ت .در بهار امسال متاسفانه خزان كروناي
زاد و رشد يافته در چين و ايران نيز رسيد و با
سياستهاي اوليه ناكارآمد روزگار را تيره و تار
كرد .اقتصاد ايران كه پيش از رس�ين كرونا نيز
از تحريم و سياستهاي ناكارآمد آسيب ديده
بود در  4ماه منته�ي به آخر خرداد به بدترين
وضعيت رسيد.
اين رخداد نامس�اعد موجب ش�ده است كه
ش�مار قابل اعتنايي از مديران دولت ،مديران
بخ�ش خصوص�ي ،سياس�تمداران ايران�ي و

روزنامهن�گاران و كارشناس�ان و رس�انهها در
به�ار  1397مس�ائل ايران را زي�ر ذرهبين قرار
دهند .در صفحههاي بعد يادداشتهايي درباره
اينكه چرا دولت نميتواند سياستهاي كارآمد
ارزي ،تج�اري و صنعتي را ت�دارك و اجرا كند
از زبان و قلم كارشناس�ان آمده اس�ت كه يك
مس�اله بس�يار بااهميت ب�ه حس�اب ميآيد.
كارآفري�ن تلاش كرده اس�ت مجموع�هاي از
نوش�تههاي مفيد و رخدادهاي درباره تحريم،
درباره اطاعت سياست از اقتصاد ،درباره اينكه
اگر دولتها به ط�ور تجارت را قبضه كنند چه
اتفاقي ميافتد و نيز مطالبي از سه نويسنده و
فعال سياسي درباره نتايج و پيامدهاي تحريم
را براي عالقمندان به اقتصاد سياس�ي تدارك
ببين�د .دي�دگاه جالب ول�ي غنين�ژاد درباره
كميابي ماس�ك و نيز موضوع سهام شركتها
نيز بررسي شده است.
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ضرورت فروتني دولتها در برابر تشكلها
بهمن دانائی
دبیر انجمن صنفی قند و شکر
انديشمندان در دوره روشنگري و در عصري كه به تر ّقي
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 ميشود .به باور فيلسوفان
عصر روشنگري يك پايه جامعههاي انساني را نهاد دولت
و يك پايه آن را نهادهاي مدني شامل بنگاهها ،خانوادهها
و احزاب تشكيل ميدهند .اصرار انديشمندان اين بود كه
توازن قوا ميان اين دو پايه اساس��ي جامعههاي انس��اني
شرط الزم و كافي براي پيشرفت و توسعه همهجانبه است.
به ويژه بر اين مقوله تأكيد ميشد كه نهادهاي مدني شامل
احزاب و تشكلهاي غيردولتي مربوط به اقشار گوناگون
نبايد زير سلطه و استيالي نهاد دولت باشند.چنين بود كه
در دوران انقالب صنعتي در سالهاي  1700تا  1750در
انگلستان بار اصلي اختراع و اكتشاف و به كارگيري ماشين
بر دوش نهادهاي مدني بود.
نهاده��اي مدني ب��ه ويژه تش��كلهاي كارفرمايي در
انقالب صنعتي در تصميمس��ازيها و تصميمگيريهاي
نهاد دولت ش��ريك و همساز بودند و س��ازگاري را براي
پيشرفت ايجاد كردند .تاريخ جامعههاي انساني نيز نشان
ميدهد آن دسته از كشورها كه اين توازن قوا را در درون
خود پذيرفتند زودتر و سريعتر مراحل توسعه صنعتي و
اقتصادي را سپري كردند.
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تشكلها در ايران
بررسي تاريخ ايران در دو سده تازه سپري شده نشان
ميده��د در اوج اقتدار و قدرتنمايي ش��اهان قاجار ،اين
گروه بازرگانان و صنعتگران بودند كه با اتحاد و همبستگي
نيرومند در كنار دولتهاي مركزي و دولتهاي ايالتي راه
تجارت را باز نگه ميداشتند و هميشه تاجران بزرگي بودند
كه در درون قدرت دولتي رفت و آمد داشتند و كار تا جايي
پي��ش رفت كه حاج امينالضرب ،ب��ازرگان بزرگ ايراني
توانست نقش اساسي در مشروطيت داشته باشد .پس از
آن اما در دوران پهلويها و به ويژه پهلوي اول و با افزايش
قدرت نهاد دولت به دليل درآمدهاي بادآورده از صادرات
نفت به مردم و نقش و س��هم تش��كلهاي كارفرمايي در
تصميمسازيها و تصميمگيريها كاهش يافت .دولتهاي
پس از  1330يكي پس از ديگري با پول نفت هر دوره بر
ابهت و شكوه و بزرگي نهاد دولت افزودند و يك بروكراسي
بزرگ پديدار كردن��د كه جايي براي نهادهاي غيردولتي
باقي نميگذاش��ت .پ��س از پيروزي انقالب اس�لامي و
به دليل ش��رايط جنگ و تثبيت انق�لاب و دگرگوني در

رويكرد به كارفرمايان ،تش��كلهاي كارفرمايي يك دوره
 10س��اله از  1358تا  1368از صحنه بيرون رانده شدند.
در دهه  1370بود كه با فراهم ش��دن فضاي بازتر و نياز
جامعه به استفاده از همه نيروهاي فكري و مادي جامعه،
تشكلهاي كارفرمايي از حالت پنهاني خارج شده و روندي
فزاينده به لحاظ كمي و كيفي را تجربه كردند.
خليلي ،ژائله و سليماني و...
كس��اني كه با صنعت ايران آش��نايي دارند نامهاي
پرشماري از مردان صنعت در بخش خصوصي و در ميان
تشكلهاي كارفرمايي را ميشناس��ند كه عمري را در
درونفعاليتهايصنعتيگذراندهوتجربههايبينظيري
دارن��د که اگر بخواهم از همه آنها نام ببرم ،به طور قطع
کتابی چندصد صفحهای خواهد شد .نام مهندس محسن
خليلي رئيس هيأت مديره انجمن مديران صنايع براي
همه دولتيها و تشكلهاي كارفرمايي يك نام آشناست.
او در س��ال  1332و در شرايطي كه بسياري از مديران
بخش صنعت اي��ران هنوز به دنيا نيامده بودند كارخانه
بوتان را راهاندازي كرده است كه هنوز فعاليت ميكند .او
تخصص و دانش صنعتي دارد و رؤساي
 60سال تجربهّ ،
دولتها و وزيران پرشماري او را ميشناسند و به افكار و
عقايد و دلسوزيهايش باور دارند .نام سليماني صاحب
و مدير كارخانه كاله براي همه ايرانيها آشناس��ت و هر
روز محصوالت كارخانههاي او را مصرف ميكنند .فعاليت
مستمر او راه را براي استخدام دهها هزار كارگر ،مهندس،
متخصصان باز كرده است .تجربه و
حس��ابدار و س��اير
ّ
تخصص 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 خوشفکر ديگر
است كه با كار و تالش توانسته است هزاران شغل صنعتي
ايجاد كند .او با دید عمیق و هوش ذاتی خود توانسته و
میتواند هر واحد بزرگ صنعتی در حال فروپاشی ناشی
از مدیری��ت نامطلوب دولتی را احی��ا و به درجات عالی
تخصص،
برساند .آيا سزاوار است مرداني با چنين سابقهّ ،
دلس��وزي و دانش و دنيايي از س��رمايه فكري حاال بايد
حرف گوشكن يك مدير و يا كارشناس يك نهاد دولتي
ش��وند كه بر اس��اس اتفاق و بر اساس شرايط خاص به
مديري نهاد دولتي رس��يده اس��ت .ضمن اينكه بايد به
كار و فعاليت كارشناسان دولتي احترام گذاشته شود اما
تخصص و تجربه و تعهد
واقعيت اين است كه آنها در برابر ّ
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 تشكلهاي
كارفرمايي باش��ند و به جاي نفي و ط��رد آنها و ناديده
گرفتن ديدگاههاي تشكلهاي كارفرمايي از تواناييهاي
آنها استفاده كنند.

بيقانوني نشود
عق��ل و منطق حك��م ميكند كه مدي��ران دولت در
تخصص و
بخشه��اي گوناگون ضمن اينك��ه از دانش و ّ
دلسوزي تشكلهاي كارفرمايي به طور داوطلبانه استفاده
میكنند در نهايت به قانون احترام بگذارند .بر اساس مفاد
قانون بهبود مستمر كسب و كار و نيز ماده  76برنامه پنجم
كه حاال به ماده  12قانون برنامه ششم توسعه تبديل شده
است دولت موظف است در هر تصميم و اقدامي ديدگاه
و نظرات تش��كل مربوطه را اخذ كند .توجه داشته باشيم
ك��ه ناديده گرفتن اين دو قانون از س��وي دولت پذيرفته
نيست و دولتی که در رأس آن یک حقوقدان قرار گرفته
است .نبايد قانون را ناديده بگيرد .تجربه نشان داده است
در ه��ر دورهاي كه همكاري صميمانه و از س��ر اعتماد و
حس��ننيت ميان تش��كلهاي كارفرمايي و دولت به اوج
رس��يده است بيشترين نتايج مثبت به دست آمده است.
دولت نميتواند و نبايد در داستان قيمتگذاري كاالهاي
توليد ش��ده داخل رأس��اً ب��دون لحاظ ك��ردن ديدگاه و
نظرات كارشناسي تشكلها اقدام كند .مگر ميشود يك
كارش��ناس كمتجرب��ه كه تاكنون پايش ب��ه يك مزرعه
چغندر قند و يا يك كارخانه شكر نرسيده است با مراجعه
به ذه��ن خود و با تأكيد بر اينكه داناي كل اس��ت براي
چغندر و براي ش��كر تصميم بگيرد .عقل و منطق حكم
ميكند كه كارشناسان و مديراني كه با آمدن و رفتن يك
دولت ،در دولت ديگر جابهجا شده و دنبال كارهاي ديگر
تخصص و
ميروند فروتن باش��ند و در امر تنظيم بازار از ّ
تجربه تشكلهاي كارفرمايي استفاده كنند .مگر ميشود
مديران دهها كارخانه قند و ش��كر كش��ور با صدها سال
مهارت و تجربه و دلس��وزي براي صنعت و توليد داخلي
ديدگاه كارشناسيشان ضعيفتر از چند كارشناس و مدير
تازهكار باشد.
تجرب��ه جامعههاي م��درن امروز نش��ان ميدهد كه
تخصصي و كارفرمايي در بخشهاي گوناگون
تشكلهاي ّ
ن��ه به عنوان يك نهاد تش��ريفاتي بلكه نهادهايي فعال و
ش��ريك دولت فعاليت ميكنند و به همين دليل اس��ت
كه تنش و تش��نج در تصميمسازيها و تصميمگيريها
كمتري��ن ميزان را دارد .واقعيت اين اس��ت كه در عصر و
دوره حاضر كه دولت ايران به دليل از دس��ت دادن قدرت
انحصاري درآمد نفت توانايي براي كمكهاي قبلي را هم
ندارد دست از دخالتهاي بيحاصل بردارد .سازمان برنامه
و بودجه ،بانك مرك��زي ،وزارت اقتصاد و دارايي به مثابه
 3مقر فرماندهي دول��ت در حوزه فعاليتهاي اقتصادي
بايد فروتن باش��ند و به جاي سرسختي در برابر نهادهاي
غيردولتي با آنها همكاري كنند.
ای کاش تف ّک��رات و باورهای تش��کلگرایانه افرادی
مدرس خیابانی در ذهن
همچون مهندس ّ
حجتی و دکتر ّ
و رفتار سایر مدیران ارشد کشور هم نهادینه شود.
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دقیق و درست تحريم را توضیح دهیم

خصومت نظام سياسي آمریکا با نظام سياسي ايران
به پنجمين دهه رسيده و موقعيت و وضعيت گونهاي
است كه دسته كم در حرف و در مجادلههاي محدود
اي��ن منازعه پايان ناپذير به نظر ميرس��د .مقامهاي
آمریکايي با صراحت ميگويند آمریکا با ادامه تحريم
اقتص��ادي و تضعي��ف كامل اقتصاد اي��ران به هدف
نهايياش خواهد رسيد.
واقعيت اين اس��ت كه روزگار اقتص��اد ايران نيز به
گونهاي است كه نشان ميدهد ادعاي مقامهاي آمریکايي
چندان دور از ذهن نيست .اگر ارقام رشد اقتصاد ايران در
دورههاي تحريم را بررسي كنيم به اين نتيجه ميرسيم
كه ايران دراين دورهها نهتنها ثروت آفريني نكرده بلكه با
رشد منفي اقتصادي ثروت خواري كرده است .از سوي
ديگر ميليونها خان��واده ايراني كه درآمد آنها به مزد و
حقوق دريافتي از كارفرمايان دولتي و خصوصي سنجاق
در دو س��ال تازه سپري شده با تنگناهاي واقعي روبهرو
شده و سطح رفاه مادي آنها بهطور واقعي كاهش جدي
داشته است .با توجه به افزايش نرخ تورم و عقب ماندن
رش��د م��زد و حقوق از نرخ تورم و ب��ا توجه به احتمال
باالي ادامه اين وضعيت ،اكنون شهروندان ايراني در ميان
دلهره تأمين معاش و حتي ش��غل خود گرفتار شدهاند.
شهروندان ايراني بدون چون و چرا دولت را عامل بدبختي
خود ميدانند و ميگويند دولت توانايي ندارد با فس��اد
مبارزه كند و جلوي تورم را بگيرد و ميگويند دولتيها
و مجلسيها به فكر جيب خودشان هستند .واقعيت هر
چه باشد و دولت هر توضيحي بدهد كه نهادهاي ديگر
هم در پديدار شدن اين وضعيت غمانگيز و دشوار براي
خانوادههاي ايراني س��هم دارند باز هم شهروندان حرف
خود را ميزنند .همه سخنها و حرف و حديثهاي نوشته
شده يا بر زبان آمده مديران سياسي درون دولت و بيرون
از دولت را وقتي كنار هم ميگذاريم تا دليل پريش��اني
امروز شهروندان را بيابيم به يك نقطه مشترك ميرسيم:
تحريم آمریکا كار را بر ايران و ايرانيان سخت كرده است.
اين واقعيترين 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.
اعم��ال تحريمها راه را بر فروش نفت ايران به خارج
مس��دود كرده و اي��ران از درآمد ميانگي��ن حدود ۷۰
ميليارد دالر در  ۱۲س��ال منتهي ب��ه  ۱۳۹۶به درآمد
احتمالي حداكثر  ۲۰ميليارد دالري پيش بيني ش��ده
خوشبينانه رسيده است .اين رخداد بزرگ اصل داستان
اس��ت و پيامد آن فقير شدن نهاد دولت و سپس ساير
اركان و اجزاي ادارهكننده كشور است .اين يك واقعيت
سرس��خت 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 تحريمها را از دس��ت ميده��د و اگر چارهاي

انديشيده نشود به بدترين روزها ميرسيم .اگر مديريت
سياس��ي نتواند شرايط سياست خارجي را تغيير دهد،
اگر آمریکا جرات ميكند در س��اير جبههها نيز ايران را
به جدال دعوت كند .از اين مساله اطالع كافي دارد كه
اقتصاد ايران ضعيف ش��ده است .در اين وضعيت بهتر
نيست ايران به جاي اينكه نيروهاي خود را در بسترهاي
ديگ��ر هدر دهد نيروي خود را بر اقتصاد متمركز كند؟
اگر اقتصاد ايران از اين روزهاي بد عبور نكند نميتوان
اميدوار بود به نتيجه مناسب برسيم .مقامهاي آمریکايي
خوب ميدانند گس��ترده ش��دن و باالتر رفت��ن ديوار
تحريمها نتيجه نهايياش بدتر ش��دن كس��ب و كار و
معيشت ميليونها شهروند ايران است .تشديد تحريمها
احتمال ناراحتي و نارضايتي ايرانيان به ويژه گروههاي
كم درآمد را افزايش ميدهد و اين همان چيزي اس��ت
كه در كانون توجه تحريمگر قرار دارد.
واقعيت اين اس��ت كه تشديد تحريمها و طوالنيتر
شدن آن تا همين جاي كار نيز به گواه آمار و اطالعات
و همچني��ن احس��اس ناخ��وش ايراني��ان پيامدهاي
نااميدكنندهاي داش��ته است .پرس��ش مردم و فعاالن
اقتصادي از زواياي گوناگون اين اس��ت كه الغر ش��دن
اقتصاد تا كج��ا ميتواند ادامه يابد و ش��رايط پايداري
اقتص��اد در س��طح كالن و ملي و در س��طح بنگاهها و
در سطح خانوادهها تا كجاس��ت؟ شايد مديريت ارشد
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ايران برآورد كارشناسانه
و ب��ر پاي��ه برآوردهاي دقيق و نظرخواه��ي بيطرف از
ش��هروندان دارد و بر اس��اس همين اطالعات است كه
ادام��ه اين وضعيت را ممك��ن ميداند و به جاي تغيير
مسير راهبردي و قابل اعتنا تشخيص ميدهد در همين
مسير مقاومت باقي بماند .اگر چنين باشد باز هم نقطه
اتكاي مناسبي است و در ادامه نبرد با غول نخست جهان
در ح��وزه اقتصاد ميتوان روي آن حس��اب باز كرد .اما
اگ��ر نهادهاي معتبر و بيط��رف در اين باره اطالعات و
آمارهاي دقيق و برپايه واقعيتهاي سرسخت نداشته و
تنها برحدس و گمان و وفاداري ش��هروندان حساب باز

كردهاند بهتر اس��ت دقيقتر عمل كرده و راههايي براي
نگهداشت كس��ب وكار موجود و سطح فعلي معيشت
مردم در همين مس��ير باز كنند .به نظر ميرس��د بايد
براي محاس��به ميزان تاب آوري شهروندان و همچنين
ميزان تاب آوري فعاليتهاي اقتصادي كه اكنون ستون
خيمه اقتصاد و اشتغال و درآمد هستند از دقيقترين و
علميترين روشها و نظرسنجيها استفاده كرد .چگونه
سخن گفتن با شهروندان در اين روزهاي سخت و دوري
از به كار بردن برخي عبارتهاي تحريككننده احساس
و نگاه آنها يك ضرورت اجتناب ناپذير اس��ت و مديران
بايد دقت كنند .بطور مثال نبايد به ش��هروندان گفت
حاال خدا را ش��كر قحطي نيامده است يا اينكه قرار بود
ابرتورم بيايد اما جلويش را گرفتيم و حاال تورم باال داريم.
به كار بردن عباراتي كه نش��اندهنده اين اس��ت كه به
مردم فشار نميآيد و در گذشته بدتر از اين وضعيت را
داشتهايم نيز به روح و روان شهروندان آسيب ميرساند.
ايرانيان حق دارند بدانند هر روزي كه س��پري ميشود
تحريمها در كجا ايستادهاند و قرار است تا كجا ادامه يابد.
اميدوار كردن مردم البته از وظايف نهاد دولت و س��اير
نهادهاي ادارهكننده جامعه است اما اميدوار كردن بايد به
اصولي محكم و غيرقابل خدشه سنجاق شود تا اعتمادها
سست نش��ود .عالوه بر اين بايد به شهروندان اميد داد
در ادام��ه روز و روزگار به س��وي كاهش دامنه و ژرفاي
تحريمها پيش ميرويم .عالوه بر اين بايد الزامهاي نبرد
با نيرومندترين اقتصاد جهان را نيز ش��ناخت و رعايت
كرد .دور كردن كشورها و شركتهاي بزرگ اروپايي از
پيرامون ايران بايد با احتياط انجام شود .يادمان باشد الغر
شدن بيرويه اقتصاد و كوچكتر شدن آن شايد مرگ
ناگهاني نياورد اما ميتواند به ضعف بنيادين و ساختاري
منجر ش��ود .براي روشن شدن اين مقوله آخر يادآوري
ميشود اقتصاد ايران در دورهاي 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 ميشود.
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ظهور و سقوط تمدنها يك پديده جذاب براي عالقهمندان به مسائل سياست
جهاني و نيز تحوالت درون سرزمينهاست .چرا تمدنها فرو ميريزند و در تاريخ
گم ميشوند يا چرا كشورها در دورهاي به اندازهاي سست و بيپايه ميشوند كه
س��ر بر نميآورند؟ اريك كالين در اين باره كتابي نوش��ته است كه دكتر محمد
طبيبي��ان نتيجه بررس��ي وي را در كوتاهترين عبارات خالصه كرده اس��ت كه
ميخوانيد:
ظهور ،عروج و سقوط تمدنها از قديم مورد توجه تاريخ دانان ،باستانشناسان
و انديش��مندان ديگر بوده است .كتابي كه اريك كالين نوشته از اين نظر جالب
اس��ت كه در مورد زماني صحبت ميكند كه تمدنهاي بزرگي در جهان وجود
داشت ،حكومتهاي منطقه درياي اژه ،يونان ،كرت ،قبرس ،قلمرو هيتاتيها در
آناتولي در تركيه و س��وريه فعلي ،حكومت كنعانيان ،حكومتهاي ميان رودان
و مصر كه همه آنها ناگهان با هم س��قوط كرده و مضمحل ش��دند .تاريخدانان
و باستانشناس��ان زمان ش��اخص اين واقعه عجيب را سال  ۱۱۷۷قبل از ميالد
يعني حدود  ۳۲۰۰س��ال قبل تعيين كردهاند .برخي از اين تمدنها ،بعد از آن
پيامد ،به صورت ضعيف و تغيير شكل يافته به حيات خود ادامه دادند در برخي
مناطق دهها و صدها س��ال 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
دهههاي اخير و در نتيجه حفاريها بقاياي كاخها و معابد از زير خاك بيرون آمده
و لوحههاي موجود خوانده ش��ده و باز ش��ناخته شدهاند مانند تمدن اوگاري در
مناطق ساحلي سوريه فعلي.
براي بسياري مردم زمانه ما تصور
اين مشكل است كه بيش از سه هزار
س��ال پيش ،دوراني ك��ه عصر مفرغ
خوانده ميش��ود و آهن هنوز كشف
نشده بود ،تمدنهاي بزرگ و متنعم
و ثروتمن��دي وج��ود داش��تهاند كه
مانند مصر آن زمان از آنها آثار ابنيه،
كارهاي هنري و ادبي شگفتانگيزي
باقي مانده است .تمدنهايي كه با هم
به تج��ارت ،روابط ديپلماتيك ،روابط
انس��اني ،مهاج��رت ،جن��گ ،تحريم
اقتصادي ،معاهده و قرار داد و هرچه
امروز در روابط بين كش��ورها مرسوم
اس��ت در گير بودهاند .اين مجموعه
حدود س��ه قرن در حال ش��كوفايي
بوده و مدتي نيز در حال تنزل بدون
اينكه به عوامل تنزل خود توجه كنند
و يك س��قوط نا گهاني كه عاليم آن
آتشسوزي ،تخريب ناگهاني شهرها،
كاخها يا خالي از سكنه شدن ناگهاني
شهرهاي بزرگ ،وجود عالئم خشونت
اجتماع��ي و جنگ مانند مش��اهده
بقاياي اجس��اد در ويرانهها و بقاياي
سالح...
داليل سقوط
ام��ا دليل اين س��قوط فاجعهآميز
ناگهاني در يك چنين منطقه وسيع

چه بود؟ كتاب مزبور بر اس��اس ش��واهد باستانشناسي و مطالبي كه از مطالعه
لوحها و اس��ناد و كاالهاي دست س��از آن زمان قابل استنتاج است شرايط اين
تمدنها و دالیل س��قوط را بررس��ي ميكند .گرچه هنوز نميتوان نتيجهگيري
مس��لمي از علل حوادث بيش از سه هزار سال پيش به دست داد اما چند نكته
مسلم است .اين تمدنها وجود داشتهاند ،با راههاي زميني و دريايي درگير تجارت
بينالمللي بودهاند ،بعضاً بسيار ثروتمند و متنعم چنانكه طبقه كاخ نشين درگير
در تجمل و تن آس��اني ،شامل حكومت گران و كاهنان ،در سطحي افسانهاي و
بينظير بودهاند و روزي به ناگهان به خاك سياه نشستهاند.
يك دليل سقوط اين تمدنها اضمحالل دروني نظمهاي اجتماعي است .به اين
معني كه بهتدريج جامعه به كاخ نشينان و مردم حواشي كاخها و معابد تقسيم
ميشده كه اين دسته خدمتكاران و جيره خوار دسته اول بودهاند .نظام اقتصادي
و تجارت به صورت مركزي اداره ميشده و در كنترل كاخنشينان بوده است ،مانند
مصر باس��تان كه كشاورزي و مالكيت و مديريت محصول كشاورزي و توزيع در
اختيار حكومت بوده است  .در برخي ديگراز تمدنها تجارت پر رونق بينالمللي
كه از افغانستان فعلي تا آناتولي و يونان و مصر گسترش داشته را طبقه حاكم در
اختيار داشتهاند ...در يك چنين بافت بيثبات اجتماعي وقوع زلزلههاي مكرر و
خشك سالي طوالني (كه ابتدا در جزاير درياي اژه و آناتولي رخ داد) ابتدا شورش
و هجوم جمعيتهايي را از مناطق يونان و كرت به طرف مناطق متنعم رقم زد،
كه در متون آن زمان به مردم دريا موسوم بودند  .اين مهاجرتها بعضا صلح آميز
و در جهت تالش معاش انجام شد و
بعضا قهرآميز و جنبه هجوم و تصرف
و غارت پيدا كرد .بهم ريختن خطوط
تجارت بينالمللي ش��رايط اقتصادي
را در اكناف اين حيطه گس��ترده بد
تركرد .نظامه��اي اقتصادي متمركز
و در كنت��رل حكومتگران ،چنان كه
رس��م اس��ت ،با بدتر ش��دن شرايط
اقتصادي سعي در حفظ سطح زندگي
خود ميكنند ،و در ش��رايط كميابي
فزاينده فشار به اقش��ار فرو دست را
افزايش و اين گروهها را به مرز قحطي
و گرسنگي و طغيان سوق ميدهند.
بسيار ي از شهرهاي ويران شده نشان
از طغيان داخل��ي ،غارت ،قتل ،آتش
زدن و فرار از ش��هرهاي س��وخته و
تخريب شده دارد.
درس��ي كه ميت��وان از س��قوط
تمدنها ميتوان آموخ��ت را دانايان
ميآموزن��د -كه معموالً كاري از آنان
ساخته نيست -و نادانان نميآموزند.
به همي��ن دليل هم هركج��ا نادانان
بر سر كار بودهاند تاريخ تكرار شده و
تمدنها پس از عروج سقوط كردهاند.
ابن خلدون همين مشاهده تاريخي را
در كتاب تاريخ خود در قرن هش��تم
نوش��ت« :به هوش باش��يد ،به هوش
باشيد ،كه تمدن ناپايدار است».
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«ماسك » رايگان نداریم
دكتر موسي غنينژاد اقتصاددان نامدار ايراني و مدافع ناب
وخس��تگيناپذير اقتصاد رقابتي با انتقاد از وزير بهداشت كه
ميخواهد با زور سياس��ي قيمت ماسك را پايين نگه دارد و
ني��ز با انتقاد از رئيس پليس كه ميخواهد با زور قيمت دالر
را پايين نگه دارد به منتقدان اقتصاد آزاد ياد آور ميشود كه
نميتوان با بيان اينكه االن «دوره حساس» است علم اقتصاد
را تعطيل كرد .او مينويسد دادن دالر  4200توماني آيا دردي
را درمان كرد يا وضعيت را پيچيده كرد .نوشته او را به نقل از
دنياي اقتصاد ميخوانيد:
در شرايط بحراني و حوادث غيرمترقبه ،گرايش صاحبان
قدرت سياس��ي به مداخله در اقتصاد و كنترل بازار بيش��تر
ميش��ود .اين گرايش عمومي و طبيعي است؛ عمومي است
يعني در همه جوامع اعم از پيش��رفته ي��ا غير آن هم اتفاق
ميافتد و هم طبيعي اس��ت؛ چون صاحبان قدرت سياس��ي
طبيعت��ا گرايش به اين دارند تا خود را مس��لط بر همه امور
جامعه از جمله اقتصاد معرفي كنند.
واقعي��ت اين اس��ت كه اي��ن مداخالت در اغل��ب موارد
ناكارآمد از آب درميآيد؛ ولي اين ناكارآمدي مانع از تكرار آن
نميشود .تاريخ اقتصاد مملو از اين تجربههاي شكستخورده
اس��ت .از زمانیکه تفكر علمي اقتصاد ش��كل 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 اس��توار اس��ت و اي��ن منطق مبتني بر كنش
اقتصادي يا كنش فردي اس��ت .منطق بازار برآيند كنشها
يا انتخابهاي فردي است كه الزاما از اراده سياسي حاكمان
تبعيت نميكند و اگر اين اراده در تضاد با آن منطق باش��د،
نتيجهاي جز آشفتگي نخواهد داشت .آدام اسميت بيش از دو
سده و نيم پيش با تمثيل زيبايي اين رابطه چالشبرانگيز را
به تصوير كش��يده است« :بهنظر ميرسد انسان تشكيالتي...
تصور ميكند قادر است اعضاي مختلف يك جامعه بزرگ را
به همان سادگي كه دست قادر به چيدن مهرههاي شطرنج
است ،منظم كند .او در نظر نميگيرد كه مهرههاي شطرنج
اصل حركتي ديگري جز دس��تي كه آنها را جابهجا ميكند،
ندارند؛ ولي در صفحه شطرنج بزرگ جامعه انساني ،هر يك از
اين مهرهها اصل حركتي خاص خود را دارد كه ممكن است
با اصل حركتي كه قانونگذار انتخاب و بر او تحميل ميكند،
كامال متفاوت باش��د .اگر اين دو اصل باهم س��ازگار باشند و
در ي��ك جهت عمل كنند ،بازي جامعه انس��اني بهراحتي و
هماهنگ پيش ميرود و به احتمال زياد توام با خرس��ندي
و موفقيت خواهد بود .ولي اگر آنها مخالف يا متفاوت باشند،
بازي بهگونهاي رقتانگيز ادامه خواهد يافت و جامعه هميشه
در غايت آشفتگي به سر خواهد برد ».مصداق تفاوت و تضاد
ميان «انسان تشكيالتي» يا صاحبان قدرت سياسي و اصل
حركتي انسانها يا كنش اقتصادي را تقريبا بهصورت روزمره
در صحنه جامعه ايران ميتوان مشاهده كرد :رئيس پليسي
كه ميخواهد مانع افزايش نرخ ارز ش��ود ،وزير بهداشتي كه
با پرخاش به «دالالن» خواهان توزيع رايگان ماس��ك و مواد

شماره  -140بهار 1399

بهداشتي ميشود ،مسئوالني كه با ممانعت از صادرات درصدد
تنظيم بازار هستند و قس عليهذا .نكته تاملبرانگيز در اين
ميان تكرار مكررات ،اصرار بر تحميل اراده سياسي بر منطق
اقتص��ادي و درس نياموختن از تجربههاي شكس��تخورده
گذشته اس��ت .فهم اين واقعيت دش��وار نيست كه افزايش
تقاضا موجب افزايش قيمت ميش��ود؛ مگر اينكه عرضه نيز
متناسب با تقاضا افزايش يابد .با دستور و بگير و ببند قيمت
كاهش نمييابد ،بلكه وضعيت بازار به هم ميريزد و دسترسي
متقاضيان به كاال دش��وارتر ميش��ود و زمينههاي گسترش
فساد و رانتخواري افزايش مييابد .وقتي بهدليل تورم مزمن
دو رقم��ي ،پول ملي ارزش و قدرت خريد خود را از دس��ت
ميدهد ناگزير ارزش برابري آن نس��بت به ارزهاي خارجي
تضعيف ميشود .زماني كه بهدليل افزايش تنشهاي سياسي
در رواب��ط بينالمللي ،تجارت خارجي و روابط مالي و بانكي
بينالمللي دچار مشكل ميش��ود و چشمانداز صادرات تيره
و تار ميشود ،طبيعي است كه انتظارات كنشگران اقتصادي
بدبينانه ميش��ود و تقاضا براي ارز خارجي افزايش مييابد.
توصيه ،نصيحت يا دستور مقامات پولي رفتار اين كنشگران را
تغيير نميدهد .علت اينكه اغلب سیاستگذاريهاي دولتي در
عرصه اقتصاد ناكام ميشوند يا حتي نتايج معكوس ميدهند،
همين تنش و تضاد ميان دو منطق متفاوت است .تا زمانیکه
صاحبان قدرت سياس��ي علم اقتصاد را به جد نگيرند ،هيچ
توفيقي نصيب سياستهاي اقتصادي مورد نظر آنها نخواهد
ش��د .تكرار و تاكيد بر اينكه «درش��رايط حساس كنوني» يا
«در وضعيت غيرعادي و نامتعارف» قوانين علم اقتصاد صدق
نميكند 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 ميكند ،قوانين اقتصادي
نيز چنين ش��أني دارند .تفاوتي نميكند كه ما در ش��رايط
حساس يا غيرحساس ،عادي يا غيرعادي باشيم يا تصور كنيم
كه هس��تيم ،قانون اقتصادي به يكسان عمل ميكند .اينكه
انتظارات خوشبينانه يا بدبينانه در شرايط مساعد يا بحراني
روي كنش اقتصادي اثر ميگذارد ،جاي ترديدي نيست؛ اما
بايد توجه كرد اين خود يكي از مهمترين مولفههاي قوانين
اقتصادي اس��ت .سیاس��تگذاري كه براي خوشايند ديگران
وعدهه��اي عوامفريبانه ميدهد و نهايتا اعتماد كنش��گران
اقتصادي را از دست ميدهد ،به انتظارات بدبينانه در جامعه
دام��ن ميزند .اين انتظارات صرفنظ��ر از ميزان انطباق آن
ب��ا «واقعيات» ،تاثير منفي خ��ود را ميگذارد .به اين ترتيب
است كه سیاستگذاريهاي اقتصادي در كشور ما اغلب نتايج
معكوس به همراه ميآورد .سياستهاي پولي در اوايل سال
( ۱۳۹۷تعيي��ن دالر  ۴۲۰۰توماني) به جاي ايجاد ثبات در
بازار موجب تالطم بيش��تر ش��د .توصيه ما به سیاستگذاران
اقتصادي در «شرايط حساس» كنوني اين است كه بدون در
نظر گرفتن قوانين اقتصادي تصميمگيري نكنند ،وعدههاي
غيرقابل دس��ترس ندهند و بيش از اين به اعتماد كنشگران
اقتصادي صدمه نزنند.
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فروش سهام بانكهاي
درمعرض ورشكستگي به مردم
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برنامه دولت براي فروش س��هام شركتهاي دولتي در قالب صندوقهاي قابل
معامله در بورس در حال اجرايي شدن است و طبق اعالم وزارت اقتصاد و دارايي
قرار اس��ت سهام دولت در  13ش��ركت بورسي در قالب سه صندوق قابل معامله
از جمله صندوق واسطهگري مالي (بانكهاي ملت ،تجارت و صادرات و بيمههاي
البرز و اتكايي امين) ،عرضه شود .اين عرضه سهام بانكها در روزهاي آينده در حالي
رخ ميده��د كه دولت و بورس تهران درباره وضعيت وخيم نظام بانكي اطالعات
دقيقي به بازار سهام ارائه نميكنند.
اما كارشناسان و تحليلگران باوردارند شرايط حاكم بر كسب وكار بانكها ناجور
است و روزگارشان گونهاي است كه روندها نشان ميدهد با انباشت زيان و كاهش
سرمايه مواجه شدهاند كه بر ميزان سود آور ي آنها اثر منفي خواهد داشت.
مهديه زمردي كارشناس بانكي در ايبنا درهمين باره هشدار داده و مينويسد«:با
مطالعه جزئيات صورتهاي مالي  9ماهه بانكهاي پذيرفته شده در بورس مالحظه
ميشود كه زيان انباشته بانكها باعث منفي شدن حساب سرمايه آنها در ترازنامه
شده است .از منظر كل شبكه بانكي نيز همين وضعيت در آمارهاي ترازنامهاي كه
توسط بانك مركزي منتشر ميشود نيز مشهود است .در اين خصوص بانكهاي
تجاري دولتي و بانكهاي غيردولتي عملكرد نامناسبي داشتهاند .در برخي از اين
بانكها ميزان انباشته زيان به چندين برابر سرمايه پايه رسيده است كه عمال بانك
را در معرض ورشكستگي قرار ميدهد.
وي تحليل كرده اس��ت :نرخ س��ود بانكي كه در ابتداي سال به تصويب رسيد
سياست مباركي عليالخصوص براي بانكها بود كه منجر به كاهش هزينه تمام
ش��ده پول براي بانكها ش��د .اما انتظار ميرود ،در شرايط فعلي شبكه بانكي در
دريافت سود تسهيالت خود از كسب و كارهاي مختلف دچار مشكل شود زيرا كه
در حال حاضر و تحت اثر سوء انتشار ويروس كرونا ،برخي فعاليتهاي اقتصادي به
خصوص در بخش خدمات آسيب جدي ديدهاند و اين موضوع بخش درآمدهاي
مش��اع بانكها را يقينا تحتالشعاع قرار خواهد داد.اين در حالي است كه بانكها
ملزم به پرداخت سود سپردههاي دريافتي به سپردهگذاران خود هستند و نمي
توانند آن را به تعويق بيندازند .بنابراين در صورت استمرار آثار سوء شيوع ويروس
كرونا و محدويتهاي ناشي از آن پيشبيني ميشود كه فعاليت سنتي بانكداري
يعني دريافت س��پرده از مردم و اعطاي تس��هيالت با چالش اساسي مواجه شود
و ش��كاف درآمد و هزينه بهرهاي بانكها بيش��تر شود .بر همين اساس از آنجايي
ك��ه بانكها نيز به مثابه ديگر بنگاههاي اقتصادي به دنبال حداكثر كردن س��ود
خود هستند ،ممكن است تمايل كمتري به اعطاي تسهيالت از خود نشان دهند
(اين امر خود را به صورت كاهش نس��بت تس��هيالت اعطايي به سپردهها نشان
ي تواند به نوعي جان
ميدهد) ،لذا كاهش نرخ سود بانكي و هزينه تجهيز منابع م 
ت سنتي بانكها باشد.از بعد درآمدهاي غيرمشاع نيز بانكها با
تازهاي براي فعالي 
چالشهاي عديده برونزا مواجه هستند؛ زير سايه سنگين پاندمي كرونا ،ورود ايران
به ليس��ت س��ياه  FATFكه خود مزيد بر علت مشكالت تجاري و بانكي كشور
اس��ت و همچنين تداوم تحريمهاي نظام بانكي از آبان ماه  ،۱۳۹۷قاعدتا شرايط
بس��يار سختي را براي كس��ب درآمد بانكها رقم زده است.اهميت اين موضوع از
آنجا مشخص ميشود كه بررسي دقيقتر ترازنامه شبكه بانكي منتهي به آذر ۹۸
ي شدن حساب سرمايه برخي از بانكها در سال گذشته دارد؛ حساب
نشان از منف 
سرمايه بانكها يا همان حقوق صاحبان سهام متشكل از حساب سرمايه پرداخت
شده ،حساب اندوخته قانوني ،حساب ساير اندوختهها ،حساب سود (زيان) انباشته،
حس��اب سود (زيان) قطعي نشده ،حساب سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها و
بدهيهاي شعب و واحدهاي فرعي خارج از كشور است.

