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شماره 152- پاییز 1401

طــرح اصالح قانون اتــاق بازرگاني، صنايــع، معادن و 
كشاورزي جمهوري اســالمي ايران و اصالحات و الحاقات 
بعدي آن در آذر ماه سال 1399 توسط 50 نماينده مجلس 
مطرح گرديد و توجيه نماينــدگان ارائه كننده اين بود كه 
اتاق ايران، به يكي از نهادهاي قدرتمند بخش خصوصي در 
كشور تبديل شده است كه حق حضور در نهادهاي بسياري 
را داراست و با اين ابعاد وسيع و درآمدهاي سرشار و بدليل 
عدم نظارت هاي شايسته غيروابسته، عملكردي داشته است 

كه با يك تحقيق و تفحص اساسي مي توان به كنه و بطن آن امور دست يافت. 

طــرح اصالح قانون اتــاق بازرگاني، صنايــع، معادن و 
كشاورزي جمهوري اســالمي ايران و اصالحات و الحاقات 
بعدي آن در آذر ماه سال 1399 توسط 50 نماينده مجلس 
مطرح گرديد و توجيه نماينــدگان ارائه كننده اين بود كه 
اتاق ايران، به يكي از نهادهاي قدرتمند بخش خصوصي در 
كشور تبديل شده است كه حق حضور در نهادهاي بسياري 
را داراست و با اين ابعاد وسيع و درآمدهاي سرشار و بدليل 
عدم نظارت هاي شايسته غيروابسته، عملكردي داشته است 

كه با يك تحقيق و تفحص اساسي مي توان به كنه و بطن آن امور دست يافت. 

ســاعت 24 - چند روز پيش بود كه بانك مركزي اعالم 
كرد تسهيالت پرداختي بانك ها در 7ماه منتهي به آبان امسال 
مبلغ 2331 هزار ميليارد تومان بوده اســت كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال قبل مبلغ 748 هزار ميليارد تومان يا معادل 
47.2 درصد افزايش داشته است. به رغم انتشار خبرهايي از 
اين دســت و خبرهايي كه دولت از توزيع منابع تبصره هاي 
بودجه مي دهد خبرهاي پرشماري منتشر مي شود و مديران 
بنگاه هاي اقتصادي اعالم مي كنند نقدينگي ندارند و بانك ها 

نيز مي گويند بيشتر از اين رقم اعالم شده نمي توانسته اند وام واعتبار بدهند.

ادامه نرخ تورم بــاال و دو رقمي در اقتصاد ايران از دهه 
1350 تا امروز - جز ســال هايي انگشت شمار در دهه ٦0 
و ســال هاي 1395 و 139٦ – از ويژگي هاي اقتصاد ايران 
اســت كه در دنيا كمتر رخ داده اســت. يكي از داليل اين 
رخداد تلخ و سرچشــمه آن ناترازي هاي مختلف در بخش 
واقعي ونيز بخش ارزي و بانكي و مالي وبه ويژه ناترازي در 
بودجه و كسري در آمدها به هزينه ها است. كسري بودجه 
دولت در پايداري تورم درايران نقش غير قابل انكاري داشته 

و دارد.براي حل اين معضل تاريخي شده از سوي بانك مركزي در دهه هاي اخير...
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بررســي زندگــي ايرانيان دســت كم از 
شروع استيالي خاندان قاجار تا امروز نشان 
مي دهد نهاد دولت يا نهاد پادشاهي تا پيش 
از سقوط رژيم شاهي در برابر نهادهاي مدني 
شــامل بنگاه ها و نيز خانواده ها و همچنين 
تشكل هاي غيردولتي و حزب هاي سياسي و 
رسانه هاي خبري دست باال را داشته است. 
در دوران ســلطه خاندان قاجار بر ايران به 
دليــل اينكه دولت يــا دربار شــاه توانايي 
تأســيس يك دولت مركزي توانا را نداشتند 
و نيز به دليل فقدان ديوان ساالري گسترده و 
نيرومند؛ فعاليت هاي بخش خصوصي آزادي 
بيشتري تا دولت هاي پهلوي داشتند. به اين 
معني كه دولت به مثابه يك نهاد در تجارت 
خارجي و نيز در بنگاه داري فعاليت متمركز 
و مالكانه نداشــت. بازرگانــان بزرگ دراين 
دوره بــا پيروي از عرف جامعه باج و خراج و 
ماليات دولت و شاه را مي دادند و در تجارت 
با خارجي ها وضعيت مناســبي داشتند. به 
همين دليل اســت كه دراين دوره تاريخي 
امين الضرب نامي توانست حتي انحصار توليد 
و ضرب سكه را از نهادهاي حكومتي بگيرد 
و بازرگانان ايراني با همتاهاي خود در ديگر 
كشورها تجارت مي كردند. در همين سال ها 
بود كه بازرگانان ايراني به فكر افتادند براي 
ســامان دادن فعاليت خــود و نيز يكپارچه 
كردن ديدگاه ها و خواسته هايشان اتاق تجار 
را تأسيس كنند. اتاق تجار تأسيس شده در 
دوره ناصرالدين شاه سنگ بناي همين اتاق 
بازرگاني اســت كه اين روزها و در ماه هاي 
تازه ســپري شده دركانون توجه قرار گرفته 
اســت. اتاق بازرگاني ايران يا اتاق بازرگاني 
و صنايع در دوره حكومت سلســله پهلوي 
زيســتی دوگانه داشت و پس از كم اثر بودن 
در دوره شــاهي رضا پهلوي در دوره شــاه 
بعدي اندكي جان گرفت و مالكان بنگاه هاي 
بــزرگ صنعتي و بازرگاني بــه عضويت آن 
درآمدند و نهاد دولــت نيز حضور آنها را به 

رسميت شناخت. 

دولتيسازينسبي
پس از پيروزي انقالب اســالمي نهاد اتاق 
ايران به دليل تبليغات منفي انقالبيون به ويژه 
حزب توده ايران و نيز به دليل اينكه دولت هاي 
جمهوري اسالمي نمي خواستند حتي بخش 
اندكي از قدرت را از دســت بدهند اتاق ايران 
زير تيغ دولتي سازي رفت. تعيين نمايندگاني 
از وزارتخانه هاي بازرگاني و صنعتي در هيأت 
رئيســه اتاق ايران و نيز تهيه و تصويب قانون 
تازه براي اتاق از جمله فعاليت هايي بود كه اتاق 
را به نهادي كه نمي تواند از خواسته هاي دولت 
سرپيچي كند نگه داشت. پس از پايان جنگ 
و نيز پس از اينكه نسيم آزادي اقتصادي وزيد 
اتاق بازرگاني و صنايــع و معادن نيز به ويزه 
دردوره رياست محمد نهاونديان جان گرفت 
و شــعله هاي استقالل خواهي از خاكستر اتاق 
سوخته در دهه هاي پيشين ديده شد. از شروع 
فعاليت دولت ســيد محمد خاتمي و نيز پس 
از روي كار آمدن دولت هاي احمدي نژاد، نهاد 
اتاق به محلي براي تحول خواهي اقتصادي و 
كانوني براي نقد سياست هاي اقتصادي دولته 
تبديل شد. روشنگري هاي اتاق هاي بازرگاني 
در دولت هاي قبلي و نيز اختالف هاي پديدار 
شــده بر ســر نتايج انتخابات اتاق تهران در 
آخرين دوره انتخابات آتشــي روشن كرد كه 
پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم شعله ور 
شــد. در سال نخست فعاليت مجلس يازدهم 
از ســوي گروهي از نمايندگان طرحي براي 
اصالح قانون انتخابــات اتاق  و نيز همچنين 
طرح تحقيق و تفحص از كارنامه اتاق بازرگاني 
ايران در دســتور مطالعــه و تدوين وتصويب 
قرار گرفته اســت كه البته تا پايان آذرماه به 
تصويب مجلس و نيز تاييد شــوراي نگهبان 
نرسيده است. آن گونه كه كارشناسان از جمله 
گروه پژوهشي انجمن مديران صنايع بررسي 
كرده اند در پيش نويس اصالح قانون اتاق ايران 
مواردي ديده شده است كه در صورت تصويب 
چند اتفاق در ســازمان اتاق و نيز در شكل و 
ماهيت انتخابات اين نهاد رخ مي دهد. كانون 
هســته تغييرات احتمالــي بنابر پيش نويس 
تهيه شده اين است كه اتاق بازرگاني صنايع 
و معادن وكشــاورزي به سوي دولتي تر شدن 
رانده خواهد شد. ترديدي نيست كه مخالفان 
و منتقدان و كســاني كه ســاز جدايي كوك 
كردند و اتاق بازرگاني را متهم به سوءمديريت 
كردند نيز هرگز دلشــان نمي خواهد اتاق كه 

تنها نهاد قانوني به حســاب مي آيد كه نقش 
ســخنگويي بازرگانان و صنعتگران خصوصي 
را بردوش مي كشــد بيش از اين دولتي شود 
 اما اين اتفاقي اســت كه احتمــال وقوع آن 

كم نيست. 

چهبایدكرد؟
بخش خصوصي ايــران به مثابه كليت واحد 
بايد رفتاري مدرن و با جرات از خود نشان داده 
و كار اصالح قانون اتاق را گونه اي ســامان دهد 
كه اين نهاد از گزند مديريت دولتي و سياســي 
درامان بماند. استفاده از قانون دانان، حقوق دانان 
و نيز گروه هاي مرجع فكري و نيز اقتصاددانان 
و عالقه مندان به اقتصاد سياســي در اين مسير 
به كار مي آيند. مديــران بخش خصوصي بايد 
راه هاي باز براي طرح بحث هاي كارشناســانه و 
يافتن مسيرهاي درست با راهبرد نگهداري اتاق 
در زير پرچم بخش بخش خصوصي را با جديت 
و همه جانبه در دستور كار قراردهند. البته كسي 
توصيه نمي كند رفتارهاي سياسي در دستور كار 

باشد اما سكوت و مماشات نيز راه حل نيست.
بحث و بررسي در نهادهاي خصوصي به ويژه 
در تشــكل هاي بزرگ تر و داراي ســازماندهي 
بهتر براي نگهــداري از كيان اتاق به شــكلي 
كه در كانون توجه بخش خصوصي باشــد يك 
ضرورت تمام عيار اســت. دســت روي دســت 
گذاشــتن و بهانه آوردن بــراي گريز از روبه رو 
شــدن با واقعيت هاي ســختي كه بــا دولتي 
شــدن اتاق پيش خواهد آمد در شــأن بخش 
خصوصي نيست. در صورتي كه فضاي مباحث 
كارشناسي و البته انتشار گزارش ها و خبرهاي 
اين فعاليت ها روي ميــز بخش خصوصي قرار 
گيرد و بيشترين تعداد از اعضاي مجلس فعلي 
متقاعد شــوند كه اين قانــون در راه تصويب 
مي توانــد تنها نهاد خصوصــي قانوني را زمين 
بزند و با اين كار اعتماد بخش خصوصي باز هم 
روند كاهنده را ادامه مي دهد يك الزام اســت. 
از ســوي ديگر كســاني كه با كارنامه و برنامه 
دولتي سازي و پيامدهاي دهشتناك آن در هر 
زمينه اي اطالعات و تحليــل دارند بايد از اين 
داشته هاي علمي و تجربي خود استفاده كنند و 
پيامدهاي تضعيف بخش خصوصي براي اقتصاد 
كشور را تشريح كنند. دولت سيزدهم تا اينجاي 
كار هنوز موضع جدي در اين باره نشــان نداده 
اســت و اتاق ايران بايد بــا دولت درباره اصالح 

قانون انتخابات گفت وگوي جدي داشته باشد.

اتاق در تله دولتي سازي 

محمدصادقجنانصفت

سردبیر

شماره 143- زمستان 1399

سرمقاله

2



3

شماره 152- پاییز 1401
ی

اس
شن

كار
ش 

زار
گ

ی
اس

شن
كار

ش 
زار

گ

 گزارش كارشناسي انجمن مدیران صنایع
 در خصوص مواد طرح اصالحيه قانون اتاق ایران

طرح اصالح قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري 
اســالمي ايران و اصالحات و الحاقات بعدي آن در آذر ماه ســال 1399 
توسط 50 نماينده مجلس مطرح گرديد و توجيه نمايندگان ارائه كننده 
ايــن بود كه اتاق ايران، به يكي از نهادهاي قدرتمند بخش خصوصي در 
كشور تبديل شده است كه حق حضور در نهادهاي بسياري را دار است و 
با اين ابعاد وسيع و درآمدهاي سرشار و بدليل عدم نظارت هاي شايسته 
غيروابسته، عملكردي داشته اســت كه با يك تحقيق و تفحص اساسي 

مي توان به كنه و بطن آن امور دست يافت. 
در ضــرورت اصالح قانون اتاق بازرگاني ترديدي نيســت چرا كه اين 
قانون بايد متناســب با شــرايط روز حركت كند. اما اينكه اين ضرورت 
تغيير قانون از چه روشــي و چگونه دنبال شــود متفاوت است. داليل و 
توجيهات اصالحات پيشنهادي قانون اتاق بيانگر اين است مسائل ديگري 
غير از ضرورت اصالح قانون متناسب با شرايط زماني مطرح است. از آن 
جملــه مي توان مبناي اصلي ارائه طــرح را در گفتار نمايندگان مجلس 
جســت: درآمدهاي اتاق و عدم نظارت غير وابســته بر اتاق. در واقع اين 
موضوعات در اختالفات دروني فعاالن بخش خصوصي نيز مطرح مي شود 
و انتقادهــاي گوناگون پيرامون اين نهاد توســط برخي از فعاالن بخش 

خصوصي نيز بيان مي شود كه توجه افكار عمومي و همچنين نمايندگان 
مجلس را به خود جلب كرده است.

پــس از برگزاري انتخابات اتاق ايران در اســفند ماه ســال 97 و 
اختالفات و انتقادهاي مطرح شــد در خصوص انجمنهاي نظارت بر 
انتخابــات در برخي از اتاق هاي شهرســتان پيگيري برخي از فعاالن 
اقتصادي از يك طرف و شــكايت به مجلس در خصوص فعاليت هاي 
اتاق بازرگاني از طرف ديگر را شــايد بتوان به عنوان منشأ تهيه اين 
طرح در ســال 99 مطرح نمود. در 4 آبان ماه سال 1400 كميسيون 
اصل 90 مجلــس در نامه اي خطاب به رئيس اتــاق ايران از وصول 
شكايتهايي به اين كميســيون مبني بر 10 مورد تخلف در عملكرد 
سال 99 اتاق خبر داد و خواستار آگاه كردن اين كميسيون از داليل 
توجيهي اين موارد شد. بدنبال آن و در پاسخ به نامه كميسيون اصل 
90 مجلس، اتاق ايران در 14 آبان ماه توضيحاتي ارائه نمود. كليه اين 
10 مورد به اصطالح تخلف مطرح شــده توسط كميسيون اصل 90، 
پيرامون ابهامات در درآمد و هزينه كرد اتاق بوده اســت و در پاسخ 
اتاق نيز اشاراتي به اختالفات دروني بخش خصوصي و شكايت برخي 

از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق نيز شده است. 
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گزارش کارشناسی

پس از آن در 22 آبان ماه محمدرضا پور ابراهيمي رئيس كميســيون اقتصادي 
مجلــس از تصويب طرح تحقيق و تفحــص از اتاق بازرگانــي، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران در اين كميسيون خبر داد كه نهايتا در 30 فروردين 1401 اعالم 
وصول گرديد و تاكنون تفحص از اتاق بازرگاني آغاز نشده است. اين موضوعات به 
كرات نيز در محافل اقتصادي و همچنين مجلس مطرح مي شــود. به نظر می رسد 
مباحث مطرح شده در خصوص اصالح قانون اتاق و همچنين تحقيق و تفحص از 
اتاق ريشه در انتخابات اتاق بازرگاني دارد كه در پايان سال 1401 برگزار مي شود 
و نشــان مي دهد طيف هاي مختلف بخش خصوصي در رقابت با يكديگر هستند و 
قصد ورود به پارلمان بخش خصوصي را دارند و سعي در امتياز گيري از رقبا دارند.

عالوه بر ضرورت اصالح قانون اتاق بازرگاني ايران متناسب با شرايط روز، بايد 
دغدغه هاي فعاالن بخش خصوصي را نيز در نظر گرفت و پيشنهادات اصالحي 

را از كانال نمايندگان بخش خصوصي پيگيري نمود. 
بدون شــك بحث توزيع قدرت در اتاق و همچنين منابــع درآمدي آن نيازمند 
بازنگري است، به طوري كه منابع درآمدي اتاق در قبال ارائه خدمات تامين گردد و 
پرداخت پولي به غير از ارائه خدمت به اعضا تحميل نشود. همچنين موضوع اقتدار 
در اتاق نيز نيازمند تغيير اســت كه مي تواند از طريق تغيير تركيب اعضاي شوراي 
عالي نظارت و راهبري و هيأت نظارت بر انتخابات و وظايف تعريف شده در خصوص 
آنها و همچنين وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان، باز توزيع قدرت صورت گيرد.

در اصالحيه جديد كه با مشورت نمايندگان اتاق بازرگاني و كميسيون اقتصادي 
مجلس تهيه شده اســت، اتاق ايران همچنان نهادي غيرانتفاعي باقيمانده است و 
موضوع تغيير آن به نهاد عمومي غيردولتي در اين متن مطرح نشــده  است، شرط 
تشــكيل اتاق هاي شهرستان تغييراتي كرده  و تأســيس اتاق شهرستان از داشتن 
حداقــل 50  عضو به 150  عضو افزايــش پيدا كرده  اســت. از تغييرات ديگر اين 
اصالحيه، تغيير ساختار شــوراي عالي نظارت است كه نام آن نيز به شوراي عالي 
نظــارت و راهبري تغيير كرده و تعداد و تركيب اعضاي آن به نفع بخش خصوصي 

نيست. همچنين تغييراتي در هيأت نظارت بر انتخابات صورت  گرفته  است. 

مقدمه
توســعه ايران جز با حضور فعالين اقتصادي و مشاركت آنها در فرآيند توسعه 
امكان پذيــر نخواهد بود و اين مهم با اســتفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در 
جهت تدوين سياست هاي توسعه اقتصادي و كمك به اجراي آنها محقق مي شود. 

نحوه رابطه دولت با بخش خصوصي به صورت يك كل و تعريف صحيح اين رابطه 
در قالب قوانين و مقررات، اجراي سياست هاي توسعه را تسهيل و تسريع مي كند. 
تشكل هاي بخش خصوصي از يك طرف به عنوان حاميان فعالين بخش خصوصي 
و از طرف ديگر به عنوان بازوي مشورتي نهادهاي حاكميتي عمل مي كنند و هر 
نــوع تغيير اين روابط نتيجه حاصل شــده از عملكرد آنها را دچار تغيير مي كند. 
لذا توجه و تعريف درست اين روابط نقش موثري در توسعه كشورها دارد. به اين 
ترتيب قانون اتاق ايران نيز به عنوان تعريف كننده اين روابط عمل مي كند و اتاق 
ايران به عنوان تشكل تشــكل ها و قائل شدن اتاق ايران در نقش پارلمان بخش 
خصوصي و وظيفه اتاق در ساماندهي ساير تشكل هاي كشور، نشان از تاثيرگذاري 
باالي آن در كليه حوزه هاي كشــور و تشكل هاي مختلف بخش خصوصي دارد و 
اتاق ايران را به نهادي قدرتمند در كشور تبديل كرده است كه حضور در نهادهاي 
مختلف و كسب درآمدهاي پايدار و ارائه مشورت به قواي سه گانه، بر قدرت اتاق 
افزوده است و اســتفاده از اين ويژگي هاي اتاق در اقتصاد كشور، مستلزم قانوني 
كارا و دقيق است. نحوه شــكل گيري تشكل ها و رابطه آنها با اتاق و تاثيرگذاري 
تشكل ها به نمايندگي از اعضاي خود در قالب هيأت نمايندگان اتاق ايران تعريف 
مي شــود و وجود قانوني جامع از اهميت ويژه اي برخوردار است. موضوع اصالح 
قانون اتاق بازرگاني به عنوان مهم ترين تشــكل بخش خصوصي در ايران و پيش 

قدم شدن نمايندگان مجلس در اصالح اين قانون موضوع اين نوشتار است.
در اين نوشتار با بررسي مواد پيش نويس پيشنهادي، نكاتي در قالب جدول 
مقايسه اي در خصوص وظايف و اختيارات و همچنين اركان اتاق با تكيه بر نحوه 

انتخاب نمايندگان اتاق ها و تشكل ها در هيأت نمايندگان مطرح شده است.
نكته اينكه بررســي مــواد پيش نويس اصالحي نشــان مي دهد موضوعات 
بســيار پيچيده و مبهم بيان شده اند به خصوص در مبحث نحوه انتخاب هيأت 
نمايندگان. در ساير مواد و موضوعات نيز مطالبي مطرح شده است كه مي تواند 
در جاي ديگري و در قالب آيين نامه ها و شــيوه نامه ها پيگيري شــود و نيازي 
به ذكر شــدن در متن يك قانون ندارند. قانون فعلي اتاق با اندك تغييراتي در 
وظايف و اختيارات و اصالح تعداد و نحوه اعضاي هيأت نمايندگان با پيشــنهاد 
و تهيــه آيين نامه هاي مربوطه مي تواند نظر قانونگذار و فعاالن بخش خصوصي 
را تاميــن نمايد. بايد به اين موضوع توجه داشــت كه اين پيش نويس بايد در 
مجلس تصويب شود و ممكن است با تغييرات گسترده اي مواجه شود كه مدنظر 

پيگيران اصالح قانون اتاق ايران نباشد.

اظهارنظرمتن قانون اتاق مصوب 69متن پيشنهادي اصالحي

مــاده 1 - به منظور كمك به فراهم آوردن موجبات 
رشــد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء و 
عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي وبازرگاني به 
موجب وظايف و اختيارات ايــن قانون اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن جمهوري اســالمي ايران با اهداف ذيل 

تأسيس مي شود:
1 -كمك به ارتقاي جايگاه و سهم بخش خصوصي 

در اقتصاد
 2 -نمايندگي نمودن اعضا و بنگاه ها در جهت رفع 

چالش ها و تسهيل فضاي كسبوكار
 3 -كمك بــه توانمندســازي اعضا، تشــكل هاي 

اقتصادي و اتاق هاي مشترك
 4 -كمك به شبكه سازي براي اعضا در عرصه داخلي 

و بين المللي.

آوردن  فراهم  به  كمك  بمنظور   -1  ماده 
تبادل  كشور،  اقتصاد  توسعه  و  رشد  موجبات 
افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، 
كشاورزي و بازرگاني بموجب وظايف و اختيارات 
معادن  و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق  قانون  اين 

جمهوري اسالمي ايران تأسيس مي شود.

است  آمده   1 ماده  اول  قسمت  در  مطلب  اصل 
و ذكر اهداف اتاق در ماده 1 و عالوه بر آن در 
ماده 5 در قالب وظايف و اختيارات اضافي است و 

مي تواند در همان ماده 5 ذكر شود.
پيشنهاد مي شود اهداف 4 گانه ذكر شده در اين 

ماده حذف شود.

جدول مقايسه اي متن پيش نويس اصالحي و متن قانون اتاق مصوب سال 69 و اظهارنظر درباره مواد آن
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ايران  اسالمي  جمهوري  معادن  و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق   -  2 ماده 
استقالل  و  حقوقي  داراي شخصيت  كه  است  انتفاعي  غير  موسسه اي 

مالي مي باشد.

ماده 2- اتاق بارگاني و صنايع و معادن 
موسسه اي  ايران  اسالمي  جمهوري 
شخصيت  داراي  كه  است  انتفاعي  غير 

حقوقي و استقالل مالي مي باشد.

نسبت به متن قانون فعلي تغييري نكرده 
است

ماده 3 – مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران 
كه در اين قانون “اتاق ايران “ ناميده مي شود، در تهران مي باشد.

ماده 3- مركز اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن جمهوري اسالمي ايران كه در 
اين قانون ))اتاق ايران(( ناميده مي شود، 

در تهران مي باشد.

نسبت به متن قانون فعلي تغييري نكرده 
است

ماده 4 - حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون 
تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستان ها داراي شخصيت حقوقي بوده و در 

امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي باشد. 
تبصره 1 -تأسيس اتاق جديد در هركدام از شهرستان ها منوط به داشتن حداقل يكصد 
و پنجاه عضو حقيقي يا حقوقي كه حداقل درآمد سال گذشته آنها 10 برابر حد 
آستانه معافيت مالياتي )موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم( است كه حداقل 
نيمي از آنها 6 سال سابقه عضويت در اتاق يكي از شهرستان ها يا تشكل ها را داشته 
باشند. هر عضو حقيقي يا حقوقي به طور همزمان نمي تواند عضو اتاق دو شهرستان 
باشد. اشخاص حقيقي بايد حداقل سه سال و اشخاص حقوقي نيز بايد حداقل يك 

سال پرونده مالياتي داشته و در زمان راي دادن بدهي مالياتي نداشته باشند. 
تبصره 2 -كليه اعضاي حقيقي و حقوقي اتاق هاي بازرگاني و تشكل ها به شرط 
تسويه سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان مصوب كارت بازرگاني موضوع 
قانون نحوه تأمين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي 
ايران مصوب 1372/8/11 و چهار در هزار سود ساالنه پس از كسر ماليات توسط 
كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران موضوع ماده 13 قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/10/10، امكان نامزد شدن در 

انتخابات را دارند.
تبصره 3 - تهران مانند ساير شهرستان ها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت 

و شرح وظايف و محدوده اختيارات اين اتاق با اتاق بقيه شهرستان ها يكسان است.
 تبصره 4 -نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستان ها منوط به 

تصويب هيأت رئيسه اتاق ايران است
كه  مناطقي  و  آزاد  مناطق  در  مستقل  اتاق هاي  تشكيل  -نحوه   5 تبصره   
فعاليت هاي اقتصادي ويژه دارند طبق آيين نامه ای خواهد بود كه ظرف شش 

ماه پس از ابالغ اين قانون توسط شوراي عالي نظارت تصويب مي شود
 تبصره 6 –در صورت كشف و احراز مغايرت شرايط نمايندگان عضو در هيأت 

رئيسه و هيأت نمايندگان، عضويت شخص لغو مي گردد. 
تبصره 7 - در خصوص اشخاص حقوقي، مدير يا رئيس هيأت مديره مي توانند 

نامزد عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ها شوند. 
تبصره 8 -شركتها و اشخاص حقوقي كه سهامدار عمده آنها به شكل مستقيم و 
غيرمستقيم تحت مالكيت دولت مي باشد امكان عضويت در هيأت رئيسه و هيأت 

نمايندگان كليه اتاق ها را ندارند. 
تبصره 9 -اتاق شهرستان مركز استان عالوه بر انجام وظايف خود به منظور هماهنگي 

ميان اتاق شهرستان هاي هر استان تشكيل مي شود
اتاق شهرستان مركز  توسط  بازرگاني  اتاق  استاني  تبصره 10 -كليه وظايف   

استان با هماهنگي اتاق ساير شهرستان ها انجام مي پذيرد. 
به  و  تهيه  ايران  اتاق  نمايندگان  هيأت  توسط  هماهنگي  نحوه  دستورالعمل 

تصويب شوراي عالي نظارت می رسد.

ماده 4- حوزه فعاليت اتاق شهرستان 
محدود به حدود تعيين شده در قانون 
اتاق  و  است  كشوري  تقسيمات 
حقوقي  شخصيت  داراي  شهرستان ها 
خود  مالي  و  اداري  امور  در  و  بوده 
مستقل  مربوطه  مقررات  اساس  بر 

مي باشد.

شهرستان ها  اتاق  تأسيس   -1 تبصره 
عضو   50 حداقل  داشتن  به  منوط 

مي باشد. 

ساير  مانند  تهران   -2 تبصره 
بوده  مستقل  اتاق  داراي  شهرستان ها 
با  آن  فعاليت و شرح وظايف  و حوزه 

بقيه اتاق ها يكسان است.

تبصره 3- نحوه و ميزان كمك مالي 
اتاق ايران به اتاق شهرستان ها منوط 
ايران  اتاق  رئيسه  هيأت  تصويب  به 

است.

پيش   4 ماده  در  شده  اضافه  مباحث 
نيازي به طرح در قانون ندارد و  نويس 
شرايطي كه براي اعضا مطرح شده است 
يا تصويب  نامه  قالب شيوه  در  مي تواند 
نظارت  عالي  شواراي  تاييد  به  نامه اي 

برسد.
قانون  اصلي  متن  مي شود  پيشنهاد  لذا 
در  شده  اضافه  موارد  و  شود  حفظ 
تبصره هاي 1 و 2 پيشنهادي حذف شود 
و در قالب آيين نامه پيگيري شوند. چرا 
ساالنه  درآمد  حداقل  شرايط  ذكر  كه 
به  منجر  دست  اين  از  پيشنهاداتي  و 
معيار  شد.  خواهد  قانون  شدن  پيچيده 
150 عضو براي تشكيل اتاق هاي جديد 

نيازمند توضيح و دليل است.
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» وظايف و اختيارات «
ماده 5 - وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارت است از: الف - ايجاد هماهنگي و همكاري 
قوانين مربوطه و مقررات  اجراي  بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در  بين 

جاري مملكتي
 ب - ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و 

مانند آن به قواي سه گانه.
 ج - همكاري با دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات 

مربوط به اتاق.
 د - ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاق هاي مشترك و كميته هاي مشترك با آنها بر 

اساس سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران.
 ه - تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت 
بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني 

و كشاورزي اتاق در چهارچوب سياست هاي نظام جمهوري اسالمي ايران.
 و - كوشش در راه شناسايي بازار كاالهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك 

به موسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاه هاي بازرگاني داخلي و خارجي.
 ز - تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي باالخص توليد كاالهاي صادراتي 

كه داراي مزيت نسبي باشند.
 ح - تالش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و 
ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامهاي كه توسط دستگاه 

قضايي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.
 ط - ايجاد و اداره مركز آمار و اطالعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق.

 ي - صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران 
 ك - تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت هاي 

بازرگاني صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
 ل - دائر كردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي 

متناسب با احتياجات كشور
ايران  اتاق  عهده  به  بين المللي  مقررات  طبق  كه  اسنادي  تأييد  و  تفريغ  تهيه، صدور،   - م 

مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني.
 ن - تشكيل اتاق هاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور 

خارجه.
س- رتبه بندي فعاالن اقتصادي بر اساس شاخص هاي تخصصي اعم از ميزان سرمايه گذاري، 
اشتغال ايجاد شده، حجم و ارزش تجارت و توليد تبصره- اتاق مكلف است پس از رتبه بندي 
اعضاي اتاق هاي شهرستان ها، اقدامات الزم براي حضور اعضا با توجه به رتبه آنها در جلسات 
ستاد اقتصادي دولت، كميسيون اقتصادي دولت و كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي 

اسالمي را فراهم كند
ع- ساماندهي و حضور موثر در كليه نهادهاي شبه قضايي اعم از هيأت هاي حل اختالف 
مالياتي )نمايندگي بند 3 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم( از كليه موديان بخش حقوقي 
هيأت هاي  همچنين  و  صنعت  حقيقي  بخش  صاحبان  و  بازرگانان  و  ها(  )شركت  اقتصاد 

تشخيص مطالبات تامين اجتماعي
 ف- معرفي افراد واجد صالحيت به عنوان رايزن بازرگاني را به سازمان توسعه تجارت

 ص- ارائه پيش نويس اصالح يا وضع قوانين مورد نياز جهت بررسي و طرح آن به صورت 
اليحه و طرح به دولت و مجلس شوراي اسالمي

 ق- تشكيل مركز معاضدت قضايي و حقوقي با حضور قضات و افراد خبره حقوقي به منظور 
حل وفصل مسائل حقوقي اعضاي اتاق با شركاي عمده تجاري و تقويت مراجع شبه قضايي، 
جهت  اتاق  با  مرتبط  اجتماعي  تأمين  و  بيمه  گمركي،  مالياتي،  دعاوي  به  رسيدگي  كميته 

حمايت حقوقي از اعضا در حدود قوانين و مقررات جاري كشور.
 ر- پيشنهاد اصالح و تعيين سود بازرگاني كاالهاي وارداتي به دولت

 ش- ايجاد ساختار مناسب براي دفاع از حقوق توليد كنندگان
 ت- ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف )مراعا( 

ث- كمك به تشكل ها براي تأسيس مركز شناسايي بازار كاالهاي صادراتي ايران در خارج 
بازرگاني  نمايشگاه هاي  در  مربوطه جهت شركت  به موسسات  و كمك  تشويق  و  از كشور 

داخلي و خارجي
 خ- ايجاد و ثبت تشكل هاي اقتصادي 

تبصره 1 - اتاق مكلف است وظايف غيرحاكميتي را كه به موجب قانون به وزارتخانه ها و 
موسسات عمومي سپرده شده و در چارچوب ماده )5( اين قانون به اتاق ها محول شده است 

به انجام رساند. )از سمت وزارت خانه
اقتصادي  درباره تصميمات  وزيران  در جلسات هيأت  ايران مي تواند  اتاق  تبصره 2 -رئيس 

بدون حق راي شركت نمايد.