حمايتهايكاغذي
وخيالي دولت
نه��اد دولت درايران اكنون در اختيار گروهي از سياس��تمداران از جنس
سوم است كه در اين 7سال زمامداري اين مهارت را خوب آموختهاند كه بايد
با پمپاژ خبر و گزارش درباره يك موضوع گونهاي در جامعه جابيندازند كه
انگار آن رخ داده درحاليكه تنها حرف بوده و هست.
يك��ي از اين ترفندهاي دولت درباره كمك به آس��يب ديگان بخشهاي
گوناگون از گسترش ويروس كرونا است كه وزير بركنارشده صنعت قبل از
بركناري از اجرايي ش��دن خبرداد و پس ازاو رئيس بانك مركزي گفت در
حال بررس��ي 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 ميگويند.
حمايتهاي كاغذي
قاسم نوده فراهاني ،رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به گزارشي كه از
اقدامات دستگاههاي اجرايي براي مقابله با آثار اقتصادي كرونا ارائه شد،
گفت :اين حمايتها اكنون صرفا روي كاغذ اس��ت و اصناف هنوز كمك
يا تس��هيالتي دريافت نكردهاند .يعني حتي اين بس��تهها به بانكها نيز
ابالغ نشده است .اين در حالي است كه  80درصد اصناف در اين بحران
آس��يب ديدهاند .در همين حال ،رئيس اتاق تهران نيز با اش��اره به اينكه
دولت مصوباتي براي كاهش خس��ارتهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا
داشته ،خطاب به نماينده س��ازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران
گفت :ظاهرا اجراي اين بستهها صرفا به ايجاد سامانههاي متعدد محدود
شده است .اما الزم است اعالم شود كه اين مصوبات هنوز اجرايي نشده تا
دولت بداند و تصميم درستي اتخاذ كند.
هومن حاجيپور ،معاون كسب و كار اتاق تهران نيز با اشاره به گزارشي
كه از بستههاي حمايتي دستگاههاي اجرايي براي مقابله با ويروس كرونا
ارائه ش��د ،گفت :مساله مهم عملياتي شدن مفاد اين بستههاست .براي
مثال پرداخت بيمه بيكاري هنوز محقق نشده و اين پرداخت منوط به
تخصيص منابع از صندوق توس��عه ملي اعالم شده است؛ اين در حالي
اس��ت كه رهبر معظم انقالب ،مجوز تخصيص منابع صندوق توس��عه
ملي را صادر كردهاند .اما ظاهرا س��ازمان برنامه هنوز دستورالعملهاي
اس��تفاده از اين منابع را تدوين نكرده اس��ت ».او همچنين گفت :عمده
بستههاي حمايتي نيز متوجه اصناف است و بخش محدودي مربوط به
توليد و توزيع كفش و پوشاك ،هتلها و مراكز خدمات مسافرتي است.
بحث ما اين اس��ت كه بنگاههاي توليدي و خدمات فني و مهندسي در
اين بس��تههاي حمايتي جايي ندارند .اين در حالي است كه بنگاههاي
توليدي و خدمات مهندس��ي بيشترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا
متحمل شدند.معاون كسب و كار اتاق تهران با بيان اينكه شيوع بيماري
منجر به طوالني ش��دن زمان اجراي قراردادها شده است ،گفت :رئيس
اتاق تهران طي نامهاي به رئيسجهوري خواستار استفاده از بند فورس
ماژور در قراردادها از سوي سازمان مديريت شده است كه البته تاكنون
اس��تفاده اين بند فعال نشده اس��ت.او در ادامه به درخواست سنديكاي
برق اش��اره كرد و گفت :اين س��نديكا دو درخواست مطرح كرده است؛
نخس��ت اينكه دولت در قراردادهاي اولويتدار صنعت برق ،پيشبيني
هزينههاي باالس��ري را داشته باشد و به تعهدات خود به عنوان كارفرما
عم��ل كند .همچنين قراردادهاي خارج از اولويت ملي با صراحت اعالم
شده و پيمانكاران مختار به خاتمه قرارداد شوند.
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در حمايت از رئيس اتاق ايران كوتاهي شد

ات��اق بازرگاني صنايع ،معادن و كش��اورزي ايران
بزرگترين نهاد غيردولتي كارفرمايان ايراني است كه
براي تاسيس آن قانون وجود دارد و يك نهاد قانوني
به حساب ميآيد .بر اساس قانون اتاق ،هر چهار سال
يك بار انتخابات دموكراتيك براي انتخاب كساني به
عنوان اعضاي هيات نمايندگان اتاقهاي سراسر كشور
برگزار ميشود كه يكي از اركان اتاق به حساب ميآيد.
اي��ن اعضا نيز در يك فرآيند دموكراتيك از ميان
كانديداهاي مختلف ،رئيس اتاق و نايبان رئيس اتاق
را انتخاب ميكنند .رئيس اتاق ايران در واقع و بر پايه
روندهاي دموكراتيك باالترين فردي است كه مطابق قانون اتاق عالوه بر حضور در برخي از
نهادهاي اصلي تصميمسازي در باالترين سطح ،در مقام مشورتدهنده به سه قوه ادارهكننده
كشور ايفاي نقش ميكند .اكنون دو دوره پشت سرهم است كه آقاي غالمحسين شافعي با
كسب باالترين راي در ميان اعضاي هيات نمايندگان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و
معادن ايران انتخاب و فعاليت ميكند .تجربه سالهاي تازه سپريشده نشان ميدهد آقاي
شافعي زير فشار شديد اعضاي هيات نمايندگان قرار دارد كه چرا نسبت به رفتارهاي دولت
در حوزههاي 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 ميدهد وي هر
جا الزم بوده و به نتيجه كارشناسي رسيده كه بايد در برابر رفتارهاي دولت و زيرمجموعههاي
دولت بايستد اين كار را با شجاعت انجام داده است .تازهترين انتقاد كارشناسانه و بر پايه دفاع
از منافع صادركنندگان خصوصي نامهاي است كه آقاي شافعي به رئيس بانك مركزي درباره
برگشت ارزهاي صادراتي و فرآيندهاي پيچيده و بعضا سياسيشده اين پديده نوشته است.
آقاي شافعي به عنوان نماينده بخش خصوصي در نامهاي به رئيس بانك مركزي از اقدامات
اين بانك نسبت به صادركنندگان انتقاد كرده بود .رئيس اتاق بازرگاني ايران در نامهاي به
عبدالناصر همتي ،رئيس كل بانك مركزي ،گاليه كرده بود كه بانك مركزي توافقات صورت
گرفته ميان بخشخصوصي و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهاي
 98و  99و 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 بهجاي
پاسخ كارشناسانه و با راهبرد حل مساله و تعامل بيشتر با صادركنندگان ،جوابيهاي تند به
نامه رئيس اتاق بازرگاني ايران داده است كه در رسانههاي كشور بازتاب گستردهاي داشت.
درباره اين رخداد مهم اتفاق افتاده يادآوري چند نكته خالي از فايده نيس��ت كه بطور
خالصه يادآور ميشوم.
 -1واقعيت اين اس��ت ك��ه جوابيه اتاق بهويژه بخش پاياني آن ميتوانس��ت
مداراجويانهتر تهيه شود و نسبت به مقام حقوقي و قانوني رياست اتاق كه به نيابت از
هزاران صادركننده ايراني در مقام احقاق حق برآمده و گاليهاي را طرح كرده است،
اينگونه خشمآلود نوشته نشود .بانك مركزي ايران با هدف راهاندازي فعاليت ايرانيان
تاسيس شده و مديران آن حق ندارند از مقام و موضع برتريجويانه به رياست بخش
خصوصيچنينجوابيهتنديمنتشركنند.
 -2ضمن تحس��ين از رفتار مداراجويانه رياس��ت اتاق كه نس��بت به اين جوابيه تند
خويشتنداري نش��ان داه و براي اجتناب از افزايش اختالفها پاسخ نامه را البد به شكل
ديگري دادهاند اين گاليه اما از اعضاي هيات نمايندگان ،روس��اي كميس��يونهاي اتاق،
روس��اي اتاقهاي سراسر كشور و نيز هياتمديره دهها تشكل صادراتي قابل طرح است
كه چرا در دفاع از رياست اتاق فعاليت رسانهاي 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 ميخواهم در چنين رخدادهايي سكوت نكرده و با دادن جواب
به نهادهاي دولتي يادآور شوند كه رياست اتاق خواسته صادركنندگان را مطرح ميكند
و اين مطالبهگري به حق مطابق قانون و براساس خواست بخش خصوصي است .سكوت
در اين رخداد تازه ميتواند ساير نهادهاي دولتي رانيز تشويق كند كه خواستههاي بخش
خصوصي را ناديده گرفته و با تضعيف رياس��ت اتاق به تضعيف بخش خصوصي برسند.
به نظر ميرس��د 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

درحاشيه آب رفتن اقتصاد بريتانيا

پيامدهاي گوناگون زاد و رش��د وگسترش بهتبرانگيز و آزاردهنده ويروس كرونا بر جسم
وجان نوع انسان و جامعههاي انساني هرروز از سرزميني بيرون ميزند و انگار پاياني ندارد.
ترديدي نيس��ت كه دگرگوني در رفتار آدمي آرام آرام يكي از پيامدهاي استيالي ويروس
كرونا برزندگي آدميان اس��ت و ش��هروندان 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 كش��تار زندگي ،كس��ب وكار و اخالق شهروندان جهاني به
دست اين ويروس پررمزوراز روش و چگونگي پراكندن رخدادها از سوي سرزمينها نيز يكي از
شگفتيهاست كه هنوز در اين روزهاي سوزان و سرنوشتساز كمتر به آن نگاه شده است.دوباره
بودن چشمگير روش و ماهيت انتشار پيامدهاي كرونا را ميتوان با مقايسه دوكشور انگليس و
تركمنستان دركنار هم ديد و داوري كرد.
برپايه گزارشهاي رسانههاي جهاني مديران و رهبران كشور تركمنستان بهطور ريشهاي
هرگز آمادگي پيدا نكردند بگويند ويروس كرونا به شهروندان آنها نيز آسيب رسانده است.
قربان قلي بردي محمدوف ،رئيسجمهوري تركمنستان تا روز سوم آوريل آمادگي ذهني پيدا
نكرد تا كلمه كرونا را برزبان بياورد و نيز رسانههاي 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 بهجا ميگذارد ».هر چند او مشخصاً نپذيرفت كه كشورش
با خطر ش��يوع اين ويروس روبرو است.دراين كش��ور همه درباره همهگيري ويروس كرونا
بيش��تر س��كوت اختيار كرده و از هيچ مورد مثبت اين ويروس خبر ندادند كه كه با شك و
ترديد جامعۀ جهاني به همراه ش��د .سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است كه مقامهاي
تركمنستان به خاطري از به زبان آوردن ويروس كرونا اجتناب ميكنند 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 نخستوزير با صراحت بيان كرد در معرض تهديد كروناست و روزهايي را
به قرنطينه رفت  .خبرگزاريهاي جهان درباره پيامد اعمال قرنطينه گسترده در بريتانيا در
پي شيوع جهاني ويروس كرونا وشدت آسيب به اقتصاد بريتانيا خبرهاي دقيقي را منتشر
ميكنند .اداره ملي آمار بريتانيا اعالم كرد توليد ناخالص داخلي اين كشور در ماه آوريل ۲۰
درصد كاهش داشته است.آمارها نشان ميدهد كه توليد ناخالص داخلي بريتانيا در دوره سه
ماهه فوريه تا آوريل  ۱۰درصد نس��بت به سه ماه قبل از آن كاهش داشته است .بريتانيا از
 ۲۳مارس قرنطينه را به اجرا گذاشت كه باعث توقف يا كاهش شديد فعاليت در بخشهاي
مختلف اقتصادي از جمله بخش خدمات ،صنايع ،ساخت و ساز و تجارت داخلي شد .تقريبا
تمامي بخشهاي اقتصادي بريتانيا به ويژه بخش فروش خودرو از اين قرنطينه آسيب ديدند.
چندنكته
آب رفتن  20درصدي اقتصاد انگلستان در ماه آوريل و انتشار خبر آن در گستردهترين سطح
كه در ايران نيز بازتاب داش��ت و برخي خرسند شدند چند نكته در درون خوددارد كه بهطور
خالصه به آنها اشاره ميشود:
يكم – به نظر ميرسد انگلستان داراي يكي از پيشرفتهترين نظام آماري در جهان است كه
توانايي ثبت و توليد و انتش��ار بخشهاي اصلي اقتصاد را در كوتاهترين زمان دارد و ميتواند
در اطالعرساني روزآمد نمونه باشد .اين چيزي است كه شايد در بيشتر كشورها حتي در اروپا
ممكن است وجود نداشته باشد يا ضعيف باشد.
دوم – مديريت ارش��د در نهاد دولت و درس��طوح ونهادهاي گوناگون هرگز نميخواهند يا
نميتوانند دربيان واقعيتها پنهان كاري داشته باشند و اميدوارسازي بيفايده را بر فاشگويي
ترجيح نميدهند و شهروندان را نامحرم نميشمارند و با روشنگري آنها را آماده ميسازند تا
بتوانند بر پايه واقعيتها تصميم بگيرند.
سوم – نيروي پيش برنده و واقعي رسانهها در بريتانيا از يك سو وگردش آزادانه تهيه و توزيع
اخبار از سوي رسانهها به اضافه نيرومندي واقعي نظام سياسي كه برپايه حزبهاي قدرتمند
شكل گرفتهاند راه را بر پنهان كاري در اين سرزمين بسته است.
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خداحافظي واردات دارو
با ارز ترجيحي
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ناصر رياحي در يادداشتي كه سايت اتاق
تهران آن را منتشر كرده است با صراحت از
قطع تخصيص ارز ب��ه واردات دارو از بهمن
پارس��ال تا همين روزها خبرداده و از دولت
انتقاد كرده است.
وي نوش��ته اس��ت :به پايان م��اه خرداد
نزدي��ك ميش��ويم و بان��ك مرك��زي بايد
 500ميليون يورو ارز براي مواد اوليه و داروي
ساخته شده تخصيص دهد اما آنطور كه از
مسئوالن شنيديم ،نزديك به  90ميليون يورو ارز تخصيص داده شده كه بيش
از نيمي از اين ارز ،كارآيي الزم را نداشته و جابهجايي آن مشكل است.داوري
وي را درادامه ميخوانيد :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 اعالم كرد كه تخصيص روز
گذش��ته 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
ض��روري و داروهايي كه بطور مطلق امكان تولي��د آن در داخل وجود ندارد،
منحصر شده است .واردات داروهايي كه مشابه داخلي دارد اما پزشكان خارجي
آن ترجيح ميدادند يا فكر ميكردند كه توليدكننده داخلي نميتوان آن را به
موقع تامين كند ،بهشدت 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 ميشود.
اينكه ارز صرف بيماري كرونا شده است را محتمل نميدانم .كرونا بيماري
اس��ت كه دارويي ن��دارد و تمركز بر واردات داروه��اي الزم براي بيماريهاي
زمينهاي هم نميتواند عدم تخصيص ارز را طوالني كند .در س��ال گذش��ته
ه��م واردات دارو با چالشهايي همراه ب��ود اما عدم تخصيص ارز به اين اندازه
طوالي نميشد .هرچند به فكر عاجل مسئوالن اميدواريم اما راهحل غلبه بر اين
چالشها ،خارج كردن دارو از دايره كاالهاي مشمول ارز دولتي و واردات آن با
ارز نيمايي است .دولت ميتواند براي ثابت نگه داشتن قيمت دارو مابه التفاوت
ارز رسمي و نيمايي را در اختيار بيمه قرار دهد .دسترسي به ارز نيمايي براي
واردكنندگان س��ادهتر است .با تالش وزارتخانه بعضي داروهايي كه نياز به آن
فوري نبوده با ارز نيمايي وارد شده و ميبينيم كه كمبودي از ناحيه اين داروها
در بازار وجود ندارد.شركتهاي دارويي اعم از توليدكننده و واردكنندگاني كه
از ظرفيت خالي كارخانجات داخلي براي توليد استفاده ميكنند ،باوجود عدم
توجيه اقتصادي كار ،به دليل نياز كشور به اشتغال و صنعت ،به كار خود ادامه
ميدهند .امسال سال جهش توليد نامگذاري شده است و ما هم براي تحقق اين
شعار تالش ميكنيم .ما همه در يك كشتي نشستهايم .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 همهگيري كرونا واردات بعضي داروها براي
بيماراني كه سن خيلي باال يا سن خيلي پايين دارند ،به ويژه بيماران كرونايي
با بيماريهاي زمينهاي ريوي ،ضروري اس��ت .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.

واگذاري سهام دولت به روش ETF؛
جديد اما پرچالش

سيد حسين سليمي رئيس انجمن س��رمايهگذاريهاي مشترك
ايراني و خارجي بر اين باور اس��ت كه تصميم دولت مبني بر واگذاري
يكباره س��هام ش��ركتهاي مهم بيمهاي و بانك��ي در قالب صندوق
« »ETFميتواند منجر به بروز مشكالتي در اقتصاد شود.
سوم ارديبهشت ،حسن روحاني رئيسجمهور از واگذاري سهام
ش��ركتهاي مهم بيمهاي و بانكي در قالب صندوق « »ETFخبر
داد .پ��سازآن وزير اقتصاد اعالم كرد كه اولين صندوق قابل معامله
در بورس (اي تي اف) دولتي ش��امل س��ه بانك باارزش  16هزار و
 500ميليارد تومان در بورس است .پذيرهنويسي صندوقهاي قابل
معامله  ETFمتشكل از سهام دولت در  ۹بانك از روز گذشته (14
ارديبهشت) آغازشده و تا 31ام ماه جاري ادامه دارد.صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس،
يكي از انواع صندوقهاي س��رمايهگذاري در بازار سرمايه است كه در آنها ،داراييهايي عموماً از جنس
س��هام ،ممزوج و به عنوان داراييهاي صندوق در نظر گرفته ميش��ود و در قبال آن واحدهاي صندوق
در بازار سرمايه مبادله خواهد شد .هرچند بهرهمندي از موج رونق بازار سهام به لحاظ تأمين مالي براي
دولت و اقتصاد گام مهمي محسوب ميشود و حتي ميتواند به متعادل شدن بازار سهام كمك كند ،اما
نكته مغفولي كه برخي از اقتصاددانان هشدار ميدهند و در گزارش اخير مركز پژوهشهاي مجلس هم
موردتوجه قرارگرفته آن است كه اين نوع از واگذاريها منجر به پيامدهايي منفي در بلندمدت خواهد
داشت.در همين زمينه ،سيد حسين سليمي رئيس انجمن سرمايهگذاريهاي مشترك ايراني و خارجي
در گفتوگو با «پايگاه خبري اتاق ايران» بر اين باور است كه واگذاري و خصوصيسازي از طريق ETFها
روش جديدي است كه دولت به دنبال اجراي آن است اما بايد اين روند بهتدريج صورت گيرد.سليمي
با اشاره به تاريخچه خصوصيسازي در كشور ميگويد :خصوصيسازي در همه جاي دنيا روند متفاوتي
را طي كرده اس��ت؛ اما در ايران ،بهرغم تأكيد مقام معظم رهبري ،مجلس و دولت و دس��تورالعملها و
بخشنامههاي مصوب ،اما هنوز اتفاق جدي در اين زمينه نيفتاده است و هر زمان كه شاهد بوديم دولتها
اقدام به خصوصيس��ازي كردند ،نتيجهاي جز فساد نداشته و هميشه اهليت واگذاريها مورد مناقشه
بوده است.سليمي تأكيد ميكند :تاريخچه كشورهاي موفق درزمينه خصوصيسازي نشان ميدهد كه
براي خصوصيس��ازي موفق ،اين كش��ورها به بودجه و ساختار معين در مدتزماني مشخص همزمان
توجه نش��ان دادند« .تروي هند» داستان بزرگترين خصوصيسازي تاريخ است .در اين مدل شركتها
طوالنيمدت به بخش خصوصي واگذار و به آنها زمان داده ميشود تا بتوانند به سود برسند .در آن زمان،
چند برابر صنايع سنگيني فعلي ما ظرف مدتزماني كوتاه واگذار شدند و بعد از  3 -4سال هم همان
واحدها به توليد رسيدند و دولت از محل ماليات بودجه اختصاص دادهشده براي واگذاري را جبران كند.
سليمي در ادامه افزود :در چند سال گذشته كه دولت تصميم به خصوصيسازي و واگذاري گرفته شاهد
اتخاذ تصميمهايي هستيم كه عواقب آن معموالً در نظر گرفته نميشود .واگذاري و خصوصيسازي از
طريق ETFها هرچند جديد است اما ميتواند چالشهايي ايجاد كند .اينكه دولت تصور كند يك فرد
يا مجموعه گروهي ميتواند عه دهدار اين صندوقهاي بزرگ شود ،قطعاً ما را با مشكالتي بعد از واگذاري
مواجه خواهد كرد .بحث بر س��ر  7هزار ميليارد تومان داراييهاي دولت است كه دولت قصد دارد تنها
 20درصد آن را واگذار كند؛ اين ارقام براي اقتصاد كوچك ما درعينحال بزرگ است و سرنوشتساز.
چشمانداز بورس به روايت حسين سليمي
بازار سرمايه از اوايل سال گذشته تاكنون داغترين دوران تاريخ خود را سپري ميكند؛ بورس به
انتخاب اول جامعه براي سرمايهگذاري تبديلشده و ركوردها در بخشهاي مختلف هرروز جابهجا
ميشوند .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 يكباره نرخ ارز در يك روز كه سال
گذشته رقم خورد وعدهاي را متضرر كرد ،براي اين بازار هم اتفاق ميافتد؟در همين زمينه ،سليمي
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران خاطرنشان ميكند :ساختار بورس ريسكپذير است؛ نه در ايران،
بلكه در همه جاي دنيا .در مقاطعي كه بهاصطالح اقتصاد شكوفا شده است ،به همان نسبت هم بازار
بورس رشد داشته و بالعكس هر زمان كه با بحرانهاي غيرقابلپيشبيني 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 مهمترين نقطهضعفهاي بازار سرمايه ما
در مقايسه با ديگر كشورها ،پايين بودن دانش اقتصاد و باألخص دانش بورس است كه منجر به
تصميمهاي هيجاني ميشود.عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در همين زمينه بر ضرورت آموزش
و اطالعرساني در اين حوزه تاكيد كرد و گفت :از ابتداي سال كه دولت تاكيد بر مشاركت بر مردم
در بورس دارد يكي از مهمترين 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.
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دكتر احمد نقيبزاده استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

نتوانست درآمد نفت رااعالم كند

راديكال شويم همه درها برروي ايران بسته ميشود

توليد سرانه  1399كمتر از 1389

واقعيت اين اس��ت كه اقتصاد ايران در لبه پرتگاه قرارگرفته
و ناتوان��ي دولت در تامين منابع م��ورد نياز حتي مزد و حقوق
كارمن��دان و انج��ام وظاي��ف ع��ادي در درمان و بهداش��ت و
آموزش و امنيت با تهديد مواجه اس��ت .از سوي ديگر فرسوده
ش��دن زيربناهاي فيزيكي ايران و ناتواني در بازسازي آنها و نيز
فعاليتهاي عمراني تازه راه را بر تخريب گستره اقتصادايران باز
كرده است .اكثريت كار شناسان باوردارند دراين وضعيت است
كه بايد مقوله تشديد و تداوم تحريمها را جدي گرفت و راههاي
نفس كشيدن كس��ب وكار ايرانيان را باز نگه داشت .اين اتفاق
ممكن است با مذاكره با آمریكا اتفاق بيفتد وبه همين دليل است
كه دكتر احمد نقيبزاده اس��تاد علوم سياسي دانشگاه تهران و
تحليلگر روابط بينالملل نيز همانند برخي ديگر از همتايانش از
نرمش ترامپ براي ايران به عنوان يك فرصت ياد ميكند و در
گفتوگو با روزنامه آرمان توصيه ميكند ايران منتظر شكست ترامپ نماند وبهتر است اگر قرار است گفتوگو
كند اين روزها چراغ سبز نشان دهد .بخش از اين گفتوگو را ميخوانيم:
ترامپ ميبرد
به احتمال  90درصد ترامپ در انتخابات رياستجمهوري آينده آمریکا پيروز خواهد شد .تنها اگر در
ماههاي منتهي به انتخابات رياستجمهوري آمریکا اتفاقات غيرمترقبه و غيرمنتظرهاي در جامعه آمریکا
رخ بدهد كه به ضرر ترامپ شود دموكراتها ميتوانند شانس زيادي براي پيروزي در انتخابات آينده براي
خود متصور باشند .در غيراين صورت ترامپ دوباره به عنوان رئيسجمهور آمریکا انتخاب خواهد شد .وي
نيز بهدليل اينكه يك بار از برجام خارج شده نميتواند به راحتي تصميم گذشته خود را نقض كند و دوباره
به برجام بازگردد .در چنين شرايطي براي مردم آمریکا سوالهاي زيادي پيرامون اين موضوع شكل خواهد
گرفت و ترامپ ناچار خواهد بود به اين سوالها پاسخ بدهد.
اتفاقهاي كوچك واحتمال برخورد بزرگ
در سالهاي اخير اقتصاد ايران صدمات جدي ديده است .به همين دليل اين احتمال كه هزينههاي زيادي صرف
برخوردهاي نظامي شود ،كم است .اما محتمل است كه مجلس يازدهم به سمت خروج ايران از برجام حركت كند.
آمریکا بيش از آنكه بهدنبال برخورد نظامي با ايران باشد ،دنبال تحريمهاي اقتصادي و فلج كردن اقتصاد ايران است.
بنده اين احتمال را قوي ميبينم كه اتفاقات كوچك بين ايران و آمریکا به يكباره 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 نميتوان به بهانه شكلگيري 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 بهنظر
برسد با توجه به پيامدهاي وحشتناكي كه اين تصميم به همراه خواهد داشت چنين اتفاقي رخ بدهد .در چنين
شرايطي عالوه بر اينكه تحريمهاي بينالمللي عليه ايران تشديد ميشود پرونده ايران نيز به شوراي امنيت سازمان
ملل ارجاع داده ميشود و در نتيجه همه درها به روي ايران بسته ميشود .بنده معتقدم مجلس بيش از آنكه راديكال
شود شعارگونه خواهد بود .به همين دليل نميتوان عملكرد مجلس در راستاي تغييرات اساسي در سياست خارجي
ايران حساب خاصي باز كرد .اگر مجلس يازدهم بهدنبال انقالبيگري و مبارزه با استعمار است بايد شرايط كشور،
منطقه و جهان را نيز در نظر بگيرد .از سوي ديگر انقالبيگري با شعار محقق نميشود .با نگاهي به افرادي كه وارد
مجلس شدهاند نميتوان شرايطي را متصور شد كه مجلس به سمت راديكاليسم و تندروي افسارگسيخته حركت
كند .بهنظر ميرسد مجلس يازدهم از تاثيرگذاري زيادي برخوردار نخواهد بود.
فرصتسوزي را رها كنيم
در ش��رايط كنوني بهدليل بحران داخلي كه در آمریکا به وجود آم��ده و دولت ترامپ را در تنگنا قرار داده،
وي دنبال يك فتح الفتوح است تا بتواند از اين بحران و حتي انتخابات رياستجمهوري سربلند بيرون بيايد.
ترامپ متوجه اين نكته شده كه به داليل مختلف و به خصوص پس از اتفاقاتي كه پيرامون قتل جورج فلويد در
آمریکا رخ داد ،با كاهش محبوبيت مواجه شده و به همين دليل به ايران و توافق با جمهوري اسالمي به عنوان
يك فتحالفتوح نگاه ميكند .اين در حالي است كه ما تغييراتي در رويكرد كشور در عرصه بينالمللي مشاهده
نميكنيم .ما همواره بيش از آنكه بهدنبال فرصت باشيم فرصتسوزي كردهايم .بنده معتقدم اگر ارادهاي براي
تغيير در روابط وجود داشته باشد شرايط كنوني فرصت مناسبي است .البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه آزاد
كردن زنداني آمریکايي پاسخ مثبتي به آمریکا بود .به همين دليل بهنظر ميرسد ابتكار عمل خاصي براي استفاده
از فرصت ايجاد شده مشاهده نخواهد شد و نبايد همچنين انتظاري داشت .اينكه ترامپ از ايران تشكر كرده نشان
ميدهد ظاهرا ميتوان اقدامات موثري در زمينه ترميم روابط انجام شود ،البته آمریکا بايد درك كند كه بايد به
ايران بيش از اينها احترام بگذارد .ايران پاسخ برخي اقدامات را به بازگشت آمریکا به برجام منوط كرده است.
آمریکا مدعي است كه دوباره نميتواند به برجام بازگردد و حتي تحريمهاي ايران را بردارد .بدون شك آمریکا
درخواستهاي غيرمنطقي از ايران طلب ميكند كه ايران نميتواند مطابق ميل آنها اقدامات موثري انجام دهد.

اين روزها درحاليكه نهاد دولت با بيپولي 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 نااميدكننده از
سر ناچاري فاش ميشود .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 نش��يب و فراز اما به س��مت كاهنده ب��ا صادرات نفت و
گاز و درآمدهاي ناش��ي از آن مواجه بودهايم.بطوري كه از ۱۱۹
ميليارد دالر درآمد نفتي آغاز دهه  ،۱۳۹۰در س��ال گذشته به
حدود  ۸.۹ميليارد دالر رس��يد و اينكه در سال جاري اين عدد
به چه عددي خواهد رس��يد در يك جلسه غير رسمي عرض
ميش��ود.همت دولت و سازمان برنامه بودجه اين است كه اين
نفت از اقتصاد كنار گذاشته شود و برنامههاي كشور بدون نفت
را بتوان ارائه كرد.رئيس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد :در
برنامه اصالح ساختار بودجه كه تقديم نمايندگان خواهدشد ما
اقتصاد بدون نفت طراحي ش��ده و اعتقاد داريم كشور ميتواند
بدون نفت اداره ش��ود 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 س��ال  ۹۸نسبت به
سال  ۸۸حتي تقليل پيدا كرده است .نوبخت با بيان اينكه رشد
اقتصادي براي سال  ۹۹هنوز بطور فصلي بررسي ميشود ،افزود:
با وجود اينكه در طي سالهاي گذشته ما حتي نرخ رشد مثبت
دو رقمي داشتهايم اما در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي با نفت
از منفي  ۱۰.۱به منفي  ۱.۸رسيده 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 درس��ه ماهه نخس��ت  ۹۸منفي 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 رش��د اقتصادي مثبت محقق ميشود.نوبخت ادامه داد:
با آن هدفگيري در برنامه ششم كه رشد اقتصادي بايد بطور
متوسط هشت درصد باشد ،فاصله زيادي داريم .
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هرميداس باوند  ،استاد روابط بينالملل

بهترين زمان مذاكره با آمریکا همين االن است
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هرروزي كه تحريم ايران از سوي آمریکا تداوم
داشته باش��د ميزان آس��يبديدگي اقتصادايران
بيش��تر و بيشتر خواهد ش��د و شايد روزي برسد
ك��ه ترمي��م اين مي��زان تخريب ناممكن ش��ود.
ب��ه همين دليل اس��ت كه ش��مار بيش��تري از
متخصص��ان و ناظران آگاه در اي��ران و بيرون از
ايران ميگويند براي برداشتن تحريمها و كاهش
تخري��ب اقتصادايران مذاكره با آمریکا بايد االن و
در روزهايي كه ترامپ نياز دارد انجام شود.
مبادل��ه زنداني��ان اي��ران و آمری��کا ،بحث از
امكان مذاكره اين دو كش��ور در آخرين ماههاي
رياستجمهوري دونالد ترامپ را مجددا ً در فضاي
سياس��ي داخل و خارج ايران پررنگ كرده است.
يورونيوز در گفتوگو با هرميداس باوند ،اس��تاد
رواب��ط بينالمل��ل جنبههايي از اي��ن موضوع را
بررسي كرده است.
مذاكره در اين مقطع به سود ايران است
هرميداس باوند درب��اره احتمال مذاكره ايران
و آمری��کا در پنج ماه آتي ميگويد« :آقاي ترامپ
براي انتخاب خودش ،تبليغات گس��تردهاي كرده
كه ايران در پي دسترس��ي به س�لاح هستهاي و
تهدي��دي براي صلح و امنيت بينالمللي اس��ت.
تحريمهاي اقتصادي س��نگيني عليه ايران وضع
كرده و مساله سالحهاي دفاعي ايران را هم پيش
كش��يده است .بنابراين تمام هم و غم ترامپ اين
است كه با ايران به يك توافق يا تفاهم برسد كه
بتواند به مردم آمریکا بگويد جامعه بينالمللي را
از ي��ك تهديد جدي و خطر مهل��ك نجات داده
اس��ت .يعني بگويد كره ش��مالي و ايران را مهار
كردم .ايران هم تحت تحريمهاي س��نگين اروپا
اس��ت و به اين نتيجه رسيده كه اروپا در شرايط
خروج آمری��کا از برج��ام ،كار چنداني نميتواند
برايش انجام دهد .يعني حاضر نيستند روابطشان
با آمریکا را به خاط��ر ايران خراب كنند .خالصه
اينك��ه ترامپ تمام هدفش رس��يدن ب��ه تفاهم
با ايران اس��ت .اي��ران هم بايد ببين��د آيا ترامپ
حاضر اس��ت تحريمه��ا را بردارد و اج��ازه دهد
ش��ركتهاي آمریکايي در ايران س��رمايهگذاري
كنند؟ خواستههاي ترامپ شخصي است و در اين
شرايط ،ايران بايد خواستههاي خودش را مطرح
كند».دستكم ترامپ بايد بخش عمده تحريمها
را بردارد .اگر او چنين كند ،ايران بايد برود س��ر
ميز مذاكره.
وي ميافزايد :ترامپ قابل اطمينان نيس��ت و
ايران نميتواند قب��ل از انتخابات مذاكره كند به

اميد نقد ش��دن وعدههاي ترامپ بعد از پيروزي
مجددش در انتخابات .ايران بايد از ترامپ بخواهد
تمام تحريمها را بردارد ،بعد مذاكره را آغاز كند.
دس��تكم ترامپ بايد بخش عم��ده تحريمها را
بردارد .اگر او چنين كند ،ايران بايد برود سر ميز
مذاكره .يعني بايد از اين فرصت استفاده كند.
اين اس��تاد روابط بينالملل در پاس��خ به اين
سوال كه «اگر ترامپ بخشي از تحريمها را بردارد
و ايران برود پش��ت ميز مذاكره ،خواسته ترامپ
از ايران چه خواهد ب��ود؟» ميگويد« :االن ايران
در اي��ن مورد ب��ا آژانس بينالملل��ي هم مذاكره
نميكند و از زير نظارت آژانس ،بر اس��اس آنچه
در برجام قيد ش��ده بود ،خارج شده است .ترامپ
ميتواند  ۶۰درص��د تحريمها را قبل از انتخابات
ب��ردارد و  ۴۰درصد را هم بعد از انتخابات .امتياز
عيني براي ترامپ ،چيزي جز يك تفاهم نيست؛
تفاهمي كه در آن تعهد ايران درج ش��ده باش��د
كه در پي دسترس��ي به س�لاح هستهاي نيست
و نخواهد ب��ود .در اين ص��ورت ،ترامپ ميتواند
چني��ن تفاهم��ي را ب��ه ش��كلي مبالغهآميز ،به
عن��وان يك برگ برنده بگذارد روي ميز انتخابات
رياستجمهوري».
آق��اي باون��د درب��اره احتم��ال وق��وع جنگ
در صورتيكه ايران در ماههاي آتي با دولت ترامپ
مذاكره نكند و ترامپ مجددا به رياستجمهوري
برس��د ،ميگويد« :چنين احتمالي منتفي است.
آمری��کا وارد عراق ش��د و اين واقع��ه براي خود
آمریکا دردسرساز ش��د .ترامپ يك تاجر است و
دنبال منافع فوري و فوتي اس��ت و سعي ميكند
هر فرصتي را تبديل كند به يك دستاورد مادي.
او در اي��ن چارچوب فكر ميكن��د و اين با ورود

ب��ه جنگ منافات دارد .آمریکا اين اش��تباه را در
ويتنام و عراق مرتكب شده و هزينههاي سنگيني
بابت آن جنگها پرداخته اس��ت .ترامپ در دور
دوم نيازي ب��ه راي مردم ندارد و دليلي ندارد در
صورت پرهيز ايران از مذاكره ،جنگ را آغاز كند
تا مثال حكومت ايران را س��رنگون كند و به مردم
آمریکا بگويد شاهكار سياسي مرا تماشا كنيد .اگر
او در س��ال  ۲۰۲۴مجددا ميتوانست كانديداي
رياست جمهوري ش��ود ،ممكن بود در پي خلق
چنين ش��اهكاري باش��د ولي وقتي ديگر به راي
مردم آمریکا 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 ميگوي��د« :در آمریکا برخالف اروپا،
م��ردم حزبي راي نميدهند .ممكن اس��ت كس��ي
طرف��دار حزب دموكرات باش��د ولي ب��ه كانديداي
حزب جمهوريخواه راي دهد .بنابراين حوادثي كه
حتي يك ماه قبل از انتخابات رياستجمهوري رخ
ميدهند ،در ش��كلگيري راي مردم موثر است .در
ش��رايط فعلي ،به نظرم شانس ترامپ بيشتر است؛
چون هياهوي او بيش��تر از بايدن اس��ت و انتقادات
ج��و باي��دن از او ،انتق��ادات ضعيفي بوده اس��ت.
پاي��گاه ترامپ بي��ن اصولگراي��ان آمریکايي ،يعني
نژادپرستها و راستگرايان افراطي ،قويتر است».
اي��ران طرف��دار ترامپ اس��ت يا ج��و بايدن؟
هرمي��داس باوند به س��وال فوق اين طور پاس��خ
ميده��د« :به نظرم منافع اي��ران در گرو مذاكره
با ترامپ در اين چند ماه قبل از انتخابات اس��ت.
ام��ا درب��اره ترجيح بين اي��ن دو كاندي��دا ،بايد
بگوي��م ايرانيه��ا معموال ب��ه دموكراتها تمايل
بيش��تري دارند؛ چ��ون جمهوريخواهان آمریکا
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مثل اصولگراي��ان ايرانن��د و دموكراتها مثل
اصالحطلبان».
هرميداس باوند درباره اصولگراياني كه تاكيد
ميكنند ايران با قاتل قاس��م سليماني مذاكره
نخواهد ك��رد ،ميگويد« :در سياس��ت هرگز
غيرممك��ن وجود ندارد .يعني دش��من ديروز
ش��ما چه بسا فردا دوس��ت شما باشد .كساني
ك��ه به تاكيد ميگويند ايران با آمریکا مذاكره
نخواهد كرد ،از نظام بينالمللي و واقعيتهاي
جهان��ي آگاهي ندارند .فكر ميكنند ميتوانند
شعارهايي حماسي سر دهند .ويتنام آن همه
حماسهس��رايي كرد ولي االن روابط آنچناني
ب��ا آمریکا دارد .آمریکا به ش��كل دوفاكتو يك
قدرت هژمون جهاني است و همه كشورها هم
مالحظاتي را در روابطش��ان ب��ا آمریکا رعايت
ميكنند و حاضر نيستند به خاطر يك كشور
ديگر ،روابطشان با آمریکا را به خطر بيندازند.
اتحاديه اروپا مدتي بر برجام ايس��تادگي كرد
ولي به تدريج كامال روش��ن ش��د موضع اروپا
به گونهاي نيست كه موجب تخريب رابطهاش
با آمریکا ش��ود .روس��يه هم ميداند در ليبي
و س��وريه ،تواف��ق نهايي بايد ب��ا آمریکا انجام
ش��ود .ايران آن همه در سوريه سرمايهگذاري
كرده ،ولي من به ش��ما قول ميدهم در توافق
نهايي بر س��ر وضعيت س��وريه ،ش��ايد تركيه
كنار روس��يه و آمریکا حضور داشته باشد ،اما
ايران حضور نخواهد داشت .تحريمهاي آمریکا
عليه ايران ،تحريمهاي يكجانبه مضاعف است.
يعني اگر ساير كشورها اين تحريمها را رعايت
نكنند ،نميتوانن��د در آمریکا تعامالت مالي و
تجاري داشته باشند .اينها واقعيتهاي دنياي
كنوني است».
مهم لغو تحريمهاست
نه چارچوب مذاكرات
آق��اي باون��د درب��اره دعوت وزي��ر خارجه
ايران از دونالد ترامپ براي بازگش��ت به برجام
ميگوي��د« :مذاكره بايد ب��ه وضعيت برد-برد
منتهي ش��ود .اگر برجامي هم در كار نباش��د،
مش��كل تحريمها باقي است .تحريمها مشكل
اصلي ايران اس��ت .فرض كني��د مذاكرات در
چارچوب برجام نباش��د و عنوان��ش مذاكرات
دوجانبه باش��د و نهايتا به لغو تحريمها منتهي
شود .اين تحول مثبتي است و مقامات سياسي
ايران بايد از آن اس��تقبال كنند و در صورتيكه
ترام��پ حاضر به لغ��و بخش��ي از تحريمهاي
كنوني ش��ود ،در مس��يري حرك��ت كنند كه
تحريمهاي آمریکا عليه ايران لغو ش��ود .اينكه
اي��ن كار در چارچوب برجام انجام ميش��ود يا
خارج از برجام ،موضوعي فرعي است.

آمریکا ميخواهد ايران در تله چين نيفتد
در ماههاي تازه س��پري شده اين نظريه كه
اي��ران ميخواهد از تضاد چي��ن و آمریکا براي
صيان��ت از خ��ود بهرهبرداري كن��د و با توجه
به نيرومندي چين نس��بت به روس��يه به ويژه
از نظ��ر اقتصادي قص��ددارد از تواناييهاي اين
كشور براي مصون ماندن از پيامدهاي تحريمها
استفاده كند ،در كانون توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگررهبري حز ب كمونيست چين
تماي��ل دارد از ني��روي آمریکا س��تيزي ايران
استفاده كرده و اجازه ندهد آمریکا همه نيرويش
را ب��رروي چي��ن متمركزكند.برخ��ي ناظ��ران
بينالمللي نيز باوردارن��د آمریکا ميخواهد راه
نفوذ بيش��تر چين در ايران را ببندد و به همين
دلي��ل به ايران فش��ار وارد ميكند كه به جاي
رويكرد به روسيه و چين به سوي غرب برگردد.
يك مشاور پيش��ين امنيت ملي اياالت متحده
معتقد اس��ت دونالد ترامپ به عنوان بخشي از
استراتژي گستردهتر براي دور نگه داشتن چين
از خاورميان��ه به تمركز بر ايران و اعمال فش��ار
عليه اين كش��ور ادامه خواهد داد .متيو پتي در
نشننال اينترست درباره همين موضوع نوشته و
تاكيد دارد دولت ترامپ مطابق استراتژي امنيت
ملي سال  2017تالش كرده توجه خود را روي
رقیب در زمينه قدرت برتر همچون روس��يه و
چين معطوف كند و اي��ن فرآيند با همهگيري
ويروس كرونا تس��ريع ش��ده چرا كه تغيير در
وضعيت منابع س��واالتي را درباره آينده حضور
اياالت متحده در خاورميانه ايجاد كرده است.
ب��ا اين ح��ال ،ريچارد گلدبرگ كه از س��ال
 2019تا  2020در شوراي امنيت ملي بر امور
هس��تهاي ايران نظارت داشت ،مدعي است كه
سياست «اعمال فشار حداكثري» ترامپ عليه
ايران به عنوان بخشي از رقابتهاي گستردهتر
جهان��ي با چين ادامه خواه��د يافت .او در يك
كنفرانس تلفني گفت« :كدام كش��ور است كه
سعي دارد نفوذ بيشتري بر ايران به دست آورد،
ايران را به كش��ور مشتري خود تبديل و جاي
پاي خود را از نظر اس��تراتژيك در خاورميانه از
طريق ايران محكم كند؟ پاسخ مشخص است:
روس��يه و چين ».او افزود اعمال فشار بر ايران
همچني��ن ميتواند به «دولت بالق��وه بايدن»
در تنظيم مجدد سیاس��تگذاريها و به دس��ت
آوردن اه��رم فش��ار حداكثري ب��راي تعامالت
احتمالي سال آينده او به ايران كمك كند.
بهن��ام بن طالبل��و ،يكي از اعضاي ارش��د
بنياد ،بر اين عقيده اس��ت ك��ه مقابله با ايران

همچني��ن ميتواند در آينده ب��ه مثابه عبرتي
براي روس��يه و چين عمل كند« :رقابت بر سر
ق��درت برتر يك عنصر منطقهاي نيز دارد .رقبا
و دشمنان ما (اياالت متحده) چگونگي برخورد
ما با ساير رقبا و دشمنان را به نظاره نشستهاند.
دولت ترامپ كارزار «اعمال فش��ار حداكثري»
را با ه��دف وادار كردن دولت اي��ران به تغيير
در سياس��تهاي داخلي و خارجي اعمال كرده
اس��ت .اين كارزار اگرچه بر فشارهاي اقتصادي
متمركز ش��ده ،اما در دس��امبر  2019و ژانويه
 2020با يك س��ري درگيريه��اي نظامي از
جمله ترور س��ردار قاس��م س��ليماني ،فرمانده
ني��روي قدس ايران ،در خاك عراق همراه بوده
است .با اين حال ،اين كارزار تاكنون در ترغيب
اي��ران به عمل ب��ه خواس��تههاي آمریکا هيچ
موفقيتي نداش��ته و حتي سبب شده ايران در
اقدامي تالف��ي جويانه از برخي محدوديتهاي
برجامي عقبنشيني كند و تحقيقات در برنامه
هستهاي را از سر بگيرد.
اين نوش��ته كه از سوي س��ايت ديپلماسي
ب��ه فارس��ي برگردانده ش��ده ادام��ه ميدهد:
دولت ترامپ س��عي دارد س��از و كار بازگشت
تحريمهاي س��ازمان ملل تعبيه شده در برجام
را فع��ال كن��د كه ب��ه معناي بازگش��ت همه
تحريمه��اي بينالمللي عليه ايران اس��ت كه
ب��ا اجرايي ش��دن برجام در س��ال  2015لغو
شدهاند .روس��يه ،چين و كش��ورهاي اروپايي
همگي با بازگش��ت تحريمهاي س��ازمان ملل
مخالف هستند ،اما اياالت متحده مدعي است
بر اساس ش��رايط توافق هستهاي سال 2015
براي اين كار نياز به جلب رضايت هيچ كش��ور
ديگ��ري ندارد .گلدبرگ مدعي اس��ت گزارش
هفته گذش��ته س��ازمان ملل متح��د مبني بر
«ابراز نگراني جدي درباره عدم شفافيت ايران»
ميتواند كش��ورهاي اروپاي��ي را به همكاري با
اي��االت متح��ده ترغيب كند.ديوي��د آلبرايت،
بنيانگذار موسس��ه عل��وم و امنيت بينالمللي،
معتقد اس��ت كه چين نيز با تالشهاي اياالت
متح��ده در اين زمينه هم��كاري خواهد كرد:
«چي��ن عمدتا تمايل��ي به دف��اع از متخلفان
توافقنامههاي بينالمللي نشان نميدهد .اساسا
ميتوان اينطور اس��تدالل ك��رد كه چين مانع
از تصويب هيچ قطعنامهاي نميش��ود .آمریکا
نميتواند از آنها انتظار داش��ته باش��د كه يك
بازيگر مثبت باشند ،اما ميتواند با تصور اينكه
آنها مانعش نخواهند شد ،مانور دهد.
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ادعاي خروج  280ميليارد دالر از ايران در 15سال

همتي اشتباه ميكند يا اطالعات دارد
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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 اعالم 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 ميكرديم .در  ۱۵س��ال گذشته ۲۸۰
ميليارد دالر بطور ميانگين سالي  ۱۸ميليارد 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 س��رمايه از كشور خارج شده اس��ت و تمام امكاناتي كه از كشور خارج
شده به دليل ارزهاي ارزان و رانت بوده است.همتي ادامه داد :وقتي جلوي آن
را گرفتيم خيليها عنوان ميكردند اقس��اط خود را در كانادا و جاهاي ديگري
نميتوانيم پرداخت كنيم زيرا سود بانكي باالي  ۲۵درصدي ميگرفتيم و با ارز
ط مان در خارج
 ۴۲۰۰و  ۳۵۰۰تومان و حتي رقمهاي كمتر آنها را صرف اقسا 
ميكرديم ».موجي از حيرت را در ميان آگاهان برانگيخته است.
يك محاس��به ساده نشان ميدهد بنا بر قول همتي در  15سال اخير هرسال
بهطور متوسط  19ميليارد 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 اس��ت 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 ميتواند آن را تصحيح كند .احتمال دوم
اين است كه باالترين مقام ارزي كشور با استناد به اطالعات دقيق از ورود و خروج
ارز به ايران و از ايران عدد بيا ن شده را بيان كرده است .در صورتيكه اين احتمال را
باال گرفته و به يقين برسيم كه ساالنه  19ميليارد دالر ارز از ايران خارج شده كه
البد در  6سال 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 گروههاي
اقتصادي و از كدام مسيرها توانستهاند دراين دهه سخت ارزي اين ميزان دالر از
ايران خارج سازند؟ اگر رياست بانك مركزي در اين باره روشنگري نكند موجي از
شايعهها و گمانهزني در جامعه ايجاد ميشود و گروههاي گوناگون ميتوانند ديگري
را عامل خروج ارز معرفي كنند .در اين داستان سرانجام اين احتمال وجود دارد كه
كاسه و كوزه بر سر سرمايهگذاران و بازرگانان ايراني بشكند و آنها متهم به خارج
كردن دالرهاي گرانبها ش��دهاند .از مقام ارشد ارزي كشور اين انتظار نميرود در
شرايطي كه ايران براي تامين ارزهاي مورد نياز اقالم دفاعي و اقالم اساسي كشور با
سختي روبرو شده است اعدادي را اعالم كند كه فاقد دقت كافي باشد.
روزنامه تعادل

نهضت ارزيابي ريسك فساد
در تمامي نهادهاي حاكميتي

حسن فروزانفرد| رئيس كميسيون «حمايت قضايي و مبارزه با فساد»|
مطالعات بينالمللي نشان ميدهد هر كشوري بتواند شاخص فساد را در
قلمرو خود از  6به  8برساند (صفر به معناي بيشترين فساد و  10به معناي
كمترين فساد) افزايش سرمايهگذاري به ميزان  4درصد و افزايش نرخ رشد
توليد ناخالص داخلي را به ميزان  5درصد تجربه خواهد كرد.
گ��زارش راهكاري كميس��يون «حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد» اتاق
بازرگاني تهران در عين حال نش��ان ميدهد يك��ي از چالشهاي موجود در
نظام حكمراني كشور ،ضعف در اجراي قوانين است ،از اين رو نظارت بر تحقق
تكالي��ف اقتصادي موجود در قوانين و مق��ررات پراكنده ،يكي از راهكارهاي
پيش��نهادي براي تحقق اهداف حاكميت در زمينه رشد اقتصادي و جهش
توليد اس��ت.از ديگر موانع و چالشهاي به دس��ت آم��ده ،معضل مجوزها و
تعدد آن اس��ت كه تدوينگران اين س��ند بر اين باورند كه حركت در مسير
مجوززدايي بايد بطور جدي در دستوركار قرار گيرد .اصالح نظامهاي مالياتي،
بيمهاي و گمركي ،كارآمدس��ازي نظام داده كش��ور ،رف��ع انحصار و كاهش
مداخالت حاكميتي از ديگر راهكارهاي پيش��نهادي اس��ت كه كميس��يون
حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد ات��اق تهران ،آن را در دس��ته راهكارهاي
بنيادين براي تحقق جهش توليد دانسته است.اما بر اساس اين سند ،تغيير
نگرش در مدل نظارتها و بهكارگيري ابزارهاي كارآمد ،بخشي از راهكارهاي
تخصصي اثرگذار در تحقق جهش توليد قلمداد شدهاست .در همين رابطه،
گردآوردندگان اين سند معتقدند «نظارت همگاني» همانطور كه در بسياري
از كش��ورها منجر به كاهش فساد ش��ده ،در ايران نيز بايد مورد توجه جدي
قرار گيرد« .سوتزني» 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 كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد اتاق
تهران در اين بخش به آن دس��ت يافته« ،نهضت ارزيابي ريس��ك فس��اد در
تمامي نهادهاي حاكميتي» است به اين ترتيب كه ،براي اجتناب از پيامدهاي
نامطلوب فس��اد و پيشگيري از آن ،هر نوع س��ازماني بايد عالوه بر شناسايي
موقعيتهاي واجد ريسك فساد و اولويتبندي آنها ،برنامهها و سياستهايي
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 وظايف 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
طاليهدار بخشخصوصي كشور با شروع الگوي شفافيت از خود ،مسير ارتقا و
اصالح حكمراني در كشور را به صورت عملياتي آغاز كرده و به عنوان الگويي
براي بخشهاي دولتي معرفي كند».بر اساس اين سند و پيشنهادهاي مبتني
بر عملكرد اتاق بازرگاني« ،ايجاد بسترهاي حمايتي مشخص و تقويت اعضا»
و «تحقق گس��ترش حضور و نقشآفريني در تصميمگيريهاي قوا» از ديگر
راهكارهاي پيشنهادي اين كميسيون براي اين بخش است.همچنين پيشنهاد
ش��ده اس��ت كه اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخشخصوصي ،بنگاههاي
اقتصادي عضو اين نهاد را با حقوق مش��روعه خود در حوزه اقتصادي آش��نا
كرده و در گام بعدي ،بستري براي مطالبه عمومي آن فراهم كند.
اتاق تهران
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جذب سرمايه ايرانيان مهاجر
نياز به اليحه دارد؟

نقد سخنان وزيران وفرماندهان اقتصادايران از
سوي روزنامهنگاران و منتقدان نه براي اين است كه
ميخواهند فقط چيزي نوشته باشند و نه براي اين
است كه عالقه دارند كسي را نفي كنند.
نوشته حاضر كه در نقد يك بخش از سخنان آقاي
فرهاد دژپس��ند است نيز ويژگيهاي يادشده را دارد
و هدف اين اس��ت كه به يك��ي از فرماندهان اقتصاد
ي��اد آوري كند از زمان باقي مانده دوران وزارت براي
حل برخي مس��ائل اقتصاد اي��ران تا جاييكه توانايي
كارشناسي و بضاعت علمي جواب ميدهد استفاده كند .وزير اقتصاد ايران بدون ترديد به
دليل اينكه يك وزارتخانه با ماموريت كسب درآمد را مديريت ميكند و سیاستگذار اصلي
سياستهاي 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 دژپس��ند ديروز در جمع اعضاي مجلس جديد قانونگذاري با بيان منفي بودن نرخ
رشد سرمايهگذاري و با بيان اينكه بايد براي رشد اقتصادي سرمايه تازه جذب كرد تاكيد
كرده است براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور ميخواهد اليحهاي تهيه كند .آقاي
دژپس��ند 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
مس��ائل 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 ابالغ
به دولت و تهيه آيين نامه اجرايي آن قانون چقدر زمان الزم دارد.؟ جداي از اين مگر االن
قانون جذب سرمايههاي خارجي نداريم و آيا مگر برهمين اساس و قانون نيست كه ساالنه
دهها نفر تقاضاي سرمايهگذاري خارجي ميدهند و پس از ديدن تنگناهاي ارزي و مالي و
فضاي نامساعد كسب وكار ازآوردن سرمايه اجتناب ميكنند؟ واقعيت اين است كه حركت
به سوي اضافه كردن قانون تازه و بخشنامه و مقررات در اين مسير چاره كار نيست .براي
اطالع بيشتر حضرتعالي تازهترين گزارش تاييد شده از سوي «مركز پژوهشهاي توسعه
و آيندهنگري» سازمان برنامه و بودجه كه شما موسس آن بوده و هنوز سردبيرفصلنامه
آن به حس��اب ميآييد درباره داليل نيامدن ايرانيان مهاجر به داخل گزارش مش��روحي
تهيه و منتشر كرده است كه در آن به نبود قانون تازه اشارهاي نكرده است.در بخشي از
اين پژوهش آمده اس��ت« :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 يكسو و عدم پذيرش امكان دو تابعيتي بودن مهاجران از سوي
ديگر ،از موانع ورود سرمايه مهاجران به كشور بوده است .هرچند لغو قطعنامههاي متعدد
سازمان ملل و شوراي امنيت عليه ايران در پي مذاكرات برجام و توافقات هستهاي ،امكان
ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج را تسهيل كرد؛ ولي خروج آمریکا از برجام و مشكالت
جدي در ارتباط ميان سيستم بانكي ايران و نظام بانكي بينالمللي ،همچنان موانع مهمي
بر سر راه ورود سرمايههاي مادي و فكري مهاجران به ايران است  ....ميزان سرمايهگذاري
توس��ط ايرانيان مقيم خارج از كش��ور ،پس از تصويب برجام تا س��ال 1395را بيش از
 600ميليون دالر اعالم 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 عالوه نحوه برخورد با ايرانيان مهاجر پس از توافق برجام تغيير چنداني
نكرد و موضوع جلب سرمايههاي مالي و فكري ايرانيان خارج كشور عم ًال در اولويت وزارت
امور خارجه و نمايندگيهاي ديپلماتيك ايران در خارج از كشور قرار نگرفت».