» وظايف و اختيارات «
ايران  اتاق  اختيارات  و  وظايف   -5  ماده 

عبارتست از: 
بين  همكاري  و  هماهنگي  ايجاد   – الف 
و  معادن  و  صنايع  صاحبان  و  بازرگانان 
كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات 

جاري مملكتي.
ب- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي 
كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند 

آن به قواي سه گانه.
ساير  و  اجرايي  دستگاه هاي  با  همكاري  چ- 
مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات 

مربوط به اتاق
تشكيل  و  كشور ها  ساير  اتاق  با  د-ارتباط 
با  مشترك  كميته هاي  و  مشترك  اتاق هاي 
آنها بر اساس سياست هاي كلي نظام جمهوري 

اسالمي ايران.
ه- تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني 
وزارت  از  مجوز  كسب  با  خارجي  و  داخلي 
بازرگاني و شركت در سمينار ها و كنفرانسها ي 
مربوط به فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني 
و كشاورزي اتاق در چارچوب سياست هاي نظام 

جمهوري اسالمي ايران.
كاالهاي  بازار  شناسايي  راه  در  كوشش  و- 
و  تشويق  و  كشور  از  خارج  در  ايران  صادراتي 
در  شركت  جهت  مربوطه  موسسات  به  كمك 

نمايشگاه هاي بازرگاني داخلي و خارجي.
در  داخلي  سرمايه گذاري  ترغيب  و  تشويق  ز- 
امور توليدي باالخص توليد كاالهاي صادراتي 

كه داري مزيت نسبي باشند.
ح- تالش در جهت بررسي و حكميت در مورد 
مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير 
اتاق  داوري  مركز  تشكيل  طريق  از  متقاضيان 
دستگاه  توسط  كه  اساسنامه اي  طبق  ايران 
شوراي  مجلس  تصويب  به  و  تهيه  قضايي 

اسالمي خواهد رسيد.
ط- ايجاد و اداره مركز آمار و اطالعات اقتصادي 

بمنظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق.
ي- صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران 

جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني.
صادراتي  اتحاديه هاي  ثبت  و  ك-تشكيل 
زمينه  در  توليدي  سنديكاهاي  و  وارداتي  و 
فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي 

طبق مقررات مربوط.
ل- دائركردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي 
خدماتي  و  معدني  صنعتي،  بازرگاني،  مختلف 

متناسب با احتياجات كشور.
م-تهيه، صدور، تفريغ و تاييد اسنادي كه طبق 
مقررات بين المللي بعهده اتاق ايران مي باشد با 

هماهنگي وزارت بازرگاني.
ن-تشكيل اتاق هاي مشترك با كشورهاي 
و  بازرگاني  وزارتين  با هماهنگي  دوست 

امور خارجه.

در  كه  وظايفي  بر  عالوه  نويس  پيش  در 
است  آمده  وظايفي  شده،  ذكر  فعلي  قانون 
كه بسياري از آنها مي تواند در آيين نامه هاي 

داخلي اتاق پيشنهاد و اجرا شود. 
از آن جمله بند هاي )ع( و )ف( و )ص( )ر( 
)ش(، )ت( و )ث( كه موضوعات آن مي تواند 
ديگر  از طرق  و  رويه هاي موجود  با اصالح 

پيگيري گردد. 

صدور  اصالحي،  نويس  پيش  ي  بند  در 
ايران  اتاق  آيين نامه  طبق  عضويت  كارت 
تكميل  »جهت  عبارت  و  است  شده  مطرح 
شده  حذف  بازرگاني«  كارت  صدور  مدارك 
صدور  و  اتاق  در  عضويت  موضوع  است. 
كارت بازرگاني موضوعاتي است كه در كنار 
هم مطرح مي شوند. و اين عبارت نيازي به 

حذف ندارد.

و توضيحات  موارد  نيز  بند س  در خصوص 
اضافه نيازمند ذكر در قانون ندارد و از طريق 

آيين نامه مي تواند پيگيري گردد.

صورت  اين  به  است.  بند ك  تكرار  خ،  بند 
مي تواند بند ك را با اضافه كردن واژه ثبت 

اصالح نمود. 
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اركان اتاق ايران 
ماده 6 - اركان اتاق ايران عبارت است از: 

الف - شوراي عالي نظارت و راهبري 
ب - هيأت نمايندگان

ج - هيأت رئيسه 

 » اركان اتاق ايران «
 ماده 6-اركان اتاق ايران عبارتست از: 

الف – شوراي عالي نظارت
ب – هيأت نمايندگان

ج- هيأت رئيسه

راهبري  واژه  شدن  اضافه  خصوص  در 
هيچ اشاره اي به تعريف آن نشده است.

ماده 7 - اركان اتاق شهرستان ها عبارت است از: 
الف - هيأت نمايندگان 

ب - هيأت رئيسه 

شهرستان ها  اتاق  اركان   -7 ماده 
عبارتست از: 

الف- هيأت نمايندگان
ب- هيأت رئيسه

ماده 8 -شــوراي عالي نظــارت و راهبري با تركيب زير تشــكيل 
مي شود:

1- )وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئيس شورا 2- ).وزير امور 
اقتصادي و دارايي 3- ).وزير جهاد كشــاورزي 4- ).نماينده كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر 
و بدون حق رأي 5- ).رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
٦- )نماينده قوه قضاييه به انتخاب رئيس قوه )يك نفر( 7- )رئيس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ج.ا.ايران به عنوان دبير شورا 8- )سه 
 نفر كارشناس و متخصص حوزه بازرگاني، حقوقي و مالي منتخب از ميان

9 نفر پيشــنهاد شده توســط رئيس اتاق ايران )از هر حوزه يك نفر( و 
تأييــد هيأت نمايندگان اتاق ايران داراي ســوابق اجرايي و تحصيالت 
تخصصي بر اســاس شــرايط و ضوابطي كه توســط اين شورا تعيين 

مي شود. 
تبصره 1 -در صورت عدم تشــكيل جلسات شوراي عالي نظارت و 
راهبري توسط وزير صنعت، معدن و تجارت در هر فصل به طور مستمر، 

اين جلسات به رياست يكي از وزراي عضو شورا تشكيل مي گردد. 
تبصره 2 -كليه تصميمات با اكثريت نسبي آراي حاضرين در جلسه 
معتبر است. در صورت تساوي آرا، نظر طرفي كه رأي رئيس جلسه را 

دارد، مالك اعتبار خواهد بود. 
تبصــره 3 -كليه موارد مربوط به اختالفات، دعاوي، شــكايات و... 
مســتقيماً از طريق رئيس شــورا در دستور كار شــورا قرار مي گيرد. 
دبيرخانه مكلف اســت اين موارد را بالفاصله در اولين جلسه شورا در 

دستور كار خود قرار دهد
. تبصره 4 -دبيرخانه شوراي عالي نظارت در اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشــاورزي ايران مستقر مي باشــد. دبيرخانه، بازوي اجرايي 
شــوراي عالي نظارت و راهبري به شــمار ميرود و عالوه بر هماهنگ 
كــردن امور، وظيفه تهيه و تدوين مكتوبــات موردنياز جهت تصويب 
طرح در شــوراي عالي نظارت را برعهده دارد. آيين نامه، دستورالعمل، 
شيوه نامه تشكيل جلســات، نحوه تصميم گيري و فرايند انجام كار و 
چگونگي اجراييشدن تصميمات شورا و تشكيالت اداري و امور مالي و 
نحوه اداره دبيرخانه و تشــكيل كارگروه )كميته(  هاي تخصصي مورد 

نياز، به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد.

بر  نظارت  عالي  شوراي   -8 ماده 
تشكيل  زير  اشخاص  از  ايران  اتاق 

مي شود: 
و  اقتصادي  امور  بازرگاني،  وزراء 
كشاورزي،  ومعادن،  صنايع  دارايي، 
و  رئيس  و  استاندارد  موسسه  رئيس 
رياست  ايران.  اتاق  نايب رئيس  دو 
شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني 

مي باشد. 

افزايش تعداد اعضاي شوراي نظارت 
از 7 عضو به 10 عضو و تغيير تركيب 
آن وزن دولتي اين ركن اساسي اتاق 

را افزايش داده است.
از  استفاده  به جاي  پيشنهاد مي شود 
فعال  افراد  اتاق،  اعضاي  و  مقامات 
گردد  پيشنهاد  خصوصي  بخش  در 
بخش  نفع  به  نهايت  در  تركيب  كه 

خصوصي باشد.
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ماده 9 - وظايف شوراي عالي نظارت و راهبري عبارت است از: 
الف - بررسي و تصويب آيين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از 

اتاق ها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه. 
ب - سياست گذاري و تعيين خط  مشي هاي كلي اتاق ها و نظارت عالي بر 

اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه. 
كيفيت  خصوص  در  اتاق ها  شكايات  و  پيشنهادات  به  رسيدگي   - ج 

فعاليت و نحوه بهبود امور آنها. 
د - انحالل اتاق ها طبق ماده 10 اين قانون.

ه - تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاق هايي كه 
قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعالم تاريخ انتخابات جديد. 

و - استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط 
اتاق ايران. 

جلسه  تشكيل  بار  دو  سالي  حداقل  نظارت  عالي  شوراي   -  1 تبصره 
آيين نامه ای  آنها طي  يافتن  رسميت  و  جلسات  تشكيل  نحوه  مي دهد. 

خواهد بودكه به تصويب شوراي عالي نظارت می رسد. 
تبصره 2 - موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آيين نامه ای خواهد 
بود كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد 

رسيد.

نظارت  عالي  شوراي  9-وظايف  ماده 
عبارتست از: 

 الف – بررسي و تصويب آيين نامه مربوط 
به نحوه عضويت در هر يك از اتاق ها و 

تعيين حدود آن به پبشنهاد هيأت رئيسه.
ب- سياست گذاري و تعيين خط  مشي هاي 
اجراي  بر  عالي  نظارت  و  اتاق ها  كلي 
مقررات  و  قوانين  قالب  در  آنها  صحيح 

مربوطه
شكايات  و  پيشنهادات  به  رسيدگي  ج- 
اتاق ها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه 

بهبود امور آنها.
د- انحالل اتاق ها طبق ماده 10.

ه- تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به 
به  قادر  كه  اتاق هايي  براي  ماه   3 مدت 
تاريخ  اعالم  با  نبوده  خود  وظايف  انجام 

انتخابات جديد.
و-استعماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم 

درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران.
حداقل  نظارت  عالي  شوراي   -1 تبصره 
سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد و نحوه 
تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي 
تصويب  به  كه  بود  خواهد  آيين نامه ای 

شوراي عالي نظارت می رسد.
تبصره 2- موارد و شرايط ابطال عضويت 
به  كه  بود  خواهد  آيين نامه ای  اساس  بر 
پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب شوراي 

عالي نظارت خواهد رسيد.

ماده 10 - اتاق ها به داليل زير با اعالم شوراي عالي نظارت به صورت 
موقت يا دايم تعطيل يا منحل مي شود:

1 - از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق.
اتاق.  در  مسئوليت  قبول  و  شدن  كانديدا  در  اعضاء  شركت  عدم   -  2
تبصره - با اعالم انحالل از طرف شوراي عالي نظارت هيأتي مركب 
آيين نامه ای كه به  تا بر اساس  انتصاب آن شورا مشخص  به  از 3 نفر 
به  نسبت  انحالل شركتها  قوانين جاري  مطابق  تصويب شورا می رسد 

مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايند.

با  ذيل  داليل  به  اتاق ها   -10 ماده 
صورت  به  نظارت  عالي  شوراي  اعالم 
موقت يا دايم تعطيل يا منحل مي شوند: 

1- از دست دادن ّحد نصاب اعضاي اتاق
2- عدم شركت اعضاء در كانديدا شدن 

و قبول مسئوليت در اتاق
طرف  از  انحالل  اعالم  با   – تبصره 
شوراي عالي نظارت هيأتي مركب از سه 
بر  تا  آن شورا مشخص  انتصاب  به  نفر 
اساس آيين نامه ای كه به تصويب شورا 
انحالل  جاري  قوانين  مطابق  می رسد 
تعهدات  و  مايملك  به  نسبت  شركتها 

مالي اتاق مذكور عمل نمايند.
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 » هيأت نمايندگان «
ماده 11 - هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق هاي شهرستان هاي سراسر 
كشور و نمايندگان اتحاديه ها و تشكل هاي وابسته به اتاق بر اساس انتخاب و رأي 
نمايندگان  هيأت  اعضاي  مي شود. كل  تشكيل  اتاق شهرستان ها  نمايندگان  هيأت 
اتاق ايران 320 نفر ميباشند كه شامل 20 نفر نمايندگان نهاد حاكميت و 300 نفر 
از ميان اعضاي اتاق هاي شهرستان و تشكل هاي اقتصادي فراگير و ملي به شرح 

ذيل تعيين مي شوند. 
شامل  وزارت صمت  از  نفر   6 بر:  مشتمل  حاكميت  نهاد  نمايندگان  نفر   20 الف- 
سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، 3 نفر از وزارت جهاد 
كشاورزي، 2 نفر از وزارت امور اقتصادي و دارايي )ماليات و گمرك(، 1 نفر وزارت 
نفت، 1 نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 1 نفر وزارت راه و شهرسازي، 1 
نفر وزارت نيرو، 1 نفر از وزارت ميراث و گردشگري، 1 نفر از وزارت امور خارجه، 
1 نفر از سازمان حفاظت از محيطزيست، 1 نفر از معاونين بانك مركزي، 1 نفر از 
معاونين قوه قضاييه به انتخاب رئيس اين قوه و 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي بدون حق رأي 
ب- 300 نفر باقي مانده از نمايندگان اتاق هاي شهرستان و تشكل هاي اقتصادي 

فراگير و ملي مي باشد، 
تبصره 1 -هر فعال اقتصادي حقيقي و حقوقي پس از احراز شرايطي كه در اين قانون 
تعيين شده است تنها مي تواند در انتخابات اتاق شهرستان يا تشكل مربوط به فعاليت 

اقتصادي خود شركت نمايد و داراي يك حق رأي مي باشد. 
تبصره 2 -مالك محاسبه، كد ملي هر شخص مي باشد.

تبصره 3 -در شهرستان مركز هر استان با هر تعداد عضو يك اتاق تشكيل 
مي شود. درصورتيكه تعداد اعضاي اتاق شهرستان ها كه تا زمان تصويب اين 
اتاق هاي  براي تشكيل  تعيين شده  ميزان  از  پايينتر  به  ايجاد شدهاند  قانون 
شهرستاني كاهش يابد،... )مراعا( تبصره 4 -در اولين جلسه، اعضاي هيأت 
اتاق  به  و  انتخاب  براي مدت چهار سال  اتاق شهرستان مربوطه  نمايندگان 
ايران معرفي مي شوند. تبصره 5 -عضويت در هيأت نمايندگان اتاق شهرستان 
به  ماموريت  هزينه  بهجز  وجهي  هرگونه  پرداخت  است.  افتخاري  ايران  و 
اعضاي هيأت رئيسه اتاق ها يا هيأت نمايندگان اتاق ها ممنوع است. استفاده از 
اعضاي هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه در مسئوليت هاي اجرايي، آموزشي و 
پژوهشي اتاق ها ممنوع است. تبصره 6 -تعداد اعضاي هيأت نمايندگان اتاق 
كليه شهرستان ها 15 نفر و اتاق تهران 30 نفر است كه از هريك از بخش هاي 
بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي حداقل 1 عضو و در شهرستان ها حداكثر 
7 عضو و در تهران حداكثر 14 عضو از هر يك از بخش هاي فوق مي توانند 

در اين هيأت حضور يابند. 
اتاق  نمايندگان  هيأت  توسط  ايران  اتاق  رئيس  و  رئيسه  هيأت  تبصره 7 -اعضاي 

ايران انتخاب مي شوند. 
تبصره 8 -تعداد اعضاي منتخب از اتاق ها يا تشكل ها در هيأت نمايندگان اتاق ها، 
به نسبت آراء مأخوذه در انتخابات آن اتاق يا تشكل خواهد بود و هيچ نصابي ندارد. 
هيأت  اعضاي  كل  از  تهران  نمايندگان شهرستان  هيأت  اعضاي  -تعداد   9 تبصره 
نمايندگان در اتاق ايران حداكثر 30 نفر خواهد بود كه متناسب با تعداد رأي اخذ شده 

نسبت به كل آراء مأخوذه تعيين مي شود. 
تبصره 10 -حضور اعضاي تشكل ها در هيأت نمايندگان اتاق ها: 

فعال  هر  و  شده  برگزار  روز  يك  در  اتاق ها  و  تشكل ها  انتخابات  اول:  سناريوي 
اقتصادي عضو اتاق بر اساس كد ملي خود مجاز به رأي دادن در يكي از دو انتخابات 
سراسري نمايندگان تشكل ها يا انتخابات اتاق شهرستان محل فعاليتش مي باشد و 
از همه تشكل ها هر تعداد مي توانند نامزد انتخابات هيأت نمايندگان اتاق ها شوند و 
هر نامزدي كه بيشترين آرا را در ميان همه آراء ماخوذه از تشكل ها را كسب نمايد 
مي تواند عضو هيأت نمايندگان شود. تبصره - از هر تشكل حداكثر n نفر مي تواند 

در هيأت نمايندگان حضور يابد
. سناريوي دوم: مشابه شرايط اتاق شهرستان ها )هر تشكل با حداقل 150 نفر عضو 

و... مي تواند در انتخابات هيأت نمايندگان اتاق ها شركت نمايد( - 
سناريوي سوم: از هر تشكل ملي و فراگير تنها يك نفر كه باالترين رأي را در آن 
حضور  )تنوع  شود.  نمايندگان  هيأت  عضو  مي تواند  است،  آورده  دست  به  تشكل 

تشكل ها در هيأت نمايندگان( 

 » هيأت نمايندگان «
اتاق  نمايندگان  هيأت   -11 ماده 

ايران: 
از  ايران  اتاق  نمايندگان  هيأت 
و  كشور  سراسر  اتاق هاي  منتخبين 
سنديكاهاي  و  اتحاديه ها  نمايندگان 

وابسته به اتاق تشكيل مي شود.
هيأت  جلسه،  اولين  در   -1 تبصره 
مدت  براي  مربوطه  اتاق  نمايندگان 
ايران  اتاق  به  و  انتخاب  سال  چهار 

معرفي مي شوند.
تبصره 2- هر اتاقي كه كمتر از 150 
نفر نماينده و  عضو داشته باشد يك 
داشته  عضو  از150  بيش  كه  اتاقي 
نفر  يك  عضو  هر100  براي  باشد 

نماينده خواهد داشت.
تبصره 3- از هر اتحاديه و سنديكاي 
وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب 

و معرفي مي شود.
هيأت  در  عضويت   -4 تبصره 
نمايندگان اتاق ايران افتخاري است.

در اين ماده تعداد اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران 320 نفر در نظر 
گرفته شده است كه شامل 20 نفر نمايندگان حاكميت و 300 نفر از 
ميان اعضاي اتاق هاي شهرستان و تشكل هاي اقتصادي فراگير و 
ملي انتخاب مي شوند و هر تشكل نيز نمي تواند يك نماينده داشته 

باشد. در اين ماده سواالت زير مطرح مي شود: 
منظور هيأت نمايندگان اتاق ها است يا هيأت نمايندگان اتاق ايران؟

چرا تشكل ها محدود به تشكل هاي ملي و فراگير شده است؟
به نظر می رسد تعداد باالي اعضاي هيأت نمايندگان دليل ايجاد 
محدوديت باشد. در خصوص عضويت تشكل ها در هيأت نمايندگان، 
اين نكته ضروري است كه با افزايش تعداد تشكل ها تعداد اعضاي 
هيأت نمايندگان اتاق ايران با افزايش قابل توجهي روبرو شده است. 
با اين ساز و كار نمايندگان انتخابي در اقليت قرار مي گيرند. در اين 
راستا بايد شرايط احراز تشكل ها و نمايندگان آنها به دليل جايگاه 
و حساسيت آن مورد بازنگري قرار گيرد اما در عين حال اين ساز 
و كار نبايد به تضعيف نقش آفريني تشكل ها منجر گردد. آنهم در 
شرايطي كه استقالل نهادهايي مانند تشكل ها چندان مورد تشويق 

قرار نمي گيرد.
نكته مهم در بند الف اين ماده اين است كه در تركيب نمايندگان 
حاكميتي، رده سازماني افراد پيشنهادي يكسان نيست و بهتر اينكه 
كليه نمايندگان حاكميت از معاونين دستگاه ها باشند همانطور كه در 

خصوص بانك مركزي و قوه قضاييه از معاونين معرفي مي شوند.
بند ب نيز به اين صورت اصالح گردد كه 300 نفر از نمايندگان اتاق هاي 
شهرستان و تشكل هاي اقتصادي فراگير و ملي مي باشد كه نحوه انتخاب 

آنها مطابق با آيين نامه ای خواهد بود كه به تصويب می رسد.
ساير موضوعات مطرح شده در اين ماده جز پيچيده شدن قانون نتيجه 
ديگري ندارد و سناريوهاي مطرح شده در خصوص انتخاب نمايندگان 
تشكل ها و نمايندگان هيأت نمايندگان اتاق ها، بسيار مبهم، پيچيده 
و نافهم است و اين مسائل بايد در قالب آيين نامه هاي داخلي مطرح 
شود. به اين صورت كه 300 نفر باقي مانده از نمايندگان اتاق هاي 
شهرستان و تشكل هاي اقتصادي فراگير و ملي بر اساس آيين نامه 

مربوطه انتخاب شوند.
بر اساس تبصره 1 اين بند هر فعال اقتصادي حقيقي و حقوقي پس 
از احراز شرايطي كه در اين قانون تعيين شده است تنها مي تواند در 
انتخابات اتاق شهرستان يا تشكل مربوط به فعاليت اقتصادي خود 

شركت نمايد و داراي يك حق راي مي باشد.
نحوه تعيين نفرات هيأت نمايندگان به طور دقيق مشخص نشده است 

و تبصره هاي ماده 11 داراي ابهاماتي است: 
به عنوان مثال در تبصره 6 ماده 11 آمده است: تعداد اعضاي هيأت 
نمايندگان اتاق كليه شهرستان ها 15 نفر و اتاق تهران 30 نفر است كه 
از هر يك از بخش هاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي حداقل 1 
عضو و در شهرستان ها حداكثر 7 عضو و در تهران حداكثر 14 عضو از 

هر يك از بخش هاي فوق مي توانند در اين هيأت حضور يابند.
يا در تبصره 8 ماده 11 آمده است: تعداد اعضاي منتخب از اتاق ها 
اتاق ها، به نسبت آراء ماخوذه در  يا تشكل ها در هيأت نمايندگان 

انتخابات آن اتاق يا تشكل خواهد بود و هيچ نصابي ندارد.
از مفاد اين تبصره اينگونه استنباط مي شود كه از اين پس همزمان با 
برگزاري انتخابات هيأت نمايندگان اتاق هاي شهرستان از جمله تهران 
انتخابات نمايندگان تشكل هاي فراگير و ملي نيز برگزار مي شود و نمايندگان 

تشكل ها در هيأت نمايندگان اتاق هاي شهرستان نيز حضور دارند.
در تبصره 10 و نحوه حضور اعضاي تشكل ها در هيأت نمايندگان 

اتاق ها سه سناريو مطرح شده است: 
در خصوص سناريوي اول: تشكل ها و اتاق ها به عنوان نهادهاي 
اساس  بر  تشكل ها  مي كنند.  فعاليت  يكديگر  از  مستقل  حقوقي 
اساسنامه و برگزاري مجامع عمومي خود اقدام به برگزاري انتخابات 
مي كنند و نمايندگان هيأت مديره خود را انتخاب مي كنند كه قرار 
است از ميان آنها نماينده به هيأت نمايندگان انتخاب شود. همزماني 

برگزاري اين دو نهاد عملي نخواهد بود.
در نظر گرفتن بيش از يك عضو با تعداد باالي تشكل ها مي تواند حد 

نصاب 320 عضو را رعايت نكند.
در خصوص سناريوي دوم: بسياري از تشكل هاي اقتصادي هرچند 

فراگير تعداد اعضاي محدودي دارند.
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ايران  اتاق  رئيسه  داوطلبان عضويت در هيأت  ماده 12 -شرايط 
عبارت است از: 

1- ايراني بودن و نداشتن تابعيت كشورهاي متخاصم. )متخاصم 
و  سوءپيشينه  نداشتن  ملي2-  امنيت  عالي  شوراي  اعالم  به  بنا 

محكوميت موثر كيفري
اموال، مانند حجر، ورشكستگي و  3- عدم ممنوعيت تصرف در 

افالس با استعالم از مراجع قضايي ذيصالح

نمايندگان  هيأت  12-تعداد  ماده 
به  كه  مي باشد  نفر   60 تهران  اتاق 
انتخاب  سال   4 براي  ذيل  ترتيب 

مي شوند: 
تركيب  با  وزراء  انتصاب  به  نفر   20
نفر   8 بازرگاني،  وزارت  از  نفر   10
وزارت  از  نفر   2 و  صنايع  وزارت  از 
صنايع و معادن، 40 نفر از بين اعضاء 
اتاق تهران با تركيب 20 نفر از بخش 
بازرگاني، 16 نفر از بخش صنعتگران 

و 4 نفر از بخش معدن.

ماده 13 - تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستان ها 15 نفر 
مي باشد كه 6 نفر از بخش بازرگاني، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر 

از بخش معدن اتاق مربوطه براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند
 تبصره - در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از 

داوطلبان موجود بخش هاي ديگر انتخاب مي شوند.

نمايندگان  هيأت  تعداد   -13 ماده 
اتاق ساير شهرستانها 15 نفر مي باشد 
نفر   6 بازرگاني،  بخش  از  نفر   6 كه 
بخش  از  نفر   3 و  صنعت  بخش  از 
 4 مدت  براي  مربوطه  اتاق  معدن 

سال انتخاب مي شوند.
داوطلب  عدم  صورت  در   – تبصره 
از  بخش،  هر  در  شده  پذيرفته 
داوطلبان موجود در بخش هاي ديگر 

انتخاب مي شوند.

ماده 14 - عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت 
معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. تبصره 1 -نحوه عضويت مطابق 
آيين نامه ای خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت نمايندگان اتاق ايران 

توسط شوراي عالي نظارت تصويب مي شود
بازرگاني،  كارت  و  عضويت  كارت  صدور  -محل   2 تبصره   .
مالياتي  حوزه  است.  فعاليت  يا  بهره برداري  پروانه  صدور  محل 
محل  در  مستقر  حوزة  همان  نيز،  شهرستان  اتاق  اعضاي  تمام 
آيين نامه نحوه  آنهاست.  بازرگاني  صدور كارت عضويت و كارت 
ساماندهي كارت هاي عضويت و كارت هاي بازرگاني فعلي ظرف 
مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب شوراي عالي 

نظارت می رسد.

اتاق  هر  در  عضويت   -14 ماده 
منوط به داشتن كارت عضويت معتبر 

از اتاق مربوطه خواهد بود.
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ماده 15 -انتخابات هيأت نمايندگان همه اتاق هاي شهرستان ها در يك روز 
تعطيل انجام مي شود

. تبصره 1 -اعضاي هيأت رئيسه كليه اتاق ها در اولين جلسه هيأت نمايندگان 
انتخابات هيأت نمايندگان توسط اين هيأت  حداكثر يك ماه بعد از برگزاري 

تعيين مي شوند. 
مقدمات  دوره  هر  پايان  از  قبل  ماه  دو  است  مكلف  ايران  -اتاق   2 تبصره 

انتخابات هيأت نمايندگان دوره بعد را فراهم نمايد
. تبصره 3 -براي انجام و نظارت بر انتخابات هيأت نمايندگان اتاق ايران، يك 
وزارت  االختيار  تام  نمايندگان  از  متشكل  انتخابات  بر  مركزي  نظارت  هيأت 
صمت به عنوان رئيس شورا )يك نفر(، وزارت امور اقتصادي و دارايي )يك 
نفر( و قوه قضاييه )يك نفر( و دو نفر از هيأت نمايندگان اتاق ايران با تأييد سه 
عضو ديگر اين هيأت كه اين دونفر عضو هيأت رئيسه نبوده و داوطلب عضويت 
هم نباشند؛ تشكيل مي شود. )يكي از اين دو نفر به عنوان دبير شورا انتخاب 
عضو  وزراي  تاماالختيار  نمايندگان  شامل  استان ها  در  تركيب  اين  مي شود.( 
هيأت نظارت مركزي در هر شهرستان و رئيس دادگستري آن شهرستان و دو 
نفر از هيأت نمايندگان اتاق همان شهرستان كه خود عضو هيأت ريسه اتاق 
آن شهرستان نبوده و نامزد عضويت در هيأت نمايندگان نيز نباشند )يكي از 
اين دو نفر به عنوان دبير شورا انتخاب مي شود(، تشكيل مي شود. هيأت مذكور 
بهوسيله آگهي در يكي از جرايد رسمي استان اعالم موجوديت و زمان برگزاري 

انتخابات و شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان را آگهي خواهد كرد. 
تبصره 4 -جهت رأي دادن، اشخاص حقيقي بايد حداقل 2 سال و اشخاص 
حقوقي حداقل 1 سال از مدت عضويت آنها در اتاق مربوطه گذشته باشد و 
عالوه بر داشتن پرونده مالياتي، در زمان رأي دادن بدهي مالياتي نداشته باشند. 
تبصره 5 -كليه اعضاي تشكل هايي كه تحت عناوين »انجمن«، »اتحاديه«، 
»گروه«،  »كنفدراسيون«،  »كانون«،  »فدراسيون«،  »سنديكا«،  »خانه«، 
»مجمع«، »مركز«، »موسسه«، »نظام«، »اتاق مشترك« و نظاير آن بهمنظور 
بهبود وضعيت  و  فعاليت  قانوني و ساماندهي  و  منافع مشروع  و  حفظ حقوق 
اقتصادي اعضاء، جهت شركت در انتخابات بايد به عضويت اتاق بازرگاني در 

بيايند. مراعا 
اتاق هاي شهرستان ها  رئيسه  هيأت  در  داوطلبان عضويت  تبصره 6 -شرايط 
يا 6 سال  پيوسته  )داشتن حداقل 4 سال سابقه عضويت  از: 1  است  عبارت 
اظهارنامه  ارائه  و  شهرستان  چند  يا  يك  اتاق  در  همزمان  غير  و  غيرپيوسته 
مالياتي طي سال هاي فوق. براي شركتهاي دانشبنيان داراي فناوريهاي نوين 
يا سه سال سابقه  پيوسته  پيشرفته داشتن حداقل دو سال سابقه عضويت  و 
عضويت غيرپيوسته كافي است. 2 )داشتن فعاليت مستمر اقتصادي يا پروانه 
بهرهبرداري معتبر از مراجع صدور مجوزهاي قانوني 3 )نداشتن سوءپيشينه و 
محكوميت موثر كيفري. 4 )ايراني بودن 5 ).عدم ممنوعيت تصرف در اموال، 
مانند حجر، ورشكستگي و افالس با استعالم از مراجع قضايي ذيصالح 6 )عدم 
اشتهار به فساد با استعالم از مراجع ذيصالح قضايي با رعايت ماده )26 )قانون 
مجازات اسالمي مصوب سال )1392 )تبصره 7 -شرايط داوطلبان عضويت در 
هيأت نمايندگان اتاق شهرستان ها به شرح زير است: 1 )داشتن حداقل 3 سال 
سابقه عضويت پيوسته يا 6 سال غيرپيوسته و غير همزمان در اتاق يك يا چند 
شهرستان و ارائه اظهارنامه مالياتي طي سال هاي فوق 2 )نداشتن سوءپيشينه 
پروانه  يا  اقتصادي  مستمر  فعاليت  )داشتن   3 كيفري.  موثر  محكوميت  و 
8 -صالحيت  تبصره  قانوني  مجوزهاي  مراجع صدور  از  معتبر  بهره-برداري 
نامزدهاي هيأت رئيسه اتاق ها با استعالم از مراجع چهارگانه قوه قضاييه، وزارت 
اطالعات، نيروي انتظامي و سازمان ثبتاحوال تعيين مي شود. )مراعا( تبصره 9 
-وظايف هيأت نظارت مركزي )مراعا( تبصره 10 -محل استقرار دبيرخانهي 
موقت هيأتها در اتاق هاي بازرگاني ايران و مراكز استان هاست و تا يك ماه 
انتخابات و جهت اخذ شكايات احتمالي به فعاليت خود ادامه خواهند  از  پس 
داد. هيأتهاي استاني مكلف به اجراي مصوبات ابالغي از سوي هيأت نظارت 

مركزي انتخابات هستند. )مراعا( 

از  يك  هر  انتخابات   -15 ماده 
اتاق ها در يك روز انجام مي شود و 
مدت ظرف  كشور  سراسر   انتخابات 

1 ماه پايان مي پذيرد.
تبصره 1- اتاق ايران مكلف است دو 
انتخابات  پايان هر دوره  از  ماه قبل 
هيأت نمايندگان دوره بعد را برگزار 

كند.
انتخابات  انجام  براي   -2 تبصره 
نمايندگان اتاق تهران و شهرستان ها، 
يك انجمن نظارت بر انتخابات مركب 
از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني 
نفر   4 و  بازرگاني  وزير  معرفي  به 
نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس 
اتاق تشكيل مي گردد.اين انجمن براي 
انجام انتخابات اتاق شهرستان ها هيأتي 
را كه كمتر از سه نفر نباشد متشكل 
از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و 
مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني 
خواهد  انتخاب  مربوطه  شهرستان 
كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي 
در يكي از جرايد كثير االنتشار تاريخ 
شروع انتخابات و خاتمه آن را و شرايط 
انتخابات را به اطالع اعضاي اتاق هاي 

مربوطه خواهد رسانيد.

متن   15 ماده   3 تبصره  در  مي شود  پيشنهاد 
عضو  سه  تأييد  »با  عبارت  پيشنهادي 

ديگر اين هيأت« حذف شود.
اين موضوع مي تواند به سياسي شدن انتخابات 

منجر شود.
ماده  اين   ،11 ماده  در  اضافه  موارد  حذف  با 
نيز بايد اصالح مي شود و بسياري از موارد در 
متن  در  نه  مي شود  مطرح  مربوطه  آيين نامه 

قانون.