تهران قرباني تنش
واشنگتن  -پكن نشود

بيگدلي باوردارد چين با خريد ارزان نفت ايران دراين
وضعيت اضطراري ايران سوءاستفاده ميكند و باور دارد
ك��ه ايران نبايد در تله حماي��ت از چين در برابر مجادله
چين و آمریکا بيفتد .بيگدلي با صراحت ميگويد چين در
برخورد با ايران صادق نيست و دارد فرصتطلبي ميكند.
علي بيگدلي استاد دانشگاه شهيد بهشتي وتحليلگر
مس��ائل آمریکا در گفتوگو با سايت ديپلماسي ايراني
درباره مناس��بات ايران و چين ذيل مناس��بات چين و
آمریکا نكات قابل اعتنايي را گفته است كه در ادامه ميخوانيد :به نظر من در اين ميان برخي
بازيهاي سياس��ي 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 كش��ور اس�لامي در طول چهل سال گذشته خود را حامي مستضعفين جهان معرفي
كرده است  .لذا تهران نميتواند در قبال برخي اقدامات و تبعيضهاي دولت به پكن در قبال
مسلمانان اويغور سياست حمايتي از دولت چين را در پيش بگيرد ،كما اينكه اين مساله در
خصوص هنگكنگ نيز صادق اس��ت .بنابراين ايران بايد با يك هوشمندي سياسي مواضع
ديپلماتيكي اتخاذ كند كه ضمن عدم خدشه در روابط تهران و پكن به گونهاي 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 مهمتر بايد اين نكته را همواره مدنظر قرار داشته باشيم كه
به واسطه حجم گستردهاي از مناسبات تجاري اياالت متحده آمریکا با چين قطعاً پكن ،نه
ميتواند و نه ميخواهد كه تحريمهاي اياالت متحده آمریکا در قبال ايران را ناديده بگيرد.
اكنون به واس��طه 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 فرصتطلبي چينيها دارد .پس نبايد به گونهاي رفتار كنيم كه تهران در تنش واشنگتن -
پكن قرباني شود.چين به واسطه تجربه برجام به اين يقين رسيده است كه جمهوري اسالمي
ايران سياس��ت 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 آنگونه كه بايد به دنبال گسترش مناسبات اقتصادي با ايران ،حداقل به
نحوي كه روابطش با آمریکا 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 طالي سياه به واسطه كاهش شديد تقاضا اكنون ايران ناچار
به ذخيره نفتهاي استخراج شده در تانكرهاي ذخيره خود در ديگر نقاط جهان است .از اين
رو به نظر ميرسد 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 چينيها 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 قيمتها در پايينترين
حد خود قرار دارد خريدهاي زيادي را صورت دهد تا بتواند ذخاير اس��تراتژيكش را پر كند.
اين تالش پكن زماني اهميت دارد كه ما بدانيم اقتصاد چين هم به واس��طه شيوع كرونا تا
اندازهاي آسيب ديده است .از اين رو اين خريدهاي ارزان ميتواند پكن را در مسير بازسازي و
احياي اقتصادش با صرف هزينه كمتر ياري رساند .افزون بر آن چون به دليل آنكه ايران تحت
تحريمهاي نفتي اياالت متحده آمریکا قرار دارد ،تهران ناچار است كه براي فروش نفت خام
قيمتهايي به مراتب پايينتر از قيمتهاي جهاني را براي مشتريان خود مانند چين در نظر
بگيرد و اين يك فرصت طاليي است تا چينيها بخواهند دست به خريد نفتي از ايران بزنند.
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اقتصاد ايران اكنون از س��ه سوي گوناگون زير ضرب است؛ اول:
پيامدهاي فزاينده گس��ترش ويروس كرون��ا .دوم :ادامه و ژرفتر
شدن دامنه تحريمهاي آمریکا و سوم :برهمفزايندگي و بازدارندگي
سياستهاي ناكارآمد پولي ،بانكي ،ارزي و تجاري.
پيامد اين س��ه گروه از فشارها بر كس��ب وكار ايرانيان در سه
س��طح دولت ،خانوادهها و بنگاهها به خوبي ديده ميش��ود .نشانه
بدبختي دولت در كسري بودجه باورنكردني نزديك  ۵۰درصدي
است .نشانه بداقبالي و تيرهروزي اين فشارها بر خانوادهها كوچك و
كمقدرتتر شدن درآمد و قدرت خريد آنهاست .نشانه ناخوشايند
اين ش��رايط بر بنگاهها سختتر شدن فروش در بيشتر رشتههاي
صنعت و خدمات به دليل كاهش قدرت و تقاضاي كل است.
پرسش اين است :براي بيرون كشيدن كسبوكار ايرانيان از اين
گرداب مهيب چه بايد كرد؟ واقعيت اين است كه منابع در داخل
ايران به اندازهاي نيس��ت كه بتواند موتور محرك نيرومندي براي
كش��اندن كشتي به گل نشسته ايران باشد .دست به دست كردن
مناب��ع ريالي از اين بازار به آن بازار ارزش افزودهاي ندارد جز اينكه
بازارها را از تعادل خارج كرده و بر ابعاد سرگردانيها بيفزايد .رشد
توليد با هدف فروش در بازار داخلي نيز به دليل كاهش قدرت خريد
ش��هروندان آب باريكي اس��ت كه به دريا و اقيانوس وصل نيست.
بنابراين بايد به منابع بينالمللي وصل ش��د .يكي از راههاي اصلي
وصل شدن به منابع خارجي توس��عه صادرات است .واقعيت اين
اس��ت كه ارزش صادرات نفت خام و حتي فرآوردههاي چسبيده
به آن و نيز فلزات اساس��ي نيز كار دشوار و شده است .اما واقعيت
اين اس��ت 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 س��ختترين كار عالم اس��ت .براي اينكه
صادرات رخ دهد بايد ديپلماسي نيرومندي را تدارك ديد ،بايد به
جه��ان اطمينان داد صادرات ايران هرگز به هر دليل ناگهان قطع
نخواهد شد ،مصرفكنندگان داخلي را متقاعد كرد كه اين اتفاق
به نفع درازمدت كش��ور است .تجربه نشان ميدهد پول گرفتن از
مصرفكننده و مشتري بهويژه در دنياي امروز يكي از سختترين
كارهاي عالم به حس��اب ميآيد .صادركنن��دگان كاال براي جلب
رضايت خريداراني كه فرسنگها با آنها فاصله دارند بايد برنامهريزي
دقيقي كنند و با رقباي پرش��ماري بجنگند.اينجا محل نبرد خرد
ناب اقتصادي و رقابت با رقبايي اس��ت كه براي تس��خير وجب به
وجب بازارهاي صادراتي طرح و نقش��ه و برنامه و انديش��ه دارند و
به آس��اني جاي خود را به هيچكس حتي كش��ور دوست و برادر
نميدهند .ديديم و ميبينيم كه رهبران عراق از شرايط بد ايران در
صادرات نفت استفاده ميكنند و به سرعت جايگزين ايران ميشوند
و ميبينيم روس��يهاي كه خود را متحد اي��ران ميداند چگونه به
بازاره��اي صادراتي گاز ايران يورش ميبرد .اگر ايران نتواند در اين
مح��ل 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 رشتههاي صنعتي و خدماتي ايران به نفع رقباي خارجي
تعطيل شدهاند بقيه فعاليتها نيز نابود خواهند شد .براي اينكه اين
محل به محل رش��د و بالندگي ايران تبديل شود نياز داريم محل
جنگ را تغيير دهيم و به خرد ناب و تعامل وصل شويم.

سرپرست مركزپژوهشهاي مجلس تحليل كرد

سردرگمي سياست داخلي و خارجي
و اقتصادي بارشد صفر
دكتر محمد قاس��مي سالهاس��ت با اقتصاد ايران و به ويژه
با بودجه و اعداد مربوط به ش��اخصهاي كالن آشنايي دارد و
حاال با تجربه طوالني كه در يك نهاد پژوهش��ي پرقدرت دارد،
ميتواند توصيههاي كارشناس��ي كند و آنقدر نيز مهارت پيدا
كرده كه در بطن و متن سخنان يكسره اقتصادي به نكات دقيق
سياس��ي نيز اشاره كند .اين پژوهش��گر اقتصادي با استفاده از
آمارهاي ارائهشده از طرف بخشهاي مختلف دولت يك بسته
پ��ر از بدبختي اقتصاد اي��ران آماده ك��رد و آن را براي اعضاي
مجلس جديد نمايش داد  .در بس��تهبندي سرش��ار از تلخي و بدبختي .اين مقام مجلس هر
عدد غمانگيزي از ش��اخصهاي كالن مثل منفي ش��دن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در
سه سال اخير ،حراج شدن ارزش ريال به دالر ،كوچك شدن حجم تجارت ،كوچكتر شدن
سفره ايرانيان و كاهش  ۳۵درصدي قدرت خريد ايرانيان نسبت به شروع دهه حاضر ،افزايش
نابرابريها و… را در آن گنجانده بود .اين مقام كارش��ناس اما درباره داليل رسيدن اقتصاد
ايران به انتهاي دره مرگ به نكتهاي بس��يار بامعنا و مهم و البته سربس��ته اشاره كرد كه در
شلوغي اخبار و رويدادهاي ايران و جهان از چشمها دور ماند.
به گفته وي« ،س��ردرگمي سياست داخلي موجب سردرگمي سياست خارجي و تحكيم
نگاههاي كوتاهمدت شده است .صدها بار اين گزارشها به دولتها و مجلسها داده شده اما
تا زمانيكه مسير توسعه جمهوري اسالمي مشخص نشده و ميان سياستمداران تفاهم نشود،
مش��كالت حل نخواهد ش��د .در برخي موارد ،قوانيني نوشته ش��ده كه مثل امامزاده به آنها
چسبيدهايم و اين قوانين اشتباه را تغيير نميدهيم ».پيش از وي نيز شايد مسعود نيلي مشاور
سابق حسن روحاني در حوزه اقتصاد بطور ضمني در اين باره تالشهايي داشت تا نشان دهد
چگونه سياست داخلي بر سياست خارجي موثر شده و اقتصاد را به خاك سياه نشانده است.
رودربايس��تي را اگر كنار بگذاريم و فاش بگوييم ،بايد داستان سياستورزي در ايران را از
تاريك��ي بيرون آوريم و آن را در برابر ديدگان ايرانيان قرار دهيم و روش مبارزه براي كس��ب
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 آس��يب نميزنند و نيز به شهروندان كاالهاي عمومي بفروشند .آزادي ،عدالت،
توسعه و اشتغال كاالهايي هستند كه همه احزاب ميخواهند 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 «دولتهاي مالك» تاثير گرفته است« .دولت مالك» در ايران سرچشمههاي
توليد ثروت و درآمد را در چنگ داش��ته اس��ت .روزگاري اين سرچشمه ،آب و زمين بود .در
دوران معاصر اما نفت و تجارت جاي آب و زمين را گرفتهاند .وقتي نهاد و سازماني تحت عنوان
دولت سرچشمه ثروت را در اختيار دارد ،حتما ميتواند همه انواع ديگر قدرت را نيز تملك كند.
وقتي قدرتي نيست كه بر سرآن مجادله شود ،تاسيس حزب سياسي و نهادهاي صنفي نيز
فاقد معنا خواهد بود .چه چيز بايد به دستايد و چه نيرويي بايد توزيع شود كه انگيزهاي براي
تاسيس حزب در آن نهفته است؟ در غرب سرچشمههاي توليد ثروت و درآمد ميان گروههاي
اجتماعي و ش��هروندان توزيع شده و حفظ و گس��ترش آن انگيزهاي براي تاسيس نهادهاي
صنفي بود و همين نهادهاي صنفي پايههاي 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
ميآيند و روش مبارزه آنها و شعارهايي كه تدارك ميبينند كار را به جايي رسانده است كه
سياس��ت خارجي ايران در تله شعارهاي انتخاباتي احزاب و سياستمداران گرفتار شده است.
سياست خارجي گونهاي شكل و ماهيت پيدا كرده است كه نتيجه آن تبديل اقتصاد ايران به
يك جزيره است؛ جزيرهاي كه تكنولوژي روز دنيا به آن راه ندارد ،از سرمايه مازاد بينالمللي
نابرخوردار است و در يك دهه دو بار تحريم شديد شده است.
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گزارش کارشناسی
گزارشهای کارشناسی از اقتصاد زیرضرب کرونا
انجمن مدن�ي  -كارفرمايي اي�ران روزهايي
وي�ژه را پش�ت س�ر ميگذارن�د .پيامده�اي
گس�ترش ويروس كرونا همانط�ور كه جان و
نان ش�هروندان را با تهديد مواجه كرده است،
پيونده�ا را ني�ز كاه�ش داده اس�ت و انجمن
مديران صناي�ع از اين قاعده مس�تثني نبوده
اس�ت .با اين همه اما در بهار  1399نيز همانند
همه فصلهاي س�پري ش�ده س�الهاي اخير
اولويت كار انجمن پژوهش درباره مس�ائل روز
اقتصاد و صنعت كشور بود.
ب�ا توجه ب�ه توصيهها و خواس�تهاي اعضاي
محترم انجم�ن مديران صنايع ك�ه ميخواهند
بدانن�د پيامدهاي گس�ترش كرونا ب�ر صنعت و
اقتصاد چه بوده است همكاران پژوهشي انجمن
كار را انج�ام دادهان�د ك�ه در صفحههاي بعدي
آنه�ا را مالحظ�ه ميكنيد .در گزارش نخس�ت
تالش شده اس�ت نگاهي ژرفكاوانه به تحوالت

شاخصهاي اقتصاد و صنعت در سالهاي 1397
و  1398ش�ده و برخ�ي رخداده�اي اجتمال�ي
اقتص�اد و صنعت در س�ال  1399تحليل ش�ود.
بررس�ي اليحه بودجه كل كش�ور از منظر بخش
صنعت كاري است كه در اين گزارش انجام شده
و نتايج آن تش�ريح شده اس�ت .نتايج پژوهش
اميدواركننده نيس�ت و نش�ان از روند كاهنده
برنامهه�اي تولي�د و اش�تغال دارد .در گزارش
بعدي كارشناس�ي تالش شده اس�ت نگاهي به
نتايج پژوهشهاي جهان�ي و همچنين ايران در
شرايط تله كرونايي شود.
در س�ومين گ�زارش پژوهش�ي تهيه ش�ده
راهه�اي عب�ور صنع�ت اي�ران از دام روزهاي
كروناي�ي در دس�تور كار ب�وده اس�ت .در اين
گزارش اقدامهاي انجام شده و در حال بررسي
و اقدام از طرف دولت مطالعه ش�ده اس�ت كه
اميدواريم مفيد باشد.
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شاخصهای صنعت و اقتصاد در سالهای  1397تا 1399
اقتصاد ایران در س��الهای  1397و  1398بهتبع تحریمهای وضع شده در ابتدای
سال  1397دچار تحوالت جدی شد .این وضعيت باعث شد نرخ رشد اقتصادی کشور
در س��ال  1397به کمتر از منفی  5درصد کاهش یابد .بررس��یها نشان میدهد که
در مجموع اقتصاد ایران در  30سال اخیر از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی وضعیت
پرنوسانی را طی کرده است .این وضعیت در نمودار یک به تصویر کشیده شده است.
نمودار –1تحوالت متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران
در دوره 1367 – 1397

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

32

آنچه در نمودار یک ارائه شده است گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد
ای��ران در دورههاي  1374-1386و  1380-1386مثبت و در دوره دوم تقریباً روند
باثباتی را طی کرد .اما از س��ال  1387به بعد از روند بلندمدت خود فاصله گرفت و
نوس��انهای ش��دیدی را تجربه کرد .به طور کلی در دوره بلندمدت 1368-1397
متوسط رشد سالیانهِ GDPبه میزان  3/5درصد و در فاصله سالهای 1390-1397
به  0/7درصد كاهش يافت .در قانون برنامه ششم توسعه ،متوسط نرخ رشد اقتصادی
سالیانه  8درصد مصوب شده است .این نرخ در سال  96معادل  3/6درصد در سال
 97هم منفی  4/9درصد و در مجموع  2س��ال ،منفی  0/6درصد اعالم ش��ده است.
لذا با اين وضعيت ،عملكرد اين متغير از هدف برنامه عقبتر است .رسيدگي به اين
موضوع که چرا نرخ رش��د اقتصاد ایران دچار چنین وضعیتی شد به بحث مفصل و
مبس��وطی نیاز دارد .اما بخشی از این نابسامانی و نزدیک شدن نرخ رشد بلندمدت
اقتصاد ایران به صفر و میل کردن به این سمت ،ریشه در متغیر کالن سرمایهگذاری
دارد .مطابق اطالعات در دسترس ،در دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال
 1390به اوج خود رسید ،اما بعد از آن کاهش یافت و در سال  1397تقریباً به میزان
تشکیل سرمایه سال  1381رسیده است .متغیر مذکور در فاصله سالهای -1397
 1390با متوسط سالیانه  5/1درصد کاهش یافته است .رشد سرمایه در سال 1397
منفی  5/6درصد اعالم ش��ده است.در مجموع عملکرد اقتصاد در متغیر تشکیل
س��رمایه ثابت از روند بلندمدت خود فاصله گرفته اس��ت .متوسط رشد سالیانه
آن در فاصله س��الهای  1370لغایت  1390به میزان  4درصد بود ،اما در سال
 1390-1397این متغیر با متوسط سالیانه  5/9درصد به صورت واقعی کاهش
یافته است .این بدان معناست که اقتصاد ایران قادر نبوده است سرمایه مستهلک
شده را با سرمایه جدید جایگزین کند و پیشبینی میشود در سال  1398حتی
اقتصاد کشور نتواند به میزان سرمایه ثابت ،جایگزینی را انجام دهد .بنابراین روند
نزولی تش��کیل سرمایه میتواند کاهش فزاینده رش��د اقتصادی را در سالهای
آینده به دنبال داش��ته باش��د.این وضعیت گویای این واقعیت است که عملکرد
اقتصاد ایران در متغیر نرخ رشد اقتصاد و سرمایهگذاری نگرانکننده است و رشد

سرمایهگذاری کنونی نمیتواند زمینههای مناسب برای اشتغال و تورم پایین را
رقم بزند .عالوه بر این در قانون برنامه ششم متوسط رشد سالیانه سرمایهگذاری
 21/4درصد هدفگذاری شد که عملکرد آن در سال  96و  97به ترتیب  1/4و
منفی  5/6درصد است که این یعنی از رقم برنامه فاصله زیادی دارد.
عملکرد منابع بخش صنعت در بودجه 97
در قانون بودجه س��ال  1397کل کش��ور مجموع اعتبارات بخش صنعت بدون
احتس��اب ردیفهای متفرقه ،به بیش از  303میلیارد تومان تصویب ش��ده بود که
از این رقم بیش از  193میلیارد تومان که حدود  64درصد کل رقم مصوب اس��ت
به این بخش تخصیص یافته اس��ت.اعتبارات ف��وق در دو بخش هزینهای و تملک
داراییهای س��رمایهای در نظر گرفته شده است که حدود  55درصد آن سرمایهای
و حدود  45درصد آن هزینهای اس��ت .از مجموع اعتبارات هزینهای که حدود 136
میلیارد تومان اس��ت  84درصدش تخصیص یافته است و مجموع اعتبارات تملک
داراییهای س��رمایهای که حدود  168میلیارد تومان اس��ت در حدود  47درصد آن
که رقم  78/8میلیارد تومان است به دستگاههای ذیربط اختصاص داده شده است.
در مجموع مصوب ش��ده است در قانون بودجه سال  1397بخش صنعت از محل
ردیفهای اعتباری متفرقه حدود  898میلیارد تومان در قالب  5ردیف اعتبار دریافت
کند .کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش به منظور جلوگیری از خامفروشی یکی
از این ردیفهاست که اعتبار در نظر گرفته برای این موضوع که در راستای موضوع
ماده ( )37قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است  50میلیارد تومان است که در سال
 1397هیچ عملکردی نداشته است .جزئیات مربوط به اعتبارات بخش صنعت در دو
بخش فوق در جدول زیر آمده است .به طور کلی از مجموع رقم  898میلیارد تومان
اعتبار ردیفهای متفرقه بخش صنعت در سال  97رقمی بیش از  480میلیارد تومان
که  53/4درصد کل اعتبارات این بخش است تخصیص داده شده است.
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جدول  1وضعیت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای
محل تامین شماره برنامه /عنوان برنامه/
ردیف
ردیف
ردیف
اعتبار

دستگاه
اجرایی

اعتبار سال 1397
(ارقام به میلیون ریال)
تملک دارایی
هزینهای
سرمایهای

جمع

کمک به نوسازی
و تکمیل زنجیره
ارزش در راستای
وزارت
اعتبارات
جلوگیری از خام
صنعت،
ردیفهای
000ر500
000ر500
 530000-32فروشی (موضوع
1
معدن و
متفرقه قانون
ماده  37قانون
تجارت
بودجه 1397
رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور)
بابتمشارکت
سازمان
اعتبارات
در طرحهای
گسترش
ردیفهای
000ر000ر000 7ر000ر7
 550000-71سرمایهگذاریبا
2
و نوسازی
متفرقه قانون
اولویتمناطق
صنایع ایران
بودجه 1397
محروم
اعتبارات
ردیفهای
3
متفرقه قانون
بودجه 1397

وزارت
ایفای وظایف
صنعت،
 730000-112حاکمیتی در حوزه
معدن و
دخانیات
تجارت

000ر72

-

000ر72

تخصیص سال 1397
(ارقام به میلیون ریال)
تملک دارایی
هزینهای
سرمایهای

-

-

972ر34

-

جمع

-

000ر860ر000 3ر860ر3

-

972ر34

کنترلبازار،
سازمان
اعتبارات
نظارت و توسعه
ملی
ردیفهای
000ر225ر472 1ر472 153ر378ر223 1ر990 777ر113
 730000-14استانداردسازیو
4
استاندارد
متفرقه قانون
تقویتزیرساختی
ایران
بودجه 1397
آزمایشگاههایمرجع

213ر891

تائید صالحیت سازمان
اعتبارات
ملی
آزمایشگاهها،
ردیفهای
730000-29
5
استاندارد
مؤسسات و
متفرقه قانون
شرکتهای بازرسی ایران
بودجه 1397

810ر15

اعتبارات
ردیفهای
6
متفرقه قانون
بودجه 1397

-

-

-

000ر27

-

000ر27

810ر15

-

000ر824ر472 1ر153ر472 7ر977ر005 8ر990 828ر973ر995 3ر801ر4

عملکرد  6ماهه اول سال  1398و تسهیالت پرداختی به صنعت
مطابق آخرین اطالعات ،در مجموع در  6ماهه اول سال  1398بیش از 381
هزار میلیارد تومان تس��هیالت توسط بانكها به بخشهای صنعت و معدن،
کشاورزی ،مسکن ،خدمات پرداخت شده است .از این رقم بیش از  211هزار
میلیارد تومان ( 55/3درص کل تسهیالت) در قالب سرمایه در گردش پرداخت
شده است .تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و
معدن در  6ماهه اول س��ال  1398بیش از  86هزار میلیارد تومان اعالم شده

اس��ت .این رقم معادل حدود  41درصد کل منابع تخصیص یافته به سرمایه
در گردش تمام بخشهاس��ت .عالوه بر این مقرر ش��ده است در سال 1398
در مجموع بیش از  118هزار میلیارد تومان تس��هیالت در قالب س��رمایه در
گ��ردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داده ش��ود که حدود  73درصد
آن که بیش از  86هزار میلیارد تومان است به این بخش پرداخته شده است.
وضعیت تس��هیالت پرداختی توس��ط بانكها به بخشهای مختلف از سال
 1393لغایت  6ماهه اول سال  1398در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول :2وضعيت تسهیالت پرداختی به بخش های مختلف از سال  1393لغایت  6ماهه اول سال 1398
(هزار ميليارد ريال)
بخش /سال

کشاورزی

صنعت و معدن

بازرگانی

مسکن ساختمان

خدمات

مبلغ

سهم از
کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

سهم
از کل

1393

255.8

7.5

1064.9

31.2

404.5

11.8

433.1

12.7

1248

36.6

7.8

0.2

3414.2

100

1394

352.2

8.4

1219.5

29.2

431.1

10.3

570.4

13.6

1598.3

38.3

1.6

0.03

4173.2

100

1395

466.8

8.5

1609.2

29.3

501.2

9.1

724.3

13.2

2178.8

39.7

3.4

0.1

5483.7

100

1396

493

8.1

1742

28.2

517.4

8.5

851.7

13.9

2528.3

41.2

6.5

0.1

6139

100

584.9

7.6

2089.3

27

1037.3

13.4

1125.8

14.5

2892.4

37.4

7.4

0.096

7737.2

100

8.3

1183.6

30.9

283.7

7.4

689

18

1342

35.1

3.6

0.009

3821.3

100

1397
 6ماهه
318.7
سال 1398

مطاب��ق پیشبینیهای انجام ش��ده در س��ال  1398برای این که
بخ��ش صنعت بتواند به اهدافش در س��ال مذک��ور حصول پیدا کند
پیشبینی ش��ده است به بیش از  360هزار میلیارد تومان منابع نیاز
دارد .این رقم نشان میدهد که ماهیانه به طور متوسط باید  30هزار
میلیارد تومان به بخش صنعت منابع اختصاص داده شود تا این بخش
بتواند وضع موجود خود را حفظ کند.
مطاب��ق عملک��ردی که در این بخش از گزارش بدان اش��اره ش��د
در  6ماهه اول س��ال  1398فقط  86ه��زار میلیارد تومان به صورت
تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص
داده ش��ده است و این رقم با شش دوازدهم سال  1398نشاندهنده
این اس��ت که بیش از  50درصد هدف مرب��وط به این بخش محقق
نشده است.
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متفرقه

کل بخشها

بررسی الیحه بودجه سال  1399کل کشور از منظر بخش صنعت
بخش صنعت در اقتصاد ایران از جمله بخشهای اساسی و کلیدی
محس��وب میش��ود و در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی
س��هم باالیی دارد .این بخش با توجه به نقش��ی که در اشتغال کشور
دارد اگر برای آن برنامه مناس��بی در دستور کار باشد و اهتمام جدی
برای اجرای آن به عمل آید در ساماندهی بسیاری از بازارها میتواند
نقشآفرینی مناسب ایفا کند.
مطابق قانون برنامه شش��م توس��عه مقرر گردید متوسط نرخ رشد
سالیانه اين بخش  9/3درصد باشد .عالوه بر این متوسط رشد سالیانه
س��رمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن  26/1درصد پیشبینی
شد .گزارشها نش��ان میدهد که عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی
بخش صنعت در سال  1397به گونهای دیگر رقم خورده است.
به صورتیکه رشد تولید ناخالص داخلی حدود منفی  5درصد و نرخ
رش��د بخش صنعت هم به حدود منفی  10درصد كاهش پيدا كند.
پیشتر نیز متوس��ط نرخ رش��د بخش صنعت برای سالهای 1395
و  1396به ترتیب  6/5و  3/6درصد اعالم ش��ده اس��ت .عالوه بر این
اعالم ش��ده اس��ت در س��ال  1397حدود  32درصد شاغالن کشور
که رقم  7627660نفر هس��تند ،در بخش صنعت فعالیت میکنند.
بخ��ش دیگر تح��والت حوزه صنعت به س��هم این بخ��ش در تولید
ناخالص داخلی و وضعیت س��رمایهگذاری در این بخش اش��اره دارد.
س��هم صنعت در تولید ناخالص داخلی هم در س��الیان اخیر کاهش
یافته اس��ت و در س��ال  1391این سهم به  12/8درصد رسید که در

سالهای  1395و  1396به ترتیب در  11/7و  11/9نوسان را تجربه
کرده اس��ت .س��هم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در  2سال
اول اجرای برنامه شش��م به صورت متوسط سالیانه حدود  3/2درصد
رشد داشته است .متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت در  2سال
اول برنامه شش��م منفی  1/5درصد اعالم شده است .اين هم گوياي
آن است كه نهتنها هدف  9/3درصدي محقق نشد بلكه ظرفيتهاي
موجود بخش صنعت هم در حال از دست رفتن است.
دولت تالش کرده اس��ت به منظور بهب��ود بخش صنعت اقداماتی
را در قالب قوانین بودجه س��الیانه انج��ام دهد تا در قالب اجرای این
قوانین وضعیت بخش صنعت بهبود پیدا کند.
برای این منظور در قانون بودجه سال  1397مقرر شد از دو محل
کلی یعن��ی اعتبارات در نظر گرفته ش��ده از ردی��ف 550000-54
جدول ش��ماره ( )9قان��ون بودجه رقم  3میلی��ارد تومان ،جابهجایی
 20درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا سقف 12400
میلیارد تومان و افزایش منابع ناش��ی از ف��روش داخلی فرآوردههای
نفت��ی به میزان  5میلیارد تومان و رقم کلی دیگر را از منابع صندوق
توس��عه و موضوع اعتبارات موض��وع بندهای (الف) و (ب) ماده ()52
قانون الحاق ( )2تا مبلغ  15میلیارد تومان و از محل تسهیالت بانکی
و مناب��ع داخل��ی بانكه��ای عامل هم  30ه��زار میلی��ارد تومان و
در مجم��وع  65400میلیارد تومان در س��ال  1397برای دس��تیابی
به اهدف بخ��ش صنعت اختصاصدهد .در مجم��وع مقرر گردید از
محل بودج��ه عمومی و مبلغ تخصیص یافت��ه از منابع تبصره ()18
حدود  1068میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن در سال 1397
اختصاص داده ش��ود و از این رقم فق��ط بیش از  417میلیارد تومان
که  39درصد کل رقم تخصیص یافته مصوب اس��ت به بخش صنعت
و معدن اختصاص داده شد.
همچنین مطابق تبصره ( )18قانون بودجه س��ال  1397و 1398
مقرر شد صندوق توس��عه ملی برای اجرای برنامههای حوزه صنعت
و معدن مبلغ  10065میلیارد تومان س��پردهگذاری ریالی انجام دهد
که از این رقم در مجموع  2900میلیارد تومان برای انجام برنامههای
ح��وزه صنعت و معدن که بیش از  36درصد کل رقم س��پردهگذاری
انجام شده است به این حوزه اختصاص داده شد.
در مجموع در س��ال  1397مقرر ش��د به منظور ایجاد  270هزار
ش��غل در بخشهای صنعت و معدن مبل��غ بیش از  21هزار میلیارد
تومان برای تحقق  4برنامه و از محل منابع مختلف اختصاص یابد.

گزارش کارشناسی
شماره  -140بهار 1399

جدول  :3برنامههای تولید و اشتغال بخشهای صنعت و معدن (ميليارد ريال)
تسهیالت از محل تسهیالت ریالی جمع کل یارانه سود کمکهای فنی اشتغال
برنامه
(نفر)
و اعتباری
منابع بانکی صندوق توسعه ملی تسهیالت تسهیالت
129861
3184
40218
20109
20109
تسهیالت برنامه تکمیل طرحهای نیمهتمام
تسهیالت برنامه بازسازی و نوسازی

35217.5

35217.5

70435

5577

-

51710

توسعه خوشههای صنعتی و خدمات کلینیکی

-

-

0

-

466

1000

تأمین سرمایه گردش واحدها
جمع کل

45323

45323

100649.5

100649.5

بررسی عملکرد منابع برنامههای رونق تولید و اشتغال بخش صنعت نشان میدهد
که در مجموع  201299میلیارد ریال تس��هیالت برای زیر برنامههای تسهیالت برنامه
تکمیل طرحهای نیمهتمام ،تس��هیالت برنامه بازسازی و نوس��ازی و تامین سرمایه در
گردش واحدها در نظر گرفته ش��ده است و برای پرداخت این تسهیالت مبلغ 10211
میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت لحاظ شده است که  40درصد از کل مبلغ یارانه در دو
مرحله پرداخت شده است .همانطوری که در جدول باال آمده است توسعه خوشههای
صنعتی و خدمات کلینیکی برنامه دیگر این بخش اس��ت که کل منابع در نظر گرفته
شده برای آن  466میلیارد ریال کمک صنعتی و اعتباری است که  20درصد اعتبار آن
پرداخت شده است.عملکرد مربوط به پرداخت تسهیالت برنامههای بخش صنعت تا تاریخ
 1398/8/29در جدول زیر ارائه ش��ده اس��ت .تا تاریخ مذکور در مجموع  6388پرونده
درخواست تسهیالت در سامانه هماهنگ ثبت شده است .از این تعداد بنگاه ثبتنام شده،
 5020فقره به مبلغ 4173850میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته بررسی1714 ،
فقره به مبلغ  98786میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته استانی 1559 ،فقره پرونده
با مبلغ  91840میلیارد ریال به شعبه بانک ارجاع شد 807 .فقره پرونده با مبلغ 53299
میلیارد ریال در حال تکمیل مدارک 276 ،فقره با مبلغ  19332میلیارد ریال در مرحله
پرداخت است و در مجموع  166مورد تسهیالت به مبلغ  9779میلیارد ریال تسهیالت
پرداخت شده است .جزئيات اين وضعيت در جدول زير ارائه شده است.
جدول: 4عملکرداجرایبرنامههایبخشصنعتدرقالبتبصره18
ردیف

عنوان مرحله

2

کمیته بررسی

1
3
4
5
6
7
8

تعداد پرونده مبلغ (میلیون ریال)

تشکیل پرونده

6388

--

کارگروه استانی

1714

98785681

5020

ارجاع به شعبه بانک

1559

بررسی و تصویب

335

تکمیل مدارک

پرداخت تسهیالت
پرداخت شده

807
276
166

4173849749
91839903
53298195
--

19332263
9778726

دولت بر سالهای  1399و  1400نیز برنامهای به منظور تحقق اهداف بخش صنعت
ترسیم کرده است که در گزارشهای منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده
است .جزئیات این پیشبینی منابع به تفکیک نوع منبع در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :5پیشبینی منابع مالی برنامههای بخش صنعت
در سال  1397لغایت 1400
1399

1400

نوع منابع

1398-1397

تسهیالت از محل منابع داخلی بانكها

100650

60000 40000

تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی

100650

60000 40000

تأمین منابع از محل بودجه عمومی

10677

12500 10000

90646
201299

1450
10211

-

466

87429
270000

مطابق آنچه که در این جدول آمده است پیشبینی شده است در سال 1399
در مجموع  9000میلیارد تومان تسهیالت برای برنامههای تولید و اشتغال بخش
صنعت اختصاص داده شود که این رقم در مقایسه با رقم بیش از  21هزار میلیارد
تومان سالهای  97و  98از کاهش حدود  58درصدی این منابع حکایت دارد.
جمعبندی
بخش صنعت در سالهای اخیر دچار نوسان بسیاری از منظر برخی متغیرها
نظیر نرخ رشد ،سرمایهگذاری ،منابع تخصیص یافته و ...شده است .در دو سال
اول اجرای برنامه شش��م هیچیک از برنامههای این بخش محقق نشده است و
این بخش در مقایس��ه با عملکرد برنامهه��ای بلندمدت در حال فاصله گرفتن
از اين عملكردها اس��ت .وضعیت نامناس��ب این بخش به دلیل نقشی که این
لونقل
بخش در تامین نیاز بخشهای مختلف نظیر کشاورزی ،ساختمان ،حم 
و ...دارد میتواند این بخشها را هم تحت تاثیر قرار دهد .عوامل اثرگذار بر فعالیت
بخش صنعت در یک دستهبندی کلی به عوامل محیطی داخلی و خارجی قابل
تقسیمبندی است .بدون شک بخشی از وضعیت نامناسب این بخش در وضع
تحریم در س��الهای اخیر و علیالخصوص تحریمهای سال  ،1397محدودیت
ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش ،مش��کالت مربوط به نقل و انتقال پول ،تغییر
بازارهای صادراتی ،تغییر و نوس��ان نرخ ارز ،ورود و مداخله دولت در بازار ریشه
دارد .از منظ��ر محیط داخلی نیز بخش صنعت از اجرای قانون هدفمند کردن
یارانهها ،تغییر سیاستهای ارزی کشور و وقوع شوکهای پیاپی ارزی در چندین
مرحله ،افزایش نرخ تورم ،انتظارات تورمی ،کاهش تقاضای کل ،محدودیت در
نقل و انتقال ارز متاثر شده است .با توجه به آنچه که در این نوشتار آمده است
اقتصاد ایران و بخش صنعت با دو مشکل اصلی مواجه است:
– نرخ رشد اقتصادی پایین و حرکت به سمت صفر در بازه زمانی بلندمدت
– نرخ رشد کاهشي و بعضاً منفی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران.
برای حل کردن این مشکل ،دولت تالش کرده است در بخشهایی نظیر صنعت
که نقش زیادی در برونرفت از این مش��کل دارد در قالب قوانین بودجه س��الیانه
اقدامات و منابعی را فراهم کند .آنچه که در این نوش��تار آمده اس��ت گویای این
واقعیت است که این اقدامات و منابع هم به صورت کامل انجام نشد و یا به صورت
کامل به بخش صنعت اختصاص نیافته است .برای مرتفع شدن این مشکالت در
اولین گام توسعه بازار و افزایش تقاضا برای بخش صنعت کشور بسيار مهم است .این
موضوع فقط با تمرکز بر بازار داخلی امکان تحقق ندارد و باید توسعه بازار صادراتی
م��ورد توجه بنگاههای قرار گیرد و در کنار آن نیز حاکمیت و ارکان مختلف نظام
باید تمرکز خود را بر دیپلماسی اقتصادی و تجاری متمرکز کنند و این موضوع باید
تا توسعه روابط کشورهای همسایه مورد اهتمام جدی قرار گیرد .عالوه بر این در
عرصه سیاست داخلی باید تالش شود افقهای امیدبخشی برای فعاالن اقتصادی
ایجاد شود و سطح توسعه کشور از شیوه کنونی مدیریتی ارتقا پیدا کند و از تمامی
ظرفیتها برای توسعه کشور در ارکان مختلف آن استفاده شود.
در سال  1399با توجه به محدودیتهایی که در بخش صادرات نفت خام بر کشور
تحمیل شده است به نظر میآید اتفاق چندان چشمگیری در عرصه اقتصادی با توجه
به روابط سیاسی نامشخص بین ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد ،نخواهد افتاد.
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از زمان جدی ش��دن ویروس کرون��ا در خارج
از چی��ن از جمله ایران به غی��ر از مباحث مرتبط
با حوزه پیش��گیری و درمان اولین نکتهاي که در
اذهان زنده ش��د آثار اقتصادی این بیماری بود که
به تدریج از دستکم گرفتن آثار آن تا برآوردهای
بسیار بدبینامه پیش رفت .در کنار نظریاتی که در
حیطه پیشبینیها توس��ط نهادهای تخصصی و
بينالمللی ارائه میش��د نهادها و افراد صاحبنظر
در داخل ای��ران نیز گزارشهای متع��ددی را در
این حوزه منتش��ر کردند که البته انتشار این نوع
گزارشها همچنان ادامه دارد .در کنار بررسیهای
نظ��ری ،دولته��ا در کش��ورهای مختل��ف انواع
بستههای حمایتی را تصویب و به اجرا گذاشتهاند
و دولت ایران نیز با تصویب یک بس��ته  100هزار
میلیاردی تومانی مقرر کرده است  75هزار میلیارد
تومان از آن به صورت تس��هیالت با نرخ بهره 12
درص��دی در اختی��ار بنگاههای آس��یبدیده قرار
بگی��رد 5 ،هزار میلیارد توم��ان در قالب کمک به
بیمهه��ای بیکاری 8 ،هزار میلیارد تومان در قالب
طرحهای معیش��تی و  12هزار میلیارد تومان نیز
جهت کمک به نظام س�لامت پرداخت ش��ود .با
این حال اجماع کاملی در خصوص نحوه خروج از
این بحران هنوز متصور نیست و نظرات مختلفی
توس��ط نهادها و صاحبنظران ارائه ميشود .لذا با
توجه به پراکندگی نظرات ارائه ش��ده در خصوص

آثار اقتصادی ویروس کرونا و عدم وجود اجماع در
م��ورد آثار و دوره اثرگذاری آن و نحوه برونرفت از
آن ،بخ��ش پژوهش انجمن مدیران صنایع در پی
آن بر آمد تا با بررسی یافتههای گزارشهای داخلی
ک��ه در واقعدر بردارنده اقدامات ،تجارب و نظرات
بینالمللی هم بودند نتایج آن را با توجه به اعتبار و
مرجعیت نهادها و افراد منتشر کننده طبقهبندی و
در نهایت پیشنهادهایی را که برخی از آنها منطبق
ب��ا آن یافتهها و برخی دیگر مش��خصا بر اس��اس
بررسیهاي خود انجمن ميباشد ارائه نماید.

یافتهها و نتایج
 .1اکثر پژوهشها نش��ان ميدهند که میزان
آثار اقتصادی صرفنظر از دوره اثرگذاری از س��ه
جنب��ه یعنی طرف تقاضا ،طرف عرضه و اختالل
در زنجیره عرضه خواهد بود
 .2کاهش طرف تقاضا ،هم به علت محدودیت
در ارائه خدمات که خ��ود دربردارنده حدود ۱۵
میلیون ش��غل از  ۲۴میلیون شغل است صورت
میگیرد و هم به دلیل کاهش مس��تقیم تقاضا
ب��ه دلیل کاهش درآمدها .ای��ن کاهش تقاضا با
کاهش صادرات به دلیل اختالل در حمل و نقل
و کاهش جهانی تقاضا در کش��ورهای همسایه و
چین تشدید خواهد شد
 .3اختالل در سمت عرضه نیز در چند جنبه

اتفاق خواهد افت��اد از یک طرف ورود مواد اولیه
بخش��ی از صنایع از خارج به وی��ژه چین دچار
محدوی��ت خواهد ش��د از طرف دیگ��ر به دلیل
کاه��ش تقاضا از س��مت طرفهاي تجاری مثل
کش��ورهای همس��ایه و چین در حوزه کاالهای
صنعت��ی و معدنی و پتروش��یمی و فرآوردههای
نفتی صورت میگیرد.
 .4اگرچه آثار جهانی تغییرات اقتصادی ایجاد
شده در کشورهایی مانند آمریکا ،چین،ژاپن ،کره
جنوب��ی ،آلمان و ایتالیا که ح��دود  ۵۵درصد از
تولید ناخالص داخلی جهان و  ۵۰درصد تجارت
جهان را در اختیار دارند بسیار سنگین خواهد بود
ولی به دلیل وجود تحریمها بخشی از این آثار در
اقتصاد ایران پیش��اپیش تخلیه شده است و لذا
اثرپذیری اقتصاد ایران از بحران کنونی جهانی در
مراحل اولیه کمتر از ابعاد جهانی آن خواهد بود.
 .5از جمله آثار وضعیت کنونی مداخله بیشتر
دولتها در اقتصاد و کسب و کارها از یک طرف
و بدبینی نسبت به ،همگرایی جهانی و یا جهانی
ش��دن اس��ت و احتماال این آثار به عنوان ابزاری
جهت تشدید انزوا بدل میشود.
 .6یکی از پیشنهادهایی که در اکثر پژوهشها
بر آن تاکید ش��ده اس��ت تامین مالی و اعطای
تس��هیالت از طرق مختلف به بنگاهها و اقش��ار
آس��یبپذیر اس��ت .اگرچه یکی از راهحلهای
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اصلی جلوگیری از رکود عمیق همین سیاست
است ولی باید به آثار احتمالی آن در تورم توجه
ویژه داش��ت ت��ا به قول یک��ی از صاحبنظران
اقتصادی ،کشور پس از بحران به کرونای تورمی
دچار نشود.
 .7یافتههای برخی از پژوهشها در حوزههای
بخش��ی نش��ان میدهد که حملونقل پوشاک،
مواد غذایی ،آموزش ...،بخش هایی هس��تند که
بیش��ترین آس��یب را خواهند دید اگرچه بخش
مس��کن و بازار س��رمایه چندان تحت تاثیر قرار
نخواهد گرف��ت ولی نقدینگ��ی روزافزون باعث
تشدید تورم خواهد شد.
 .8افزایش هزینههای دولت به دلیل افزایش
هزینههاي بخش بهداش��ت ،بیمههاي درمانی و
بیمه بیکاری از ی��ک طرف و کاهش درآمدهای
نفت��ی و فرآوردههاي نفتی و میعان��ات گازی از
طرف دیگر کس��ری ش��دید بودجهای به همراه
خواهد داشت.
برخی پیشنهادها
 .1با توجه گس��تردگی آثار اقتص��ادی کرونا
پیشنهادهای مختلفی در پژوهشها در خصوص
کمک به بنگاهها ارائه شده است.اعطای تسهیالت
و سرمایه در گردش همزمان با کاهش نرخ سود
بانکی ،پرداخت یکس��وم حق بیمه کارفرمایی
به بنگاههای آس��یبدیده در صورت عدم اخراج
کارگران ،پیادهس��ازی مالیات بر مجموع درآمد،
تعویق سررس��ید مالیات بر ارزشافزوده تا فصل
چهارم و تقسیط بدهی مالیاتی بنگاهها ،واگذاری
اموال مازاد دولت و بانكها....،

 .2ضرورت طبقهبندی اقدامات و سیاستهاي
دول��ت به میانم��دت و کوتاهم��دت همزمان با
س��ناریوهای بدبینام��ه و واقعبینان��ه ،ضرورت
هماهنگی کلیه بخشه��اي حاکمیتی در اتخاذ
هر نوع سیاس��ت اقتصادی ،ح��ذف هزینههاي
غیرض��روری دول��ت همزمان با گس��ترش پایه
مالیاتی ،کمک به اقش��ار آس��یبپذیر به صورت
دورهای ت��ا زم��ان کاهش آثار بح��ران ،پرداخت
پ��اداش به کارکن��ان بخش بهداش��ت و درمان،
تشکیل ش��رکتهای بزرگی بورسی برای جذب
س��رمایه با اس��تفاده از پتاس��یل بازار سرمایه و
افزایش عرضههاي اولیه و س��هام شناور در بازار،
رایزنی با کش��ورهای طرف تجاری به ویژه چین
در چارچ��وب یک سیاس��ت عقالن��ی خارجی،
حفظ و ارتقای اعتماد مردم به کارکرد بازار مالی
و پولی ،نظارت بر قیمته��ا به صورت منطقی،
حذف حمایتهاي ک��ور از برخی کاالها چه در
حوزه واردات و چ��ه داخلی با اختصاص ارزهای
ترجیحی و پرهیز از مقررات گذاری جدید در آغاز
مجلس جدید؛...
عالوه بر پیشنهادهای یافتههای فوق ،انجمن
مدیران صنایع معتقد است :
 .3نظ��ارت حداکثری در تجارب کش��ورهای
مختل��ف جهان به عنوان یک پیشفرض قلمداد
شده است و لذا تاکید خاصی در پژوهشها بر آن
نشده اس��ت ولی در نظام فنی -اجرایی و اداری
ایران این مس��أله یک معضل همیشگی است .بر
این اساس ایجاد یک سامانه اطالعرسانی عمومی
ضروری به نظر ميرسد و پیشنهاد ميشود یک
سایت مشخصی توس��ط نهادهای ذیربط مانند

وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و یا وزارت صمت
جهت اطالعرس��انی عمومی در مورد اقدامات و
کمکهاي دولتی در هر قالبی چه برای اشخاص
حقیقی و خانوارها و چه برای بنگاهها به صورت
آنالین با دسترسیهاي مشخصی راه اندازی شود
تا امکان نظارت بر اقدامات و تس��هیالت اعطایی
را در هر سطح تعریفشدهای برای عموم مردم و
تصمیمگیران فراهم نماید.
 .4بخش��ی از ام��ور خدمات��ی چ��ه در نظام
اداری و چه در کس��ب و کاره��ا از طریق دولت
الکترونی��ک در دولت و از طریق سیس��تمهاي
آنالین در کس��ب و کارها قابل انجام اس��ت که
ع�لاوه بر کاهش ترافیک ،آلودگی هوا به کاهش
هزینههاي معامالتی نیز منجر ميشود و ميتواند
فرصتهاي ش��غلی جدیدی را همراه با تحوالت
تکنولوژی فراهم کند لذا پیشنهاد میشود دولت
در خصوص «دولت الکترونیک در نظام اداری» و
«کسب و کارهای اینترنتی» استراتژی جدیدی
را اتخاذ نماید.
 .5همانطوریکه بحران کرونا نش��ان داد در
شرایط اضطراری و فراگیر اقشار مختلف جامعه
و جناحهای مختلف سیاسی تقریبا به یک اندازه
آس��یبپذیر و به یک نسبت مستاصل ميشوند
این مسأله ميتواند به دولت به مفهوم کلی کمک
کند تا تعریف جدیدی از حکمرانی ملی با تقریب
اف��کار ،احزاب و جناحها در داخ��ل ارائه نماید و
با پش��توانه ملی ب��ه بهرهگی��ری از فرصتهای
بينالمللی و اجماع به وجود آمده در جهان برای
مقابله با بح��ران ویروس کرون��ا در قالب تعامل
دولت و مجلس جدید بپردازد.
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وضعي�ت نامطلوب نظام توليد و محيط نامس�اعد كس�ب وكار،
موجب شده اس�ت انگيزه كافي براي سرمایهگذاری در بخشهای
صنعت ،معدن و كش�اورزي کش�ور وجود نداش�ته باش�د ،در اين
ش�رايط اس�ت كه بازارهاي مربوط به س�وداگري ،واس�طهگري و
س�رمايهگذاري در طال و ارز با هجوم مواجه ميش�وند و نقدينگي
به سمت اين بازارها سوق پيدا ميكند .سرمايهگذاري نامطلوب در
بخش توليد(صنعتي و كش�اورزي) در كشور ،كه از يكسو برآمده
از سياس�تهاي نادرس�ت در س�طح اقتصاد كالن (ن�رخ ارز ،نرخ
سودبانکی ،كنترل تورم ،كسري بودجه و )...و از سوي ديگر برآمده
از نبود الگو و سياست درست صنعتي و توليدي است ،موجب شده
است فضايي به وجود بيايد كه سرمايهگذاران انگيزه كافي را براي
ورود به اين حوزه نداش�ته باشند.وجود چنین وضعیت نامناسبی
باعث ش�ده است که در حوزهها و سطوح مختلف تصمیمگیری در
کشور به منظور بهبود این وضعیت و یافتن راهکار مناسب برای حل
مشکالت آن فعال شوند .در این راستا بود که موضوع تولید ،رونق
تولید ،س�رمایهگذاری و در مجموع ،مباحث اقتصادی در کش�ور
مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین آنچه بهعنوان راهبرد اصلی
برای سال  1399تحت عنوان «جهش تولید» تعیین گردیده است
از جمله موضوعات مورد تأکید و قابل توجه در کش�ور است .طرح
این موضوع در کش�ور با انتشار ویروس کرونا همزمان شد و دولت
نیز تصمیماتی را اتخاذ کرد .در این گزارش تالش شده است ،ابتدا
وضعیت اقتصاد ایران در س�الهای  97و  98ارائه ش�ود و مس�ائل
اقتصاد ایران در س�ال  1399بیان و در ادامه با مرور اقدامات دولت
برای دس�تیابی به جهش تولید و کاهش آثار منفی کرونا بر بخش
صنعت پیشنهاداتی ارائه شده است.

 -1بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالهای  97و 98
افزاي��ش هزينهه��اي مبادل��ه ،افزايش ريس��كهاي تجاري،
بيثبات��ي در سياس��تها و تعدد بخش��نامههاي صادر ش��ده و
مقررات وضع ش��ده ،مشكالت تأمين س��رمايه در گردش و آثار
اقتص��ادی ویروس کرونا در ماههای اخیر مؤيد فضاي نامس��اعد
كسبوكار در كشور است که به طور طبیعی روند نزولي اجزاي
تقاضاي كل از جمله تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص داخلي و
هزينههاي مصرفي خانوارها را تشدید خواهد کرد.
نکته بس��یار مهم در م��ورد اقتصاد ایران این اس��ت که طی
سنوات گذشته ظرفیتسازي برای دستیابی به وضعیت مناسب
در اقتصاد کش��ور ایجاد نش��د ت��ا از این طریق بتوان به رش��د
اقتصادی باال در س��الهای آتی رس��ید .واقعیت این اس��ت که
بررس��یها در اقتصاد ایران نش��ان میدهد که از سال  1355تا
 1397نرخ رش��د مصرف در اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی
باالتر از نرخ رشد سرمایهگذاری بوده است.
پیامد این فاصله دو اتفاق بود .یکی فقیرتر ش��دن دولت است
و اگر مخارج دولت را در س��ال  1355عدد 100در نظر بگیریم
در س��ال  1397تقریباً  40بوده و دولت به ش��دت فقیر شده و
وضعیت نامناس��ب بدتر از این شاخص ،سرمایهگذاری است که
اگر آن را در س��ال  1355صد در نظر بگیریم در س��ال 1397
ح��دودا ً  25ب��وده یعنی  75درص��د س��رمایهگذاری در اقتصاد
ما به نس��بت آن س��ال کاهش یافته اس��ت .بنابراین پیامد این
ک��ه ما غیرمتناس��ب با تولیدم��ان مصرف کردیم ای��ن بوده که
س��رمایهگذاری کاهش پیدا کرده وکمی��ت وکیفیت مخارج و
خدمات دولت کاهش یافته است.
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نمودار :1رشد تشکیل سرمایه به قیمت ثابت سال 1390

رشد سرمایهگذاری که در نمودار باال مشاهده میشود برای یک دورههایی
نس��بتاً طوالنی مثبت بوده و نش��ان میدهد که در س��الهای دهه  ،90کشور
تقریباً با رش��د منفی سرمایهگذاری مواجه بود .افزایش میزان انباشت سرمایه
و بهرهوری که عوامل مهم و موثر در ثبات رشد اقتصادی هستند و هر دو این
عوامل در نتیجه سرمایهگذاری محقق میشوند با توجه به آنچه در نمودار باال
آمده است نامناسب میباشد .درصورتیکه میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان
استهالک را پوشش دهد ،میزان انباشت سرمایه افزایش خواهد یافت .بررسی
روند تاریخی تش��کیل سرمایه ثابت در ماشینآالت و ساختمان ،نشاندهنده
این است که تشکیل سرمایه ناخالص در سال  1390به اوج خود رسید .شدت
گرفتن تحریم ها ،در بخش ساختمان و ماشینآالت به ترتیب کاهش رشد 15
و  33درصدی را تجربه کرد .از سال  1391به بعد وضعیت تشکیل سرمایه در
بخش ساختمان به جز سال  1396همواره منفی بود .همچنین تشکیل سرمایه
در ماش��ینآالت تا قبل از س��ال  1397که دور جدید تحريمها آغاز شد (جز
درسال  )1394عمدتاً روند افزایشی داشته است ،اما مقدار آن در برابر کاهش
تجریه شده در سال  1391ناچیز است .کاهش میزان تشکیل سرمایه نهتنها
س��بب شده نرخ رشد انباشت سرمایه درس��ال  1394به بعد به کمتر از یک
درصد برسد ،بلکه شواهد حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و
گاز،صنعت،معدن ،ساختمان و ارتباطات از سال  1391به بعد منفی شده است،
7س��ال  1390تا  1396به طور متوس��ط سالیانه حدود2/2
به گونهای که در
ِ

درصد از میزان س��رمایه انباشت شده در این بخشها کاسته شده است ،این
در حالی اس��ت که رشد سالیانه این بخشها برای 7سال قبل از سال 1390
به طور متوس��ط حدود 3/5درصد بوده است .این وضعیت گویای این واقعیت
است که عملکرد اقتصادی کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای
ده��ه  1390نگرانکنن��ده بوده ودر ص��ورت ادامه روند ف��وق و عدم افزایش
بهرهوری ،ش��اهد کاهش پتانس��یل تولید در س��الهای آین��ده خواهیم بود.
از طرفی براس��اس گزارش س��ازمان برنامه و بودجه ،نتایج محاسبه شاخص
بهرهوری س��رمایه نش��ان میدهد که این شاخص در س��الهای دهه 1390
اغلب منف��ی بوده به طوری که در فاصله س��الهای  1390-1397بهرهوری
س��رمایه با متوسط س��الیانه  1/1درصد کاهش یافته است .ادامه روند موجود
باعث نگرانیهایی برای پش��تیبانی از تحقق رشد اقتصادی باال و دستیابی به
اهداف رفاهی و اشتغال برای سالهای آتی شده است .لذا باید تالش شود با
در پیش گرفتن سیاستهای بودجهای ،پولی ،تجاری و ارزی مناسب در کنار
اصالحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی ،حمایت از
فعاالن و کارآفرینان داخلی و فراهم کردن زمینههای مناسب به منظور جذب
س��رمایهگذاری خارجی جلوی کاهش س��رمایهگذاری و کاهش ظرفیتهای
تولیدی آینده کشور گرفته شود.
عملک��رد بخ��ش حقیقی اقتصاد ایران در س��ال  1397بهدلیل بازگش��ت
تحريمهای اقتصادی نش��اندهنده رش��د منفی اقتصادی و متوسط نرخ رشد
اقتصاد کشور دو سال اول برنامه ششم منفی  6دهم درصد بود .این در حالی
است که قرار بود در برنامه ششم توسعه سالیانه به طور متوسط  8درصد نرخ
رشد در کشور حاصل شود .در سال  1398نیز تقریباً بسیاری از عوامل اثرگذار
بر اقتصاد ایران نظیر کاهش صادرات نفت ،محدودیتهای واردات و صادرات،
کسری بودجه و ...استمرار داشت و لذا انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصادی
کشور در سال  1398حدود منفی  7/2درصد خواهد بود .همان طور که جدول
شماره( )1نشان میدهد ،در مجموع در سال  1397به جزء صنعت منسوجات،
فلزات پایه و محصوالت فلزی ،سایر صنایع در اکثر ماههای سال  1397رشد
منفی را تجربه کردند .با این حال عملکرد زیر بخشهای صنعت در  6ماهه اول
سال  1398بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان میدهد .این موضوع
به خصوص برای صنایعی نظیر صنایع شیمیایی ،دارویی ،الستیک و پالستیک،
کاشی و سرامیک ،سیمان و ماشینآالت و تجهیزات ملموس است .

جدول شماره  :1رشد ماهیانه تولید زیربخشهای صنعت براساس شاخص تولید صنایع بورسی

مأخذ :همان

توضیحات :کادرهای رنگی رشد منفی را نشان میدهد
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بررس��یهای اولیه ،عوامل زیر را در بهبود ش��رایط صنایع کش��ور در قالب
جدول فوق موثر نشان میدهد:
 افزایش سرمایهگذاری در مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای داخلی برایمحصوالت صنعتی نظیر کاشی و سرامیک ،سیمان ،سایر کانیهای غیرفلزی
و فلزات پایه
 کاهش مداخله یا بهبود سیاستهای مداخلهای دولت در زمینه قیمتگذاریداخلی و تخصیص یا تأمین منابع ارزی در صنایعی نظیر داروسازی
بر اساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد در 9ماهه اول سال  ،1398حاكي
از رشد اقتصادي  -7/6درصد ،رشد اقتصادي بدون نفت ،صفر درصد میباشد.
در واقع علیرغم منفیتر ش��دن رش��د در س��ال  ،1398رشد بخش غيرنفتي
اقتصاد ايران نیز متوقف ش��ده اس��ت .عالوه بر این رشد بخش كشاورزي 3/2
درصد ،نفت  -37درصد ،رش��د صنعت -2/3درصد ،رش��د آب ،برق و گاز 7/7
درصد ،رشد بخش س��اختمان  9/6درصد و رشد بخش خدمات  -0/2درصد
بوده است .در مجموع علت اصلی نرخ رشد منفی در سال  ،1398رشد منفی
قابل توجه بخش نفت است.
جدول شماره  :2برآورد رشد اقتصادی سال  1397و پیشبینی
رشد اقتصادی  9ماهه سال (1398درصد)
 9ماهه1398
1397
شرح
کشاورزی

-1/5

3/2

نفت

-13/9

-37

معدن

0/8

7/5

صنعت

-6/5

-2/3

آب ،برق و گاز

5/1

7/7

ساختمان

-5/6

9/6

خدمات

0

-0/2

تولید ناخالصداخلی

-4/9

-7/6

ص داخلی بدون نفت
تولید ناخال 

-2/4

0
مأخذ :همان

ت��ا قبل از ش��یوع ویروس کرونا عمده تحلیلها حاک��ی از تخليه كامل اثر
تحريم بر بخش نفت در س��ال  1398و مثبت شدن رشد اقتصادي كشور در
سال  1399بود .شیوع ویروس کرونا شرایط کامال جدیدی را برای اقتصاد ایران
به وجود آورده است و بسیاری از کسب و کارها را متاثر ساخته است .در صورت
تداوم وضع موجود ،رشد اقتصادی کشور برای سومین سال متوالی همچنان در
دامنه منفی قرار داشته باشد .با این حال میزان رشد کامال متاثر از اندازه شوک
وارده به بخشهاي مختل��ف و مواجهه دولت در جهت مقابله با رکود خواهد
بود .صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در اخرین گزارشهاي خود(قبل از
شیوع ویروس کرونا) رشد اقتصادي كشور را در سال  2020را به ترتيب صفر
و  0/5درصد پيشبيني نمودهاند.
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 -2بررسی وضعیت بخش صنعت کشور در سالهای  97و 98
روندهای نامناسب اقتصادی مطرح شده در بخش قبل به همراه چالشهای
عمیق س��اختاری و غیرس��اختاری در سالهای گذش��ته ،بخش صنعت را با
مشکالت جدی مواجه کرده است.
اگر مروري بر وضعیت رش��د فصلی این بخش از سال  1390تا فصل سوم
س��ال  1397داشته باشیم در  13فصل از  30فصل ،رشد صنعت منفی بوده

است .یعنی درواقع تکانهاي که در سالهاي 1391 ،1390و  1392به اقتصاد
کش��ور و ب��ه طور خاص به صنعت در موج اول تش��دید تحريمها وارد ش��د،
همچنان طی این س��الها باقی مانده اس��ت و رکود سنگینی که بعد از سال
 1391گریبانگیر اقتصاد و صنعت شد ،نوسان شدیدي ایجاد کرد .این وضعیت
در نمودار زیر ارائه شده است.
ارزش افزوده فصلی بخش صنعت و نرخ رشد آن در سالهای 1390
لغایت  1397به قیمت ثابت سال 1390

مأخذ :سازمان برنامه و بودجه .گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه.
حوزه بخشی .ص 221
آنچه در نمودار آمده اس��ت گویای این است که مقدار ارزش افزوده
طی این دوره چندان تغییر نکرده است .آنچه در نمودار فوق آمده است.
مقایس��ه بین نرخ صنعت و نرخ رشد GDPنشان میدهد ،بین تعداد
سالهایی که رشد ساالنه صنعت ،منفی بوده است ،در مقایسه با رشد
 ،GDPتقریباً با یکدیگر هماهنگ و بس��یار پر نوس��ان بوده است .در
برنامه ششم توسعه مصوب شد متوسط نرخ رشد ارزش افزوده صنعت
سالیانه  9/3درصد باشد .اما این نرخ در دو سال اول برنامه منفی 1/5
درصد برآورد شده است .این عملکرد نامناسب در بیثباتی متغیرها در
محیط اقتصاد کالن و فضای سیاس��ی اعم از داخلی و خارجی ریش��ه
دارد .بررسی وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی در دوره مورد نظر بیان
کننده این واقعیت است که این متغیرها در دوره مذکور دارای نوسان
بودند و ش��وکهای ارزی یکی از عوامل ایجادکننده این وضع به شمار
میرود .البته مسائل و مشکالت درونبنگاهی هم میتواند ایجادکننده
این وضع هم باشد.
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همانطور كه نمودار زیر نش��ان داده ش��ده اس��ت رشد شاخص
مق��دار تولید بخش صنعت کام�لا تحت تاثیر اعم��ال تحریمها بر
اقتصاد ایران دچار نوسان شده است .با اعمال تحريمهای سالهای
 1391و  1392رش��د این بخش طی  8فص��ل متوالی منفی بود.
متوالی رش��د مثبت ،مجددا با خروج
پس از س��پری کردن  9فصل
ِ
آمریکا از برجام در بهار  1397رش��د این بخش منفی ش��د و طی
 7فص��ل متوال��ی منفی مانده اس��ت .با این حال تا قبل از ش��یوع
کرونا ،روند کاهنده رشد منفی این بخش ،امیدواریهایی در جهت
رش��د مثبت این بخش از زمس��تان  1398ایجاد نمود .با ش��یوع
ویروس کرونا هر چند ش��اخصهای بورسی نشان ميدهد در فصل
زمس��تان و به خصوص اسفندماه کاهشی در تولید صنایع رخ نداده
است با این حال شاخص فروش صنایع بورسی نشاندهنده کاهش
 10درصدی این ش��اخص ميباشد .درصورتیکه کاهش تقاضا ناشی
از شیوع بیماری کرونا تداوم یابد تداوم رشد منفی بخش صنعت در
سال  1399کامال قابل انتظار خواهد بود.
رشد شاخص کل مقدار تولید بخش صنعت در  31فصل اخیر

مأخذ :همان
آمارها نش��ان میدهد تقاضاي کل در اقتصاد ایران در س��ال  1396نسبت
به س��ال  1390کاهش پیدا کرده اس��ت .این روند در س��ال  1397و س��ال
1398علیالخصوص در انتهای سال  1398و ابتدای سال  1399بهدلیل انتشار
ویروس كوويد 19هم کاهنده بوده اس��ت .بنابراین اقتصاد داخلی در گذشته
هم تقاضاي کافی براي رشد روزافزون ظرفیتهاي تولیدي نداشته است و در

شرایط کنونی هم با ادامه روندهاي قبلی این تقاضا ،افزایشی نیست .بنابراین
به جاي ظرفیتسازي بیشتر ،باید بر بهرهوري بیشتر از ظرفیتهاي موجود و
توسعه صادرات متمرکز شد و در حوزه هاي خاص و برگزیده نظیر تجهیزات
مورد نیاز برای بخش انرژی که تولید آن در کشور به هیچوجه توقفپذیر نیست
حتماً و به هر ش��کلی امکان دارد برنامهریزی ش��ود تا تقاضا براي واردات را با
تدارک و تهیه آنها از طریق تولید داخل تأمین ش��ود .برای تحقق این هدف
الزم اس��ت پشتیبانی و برنامهریزی الزم به منظور تأمین سرمایه در گردش و
هماهنگ��ی الزم برای واردات مواداولیه ،قطعات و یا تکمیل حلقههاي مفقوده
زنجیره ارزش این صنایع ایجاد شود.
 -3اقدامات سیاستی و اجرایی دولت
از اس��فندماه س��ال  1398که خبر انتش��ار ویروس كوويد 19در کش��ور
به صورت رس��می اعالم شد ،اقدامات بهداش��تی و رعایت موضوعات ایمنی
به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و برای کاهش خس��ارتهای جانی و
اتخاذ تصمیمگیری س��ریع به یک سلس��له اقدامات نهادی و قانونی در کشور
انجام شد .با توجه به این که شیوع این ویروس در ایران با روزهای پایانی سال
و آغاز س��فرهای نوروزی همزمان شد ،باعث شد بسیاری از کسب وکارهایی
که در این ایام فعالیتش��ان را آغ��از میکردند و یا در این بازه از س��ال دارای
رونق بودند ،با کسادی شدیدی مواجه شدند .بسیاری از کارگاههای صنعتی و
پروژهها تعطیل شدند و از آنجایی که بخشی یا تمام مرزهای کشور مسدود یا
قرنطینه شدند ،صادرات نیز با مشکل روبرو شد .البته این وضعیت فقط به آن
دوران ختم نشده است و نظر به گسترش این ویروس در دنیا و منطقه ،اثرات
آن کم��اکان ادامه دارد و این وضعیت میتواند بخش تقاضا را ش��دیدا ً تحت
تأثیر قرار دهد.
دولت برای جبران این وضعیت و با تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد ملی
کرونا ت�لاش کرد مباحث مربوط به کرونا و تح��والت و تأثیرات آن را لحظه
به لحظه رصد کند و به تناس��ب شرایط اتخاذ تصمیم کند ..برای این منظور
مصوباتی به تصویب رسید که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
• بخش��نامه ش��ماره  ۹۸.۴۳۵۶۵۲م��ورخ ۱۵۱۲. ۱۳۹۸.بانک مرکزی در
خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیالت به دلیل شیوع ویروس کرونا
در اولین اقدام بانک مرکزی با صدور بخش��نامه ای مصوبات شورای پول و
اعتبار را ابالغ نمود .بر اساس این بخشنامه:
 اقساط تسهيالت صاحبان کسب وکار (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي)ک��ه مصاديق آن در مصوبه دولت محترم تعيين خواهد ش��د ،و نيز اقس��اط
قرضالحس��نه کليه اشخاص طي ماههاي اس��فند  ،1398فروردين  1399و
ارديبهش��ت  1399سررسيد ميش��ود و به دليل شرايط بوجود آمده ناشي از
شيوع ويروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهيالت يا اقساط تسهيالت و وام
خود در مواعد مقرر نيستند منوط به آنکه بدهي آنها تا تاريخ 0110/1398/
در طبقه جاري قرار داش��ته باشد ،ميتوانند اقساط س��هماه مذکور را پس از
پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمايند .همچنين درمورد تسهيالتي که
بازپرداخت آنها به صورت دفعي بوده و سررسيد آنها در بازهي زماني يادشده
قرار دارند مهلت سه ماهه داده ميشود تا پس از سهماه از سررسيد تسهيالت،
بدهي خود را بازپرداخت نمايند .بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند
در صورت تسليم درخواست مشتريان مشمول ،اقدام الزم را بهعمل آورند.
 وامگيرندگان و تس��هيالت گيرندگان موضوع بند (الف) بخشنامه صادرهواسطه تمهيدات يادش��ده ،در دوره مذکور مشمول جريمه (مابهالتفاوت نرخ
وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ س��ود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافي
نميشوند.
 -چنانچه مطالبات مش��مول مفاد اين مصوب��ه ،در بازه زماني مذکور ،در
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طبقات غيرجاري طبقهبندي گردد ،مش��تري يادشده بابت مطالبات مذکور،
مشمول ممنوعيتهاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نميشود.
• شناسایی  ۱۰بخش و یا رستههاي کسب و کار که در دوران کرونا اسیب
دیده اند
با توجه به گس��تردگی تبعات ناش��ی از کرونا ،دولت نیز اقدام به شناسایی
کس��ب و کارهایی که در اثر ش��یوع كوويد 19دچار آسیب شدند اقدام کرد.
برای این منظور در جلس��ه  ۲۵اس��فند هیات وزیران (موضوع مصوبه /1677
ت57435ه را در  )1399/1/11ده بخش و یا رستههای کسب وکار به عنوان
کسب وکارهایی شناخته شدند که بیشترین آسیب را در اثر شیوع این ویروس
متحمل شدند.
این کسب و کارها اغلب خدماتی ،آموزشی ،فرهنگی ،تفریحی و سیاحتی و
به بخش پوشاک و آجیل و خشکبار هستند .
اقدامات تامین اجتماعی:
امهال حق بیمه اسفند ،فروردین و اردیبهشت سهم کارفرما)
بر اساس بخشنامه شماره  ۱۴۷۷۴/۹۸/۱۰۰۰مورخ ۲۶/۱۲/۹۸
  ۱۰رس��ته از فعالیته��ا و زیربخشهای اقتص��ادی و صنوف تولیدی وخدماتی که براس��اس تصمیمات اتخاذ ش��ده در کارگ��روه معاونت اقتصادی
رئیس جمهور در بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا
احصا و به سازمان تأمین اجتماعی ابالغ شده است؛ میتوانند حق بیمه سهم
کارفرمایی ماههای اسفند  ۹۸و فروردین و اردیبهشت  ۹۹را با تأخیر پرداخت
کنند.
 کارفرمایانی که از امهال پرداخت حق بیمه استفاده میکنند ،بعد از اتمامدوره یاد ش��ده میبایس��ت حداکثر تا پایان تیرماه سال  ۹۹نسبت به تعیین
تکلیف حق بیمه معوق ش��ده س��هم کارفرما بابتماههاي مزبور اقدام کنند و
در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای (دفعتاً) حق بیمه س��هم کارفرمایی
ماههای یاد ش��ده ،میتوانند نسبت به پرداخت تدریجی آن (تقسیط بدهی)
حداکثر تا پایان سال  ۹۹اقدام کنند.
 حق بیمه س��هم کارفرمایی ماههای اشاره شده در صورت ارسال صورتمزد و حقوق ماهیانه و پرداخت میزان حق بیمه تعیین شده (  ۷درصد سهم
بیمه شده  ۳+درصد بیمه بیکاری) وفق ماده ( )۳۹تامین اجتماعی (هرماه تا
آخرین روزماه بعد) ،مش��مول جرایم تاخی��ر پرداخت نخواهد بود و واحدهای
اجرایی تابعه مکلف هستند نسبت به دریافت لیست حقوق و مزد کارگاههای
مزبور به همراه حق بیمه متعلقه در ماههای اشاره شده با رعایت دستور اداری
صادره اقدام الزم به عمل آورند.به عنوان مثال تأمین اجتماعی به اس��تمهال
حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سهماه منتهی به اردیبهشت  99موظف شد.
 عالوه بر این بانک رفاه هم باید مبلغ  2000میلیارد تومان تس��هیالت ازمحل منابع داخلی ،منابع بین بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین
اجتماعی قرار دهد.
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اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور
بر اساس مصوبات این سازمان:
 کمکهاي نقدی و غیر نقدی اش��خاص حقیقی و حقوقی در اس��فندماهسال  1398و سه ماهه اول سال  1399جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی
مورد نیاز بیمارس��تانها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی قرار گیرد ،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت
محسوب ميشود.
 -تمدید س��ر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم

سال  15 ( 1398فروردین  ) 1399تا تاریخ  31اردیبهشتماه 1399
 توق��ف کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات تا پایان اردیبهش��ت س��ال( ،۱۳۹۹هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول بدهی مالیاتی بدهکاران از طریق
مسدودی حسابهای بانکی و سایر رویههاي قانونی بهعمل نمیآید)
 صدور یا تجدید پروانه کس��ب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186قانون مالیاتهاي مستقیم تا پایان شهریورماه سال  1399نیاز به اخذ گواهی
پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
 به سازمان امور مالیاتی کش��ور اجازه داد در سال  ،1399در مواردی کهمهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم) قانون
مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای
ماده  167قانون مالیاتهاي مس��تقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان
قادر به پرداخت بدهی خود نباشند ،نسبت به ارائه مهلت جدید پرداخت بدهی
به مدت حداکثر س��هماه و تقسیط به مدت ش��شماه فارغ از مهلت سه ساله
مذکور در ماده  167قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام نماید.
 براس��اس مصوبه این شورا ،همچنین در مواردی که طبق مقررات قانونمالیاتهاي مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ،انقضای مهلت زمانی برای
اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اس��فند  1398لغایت  15اردیبهش��ت
 1399باشد ،مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ  31خردادماه تمدید ميشود.
 بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم بهتجمیع عوارض مصوب 1381/10/22به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض
تا تاریخ  30آذرماه 1399
 مودیانی که بدهی قطعی ش��ده خود را تا پایان خردادماه س��ال 1399پرداخت نمایند ،به میزان بخش��ودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398
( 90درص��د برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه
کسب تولیدی از مراجع ذیربط و  80درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی
جرایم برخوردار خواهند بود
 -مودیان��ی ک��ه برگ مالی��ات قطعی آنه��ا از تاری��خ  1398/11/12ابالغ
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گردیده اس��ت ،چنانچه حداکثر تا تاریخ  1399/3/31نسبت به پرداخت اصل
بدهی قطعی ش��ده خود اقدام نمایند ،مشمول حکم بند ( )2بخشنامه شماره
 45/98/200مورخ  1398/5/27خواهند بود.
مطاب��ق حکم بند( )2بخش��نامه مذکور،آن دس��ته از اش��خاص حقیقی و
حقوق��ی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه  1398تا پایان س��ال
جاری به قطعیت ميرسد ،درصورتیکه اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش
خود را حداکثر ظرف یکماه بعد از ابالغ برگ قطعی پرداخت نمایند ،معادل
 100درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.
 افزایش الزماالجرا شدن ارزش معامالتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1394/4/31برای اجرا در سال  1399از
یکماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم امالک
 بانکها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی تادو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال نیاز به استعالم از
ادارات امور مالیاتی ندارند.
 oبرای کس��ب وکارهای آس��یبدیده مورد نظر در مصوبه دولت همچنین
تمهیدات مربوط به استمهال هزینههای برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه
منتهی به اردیبهشت  99تصویب شده است.
• دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا
به منظور تقویت تقاضا و حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر دستورالعمل
طرح خرید اعتباری اضطراری ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا با شماره /509
ت57531ه در  1399/1/5تصویب شد.
دولت برای انجام حمایتهای اقتصادی برای مقابله با کرونا عالوه بر مصوبات
فوق که بیش��تر شامل حال بخش خدمات است ،درخواست مجوز برداشت از
صندوق توسعه ملی به مبلغ یک میلیارد دالر را با استفاده از حکم حکومتی
کرد و این منابع نیز در اختیار دولت قرار داده شد .اما نکته بسیار مهم این است
که این میزان از منابع در مقایس��ه با گس��تردگی شیوع این ویروس در کشور
و مقایس��ه آن با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیس��ت .به عنوان مثال کشور

پاکستان برای مقابله با این ویروس منابع شش میلیارد دالری و هندوستان 23
میلیارد دالر برای مقابله با این ویروس تخصیص داد .البته دولت ایران عالوه بر
مبلغ یک میلیارد دالری ،مبلغ  100هزار میلیارد تومان هم در چهار سر فصل:
 -1حمایت از خانوار در مجموع به مبلغ  8000میلیارد تومان،
 -2حمایت از بخش بهداشت و درمان به مبلغ  12000میلیارد تومان،
 -3حفظ اشتغال و حمایت از بیکاران  5000میلیارد تومان
 -4حمایت از بنگاههای آسیبدیده با هدف حفظ اشتغال و حفظ بنگاه در
قالب تسهیالت  12درصد به مبلغ  75000میلیارد تومان
قرار است در قالب ساز و کاریی دیگر تخصیص و توزیع کند .نکته بسیار
مهم این است که در خصوص توزیع و تخصیص این منابع کمیاب مکانیسمها
دقیق و شفاف نیست و این برای بخش خصوصی و بنگاهها نگرانکننده است.
البته منابع تأمینی را هم که برای این  100هزار میلیارد در نظر گرفته ش��د
خیلی امکان تحقق ندارد و قابل بحث و بررس��ی اس��ت .لذا این که این منابع
تخصیص کامل داده شود با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
-4نگاهی اجمالی به وضعیت احتمالی برخی شاخصهای اقتصادی
در سال 1399
به نظر میآید اقتصاد ایران و بخش صنعت در سال  1399با مشکالت زیر
مواجه خواهد بود:
الف)
 امکان تشدید فشارهای آمریکا بر ایران کاهش تقاضای جهانی کاهش ش��دید منابع ارزی کش��ور به دلیل تبعات منفی ناشی از انتشارگسترده ویروس کرونا در دنیا و کاهش قیمت نفت خام
 افزایش هزینههای دولت و تشدید کسری بودجه و اختصاص منابع جدیدب��رای اجرای اقدامات بهداش��تی و حمایتهای مربوط به کس��ب وکارهایی
خسارتدیده از انتشار ویروس کرونا
 عدم تحقق بودجههای عمرانی مطابق مصوبه قانون بودجه س��ال 1399کل کش��ور و به تعویق افتادن عملیات اجرایی و اتمام بس��یاری از پروژههای
زیربنایی کشور
 کسری منابع هدفمند کردن یارانهها عدم تحقق منابع برخی شرکتهای دولتی نظیر شرکت ملی نفت ،شرکتملی گاز ،وزارت نیرو و ...
 احتمال افزایش نرخ ارز احتمال افزایش نرخ تورم افزایش بیکاری در کشور افزایش نقدینگی در کشور تشدید وضعیت بد صندوقهای بیمه و بازنشستگی کاهش نرخ رشد اقتصادی و احتمال منفی شدن آن کاهش درآمدهای مالیاتیب)
 کاهش تقاضا در بخش صنعت کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش فعالیت بنگاهها زیر ظرفیت ،تعطیلی بنگاهها و کاهش اشتغال ناتوانی در واردات مواد اولیه ،کاالها و تجهیزات سرمایهای کاهش رقابتپذیری کاهش صادرات صنعتی کاهش نرخ رشد بخش صنعت -کاهش صادرات معدن و صنایع معدنی
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جمعبندی و پیشنهادها:
بررسی تجربه کشورها در مورد چگونگی برونرفت از وضعیت نامناسب
اقتصادی نشان میدهد که برای بهبود وضع اقتصاد کشورها یک سلسله
اصول ثابت وجود دارد و به تناسب نوع مشکل و مقتضیات مربوط به آن
هم یک سری راهکارهای متغیر و متفاوت نیز قطعاً قابل پیشنهاد است.
در مورد اصول ثابت حل مش��کالت مباحث سیاس��ی ،حقوقی ،فرهنگی
و اقتصادی هس��تند که عناوین برخ��ی از آنها به صورت کلی عبارتند از:
حاکمیت قانون ،ثبات در قوانین مصوب ،حاکمیت اکثریت ،اس��تفاده از
نخبگان در ارکان تصمیمگیری ،نبود ش��کاف بین دولت و یا حاکمیت و
ملت ،نبود هزینه مبادله ،برخورداری از سیاس��ت خارجی تعاملگرا ،نبود
فس��اد در جامعه ،شفاف بودن نظام تصمیمگیری ،پاسخگو بودن دولت و
حاکمیت و. ...
در بخ��ش اقتص��ادی ،با توجه به آنچ��ه که در این گزارش آمده اس��ت
نش��ان میدهد تشدید وضعیت نامناسب فضای کس��ب و کار ،کاهش نرخ
رشد اقتصادی ،کاهش تقاضا ،کمبود منابع ارزی ،کمبود نقدینگی ،افزایش
کسری بودجه ،افزایش نرخ ارز ،کاهش بودجههای عمرانی ،کاهش صادرات،
کاهش منابع شرکتهای دولتی و  ...از جمله مشکالت سال  1399خواهد
بود .با وجود احتمال چنین مش��کالتی در بخش اقتصاد و صنعت کش��ور،
راهکارهایی به ش��رح زیر ارائه شده است .البته این پیشنهادها به دو بخش
قابل طبقهبندی است .بخش اول پیشنهادهایی که برگرفته از نتایج تحقیقات
س��ایر نهادهای رسمی است و بخش دوم پیشنهادهایی است که در بخش
کارشناسی استخراج شده است.
پیشنهادهای بخش اول:
 -1در حال حاضر کش��ور در شرایط آس��یبپذیر از جهت محدودیتهاي
ارزي قرار گرفته اس��ت .در چنین شرایطی باید سیاست محدودیت واردات و
توسعه صادرات غیرنفتی اعمال گردد.
 -2صنایع واس��طهاي و مصرفی کش��ور به عنوان صنایع��ی که در پیوند و
همافزایی با یکدیگر س��کوي جه��ش صادراتی و گذار از ص��ادرات مواد نیمه
پردازش ش��ده به کاالهاي نهایی هستند ،میتوانند از شرایط کنونی بهرهمند
ش��وند .بدین معنا که صنایع واس��طهاي فوالد ،کودهاي ش��یمیایی ،مصالح
س��اختمانی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی ،پوش��اک و منسوجات ،مبلمان
میتوانند از پتانسیلهاي صادراتی برخوردار شوند .متقاب ً
ال در صنایع مصرفی
بادوام در خودرو و لوازم خانگی به ش��دت گلوگاه تأمین ارز داریم .همین طور
در مواد اولیه س��ایر صنایع که در گروه واسطهاي قرار دارند ،با مشکل کمبود
ارز مواجه است ،اما بخشهایی از همین صنایع نیز در بازار منطقه میتوانند از
فرصتهاي صادراتی بهرهمند شوند که باید دیپلماسی اقتصاد در خدمت این
بخش باشد.
 -3در حوزه تولید با ش��رایطی که در هزینههاي عمرانی کشور وجود
دارد ،باید تمرکز روي صنایعی باشد که حلقههاي پیشین گستردهاي دارند.
این صنایع به خصوص در شرایطی که کشور در تنگناي هزینههاي عمرانی
قرار دارد ،باید تقاضاي بخش عمومی که مدیریتپذیرتر از بخش خصوصی
است ،به ظرفیتهاي داخلی معطوف کرد و منابع مالی محدودي که وجود
دارد با برنامههاي مشخص به این سمت معطوف شود ،این صنایع فعالیت
را آغاز خواهند کرد و به دنبال خود مجموعه وسیعی از صنایع تأمینکننده
را به حرکت در میآورند .بنگاههاي کوچک و متوسط یا با الگوي پیمانکاري
فرعی یا جانشینی صنایع بزرگ میتوانند در این سازماندهی فعال شوند.
همچنین واردات قطعات و مجموعهها و واردات سرمایهاي را با فعالسازي
ظرفیتهاي موجود به توانمنديهاي س��اخت داخل و ماشینسازيهاي
ارجاع داده شود.