دادن،  رأي  شروط  از  يكي   4 تبصره  در 
راي گيري  زمان  در  مالياتي  بدهي  نداشتن 
كاهش  به  منجر  مي تواند  اين  و  است 

مشاركت در انتخابات گردد. 
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ماده 16 - وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران عبارت است 
از: الف - انتخاب يا عزل اعضاي هيأت رئيسه. تبصره - شرايط انتخاب 
يا نحوه عزل و مصاديق تخلفات هيأت رئيسه بر اساس آيين نامه ای 
خواهد بود كه به پيشنهاد اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران تهيه و 
به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد. ب - بررسي و تصويب 
بودجه اتاق و تفريغ بودجه. ج - بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارشات و 
پيشنهادات كميسيون ها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به 
آنها در محدوده اختيارات محوله. د - تشكيل كميسيون هاي مشورتي 
به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود به پيشنهاد 
اعضاي هيأت رئيسه اتاق. ه - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي اين 
قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر به مدت دو 
ماه پس از تشكيل اتاق ايران ونيز پيشنهاد اصالحات بعدي آيين نامه با 
رعايت تبصره 2 ماده 15. هـ( انتخاب حسابرس از بين شركتهاي مورد 
تأييد سازمان بورس جهت بررسي صورتهاي مالي. تبصره - حسابرس 
حداكثر براي دو سال مالي انتخاب مي شود. انتخاب مجدد آن حسابرس 
بعد از يك دوره دو ساله بالمانع است. ج( هرگونه تغيير در ساختار 
سازماني اتاق ايران بايد به تأييد هيأت رئيسه و تصويب هيأت نمايندگان 

اتاق ايران برسد. )مراعا( 

ماده 16- وظايف و اختيارات هيأت 
نمايندگان اتاق ايران عبارتست از: 
الف- انتخاب اعضاي هيأت رئيسه.

و  اتاق  بودجه  و تصويب  بررسي  ب- 
تفريغ بودجه.

به  نسبت  اظهارنظر  و  بررسي  ج- 
كميسيون ها  پيشنهادات  و  گزارشات 
و ساير واحد هاي اتاق و اتخاذ تصميم 
نسبت به آنها محدود ه اختيارات محوله.

د-تشكيل كميسيون هاي مشورتي به 
تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها 

از بين خود.
ه-تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي 
اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت 
اتخاذ تصميم حداكثر بمدت دو ماه پس 
پيشنهاد  نيز  و  ايران  اتاق  تشكيل  از 
رعايت  با  آيين نامه  بعدي  اصالحات 

تبصره 2 ماده 15.

هيأت رئيسه 
ماده 17 - اعضاء هيأت رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستان ها 
5 نفر مي باشد كه در اولين جلسه هيأت نمايندگان براي مدت 4 سال به 
شرح زير انتخابمي شوند. الف( اعضاي هيأت رئيسه كليه اتاق ها حداكثر 
يك ماه بعد از برگزاري انتخابات هيأت نمايندگان، در اولين جلسه هيأت 
نمايندگان توسط اين هيأت تعيين مي شوند. تبصره 1 -مدت مسئوليت 
اعضاي هيأت رئيسه كليه اتاق هاي ايران و شهرستان ها بعد از الزماالجرا 
شدن اين قانون، از اولين نوبت انتخابات برگزارشده، چهار سال تمام است 
و ادوار قبلي مالك محاسبه مي باشد. اعضاي مذكور حداكثر مي توانند سه 
دوره متوالي يا متناوب در هيأت  رئيسه اتاق عضويت داشته باشند. شرط 
عضويت بيش از دو دوره متوالي يا متناوب در هيأت رئيسه كليه اتاق هاي 
ايران و شهرستان ها منوط به اخذ دوسوم آراي رأي دهندگان است. مالك 
محاسبه كد ملي هر شخص مي باشد. تبصره 2 -تعداد دفعات قبلي حتي 
اگر عضو يا اعضاي هيأت رئيسه در بين دوره هاي قبل استعفا داده يا معزول 
شده باشد، در اين محاسبه منظور خواهد شد. )كسر دوره، دوره كامل 
محسوب مي شود.( ب( درصورتيكه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، 
حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عزل يا استعفاي دستهجمعي عضو 
يا اعضايي از هيأت مديره اتاق، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شوند، 
اعضاي جديد با رعايت تركيب اعضا از بخش هاي مختلف اتاق و با رعايت 
گروهبنديهاي تخصصي براي مدت باقيمانده حداكثر ظرف مدت يك ماه 
توسط هيأت نمايندگان اتاق جايگزين و در صورت عدم احراز حدنصاب 
براي تكميل اعضاي باقيمانده، انتخابات مياندورهاي در آن اتاق برگزار 
مي شود. فرد جايگزين به ترتيب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب 
و جايگزين مي شود. ج( در صورت تعطيلي موقت اتاق شهرستان، شوراي 
نظارت موظف است حداكثر ظرف سه ماه اشكاالت موجود را برطرف و 

زمينه راه اندازي آن اتاق را فراهم نمايد.

 » هيأت رئيسه «
 ماده 17- اعضاء هيأت رئيسه اتاق 
ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستان ها 
اولين جلسه  در  كه  نفر مي باشد   5
هيأت نمايندگان براي مدت 4 سال 

انتخاب مي شوند.
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ماده 18 -به منظور اداره امور اجرايي اتاق بر اساس قوانين و مقررات 
دبيركل  عنوان  به  را  نفر  يك  اتاق  رئيس  مربوطه،  آيين نامه هاي  و 
رئيسه،  از تصويب هيأت  پيشنهاد مي نمايد، كه پس  رئيسه  به هيأت 
زيرنظر رئيس انجام وظيفه نمايد. تبصره - تعويض دبيركل به پيشنهاد 

رئيس و تصويب هيأت رئيسه خواهد بود.

ماده 18- بمنظور اداره امور اجرايي اتاق بر اساس 
قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوطه، رئيس اتاق 
يكنفر را به عنوان دبيركل به هيأت رئيسه پيشنهاد 
زيرنظر  رئيسه،  هيأت  تصويب  از  پس  كه  مي نمايد، 

رئيس انجام وظيفه نمايد.
تبصره –تعويض دبيركل به پيشنهاد رئيس و تصويب 

هيأت رئيسه خواهد بود.

ماده 19 - وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران عبارت است از
 الف - اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيأت نمايندگان

. ب - بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيون هاي اتاق و 
گزارش آن به هيأت نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد. 

سوابق  و  اطالعات  كليه  است  مكلف  ايران  اتاق  رئيسه  هيأت  ج( 
بين المللي  يا  داخلي  رسمي  مجامع  در  شركت  براي  اتاق  نمايندگان 
هزينه هاي  و  غيرعملياتي  و  عملياتي  درآمدهاي  كه  سامانه اي  در  را 
انجام گرفته در آنجا اطالع رساني مي شود، به صورت فصلي يا دورهاي 

بارگذاري و اطالع رساني نمايد.
د( تهيه و ارائه بودجه و اصالحيه و متمم آن در طول همان سال مالي 
جهت تصويب توسط هيأت نمايندگان اتاق ايران پس از تأييد گزارش 
تفريغ بودجه سال مالي گذشته توسط شوراي عالي نظارت حداقل دو 
ماه قبل از پايان هرسال مالي در هيأت نمايندگان اتاق. تبصره- كليه 
اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور مكلفاند اطالعات مربوط به صورتهاي 
مالي و بودجه و گزارش هاي حسابرسي شده را در قالب نرم افزار مالي 
و  ايران  اتاق  هيأت رئيسه  پيشنهاد  به  آن  مولفه هاي  كه  متحدالشكل 
عملكرد  بررسي  و  نظارت  جهت  می رسد؛  نظارت  عالي  شوراي  تأييد 
وبگاه  در  قبل(  مالي  سال  )براي  سال  هر  ماه  مرداد  انتهاي  در  مالي 
اتاق بازرگاني ايران و سامانه رسمي دبيرخانه شوراي عالي نظارت و 
وبگاه هر اتاق به تفكيك اتاق ايران و شهرستان )مركز استان و ساير 
شهرستان ها( بارگذاري و افشا نمايند. صورتهاي مالي حسابرسي شده 

اتاق ها نيز بايد به تاييد اتاق ايران برسد.

اتاق  رئيسه  هيأت  اختيارات  و  وظايف   -19 ماده 
ايران عبارتست از: 

الف – اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيأت 
نمايندگان.

گزارشات  و  پيشنهادات  تاييد  و  بررسي  ب- 
كميسيون هاي اتاق و گزارش آن به هيأت نمايندگان 

و شوراي عالي نظارت حسب مورد
ج- انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع 
و  كار  حدود  تعيين  و  بين المللي  يا  داخلي  رسمي 

فعاليت هاي آنها و هزينه هاي مربوطه.
د- بررسي و تاييد بودجه و نفريغ بودجه ساالنه كه از 
طرف دبيركل تهيه مي گردد و پيشنهاد آن به هيأت 

نمايندگان جهت تصويب.
اتاق  رئيسه  هيأت  اختيارات  و  وظايف   -20 ماده 

شهرستان ها بشرح زير مي باشد: 
شوراي  و  نمايندگان  هيأت  مصوبات  اجراي  الف- 

عالي نظارت
ب- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات كميسونها 

و ارائه آن به هيأت نمايندگان.
ج- انتخاب نمايندگان اتاق شهرستان ها براي شركت 

در مجامع رسمي داخلي.
د- بررسي گزارش بودجه و تفريغ بودجه ساالنه و 

پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.

ماده 20 - درآمد اتاق ايران از محل هاي زير تأمين خواهد شد: الف- 
حق عضويت ساالنه طبق آيين نامه ای كه به پيشنهاد هيأت رئيسه و به 
تصويب هيأت نمايندگان اتاق خواهد رسيد. ب - از محل اجراي قانون 
نحوه تأمين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري 
اسالمي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يك هزار و سيصدو هفتاد و دو 

مجلس شوراي اسالمي. 

ماده 21- در آمد اتاق ايران از محل هاي زير تامين مي شود.
الف – حق عضويت ساالنه طبق آيين نامه ای كه به 
پيشنهاد هيأت رئيسه و به تصويب هيأت نمايندگان اتاق 

خواهد رسيد.
هزينه هاي  تامين  نحوه  قانون  اجراي  محل  از  ب- 
اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي 
ايران مصوب يازدهم آبان ماه يكهزار و سي صد و هفتاد 

و دو مجلس شوراي اسالمي.

ماده 21 - درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به 
تصويب هيأت نمايندگان می رسد به مصرف خواهد رسيد

ماده 22- در آمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد 
هيأت رئيسه به تصويب هيأت نمايندگان می رسد به 

مصرف خواهد رسيد.
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پيوست: متن قانون فعلي با پيشنهادات اصالحي مربوطه
قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران

مصوب پانزدهم اسفند ماه 13٦9 با اصالحات پانزدهم آذرماه 1373 و اصالحات 
پيشنهادي سال 1401

 ماده 1- بمنظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشــد و توسعه اقتصاد كشور، 
تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني بموجب 
وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري 

اسالمي ايران تأسيس مي شود.
ماده 2- اتاق بارگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران موسسه اي غير 

انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مي باشد.
ماده 3- مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران كه در اين 

قانون ))اتاق ايران(( ناميده مي شود، در تهران مي باشد.
ماده 4- حوزه فعاليت اتاق شهرســتان محدود به حدود تعيين شده در قانون 
تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستان ها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور 

اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي باشد.
تبصره 1- تأســيس اتاق شهرســتان ها منوط به داشتن حداقل 50 150 عضو 

مي باشد.
تبصره 2- تهران مانند ساير شهرستان ها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت 

و شرح وظايف آن با بقيه اتاق ها يكسان است.
تبصره 3- نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرســتان ها منوط به 

تصويب هيأت رئيسه اتاق ايران است.
تبصره 5 -نحوه تشكيل اتاق هاي مستقل در مناطق آزاد و مناطقي كه فعاليت هاي 
اقتصادي ويژه دارند طبق آيين نامه ای خواهد بود كه ظرف شش ماه پس از ابالغ اين 

قانون توسط شوراي عالي نظارت تصويب مي شود
 تبصره ٦ - در صورت كشف و احراز مغايرت شرايط نمايندگان عضو در هيأت 

رئيسه و هيأت نمايندگان، عضويت شخص لغو مي گردد. 
تبصره 7 - در خصوص اشــخاص حقوقي، مدير يا رئيس هيأت مديره مي توانند 

نامزد عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ها شوند. 
تبصره 8 -شركتها و اشخاص حقوقي كه سهامدار عمده آنها به شكل مستقيم و 

غيرمستقيم تحت مالكيت دولت مي باشد امكان عضويت در هيأت رئيسه و هيأت 
نمايندگان كليه اتاق ها را ندارند. تبصره 9 -اتاق شهرستان مركز استان عالوه بر انجام 
وظايف خود به منظور هماهنگي ميان اتاق شهرستان هاي هر استان تشكيل مي شود

 تبصره 10 -كليه وظايف استاني اتاق بازرگاني توسط اتاق شهرستان مركز استان 
با هماهنگي اتاق ساير شهرستان ها انجام مي پذيرد. 

دستورالعمل نحوه هماهنگي توسط هيأت نمايندگان اتاق ايران تهيه و به تصويب 
شوراي عالي نظارت می رسد.

» وظايف و اختيارات «
 ماده 5- وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از: 

الف - ايجاد هماهنگي و همــكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و 
كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.

ب- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و 
معدني و مانند آن به قواي سه گانه.

چ- همكاري با دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين 
و مقررات مربوط به اتاق

د-ارتباط با اتاق ساير كشور ها و تشكيل اتاق هاي مشترك و كميته هاي مشترك 
با آنها بر اساس سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران.

ه- تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز 
از وزارت بازرگاني و شــركت در ســمينار ها و كنفرانسها ي مربوط به فعاليت هاي 
بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چارچوب سياست هاي نظام جمهوري 

اسالمي ايران.
و- كوشــش در راه شناســايي بازار كاالهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و 
تشويق و كمك به موسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاه هاي بازرگاني داخلي 

و خارجي.
ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي باالخص توليد كاالهاي 

صادراتي كه داري مزيت نسبي باشند.
ح- تالش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي 
اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه اي 

اظهارنظرمتن قانون اتاق مصوب 69متن پيشنهادي اصالحي

. ماده 22 - در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني 
اتاق  باشد،  ايران شده  بازرگاني و صنايع و معادن  اتاق  يا  تهران 

ايران جانشين آن خواهدبود.

ماده 23- در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق 
بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 

شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهد بود.

 ماده 23 – آيين نامه هاي اجرايي اين قانون در سطح كشور و نيز 
ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستان ها 
ترتيب  اين  به  كه  تصميماتي  و  ايران  اتاق  نمايندگان  هيأت  يا 
االجرا  الزم  اركان  ساير  و  رئيسه  هيأت  براي  مي شود،  تصويب 

مي باشد.

ماده 24- آيين نامه هاي اجرايي اين قانون در سطح 
كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و 
اتاق  نمايندگان  هيأت  يه  شهرستان ها  اتاق  اختيارات 
ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب مي شود، 

براي هيأت رئيسه و ساير اركان الزم االجرا مي باشد.

ماده 24 - كليه دارايي ها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و 
ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، به اتاق ايران منتقل خواهد 

شد. 

ماده 25- كليه دارايي ها، اموال منقول و غير منقول، 
تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به اتاق 

ايران منتقل خواهد شد.

و  لغو  قوانين مغاير  قانون كليه  اين  تاريخ تصويب  از  ماده 25 - 
انتخابات جديد اتاق ها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت.