 -4تأمين مالي و نقدينگي بنگاهها و واحدهای صنعتی به صورت هدفمند
با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود کشور نظیر بند «پ» ماده ( )46قانون
برنامه ششم توسعه به منظور تخصیص سهم  40درصدی از تسهيالت بانكي
به بخش صنعت
 -5اس��تفاده از ظرفیت تبص��ره«  »18قانون بودجه س��ال  1399در یک
سازوکار شفاف و روشن نحوه تخصیص
 -6استفاده از ظرفیت مواد( )16و ( )21قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و
ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اردیبهشت  1394و اجرای دقیق مواد مذکور
 -7تنوع بخشی به تأمین مالی بنگاهها و استفاده از ظرفیت بازار
 -8اج��رای م��واد ( )8و ( )14قانون حداكثر اس��تفاده از ت��وان توليدي و
خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني مصوب اردیبهشت  1398به منظور
تنوعبخشی در روشهای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از جمله استفاده از
ظرفیت فاكتورينگ فینتکها و صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير
 -9استفاده از ظرفیت مواد ( )16و ( )17قانون فع موانع توليد رقابتپذير و
ارتقاي نظام مالي كشور به منظور تسريع در فروش اموال مازاد بانكها
 -10اجرای ماده ( )5قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال به منظور
1392ايجاد و راهاندازي سامانههاي الكترونيكي هوشمند برای نظارت بر فرآيند
لونقل ،نگهداري و مبادله كاال و ارز
واردات ،صادرات ،حم 
 -11تخفیف و اس��تمهال دیون واحده��ای تولیدی در حوزه بانکی ،بیمه
تامین اجتماعی و مالیاتی،در قالب تنفس تا زمان برگش��تن کس��ب و کار به
فضای قبل از کرونا
 -12استمهال سررسید اقساط تسهیالت از اسفندماه سال  1398تا زمان
برگشت کسب و کارها به شرایط عادی
 -13تمدید تسهیالتی که سررسید تسویه آنها در اسفندماه سال  1398به
خردادماه سال  1399است؛
 -14تخفیف در مالیات عملکرد س��ال  1398متناسب با میزان آسیب در
اثر شیوع ویروس،
 -15تخفیف حداقل  50درصدی برای حق بیمه ماههای اس��فندماه سال
 1398و ماههایی که فعالیت مشمول فضای کرونایی قرار دارد.
 -16حمایت مالی از بخشهایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن
فعالیت شدهاند به صورت تقبل سهمی از حداقل حقوق.
 -17رایزنیهای الزم در خصوص برطرف ش��دن محدودیت ایجاد شده در
بخش حملو نقل زمینی و دریایی.
پیشنهادهای بخش دوم:
 .1پیشنهاد میشود سامانه مشخصی توس��ط نهادهای ذیربط مانند وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و یا وزارت صمت جهت اطالعرسانی عمومی در مورد
اقدامات و کمکهاي دولتی در هر قالبی چه برای اشخاص حقیقی و خانوارها و
چه برای بنگاهها به صورت آنالین با دسترس��یهای مشخصی راهاندازی شود تا
امکان نظارت بر اقدامات و تسهیالت اعطایی را در هر سطح تعریف شدهای برای
عموم مردم ،رسانهها ،نهادهای نظارتی و تصمیمگیران فراهم نماید.
 .2تجربه قرنطینه نش��ان داد که بخشی از امور خدماتی چه در نظام
اداری و چ��ه در کس��ب و کارها از طریق دول��ت الکترونیک در دولت و
از طریق سیستمهای آنالین در کسب و کارها قابل انجام است که عالوه
بر کاهش ترافیک  ،کاهش آلودگی هوا به کاهش هزینههاي معامالتی و
کاهش هزینههاي اداری دولت و کوچک سازی دولت نیز منجر میشود
و میتواند فرصتهای ش��غلی جدیدی را همراه با تحوالت تکنولوژیک
فراهم کند لذا پیشنهاد میشود دولت در خصوص «دولت الکترونیک در
نظام اداری» و «کسب و کارهای اینترنتی» با مشارکت اتاقها استراتژی
جدیدی را اتخاذ نماید.
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مقابله بازرگانان و دولتها با ويروس كرونا
با گسترش ويروس كرونا و بحرانهاي ناشي از آن ،چالشهاي
متع��ددي پيش روي جوامع قرار گرفته اس��ت و تبعات جدي را
براي صنايع و فعاالن اقتصادي داش��ته اس��ت .همه دولتها به
دنبال راهحلهايي براي كاهش اثرات منفي اين بحران هس��تند.
در اين راس��تا كش��ورهاي مختلف در جهت حفظ امنيت غذايي
و تامي��ن تجهي��زات پزش��كي و درماني مورد نياز خ��ود ،اعمال
سياس��تهاي تجاري موقتي را در دستور كار قرار دادند .آخرين
تحوالت در اين حوزه به شرح زير است:
* روس��اي س��ه س��ازمان بينالمللي شامل س��ازمان جهاني
خواروبار و كش��اورزي (فائو) ،سازمان بهداشت جهاني و سازمان
تجارت جهاني با صدور بيانيهاي مش��ترك هشدار دادند كه اگر
مقامات كش��ورها نتوانند بهطور 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 زنجيرههاي تأمين مواد غذايي
كمك نمود.
* بررس��ي كشورها نش��ان داد كه اكثر كشورها براي حفظ
امنيت غذايي مردم خود از سياس��تهاي محدودكننده جهت
ص��ادرات در رابطه با محصوالت غذايي اس��تراتژيك از جمله

حيوان��ات زنده ،فرآوردههاي گوش��ت و ماهي ،س��بزيجات و
فرآوردهه��اي آنه��ا اتخاذ كردهاند .كش��ورهاي مختلف جهان
تمهيداتي را براي مبارزه با ش��يوع بيم��اري كرونا در رابطه با
محصوالت غذايي و كش��اورزي اتخاذ كردن��د .به عنوان مثال
كش��ورهاي مقدونيه ،قرقيزس��تان و قزاقس��تان ب��ر صادرات
گندم و آرد گندم ممنوعيت موقت ايجاد نمودند .كش��ورهاي
قرقيزس��تان ،هند ،پاكس��تان ،ويتنام ،فليپي��ن جهت تامين
امنيت غذايي بر صادرات برنج ممنوعيت موقت اعمال نمودند.
همچنين كامبوج نيز سياس��ت محدوديت در س��هم صادرات
برنج از كل توليد بهكار برده اس��ت .عالوه بر اين در خصوص
لبنيات نيز روسيه با ممنوعيت واردات ،آرژانتين با جايگزيني
اعط��اي مجوز واردات بهصورت دس��تي و حذف اعطاي مجوز
بهصورت الكترونيكي و السالوادور با حذف موقت تعرفه واردات
محدوديت ايجاد كردند .اين محدوديتها در خصوص گوشت
و ماهي نيز اعمال ش��ده اس��ت بهطوریکه كشورهاي روسيه،
قزاقس��تان ،موريس و آرژانتين با استفاده از ابزارهاي تعرفهاي
و اقدامات بهداشتي و نباتي در واردات ممنوعيت موقت ايجاد
نمودهان��د .واردات اين محصوالت از ايران نيز از طرف كش��ور
موريس تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم شد.
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* در رابطه با فرآوردهه��اي دارويي و تجهيزات
پزش��كي نيز كش��ورهاي مختلف جهان تمهيدات
محدودكنندهاي را اعمال كردند .از جمله كشورهاي
چين ،كلمبيا ،اكوادور ،س��احل عاج ،اتحاديه اروپا،
هند ،اندونزي ،مالزي ،مراكش ،پاكس��تان ،پرتغال،
آفريق��اي جنوبي ،تايلن��د ،اوكراين و س��وئيس بر
روي ماسك و تجهيزات محافظتي محدوديتهاي
صادرات��ي وضع كردهاند .در اين ميان هند عالوه بر
ممنوعيت صادرات اين كاالهاي بهطور خاص روي
ماس��ك محدوديت صادراتي نيز ايجاد كرده است
و اروگوئ��ه ني��ز تعرفه واردات اي��ن كاالها را حذف
كرده اس��ت .عالوه براين كشورهاي اندونزي ،هند،
ساحل عاج ،قرقيزستان ،پاكستان ،آفريقاي جنوبي،
اوكراين ،ص��ادرات ضدعفونيكنندهها و مواد اوليه
توليد آنه��ا را ممنوع اعالم كرده اس��ت .همچنين
كش��ورهاي اوكراين ،هند ،روسيه ممنوعيت موقت
صادرات تجهيزات پزش��كي را اعمال نمودند .هند
تعرفه واردات اين تجهيزات را كاهش داده است.
* در اي��ران ني��ز همانند س��اير كش��ورها براي
جلوگيري از ش��يوع ويروس كرونا ،از هفتم اسفند
س��ال گذش��ته ( )۱۳۹۸تعداد پنج دستورالعمل و
بخشنامه گمركي مبني بر ممنوعيت صادرات مواد
اوليه توليد ماس��كهاي پزش��كي ت��ا اطالع ثانوي
و همچني��ن ابطال كليه مجوزه��اي صادرات اقالم
بهداشتي محافظت شخصي ابالغ شده است.
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 -1مقدمه
ش��يوع گس��ترده وي��روس جدي��د كرون��ا كه
تحت عنوان كوويد ۱۹ -شناخته ميشود بار ديگر
نش��ان داد كه جوامع تا چه اندازه نسبت به شيوع

بيماريهاي همه گير آسيبپذير هستند .از سوي
ديگر اثرگذاري شديد اين بيماري بر اقتصاد جهان
و اقتصاد كش��ورهاي پيش��رفته نش��ان از اهميت
كنترل زودهنگام اين بيم��اري براي كاهش اثرات
آتي دارد .اثر شديد اين بيماري بر عرضه و تقاضاي
كاالهاي مختلف در س��طح جهان ،موجب سقوط
بازارهاي مختلف از جمله نفت و بورسهاي معتبر
جهاني گرديد .بعالوه هجوم مردم به فروشگاهها در
كشورهاي اروپايي ،ترس از تامين كاالهاي اساسي
و بهداش��تي را در س��طح جهان به وجود آورد .در
واكن��ش به اين تحوالت ،كش��ورهاي توليدكننده،
محدوديتهاي صادرات��ي و وارداتي براي كاالهاي
اساس��ي ،فرآوردههاي دارويي و تجهيزات پزشكي
اعمال نمودن��د .به دنب��ال آن در تاريخ  ۳۱مارس
 ۲۰۲۰روساي سه سازمان بينالمللي شامل سازمان
جهاني خواروبار و كشاورزي (فائو) ،سازمان بهداشت
جهاني و س��ازمان تجارت جهاني با صدور بيانيهاي
مش��ترك هش��دار دادند كه اگر مقامات كش��ورها
نتوانند بهطور مناس��بي» بحران وي��روس 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
ش��يوع ويروس كرونا به حالت تعليق در آورده اند؛
اما اين اقدام منجر به كاهش ش��ديد حجم تجارت
بينالمللي و زنجيرههاي عرضه مواد غذايي ش��ده
اس��ت .اي��ن در حالي اس��ت كه ت��رس عمومي و
به دنبال آن هج��وم براي خريد مايحتاج در دوران
قرنطينه ،ش��كنندگي زنجيرههاي عرضه را نمايان
ساخته اس��ت .عدم اطمينان در دسترسي به مواد
غذايي ميتواند مس��بب موجي از محدوديتهاي

صادراتي شده و بدينترتيب منجر به ايجاد كمبود
در ب��ازار جهاني ش��ود .ظهور چنين مش��كلي در
سطح جهاني ،مسبوق به س��ابقه بوده و در بحران
مالي جهاني س��ال  ۲۰۰۷نيز مشاهده شده است؛
در نتيج��ه آن بحران ،دو كش��ور 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 شورشهايي
در چندي��ن كش��ور در ح��ال توس��عه رخ داد.
در ادامه در بخش دوم محورهاي بيانيه صادر شده
از سوي سه س��ازمان جهاني خواروبار و كشاورزي
(فائو) ،سازمان بهداش��ت جهاني و سازمان تجارت
جهاني به دنبال نگرانيها از كمبود مواد غذايي در
جهان ،ارائه ميش��ود؛ سپس در بخش سوم ،بهطور
مختصر آخرين محدوديتهاي تجاري اعمال شده
كشورها در زمينه مواد غذايي و همچنين در بخش
چهارم وضعيت اين قبيل محدوديتها در خصوص
تجهيزات دارويي و پزش��كي ارائه ميش��ود؛ بخش
پنجم به ارائه سياستهاي تجاري موقت جمهوري
اس�لامي اي��ران در خصوص فرآوردهه��اي دارويي
و تجهي��زات پزش��كي كه از هفتم اس��فند ۱۳۸۸
تاكنون اعمال ش��ده ،پرداخته است و بخش پاياني
به جمعبندي گزارش اختصاص دارد.
 -۲محورهاي بيانيه س�ه س�ازمان جهاني
خواروبار و كشاورزي (فائو) ،سازمان بهداشت
جهاني و سازمان تجارت جهاني در جهت حفظ
امنيت غذايي جهان در  ۳۱مارس ۲۰۲۰
* ميليونها نفر در سراسر جهان به دليل امنيت
غذايي و معيش��تي خود به تجارت بينالمللي مواد
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غذايي وابستهاند .از آنجا كه كشورها به منظور مقابله
با شيوع بيماري كرونا ،بايد اقداماتي را نيز در جهت
حف��ظ امنيت غذايي جامعه خود انجام دهند ،الزم
اس��ت تا تأثيرات احتمالي آن بر عرضه مواد غذايي
با پيامدهاي ناخواسته در تجارت جهاني به حداقل
برسد.
* كش��ورها در تصميمگيري ب��راي حمايت از
سالمت و رفاه شهروندان خود بايد اطمينان حاصل
كنند كه اقدامات مرتبط با تجارت باعث اختالل در
زنجيره تأمين مواد غذايي در جهان نميشود.
* محدوديتهاي تجاري غيرمنطقي موادغذايي
ميتوان��د با نگرانيهاي غير قاب��ل توجيه در مورد
امنيت غذايي همراه باش��د .اگر چنين س��ناريويي
تحقق يابد ،زنجيره تأمين مواد غذايي مختل شده
و عواقب ناخوش��ايندي را براي امنيت مواد غذايي
جوامع مختلف رقم ميزند.
* ع��دم اطمين��ان در مورد دسترس��ي به مواد
غذايي ميتواند ضمن ايج��اد موجي از محدوديت
صادرات ،كمبودي در بازار جهاني ايجاد كند .چنين
واكنشهاي��ي ميتواند تعادل بين عرضه و تقاضاي
موادغذاي��ي را تغيير دهد و در نتيجه باعث افزايش
نوسانات قيمت شود.
* از بحرانه��اي قبل��ي همانن��د بح��ران مالي
س��الهاي  ۲۰۰۷-۲۰۰۸ميت��وان درياف��ت ك��ه
اقدامات سريع و غيرمنطقي به ويژه براي كشورهاي
ك��م درآمد ،كمب��ود موادغذاي��ي را بدنبال خواهد
داشت.
* بايد اطمينان حاصل شود كه اطالعات مربوط
به اقدامات تجاري كشورها در خصوص مواد غذايي،
به موقع در اختيار همه كش��ورها ق��رار بگيرد .اين
موض��وع عالوه بر آنكه ش��رايط ع��دم اطمينان را
كاهش ميدهد به توليدكنندگان ،مصرفكنندگان
و بازرگانان اجازه ميده��د تا تصميمات آگاهانهتر
بگيرن��د .مهمت��ر از همه ،اي��ن ام��ر از خريدهاي
غيرض��روري و احت��كار مواد غذايي و س��اير موارد
ضروري جلوگيري ميكند.
 -۳آخرين محدوديتهاي تجاري اعمال
شده در جهان بر مواد غذايي و كشاورزي
كشورهاي مختلف جهان تمهيداني را در رابطه
با محصوالت غذايي و كش��اورزي به منظور كاهش
تبعات شيوع بيماري  Covid-19بر امنيت غذايي
خود به شرح زير اتخاذ كردند:
* گن��دم و آرد گن��دم؛ كش��ورهاي مقدوني��ه،
قرقيزس��تان و قزاقس��تان بر صادرات اين محصول
ممنوعيت موقت ايجاد نمودند.
* برنج؛ كشورهاي قرقيزستان ،هند ،پاكستان،
ويتنام ،فيليپين بر ص��ادرات برنج در جهت تامين
امنيت غذايي كش��ور خود ممنوعيت موقت اعمال

نمودند .همچنين كامبوج نيز سياست محدوديت
در سهم صادرات برنج از كل توليد بهكار برده است.
* لبنيات؛ كش��ور روس��يه 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 محص��والت از ابزارهاي محدودكننده تعرفهاي
و غير تعرفهاي اس��تفاده كردند .كشور سوئيس نيز
اق��دام به آزاد كردن س��هميه واردات كره و كاهش
تعرفه آن كرد.
* گوشت و ماهي؛ كشورهاي روسيه ،قزاقستان،
موريس و آرژانتين با اس��تفاده از ابزارهاي تعرفهاي
و اقدامات بهداش��تي و نياني در واردات ممنوعيت
موقت ايج��اد نمودهان��د .واردات اين محصوالت از
ايران نيز از طرف كش��ور موريس ت��ا اطالع ثانوي
ممنوع اعالم شد.
 -۴آخرين محدوديتهاي تجاري اعمال
ش�ده در جهان بر فرآوردههاي دارويي و
تجهيزاتپزشكي
در رابطه ب��ا فرآوردههاي داروي��ي و تجهيزات
پزش��كي نيز كش��ورهاي مختلف جهان تمهيدات
محدودكنندهاي را به شرح زير به اجرا گذاشتند:
* تجهي��زات ش��خصي خ��اص و تجهيزات
محافظتي :كش��ورهاي چين ،كلمبي��ا ،اكوادور،
ساحل عاج ،اتحاديه اروپا ،هند ،اندونزي ،مالزي،
مراكش ،پاكس��تان ،پرتغال ،آفريق��اي جنوبي،
تايلن��د ،اكراي��ن و س��وئيس بر روي ماس��ك و
تجهي��زات محافظتي محدوديته��اي صادراتي
وض��ع كردهان��د .در اين مي��ان هند ع�لاوه بر
ممنوعيت صادرات اي��ن كاالها ،بهطور خاص بر
روي ماسك محدوديت صادراتي نيز ايجاد كرده

است و در مقابل اروگوئه تعرفه واردات اين كاالها
را حذف كرده است.
* ضدعفونيكنندههاي كشورهاي اندونزي ،هند،
ساحل عاج ،قرقيزستان ،پاكستان ،آفريقاي جنوبي،
اوكراين ،صادرات اين كاالها و مواد اوليه توليد آنها
را ممنوع اعالم كرده است.
* تجهي��زات پزش��كي و دس��تگاههاي كمك
تنفسي :كشورهاي اوكراين ،هند ،روسيه بر روي اين
تجهيزات پزشكي بهطور موقت ممنوعيت صادرات
اعمال نموده است .همچنين هند براي واردات اين
تجهيزات نيز تعرفه واردات را كاهش داده است.
 -۵سياس�تهاي تج�اري موقت اي�ران در
خصوص فرآوردههاي دارويي و تجهيزات پزشكي
ايران نيز همانند س��اير كشورها از تاريخ شيوع
بيم��اري كرون��ا دس��تورالعمل و بخش��نامههايي
ب��ه منظور جلوگيري از ش��يوع بيم��اري كرونا در
خصوص تجارت تجهيزات پزش��كي و فرآوردههاي
دارويي به شرح زير ابالغ كرده است:
* صادرات مواد اوليه توليد ماسكهاي پزشكي
تا اطالع ثانوي ممنوع است .بخشنامه شماره ۲۹۰
مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۸
* كليه گمركات اجرايي مكلف به انجام تشريفات
گمركي و ترخيص فوري ملزومات مورد نياز (كيتهاي
تشخيصي ،ماسك ،دستكش ،الكل و )..براي مقابله با
ويروس كرونا و ارائه تسهيالت و تسريع در خروج كاال
گرديدند .بخشنامه شماره  ۳۰۷مورخ 1398/12/19
كنترل و نظارت ب��ر اقالم موضوع ممنوعيت
ص��ادرات اقالم بهداش��تي محافظت ش��خصي
و م��واد اولي��ه و اقالم مرتبط و ارس��ال گزارش
اظهارنامههاي ابطالي .بخش��نامه ش��ماره ۳۰۳
مورخ 1398/12/17
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* تاكيد بر ارسال آمار محمولههاي اقالم بهداشتي
محافظت ش��خصي و مواد اولي��ه توليد آنها و كليه
اقالم مرتبط موضوع اظهارنامههاي صادراتي ابطالي
و همچنين نگهداري احتمالي اقالم مذكور تحويلي
به انبارهاي عمومي و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
بخشنامه شماره  ۳۰۸مورخ 1398/12/19
* اع�لام فهرس��ت  ۲۰واحد توليدي ماس��ك
تنفسي؛ ارائه تسهيالت و تسريع در انجام تشريفات
گمركي بصورت خارج از نوبت و ترخيص با حداقل
اسناد به اين شركتها ،بخشنامه شماره  ۳۱۴مورخ
1398/12/25
 -۶جمعبندي
* روساي سه سازمان بينالمللي شامل سازمان
جهاني خواروبار و كشاورزي (فائو) ،سازمان بهداشت
جهاني و س��ازمان تجارت جهاني با صدور بيانيهاي
مش��ترك هش��دار دادند كه اگر مقامات كش��ورها
نتوانند بهطور 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 س��طح فرآوري و خرده فروش��ي به
حفظ زنجيرههاي تأمين مواد غذايي كمك نمود.
* بررس��ي كشورها نش��ان داد كه اكثر كشورها
براي حفظ امنيت غذايي مردم خود از سياستهاي
محدودكنن��ده جه��ت ص��ادرات در رابط��ه ب��ا
محص��والت غذايي اس��تراتژيك از جمله حيوانات
زنده ،فرآوردههاي گوش��ت و ماهي ،س��بزيجات و
فرآوردههاي آنها اتخاذ كردهاند.
* كش��ورهاي مختل��ف جه��ان تمهيداتي را
ب��راي مبارزه با ش��يوع بيماري كرون��ا در رابطه
با محص��والت غذايي و كش��اورزي اتخاذ كردند.
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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 ص��ادرات برنج ممنوعيت موقت اعمال
نمودند .همچنين كامبوج نيز سياست محدوديت
در س��هم صادرات برن��ج از كل توليد بهكار برده
است .عالوه بر اين در خصوص لبنيات نيز روسيه
با ممنوعيت واردات ،آرژانتين با جايگزيني اعطاي
مج��وز واردات بصورت دس��تي و ح��ذف اعطاي
مجوز بصورت الكترونيكي و الس��الوادور با حذف
موقت تعرف��ه واردات محدوديت ايج��اد كردند.
اين محدوديتها در خصوص گوشت و ماهي نيز
اعمال شده اس��ت ،بهطوریکه كشورهاي روسيه،
قزاقس��تان ،موري��س و آرژانتي��ن با اس��تفاده از
ابزارهاي تعرفهاي و اقدامات بهداشتي و نباتي در
واردات ممنوعي��ت موقت ايجاد نمودهاند .واردات
اين محصوالت از ايران نيز از طرف كشور موريس
تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم شد.
* در رابطه با فرآوردههاي دارويي و تجهيزات
پزش��كي نيز كشورهاي مختلف جهان تمهيدات
محدودكنن��دهاي را اعم��ال كردن��د؛ از جمل��ه
كش��ورهاي چين ،كلمبيا ،اكوادور ،س��احل عاج،
اتحاديه اروپ��ا ،هند ،اندونزي ،مال��زي ،مراكش،
پاكستان ،پرتغال ،آفريقاي جنوبي ،تايلند ،اوكراين
و س��وئيس روي ماس��ك و تجهيزات محافظتي
محدوديتهاي صادراتي وض��ع كردهاند .در اين
ميان هند عالوه بر ممنوعيت صادرات اين كاالها،
بهطور خاص بر ماس��ك محدوديت صادراتي نيز
ايج��اد كرده اس��ت و اروگوئه نيز تعرف��ه واردات
اي��ن كاالها را حذف كرده اس��ت .ع�لاوه براين

كشورهاي اندونزي ،هند ،ساحل عاج ،قرقيزستان،
پاكس��تان ،آفريقاي جنوبي ،اوكراي��ن ،صادرات
ضدعفونيكنندهها و مواد اوليه توليد آنها را ممنوع
اعالم كرده اس��ت .همچنين كشورهاي اوكراين،
هند ،روسيه ممنوعيت موقت صادرات تجهيزات
پزش��كي را اعمال نمودند .هند تعرفه واردات اين
تجهيزات را كاهش داده است.
* در مورد بس��ياري از كشورها سياستهاي
محدودكننده تجاري تا پايان مارس بوده اس��ت
كه به دليل طوالني ش��دن دوره شيوع بيماري،
مجددا تمديد ش��ده اس��ت .كش��ورها در تمديد
محدوديتها ،بين س��ه تا ش��ش ماه محدوديت
تجاري براي مواد غذايي و كش��اورزي با استفاده
از ابزارهاي تجاري و اقدامات بهداش��تي و گياهي
ايجاد كردند .در اين ميان هند و پاكس��تان دوره
محدوديتهاي تج��اري را تا زمان پايان بيماري
و الجزاير و كامبوج تا اطالع ثانوي تعيين كردند.
در زمينه فرآوردههاي دارويي و تجهيزات پزشكي
محدوديتهاي صادراتي اعمال شده ،عمدتا شش
ماهه بوده اس��ت؛ اما در اين ميان كش��ور تايلند،
ممنوعيت صادرات ماسك را تا يك سال و كشور
چي��ن واردات برخي اقالم دارويي و پزش��كي از
آمریکا را به مدت يكس��ال معاف از تعرفه و اخذ
ارزش افزوده كرد.
* در اي��ران نيز همانند س��اير كش��ورها براي
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا ،از هفتم اسفند
سال گذش��ته ( )۱۳۹۸تعداد پنج دستورالعمل
و بخشنامه گمركي مبني بر ممنوعيت صادرات
مواد اوليه توليد ماس��كهاي پزش��كي تا اطالع
ثانوي و همچنين ابطال كليه مجوزهاي صادرات
اقالم بهداشتي محافظت شخصي ابالغ شده است.
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عصر پساكرونا عصر دولتهاي كارآمد

ياسرنورعليوند|
عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي|
همزمان با برآمدن بحران كرونا اين سوال ذهن بسياري از تحليلگران را به خود مشغول
داشت كه كدام يك از نظامهاي سياسي تقابل موفقيتآميزتري با اين بحران داشته است.
در پاسخ به اين سوال ،برخورد چين به عنوان الگوي نظامهاي اقتدارگرا و برخورد آمریکا
و قدرتهاي اروپايي به عنوان الگوي نظامهاي دموكراتيك در چارچوب دو الگوي رقيب
در بطن ارزيابي و مقايس��ه نظريهپردازان قرار گرفت .از يك سو ،گروهي از تحليلگران و
نظريهپردازان كنترل سريع اين ويروس در چين با جمعيتي نزديك به يك و نيم ميليارد
و ش��يوع افسارگسيخته و پرتلفات آن در دموكراس��يهاي غربي را دال بر برتري الگوي
نظامهاي اقتدارگرا بر نظامهاي دموكراتيك در جهان كنوني تفسير كردند و از سوي مقابل،
گروه ديگري از تحليلگران شفافيت دموكراسيها و پنهانكاري و دستكاري آمار و دادهها
از سوي نظامهاي اقتدارگرا را عامل سوءبرداشت در مورد برتري الگوي نظامهاي اقتدارگرا
بر نظامهاي دموكراتيك دانسته و بر اين باورند كه در بلندمدت باز هم اين دموكراسيها
هستند كه از اين آزمون سربلند بيرون خواهند آمد.
با اين همه با گذش��ت چند ماه از ش��روع پاندمي كرونا ،تقريبا روشن شده است كه
اين دوگانهسازيها امري كاذب است .بحران كرونا به تدريج نشان داده است
كه اين اقتدارگرا يا دموكراتيكبودن يك نظام سياسي نيست كه
تعيينكننده موفقيت يا عدم موفقيت آن در مواجهه با اين
بحران اس��ت .در واقع ،اينگونه نب��وده كه نظامهاي
اقتدارگرا جملگ��ي موفق و نظامهاي دموكراتيك
جملگي ناموفق عمل كردهاند يا به عكس .چه
اينك��ه در ميان دايره ه��ر دوي اين الگوهاي
حكمران��ي ،دولته��اي مختل��ف عملكرد
متفاوتي داشتهاند و در هر دوي اين الگوها
ه��م دولتهايي يافت ميش��ود كه موفق
عم��ل كردهان��د و هم دولتهاي��ي وجود
دارد كه ناموفق بودهاند .در همين راس��تا،
بررسيها نشان ميدهد كه دولتهاي موفق
– فارغ از نوع نظام سياسيشان -بهطور نسبي
از سه ويژگي زير برخوردار بودهاند:
 -۱كارآم�دي :ب��ا كمي تام��ل ميتوان
دريافت كه بح��ران 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 مي��ان دولتهاي قدرتمند و موفق نخواهد داش��ت .در واقع در جهاني
ب��ا بحرانهاي كاركردي متع��دد ،از اين پس اين «كارآمدي» اس��ت كه براي نظامهاي
سياس��ي – فارغ از اينكه دموكراتيك باشند يا اقتدارگرا -مشروعيتساز ،امنيتآفرين و
قدرتزا خواهد بود .اهميت اين موضوع در مورد دموكراسيهايي كه تا پيش از اين سرآمد
كارآمدي و توسعهيافتگي به شمار ميآمدند 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  ،۲۰۰۸بحران پناهجويي و بحران كرونا نشان ميدهد كه با وجود
ويژگي دموكراتيك مشترك ميان اين پنج قدرت ،اين تنها آلمانيها هستند كه در مواجهه
با هر س��ه اين بحرانها موفق عمل كردهان��د .در جريان اين بحرانها انگليس با صخره
برگزيت ،فرانسه با صخره جنبش اعتراضي جليقه زردها و اسپانيا و ايتاليا با امواج متالطم
بيثباتي و تغيير مداوم دولتها مواجه شدهاند؛ موضوعي كه در اين كشورها نهايتا به تعداد
باالي مبتال و تلفات پرشمار كرونا ختم شد.
 -۲اعتماد سياسي :اگرچه شاخصهايي چون حاكميت قانون ،برخورداري از منابع،
اقتصاد پويا ،سرمايه اجتماعي و نيروي انساني آموزشديده ،گردش نخبگان ،سازماندهي
مناس��ب و برنامهريزي صحيح و حساسيت باالي سيستم به فساد از مولفههاي اساسي
كارآمدي به شمار ميروند اما در اين بين يك عامل اساسي در حكم چرخدندههاي يك

سيستم كارآمد عمل ميكند و آن هم اعتماد سياسي است .در واقع همانطور كه فوكوياما
بدرستي اش��اره ميكند در اينجا نيز نه نوع رژيم بلكه ظرفيت دولتها در جلب اعتماد
عمومي و جذب مشاركت اجتماعي و بهطور كلي ميزان اعتماد به دولت و دستگاه اجرايي
است كه عاملي تعيينكننده در مقابله با بحران به شمار ميرود .بنابراين ،چه يك نظام
سياسي اقتدارگرا باشد و چه دموكراتيك اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته و در مواقع
بحراني با سياس��تها و تصميمگيريهاي آنها همدلي و همراهي نشان ندهند ،احتمال
مواجهه موفقيتآميز و كمهزينه بهشدت پايين ميآيد.
 -۳تابآوري و ترميمپذيري :مفهوم ترميمپذيري براي اولينبار در مطالعات
زيس��تمحيطي به معناي توانايي سيستمهاي اكولوژيكي براي بازگشت به تعادل مورد
استفاده قرار گرفت .پس از زيستشناسي اين مفهوم به روانشناسي ،اقتصاد سياسي ،فاجعه
و پاسخ بحران ،توسعه و صلحسازي نيز راه يافته است .در همه شاخههاي مطالعاتي فوق،
ترميمپذيري و تابآوري بهنوعي به «توانايي مقاومت و بازس��ازي يك سيستم در مواقع
بحراني و خطر» تعبير شده است .در يك تعريف عام ديگر ،ترميمپذيري توانايي يك فرد،
يك خانواده ،يك جامعه ،يك كشور يا يك منطقه براي مقاومت و انطباق سريع با فشارها
و شوكهاي مختلف نظير خشونت ،جنگ ،خشكسالي ،امراض مسري و همهگير و ساير
بالياي طبيعي است .در اين چارچوب ،ترميمپذيري نهتنها نشاندهنده توانايي
مقاومت سيس��تمهاي مختلف (اكولوژيكي ،اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و…) در برابر شوكهاست ،بلكه ظرفيت سازگاري
و نوس��ازي را نيز براي اين سيستمها فراهم ميكند.
بنابراين اين مفهوم در ذات خود واكنشي به شرايط
بحراني و مخاطرهآميز است.
همزمان با گس��ترش تهديده��ا و فزوني
بحرانهاي مختل��ف در دهههاي اخير ،اين
مفهوم كاربرد بيش��تري در حوزه سياسي
پيدا كرده و توجه كارگزاران سياسي را به
خود جلب كرده اس��ت .در حوزه سياسي
ترميمپذيري را ميتوان به عنوان «ظرفيت
داخل��ي جوامع براي مقابله ب��ا بحرانها ،با
تأكي��د بر توس��عه س��ازماني و ظرفيتها و
تواناييهاي داخلي بهجاي ارائه كمكها ،منابع
و راهحلهاي سياس��ي خارجي» تعريف كرد .در
اين چارچوب ،هر چه يك سيستم سياسي بتواند در
پاسخ به يك بحران سريعتر خود را با شرايط جديد سازگار
كند ،ضعفها و كاس��تيهاي خود را ترمي��م و جبران كند و از
ظرفيتها و توان خود براي مقابله با بحران استفاده بهينهاي نمايد ،مواجهه
موفقيتآميزتري با بحران خواهد داشت.
در يك جمعبندي كلي بايد گفت از موارد اس��تثنايي كه بگذريم ،بحران كرونا نشان
داده است كه براي مواجهه موفقيتآميز دولتها با بحرانهاي كاركردي جهان بهشدت
مرتبط ،رقابتي و پيچيده امروز ،فارغ از اينكه نوع نظام سياسي آنها چيست ،اين سه ويژگي
بسيار مه ِم «كارآمدي؛ اعتماد سياسي؛ و تابآوري و ترميمپذيري» يك سيستم سياسي
است كه ميزان موفقيت آن را در برابر بحرانها تعيين ميكند .اين سه مولفه ارتباط وثيق
و عميقي با يكديگر دارند و تقويتكننده همديگرند و دس��تيابي به يكي بدون ديگري
امكانپذير نيست .مهم نيست كه اين سه مولفه از چه مسيري به دست ميآيند ،آنچه مهم
است اين نكته كليدي است كه وجود اين سه مولفه براي موفقيت دولتها در برابر بحرانها
ن��ه يك انتخاب بلكه يك ضرورت اجتنابناپذير در جهان امروزي اس��ت .گاهي ممكن
همچون نظامهاي دموكرات ،كارآمدي و ترميمپذيري از مسير تكيه بر اعتماد سياسي و
مشاركت اجتماعي به دستآيد يا به عكس همچون دولتهاي اقتدارگرا از مسير كارآمدي
و توانايي ترميمپذيري سريع ب ه دنبال جلب اعتماد سياسي و مشاركت اجتماعي برآمد.
در اين بين آنچه در شرايط بحراني درجه نخست اهميت قرار دارد و تضمينكننده موفقيت
سريع و كم هزينه دولتهاست ،چگونگي حصول آنها نيست بلكه ضرورت وجود آنها است.
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مقابله با آثار ركودي ناشي از بيماري كرونا
محمد كردبچه |عضو گروه پژوهشي نظامهاي نوين برنامهريزي ،بودجهريزي و مدلسازي|

در فرآيند تهيه و تنظيم اليحه بودجه  ،۱۳۹۶بر اساس پيشبيني عملكرد
منابع و مصارف بودجه دولت در س��ال  ۱۳۹۸و فروض مربوط به برآورد ارقام
بودجه دولت در س��ال  ،۱۳۹۹تصوير متغيرهاي كالن اقتصادي در سالهاي
 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹به شرح زير برآورد شده بود كه در جدول  ۱آورده شده است.
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از طرفي ،با توجه به ش��يوع بيماري كرونا در كش��ور از اواخر بهمن سال
گذشته و تأثيرات آن بر بخشهاي اقتصادي كشور از آن ،الزم است ضمن
اعمال اقدامات مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا و همچنين ستاد اقتصادي
دول��ت ،تمهيدات الزم ب��راي مقابله با آثار آن پيشبيني ش��ود .همچنين
در راستاي تحقق برنامههاي مورد نظر جهش توليد در سال  ،۱۳۹۹اقداماتي
پيشنهاد شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
بر اس��اس گ��زارش صن��دوق بينالمللي پول ب��ا عنوان «تعطيل��ي بزرگ»،
همهگيري كرويد ۱۹ -هزينههاي انساني را در سراسر جهان افزايش داده است و
اقدامات ضروري براي محافظت از مردم ،تأثيرات بسيار شديدي روي فعاليتهاي
اقتصادي گذاشته است .صندوق ياد شده ،همچنين پيشبيني كرده است كه در
نتيجه اين همهگيري اقتصاد جهاني در سال  ۲۰۲۰حدود  ۳در صد كوچك شده

(وضعيتي بس��يار بدتر از بحران مالي  ۲۰۰۸كه اقتصاد جهاني تنها  0.1درصد
كوچك شده بود و رشد اقتصاد جهاني در سال  ۲۰۲۰منفي  ۳درصد شود.
بر اس��اس گزارش  ،IMFباوجود بحران گس��ترده جهاني ،رش��د اقتصادي
ايران در س��ال  ۲۰۲۰نسبت به سال  ۲۰۱۹بهتر ميشود .اين نهاد بينالمللي
پيشبيني ميكند كه رشد اقتصادي سال جاري ايران منفي  ۶در صد با شد،
درحاليكه براي س��ال  ،۲۰۱۹رشد اقتصادي منفي  ۷۱۶درصدي براي ايران را
برآورد كرده بود (جدول . )۲
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از آنجا كه تقريبا سراسر جهان درگير بيماري كشنده كرونا شدهاند ،ديگر
جايي براي كمك كشورهاي مصون به ساير كشورها نيز باقي نگذارده كه خود
از معضالت فراگيري و دشواري شرايط حاصل است .براي دهههاي متمادي
جهان با چنين پديدهاي مواجه نشده و بروز اين همهگيري نخستين تجربه
قرن  ۲۱است كه مسجل شد به رغم پيشرفتهاي چشمگير در حوزه دانش
پزشكي  -بهداشتي و بهبود نظامهاي حمايتي در مقايسه به قرون گذشته و
شيوع بيماريهاي همه گير ،بازهم اين پيشرفتها نميتواند نوعي احساس
ايمني قطعي را براي بشر باز كند.
شكي وجود ندارد كه شيوع بيماري كرونا اقتصاد ايران را تحتالشعاع قرار
خواهد داد و منجر به كاهش توليد بخشهاي مختلف و رشد توليد ناخالص
داخلي خواهد ش��د .دولت اعالم كرده است ابزار حمايتي براي پشتيباني از
اقشار آسيب پذير جامعه مانند كسب و كارهايي كه از ركود اقتصادي متضرر
ميشوند در نظر گرفته است .اين در حالي است كه دولت خود با مشكالتي
از قبيل كسري بودجه احتمالي ،تحريمهاي خارجي و كاهش قيمت و ميزان
صادرات نفت روبهرو اس��ت كه اثرات اين حمايتها را مبهم س��اخته است.
براساس اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي «برآوردها حكايت از آن دارد
كه توليد ناخالص داخلي تا  ۱۵درصد از كرونا متأثر ميشود».
در اي��ن گزارش ،ابتدا به تحلي��ل كلي آثار اقتصادي ناش��ي از تحوالت
حوزههاي مختلف در س��ال  ۱۳۶۹و همچنين آثار ناش��ي از شيوع بيماري
كرونا پرداخته ميش��ود و س��پس برنامههاي اعالم شده براي سال جهش
توليد و راهكارهايي كه تاكنون به تصويب رس��يده يا ميتوانند مورد توجه
قرار گيرند مورد بررسي قرار ميگيرند.
 -۱آثار اقتصادي ناشي از تحوالت حوزههاي مختلف و همچنين آثار ناشي
از بيماري كرونا(كاهش عرضه و تقاضاي كل و رشد اقتصادي )
طبق گزارش بانك مركزي از آمارهاي ش��اپرك ،مبلغ حقيقي تراكنش
در پايانههاي فروش در اسفندماه  ۱۳۹۸نسبت به اسفند سال قبل بيش از
 ۱۵درصد كمتر ش��ده است .هرچند كه در زمينه اقالم مصرفي ،خريدهاي
اينترنتي خانوار افزايش يافته اس��ت ،ولي اين رقم قابل مقايس��ه با خريد از
طريق پايانههاي فروش نيس��ت .نكته مهم اين است كه نااطميناني نسبت
به آينده باعث ش��ده است تا خانوار نسبت به خريد كاالهاي مصرفي بادوام
همچ��ون لوازم خانگي يا خودرو دس��ت نگه دارد و ب��ه آينده موكول كند.
بنابراين يكي از مهمترين تأثيرات شيوع كرونا ،كاهش تقاضاي داخلي است.
اف��ت عرضه كل در اقتصاد به ركود تورمي خواهد انجاميد .به بيان ديگر
اعمال محدوديت بر عرصه اقتصاد باعث كاهش توليد و افزايش تورم ميشود.
جنبه مثبت تأثيرپذيري عرضه كل از شوك كرونا به كوتاه بودن آن ارتباط
دارد .از آنجا كه ويروس كرونا در طول چند ماه ممكن اس��ت برچيده شود،
اثر اين ويروس بر عرضه اقتصاد احتماال كوتاهمدت خواهد بود .بنابراين بايد
انتظار داش��ت با كمرنگ ش��دن اين بيماري ،عرضه نيروي كار در اقتصاد
افزايش يابد يا محدوديتهاي سمت عرضه اقتصاد مرتفع شود و رفتار تورمي
از اين س��مت برطرف ش��ود .البته زمانبندي تحوالت فوق ،اهميت بسيار
زيادي دارد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني اصفهان ،زيان ناشي از بيماري كرونا معادل
چه��ار ميليون و  ۲۱۹هزار ميليارد ري��ال خواهد بود كه معادل  ۱۳در صد
توليد ناخالص داخلي سال  ۱۳۹۸است .به موجب اين گزارش چنانچه شيوع
وي��روس كرونا تا نيمه خرداد س ال  ۱۳۹۹كنترل ش��ود ،آثار منفي آن تا
تيرماه پايان مييابد .همچنين با توجه به اينكه انتظار ميرود به دليل اشاعه
بيماري كرونا فعاليت بخشهاي كشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب ،۱۰
 ۲۵و  ۵۵درصد در اسفند  ۱۳۹۸و فروردين  ۱۳۹۹كاهش پيدا كند ،زيان

برآوردي ماه اسفند در گروه كشاورزي  ۲۴هزار ميليارد ريال ،در گروه صنايع
و معادن  ۳۱۷هزار ميليارد ريال و در گروه خدمات  ۶۷۲هزار ميليارد ريال
محاسبه شده است .نتايج اين گزارش نشان ميدهد 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 ش��ده و بين  ۵۰تا ۷۰
درصد كاهش يافته است.
در مورد بخش كش��اورزي ،به نظر ميرس��د ارزش اف��زوده بخش تأثير
چنداني از ش��يوع كرونا نپذيرد و وضعيت مناس��ب بارشها نيز رشد گروه
كشاورزي به ويژه در زيربخش زراعت را به دنبال خواهد داشت.
كاه��ش ارزش افزوده بخش نف��ت به دليل كاهش توليد و صادرات نفت
تداوم خواهد يافت .در س��ال  ۱۳۹۸برآورد صادرات در قانون بودجه معادل
 ۵ / ۱ميليون بش��كه بود كه بهطور متوسط حدود  ۳۰۰هزار بشكه در روز
محقق شد .در سال  ۱۳۶۹نيز 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 پالس كه از اول ماه مهميالدي اجرايي خواهد شد،
براي دو ماه ميو ژوئن روزانه  ۱۰ميليون بشكه از عرضه نفت كم ميشود.
در شش ماه بعد از آن ،عرضه روزانه  ۸ميليون بشكه كاهش مييابد و طي
 ۱۶ماه پس از آن يعني از ابتداي سال  ۲۰۲۲نيز روزانه  ۶ميليون بشكه از
عرضه نفت كاسته خواهد شد .همچنين وزيران نفت و انرژي  G۲۰نيز قبول
كردهاند روزانه سه ميليون و  ۷۰۰هزار بشكه از عرضه نفت به مدت يك سال
كاه��ش دهند .ترتيبات اين توافق نيز با هماهنگي آژانس بينالمللي انرژي
( )IEAمشخص ميش��ود .ضمن اينكه عربستان سعودي ،كويت و امارات
نيز به صورت داوطلبانه افزون بر كاهشهاي يادشده روزانه  ۲ميليون بشكه
ديگر از عرضه خود كم خواهند كرد.
بهطور معم��ول در بحرانهاي اقتصادي ،بنگاههاي بزرگ دچار آس��يب
ميشوند و رفته رفته مشكالت آنها به بنگاههاي كوچكتر و بازارها سرايت
ميكن��د .اينب��ار اوضاع متفاوت اس��ت و از همان ابتدا ،كس��ب و كارهاي
كوچك و متوس��ط و بازارها و اصناف بهطور همزمان دچار بحران ش��دهاند.
برخي گزارشها مويد اين اس��ت كه دست كم  ۳۰رشته فعاليت اقتصادي
از بحران آسيب ديدهاند و اگر اين وضع تداوم يابد ابعاد اين آسيب ديدگي
هم گسترده و هم تحقق بيشتر مييابد و آثارش ميتواند سالها در اقتصاد
ايران باقي بماند.
در ميان بخشهاي اقتصادي ،بازار مسكن هم از اين بحران در امان نبوده
اس��ت و از ش��رايط خاص حاكم بر كشور متأثر ش��ده است .ماهيت عرضه
در بازار مس��كن به گونهاي اس��ت كه نه تنها نياز به جابهجايي گس��ترده و
پرتع��داد نهادهاي توليد دارد ،بلك��ه دوركاري در آن مفهومي ندارد و قطعا
نقش منابع بيروني نيز در آن پررنگ اس��ت .سمت تقاضاي بازار مسكن نيز
تا حدود زيادي مستلزم حضور فيزيكي متقاضي براي انتخاب و انجام زمان
بر و پرتعداد خريد است كه امكانپذيري آن را در چنين شرايطي زير سوال
ميبرد.
در بخش مسكن و ساختمان ،وزارت راه و شهرسازي با تأكيد بر كاهش
تعداد معامالت در اسفندماه  ،۱۳۹۸خبر از ثبات قيمتي و پايداري در بازار
مس��كن داده اس��ت .همچنين بر اس��اس گزارش وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي ،با توجه به فصل نقل و انتقاالت ،به نظر نميرس��د شيوع ويروس
كرونا تأثير چش��مگيري بر كاهش معامالت حداقل در  ۳ماهه اول س��ال
 ۱۳۹۹بگذارد .لذا انتظار ميرود شاهد تثبيت قيمت مسكن باشيم.
بخش خدمات ،بيش از پنجاه درصد از توليد ناخالص داخلي را تش��كيل
ميدهد .ماهيت اين بخش ،توليد و مصرف همزمان خدمات اس��ت .بهطور
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مث��ال ،مصرفكننده خدمات آرايش��گاهي در لحظه از محصول آرايش��گر
اس��تفاده ميكند و در صورتي كه آرايشگر اين خدمات را ارائه نكند ،امكان
جبران اين زمان از دس��ت رفته وجود ندارد .خدمات آموزش��ي ،بهداشتي،
واس��طه گري ،رس��توران ،هتلداري ،حمل ونقل ،ارتباطات ،جهانگردي و ...
مشمول اين ويژگي بوده و بايد انتظار داشت كه اين زير بخشها بيشترين
آسيب را متحمل شوند.
بودجه و وضع مالي دولت
در خصوص بودجه و وضعيت مالي دولت ميتوان انتظار كاهش درآمدهاي
دولت به ويژه درآمدهاي مالياتي ناش��ي از كاهش پايههاي مالياتي از جمله
توليد ناخالص داخلي و واردات را داشت.
در قانون بودجه سال  ،۱۳۹۶در بخش درآمدهاي مالياتي ،در مورد ماليات
بر فروش بنزين درآمد با فرض مصرف  89.5ميليون ليتر در روز برآورد شده
است كه بر اساس اعالم وزارت نفت ،مصرف روزانه به  ۵۰در صد رقم مزبور
كاهش پيدا كرده اس��ت .اين كاهش موجب ميشود درآمد پيشبيني شده
مزبور نيز  ۵۰درصد نس��بت به رقم مص��وب ( ۵۷هزار ميليارد ريال كاهش
يافته و عدم تحققي حدود  ۲۸۵۰۰ميليارد ريال ايجاد شود.