ماده 26-از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين 
مغاير لغو و انتخابات جديد اتاق ها بر اساس اين قانون 

انجام خواهد پذيرفت.
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كه توسط دستگاه قضايي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.
ط- ايجاد و اداره مركز آمــار و اطالعات اقتصادي بمنظور انجام وظايف و 

فعاليت هاي اتاق.
ي- صــدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك 

صدور كارت بازرگاني.
ك-تشــكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه 

فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ل- دائركردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني 

و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.
م-تهيه، صدور، تفريغ و تاييد اسنادي كه طبق مقررات بين المللي بعهده اتاق 

ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني.
وزارتين  با هماهنگي  با كشورهاي دوست  اتاق هاي مشترك  ن-تشكيل 

بازرگاني و امور خارجه.
از  اعم  بر اساس شاخص هاي تخصصي  اقتصادي  س- رتبه بندي فعاالن 
ميزان سرمايه گذاري، اشتغال ايجاد شده، حجم و ارزش تجارت و توليد 
تبصره- اتاق مكلف است پس از رتبه بندي اعضاي اتاق هاي شهرستان ها، 
اقدامات الزم براي حضور اعضا با توجه به رتبه آنها در جلسات ستاد اقتصادي 
دولت، كميسيون اقتصادي دولت و كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي 

اسالمي را فراهم كند
ق- تشكيل مركز معاضدت قضايي و حقوقي با حضور قضات و افراد خبره 
حقوقي به منظور حل وفصل مسائل حقوقي اعضاي اتاق با شركاي عمده 
تجاري و تقويت مراجع شبه قضايي، كميته رسيدگي به دعاوي مالياتي، 
گمركي، بيمه و تأمين اجتماعي مرتبط با اتاق جهت حمايت حقوقي از اعضا 

در حدود قوانين و مقررات جاري كشور.
 » اركان اتاق ايران «

 ماده ٦-اركان اتاق ايران عبارتست از: 
الف - شوراي عالي نظارت

ب - هيأت نمايندگان
ج- هيأت رئيسه

ماده 7- اركان اتاق شهرستان ها عبارتست از: 
الف- هيأت نمايندگان

ب- هيأت رئيسه
ماده 8- شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي شود: 

وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع ومعادن، كشاورزي، رئيس 
موسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران. رياست شوراي عالي 

نظارت با وزير بازرگاني مي باشد. 
ماده 9-وظايف شوراي عالي نظارت عبارتست از: 

 الف - بررسي و تصويب آيين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از 
اتاق ها و تعيين حدود آن به پبشنهاد هيأت رئيسه.

ب- سياست گذاري و تعيين خط  مشي هاي كلي اتاق ها و نظارت عالي بر 
اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه

ج- رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاق ها در خصوص كيفيت فعاليت و 
نحوه بهبود امور آنها.

د- انحالل اتاق ها طبق ماده 10.
ه- تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاق هايي كه قادر به انجام 

وظايف خود نبوده با اعالم تاريخ انتخابات جديد.
و-استعماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران.

تبصره 1- شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد و نحوه 
تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آيين نامه ای خواهد بود كه به تصويب 

شوراي عالي نظارت می رسد.
تبصره 2- موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آيين نامه ای خواهد بود كه به 

پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 10- اتاق ها به داليل ذيل با اعالم شوراي عالي نظارت به صورت موقت يا 

دايم تعطيل يا منحل مي شوند: 
1- از دست دادن ّحد نصاب اعضاي اتاق

2- عدم شركت اعضاء در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق
تبصره – با اعالم انحالل از طرف شوراي عالي نظارت هيأتي مركب از سه نفر 
به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آيين نامه ای كه به تصويب شورا می رسد 
مطابق قوانين جاري انحالل شركتها نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور 

عمل نمايند.
 » هيأت نمايندگان «

ماده 11- هيأت نمايندگان اتاق ايران: 
هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق هاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه ها 
و سنديكاهاي وابسته به اتاق براساسانتخابورأيهیأتنمایندگاناتاق
شهرستانهاتشكیلميشود و عضويت در هيت نمايندگان افتخاري است.
كلاعضايهیأتنمایندگاناتاقایران320نفرمیباشندكهشامل
20نفرنمایندگاننهادحاكمیتو300نفرازمیاناعضاياتاقهاي
شهرستانوتشكلهاياقتصاديفراگیرومليدراولینجلسه
هیأتنمایندگاناتاقمربوطهبرايمدتچهارسالانتخابوبهاتاق

ایرانبهشرحذیلتعیینميشوند. 
الف-20نفرنمایندگاننهادحاكمیتمشتملبر:6نفرازوزارت
صمتشاملسهنفرازبخشتجارتوسهنفرازبخشصنعتو
معدن،3 نفرازوزارتجهادكشاورزي،2 نفرازوزارتاموراقتصادي
ودارایي)مالیاتوگمرك(،1 نفروزارتنفت،1 نفرازوزارتتعاون،
كارورفاهاجتماعي،1 نفروزارتراهوشهرسازي،1 نفروزارتنیرو،
1 نفرازوزارتمیراثوگردشگري،1 نفرازوزارتامورخارجه،1 نفر
ازسازمانحفاظتازمحیطزیست،1 نفرازمعاونینبانكمركزي،
1 نفرازمعاونینقوهقضاییهبهانتخابرئیساینقوهو3نفراز

نمایندگانمجلسشوراياسالميبدونحقرأي
و شهرستان اتاقهاي نمایندگان از مانده باقي نفر 300 ب-
تشكلهاياقتصاديفراگیرومليميباشدهیتندكهبراساس

آییننامهمربوطهانتخابميشوند.
ماده 12-تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران 60 نفر مي باشد كه به ترتيب ذيل براي 

4 سال انتخاب مي شوند: 
20 نفر به انتصاب وزراء با تركيب 10 نفر از وزارت بازرگاني، 8 نفر از وزارت صنايع و 
2 نفر از وزارت صنايع و معادن، 40 نفر از بين اعضاء اتاق تهران با تركيب 20 نفر از 

بخش بازرگاني، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن.
ماده 13- تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستان ها 15 نفر مي باشد كه 6 نفر 
از بخش بازرگاني، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه براي 

مدت 4 سال انتخاب مي شوند.
تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود در 

بخش هاي ديگر انتخاب مي شوند.
ماده 14- عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه 

خواهد بود.
ماده 15- انتخابات هر يك از اتاق ها در يك روز انجام مي شود و انتخابات سراسر 

كشور ظرف مدت 1 ماه پايان مي پذيرد.
تبصره 1- اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيأت 

نمايندگان دوره بعد را برگزار كند.
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تبصره 2- براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان ها، يك انجمن 
نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني به معرفي وزير 
بازرگاني و 4 نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق تشكيل مي گردد.اين 
انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستان ها هيأتي را كه كمتر از سه نفر نباشد 
متشكل از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني 
شهرستان مربوطه انتخاب خواهد كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن را و شرايط انتخابات را به اطالع 

اعضاي اتاق هاي مربوطه خواهد رسانيد.
ماده 16- وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران عبارتست از: 

الف- انتخاب اعضاي هيأت رئيسه.
ب- بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه.

ساير  و  كميسيون ها  پيشنهادات  و  گزارشات  به  نسبت  اظهارنظر  و  بررسي  ج- 
واحد هاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها محدوده اختيارات محوله.

د-تشكيل كميسيون هاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از 
بين خود.

ه-تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت 
اتخاذ تصميم حداكثر بمدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصالحات 

بعدي آيين نامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.
 » هيأت رئيسه «

 ماده 17- اعضاء هيأت رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستان ها 5 نفر 
مي باشد كه در اولين جلسه هيأت نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.

ماده 18- بمنظور اداره امور اجرايي اتاق بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي 
مربوطه، رئيس اتاق يك نفر را به عنوان دبيركل به هيأت رئيسه پيشنهاد مي نمايد، كه 

پس از تصويب هيأت رئيسه، زيرنظر رئيس انجام وظيفه نمايد.
تبصره –تعويض دبيركل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيأت رئيسه خواهد بود.

ماده 19- وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران عبارتست از: 
الف – اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيأت نمايندگان.

ب- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات كميسيون هاي اتاق و گزارش آن به هيأت 
نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد

ج- انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي و 
تعيين حدود كار و فعاليت هاي آنها و هزينه هاي مربوطه.

د- بررسي و تاييد بودجه و نفريغ بودجه ساالنه كه از طرف دبيركل تهيه مي گردد و 
پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.

ماده 20- وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق شهرستان ها بشرح زير مي باشد: 
الف- اجراي مصوبات هيأت نمايندگان و شوراي عالي نظارت

ب- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات كميسونها و ارائه آن به هيأت نمايندگان.
ج- انتخاب نمايندگان اتاق شهرستان ها براي شركت در مجامع رسمي داخلي.

د- بررسي گزارش بودجه و تفريغ بودجه ساالنه و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان 
جهت تصويب.

ماده 21- در آمد اتاق ايران از محل هاي زير تامين مي شود.
الف – حق عضويت ساالنه طبق آيين نامه ای كه به پيشنهاد هيأت رئيسه و به 

تصويب هيأت نمايندگان اتاق خواهد رسيد.
ب- از محل اجراي قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن 
جمهوري اسالمي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يكهزار و سي صد و هفتاد و دو 

مجلس شوراي اسالمي.
ماده 22- در آمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب هيأت 

نمايندگان می رسد به مصرف خواهد رسيد.
ماده 23- در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق 

بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهد بود.

نيز ضوابط و  اين قانون در سطح كشور و  آيين نامه هاي اجرايي  ماده 24- 
مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستان ها يه هيأت نمايندگان 
اتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب مي شود، براي هيأت رئيسه و 

ساير اركان الزم االجرا مي باشد.
ماده 25- كليه دارايي ها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق 

بازرگاني و صنايع و معادن به اتاق ايران منتقل خواهد شد.
ماده 26-از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد 

اتاق ها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت.

پیوست2:منابعدرآمدياتاق
منابع درآمدي اتاق

اتاق بازرگاني به جز درآمدي كه از خدمات خود حاصل مي كند )مانند كارنه تير 
درآمدي  منابع  بيشترين  دارد.  درآمدي  اصلي  منبع  سه  و...(،  امضا  گواهي  و 
اتاق، مربوط به پرداختي هايي است كه از سوي دارندگان كارت بازرگاني انجام 
مي شود. سه در هزار و چهار در هزار، دو منبع مهم درآمد اتاق محسوب مي شوند. 
سه در هزار مربوط به سود درآمد مشمول ماليات است و چهار در هزار نيز سود 
درآمد مشمول ماليات پس از كسر ماليات است. هم سه در هزار و هم چهار 
در هزار از سوي دارندگان كارت هاي بازرگاني پرداخت مي شود. به اين دو منبع، 
بايد حق عضويت را هم اضافه كرد. كساني كه به عضويت اتاق در مي آيند، اين 
هزينه را پرداخت مي كنند. البته دارندگان كارت بازرگاني هم بايد حق عضويت 
كارت هاي  از  اتاق  درآمدي  منبع  بيشترين  بنابراين  كنند،  پرداخت  را جداگانه 

بازرگاني است.
بر اساس ماده 20 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري 

اسالمي ايران مصوب 15 اسفند 69 و اصالحي 15 آذر 73: 
درآمد اتاق ايران از محل هاي زير تامين خواهد شد: 

به  رئيسه  هيأت  پيشنهاد  به  كه  آيين نامه ای  الف: حق عضويت ساالنه طبق 
تصويب هيأت نمايندگان اتاق خواهد رسيد.

ب: از محل اجراي قانون نحوه تامين هزينه هاي ضروري اتاق هاي بازرگاني 
مصوب 1372/2/11 

و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق هاي  هزينه هاي  تامين  نحوه  قانون  اساس  بر 
ضروري  هزينه هاي  تامين  منظور  به  ايران  اسالمي  جمهوري  معادن 
اتاق هاي بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران وزارت امور 
اقتصادي و دارايي مكلف است عالوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه 
در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني را به عنوان سهم 
اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب در درآمد 
عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد وجوه واريزي فوق 
از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور 
مي شود در اختيار اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. 
حكم اين ماده نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به اسفند ماه 1371 به 

بعد جاري خواهد بود. 
عالوه بر موارد فوق در ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد كليه اعضاي 
اتاق مكلفند جهت صدور و تمديد كارت بازرگاني يك در هزار رقم فروش كاال 
و خدمات خود را به حسابهاي اتاق واريز نمايند. در سال 1395 ماده13 قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور جايگزين ماده 77 قانون برنامه پنجم 
گرديد و بر آن اساس كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران و اتاق تعاون مكلف شدند چهار در هزار سود ساالنه خود را پس از كسر 
ماليات براي انجام وظايف به صورت ساالنه حسب مورد به حساب اتاق هاي 
مذكور واريز نمايند و تاييديه اتاق هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت 

بازرگاني و عضويت تسليم كنند.
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 وقتي قانونگذاران انقالبي 
قانون اتاق بازرگاني بنویسند

همه  در  خصوصي  بخش  با  قدرت  نهادهاي  مناسبات  تجربه   -  24 ساعت 
دوره هاي تاريخي نشان مي دهد بخش خصوصي هرگز به مثابه نهادي داراي 
نشده  شناخته  رسميت  به  كشور  اداره كننده  نهادهاي  سوي  از  واقعي  قدرت 
است. اين داوري با توجه به مناسبات دولت و مجلس با اتاق بازرگاني ايران 
در همه سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي قابل اثبات است. در همان 
ماه هاي نخست پس از انقالب اسالمي يك گروه از كساني كه براي انقالبيون 
به  را  ايران  بازرگاني  اتاق  توانستند  خاص  مجوزهاي  با  بودند  شناخته شده تر 

انحصار خود درآورند.
در همه سال هاي دو دهه نخست پس از پيروزي انقالب اسالمي شهروندان 
فعاالن  از  اعتنايي  قابل  ايران و حتي شمار  اقتصاد سياسي  به  و عالقه مندان 
اقتصادي به انتخابات اتاق هاي بازرگاني به ويژه اتاق ايران توجهي نداشتند. در 
اين سال ها نهاد اتاق بيشتر در نقش تسهيلگر بنگاه ها و حل مسائل بنگاه ها به 
صورت موردي اقدام مي كرد. در دو دوره اخير اما انتخابات اتاق هاي بازرگاني 
به ويژه اتاق تهران و انتخابات هيأت رئيسه اتاق ايران با اقبال عالقه مندان به 
تراز هر  رقابتي  انتخابات  و  اقتصاد سياسي روبرو شد  اقتصادي و  فعاليت هاي 
دوره ديگر برگزار و معناي دموكراسي آشكار شد. نتايج انتخابات دو دوره تازه 
و  نقش  توانستند  انتخاب شده  اعضاي  كه  بود  گونه اي  تهران  اتاق  برگزارشده 
سهم بيشتر و پررنگ تري در هيأت رئيسه داشته باشند. كارنامه اتاق بازرگاني 
دو دوره تازه سپري شده از نظر كيفيت، كميت و نيز اثرگذاري و انجام مطالعات 

دولت هاي مستقر  برابر  در  روزآمد و شجاعانه  و موضع گيري هاي  كارشناسانه 
به گونه اي بوده است كه سنگيني و وقار بيشتري به نهاد خصوصي در ايران داده 
است. به نظر مي رسد اگر نهادهاي اداره كننده كشور براي بهبود فعاليت اتاق هاي 
بازرگاني و بخش خصوصي طرحي داشتند اصولي ترين و منطقي ترين راهبرد 
اين بود كه از اتاق مي خواستند با توجه به تجربه هاي تاريخي و پديده هاي نو 
در اقتصاد ايران و جهان و با استفاده از تجربه چنين نهادهايي در دنيا طرحي 
آماده و براي قانوني كردن آن به دولت يا مجلس ارائه مي كردند. اما به نظر 
مي رسد برخي ذهنيت هاي نادرست ايجادشده از سوي شماري از اعضاي هيأت 
از  اندكي  شمار  كه  معنا  اين  به  است.  شده  سپري  وارونه  راه  اين  نمايندگان 
اعضاي مجلس يازدهم متقاعد شدند براي اينكه بتوان از ادامه روال انتخابات دو 
دوره تازه سپري شده جلوگيري كرد بهتر است ساختارهاي انتخابات را تغيير داد.