رقم مصوب يك ميليون بش��كه در روز ،به حداكثر  ۳۰۰هزار بشكه در روز،
قيمت هر بشكه نفت نيز از  ۵۰دالر مبناي رقم مصوب در آمد در حال حاضر
به حدود  ۲۵تا  ۳۰دالر رس��يده است و بر اساس برخي پيشبينيها امكان
كاهش بيشتر آن نيز وجود دارد.
عدم تحقق منابع پيشيني ش��ده در قانون بودجه س��ال  ۱۳۹۶مطابق
جدول  ۳حدود  ۸۲۷هزار ميليارد ريال برآورد ميش��ود .مصارف بودجه نيز
به دليل مخارج مورد نياز مقابله با ويروس كرونا افزايش خواهد يافت .درنتيجه
عدم تحقق بودجه به مراتب بيشتر از  ۸۲۷هزار ميليارد ريال خواهد بود .البته
بخش��ي از مصارف جديد از محل تسهيالت بانكي جديد مصوب ستاد ملي
مقابله با كرونا و مجوز يك ميليارد يورويي استفاده از صندوق توسعه ملي كه
در بخشهاي بعد اشاره ميشود ،تأمين خواهد شد.

برآوردهاي فوق بر مبناي كاهش صادرات نفت از يك ميليون بشكه در روز
مبناي بودجه مصوب به  ۳۰۰هزار بشكه در روز ،كاهش قيمت هر بشكه از ۵۰
دالر به  ۳۰دالر ،كاهش رشد توليد ناخالص داخلي از  0.5درصد به  -۱۰درصد
و كاهش واردات از  ۴۸ميليارد دالر به  ۳۸ميليارد دالر صورت گرفته است.
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همچني��ن در بخش منابع جدول ش��ماره ( )۱۴قانون بودجه (مربوط به
مناب��ع و مصارف يارانهها) ،مبلغ  ۷۷۰هزار ميلي��ارد ريال از محل دريافتي
حاصل از فروش داخلي فرآوردههاي نفتي پيشبيني شده است كه اين مبلغ
نيز در عمل به نصف كاهش خواهد يافت .در اين صورت مصارف پيشبيني
ش��ده در مورد يارانهها نيز با حدود  385.5هزار ميليارد ريال كسري مواجه
خواهد شد كه بايد پيشبينيهاي الزم در اين زمينه به عمل آيد.
سازمان هدفمندسازي يارانهها نيز به دليل افت فروش فرآوردههاي نفتي
در داخل و همچنين افت قيم��ت فرآوردههاي صادراتي با كاهش در منابع
مواجه خواهد ش��د ( ۷۷۱ه��زار ميليارد ريال از محل ف��روش فرآوردههاي
داخل��ي و حدود  ۸۹۰هزار ميليارد ري��ال دريافتي از محل فروش صادراتي
فرآوردههاي نفتي پس از كس��ر مابهالتفاوت خوراك تحويلي پااليشگاهها).
به اين ترتي��ب حدود  ۱۵درصد از منابع پرداخ��ت يارانههاي جدول ()۱۴
محقق نخواهد شد.
كاه��ش منابع حاصل از صادرات نفت ب��ه دليل كاهش ميزان صادرات و
قيمت نفت .در اين خصوص عالوه بر كاهش ميزان صادرات نفت نسبت به

تجارت خارجي
بر اساس پيشبيني صندوق بينالمللي پول تجارت خارجي ايران در سال
 ۲۰۲۰با كاهش  ۱۶ميليارد دالر روبرو ميشود و به حدود  ۷۰ميليارد دالر
ميرسد .به عالوه به دليل بسته ش��دن مرزهاي همسايگان ايران ،صادرات
ايران كاهش يافته است كه با ادامه بيماري كرونا تداوم خواهد يافت .ضمن
اينك��ه ح��دود  ۲۳درصد از صادرات غيرنفتي ايران مربوط به كش��ور چين
اس��ت كه با كاهش روبرو خواهد ش��د .بر اساس گزارش وزارت تعاون ،كار و
رف��اه اجتماعي به دليل اختالل در صادرات از مرزهاي زميني ،كاهش ورود
گردشگر هم از پيامدهاي ويروس كرونا در حوزه تجارت خارجي است.
بر اس��اس اعالم دولت ،حدود  ۴ميليون تن كاالي اساس��ي در گمركات
كشور و كاالهاي روي كشتيها است و با تالشهاي انجام شده ،يك ميليون
ت��ن از اين كاالها ترخيص ش��ده كه در بازار تحول ايجاد خواهد كرد .س��ه
ميليون تن كاالي باقيمانده نيز تا هفتههاي آينده ترخيص و در اختيار مردم
قرار خواهد گرفت و به بهبود ش��رايط بازار كاالهاي اساسي كمك ميكند.
همچنين اعالم ش��ده است ،براي تمام كاالهاي مورد نياز كشور ،هم ذخاير
كااله��ا و هم خريداري مق��دار اجناس و كاالي مورد ني��از و هم تجهيزات
پزشكي و دارو تا پايان سال برنامهريزي شده است.
در چارچوب بودجه مصوب  ،۱۳۹۹از حدود  ۱۱ميليارد دالر سهم دولت
از مناب��ع ارزي حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز 10.5 ،ميليارد
دالر براي اختصاص به واردات كاالهاي اساسي است كه با نرخ  ۴۲۰۰تومان
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منابع ريالي آن در بودجه منظور ش��ده است .با كاهش منابع ارزي حاصل
از ص��ادرات نفت به ح��دود  ۲۱۶ميليارد 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 فعاليتهاي
اقتص��ادي منجر به تعديل نيرو و كاهش تقاضاي كار خواهد ش��د و عرضه
كار نيز كاهش خواهد يافت ،زيرا برخي افراد كه بهطور مستقيم با بيماري
درگير شدهاند و برخي ديگر بهطور غيرمستقيم با اقدامات مراقبتي و كاهش
تعامالت ،ساعات كاري حضور خود را تقليل خواهند داد .لذا به نظر ميرسد
در سال  ۱۳۹۹با كاهش نرخ مشاركت و كاهش اشتغال مواجه خواهيم بود.
فعاليت كسب و كارهايي كه بهطور مستقيم از بحران كرونا متأثر ميشوند
كاهش مييابد و كاهش فعاليت اين كسب و كارها ميتواند 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  23.4ميليون نفر افراد شاغل در كشور ،حدود  15.4ميليون نفر
در بنگاههاي بسيار كوچك (يك تا چهار نفر شاغل هستند و در مجموع حدود
 ۶۵درصد اشتغال كشور را همين بنگاههاي كوچك تشكيل ميدهند .بنابراين
ميتوان نتيجه گرفت حدود  ۶۵درصد از اش��تغال كش��ور در كوتاهمدت در
معرض تهديد قرار دارد .اطالعات موجود نشان ميدهد بخشهاي ساختمان،
تأمي��ن آب و ب��رق و گاز ،هتلداري و رس��توران بيش از  ۵۰درصد اش��تغال
بنگاههاي كوچك را تش��كيل ميدهند كه بهطور كامل از شرايط پيش آمده
متأثر ميش��وند و در كوتاهمدت احتمال بيكاري آنان زياد است.شاخصهاي
كليدي بازار كار در زمس��تان س��ال  ۱۳۹۸و پيش از شيوع كرونا در كشور،
نشان از ثبات نسبي نرخ بيكاري دارد .نرخ بيكاري جمعيت باالي  ۱۵سال در
زمستان سال گذشته  ۱۰۶درصد بوده است كه معادل نرخ بيكاري پاييز بوده
و در مقايسه با فصل مشابه سال  ۱۳۹۷حدود  1.7واحد درصد كاهش داشته
اس��ت .نرخ مشاركت اقتصادي در زمستان  ۱۳۹۸برابر با  ۴ / ۴۲درصد بوده
كه نسبت به پاييز  ۱۳۹۸و همچنين زمستان  ۱۳۹۷كاهش يافته است كه
به معناي خروج تعدادي از شمار جمعيت فعال به جمعيت غيرفعال است كه
ميتوان آنان را دلسردشدگان از يافتن كار تلقي كرد.
سرمايهگذاري
ب��ه دليل كاهش منابع عمومي از ي��ك طرف و كاهش توليد بنگاههاي
اقتص��ادي و كاه��ش واردات ب��ه خص��وص واردات كاالهاي س��رمايهاي،
س��رمايهگذاري كاه��ش خواهد ياف��ت .بنابراين وضعيت س��رمايهگذاري
نگرانكننده است و سرمايهگذاري جديد انجام شده حتي پاسخ استهالك
سرمايههاي موجود را هم نميدهد .يكي از روشهاي جذب سرمايهگذاري
نيز س��رمايهگذاري مستقيم خارجي ( )FDIاس��ت كه در ايران نسبت به
توليد ناخالص داخلي  0.7درصد اس��ت .همچنين سهم اين شاخص از كل
س��رمايهگذاري جهاني  0.26در صد اس��ت .ضمن اينكه مشكالت مربوط
به  FATFسبب تنگناهاي بيش��تري 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 سرمايهاي است.

نقدينگي
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 تسهيالت بانكي براي تأمين نيازهاي بنگاههاي
دولتي و خصوصي و افزايش استفاده از صندوق توسعه ملي و تبديل به ريال
نمودن منابع ارزي ذي ربط ،افزايش خواهد يافت.
بنگاههاي اقتصادي با وجود اينكه نميتوانند محصوالت خود را بفروشند،
ناگزير هستند به نيروي كار خود طبق قرارداد پرداخت كنند .از طرفي فشار
مالي و ضعيت پيش آمده ممكن اس��ت باعث شود حفاظت از كاركنان خود
در برابر ويروس كرونا را در اولويت قرار دهند .در اين صورت احتمال شكست
فاصلهگيري اجتماعي وجود دارد .از طرف ديگر مشكل نقدينگي بنگاههايي
كه دچار كاهش فروش محصول شدهاند از طريق توافقهاي مختلف مالي به
همه بخشهاي ديگر سرايت ميكند و موجب افزايش چكهاي برگشتي و
نكولها شده كه ممكن است منجر به تعديل نيرو شود .مساله نقدينگي بنگاهها
عالوه بر اثرگذاري بر وضعيت نيروها ،ممكن است منجر به حراج داراييهاي
آنها ش��ود و مش��كالت مالي آنها را عميق و ماندگار كن��د .در اين زمينه دو
مداخله ضرورت پيدا ميكند :اول كمك به اقش��ار آس��يب پذير و دوم رفع
مشكل نقدينگي كسب وكارها .در مورد كمكهاي معيشتي الزم است اقدامات
الزم براي هدفگيري اقش��ار آسيب پذير صورت گيرد و پرداختها به سرپر
س��ت اين خانوارها انجام شود .درخصوص مساله نقدينگي كسب و كارها ،به
تأخير انداختن موعد بازپرداخ��ت وامها براي بدهكاران نظام بانكي و اعطاي
وامهاي بس��يار كوتاهمدت ميتواند راهگشا باشد .البته اين وامها نخست بايد
بسيار كوتاهمدت و با وثيقهگيري همراه باشد و دوم بايد فقط به بنگاهها و كسب
و كارهايي تعلق گيرد كه قادر به تأمين مالي از طريق بازار سرمايه نيستند.
تورم
كاهش توليد ناخالص داخل��ي از يك طرف و افزايش نقدينگي از طرف
ديگر ،موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد .اينكه تورم تا چه ميزان افزايش
خواهد يافت ،وابس��ته به سياستهاي انبساطي دولت و همچنين انتظارات
تورمي فعاالن اقتصادي اس��ت .حتي اگر آثار تورمي به سياس��تهاي پولي
محدود باش��د ،انتظارات تورمي ميتواند اثرات بزرگتري بر سطح قيمتها
داشته باشد .افزايش قيمت داراييها در اقتصاد ،نشانه آشكاري از شكلگيري
انتظارات تورمي است .افزايش شاخصهاي بورس ،نرخ ارز و سكه طال نشان
از انتظارات تورمي دارد كه با مالياتهاي انبساطي دولت نيز تقويت ميشود.
صندوق بينالمللي پول وضعيت تورم ايران را در مسير بهبود پيشبيني كرده
اس��ت .به اين ترتيب كه ميزان تورم ايران را كه در س��ال  ۲۰۱۹حدود 41.1
درصد برآورد كرده بود ،در سال  ۲۰۲۰به ميزان  34.2درصد و در سال ۲۰۲۱
نيز  33.5درصد پيشبيني كرده است .آخرين اطالعات رسمي نرخ تورم ايران
مربوط به سال  ۱۳۹۸بوده كه به روايت مركز آمار ايران ،به عنوان مرجع اصلي
انتشار آمار ،حدود  ۳۵درصد و به روايت بانك مركزي  ۴۱درصد بوده است.
بازار سرمايه
ب��ازار بورس ايران در س��ال  ۱۳۹۸و به خصوص در نيمه دوم س��ال ،با
هجوم گس��ترده ،حجيم و غير قابل پيشبيني مردم مواجه شد كه نه تنها
وجوه نقد و پس اندازهاي خود را بلكه در برخي موارد وجوه ناشي از فروش
ساير داراييهاي خود را از جمله طال ،خودرو و حتي زمين و مسكن را نيز
وارد ب��ورس كردند .ضمن اينكه عالوه بر مردم ع��ادي ،برخي از بنگاههاي
خصوصي و حتي موسسات مالي و شركتهاي وابسته به آنها نيز منابع خود
را با هدف جبران زيان ناش��ي از ركود در س��نوات گذشته و حتي با كسب
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بازده بيش��تر ،وارد بورس كردند.سهم بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد به
يك چهارم افزايش يافته و با توجه به ظرفيتهاي بازار سرمايه و اتخاذ تدابير
الزم ميتوان اين نسبت را به  ۵۰درصد افزايش داد .به ويژه اينكه اين بازار
ظرفيت خوبي در مردمي كردن اقتصاد دارد.
چهار دليل براي گرايش مردم به بازار سرمايه ميتوان ذكر كرد:
 -1افزايش ارزش شركت به دليل افزايش ارزش دالر در دو زمينه ارزش
جايگزيني و ارزش فروش شركتهاي ناشي از بروز تورم و جاماندگي بورس
نسبت به بازار ارز و طال در سالهاي  ۹۶و .۹۷
 -۲كاه��ش نرخ س��ود بانك��ي و مديريت بازار ارز و ط�لا كه باعث ركود
بازارهاي رقيب و انتقال پول به بورس شد.
 -٣حمايت گسترده دولت از بازار سرمايه
 -۴روحيه خاص اقتصادي جامعه و توجه به بازارها هنگام رشد قيمت و
تشكيل صفهاي خريد.
بر اس��اس مصوبه اخير هيات وزيران باقيمانده سهام دولت در  ۱۸شركت
ب��زرگ ،بانكي و بيمهاي ،پااليش��ي ،پتروش��يمي ،فوالد ،مس و دو ش��ركت
خودروسازي با تخفيف  ۲۰تا  ۲۵درصد از طريق صندوقهاي قابل معامله در
بورس ( )ETFبه مردم واگذار ميشود.

در روز  ۲۷فروردين  ۱۰ ،۱۳۹۶درصد از س��هام شركت شستا وابسته به
سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين هلدينگ دولتي در بازار بورس
اوراق بهادار عرضه ش��د .تعداد شركتهاي اين هلدينگ  ۱۸۷شركت است
كه از آنها  ۸۲ش��ركت بورس��ي بوده و داراي  ۸۳درصد ارزش بورس است.
هر سهم عرضه شده  ۸۵۰۰ريال قيمتگذاري شده است 2 .واحد درصد از
سهام عرضه شده نيز مربوط به صندوقهاي سرمايهگذاري است.
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راهكارهاي پيشنهادي براي مقابله با ركود احتمالي ناشي از ويروس كرونا
و جهش توليد(سياستهاي دولت در خصوص مقابله با کرونا)
الف -سياستهاي كلي مرتبط با وظايف دولت
سياستهاي كلي مرتبط به دولت عبارتند از:
 شناس��ايي اف��راد مبتال و جدا ك��ردن آنها از جامع��ه و هدايت آنها بهبيمارستانها و نقاهتگاهها؛
 مراقبت و نگهداري از كساني كه نيازمند تخت بيمارستاني و مراقبتهاي ويژه هستند؛ -تهيه و تأمين لوازم مورد نياز مردم و تجهيزات بيمارستاني؛

 فراهم كردن نيازمنديهاي عمومي از جمله مواد غذايي مورد نيازب -اختصاص يك ميليون ميليارد ريال براي موارد زير:
  ۱۹۵هزار ميليارد ريال به بخش بهداشت ،دارو ،درمان و تجهيزات پزشكي؛  ۵۵هزار ميليارد ريال كمك به صندوق بيمه بيكاري؛  ۵۲۰هزار ميليارد ريال تسهيالت به كسب و كارها در  ۱۰رستهاي كه دراين ايام تحت فشار شديد قرار گرفتهاند .سود اين تسهيالت  ۱۲درصد است.
  ۲۳۰هزار ميليارد ريال تس��هيالت قرضالحسنه  ۱۰ميليون ريالي كهدر روزهاي اوليه ارديبهش��ت ماه در اختيار يارانه بگيران قرار خواهد گرفت
و از تيرماه به تدريج از يارانه آنها كس��ر ميش��ود .به بيان ديگر ،يارانههاي
ارديبهشت و خرداد طبق روال گذشته پرداخت ميشود و از يارانه تيرماه به
بعد مبلغ قسط كه حدود  ۳۵۰هزار ريال است ،كسر خواهد شد.
ج -عرضه سهام شركتهاي دولتي
در آينده نزديك در س��ال  ،۱۳۹۹س��هام دولت در  ۹ش��ركت دولتي در
رستههاي انرژي (پااليشگاه و پتروشيمي) ،مالي بانكها و بيمهها) و صنايع
فلزي و معدني در بورس عرضه خواهد ش��د .بر اس��اس اظهارات وزير امور
اقتص��ادي و داراي��ي ،در اين مرحله از واگذاري تصميم بر آن اس��ت كه به
صورت فراگير اين سهام عرضه شود تا همه مردم با اعمال تخفيفهايي (در
مرحله اول و فقط براي يك بار در دو رده  ۲۰و  ۲۳درصدي با سقف خريد
 ۲۰ميليون ريال به ازاي هر نفر بتوانند سهام عرضه شده را خريداري كنند.
د -ساير سياستهاي دولت در ارتباط با كرونا
 روانس��ازي فضاي كس��ب و كار براي تس��هيل امور سرمايهگذاري .دراين زمينه مجوزي از قوه قضاييه براي ايجاد دادگاه تجاري اخذ شده است.
همچنين پنجره واحد الكترونيك براي تجارت ايجاد ميشود.
 هوشمند و الكترونيسازي بخشهاي مالياتي و خزانه داري ،قرار گرفتنس��امانه تداركات زيرنظر ذي حس��ابان و انجام خريدهاي دولتي در محيط
الكترونيكي با حضور مشتريان.
 هوشمندسازي و حذف محدوديتهاي مضر در گمرك ،فعالسازي كريدورآبي عالوه بر كريدور سبز گمركي كه  ۵۸درصد از فعاالن را پوشش دهد.
 مولدس��ازي  ۷ميليون ميليارد تومان داراييهاي دولت و قرار دادن آنهادر چرخه اقتصاد كشور
 واگذاري بخش��ي از  ۲۸۰هزار ميليون ريال شركتهاي دولتي ارزيابيشده و به روز شده در كشور كه قابليت واگذاري دارند.
 اعمال تخفيف در واگذاري سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهايسرمايهگذاري قابل معامله در بورس ()ETF
به شرح زير - :سهام قابل واگذاري به «صندوق سرمايهگذاري قابل معامله
واسطهگريهاي مالي» شامل باقيمانده سهام متعلق به دولت و با شركتهاي
دولتي در شركتهاي بيمه البرز ،بيمه اتكايي امين ،بانكهاي صادرات ايران،
ملت ،تجارت ،به ميزان  ۲۰درصد.
 س��هام قاب��ل واگذاري ب��ه «صندوق س��رمايهگذاري قاب��ل معاملهخودروس��ازي و صنايع فلزي» ش��امل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا
شركتهاي دولتي در شركتهاي ايرانخودرو ،سايپا ،شركت ملي صنايع
مس ايران و فوالد مباركه به ميزان  ۲۵درصد.
 سهام قابل واگذاري به «صندوق سرمايهگذاري قابل معامله صنايع پااليشنفت و پتروشيمي» شامل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در
شركتهاي پااليش نفت تبريز ،پااليش نفت بندرعباس ،پااليش نفت اصفهان و
پااليش نفت تهران به ميزان  ۲۰در صد (واگذاري سهام شركتهاي فوق ميتواند
به صورت ثبت سفارش و همچنين مشمول تخفيفهاي ذكر شده در مورد اول
فوق باش��د) .مبناي محاسبه قيمت براي تخفيف نيز قيمت متوسط سهام در
سي روز منتهي به فراخوان واگذاري خواهد بود.
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تحریم

تحريمهاي هستهاي ايران ( )۲۰۰۶-۲۰۱۵و ( ۲۰۱۸تاكنون [)]۲۰۱۹

قدرت هژمون و كارايي نظام تحريمها
در روند جهاني شدن

دكتر حسين جمالي| دكتر سيدصمد حسيني واسوكاليي|
نخس��تين تحريمهاي يك جنبه آمریکا عليه جمهوري اسالمي ايران ،به
سال  ۱۹۸۰-1358پس از اشغال سفارتخانه آمریکا بازميگردد .اين تحريمها،
در س��ال  ،1981-1359موجب تغيير رفتار ايران ش��ده كه بر اساس آن ،با
امضاي قرارداد الجزاير ،به آزادي اعضاي س��فارتخانه منجر شد .ايران از سال
 ۲۰۰۶تا  ،۲۰۱۵به دليل فعاليتهاي هستهاي ،با تحريمهاي بينالمللي مواجه
ش��د؛ تحريمهايي كه با قطعنامههاي شوراي امنيت و مطابق با فصل هفتم
منش��ور سازمان ملل متحد ،مشروعيت يافت .در واقع ،در اين برهه تاريخي،
تحريمها عليه جمهوري اس�لامي ،در قالب اتحاد و ائتالف بينالمللي صورت
گرفت كه تبعات و اثرات عميق و گس��تردهاي در ايران داشت .اين تحريمها،
به تغيير رفتار ايران و تصويب و اجراي برجام منتهي ش��د .اياالت متحده در
سال  ۲۰۱۸/1397با خروج از معاهده برجام ،تحريمهاي يك جنبهاي را عليه
ايران اعالم و اعمال كرد .اگرچه اين تحريمها ،با عدم حمايت جامعه بينالمللي
همراه شد ،اما اثرات همانند و حتي شايد بيشتر را به دنبال داشت .با اين وجود،
اين امر تاكنون ( ،)۱۳۹۸ /۲۰۱۹موجب تغيير رفتار ايران نش��ده است .حال،
پرسش اساسي اين است كه چرا و چگونه«تحريمهاي يك جنبه آمریکا» ،طي
 ،۲۰۱۹-۲۰۱۸اثرات گستره و عميق ،همانند تحريمهاي بينالمللي -۲۰۰۶
 ،۲۰۱۵بر ايران داش��ته؛ به گونهاي كه كل اقتصاد ايران را به وضعيت بحران
رسانده است؟ و راه برونرفت از اين وضعيت چيست؟ فرضيه پژوهش ،به مثابه

پاس��خ اوليه به پرسش تحقيق ،اين است كه قدرت هژمونيك آمریکا در يك
جامعه شبكهاي جهاني و همراهي شركتهاي خصوصي غيرآمریکايي به دليل
روابط گسترده اقتصادي با آمریکا و ترس از اعمال مجازاتهاي اقتصادي عليه
آنان ،توانس��ته با وجود عدم همراهي و حمايت جامعه بينالمللي ،كارآمدي
تحريمها را فراگير و حداكثري كرده كه در نتيجه ،اثرات عميق و گستردهاي
بر ايران داش��ته باشد .تنها راه برون رفت از اين وضعيت قرار گرفتن ايران در
ريل توسعهگرايي نوين توسعهگرايي در عصر جهاني شدن) است كه يكي از
پيامدهاي آن ،همكاري و همگرايي با نظام بينالمللي است .البته ،اتخاذ چنين
تصميم استراتژيكي ،مستلزم پذيرش مالحظات هژمون و تالش براي رسيدن
به مصالحه و سازش با آن است .روش تحقيق حاضر ،توصيفي تحليلي است.
بنابر يافتههاي پژوهش ،با مقايس��ه اين دو نوع تحريم در اين دو بازه زماني،
مشخص ميشود كه در تحريمهاي بينالمللي ،همراه با اثرات گسترده و عميق،
هم آمریکا حضور داش��ته و هم جامعه بينالمللي؛ درحاليكه در تحريمهاي
يكجانبه ،با اثرات همانند ،فقط آمریکا حضور داشته است .اين مقايسه بيانگر آن
است كه اثرات گسترده و عميق تحريمها ،تنها با حضور و اراده جدي آمریکا
به دست آمده است .آمریکا به دليل قرار گرفتن در مركزيت و كانون سرمايه
جهتي ،توليد علم و فناوري در عصر جامعه جهاني شبكهاي ،توانايي كارايي
نظام تحريمها را به صورت حداكثري و فراگير دارد؛ به گونهاي كه ميتوان ادعا
كرد كه اعمال اراده بينالمللي تنها به خواست و اراده آمریکا پيوند خورده است.
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بنابرنظربرخيپژوهشگران،تحريمها،درروابط
بينالملل معاص��ر« ،ابزارهايي براي حل و فصل
اختالفات و دس��تيابي به اهداف سياسي خاص
تلقي ميش��وند كه غالبا انعكاس��ي از نارضايتي
اعضاي قدرتمند شوراي امنيت از رفتار بينالمللي
و داخلي ساير اعضا است» (زهرايي و دولتخواه،
 .)۱۳۹ :۱۳۸۹در مورد تحريمهاي يكجانبه نيز
آمده است كه«تحريمهاي اياالت متحده آمریکا»
به معني «اقدامات غيرنظامي» آمریکاس��ت كه
تاثير نامطلوبي بر انتقال كاال ،خدمات و داراييهاي
مالي يك كشور خارجي خاص ميگذارد و هدف
از برق��راري آن ،تنبي��ه يا مجازات آن كش��ور يا
وادار س��اختن آن به تطبيق رفتار خود با اهداف
سياس��ي ،يا بيانگر ناخرس��ندي اياالت متحده
آمریکا از اقدامات و رفتارهاي آن كش��ور است»
(علوم��ي .)۱۳۸۵:۵۷-۱۳۸۴ ،تحريمه��اي

به همين دليل ،استفاده از تحريم بينالمللي،
به عنوان اقدام متقابل و نيز نوعي اقدام جمعي
از س��وي شوراي امنيت ،مشروع ،تلقي شده و
چنانچه انجام آن ،با بررس��ي وضعيت كشور
خاطي و نقاط ضعف آن همراه باش��د و براي
هر كشور ،تحريم خاص اعمال گردد ،ميتوان
ب��ه كارآيي تحريم به عن��وان ضمانت اجرايي
موثر ،اميدوار ب��ود (ح��دادي.)۱۰۹ :۱۳۸۲ ،
امروزه تحريمهاي بينالمللي به عنوان ابزاري
براي اعمال فشار اقتصادي بر كشورها از سوي
جامعه جهاني در جهت تعديل در سياستها
و رفتار آنها مطرح اس��ت .در حال حاضر اين
نقش به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه
مس��ئوليت حفظ صلح و امنيت بينالمللي را
بر اس��اس منش��ور ملل متحد بر عهده دارد،
واگذار شده است (حدادي.)۱۳۸۲ :۱۱۰ ،

اقتص��ادي ،رايجتري��ن تحريمه��اي بينالمللي
اس��ت كه در كنار تحريم سياسي و ديپلماتيك
و تحريمه��اي فرهنگي و ارتباطي به كار گرفته
ميش��ود (مهديلو ،ابوالحسني و رضايي:۱۳۹۸ ،
 .)۵۶تحريمه��ا ،امروزه ،در عصر جهاني ش��دن،
از گس��ترش و دامنه بيش��تري برخوردار شده و
قدرتهاي بزرگ جهاني ،به ويژه قدرت هژمون
در نظام بينالملل ،امكانات و توانايي بسياري براي
تحقق آن را دارند.
در خصوص چرايي وج��ود تحريمها ،غالبا
چنين استدالل ش��ده است كه بين تحريم و
جن��گ ،رابطهاي معكوس برقرار اس��ت؛ بدان
معنا كه هر اندازه بر شدت تحريم افزوده شود،
به هم��ان ميزان ،از ام��كان جنگ جلوگيري
ميش��ود .به س��خن ديگ��ر ،اساس��ا تحريم،
جايگزين جنگ اس��ت (زهراني.)۵۲ :۱۳۸۹ ،

بحث تحريم در فصل هفتم منشور ،طرح شده
اس��ت .مطابق اين فصل ،تش��خيص وقوع تهديد
يا نق��ض صلح يا تجاوز ،بر عهده ش��وراي امنيت
گذاشته شده اس��ت؛ به همينسان ،يك سلسله
اختيارات ،به اين شورا داده شده تا براي تصميماتي
كه در خصوص حف��ظ صلح و امنيت بينالمللي
اتخاذ ميكند ،ضمانت اجرا وجود داش��ته باش��د.
بدينمنظور ،اقداماتي كه ش��امل اس��تفاده از زور
نيس��ت ،در ماده  ۴۱منشور ،برشمرده شده است
كه متضمن «متوقف س��اختن تمام يا قسمتي از
روابط اقتصادي و ارتباطات راهآهن ،دريايي ،هوايي،
پستي ،تلگرافي ،راديويي و ساير وسايل ارتباطي و
قطع روابط سياسي» است (حدادي)۱۳۸۲ :۱۲۱ ،
تحريمهاي ايران بعد از انقالب  ،۱۳۵۷ش��امل
هم تحريمهاي ناش��ي از منشور و هم تحريمهاي
يكجانبه آمریکا بوده است .در اين زمينه ،هر چند

ش��ايد ،از اشغال سفارت آمریکا در تهران ،در آبان
 ۱۳۵۸و برقراري تحريمها عليه نظام نوتأس��يس
جمهوري اس�لامي تاكن��ون ( ،)۱۳۹۸تحريمها
به صورت متناوب و متوالي وجود داش��ته و دارد،
ام��ا در اين مي��ان ،نظام تحريمه��اي بينالمللي
 ۲۰۰۶ت��ا  ۲۰۱۵و يكجانب��ه  ،۲۰۱۸-۲۰۱۹هم
از نظر گس��تردگي و هم اثرات و پيامدها ،اساس��ا
با دوره پيش از خود ،متمايز بوده و قابل مقايس��ه
نيست .نخستين نظام تحريمهاي بينالمللي عليه
جمهوري اسالمي ،بعد از آشكار شدن فعاليتهاي
هس��تهاي ايران ( ،)۱۳۸۱در سال ۱۳۸۵ /۲۰۰۶
برقرار گرديد كه شامل قطعنامههاي اول ،شماره
 ،۱۶۹۶نه��م مرداد ( ۱۳۸۵س��ي و يك��م ژوئيه
 ،)۲۰۰۶دوم ،ش��ماره  ،۱۷۳۷دي ( ۱۳۸۵بيست
و س��وم دس��امبر  ،)۲۰۰۶سوم ،ش��ماره ،۱۷۴۷
چهارم فروردين ( ۱۳۸۶بيس��ت و چهارم مارس
 ،)۲۰۰۷چهارم ،ش��ماره  ،۱۸۰۳سيزدهم اسفند
( ۱۳۸۶سوم مارس  ،)۲۰۰۸پنجم ،شماره ،۱۸۳۵
ششم مهر  ۱۳۸۷بيست و هفتم سپتامبر )۲۰۰۸
و ششمين و آخرين آن ،به شماره  ،۱۹۲۹نوزدهم
خ��رداد  ۹( ۱۳۸۹ژوئن  )۲۰۱۰ب��ود .بنابر مفاد
قطعنامهها كه با هدف تعليق فعاليتهاي هستهاي
ايران ،جهتگيري شده بود ،تحريمهاي زير عليه
دولت ،شركتها و اشخاص اعمال گرديد :تحريم
تاسيس��ات حساس هس��تهاي و توقيف داراييها
و ش��ركتهاي ايراني مرتبط با برنامه هس��تهاي،
درخواست از همه كشورهاي جهان براي محدود
كردن همكاري خود با شركتهاي ايراني در زمينه
انرژي هس��تهاي ،ممنوعيت ص��ادرات و واردات
س�لاحهاي س��نگين به ايران (ايران نبايد از هيچ
فعاليت تجاري مرتبط با غنيسازي اورانيوم و ديگر
مواد هستهاي با فناوري ديگر كشورها بهرهمند شود
و همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بايد از
انتقال هر گونه ماشين نظامي مانند نفربر زرهي،
هواپيماي جنگي ،هليكوپت��ر تهاجمي ،توپخانه
كاليبر باال ،كشتي نظامي ،موشك و سيستمها و
تجهيزات مربوط به اين سالحها به ايران جلوگيري
كنند) و محدوديتهاي مسافرتي و مالي بر افراد و
شركتهاي ايراني (Arms, 2015 ,6 August
.)Control Association
اي��ن تحريمها ،ش��امل -۱« :تحريم بازرگاني،
 -۲تحريم مالي و بانكي -۳ ،تحريم سرمايهگذاري
 -۴تحريم حمل و نقل -۵ ،تحريم افراد -۶ ،تحريم
انتق��ال دان��ش و فن��اوري -۷ ،تحريم سياس��ي،
 -۸تحريم نظامي -۹ ،تحريم ورزشي و فرهنگي،
 -۱۰تحريم آموزش��ي و  -۱۱تحريم مسافرتي»
(آل كجباف و انصاريان ،)۱۵ :۱۳۹۳ ،چنان اثرات
عميق و گس��ترده بر ايران داشت كه حل و فصل
بحرانه��اي ناش��ي از تحريمها ،ب��ه جدال اصلي

تحریم
شماره  -140بهار 1399

نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري سال ۱۳۹۲
تبديل ش��د .بلوكه ش��دن درآمدهاي ارزي ايران،
از جمله درآمد نفتي در بانكهاي خارجي ،كاهش
ش��ديد صادرات نفتي و محصوالت پتروش��يمي،
موانع جدي بر سر راه مباالت تجاري و ارزي ايران،
قطع روابط نظام دانش��گاهي ايران با مراكز علمي
جهان ،نوسانات ش��ديد ارزي و افزايش بيسابقه
ن��رخ تورم در كاالهاي مورد ني��از مردم ،از جمله
اين اثرات بود .پس از برگزاري انتخابات و پيروزي
حس��ن روحاني ،به عنوان كاندي��داي موافق حل
اختالفات ايران و غرب بر س��ر مسائل هستهاي،
مذاكرات ايران و گروه موسوم به ( ۱۰۵شامل پنج
قدرت بزرگ عضو دائمي شوراي امنيت ،به همراه
آلمان) ،طي دو س��ال ،به صورت فشرده و سخت،
در نهايت به تصويب برنامه اقدام مشترك مشهور
به «برجام» شد.
اياالت متحده آمریکا ،با رياستجمهوري دونالد
ترامپ ،با خروج از توافقنامه بينالمللي برجام ،در
س��ال  ،۱۳۹۷ /۲۰۱۸تحريمهاي يك جانبهاي را
علي��ه ايران ،اعالن و اعمال كرد كه با وجود پيش
بيني برخيها مبن��ي بر فقدان تاثيرات جدي ،به
دليل عدم اجماع بينالمللي ،آثار و پيامدهاي بسيار
گسترده و عميقي بر جاي گذاشت .اين تحريمها،
بر اساس ليست وزارت خزانه داري آمریکا ،شامل
بيش از  ۷۰۰نفر ،سازمان ،هواپيما و كشتي بوده
است .در اين ليست بيش از  ۳۰۰شهروند ايراني،
بيش از  ۱۰۰نهاد وابسته به بخش حمل و نقل و
انرژي ،بيش از  ۲۰۰كش��تي ۷۰ ،موسسه مالي از
جمله  ۵۰بانك ايراني ،شركت هواپيمايي ايران و
 ۶۷هواپيما عنوان شده است .در ميان بانكهاي
مورد تحريم ايران ،بانك ملي ،ملت ،آينده ،قوامين،
س��په ،صنعت و معدن ،تجارت و شمار ديگري از
بانكهاي اين كش��ور به چشم ميخورد .شركت
ملي نفت ايران و نهاده��اي مربوطه آن در خارج
از اين كشور نيز در ليست تحريمهاي جديد قرار
گرفتند .ش��ركت كش��تيراني جمهوري اسالمي
ايران ،شركت ملي تذكر ايران و  ۲۱۱كشتي تحت
كنترل و  ۶۵شخص حقيقي و حقوقي مربوطه از
جمله ديگر نهادهاي ايراني تحت تحريمهاي جديد
آمریکا عليه اين كشور هستند.
مواجهه جامعه بينالمللي با تحريمهاي يكجانبه
آمریکا ،حداقل ،س��ه وجه متمايز داشت :نخست،
تالشهاي بس��يار گس��ترده ديگر اعضاي دائمي
ش��وراي امنيت جهت متقاعد كردن آمریکا براي
عدم خروج از برجام؛ دوم ،عدم حمايت و همراهي
رس��مي ديگر كش��ورهاي جهان در تحريمهاي
آمریکا در قالب نپيوستن به نظام تحريمها و حتي
تالشهاي��ي براي برخ��ي معافيتها و همچنين
تالشهايي براي دور زدن تحريم ها :مانند خريد

نفت ايران توس��ط چين)؛ سوم ،تالش كشورهاي
اروپاي��ي براي حل برخي از آثار ناش��ي از تحريم
(ماننداينستكس).
تحريمهاي يكجانبه آمریکا طي دو سال ۲۰۱۸
تا  ۲۰۱۹اثرات وس��يعي همچون نزديك به صفر
رساندن صادرات نفت ،قفل كردن تمامي مباالت
تجاري و بازرگاني ،دسترسي سخت ايران به اقالم
دارويي و مواد غذايي ،قطع روابط نظام دانشگاهي
ايران با مراكز آكادميك و پژوهشي جهان و حتي
ايجاد ش��رايط دشوار مس��افرت به خارج از كشور
از جمل��ه ب��ه آمریکا حتي براي مقامات رس��مي
و ديپلماته��اي ب��راي براي ش��ركت در مجامع
بينالمللي ،نوسانات ش��ديد ارزي ،و تشديد نرخ
ت��ورم به ويژه در بخش صنعت خوردروس��ازي و
فلزات گرانبها (طال) داشته است.
با وجود ع��دم حمايت همپيمان��ان آمریکا از
نظ��ام تحريمهاي يك جانبه اين كش��ور ،دامنه،
سطح و اثرات اين نوع تحريم ،بيش از تحريمهاي
شوراي امنيت بوده اس��ت .اين گزاره ما را به اين
پرس��ش اساسي هدايت ميكند كه چرا و چگونه
نظام تحريمه��اي يكجانبه آمریکا ،اثراتي بيش از
تحريمهاي شوراي امنيت داشته است؟
بنابر فرضيه اين پژوهش و در پاسخ به پرسش
تحقيق ميتوان گفت :قدرت هژمون آمریکا در
نظام بينالمللي با سلطه مالي دالر و در يك بستر
جامعه شبكهاي جهاني و همراهي شركتهاي
خصوصي غيرآمریکايي به دليل روابط گسترده
اقتصادي با آمریکا و ترس از اعمال مجازاتهاي
اقتصادي عليه آنان ،توانسته است با وجود عدم
حماي��ت جامعه بينالمللي ،اثراتي گس��ترده و
عميقي را بر دولت ملت ايران و مناسبات آن با
كشورهاي مختلف دنيا بگذارد.
ادبيات موضوع
منابعي كه در خصوص نظام تحريمها و كارايي
آن بح��ث و بررس��ي كردهاند ،عمدت��ا مربوط به
تحريمهاي يكجانبه آمریکا ،تحريمهاي بينالمللي
و اتحاديه اروپا قبل از برجام بودهاند .در اين ميان،
آثاري كه موضوع كارايي نظام تحريمها را تحليل
كردهان��د ،برخيها به ناكارآمدي آن نظر دادهاند و
برخي هم كارآمدي آن را ناشي از اجماع بينالمللي
دانستهاند.بهطورمثال،نويسندهاي،چنيناظهارنظر
كرده كه «در تبيين ناكارآمدي سياسي تحريمها
و ممنوعيتهاي تجاري بعد از س��ال  ۲۰۰۶عليه
ايران ،غالبا اس��تدالل ميشود كه سابقه ايران در
تحريم و ممنوعيت تجاري بعد از انقالب اسالمي،
منجر به كاهش آسيبپذيريهاي اقتصادي اين
كشور در برابر محدوديتهاي اقتصادي شده است
و به همين علت ،تحريمها و محدوديتهاي تجاري