در  اگر  حتي  بخش خصوصي  در  خوش انديشه  فعاالن  كه  است  اين  واقعيت 
و  مدرن  دنياي  با  آشنايي  دليل  به  باشند  نداشته  عضويت  بازرگاني  اتاق هاي 
مي توانند  هم  باز  نهاد خصوصي  و  دولت  تازه  پديدارشده  انديشه اي  مناسبات 
سرچشمه اثربخشي باشند اما كساني كه انديشه هاي كهنه دارند و از اتاق ها به 
مثابه پلكان باال رفتن از قدرت استفاده مي كنند حتي با عضويت در باالترين 
مقام هاي اين نهاد خصوصي آن را از نظر كيفيت به سرازيري راهنمايي خواهند 
كرد. اگرچه مجلس يازدهم راهي را پيموده است و مي خواهد گام هاي آخر را 

بردارد اما هنوز براي مشاركت دادن واقعي بخش خصوصي دير نشده است.
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ساعت 24– برخي رسانه ها از جمله ساعت 24 
طرح  در  ترديد  بدون  صنعت  جهان  روزنامه  و 
انقالب  ريل گذاري سياسيون  به  مربوط  مباحث 
جمع شده در مجلس براي دولتي كردن نهاد اتاق 
بازرگاني پيشگام بوده و از دو سال پيش تا امروز 
ده ها يادداشت ر به نقد رفتار گروهي از بازرگاناني 
پرداخت كه به جاي همكاري با اتاق ويارانشان در 
بخش خصوصي با مجلس همكاري و همدستي 
كردند. با اين همه به نظر مي رسد روسا و دبيران 
نيز  و  بازرگاني  اتاق هاي  هيأت مديره  اعضاي  و 

بازرگانان و صنعتگران ايراني به هر دليل در اين 
نظر  به  تهيه كه حاال  در حال  قانون  نقد  و  راه 
مي رسد پيش نويس آن نيز تدوين و منتشر شده 

است، راه انفعال در پيش گرفته اند.
اتاق  مديران  جز  به  تازه سپري شده  ماه هاي  در 
و  كارشناسانه  صورت  به  كه  تهران  بازرگاني 
بقيه  پرداخته اند،  مساله  اين  به  نقد  چاشني  با 
اتاق هاي ايران و نيز اعضاي هيأت رئيسه اتاق ها 
نظر  به  به كجا مي كشد.  ببينند كار  تا  منتظرند 
بهترين  در  يا  انفعال  يعني  راهبرد  اين  مي رسد 

نمي رسد و  به جايي  پرده  حالت البي در پشت 
اتاق ها  انتخابات  كه  حالي  در  و  زودي  به  بايد 
در  انقالبي  رو شدن  و  زير  شاهد  است  نزديك 
قانون  بايد  اينكه  از  جدا  باشيم.  يادشده  قانون 
تهيه شده در اتاق ها با نقد جدي روبرو شود و نهاد 
اتاق بازرگاني ايران به مثابه مادر همه اتاق ها از 
اين رفتار  مسير مركز پژوهش هاي خود به نقد 
بپردازد بايد به سكوت نسبي تشكل هاي موجود 
نيز پرداخت. آن گروه از بازرگانان و صنعتگراني 
در  مي توانند  تازه  قانون  با  مي كنند  تصور  كه 
انتخابات آتي سهم و نقش بيشتري بگيرند و از 
بغض و ناراحتي باخت هاي پيشين به همدستي با 
نهاد انقالبي مجلس يازدهم رسيده اند، بدانند اگر 
واقعا بخواهند اصالت بخش خصوصي را صيانت 
كنند به زودي خواهند فهميد كه اين قانون به 
آنها نيز وفا نخواهد كرد. تجربه فدراسيون فوتبال 
فدراسيون هاي  ساير  نيز  و  اخير  ماه هاي  در 
حاكم  آنها  در  انتخابات  ظاهر  به  كه  ورزشي 
به  نيز شايد  بازرگاني  اتاق  نهاد  داد  است نشان 
همين سرنوشت دچار شود. نشانه هاي پرشماري 
حركت  اين  جلوي  االن  همين  اگر  دارد.  وجود 
از  جلوگيري  براي  محكمي  سد  و  نشود  گرفته 
ورود مرداني از جنس سياست آن هم در تندترين 
حالت نه تنها نهاد قانوني بخش خصوصي ايجاد 
نشود، بايد فاتحه اين نهاد را خواند. يك احتمال 
ديگر در ادامه سكوت سهمگين اتاق ها اين است 
سونامي  اين  با  مقابله  توانايي  شده  دانسته  كه 
وجود ندارد و بهتر است آهسته، آهسته راه رفت.

 اتاق بازرگاني دولتي و سكوت بخش خصوصي



19

شماره 152- پاییز 1401
ي

ور
ست

د د
صا

اقت
ي

ور
ست

د د
صا

اقت

نان مردم خاك مي شود 
در بين كاالهاي مشمول دريافت يارانه نان از معدود 
كاالهايي است كه اصابت يارانه آن به فقرا بيش از 
ثروتمندان است؛ چراكه مصرف نان فقرا بسيار بيش 
اعطاي  رو،  اين  از  است.  درآمدي  باال  دهك هاي  از 
يارانه نان حمايت برخي كارشناسان را همراه دارد. 
از سوي ديگر، خريد تضميني و خودكفايي در توليد 
مي شود.  توجيه  غذايي  امنيت  كليدواژه  با  نيز  گندم 
آمارها نشان مي دهد در كارايي خريد  با اين وجود، 
تضميني گندم و اعطاي يارانه نان ترديدهاي بسياري 
وجود دارد. به عبارت ديگر، هدررفت منابع در يارانه 
نان به قدري زياد است كه بر ميزان فوايدش غالب 

شده است. 
ايران با مصرف سرانه حدوداً 140 كيلوگرم در سال 
دومين كشور پر مصرف گندم در جهان است و هر 
مصرف  نان  جهاني،  متوسط  برابر   6 تقريباً  ايراني 
در  گندم  قيمت  بودن  پايين  ديگر  از سوي  مي كند. 

مقايسه با جو، باعث شده استفاده از آرد گندم براي 
خوراك دام به صرفه تر باشد. تداوم اين روند نشت 
آرد يارانه اي از نانوايي ها به دامداري ها را به همراه 
با  را  كشور  زودي  به  است  ممكن  امر  اين  و  دارد 

بحران نان مواجه كند.
را  گندم  تضميني  خريد  قيمت  سال،  هر  دولت 
نان  قيمت  افزايش  از  ممانعت  براي  و  مشخص 
با  را  آرد  مردم،  همه  براي  دسترسي  ايجاد  و 
باقي  و  نانوايي ها  اختيار  در  يارانه اي  قيمت هاي 
سال  در  مثال  براي  مي دهد.  قرار  توليد كنندگان 
به  آرد  فروش  و  گندم  تضميني  خريد  با   99
قيمت هاي يارانه اي دولت بالغ بر 35 هزار ميليارد 
تومان يارانه پرداخت كرده است. اين رقم معادل 
هزينه احداث 500 تا 700 كيلومتر راه آهن دو باند 
مخصوص قطار سريع السير يا ساخت 100 هزار 

واحد مسكوني 70 متري است. 
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سمت عرضه
قيمت خريد تضميني گندم فارغ از كيفيت محصول و بدون لحاظ كردن 
هزينه هاي حمل و نقل تعيين مي شود. در نتيجه اين امر، انگيزه كشاورزان 
براي افزايش بهره وري از بين مي رود. ناخالصي گندم خريداري شده حدود 
ديگر  و قسمت  و....  آن سنگ خاك شن  از  است كه قسمتي  9 درصد 
جو ارزن و دانه هاي ديگر است. اگر توليد را 12 ميليون تن گندم در نظر 
بگيريم ناخالصي 9 درصدي معادل حدود 1 ميليون تن محموله است لذا 
هر سال 1 ميليون تن، سنگ، خاك و دانه علف به جاي گندم جابه جا 
مي شود. اين ناخالصي از زمين كشاورزي به سيلو و از سيلو به كارخانه 
آن چند  از گندم جدا مي شود و هزينه حمل  آنجا  در  و  منتقل شده  آرد 
صد ميليارد تومان است. در صورتي كه انحصار دولت در جمع آوري گندم 
شكسته شود و شركت هاي آرد و سيلوداران در خريد گندم شركت كنند. 
با توجه به انگيزه آنها براي عملكرد بهينه و درآمد بيشتر درصد ناخالصي 
گندم هنگام بارگيري در مزرعه كاهش خواهد يافت، چراكه سود و درآمد 
توليد كننده آرد و سيلودار در گرو جمع آوري بهينه است. عالوه بر حجم زياد 
ناخالصي خريداري شده، در حمل هر محموله 20 تني گندم در مسيري 
به طول 100 كيلومتر حدود 40 تا 50 كيلوگرم گندم هدر مي رود. دليل 
اين امر درزبندي نامناسب كاميون ها نبستن چادر روي بار و حمل و تخليه 
غيراصولي بار است كه البته بر پايين آمدن بهره وري صنعت نان صحه 

مي گذارد.
عامل ديگري پايين بودن بهره وري در اين صنعت ابعاد زمين هاي كشاورزي 
است. براي مثال در كشورهاي توسعه يافته متوسط اندازه زمين هاي كشت 
گندم باالتر از 20 هكتار است و از اين رو هزينه ها روي حجم بيشتري از 
محصول سرشكن مي شود اما در ايران تعداد زيادي از زمين هاي كشت 
عوامل  دو هكتارند  تا  در حدود يك  با وسعتي  و  به شدت كوچك  گندم 
بسياري بر اين موضوع اثر گذار هستند كه از جمله آنها مي توان به خريد 
تضميني همه گندم هاي توليدي به قيمت ثابت اشاره كرد. اين سياست 
انگيزه كشاورزان براي ايجاد تعاوني و متصل كردن زمين ها به يكديگر 
ديگر  در  ناكارآمدي  است.  برده  بين  از  را  بهره وري  افزايش  راستاي  در 
حلقه هاي زنجيره توليد نيز وجود دارد. براي مثال سيلوداران نيز از قيمت 
انبارداري گندم رضايت ندارند. عالوه بر اين از آنجا كه در پروسه احداث 
سيلوها منطق اقتصادي حاكم نبوده حجم زيادي از ظرفت سيلوهاي كشور 
خالي باقي مي ماند. از سوي ديگر كارخانه هاي آردسازي هم با ظرفيتي 
بسيار پايين تر يعني با 30 تا 50 درصد ظرفيت اسمي خود توليد مي كنند 
از اين رو هزينه هاي سربار براي اين شركت ها باال رفته و بهره وري كمتر 
مي شود. از سوي ديگر، از آنجا كه هر كارخانه توليد كننده آرد داراي سهميه 
مشخصي گندم با قيمت دولتي است و به دليل دريافت گندم يارانه اي روي 
محصول نهايي آن يعني آرد هم قيمت گذاري دولتي انجام مي شود. انگيزه 
رفته است  بين  از  اين صنعت  در  تكنولوژي  ارتقاي  براي  سرمايه گذاري 
چراكه ايجاد تكنولوژي جديد با انگيزه توليد محصول بيشتر و با كيفيت 
باالتر صورت مي گيرد و در شرايطي كه قيمت خريد آرد از اين كارخانه ها 
ثابت و فارغ از كيفيت تعيين مي شود. مضافاً بر اينكه به دليل وجود سهميه 
گندم توليد كنندگان آرد انگيزه اي براي افزايش سطح توليد خود ندارند. از 

اين رو، كارخانجات توليد آرد همچنان از ماشين آالت كهنه و پر مصرف 
استفاده مي كنند و سرمايه گذاري در اين صنعت براي ارتقاي تكنولوژي 

صرفه اقتصادي ندارد.
از آنجا كه توزيع آرد نيز توسط دولت انجام مي شود و دولت انگيزه يا توان 
توزيع آرد به صورت روزانه يا دو روز يك بار را ندارد لذا در تمام نانوايي هاي 
سنتي فضايي براي انبار كردن نان به وجود آمده است. اين فضا مساحت 
نانوايي را افزايش داده و در نتيجه هزينه اجاره را باال برده است كه اين 
خود عاملي براي افزايش قيمت نان شده است؛ چراكه قيمت نان، صرفًا 
تابع قيمت گندم و آرد نيست و اجاره مكان نانوايي و دستگاه هاي پخت 

نان هم بر قيمت تمام شده نان اثر گذارند.
در وضعيت فعلي از آنجا كه نانوايي ها بسيار منقطع كار مي كنند دو ساعت 
پخت مي كنند متوقف مي شوند و دوباره شروع به فعاليت مي كنند در يك 
نانوايي كه ظرفيت توليد 1000 كيلوگرم نان در روز دارد و فقط 400 يا 
500 كيلو نان توليد مي كند هزينه اجاره گاز و تجهيزات نانوايي بر مقدار 

كمتري نان سرشكن شده و اين خود. قيمت نان را باال مي برد.
از سوي ديگر قيمت گذاري دستوري نان انگيزه رقابت نانوايان براي ارتقاي 
كيفيت نان را نيز از بين برده است. براي پخت نان مرغوب و باكيفيت 
الزم است خمير از دو ساعت قبل آماده باشد. يعني براي نانوايي كه ساعت 
شروع به كارش 6 صبح است. حضور كارگران از ساعت 13: 30 الزامي 
است و اين به معناي افزايش هزينه هاي نيروي انساني است. بديهي است 
كه در نبود فضاي رقابت هيچ نانوايي حاضر به پرداخت چنين هزينه اي 
نيست و اين عاملي است بر كاهش كيفيت نان و افزايش حجم دورريز آن.

اقتصاد دستوري
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يارانه نان حتي بر انگيزه تأمين نان كشاورزان هم اثر گذاشته است. خريد 
تضميني در كنار ارزان بودن نان، توليد نان در روستا را براي كشاورزان فاقد 
صرفه اقتصادي كرده است؛ چراكه در شرايطي كه كشاورز قادر است گندم را 
به قيمت 5000 تومان بفروشد و در عوض نان را با آرد 665 توماني تهيه كند 
پخت نان در تنور روستايي عقاليي نيست. گرچه در قوانين خريد تضميني به 
عبارات رايج خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان تصريح شده است، اما سياست 
انحصاري دولت و سيستم ناكارآمد يارانه نان باعث شده در سال هاي اخير 
كشاورزان همه گندم توليدي خود را بفروشد رسانند و چيزي براي مصرف 
ساالنه نزد خود نگه ندارند. هر ساله ميليون ها تن گندم از روستاها و شهرهاي 
كوچك جمع آوري و روانه سيلوهايي مي شود كه شايد چند صد كيلومتر با 
روستا فاصله داشته باشد. در ماه هاي بعد دوباره همان گندم با كاميون به شهر 
يا روستاي مبدأ بازگردانده مي شود در صورتي كه اين گندم مي توانست با 
هزينه بسيار كمتر در انبار خانه كشاورز نگهداري شود و از همانجا به آسياب 

محلي منتقل و در خانه به ناني با كيفيت تبديل شود.
زمين هاي  از  توليد  زنجيره  طول  در  دولت  قيمتي  مداخالت  بررسي  با 
از  به شواهدي  نانوايي ها،  و  آرد  توليد  كارخانه هاي  و  سيلو  تا  كشاورزي 
هدررفت منابع در بخش عرضه اشاره شد. در اين بخش تأثير قيمت گذاري 
و مداخالت دولتي در اين صنعت بر سمت تقاضا را مرور خواهيم كرد. 
و  نان  مصرف  سرانه  در  جهان  دوم  جايگاه  در  گرفتن  قرار  بدون شك 
اسراف و هدر رفت بسيار يكي از مهم ترين عوارض قيمت گذاري دستوري 
در سمت تقاضاي مصرف نان است. نمونه اي ديگر از تغيير رفتار و انگيزه 
در بخش تقاضا در سال 1400 در بازار نهاده هاي دامي رخ داده است. از 

آنجا كه گندم، جانشين مناسبي براي جو به عنوان خوراك دام محسوب 
مي شود. با مقايسه قيمت آرد يارانه اي كه 665 تومان است. با قيمت جو 
در بازار آزاد يعني 6000 نشت آرد يارانه اي به بازار نهاده هاي دامي بسيار 
محتمل است. گرچه دولت براي واردات نهاده هاي دام و طيور ارز ترجيحي 
4200 توماني پرداخت كرده و سعي مي كند قيمت جو، ذرت و سويا را در 
سطح دولتي نگاه دارد اما بازار سياه نهاده وجود دارد و دامداران و مرغداران 

قسمتي از نهاده ها را از بازار سياه خريداري مي كنند.
در حال حاضر قيمت آرد دولتي فقط 11 درصد قيمت جو در بازار سياه 
نهاده هاي دام و طيور است، لذا اين احتمال وجود دارد كه دير يا زود آرد 
يارانه اي دولت يا نان به بازار نهاده دام و طيور سرازير شود. بازار نهاده دام 
از گندم بسيار بزرگ تر است و ساالنه حدود 20 ميليون تن واردات نهاده 
انجام مي شود در حالي كه مصرف ساالنه گندم حدود 12 ميليون تن است. 
لذا اگر بخش كوچكي از تقاضاي نهاده دام و طيور به سمت گندم كشور 
حركت كند. اختالل در در عرضه گندم و آرد را در پي خواهد داشت. شواهد 

ميداني حاكي است كه اين اتفاق در حال رخ دادن است.
از جمله ديگر آسيب هاي قيمت گذاري دستوري مي توان به افزايش نيافتن قيمت 
فروش آرد از سال 1393 تاكنون اشاره كرد كه به دليل افزايش هزينه هاي توليد 
دولت مجبور شد مابه التفاوت قيمت دستوري و قيمت تمام شده را به كارخانه ها 
بپردازد و به دليل طوالني بودن روند محاسبه تصويب ابالغ و تسويه مابه التفاوت 
مربوطه، با يكي دو سال تأخير تسويه شد و به دليل وجود تورم قدرت خريد آن 
در زمان تسويه به مراتب كمتر از قدرت خريد آن در زمان هزينه كرد بود و از اين 

رو سبب ضرر و زبان سنگين و نارضايتي شديد كارخانه ها شد.