جديد ،ناكارآمد هستند .با تكيه بر آمار اقتصادي،
نش��ان داده ميشود كه آسيبپذيريهاي اقتصاد
ايران در س��ه حوزه «وابستگي به سرمايهگذاري
خارجي در بخش انرژي»« ،وابستگي به صادرات
نفت» و «واردات برخي مواد پتروش��يمي ،نه تنها
كاهش نيافته ،بلكه در س��الهاي اخير تش��ديد
ش��دهاند .تحريمهاي بعد از  ،۲۰۰۶اراده ملي در
پايهگ��ذاري اقتصاد ملي خودكفا را تقويت نموده
اس��ت (بي��ات .)۹۳۵ :۱۳۹۱ ،در نقط��ه مقابل،
پژوهش��گراني كه به كارآمدي نظام تحريمها باور
دارند ،آن را محص��ول اتحاد و ائتالف بينالمللي
يا هم��ان اجماع جهاني ميدانن��د .بهطور مثال،
زهراني مينويسد« :در گرما گرم بحران اقتصادي
كه گريبانگير كشورهاي جهان شده است ،ارزيابي
ميزان تاثيرگذاري تحريمهاي اقتصادي ،بس��يار
مشكل است؛ زيرا مهمترين پيششرط موفقيت
چنين تحريمهايي ،همانا اجماع بينالمللي است
ك��ه در چنين ش��رايطي ،محقق ش��دن چنين
چيزي ،مشكل به نظر ميرسيد» (زهراني:۱۳۸۷ ،
 .)۵نويس��ندگان مقاله حاضر ،متف��اوت از برخي
پژوهشهاي ذكر ش��ده باال ،بر اين نظرند كه اوال
نظام تحريمها ،بر خالف نظرات برخي از محققان،
كارايي و كارآمدي بسيار بااليي داشته؛ به گونهاي
كه تغيير رفتار دولت ايران را به دنبال داشته است.
ثانيا كارايي نظام تحريمها ،برخالف نظرات برخي
ديگر از پژوهشگران ،به اجماع بينالمللي وابسته
نيس��ت و بيش از هم��ه ،اراده هژم��ون در نظام
بينالملل ،اين كارايي را تضمين ميكند .به عالوه،
حتي كارايي تحريمه��اي بينالمللي به حضور و
اراده آمریکا وابسته است .پژوهش حاضر همچنين
در مقايسه با تحقيقات صورت گرفته در خصوص
تحريمه��ا ،اين نوآوري را دارد ك��ه بر دوره زماني
متأخر ،يعني تحريمهاي يكجانبه ،۲۰۱۸-۲۰۱9
متمركز شده است.
براي آزمون فرضيه ،ابتدا ،نظام بينالمللي پساجنگ
سرد ،به بحث گذاشته ميشود كه آمریکا در آن ،نقش
هژمون را به عهده دارد .آنگاه ،مجموعه توانمنديها و
ظرفيتهاي اياالت متحده آمریکا ،بررسي و تحليل
ميش��ود كه چگونه به پشتوانه آنها ،اهداف تحريمي
يكجانبه را تحقق بخش��يده اس��ت .س��پس ،روند و
وضعيت جهاني ش��دن ،مورد بررس��ي قرار ميگيرد
كه بستر و شرايط الزم را براي بهرهگيري حداكثري
آمریکا از توانمنديهايش فراهم س��اخته اس��ت .در
نهاي��ت ،وضعي��ت و موقعيت ش��ركتهاي بزرگ و
چندمليتي دنيا ،مورد بررسي تحليلي قرار ميگيرد
كه در نسبت سنجي با اقتصاد آمریکا و در مقايسه با
ميزان سودآوري از ايران ،به لحاظ ريسك مجازاتهاي
ناش��ي از نقض تحريمها ،مناس��بترين ابزار تحقق
اهداف تحريمي آمریکا قرار گرفتهاند.
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نظام بينالمللي پس�اجنگ سرد؛ قدرت
هژمونيكآمریکا
تحريمه��اي بينالملل��ي ( )۲۰۱۵-۲۰۰۶كه
مصوبه ش��وراي امنيت را به همراه داشت و واجد
مشروعيت بينالمللي بود ،با مجموعه تحريمهاي
تشديدكننده آمریکا در همين بازه زماني ،همزمان
اس��ت .اگرچه در آن دوران ،تشخيص اينكه كدام
يك از اين دو طيف تحريم (بينالمللي و يكجانبه)،
ضمان��ت اجراي تحريمها را تأمين كرده و كارايي
و كارآمدي آنها را به حداكثر رسانده ،قابل تبيين
نبود ،اما با گذشت زمان و تصويب برجام و خروج
آمریکا از آن ،اين نكته به صورت واضح و روش��ن،
آشكار ش��د كه در غياب تحريمهاي بينالمللي،
آمری��کا توانس��ت به ص��ورت يكجانب��ه ،كارايي
حداكثري تحريمهاي يكجانب��ه خود را تضمين
كند .از اين رو ،اكنون ميتوان دريافت كه ش��ايد

جابهجا ش��ود« :ظهور قدرتهاي اقتصادي جديد
منطقهاي به ع�لاوه وقوع بحران بزرگ  ۲۰۰۸كه
ضعفهاي جدي نظام اقتص��اد بينالملل پس از
جنگ جهاني دوم به رهبري آمریکا را برمال كرد،
موجب شكلگيري چرخه جديدي در جابهجايي
در ق��درت هژمونيك خواهد ش��د كه آثار مهمي
بر ساخت نظام اقتصاد بينالملل خواهد گذاشت.
(دين��ي تركمان��ي .»)۱۳۹۱-۱۹۴ ،در برخ��ي
پژوهشها نيز با وجود باور به نام فراقطبي ،آمریکا،
تنها ابر قدرت در وضعيت كنوني دانس��ته ش��ده
كه جريانهاي اصلي را در دس��ت دارد« :در نظم
بينالملل بعد از جنگ سرد ،پژوهشگر به ناچار بايد
سياستها و رفتار آمریکا را نقطه عزيمت خود قرار
دهد؛ چون بعد از جنگ سرد اين كشور به شكل
تنها ابر قدرت تاريخ روابط بينالملل سربرآورد و به
عنوان تعيينكننده جريانهاي عمده و اصلي نظام

كارايي نظام تحريمهاي بينالملل��ي نيز در دوره
 2015-۲۰۰۶ب��ه تش��ديد تحريمه��اي آمریکا
بازگ��ردد و نه مش��روعيت و ضمانت تحريمهاي
بينالمللي از سوي جامعه بينالملل .چنين امري،
نشان از قدرت هژمونيك آمریکا در نظام بينالمللي
پس از جنگ سرد دارد.
نظام بينالملل ،پس از فروپاشي نظم دوقطبي
در دهه ( ۱۹۹۰با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
در س��ال  )۱۹۸۹-1990كه ميتوانس��ت صورت
بنديهاي متفاوتي به خود گيرد ،طي س��ه دهه،
همچنان با نظرورزيهاي مختلفي مواجه اس��ت.
به همين دليل ،وضعيت نظام بينالملل پساجنگ
س��رد ( ۱۹۹۰به بعد) ،ب��ا نظريهها و تحليلهاي
متفاوتي ،تبيين شده است .بنابر يك تحليل ،امكان
تغيير قدرت هژمونيك آمریکا ،با جايگزيني قدرت
چين ،وج��ود دارد و موقعيت دالر هم امكان دارد

بينالملل مطرح شد» (موسوي شفايي و شاپوري،
 .)۱۴۲ :۱۳۹۴تعدادي از پژوهشگران ،براي آمریکا،
در وضعيت پس��اجنگ س��رد« ،قدرت ساختاري
فراگير و همه جلبه» قائل هس��تند كه سياس��ت
خارج��ي متناظر با آن را در پيش گرفته اس��ت:
«دگرگوني ساختاري در نظام بينالملل به گونهاي
اجتنابناپذير بر سياست خارجي اياالت متحده كه
از قدرت ساختاري فراگير و چندجانبهاي برخوردار
است و روند نظام دوقطبي را با موفقيت و مطلوبيت
بااليي طي كرده تأثير برجاي ميگذارد» (متقي،
 .)۳۸ :۱۳۷۶بعضيها ه��م قدرت نظامي آمریکا
را بدون رقيب دانس��تهاند :آمریکا اگرچه از لحاظ
قدرت نظامي ،بسيار پيشرو است ،اما در زمينههاي
اقتصاد مالي و صنعتي ،رقب��اي جدياي دارد كه
ميتوانند تشكيلدهنده يك نظام چندقطبي در
عرصه روابط بينالملل باشند» (سيمبر و قرباني،

 .)۱۱۳ :۱۳۸۹در پژوهشهايي هم با اس��تناد به
نظريه نوواقعگراي ساختاري «كنت والتز» قدرت
تمام عيار آمریکا را در دوره پساجنگ سرد ،به مثابه
هژموني تلقي كرده كه انتظار دارد همه دولتها بر
مدار او حركت كنند« :در شرايط نظام تك قطبي،
واحدهاي سياس��ي از استقالل چنداني برخوردار
نيس��تند و تالش قدرت برتر اين اس��ت كه همه
واحده��ا ،هژموني آن ق��درت و نظم هژمونيك را
بپذيرند» (حسيني متين .)۱۲۱ :۱۳۹۰ ،اما اكنون،
با گذشت حدود سه دهه ،شايد بدون هيچ ترديدي
بتوان گفت كه نظام بينالملل به صورت تكقطبي
سلسله مراتبي به رهبري آمریکا شكل گرفته است؛
به گونهاي كه اين كش��ور نقش هژمون را در اين
نظام دارد.
البت��ه ،هژمون از جمله مقوالتي اس��ت كه در
نظريههاي روابط بينالملل ،مباحث گس��ترده و
پر دامنهاي را به ميان كشيده است؛ همانطوري
كه در خصوص نقش قدرت هژمونيك آمریکا نيز
تحليلهاي گس��ترده و همهجانبه ،مطرح ش��ده
اس��ت .بهطور مثال« ،گيلپي��ن» ،با طرح موضوع
«ثب��ات هژموني��ك» ،آن را ش��رايطي ميدان��د
كه يك كش��ور با ايجاد قواع��د و رژيمهاي موثر
بينالمللي در زمينههاي گوناگون ،ثبات سيستم
را حف��ظ ميكند و س��اير بازيگ��ران را به رعايت
قواع��د واميدارد (Gilpin, 1987 :43؛ به نقل از
كواليي و نيكنام .)۱۶۷ :۱۳۹۳ ،همچنين ،هژموني
بهطور عام و هژمون��ي آمریکا به صورت خاص ،از
س��ه ركن «مادي»« ،اراده تبديل شدن به قدرت
هژمونيك» و در نهايت« ،ايدئولوژي اجماعس��از و
مشروعيتبخش» تشكيل شده است .اين سه ركن،
به ترتيب ش��رط الزم»« ،ش��رط كفي» و «شرط
تداوم» هژموني آمریکا محسوب ميشوند (موسوي
ش��فايي( )۱۲۰ :۱۳۸۸ ،ذاكري��ان و مهدويپور،
 .)۵۶ :۱۳۹۵ب��ر اس��اس نظريهه��اي هژموني ،با
فروپاشي اتحاد شوروي ،آمریکا به هژمون جهاني
بدون رقيب تبديل شده است .در اين راستا ،آمریکا
تالش كرده اس��ت تا نفوذ و تس��لط خود بر تمام
مناطق جهان را حف��ظ كند و به ويژه از پيدايش
هژمونهاي منطقهاي مستقل مخالف با اهداف و
منافع خود ،جلوگيري كند .در اين شرايط ،آمریکا
تالش كرده و ميكند تا ارزشهاي خود را جهاني
ك��رده و در موقعيت هژمون ،داراي ثبات و برتري
شود (ذاكريان ،مهدويپور. )۴۵-۴۴ :۱۳۹۵ ،
هژموني به معناي تفوق است و هنگامي شكل
ميگي��رد كه يك كش��ور در تمام��ي مقولههاي
سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و نظامي در شرايطي
اس��ت كه در سطحي بس��يار متفاوتتر از ديگر
قدرتها قرار دارد .اين شرايط موجب خواهد شد
كه قدرت مربوطه ،ابتكار عمل را در شيوه مديريت
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جهاني به دس��ت گرفته و چن��ان از برتري بدون
منازعه خود بهره ميگيرد كه هيچ كشور يا گروهي
از كشورها نتواند بر آن غالب شوند (آجرلو و اعتبار،
 .)۱۴۱-۱۴۰ :۱۳۸۷آمری��کا ب��ا داش��تن چنين
موقعيت و نقشي توانست نظام تحريمهاي خود را
بدان سان كه گذشت ،فراگير و حداكثري نمايد.
عوامل زمينهساز و تسهيلكننده هژموني :دارار
بودن قدرت ساختاري در نظام بينالملل؛ برتري
نس��بي در عرصههاي نرمافزاري و س��ختافزاري
به ويژه پس از جنگ سرد و فروپاي شوروي؛ توفق
سياسي نظامي براي امكان تحميل اراده به ديگران؛
سابقه طوالني و تعريف شده بهرهگيري از قدرت
نظامي براي مداخله جويي در نقاط مختلف جهان،
در سياست خارجي آمریکا؛ توجه ويژه به موضوع
بازدارندگ��ي در اس��تراتژي نظامي آمریکا :حضور
نظاميگرايان در رهبري دستگاه سياست خارجي
آمریکا به ويژه پس از س��ال ۲۰۰۰؛ جلوه مطلوب
هژمون��ي آمریکا به دليل ناتواني برخي از دولتها
در رس��يدن به فهم مشترك در خصوص مسائل
منطقهاي؛ منازعات منطقهاي ،دس��تاويزي براي
نظاميگ��ري آمریکا با عنوان «تالش براي امنيت
جهاني»؛ س��ابقه حضور نظامي مستقيم در نقاط
مناقش��ه خيز جهان از جمله منطقه خاورميانه؛
بهرهگي��ري از بودجه باالي نظام��ي ،عاملي براي
تداوم تفك��رات هژمونيگرايي (آجرل��و و اعتبار،
. )۱۳۸۷ :۱۳۹-۱۴۰
به همانس��ان كه مفهوم هژم��ون ،به مثابه
يكي از كانونيترين مسائل نظام بينالملل ،طرح
و بحث شده اس��ت؛ هژموني آمریکا نيز در اين
چارچوب ،مورد توجه جدي و فراگير قرار گرفته
است .از جمله ،بيان شده است كه آمریکا درصدد
است كه با گس��ترش و اشاعه فرهنگ و دانش
خود به عنوان مولفههايي از قدرت نرم ،به س��ه
هدف ارتقاي ميزان مشروعيت نظام سياسي در
عرصه بينالملل ،حفظ پرستيژ بينالملل و در
نهايت ،مديري��ت و جهتدهي به افكار عمومي
در راس��تاي س��اختار هژمونيك خ��ود نائلايد
(كتاب��ي ،يزدان��ي و رضاي��ي .)۱۳۹۱ :۱۰۷ ،به
ع�لاوه ،در تحليل هژموني آمریکا بعد از جنگ
س��رد و واكنش مخالف��ان آن ،در رويداد مهم و
تعيينكننده يازده سپتامبر ،آمده است كه يازده
سپتامبر شكل گرفت ،زيرا بسياري آمریکا را بيش
از آن قدرتمند يافتهاند كه آن را قابل تحمل يابند
و از س��وي ديگر ،مولفههاي قدرت را نزد خود،
بيش از آن ضعيف و محدود ميدانند كه قادر به
تغيير نحوه توزيع قدرت در سطح نظام بينالملل
باش��ند و بدين جهت راهي جز دس��تيازي به
عمليات تروريستي براي چالشگري نسبت به
ساختار نظام بينالملل كه در بطن آن ،هژموني

آمریکا اعمال ميشود نيافتند .اين حوادث نشان
داد كه موقعيت و جايگاه ويژه آمریکا و توانمندي
فزاينده اين كشور در حيطههاي سياسي ،نظامي
و اقتصادي ،ش��رايطي را فراهم ساخته است كه
اشاعه ارزشها و دستيابي به منافع براي آمریکا،
بسيار سهلتر ش��ده و در مقابل باعث تضعيف
موقعيت ديگر كشورها و ناتواني در تحقق منافع
آنها شده است (دهشيار. )۱۳۸۱ :735 ،
حتي بنابر نظريهها و تحليل مطرح ش��ده در
دانش روابط بينالملل ،آمریکا ،از دهه  ،۱۹۹۰وارد
عصري ش��د كه از آن ميتوان ب��ه عنوان «دوران
تس��لط هژمونيك» نام برد .در اين راستا ،مفهوم
هژمون��ي ،جامعترين مفهومي اس��ت ك��ه با آن
ميتوان رفتار آمریکا را در صحنه نظام بينالمللي
پس از جنگ جهلي دوم توضيح داد .در اين مقطع،
آمریکا ،اقتصاد سياسي بينالمللي را از نو احيا كرد
و نظامي جهاني را به وجود آورد كه بيشتر مسائل
روابط بينالملل ،متأثر از جايگاه آمریکا بود .در دهه
اخير ،به واسطه نوواقعگرايي حاكم بر عرصه روابط
بينالملل و توسعه قابليت مهمي با نام«قدرت نرم
افزاري» ،نظام تازهاي در روابط بينالملل ش��كل
گرفته و كانون واحدي به نام «هژمون» پديد آمده
كه در آن ،تنها يك ابر قدرت به نام اياالت متحده
آمریکا قرار دارد (افتخاري( )۱۴۱ :۱۳۸۳ ،آجرلو و
اعتبار.)۱۴۵ :۱۳۸۷ ،
يك��ي از اثرات و پيامدهاي ق��درت هژمونيك
آمریکا ،كارآمدي نظ��ام تحريمهاي يكجانبه اين
كشور عليه ايران ،طي دو سال  ۲۰۱۹-۲۰۱۸است
كه توانست همه دنيا (شامل دولتها و شركتهاي
بزرگ و چندمليتي را با اهداف تحريمي خود همراه
كند .اياالت متحده آمریکا ،به دليل نقش هژمون
داشتن ،توانسته چنان نظام تحريم يكجانبهاي را
اعمال كند كه همتراز با تحريمهاي بينالمللي و
حتي فرات��ر از آن ،قرار گيرد .به تعبير «پيتر هيز
گريز» ،از زمان شكلگيري سيستم دولت مدرن
با معاهده وستفالي در سال  ،۱۶۴۸هيچ كشوري
حتي انگلس��تان قرن  -۱۹از قدرت نظامي بدون
رقيب كه امروزه آمریکا صاحب آن است ،برخوردار
نبوده است .هنوز هيچ ائتالفي از قدرتهاي بزرگ
ب��راي ايجاد توازن در مقاب��ل اياالت متحده ،و در
دفاع از تئوريهاي سنتي روابط بينالملل شكل
نگرفته است .اين وضعيت غير معمول باعث شده
تمام قدرتهاي بزرگ در جس��توجوي تعريف
مجدد سياستهايشان در رابطه با اياالت متحده
بر آيند (هيز گريز .)۲۵۵ :۱۳۸۵ ،اين امر ،تا بدانجا
پيش رفته كه با وجود باقي ماندن برخي از عناصر
مقاومت در سياس��تهاي چين ،اس��تراتژي اين
كشور به شكل وس��يعي از ايجاد توازن به سمت
پيروي از قدرت برتر تغيير شكل داده است (هيز

گري��ز .)۲۵۹ :۱۳۸۵ ،آمری��کا در چني��ن فضا و
پوياييهاي بينالمللي ،به اهداف تحريمي خود ،به
صورت كارآمد و كارا دست يافت.
جامعه شبكهاي جهاني ،بسترساز اعمال تحريمها
جهان در دهههاي پاياني قرن بيس��تم ،دچار
دگرگوني ساختاري گرديد كه بنابر تعبير و تحليل
«امانوئل كلستلز»« ،جامعه شبكهاي» نام گرفته
است؛ شبكهاي تكنولوژيك ،اطالعاتي و ارتباطاتي
كه بستري مناسب براي تحقق اهداف تحريمهاي
يكجانبه هژمون در نظام بينالملل ،يعني آمریکا
قرار گرفت .جامعه شبكهاي ،مهمترين پديدارهاي
خود را در مقوالتي چون «جهاني شدن ،پيدايش
قطبهاي تازه اقتصادي ،اشكال تازه جنبشهاي
اجتماعي،الگوهايجديدمديريتتوليد،انگارههاي
تازه رابطه كار و سرمايه ،ظرفيتها و كاستيهاي
نظام نوپديد اشتغال ،و شيوههاي تازه جستوجوي
معنا و هويت از جذب فرد و جماعت» ،به نمايش
گذاشته اس��ت (پوالدي .)۳۹ :۱۳۸۲ ،تكنولوژي
اطالعات ،ب��ه معناي مورد نظر كاس��تلز ،عبارت
اس��ت از تكنولوژي مرتبط با ميكروالكترونيك و
اس��تفاده از كامپيوتر ،مخابرات ،راديو ،تلويزيون و
الكترونيك نوري كه در يك پارچه شدن بازار مالي،
نقش اساس��ي ايفا كرده اس��ت (پوالدي:۱۳۸۲ ،
 .)۴۰-۴۱اين جامعه شبكهاي ،در قلمرو اقتصاد،
شبكه جهاني اقتصادي را شكل داد كه مهمترين
بستر اجراي اهداف تحريمي آمریکا قرار گرفت.
اگر وجوه متفاوت جامعه شبكهاي جهاني ،شرح
و بسط داده شود ،به درستي ،ميتوان دريافت كه
چگونه آمریکا از اين ساختار براي اهداف تحريمي
خود بهره جسته اس��ت .قرار گرفتن تحريمهاي
آمریکا در ساخت جامعه شبكهاي جهاني ،موجب
«جهاني شدن تحريم ها» شده است كه در نتيجه،
هم ضمانت اجراي اين تحريم تامين ش��ده و هم
كارآمدي و كارآيي آن ،حداكثري و فراگير ش��ده
اس��ت .در اينجا ،به اختصار ،گزارش نسبتا جامع
«پوالدي» از كتاب عصر اطالعات كاستلز ،ارائه و
پيوند آن با كارايي تحريمهاي متاخر آمریکا بيان
ميشود.
مهمتري��ن وجه دگرگون��ي در زمينه پيدايش
اقتصاد جهاني ،ب��ا مديريت توليد و توزيع و خود
فرآيند توليد ،پيون��د دارد .اكنون واحدهاي غالب
در تولي��د كاال و خدم��ات در سراس��ر جهان ،به
لح��اظ روش كار ،طوري س��ازمان يافتهاند كه به
شكلگيري يك شبكه جهاني انجاميده است .نظام
جديد توليد ،متكي به اشكال مختلفي از اتحادها
و همكاريهاي موقت ميان شركتها ،شبكههاي
كوچك و متوسط با يكديگر و با شركتهاي بزرگ
اس��ت كه به اين ترتيب ،شبكهاي فراملي را پديد
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ميآورند .اين ساختار صنعتي از حيث سرزميني
در سراسر جهان گسترده شده است و هندسه آن
در حال تغيير مداوم است (پوالدي.)۴۳ :۱۳۸۲ ،
وجه مش��خصه اقتصاد جهاني كه از توليد مبتني
بر اطالعات و رقابت پديدار ش��ده ،عبارت است از
وابس��تگي متقابل ،عدم تقارن ،منطقهاي شدن،
تنوع فزاينده در درون هر منطقه ،جذب گزينشي،
تقسيمبندي و هندسه بسيار متغير آن .خط كانوني
اقتصاد جهاني ،يك شبك بسيار درهم تنيده بين
اياالت متحده ،اروپاي غربي و ژاپن اس��ت كه روز
ب��ه روز نيز بر درهم تنيدگي آن افزوده ميش��ود.
همه مناط��ق جهان ،اقتص��اد خ��ود را پيرامون
اي��ن كان��ون و در يك رابطه وابس��تگي چنداليه
سامان ميدهند .ساختار اقتصاد اطالعاتي جهاني
به ص��ورت يك اقتصاد درهم تني��ده نامتقارن يا
نامتناظر بر محور س��ه منطقه اقتصادي عمده و

كه شركتها را قادر ميس��ازد تا به شكل بالمنازع
در يكي از بازارهاي بزرگ فعاليت كنند و همچنان
امكان دسترسي به بازارهاي ديگر را با محدوديتهاي
هرچه كمتر داشته باشند .سومين عامل ،تفاوت بين
هزينهه��اي توليد در محل و قيمتها در بازار مقصد
اس��ت و باالخره چهارمين عامل به توان سياس��ي
نهادهاي ملي و فراملي در پيش��برد استراتژي رشد
براي كشورها يا مناطق تحت حاكميت آنها بستگي
دارد (پ��والدي .)۴۵-۴۴ :۱۳۸۲ ،آمریکا ،ش��ايد به
س��هولت و بنابر مكانيسم پوياييهاي جهان در هم
تنيده كنون��ي و نيز موقعيت ق��درت برتر در نظام
بينالمللي به عنوان هژمون ،توانست اهداف تحريمي
خود را اجرايي و اثربخش نمايد.
البته ،اياالت متح��ده آمریکا از دو مزيت ديگر
خود نيز ب��راي كارآيي تحريمهاي يكجانبه خود
بهره جس��ت :يكي سلطه مالي دالر كه بنابر نظام

فاصله روز افزون مناطق برخوردار از اطالعات فني
و ثروت در يك س��و و مناطق فقرزده و طرد شده
در سوي ديگر سازماندهي شده است .سه منطقه
مورد اشاره عبارتند از اروپا ،آمریکاي شمالي ،آسيا-
اقيانوس آرام .س��ه منطقه در عين حال به دليل
در هم تنيدگي اقتصادي سرنوشت مشتركي دارند
(پوالدي. )۴۴ :۱۳۸۲ ،
ساختار اقتصاد جهاني را ديناميسم رقابت ميان
كارگ��زاران اقتصادي (ش��امل كش��ورها ،مناطق و
حوزههاي اقتصادي و محل اس��تقرار اين كارگزاران
تعيين ميكند .نتيجه اين رقاب��ت 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 آمریکاي ش��مالي و در سطحي كوچكتر
ژاپن است .بهترين موقعيت رقابتي ،موقعيتي است

«برتون وودز» ،به عنوان ارز مرجع جهاني ،شناخته
ش��د (دين��ي تركمان��ي )۱۹۴ :۱۳۹۱ ،و ديگري
ش��ركتهاي چندمليتي .بنابر تحليل كاس��تلز،
ش��ركتهاي چندمليتي هنوز هم به پايگاه ملي
خود اتكاء زيادي دارند .اين عقيده كه شركتهاي
چندمليتي ،ش��هروندان واقعي جهاناند ،چندان
درست به نظر نميرسد .شركتهاي چندمليتي
شبكههايي را ميس��ازند كه از مرزهاي هويتها
و مناف��ع ملي فرا ميگذرد .به موازات پيش��رفت
روند جهاني ش��دن اقتصاد ،شكلهاي سازماني از
شركتهاي چندمليتي به شبكههاي بينالمللي
تحول مييابند و اين ش��بكهها جاي شركتهاي
به اصطالح فرامليتي را ميگيرند (پوالدي:۱۳۸۲ ،
 .)۴۵در واق��ع ،همراهي اين ش��ركتها ،به دليل
ترس از مجازاتهاي ناش��ي از نق��ض تحريمها،
كارآمدي تحريمهاي آمریکا را مضاعف و دوچندان

نمود .بنابر يك گزارش ،از هش��تم ماه مه ۲۰۱۸
كه دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمریکا ،رسما خروج
اين كش��ور از توافق هستهاي ايران را اعالم كرد تا
االن كه دور دوم تحريمهاي آمریکا عليه ايران اجرا
ميشود ،دهها ش��ركت و بانك اروپايي و آسيايي
از كار كردن با ايران عقب كشيدهاند .دليل اصلي
خروج اين شركتها از ايران ،ترس از تحريمهاي
ثانوي آمریکا است كه شركتهاي غير آمریکايي
ط��رف حس��اب ايران را ه��م در ص��ورت رعايت
نكردن تحريمهاي اياالت متحده مجازات ميكند.
اين ش��ركتها در حوزههاي نفت و انرژي ،بيمه،
كشتيراني دريايي ،خطوط هوايي ،هواپيماسازي،
خودروس��ازي ،بانك و مالي ،صنايع و مهندسي،
فعاليت ميكردند (بيبيسي ۴ ،نوامبر . )۲۰۱۸
به ج�اي نتيجهگيري؛ كن�ش بينالمللي
متعامل فراگير؛ راهحل اساس�ي خروج ايران از
بنبستهاي تحريمهاي چهل ساله بعد انقالب
با گذشت سه دهه از آغاز «روند جهاني شدن»
( ،)۲۰۱۹-۱۹۹۰م��ا ،ب��ه صورت نس��بي ،با يك
«دنياي جهاني ش��ده» مواجه هستيم .آمریکا در
چنين جهاني ،با داش��تن ق��درت برتر و به مثابه
هزم��ون ،موقعيت و جايگاه منحص��ر به فردي را
داراس��ت .با توجه به اين دو ويژگي جهان كنوني،
اين كشور توانس��ت تحريمهاي يكجانبه خود را
«جهاني» كند و از اين رو ،ما با«تحريمهاي يكجانبه
جهاني شده» مواجه هس��تيم .خروج از بنبست
نسبتا طوالني چهل س��اله و رهايي از پيامدهاي
چنين تحريمهايي ،مستلزم تغيير رويكرد و رفتار
بينالمللي ايران است .ايران ،به جاي حل و فصل
موردي مسائل بينالمللي خود با هژمون در نظام
بينالملل (چون ق��رارداد الجزاير در جريان آزادي
اعضاي س��فارت آمریکا در تهران و قرارداد برجام
بر سر مساله هس��تهاي) ،ميبايست همه مسائل
بينالمللي خود را يكج��ا حل و فصل نمايد تا به
عنوان ي��ك دولت عادي در جامع��ه بينالمللي،
هوي��ت يابد .رويكرد و رفت��ار بينالمللي متعامل
فراگير ،همان راهي اس��ت كه چي��ن انقالبي در
بازگشت به ريل اصالحات در عصر جهاني شدن ،از
دهه  ،۱۹۸۰در پيش گرفت .اين تجربه به ما نشان
داد كه حل و فصل مسائل بينالمللي يك كشور،
به صورت اصولي و همهجانبه ،مناس��بترين راه
براي خاتمه دادن به هزينه گزاف و سرسامآور براي
اهداف و سياستهاي چالشگرانه و ستيزهجويانه
است .ايران كنوني ،اگر درصدد پايان دادن به نظام
تحريمهاي يكجانبه جهاني ش��ده است ،شايسته
است به علت اصلي و منش��أ آن ،پايان دهد و آن
هم حل و فصل اصولي خود با جامعه جهاني و در
كانون آن با هژمون است.
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در انزوا هيچ فضيلتي نيست

از جرج برنارد شاو ،طنزنويس ايرلندي نقل ميكنند كه« :تجربه به
ما آموخته است كه انسان هرگز از تجربه چيزي نميآموزد».
البته جمله ايش�ان جنبه طنز داش�ته اما پس از تصميم
اخير ش�وراي عالي س�ران قوا ميتوان گزاره را به اين
ترتيب اصالح كرد« :تجربه به شهروند ايراني آموخته
است كه سیاس�تگذار ايراني هرگز از تجربه چيزي
نميآم�وزد ».بهوي�ژه وقتي كه مس�ئول مصوبات
معلوم نيست و فردا هم كسي پاسخگوي نتايج اين
تصميماتنخواهدبود.

صورت مساله
صورت مساله به اختصار اين است كه تصور ميشود توليدكننده
ايراني ميتواند كاالي الف و ب را توليد كند اما واردكننده سودجو همان
محصول را ،بعضاً با كيفيت پايينتري ،به كش��ور وارد و در بازار توزيع ميكند.
در نتيجه مصرفكننده ناآگاه ايراني ،كاالي باكيفيتِ وطني را نميخرد و س��راغ كاالي
پرزرق و برق خارجي ميرود .پس توليدكننده زيان ديده و صنعت كشور پيشرفت نخواهد
كرد و با تعطيل شدن بنگاههاي داخلي ،بيكاري افزايش و فقر گسترش خواهد يافت.
از نظر تئوري اقتصاد ،تا اينجا كل موضوع س��وءتفاهمي بيش نيس��ت و سياستمدار
ميتواند با مطالعه هر كتاب درس��ي مقدماتي دريابد كه صورت مساله را درست متوجه
نشده است .از آنجا كه عدهاي سخت مشغول مصادره به مطلوب و تفسير به راي هستند،
الزم به تاكيد است كه تئوري اقتصاد ،در اينجا ،چپ و راست برنميدارد 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 نحلهها و مكاتب اقتصادي جريان اصلي و عمده انشعابات
جريان فرعي در آن اتفاق نظر دارند .البته سوءتفاهمها بسيارند .وقتي مقدمات به درستي
فهميده نشد ،تحليلها و سياستهايي كه در پي خواهد آمد اوضاع را بدتر خواهد كرد.
براي آندسته از خوانندگاني كه تحوالت سیاستگذاري كشور را دنبال نميكنند
ممكن اس��ت اينطور به نظرايد كه سیاس��تگذار با اين مصوبه مسيري را تغيير داده
و وضعيت قبلي را اصالح كرده اس��ت .اينطور نيس��ت .در طول يكي دو سال اخير،
سياست كالن 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 سیاستگذار زودتر به اين فكر نيفتاده بوده؟ پاسخ اين
است كه ايجاد ممنوعيت و وضع مقررات و افزايش تعرفههاي گمركي يكي از نخستين
تصميمات اقتصادي سیاستگذار پس از انقالب بوده است .در نتيجه ،بسياري از صنايع
نزديك به  ۴۰س��ال اس��ت كه در بازار از انحصار مطلق برخوردارند و مطالعه آنها به
روشني آثار و تبعات اين قبيل سياستها را نشان ميدهد.
از شوخيهاي تلخ روزگار اين است كه سیاستگذار ايراني ،در حال پيچيدن همان
نسخهاي است كه در دهههاي گذشته بارها آزموده شده و تمام مطالعات موجود نشان
ميدهد حال اقتصاد ايران را بدتر كرده است .البته همه تقصيرها متوجه سیاستگذار
نيس��ت .معموالً تصميمس��ازان از ميان گزينههاي موجود و مش��اورههاي دريافتي
دست به انتخاب ميزنند .مضافاً آراي ايشان به ندرت مستقيماً مورد نقد قرار گرفته
و معموالً با تعريف و تمجيد اطرافيان مواجه ميش��ود .تقصير متوجه روشنفكران و
شبهاقتصادداناني است كه اين سياستها را توصيه و از آن دفاع ميكنند.تماشاي
سخنرانيهاي پرشور و نسخههاي حق بهجانب اين روشنفكران حقيقتاً دردناك است.
تعالي كشور را راهحلهايي جستوجو ميكنند كه نهفقط در گذشته اجرا شده بلكه
در ح��ال حاضر نيز برقرار و بهقول فرنگيها  Status Quoيا وضع موجود ماس��ت.
معموالً اين توصيهها با پرتاب كردن اس��م يكي دو اقتصاددان بينام و نشان اروپايي
همراه است و اخيرا ً نيز تصميمات ترامپ را ،به مصداق شاهدي بر مدعا ،مثال ميزنند.

توسعه ديوارمحور
در رتوريك مبتني بر ممنوعيت و توسعه ديوارمحور چند نكته
مهم ناديده گرفته ميشود .به گواه بيش از  ۴۰سال تجربه در
ايران و  ۴۰۰س��ال تجربه در ساير نقاط دنيا ميدانيم كه
جلوگي��ري از رقابت و ايجاد فرصت براي رخوتِ صنايع
موجب پيشرفت نخواهد شد ،بر اشتغال نخواهد افزود و
از فقر نخواهد كاست.
وقتي سیاستگذار ورود خودروهاي خارجي را به
كش��ور ممنوع كرد ،تصور داش��ت كه صنعت نوپاي
خودرو در رقابت با دنيا رش��د نخواه��د كرد ،اما اگر از
يكي دو دهه انحصار برخوردار شود ،ميتواند رشد كرده
و ب��ه كيفيت الزم براي ايس��تادن مقابل محصول خارجي
دس��ت پيدا كند .دو دهه ،سه دهه شد و سه دهه به چهار دهه
رس��يد و امروز ميدانيم كه اينطور نيست؛ ما ماندهايم و صنعت خودرو
ورشكستهاي كه بيش از درآمد نفتي كشور زيان انباشته و حتي قادر به تامين نياز
داخلي نيست .بگذريم كه در همه اين سالها محصوالت با امنيت پايين ،آالينده
و پرمصرف براي مردم ايران بحرانهاي جانبي آفريدند.وقتي سیاستگذار استفاده
از پيامرس��انهاي خارجي را در كشور ممنوع كرد ،تصور اين بود كه براي سالم
و عليك مجازي نيازي به آپ خارجي نداريم .فناورياش هم موجود است .كافي
اس��ت صنعت نوپاي وطني را با وام بالعوض و ايجاد انحصار تقويت كنيم .پس
دست بهكار شدند و از وبسايتهاي منبع باز كپي برداشته و آپ داخلي ساختند.
امروز همه نتيجه را ميدانيم .تلگرام فيلتر شد .وامها پرداخت شد .با آن همه اجبار
و اصرار سیاستگذار ،امروز چند درصد مردم از آن پيامرسانها استفاده ميكنند؟
امكان توليد داخلي
ً
اصوالً عبارت «امكان توليد داخلي» در اقتصاد بيمعناست .تقريبا همهچيز امكان
توليد داخلي دارد .موضوع برخالف تصور سیاس��تگذار اص ً
ال امكان نيس��ت .موضوع
در اقتصاد مزيت اس��ت .بايد افزود كه بس��ياري از كاالهايي كه امروز در كشور توليد
ميشود از هيچ مزيت نسبي برخوردار نيست و خطوط توليد آن اغلب به صالحديد
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 نتيجهاش خودرو بيكيفيت ،پرمصرف و كمامنيت با قيمت باالست و صنعت
ورشكسته و مردمان در ليست انتظار .بله ،ما امكان توليد داخلي ماشينآالت راهسازي
را داريم اما قيمت تمامش��ده و كيفيت محصول نهايي نميتواند با جنس درجه دو
توليدكننده درجه سه دنيا رقابت كند .به همين قياس امكان توليد داخلي همهچيز
را داريم .كافي است مواد اوليه و خط توليد آن را خريداري كرده يا كپيبرداري كنيم
و پس از آزمون و خطا چيزي ش��بيه به اصل توليد كنيم .موضوع در اقتصاد قيمت
تمامشده ،كيفيت محصول و در نهايت مزيت ما در مقايسه با توليدكنندگان ساير نقاط
دنياست.عدهاي امثال نگارنده را متهم ميكنند كه طرفدار نيازمند نگه داشتن كشور
هستيم و ترجيح ميدهيم هيچوقت كشور از واردات بينياز نشود .آنچه اين افراد متوجه
نميشوند 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 ش��ده مزاياي نسبي كش��ور هرگز كشف نشود .در نتيجه ثروت خلق و
ش��غل ايجاد نشود و اين رويه  ۴۰س��ال است كه ادامه پيدا كرده.دستاويزهايي مثل
فقر و بيكاري نيز اشتباه گرفتن صورت مساله است .تمام مطالعات اقتصادي دو قرن
اخير نشان ميدهد كه تجارت آزاد فقر و بيكاري را كاهش ميدهد .از آن طرف قاطبه
كشورهايي كه سياست توسعه ديوارمحور را پي گرفتهاند ،از جمله كشور خودمان ،از
فقر و بيكاري فزاينده رنج ميبرند .وقت آن رسيده است كه نسخههاي تاريخ گذشته و
غلط را كنار گذاشته و حتي اگر علم را وقتگذراني دانشگاهي ميپنداريم ،دستكم از
تجربيات اجرايي خودمان در  ۴۰سال گذشته درس بگيريم.
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 -2تشديد ركود تورمي
اين مسالهها 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 مسالههاي ريسك نيز گفته ميشود.

62

ب��ر اس��اس دادهه��اي ي��ك پژوه��ش انجام
ش��ده در پژوهش��كده مطالع��ات راهب��ردي كه
نتايج يك نظرس��نجي از خبرگان ايراني اس��ت
«ن��اكار آمدي در حكومتداري»« ،تش��ديد ركود
تورمي»« ،تشديد تحريمهاي آمریکا عليه ايران»
و «انزواي بينالمللي ايران» تاثيرگذارترين مسائل
ايران در سال  1399خواهند بود.
در اين نظرسنجي از كارشناسان درخواست شده
بود بر اساس دانش تخصصي خود و گزارشهاي
تحليلي  -راهبردي ارائه ش��ده در سال ،نمايي از
امنيت ملي جمهوري اس�لامي ايران ،چالشها و
مسائل امسال را ارائه دهند .از مجموعه نظرهاي
ارائه شده  30مساله استخراج و در قالب پرسشنامه
نيمهساختاريافته ،براي اخذ نظرات جامعه آماري
ارائه شد ،اين كار ادامه پيدا كرد تا اينكه خبرگان
ايراني حاضر در اين نظرخواهي كارشناس��ي 52
مساله را مهمترين مسائل ايران دانسته و نسبت
به اهميت هر كدام نمره دادند.
بر پايه يك روش علمي  -كارشناسي  52مساله
يادشده از نظر ميزان تاثيرگذاري هر مساله بر ايران
و تاثيرپذيري آنها نمرهدهي شده و در انتهاي كار
يك گروه  5نفره از خبرگان مسائل اصلي اثرگذار
و اثرپذير مشخص شدند.
بر اس��اس نتايج به دس��ت آمده همچنين به
ترتي��ب «روند روزاف��زون نارضايت��ي عمومي»،
«بيتفاوتي نخبگان و گروههاي مرجع نسبت به
سرنوش��ت نظام»« ،ناكارآمدي در حكومتداري»
و «ش��كاف دولت ـ ملت» تاپيرپذيرترين مسائل
ايران در س��ال  1399هستند.در اين گزارش كه
خالصه نتايج آن در نش��ريه ديدهبان امنيت ملي
شماره  96-97درج شده توضيح داده شده است...

مسالههاي تاثيرگذار بحرانيترين مسالهها هستند
زيرا دگرگوني سيس��تمها به آنها وابسته است و
ميزان كنترل بر اين مسالهها بسيار مهم است .اين
مسالهها عموما توسط سيستم (مجموعه كنش
حاصل از ديگر مسالهها) قابل كنترل نيستند .اين
مسالهها به عنوان عواملي از ثبات عمل ميكنند.
اين مس��الهها بر اس��اس تحلي��ل دادههاي اين
نظرخواهي شامل اوال تشديد تحريمهاي آمریکا
عليه ايران و ثانيا انزواي بيناللملي ايران ميشوند.
مسالههاي تأثيرگذار
مس��الههاي تأثيرگذار بحرانيترين مس��الهها
هستند؛ زيرا دگرگوني سيستم به آنها وابسته است
و ميزان كنترل بر اين مسالهها بسيار مهم است.
اين مس��الهها عموما توس��ط سيستم (مجموعه
كن��ش حاص��ل از ديگر مس��الهها) قابل كنترل
نيس��تند و بيشتر به عنوان عواملي از ثبات عمل
ميكنند .براس��اس شكل  ،۲اين مسالهها شامل:
 -۱تش��ديد تحريمه��اي آمریکا علي��ه ايران و
 -۲انزواي بينالمللي ايران ميشوند.
مسالههاي تقويتكننده
اين مس��الهها همزمان به صورت تأثيرپذير و
بس��يار تأثيرگذار عمل مينماين��د ،طبيعت اين
مس��الهها با نبود پايداري آميخته است ،زيرا هر
عمل و تغييري بر روي آنها واكنش و تغييري بر
ديگر مس��الهها را به دنبال دارد .اينگونه نتايج و
واكنشها ،يك اثر بومرنگي به همراه دارد كه در
نهايت باعث تشديد يا ميرايي اثر و عالمت اوليه
ميشود .اين دستهها عبارتاند از:
 -1ناكارآمدي در حكومتداري

مسالههاي نتيجه
مسالههاي نتيجه ،تأثيرگذاري پايين و تأثيرپذيري
بس��يار باالي��ي دارند .بنابراين ،نس��بت ب��ه تكامل
مسالههاي تاثيرگذار بسيار حساس هستند .به عبارت
ديگر ،اين متغيرها خروجي سيستم هستند:
 -۱روند روزافزون نارضايتي عمومي
 -۲بيتفاوتي نخبگان و گروههاي مرجع نسبت
به سرنوشت نظام
 -٣شكاف دولت -ملت
مسالههاي مستقل
اين مس��الهها ن��ه داراي تأثيرگذاري بااليي
هس��تند و ن��ه تأثيرپذي��ري باالي��ي دارن��د.
به همين دليل ،تأثير ناچيزي بر سيستم مورد
مطالعه ميگذارند .اين مسالهها اهميت زيادي
نداش��ته و حذف آنها از تحليل ،پيامدي براي
تحليل ما نخواهند داش��ت .بدينسان ،يا توجه
به تاثيرگ��ذاري كم و تأثيرپذي��ري پايين اين
مس��الهها ،آنها ارزش قابل اعتنايي براي صرف
امكانات و منابع نخواهند داش��ت .اين مسالهها
شامل اين مواردند:
 -١كرونا و پيامدهاي آن
 -۲افزايش تنش بين ايران و آمریکا
 -٣افزايش آسيبهاي اجتماعي
 -۴چالشهاي زيست محيطي
 .۵اختالف دولت و مجلس شوراي اسالمي
 -۶تشديد فقر و كاهش قدرت خريد
 -7ناآرامي خياباني در نيمه دوم سال
مسالههاي مياني
ب��ه انها مس��الههاي خوش��هاي ني��ز گفته
ميشود .اين مسالهها به اندازه كافي تأثيرگذار
و ب��ا تأثيرپذير نيس��تند ت��ا بتوان آنه��ا را در
طبقهبنديهاي قبلي قرار داد .به همين دليل،
نميت��وان نتيجهگي��ري قطعي در م��ورد اين
مس��الهها و تأثير آنها بر سيس��تم داشت .اين
مسائل از اين قرارند:
 -1امنيتي شدن ايران
 -2افزايش بيكاري
 -۳افزايش اختالفات داخلي
 -۴كسري بودجه
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مهاجرت بر اساس شواهد تاريخي همواره نيروي محركه پويايي ،رشد و پيشرفت
بوده اس��ت .صرف نظر از علت مهاجرت ،مهاجران بخش قابل توجهي از جمعيت
جهان را تشكيل ميدهند .بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال  ۲۰۱۹حدود
 ۲۷۲ميليون نفر مهاجر (نزديك به  ۴درصد از جمعيت جهان در كشورهاي مختلف
زندگي ميكنند؛ به ديگر سخن از هر  ۴۰نفر ،يك نفر ساكن كشوري غير از كشور
زادگاه خود است (سازمان ملل.)۲۰۲۰ ،
تجربه كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه مهاجران ميتوانند براي كشورهاي
مبدأ و مقصد ،منافع عظيمي داشته باشند .از ديد كالن ،حركت آزادانه انسانها در
جهان ميتواند باعث رونق اقتصادي ،ش��تاب بيشتر تكنولوژي و انتشار انديشههاي
تأثيرگذار در سطح جهان شود .امروزه مهاجرت به معناي خروج از يك كشور و اقامت
در كش��وري ديگر نيس��ت ،بلكه در بسياري از مواقع به معناي رفت و برگشتهاي
مداوم اس��ت .به اين دليل ش��مار مهاجران در جهان بهش��دت افزايش يافته است.
بر اساس آمار سازمان ملل ،تعداد مهاجران در فاصله سالهاي  ۱۹۹۰-۲۰۱۹حدود
 ۷۸درصد افزايش يافته و حركت مهاجران بين كشور زادگاه و كشور محل اقامت،
سبب ايجاد پلي ميان كشورها شده است (سازمان ملل.)۲۰۲۰ ،
ش��واهد تجربي نشان داده است كه مهاجرت به كشورهاي پيشرفتهتر ميتواند
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 .تجربهاي كه آشكارا ميتوان در كشورهاي

بسياري از جمله چين و هند مشاهده كرد .در اين كشورها با اعمال سياست درهاي
باز توانستهاند سرمايه عظيمي از سوي مهاجران را به سوي كشور زادگاه هدايت كنند.
ميليونها ايراني مهاجر در كشورهاي صنعتي سكونت دارند كه بسياري از آنها
در عرصههاي مختلف علمي و كارآفريني ،موفقيتهاي شاياني به دست آوردهاند و
تعلق خاطري عميق به كش��ور زادگاه خود دارند .از سوي ديگر ،ايران براي تسريع
آهنگ رشد و توسعه به حجم عظيم سرمايهگذاري در زيرساختها و نوسازي صنايع
خود نياز دارد .ايرانيان مهاجر ميتوانند به تسريع آهنگ توسعه كشور كمك كنند.
به عالوه ،حضور سرمايه ايرانيان مهاجر در كشور ميتواند براي سرمايهگذاران خارجي
اطمينان بخش بوده و آنان را براي فعاليت در ايران ترغيب كند.
در اين گزارش پس از بررسي ديدگاههاي مختلف در ارتباط با مهاجران و
تأثير سرمايههاي فكري و مالي آنان در فرآيند توسعه كشورهاي مهاجر فرست،
سياستهاي چين براي جلب چينيهاي مهاجر و پيامدهاي آن مورد مطالعه
قرار گرفته ،وضعيت ايرانيان مقيم كشورهاي مختلف جهان ،سرمايههاي مالي
و توان فكري و تخصصي آنان بررسي شده و علل ضرورت اعمال سياستهاي
جذب ايرانيان مهاجر و تضمين امنيت آنان مورد تحليل قرار گرفته اس��ت.
در پايان ،ضمن جمعبندي مطالب ،راهكارهايي براي ايجاد فضاي مناس��ب
مشاركت فعال مهاجران ايراني در فرآيند توسعه كشور ارائه شده است .الزم
به ذكر اس��ت اين گزارش بر اساس طرح پژوهش��ي انجام شده كه در مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي تدوين گرديده است.
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پيشينه پژوهش
ت��ا ده��ه  ۱۹۷۰مهاجرت از كش��ورهاي در
حال توس��عه به كش��ورهاي صنعتي به عنوان
فرار مغزها بهشدت مورد مذمت قرار ميگرفت
و عموما بر پيامدهاي منفي خروج سرمايههاي
مالي و فكري بر رش��د كشورهاي مهاجرفرست
تأكيد ميشد (مراجعه شود به :آبراهام ۱۹۶۷؛
كوم��ي  .)۱۹۷۱به تدريج اي��ن ديدگاه تعديل
شد؛ زيرا انقالب اطالعات و گسترش سفرهاي
ب��رون مرزي ،تعامل و رابط��ه ميان مهاجران و
كشورهاي زادگاه را به نحو چشمگيري افزايش
داد .امروزه مهاجران از طريق كانالهاي مختلف
ارتباطي به انتقال دانش ،تكنولوژي و سرمايه به
كش��ور مادري ياري رسانده و به عنوان منبعي
ارزشمند براي رشد اقتصادي و دارايي بكر براي
توسعه به رسميت شناخته شدهاند.
در رابطه با تأثير س��رمايهگذاري مس��تقيم
خارج��ي بر رش��د توليد و اش��تغال ،مطالعات
متعددي در اي��ران و ديگر كش��ورهاي جهان
انجام ش��ده اس��ت؛ ولي مطالعه بر روي نقش
مهاجران خارجي در توسعه كشورهاي زادگاه،
قدمت چندان زيادي ندارد .گوپتا و فرگوس��ن
( )۱۹۹۲بي��ان كردهان��د كه جهانيس��ازي و
سيستمهاي ارتباطي همراه آن ،ابزارهايي را به
وج��ود آورده كه از آن طريق م��ردم ميتوانند
در زندگي سياس��ي ،اقتصادي و فرهنگي ساير
كش��ورها مش��اركت و اثر فعال داش��ته باشند.
توس��عه چش��مگير ش��بكههاي مخابرات��ي و
ارتباط��ات اينترنتي ،تعامل مهاجران با كش��ور
مادري را تس��هيل كرده اس��ت .گائو ()۲۰۰۳
اظه��ار ميدارد كه مهاجران با س��رمايهگذاري
مس��تقيم خارجي و كارآفريني فراملي (شامل
پش��تيباني براي كارآفرينان و كسب و كارهاي
كوچك به توس��عه اقتصادي ميهن خود كمك
ميكنند .ش��فر ( )۲۰۰۳در كتاب سياس��ت و
مهاجرت تأكي��د ميكند كه دانش و اطالعات،
عناص��ر ارزش��مندي در مب��ادالت فرهنگ��ي،
سياس��ي ،اقتصادي و علمي فراملي هستند كه
مهاجران به كشور زادگاه منتقل ميكنند.
اسمارت و شوي ( )۲۰۰۴استدالل ميكنند
كه كش��ور چين ،بعد از س��ه ده��ه تبعيت از
برنامهري��زي متمركز و تأكيد ب��ر خودكفايي،
اصالحات اقتصادي را در سال  ۱۹۷۸آغاز كرد و
با تضمين امنيت سرمايه مهاجران ،منابع عظيم
سرمايه و توان كارآفريني چينيهاي مقيم ساير
كشورها را به خدمت گرفت .در دهههاي ۱۹۸۰
و  ۱۹۹۰بخش اعظم س��رمايهگذاري مستقيم
خارجي در چين توسط چينيهاي ساكن تايوان
و هنگكنگ انجام ش��د .با شفاف شدن فضاي

كسب و كار و كاهش ريس��ك سرمايهگذاري،
به ويژه پس از عضويت چين در سازمان تجارت
جهاني در اواخر سال  ،۲۰۰۱سهم شركتهاي
آمریکايي و اروپايي در سرمايهگذاري مستقيم
خارج��ي چين افزايش ياف��ت ،ولي هنوز نقش
مهاجران در سرمايهگذاري مستقيم خارجي در
چين قابل توجهتر است.
وسكات و برينكرهافا ( )۲۰۰۶اظهار ميدارند
كه مهاجران دانش بوم��ي خود را با مهارتها،
دانش و ش��بكههاي ارتباطي ك��ه در خارج از
كش��ور به دس��ت آوردهاند ،تركي��ب ميكنند
و واس��طههاي مهم��ي ميان جوام��ع محلي و
كشورهاي پيش��رفته صنعتي هس��تند .فورنر
( )۲۰۰۷نش��ان ميده��د ك��ه در دهه ،۱۸۹۰
دولت ايتاليا حقوق تابعي��ت دوگانه را ،به ويژه
ب��راي مهاجراني كه در اي��االت متحده آمریکا
زندگ��ي ميكردن��د ،به رس��ميت ش��ناخت تا
مهاجران به ميهن بيشتر عالقهمند شوند و پس
اندازهاي خود را به ايتاليا بفرستند .بسياري از
كشورهاي در حال توسعه نيز تابعيت دوگانه را
پذيرا ش��ده و از پيامدهاي مثبت آن بهره مند
گرديدهاند .بطور مثال ،تابعيت دوگانه در كشور
مكزيك در س��ال  ۱۹۹۸به رس��ميت شناخته
ش��د .پيش از اين تاريخ ،ميزان وجوه ارس��الي
از س��وي مهاجران به مكزيك ساالنه حدود ۳
ميليارد دالر بود؛ پس از پذيرش تابعيت دوگانه،
ارسال پس انداز از سوي مهاجران دو برابر شد و
به  ۶ميليارد دالر در سال رسيد.
كارمنت و بركوزن ( )۲۰۰۷اعتقاد دارند كه
ارتباط مهاجران با كارشناس��ان بومي به جاي
پديده ف��رار مغزها به پويايي انديش��هها منجر
ميش��ود .به همين دليل ،مهاج��ران ميتوانند
محدوديته��اي علم��ي و مال��ي كش��ورهاي
مادري را كاهش دهند .مايكل بين و همكاران
( )۲۰۰۸دريافتهان��د كه در  ۱۲۷كش��ور مورد
بررسي ،مهاجرت نيروي كار ماهر تأثير مثبتي
بر شكلگيري سرمايه انساني داشته است .آنها
نش��ان دادهاند كه كش��ورهاي با س��طح پايين
سرمايه انس��اني از نرخ پايين مهاجرت بهرهاي
نبردهان��د؛ و مي��زان زيان اين كش��ورها از نرخ
پايي��ن مهاجرت بي��ش از مناف��ع ،ممانعت از
مهاجرت نيروي كار اف��راد تحصيل كرده بوده
است .جنيفر برينكرهوفه ( )۲۰۰۸بيان ميكند
كه ارتباط مهاجران با كشور مادري ميتواند به
ثبات اقتصادي و سياسي ياري رساند .مهاجران
يك��ي از مناب��ع مهم براي بازس��ازي س��رمايه
انس��اني در اين كش��ورها هس��تند و ميتوانند
از طري��ق بازگش��ت دائم��ي ي��ا اقامته��اي
كوتاهم��دت به تقويت كارآفريني و نوآوري و به

تبع آن به توس��عه اقتصادي و ثبات سياسي در
كش��ور مادري ياري رسانند .دومونت و اسپيل
وگل ( )۲۰۰۸معتقدند كه گروهي از مهاجران
پ��س از مدتي اقامت در كش��ورهاي صنعتي با
تجارب كاري ،تحصيلي و پيوندهاي خارجي به
ميهن بازم��ي گردند .آنها با انتقال فناوريهاي
جديد و نش��ر دانش در رش��ته تخصصي خود،
فرآيند رشد و توسعه كشور زادگاه را تسهيل و
تسريع ميكنند.
لبالنگ ( )۲۰۱۰اظهار ميدارد كه مهاجران
در مقايسه با س��رمايهگذاران خارجي ،به دليل
داشتن زبان و فرهنگ مشترك و با بهرهگيري
از ش��بكه آشنايان و خويشاوندان ،با هزينههاي
پايينتري براي سرمايهگذاري در كشور مادري
مواجه هس��تند .به عالوه ،مهاج��ران ميتوانند
به عنوان حامي س��رزمين م��ادري عمل كنند
و كش��ور ميزبان خود را براي گس��ترش روابط
اقتصادي و سياسي با كشور زادگاه خود ترغيب
نمايند.
نيولن��د و تاناكا ( )۲۰۱۰نش��ان دادهاند كه
مهاجران كارآفرين براي شناسايي فرصتهاي
اقتص��ادي در كش��ور زادگاه ،موقعيت ممتازي
دارن��د و ميتوانند با اس��تفاده از اين فرصتها
در ترغي��ب ب��ه ن��وآوري ،انتقال س��رمايههاي
مالي ،ايجاد فرصتهاي ش��غلي و تسريع رشد
اقتصادي به كش��ور مادري كمك كنند .گست
( )۲۰۱۱تأكيد ميكند كه مهاجران مهمترين
مج��اري ارتباط��ي براي ايج��اد پيون��د ميان
انسانها در فراس��وي مرزها هستند .مهاجران
با توج��ه به موقعيت ممتاز علم��ي ،اقتصادي،
حرف��هاي و كس��ب تجربههاي روزاف��زون در
زمينههاي گوناگ��ون ،به قويترين و موثرترين
مجموعهه��اي علمي ،اقتص��ادي و فرهنگي در
جوامع ميزبان تبديل ش��ده ،بطوري كه عالوه
ب��ر تأثيرگذاري ب��ر ممالك مذك��ور ميتوانند
نقش بسيار مهمي در حيات اجتماعي ،علمي،
صنعتي و اقتصادي كش��ور مادر داشته باشند.
او جري��ان مهاجرت را مانن��د حركت خون در
ب��دن ميدان��د .همانگونه كه گ��ردش خون،
غذا و اكس��يژن به بدن ميرساند؛ مهاجران نيز
منابع مالي و انديشههاي جديد را به جريان در
ميآورند ،منوط به اينكه زمينهها و شرايط الزم
براي جلب مهارتها ،سرمايهها ،تجربهها ،علوم
و فنون آنها فراهم شود.
لبالنگ ( )۲۰۱۵معتقد است كه مفيدترين
راه ب��راي انع��كاس تمايل به حف��ظ ارتباط با
مهاجران ،پذيرش تابعيت دوگانه از سوي كشور
مهاجرفرس��ت اس��ت .پذيرش تابعيت دوگانه،
به معن��اي تالش براي ايج��اد ارتباط مجدد با
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مهاجران اس��ت؛ و احتمال بازگش��ت مهاجران
و بهرهگيري از س��رمايههاي فكري و مالي آنان
در كش��ور زادگاه را افزاي��ش ميدهد .فيش ۲
( )۲۰۱۵نش��ان ميده��د كه پذي��رش راهبرد
تعامل با مهاجران به عزم جدي كش��ورها براي
در اولويت قرار دادن رش��د اقتصادي و بس��يج
تمامي امكانات داخلي و بهرهگيري از پتانسيل
مهاجران نيازمند است .احتمال اجراي سياست
درهاي باز و تعامل با مهاجران هنگامي بيش��تر
اس��ت كه رهب��ران اولويت را به رونق س��ريع
اقتصادي ميدهند .كش��ورهاي مهاجر فرستي
ك��ه خواه��ان تس��ريع آهنگ رش��د اقتصادي
هستند بر جذب استعدادها و ساليق گوناگون
تأكيد ميكنند و ريس��ك شكلگيري گروهي
از ش��هروندان ثروتمندت��ر و از لحاظ سياس��ي
گستاختر و جسورتر را ميپذيرند.
در ايران نيز مطالعات نسبتا متعددي در مورد
عل��ل و پيامدهاي مهاج��رت نيروي متخصص
صورت پذيرفته اس��ت .به عن��وان مثال ،طلوع
( )۱۳۷۸س��لجوقي ( )۱۳۷۹طايف��ي ()۱۳۸۰
وقوفي ( )۱۳۸۱عباس��ي ( )۱۳۸۲راهش��خو و
هم��كاران ( )۱۳۹۱ميرتراب��ي و خ��اوري نژاد
( )۱۳۹۳و رستمي حضوري ( )۱۳۹۳به مطالعه
علل مهاجرت نيروهاي متخصص و فرار سرمايه
از ايران پرداختهاند و بر نقش جاذبه كشورهاي
صنعتي تأكيد كردهاند ،ولي در مورد مشكالت
جذب سرمايه فكري و مالي ايرانيان مقيم خارج
مطالعات بسيار محدود بوده است.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش��ي كه
در س��ال  ۱۳۸۶منتش��ر كرده اس��ت ،ميزان
س��رمايه مالي ايرانيان مقيم خ��ارج را بالغ بر
 ۱۳۰۰ميلي��ارد دالر برآورد ك��رده كه از اين
مي��ان فقط  ۹۰۰ميليارد دالر س��هم ايرانيان
مقي��م آمریکا اس��ت .در اين گ��زارش اعالم
ش��ده كه بي��ش از  ۶۵۰۰ش��ركت ايراني در
دوبي فعاليت دارن��د و افزون بر  ۱۴۰۰ايراني
در ب��ورس دوب��ي س��رمايهگذاري كردهان��د.
اين س��رمايه مالي عظيم و ت��وان كارآفريني
ايرانيان مهاجر ،مس��ئوالن كشور را به اعمال
سياستهاي مناسب در جهت جلب مهاجران
ب��ه كش��ور متماي��ل س��اخته اس��ت (مركز
پژوهشهاي مجل��س  .)۱۳۸۶روحاهلل طالبي
آراني ( )۱۳۹۵معتقد اس��ت ك��ه با توجه به
ش��مار كثير نيروهاي متخص��ص و كارآفرين
مقيم خارج كش��ور ،وزارت ام��ور خارجه بايد
نسبت به جلب ايرانيان مهاجر توجه ويژهاي
داشته و مجلس ش��وراي اسالمي نيز بايد در
جهت تسهيل فعاليت ايرانيان خارج كشور در
قلمرو سرزمين ايران ،قوانيني وضع كند.

نقش مهاجرين در معجزه اقتصادي چين
چي��ن يك��ي از نمونهه��اي موف��ق ج��ذب
س��رمايههاي مال��ي و فكري مهاجران اس��ت.
اين كش��ور توانسته است سرمايه شمار كثيري
از مهاج��ران را جلب نموده ،س��طح تكنولوژي
را ارتقا داده و به رش��د س��ريع توليد ،اشتغال
و صادرات دس��ت يابد .تا قبل از س��ال ۱۹۷۹
نس��بت تجارت به توليد ناخالص ملي در چين
هيچگاه از  ۱۰درصد بيش��تر نشده بود و حتي
در دهه  ۷۰ميالدي اين نس��بت به كمتر از ۵
درصد رسيد .الزم به ذكر است كه در سالهاي
بعد از انقالب از سال  ۱۹۴۹تا سال  ۱۹۶۰اين
كش��ور تجارت قابل توجهي با شوروي سابق و
ديگر كشورهاي كمونيستي داشت .بيش از دو
سوم تجارت چين با كشورهاي كمونيستي بود
و  ۴۸درصد آن فقط با شوروي سابق و واردات
ماشين آالت و نفت از شوروي سابق مهمترين
كااله��اي واردات��ي بودند .در مقاب��ل چين نيز
مواد غذايي و پارچه به ش��وروي صادر ميكرد
و كس��ري در ت��راز تجاري را به ص��ورت وام از
اين كشور دريافت ميكرد .اما با افزايش بحران
اقتصادي در چين و كشته شدن ميليونها نفر
چيني به دليل «قحط��ي بزرگ» ،تجارت مواد
غذايي با اتحاد ش��وروي وارد ركود ش��د .عالوه
ب��ر اي��ن ،افزايش تن��ش و تف��اوت در ديدگاه
دولتم��ردان چين و ش��وروي ،تجارت ميان دو
كشور را بهش��دت محدود كرد .به اين ترتيب،
در دهه  ۱۹۷۰چين بستهترين حالت اقتصادي
خ��ود را تجربه كرد كه تا ميزان بس��يار زيادي
به خاطر اجراي سياس��ت خودكفايي بود كه به
دستور مائو در چين پياده شد .در سال ۱۹۷۱
نسبت تجارت به توليد ناخالص ملي به  ۵درصد
رسيد (نائتون.)۲۰۰۷ ،
در دوران مائو سرخ بودن و عضويت در حزب
كمونيس��ت بيش از متخصص ب��ودن اهميت
داشت .از سال  ۱۹۴۹به بعد پستهاي مديريتي
عمدتا به افراد فعال در حزب كمونيس��ت تعلق
گرف��ت؛ و گراي��ش چندان��ي به ج��ذب افراد
تحصيلك��رده و متخص��ص وجود نداش��ت .در
اواي��ل دهه  ،۱۹۵۰بس��ياري از خانوارهايي كه
بستگانشان در خارج از چين زندگي ميكردند،
زمين ،شغل و گاه جانشان را از دست دادند .در
دوران انقالب فرهنگي ( ،)۷۶۱۹۶۶روشنفكران
و متخصص��ان و خان��واده چينيه��اي مهاجر
بهش��دت مورد حمل��ه قرار گرفتن��د .حمله به
روش��نفكران ،به علوم و تكنولوژي چين آسيب
جدي وارد كرد (همان).
رك��ود مزمن اقتص��ادي و بحران سياس��ي
پ��س از مرگ مائو به همراه رش��د چش��مگير

اقتصادهاي تازه صنعتي ش��ده آس��يا ،از جمله
تاي��وان ،رهب��ران چين را تش��ويق ك��رد تا به
چينيهاي مهاج��ر اجازه فعالي��ت بدهد؛ و از
دانش و س��رمايه چينيهاي ساكن تايوان براي
تسريع آهنگ رشد اقتصادي كشور بهره گيرند.
علوم و تكنولوژي براي نوس��ازي چين ضروري
بود .پس از س��ال  ،۱۹۷۶يكي از سياستهاي
مهم بهبود برخ��ورد با روش��نفكران ،از جمله
چينيهاي مهاجر بود .براي كس��اني كه جهت
تحصيل به خارج رفته بودند انگيزه ايجاد ش��د
تا به كش��ور بازگردند .حتي براي كس��اني كه
نميخواس��تند براي زندگي به چين بازگردند،
فرصت و امكانات فراهم ش��د 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 ب��ر ذخي��ره عظيم  ۲۰ميلي��ون چيني
مهاجر كه در هنگكنگ ،تايوان ،جنوب آس��يا
و كشورهاي غربي سكونت داشتند ،تكيه كرد.
رهبران چين در س��فر به كش��ورهاي همسايه
به نق��ش چينيه��اي مهاجر توجه بيش��تري
نش��ان دادند .آنها دريافتند كه مهاجران چيني
ميتوانند در مدرنسازي چين نقش مثبتي ايفا
كنند و در عين حال به بهبود روابط سياس��ي
ميان چين و كش��ورهاي محل اقامتشان كمك
كنند .آنها ميتوانستند منابع مالي و از آن مهمتر،
دانش و تجربه مديريتي به چين بفرس��تند .در
سالهاي  ۱۹۷۸و  ،۱۹۷۹بازگشايي كانالهاي
جدي��د تجاري در اس��تانهاي جنوب ش��رقي
مانن��د گوانگ دونگ و فوجي��ان اولين قدم در
راه آزادسازي تجارت خارجي بود .اين استانها
نزديك به هنگكنگ و تايوان قرار داشتند كه
بخ��ش بزرگ��ي از جمعيت آنه��ا را چينيهاي
مهاجر تش��كيل ميدادند .به اين ترتيب ،موانع
فعاليتهاي اقتصادي براي مهاجران لغو شد و
معافيتهاي مالياتي براي شركتهاي خارجي
توليدكننده محصوالت صادراتي در نظر گرفته
ش��د تا مهاج��ران ب��ه س��رمايهگذاري در اين
استانها ترغيب شوند (نائتون.)۲۰۰۷ ،
بدون ارتباط با چينيهاي مهاجر ،بنگاههاي
خصوصي چي��ن زير فش��ار بدهيهاي خارجي
كمر خم ميكردند .اگر بنگاههاي تأسيس شده
توسط چينيهاي مهاجر در اثر وجود ارتباطات
خويش��اوندي و آشنايي با فرهنگ چيني وجود
نميداش��ت ،عدم ش��فافيت در حاكميت قانون
و ابه��ام در فضاي كس��ب و كار در چين مانع از
حضور س��رمايهگذاران خارجي ميشد .سرمايه
مهاجران چيني نقش تعيينكنندهاي در تحوالت
اقتصادي چين در سالهاي  ۱۹۸۰و اوايل دهه
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 ۱۹۹۰ايفا كرد .س��رمايهگذاري خارجي انتقال
اطالعات بازار جهاني ،ارتقاء سطح تخصصهاي
مورد نياز در فرآيند توس��عه ،افزايش صادرات و
كسب ارز خارجي را تسهيل كرد .در اواسط دهه
 ،۱۹۹۰تقريبا يك دهه بعد از اينكه شركتهاي
كوچك و متوسط تايواني براي اولينبار در چين
فعاليت خود را آغاز كردند ،اكثر سرمايهگذاريها
از بخش س��نتي ،از جمله پوش��اك و تلفن ،به
صناي��ع انفورماتيك ،مخصوص��ا كامپيوترهاي
شخصي و لوازم جانبي منتقل شد .كمبود نيروي
كار و هزينه نسبتا باال در تايوان باعث مهاجرت
صنعت كامپيوتر اين كش��ور به چين ش��د .در
فاصله س��الهاي  ۱۹۹۵تا  ۱۹۹۹سهم صنايع
كاربر در سرمايهگذاري بنگاههاي خارجي از .۵۰
 ۴۲به  ۴۱٫۴۴درصد كاهش يافت و سهم صنايع
با فناوري پيش��رفته از  26.86به  ۳۳٫۲۱درصد
رسيد (تيسدل.)۲۰۰۸ ،

كاهش س�رمايهگذاري و تاثي�ر آن بر
اقتصاد ايران
در س��ند چش��مانداز بيس��ت س��اله
( )۱۳۸۴-۱۴۰۴پيشبيني ش��ده بود كه ايران
با رش��د س��االنه  ۸درصد ،در س��ال  ۱۴۰۴به
جاي��گاه اقتص��ادي برتر در منطق��ه خاورميانه
دس��ت خواهد يافت .برآورد شده بود كه براي
تحقق رش��د  ۸درصد در برنامه چهارم توسعه
( )۱۳۸۴-۸۸ب��ه  ۱۲۰۰ميلي��ارد دالر
س��رمايهگذاري ني��از اس��ت (وزارت اقتصاد و
داراي��ي .)۱۳۹۳ ،طي س��الهاي اخير با وجود
اعمال سياس��تهاي مختلف از س��وي دولت،
بخش خصوصي به افزايش سرمايهگذاري مولد
و اش��تغال زا گرايش چنداني نشان نداده است.
قطعا با هدف ارتقاء س��طح رف��اه مردم ايران و
دس��تيابي به جايگاه��ي متناس��ب در اقتصاد
جهاني كش��ور نيازمند تس��ريع آهنگ رش��د،

تحول در س��اختارهاي اقتصادي و حضور فعال
در بازارهاي جهاني به س��رمايهگذاري اس��ت.
س��رمايه مالي و دانش گس��ترده ايرانيان مقيم
خارج منبع ارزشمندي است كه در جهت رونق
توليد و اشتغال ايران ميتوان از آن بهره جست.
ج��دول  ۲تحوالت تش��كيل س��رمايه ثابت
ناخالص را در فاصله سالهاي  ۱۳۸۳تا ۱۳۹۶
نشان ميدهد .همانگونه كه در جدول مالحظه
ميش��ود ،طي اين دوره ميزان سرمايهگذاري،
رش��دي مع��ادل منف��ي  ۰٫۷درصد داش��ته و
نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي
از ح��دود  ۲۵درصد به  ۱۷درصد كاهش يافته
است (بانك مركزي ايران .)۱۳۹۸ ،عدم گرايش
به س��رمايهگذاري ،نه تنها از عوامل اصلي رشد
ان��دك اقتصادي در س��الهاي اخير بوده ،بلكه
ميتواند به مانعي بالقوه بر سر راه افزايش توليد
و اشتغال در سالهاي آتي نيز منجر شود.

جدول  -۲تحوالت سرمايهگذاري و توليد (قيمت ثابت سال )۱۳۹۰

به دليل سرمايهگذاري ناكافي ،بخشي از واحدهاي
تولي��دي ايران با مش��كل تكنولوژي كهنه و فرس��وده
دس��ت به گريبانند؛ و امكان رقابت با محصوالت مشابه
خارجي را از دست دادهاند .اگر با ايجاد فضايي اطمينان
بخش ،بخشي از سرمايه ايرانيان مهاجر ،به همراه توان
كارآفريني آنان به كشور وارد شود ،ميتواند تحول قابل
توجهي در اقتصاد ايران به وجود آورد.
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سرمايه ايرانيان مهاجر در كشورهاي
ميزبان
جمعيت چند ميليون نفري ايرانياني كه در كشورهاي
مختلف جهان س��كونت دارند ،عموما افرادي فرهيخته و
عمدتأ ثروتمند هستند و جايگاه برجستهاي در عرصههاي
علمي ،اقتصادي ،اجتماعي و هنري كشور ميزبان دار.د .پس
از انقالب اسالمي 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 رس��مي كشور گسترده شده است.
ميليونه��ا مهاجر ايراني از عناصر مهم و ژرف يك ميراث
مشترك تاريخي سهم ميبرند و از منابع ارزشمند علمي،
فرهنگي و اقتصادي ايران نيز به شمار ميآيند.

بدون ش��ك ،مهاجرت گروهي از نخبگان سبب خروج
ثروتهاي مادي و معنوي از اي��ران بوده و تداوم آن براي
كش��ور خالي از زيان نخواهد ب��ود .خروج جمعيت جوان
و پران��رژي و خالق بر ظرفيتهاي اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي كشور تأثير منفي بر جاي گذارده است؛ ولي اين
چالش را ميتوان به فرصت مبدل كرد .در فرآيند توسعه
اقتصادي و اجتماعي ،مقوله س��رمايهگذاري واجد اهميت
بنيادي اس��ت .بسياري از ايرانيان مهاجر نخبگان موفق و
خالقي بودهاند كه همانند ديگر مهاجران در جستوجوي
ش��رايط بهتر براي زندگي ،كشور مادري را ترك كردهاند.
آنه��ا در جريان مهاجرت ،تجارب گوناگوني در عرصههاي
اقتص��ادي و علمي كس��ب كردهان��د و ب��ا بهرهگيري از
فرصتهاي جديد در كشور ميزبان دانش ،تجربه و ثروت
اندوختهان��د؛ ولي همچنان به ايران نيز تعلق خاطر دارند.
بخش اعظم مهاجران به همكاري در جهت تسريع آهنگ
رشد و توسعه ايران بسيار عالقهمندند بنياد انجمن پارسا،
۲۰۱۷؛اي بري��ج .)۲۰۱۷ ،ايران نيز براي ايجاد تحول در
س��اختارهاي اقتصادي و حضور فعال در بازارهاي جهاني
به سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيازمند است .سرمايه
مال��ي و دانش گس��ترده ايرانيان مقيم خارج ،بخش��ي از
منبع بالقوه و ارزش��مند توسعه كشور است كه در جهت
رونق توليد و اش��تغال ايران بايد از آن بهره جس��ت .آمار

دقيقي از ثروت ايرانيان در سراسر جهان در دست نيست.
بر اس��اس تحقيقات مقدماتي به عمل آمده از سوي مركز
پژوهشهاي مجلس ،ثروت ايرانيان مقيم خارج در س��ال
 ۱۳۸۶حدود  ۱۳۰۰ميلي��ارد دالر و ثروت ايرانيان مقيم
آمریکا به تنهايي بالغ بر  ۹۰۰ميليارد دالر بوده است (مركز
پژوهشهاي مجلس .)۱۳۸۶ ،اين برآورد در سال ،۱۳۹۴
به حدود  ۳تا  ۴هزار ميليارد دالر افزايش يافته كه حدود
 ۱۰برابر توليد ناخالص داخلي ايران و نزديك به  ۴برابر كل
درآمدهاي نفتي ايران در طول يكصد سال گذشته است.
تخمين زده ميشود كه در آمریکا ثروتي كه توسط ايرانيان
خارج از كش��ور مديريت ميشود ،بيش از  ۲هزار ميليارد
دالر اس��ت .فقط در س��ال  ۱۳۹۰ايرانيان س��اكن آمریکا
حدود  ۴۰۰ميليارد دالر در خارج از ايران س��رمايهگذاري
كردهاند كه تقريبا معادل توليد ناخالص داخلي ايران است
(فايننشال تريبون.)۲۰۱۶،
عالوه بر كش��ورهاي صنعتي آمریکا و اروپا ،س��رمايه
ايرانيان مهاجر به س��وي كش��ورهاي در حال توسعه نيز
سرازير شده اس��ت (مركز پژوهشهاي مجلس.)۱۳۸۶ ،
مقصد بخش بزرگي از س��رمايههاي خارج ش��ده از ايران،
كشورهاي حوزه خليج فارس بوده و امارات متحده عربي،
كويت ،قطر و عمان س��هم بااليي از سرمايههاي ايرانيان
مهاجر را جذب كردهاند .در س��ال  ۲۰۱۳حدود  ۸۰هزار
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شركت ايراني در دوبي حضور داشتهاند و هزاران ايراني در
بخش مسكن و بورس دوبي سرمايهگذاري كردهاند (اتاق
بازرگاني ايران و امارات .)۱۳۹۲ ،مالزي ،تركيه ،ارمنستان و
گرجستان از ديگر كشورهايي هستند كه در سالهاي اخير
س��رمايه ايرانيان مهاجر و حتي قسمتي از پس اندازهاي
داخل ايران را جذب كرده اند؛ ولي كش��ور ايران كه براي
تسريع آهنگ رشد و توسعه به اين سرمايهها نيازمند است،
بهرهاي از س��رمايههاي كالن مهاج��ران ندارد.اگر بتوانيم
فضاي كس��ب و كار مساعدي ايجاد كرده و امنيت تعامل
مهاجران با ايرانيان داخل كشور را تضمين كنيم ،با جلب
اعتماد و اطمينان مهاجران ،جذب ساالنه دهها ميليارد دالر
از س��رمايههاي آنان به داخل كشور ممكن خواهد شد .به
عالوه ،بس��ياري از ايرانيهاي مهاجر با شركتهاي مطرح
خارجي ارتباط دارند و ميتوانند براي حضور شركتهاي
خارج��ي در ايران فعاليت كنند .اگر ايرانيهاي مهاجر در
فعاليتهاي اقتصادي ايران مشاركت داشته باشند و ثبات
و امنيت فعاليت آنها تضمين شود ،قطعا زمينه براي ورود
سرمايهگذاران غيرايراني نيز فراهم خواهد شد.
سرمايههاي فكري ايرانيان مهاجر
بس��ياري از ايرانيان مهاجر مهندس��ان ،پزش��كان،
هنرمندان ،دانش��مندان ،استادان دانش��گاه ،صاحبان
سرمايه و كارآفرينان موفقي هستند كه جايگاه وااليي
در عرصههاي علمي كش��ور ميزبان دارند .بس��ياري از
دانشجويان ايراني در آمریکا ،كانادا و برخي از كشورهاي
اروپايي ،پس از اتمام تحصيل در بازار كار اين كش��ورها
جذب ش��ده و به اقامت در اين كش��ورها ادامه دادهاند.
ش��مار قابل توجه��ي از ايرانيان مهاجر در رش��تههاي
مختلف آموزش��ي در دانش��گاههاي معتب��ر آمریکا به
تدريس اش��تغال دارند .مشابه همين وضعيت در ميان
ايرانيان ساير كش��ورهاي صنعتي نيز ديده ميشود .بر
اس��اس برآورد انجمن ايرانيان آمری��کا ،ايرانيان مهاجر
تحصي��ل كردهتري��ن گروه ن��ژادي در كش��ور آمریکا
محس��وب ميش��وند .بر طبق محاس��بات دانش��گاه
ام.اي .ت��ي ،اين گ��روه  ۵۰درصد باالتر از حد ميانگين
جامعه در اياالت متحده درآمد دارد و از گروههاي موفق
جامعه آمریکا محسوب ميشوند .طبق اداره آمار آمریکا
در سرش��ماري س��ال  ،۲۰۰۰نزديك ب��ه  ۲۷درصد از
ايرانيان آمریکايي داراي مدرك كارشناسي ارشد به باال
بوده كه اين ميزان در ميان گروههاي مهاجر آمریکايي
داراي رتبه نخست است .بيش از  ۵۶درصد ايرانيان مقيم
آمریکا داراي مدرك كارشناسي هستند كه در ميان ۶۷
گروه مهاجر آمریکا داراي رتبه دوم است .در كل ،بيش
از  ۴۵درص��د از ايرانيان مقي��م آمریکا افراد متخصص
هس��تند؛ و در  ۵۰۰شركت برتر آمریکا نقش ايرانيها
بسيار پررنگ است (فايننشال تريبون  )۲۰۱۶در كانادا و
اروپا هم همين موقعيت وجود دارد .بهطور مثال ،ايرانيان
مقيم سوئد به عنوان موفقترين گروه قومي در اين كشور
شناخته شدهاند (درويشپور.)۲۰۰۹ ،

موانع جذب سرمايههاي ايرانيان 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
متع��ددي مانع از تحقق اين هدف بوده اس��ت .بيثباتي و
ريسك باال در فضاي كسب و كار از يك سو و عدم پذيرش
امكان دو تابعيتي بودن مهاجران از س��وي ديگر ،از موانع
ورود س��رمايه مهاجران به كش��ور بوده است .هرچند لغو
قطعنامههاي متعدد س��ازمان ملل و شوراي امنيت عليه
اي��ران در پي مذاكرات برجام و توافقات هس��تهاي ،امكان
ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج را تسهيل كرد؛ ولي خروج
آمریکا از برجام و مشكالت جدي در ارتباط ميان سيستم
بانكي ايران و نظام بانكي بينالمللي ،همچنان موانع مهمي
بر سر راه ورود سرمايههاي مادي و فكري مهاجران به ايران
اس��ت .توافق برجام ،نگاه دنيا را نسبت به ايران تغيير داد
و فضاي مناسبي براي رونق اقتصادي و سرمايهگذاريهاي
داخلي و خارجي فراهم كرد .انتظار ميرفت كه موانع داخلي
و خارجي گسترش تعامل ايرانيان ساكن ساير كشورها ،به
ويژه ايرانيان مقيم آمریکا كاهش يابد؛ و زمينه مناسبي براي
ورود سرمايههاي مهاجران ايجاد شود .صندوق بينالمللي
پ��ول پيشبيني كرده بود كه درهاي بس��ته به روي ايران
باز ش��ود و در دو دهه آينده با رش��د پرشتاب بيش از ۶٫۵
درصد ۸ ،ميليون شغل جديد در كشور ايجاد شود (صندوق
بينالمللي پ��ول .)۲۰۱۶ ،با وجود تأثي��ر مثبت برجام بر
وضعيت اقتصادي ايران ،نقض اين توافق توسط دولت آمریکا
باعث ش��د كه موانع جدي بر سر راه رشد سرمايهگذاري از
ميان برداش��ته نشود .هرچند مديركل امور ايرانيان وزارت
امور خارجه ميزان سرمايهگذاري توسط ايرانيان مقيم خارج
از كش��ور ،پس از تصويب برجام تا س��ال  ۱۳۹۵را بيش از
 ۶۰۰ميليون دالر اعالم كرده اس��ت (ايرنا ،)۱۳۹۵ ،ولي در
عمل ميزان ورود سرمايه ايرانيان مهاجر ،كمتر از انتظارات
بس��يار بود؛ زيرا از يك س��و فضاي كس��ب و كار در ايران
همچنان پرخطر باقي مانده اس��ت؛ به عالوه نحوه برخورد
ب��ا ايرانيان مهاجر پس از توافق برجام تغيير چنداني نكرد
و موضوع جلب س��رمايههاي مالي و فكري ايرانيان خارج
كش��ور عمال در اولويت وزارت امور خارجه و نمايندگيهاي
ديپلماتيك ايران در خارج از كشور قرار نگرفت.ريسك باالي
س��رمايهگذاري در ايران ،عامل فرار س��رمايه 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 ( ۷از  )۷قرار دارد (گلوبال اكونومي. )۲۰۲۰ ،
جمعبندي
در گذش��ته با مهاجرت نخبگان ب��ه عنوان فرار مغزها
بهشدت مخالفت ميشد؛ امروزه تجربه بسياري از كشورها
نشان داده كه مهاجران ميتوانند منبع مهمي براي فرآيند
توس��عه كش��ور مادري باش��ند .چين در جذب سرمايه
مهاجران موفقيت چشمگيري داشته است .مهاجراني كه

پس از به قدرت رس��يدن حزب كمونيس��ت از اين كشور
گريخته و در مناطق مختلف سكني گزيدند ،پس از آغاز
اصالحات اقتص��ادي از اوايل دهه  ،۱۹۸۰مهمترين منبع
انتقال س��رمايه ،تكنولوژي ،دانش مديريت و دستيابي به
بازارهاي صادراتي ش��دند .دول��ت چين با تصويب قوانين
جدي��د و ايج��اد مناطق وي��ژه اقتصادي در همس��ايگي
هنگكنگ و تايوان توان كارآفريني و س��رمايههاي مادي
و فكري مهاجران را به داخل كشور جذب كرد .طي چهار
دهه گذش��ته سرمايهگذاري مس��تقيم چينيهاي مهاجر
ساكن هنگكنگ و تايوان در رشد و توسعه اقتصادي چين
تأثير تعيينكنندهاي داشته است .ايران تاكنون در جلب
س��رمايه مهاجران موفقيت چنداني نداشته و هنوز برخي
به مهاجران و فعاليت آنها در كشور به ديده شك و ترديد
نگريس��ته مينگرند .اين در حالي اس��ت كه اكثر ايرانيان
مهاجر س��اكن در كشورهاي صنعتي ،كارآفرينان خالق و
ثروتمند يا دانشمندان شناخته شدهاي هستند كه از جايگاه
شايستهاي در كشور ميزبان برخوردارند و با وجود زندگي
در خارج از كشور ،عموما به ايران دلبستگي عميقي دارند.
اقتصاد ايران براي رشد نيازمند سرمايهگذاريهاي مولد
در عرصههاي مختلف اس��ت .سرمايههاي مادي و فكري
ايرانيان مهاجر از منابعي است كه براي تسريع آهنگ توسعه
بايد مورد استفاده قرار گيرد .تدوين و اعالم قوانين و مقررات
شفاف و يكپارچه در مورد امنيت همهجانبه ايرانيان مهاجر
در كش��ور ميتواند موانع ورود سرمايههاي مالي و فكري
ايرانيان مهاجر را از ميان بردارد .ايران ميتواند از سرمايه،
تجربه و تخصص مهاجران براي غلبه بر مشكالت اقتصادي
خود بهره برده و آهنگ رش��د توليد و اش��تغال را شتاب
بخشد .تدوين سياستهاي مشخص براي سرمايهگذاري
ايرانيان مهاجر در سراس��ر ايران و آزاد بودن انتقال اصل و
سود سرمايهگذاري ،اقدامات ضروري در جلب سرمايههاي
انس��اني و مالي ايرانيان خارج كشور به شمار ميرود .رفع
موانع ياد ش��ده قطعا گام اصلي براي جذب س��رمايههاي
مستقيم خارجي بوده و ارتباطات خويشاوندي و دوستان
ميتواند كانالها و شبكههاي ارتباطي ارزشمند داخلي را
فراهم آورده و آش��نايي مهاجران با بازارهاي بينالمللي و
فناوريها موجبات انتقال تجارب و دانش فني به كشور را
به وجود آورد.اگر قوانين و مقررات اطمينان بخش و شفافي
براي جلب سرمايههاي فكري و مالي ايرانيان مقيم خارج
تدوين و اعالم شود ،آثار مثبت گستردهاي بر سرمايهگذاري
داخلي نيز خواهد داش��ت؛ كه فراهم ش��دن مقدمات آن
نيازمند عزم جزم و هماهنگ مجموعه قواي س��ه گانه و
س��ازمانها و نهادهاي اصلي سیاستگذاري در اين زمينه
را ميطلب��د؛ به عبارت ديگر ،الزم اس��ت تفاهمي فراگير
براي ايجاد رش��د اقتصادي باال و پايدار و تحول در فضاي
كس��ب و كار و جهت جلب سرمايههاي فكري و مالي همه
ايراني��ان در داخ��ل و خارج كش��ور صورت گيرد .اس��تفاده
از تجربي��ات چين در زمين��ه انجام اصالحات گس��ترده در
عرصههاي اقتصادي و سياسي و ايجاد اعتماد و جذب سرمايه
فكري و مالي مهاجران ،براي ايران بسيار مفيد خواهد بود.
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منتظر شما در اين صفحهها هستيم

معرف�ي اعض�اي انجم�ن مديران صنايع به يكديگر ،كاري اس�ت كه در گذش�ته به ش�كلهاي گوناگون در كارآفرين انجام ميش�ده اس�ت.
عالوهبراين در سايت انجمن به همديگر معرفي شدهاند .مجله كار آفرين با ارائه شكل جديدي از معرفي شركتها كه در صفحههاي حاضر آن را
مالحظه ميكنيد ،كار جديدي ارائه داده است .در شمارههاي بعدي منتظر شما هستيم كه در اين صفحهها حاضر شويد.
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