اقتصاد دستوري
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جدول 1- هزينه تمام شده هر كيلو نان در شهرهاي بزرگ و كوچك

متوسط قيمت هر كيلو نان متوسط سود فعلي نانواييمتوسط هزينه توليد هر كيلو نان
)تومان(

تهران و شهرهاي بزرگ )دولتي(4018%184900=4900*4900-18%
تهران و شهرهاي بزرگ )آزادپز(4290%225500=5500*5500-22%
شهرهاي كوچك و روستاها2975%153500=3500*3500-15%

از آنجا كه 80% وزن تان از آرد تشكيل شده است. پس از هر 800 گرم آرد مي توان 1 كيلوگرم نان توليد كرد. در جدول زير قيمت آرد يارانه اي تحويل داده شده 
به نانوايي هاي دولتي و آزاديز در شهرهاي بزرگ و كوچك و سهم هزينه آرد در تان توليدي محاسبه شده است. بر اين اساس مي توان سهم ساير هزينه هاي توليد 

نان را به شرح زير محاسبه كرد: 
جدول 2- هزينه آرد و ساير هزينه هاي توليد هر كيلوگرم نان در شهرهاي بزرگ و كوچك

قيمت آرد يارانه اي )تومان(هزينه آرد در توليد هر كيلو نانساير هزينه هاي توليد هر كيلو نان

تهران و شهرهاي بزرگ )دولتي(664830=80%*2254830=664-4018
تهران و شهرهاي بزرگ )آزادپز(8801100=80%*34101100=880-4290
شهرهاي كوچك و روستاها720900=80%*2255900=720-2975

در ادامه قيمت نان با فرض حذف يارانه آرد محاسبه شده است. اگر قيمت هر كيلو آرد يارانه اي پس از حذف يارانه را 8000 تومان در نظر بگيريم از آنجا كه آرد 80 
درصد وزن نان را تشكيل مي دهد هزينه آرد در توليد هر كيلو نان. برابر با 6400 تومان خواهد بود. حال با فرض افزايش بهره وري و توليد و كاهش 10 درصدي 
هزينه نانوايي ها و در نظر گرفتن سود رقابتي معادل 10 درصد هزينه تمام شده قيمت هر كيلو نان به ترتيب در تهران و شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك و 

روستاها به شرح جدول تغيير خواهد كرد.
جدول 3- قيمت هر كيلوگرم نان در صورت حذف يارانه در شهرهاي بزرگ و كوچك

درصد افزايش قيمت 
نان

هزينه تمام شده با آرد آزاد )تومان(قيمت هر كيلو نان )تومان(

تهران و شهرهاي بزرگ )دولتي(9419-3354*103606400+90%=9149*105%9419+10%
تهران و شهرهاي بزرگ )آزادپز(9469=3410*10466400+90%=9469*83%9469+10%
شهرهاي كوچك و روستاها8430=2250*92726400+90%=8430*152%8430+10%

مطابق جدول 4 مي توان تخمين زد با حذف يارانه نان قيمت نان در تهران و شهرهاي بزرگ به طور ميانگين حدود 94 درصد و در شهرهاي كوچك و روستاها حدود 
152 درصد رشد خواهد كرد. حال با توجه به داده هاي هزينه و درآمد خانوار و در دست داشتن متوسط سرانه مصرف در نقاط مختلف كشور مي توان مابه التفاوت 
يارانه نقدي پرداختي به هر خانوار براي جبران افزايش قيمت نان را محاسبه كرد مطابق جدول .4 حتي اگر به تمام دهك هاي درآمدي كارت خريد نان اختصاص 
يابد با شارژ ساالنه 50 هزار ميليارد تومان در اين كارت در سال 1400، مي توان يارانه نان را هدفمند كرد و همزمان قاچاق را بين برده و ضايعات را كاهش داد در 

صورتي كه در سيستم فعلي يارانه ها، دولت در سال 1400 حدود 80 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي كند كه بيش از 15 برابر يارانه مورد نياز است.

اقتصاد دستوري
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كارت ملي خريد نان چالش ها و فرصت ها
كارت ملي خريد نان ابزاري براي تضمين دسترسي دهك هاي ضعيف به نان است 
كه به وسيله آن مي توان هزينه پرداخت يارانه نان را كاهش داد و انگيزه فساد قاچاق 
و اسراف را تا حد امكان پايين آورد. با طراحي مناسب كارت خريدتان مي توان تا حد 
زيادي اطمينان حاصل كرد كه يارانه نان صرفاً براي خريد نان مصرف مي شود. در 
پروژه كارت ملي نان بايد از ظرفيت ها و زيرساخت هاي دستگاه هاي كارتخوان و 
سامانه پرداخت الكترونيك استفاده كرد. دستگاه هاي كارتخوان داراي پارامتري هستند 
كه مشخص مي كند دستگاه متعلق به چه كسب و كاري است؛ لذا مي توان ترتيبي 

اتخاذ كرد كه كارت نان صرفاً در دستگاه هاي متعلق به نانوايي ها قابليت پرداخت 
داشته باشد. البته متأسفانه تخمين زده مي شود كه حدود 15 تا 20 درصد دستگاه هاي 
كارتخوان علي رغم اينكه در سامانه پرداخت به نام نانوايي ثبت شده است به كسب 
و كار ديگري تعلق دارد. از جمله ضعف هاي كارت خريد نان مي توان به اين نكته 
اشاره كرد كه مصرف كننده نمي تواند اين يارانه را در محل ديگري مصرف كند اگر 
مصرف كننده امكان جايگزين كردن كاالي ديگري داشت. براي صرفه جويي در 
مصرف نان و همچنين تهيه نان باكيفيت انگيزه بيشتري پيدا مي كرد و اين خود 

عاملي براي افزايش رقابت در صنعت است.

جدول 4- هزينه كارت نان در صورت حذف يارانه

هزینهكارتنان
)هزارمیلیارد

تومان(

میزانافزایشقیمتنانجمعیتمصرفسرانه
)تومان(

تهران و شهرهاي بزرگ )دولتي(9419=3354*15.5٦100300000006400+90%
تهران و شهرهاي بزرگ )آزادپز(9469=3410*17.31100300000006400+90%
شهرهاي كوچك و روستاها8430=2250*17.31150200000006400+90%
جمع50.19

نمودار 1 سرانه هزينه نان ماهانه را به تفكيك دهك هاي مختلف را برحسب داده هاي هزينه و درآمد خانوار در سال 1399 نشان مي دهد همچنان كه مشهود است دهك هاي 
باالي جامعه مصرف نان باالتري دارند. از اين رو، توزيع يكنواخت يارانه نان به نفع دهك هاي پايين درآمدي خواهد بود. هرچند تخصيص يارانه صرفاً به دهك هاي پايين در 

آمدي عادالنه تر است و هم هزينه كمتري به دولت تحميل خواهد كرد. 
همزمان با هدفمندي مستقيم يا راه اندازي سامانه كارت نان بايد ترتيبي اتخاذ كرد كه با افزايش رقابت اقتصادي، افزايش كارايي نانوايي ها افزايش توليد روزانه در نانوايي ها و... 
هزينه پخت هر قرص نان كمتر شده و كيفيت نان بهبود يابد. از جمله هزينه هاي بي مورد ديگر مي توان به هزينه پروانه هاي نانوايي اشاره كرد قيمت پروانه نانوايي در تهران 
به چند ميليون تومان رسيده است كه مانع بزرگ ورود افراد جديد به اين كسب و كار است و عرضه را تا اندازه زيادي متأثر كرده است. از طرف مقابل هزينه اجاره پروانه هم 

بر قيمت نان سرشكن مي شود. حذف سيستم پروانه نانوايي و ارائه گواهينامه نانوايي از جمله تغييرات سياستي است كه بايد همزمان با اصالح سيستم يارانه نان دنبال شود.

نمودار 1: سرانه هزينه نان ماهانه به تفكيك دهك در سال 99 )منبع: مركز آمار ايران(

اقتصاد دستوري
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براي مثال در سال 1385 واردات شكر بدون دليل مشخص و كارشناسي 
شده چندين برابر شد و شركت هاي قند و كشاورزان متحمل ضرر بسياري 
شدند تداوم اين نوع سياست گذاري طي 8 سال به صنعت قند كشور آسيب 
فراواني وارد كرد؛ به طوري كه در اوايل دهه 90 توليد به ميزان 10 سال قبل 
بازگشت. گرچه در دهه 90 به طور متوسط توليد شركت هاي قند در وضعيت 

مناسب تري قرار داشت ولي هنوز با شرايط جهش توليد فاصله زياد دارند.
در دوره بعد از انقالب اسالمي وجود قانون مصوب 1353 در كنار قيمت غير 
كارشناسي و دستوري شكر و همچنين خريد تضميني چغندرقند، از موانع 
مهم رونق توليد بوده است. قيمت خريد تضميني در سال هاي متمادي با 
نيازهاي بازار و نظر كشاورزان و صنعت قند متفاوت بوده و حتي در زمان 

مقرر اعالم نشده است.
در سال 1353 قانون توزيع قند و شكر توليدي كارخانجات كشور در مجلس 
شوراي ملي تصويب شد. به موجب آن، همه قند و شكر توليد كشور به 
صورت انحصاري در اختيار دولت قرار مي گرفت هر سال كل شكر توليدي 
كارخانه ها با نرخ مصوب به دولت تحويل مي شد اين مساله به گونه اي بود 
كه صاحب كارخانه قند و كارگر آن حتي اجازه نداشتند چاي صبحانه خود 
را با شكر توليدي خودشان شيرين كنند. نتيجه اين قانون چه بود؟ به مدت 
30 سال هيچ كارخانه قند و شكري در ايران تأسيس نشد و فقط در اويل 
دهه هشتاد شمسي چند كارخانه نيشكر با سرمايه دولتي و نه خصوصي 
افتتاح شد. قانون مصوب 1353 هم اكنون اعمال نمي شود اما بعد از گذشت 
46 سال توسط هيچ قانون جديدي اصالح يا ابطال نشده و هنوز عامل فرار 

سرمايه گذار از اين صنعت است.
در اوايل دهه هفتاد تصميم گرفته شد 50 درصد شكر به صورت انحصاري 
توسط دولت خريداري شود و 50 درصد ديگر با نرخ مصوب دولتي توسط 
شركت هاي قند فروخته شود. قيمت در هر دو بازار چه بازار خريد انحصاري 
توسط دولت و چه بازار فروش مستقيم شركت هاي قندي به صورت يكسان 
و توسط دولت تعيين مي شد؛ بنابراين در عمل تغيير اين قانون، سود چنداني 
عايد شركت هاي قندي نكرد. حتي وضعيت نقدينگي آنها را بدتر كرد؛ چراكه 
دولت فقط 50 درصد شكر را پيش خريد مي كرد و اقساطي كه در طول 
سال پرداخت مي كرد تنها براي 50 درصد محصوالت بود. لذا در صورتي كه 
مشتري ديگري به موقع شكر را پيش خريد نمي كرد شركت هاي قندي با 
كمبود نقدينگي مواجه مي شدند. اين اقدام اولين گام بود كه شكر از قانون 
ماده واحده سال 1353 مجلس شوراي ملي خارج مي كرد. در اوايل دهه 

هشتاد قند و شكر از خريد انحصاري دولت خارج شد.

قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه هاي كشور 
مصوب 1353/1/29

ماده واحده - كليه كارخانه هاي قند و تصفيه شكر كشور مكلفند قند 
و شكر توليدي را با نرخ مقرر دولتي براي توزيع در سراسر مملكت 
منحصراً در اختيار سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور وابسته به 
وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند. مديران و مسئوالن كارخانه هاي 
قند و تصفيه شكر كه از مقررات فوق تخلف نمايند همچنين اشخاصي 
كه به نحوي از انحاء در معامالت قند و شكري كه به طور غيرمجاز 
از كارخانه هاي مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نمايند عالوه بر 
ضبط عين كاال مرتكب به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال و 

جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي كاال محكوم خواهد شد. 
به جرايم موضوع اين ماده در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي 

خواهد شد.
است.  كشاورزي  تضميني محصوالت  خريد  واحده  ماده  ديگر  قانون 

 مصيبت هاي تلخ 
صنعت شكر

24

صنعت قند، قديمي ترين صنعت مدرن كشور 
است. اولين كارخانه قند كشور در سال 

1274 در جنوب تهران تأسيس 
و  يكصد  بازه  اين  در  اما  شد؛ 
همواره  ساله  شش  و  بيست 

وارد كننده شكر بوده ايم. 
در  پاكستان  تجربه  بررسي 

همسايگي ما در صنعت قند و 
شكر، نشان مي دهد توسعه اين 

پذير  امكان  نيز  ايران  در  صنعت 
است. در مدت 10 سال توليد ساالنه 

خيره كننده اي  رشد  پاكستان،  در  شكر 
داشته است. در حالي كه در ايران شرايط 

متفاوت بوده و عوامل مختلفي موجب سركوب 
توليد شده است.
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اقتصاد دستوري

مطابق  شد.  تصويب   1368 سال  در  قانون  اين 
اين قانون، قيمت خريد تضميني چغندرقند و 14 
محصول كشاورزي ديگر بايد قبل از شروع سال 
تعيين  قانون  متن  در  شود.  اعالم  جديد  زراعي 
برنامه  سازمان  اقتصاد  شوراي  عهده  بر  قيمت 
از آنجا كه سازمان برنامه و بودجه مسئول  بود. 
كسري  است  مايل  و  است  دولت  مالي  تنظيم 
در  كلي  به صورت  لذا  باشد  كمتر  دولت  بودجه 
تعيين قيمت هاي خريد تضميني خست به خرج 
مي داد. اين مساله در سال هايي كه تورم باالتر و 
اوضاع مالي دولت نامساعدتر بود بيشتر نمود پيدا 
مي كرد. براي مثال از سال 1394 تا 1399 درصد 
همواره  چغندرقند  تضميني  خريد  قيمت  رشد 
پايين تر از نرخ تورم كشور بوده است. به خصوص 
در سال هاي 1398 و 1399 اين اختالف بيشتر 
شده است. طبيعي است با اين روش قيمت گذاري 
انگيزه كشاورز براي توليد محصول از بين مي رود. 
در سال هايي كه قيمت مصوب چغندرقند پايين تر 
از مقدار منطقي يا در زمان نامناسب اعالم شده 
است حتي تا مرز 20 هزار هكتار زمين كشاورزي 
به جاي چغندر زير كشت پياز يا سيب زميني رفته 

است و در نتيجه اين اقدام
در خالل سال هاي 1392 تا 1396 با همت وزير 
وقت كشاورزي قيمت خريد تضمين چغندرقند به 
موقع اعالم مي شد. و همين اعالم به موقع قيمت 
به توليد چغندر و شكر رونق داد. به طوري كه در 
سال 1396 براي اولين بار توليد شكر به 2 ميليون 
تن رسيد و 90 درصد نياز داخل در كشور تأمين شد.

 1368 سال  واحده  ماده  قانون   1399 سال  در 
اساسي  محصوالت  قيمت گذاري  شد.  اصالح 
به  و  شده  گرفته  اقتصاد  شوراي  از  كشاورزي 
شوراي سياست گذاري و قيمت گذاري محصوالت 
عضو   9 شورا  اين  است.  شده  واگذار  كشاورزي 
كشاورزي  جهاد  وزرات  از  آن  عضو   7 كه  دارد 
جهاد  وزير  عهده  بر  نيز  شورا  رياست  و  هستند 
كشاورزي است. در عمل قيمت گذاري محصوالت 
كشاورزي از دست سازمان برنامه و بودجه خارج 
شده  واگذار  كشاورزي  جهاد  وزرات  به  و  شده 
جاري  سال  در  زراعي  محصوالت  قيمت  است. 
)1399( توسط اين شورا انجام شده است. قيمت 
خريد تضميني چغندرقند حدود 150 درصد نسبت 
به سال گذشته رشد داشته است. اين درصد رشد 
در طول 32 سال اجراي اين قانون بي سابقه بوده 
است. البته قيمت خريد تضميني چغندر قند در دو 
سال گذشته كمتر از تورم بوده است. از آنجا كه 
پارامتر مهم وزارت جهاد كشاورزي توليد است و 
عملكرد اين وزارتخانه نيز با اين شاخص سنجيده 
قانون مذكور  به نظر ميرسد اصالح  لذا  مي شود 
چندان اصولي و دقيق نبوده و مصداقي از تفريط 

به افراط است.
هزينه  قند  چغندر  قيمت  اندازه  از  بيش  افرايش 
كارخانه هاي قند را باال برده و اين امر منجر به 
مي شود.  شكر  توليد  شده  تمام  قيمت  افزايش 
كشور  قند  صنعت  براي  نيز  اتفاق  اين  گرچه 
تمام  قيمت  افزايش  با  كه  چرا  بود  خواهد  مضر 
شده كارخانه قيمت شكر مصرف خانوار هم زياد 

به  را  امر بخش هاي ديگر دولت  اين  و  مي شود 
سمت قيمت گذاري غير واقعي يا خريد انحصاري 

و دخالت مخرب خواهد كشاند.
از  كه  دولت  كارمند  قيمت گذاري  مساله  در 
فروش  و  توليد  پيچيدگي هاي  و  سختي ها 
كاالي  براي  نيست.  آگاه  شكر  و  چغندرقند 
ديگران قيمت تعيين مي كند و در اين ميان البته 
انگيزه هاي سازماني هم قابل چشم پوشي نيست.

دولت  است  نظارت  قيمت گذاري  در  هدف  اگر 
نظارت  براي  گلوگاه هاي مختلفي  و  راه ها  ايران 
بر توليد و قيمت عادالنه دارد. اگر هدف تضمين 
اشتياق  گرو  در  توليد  رونق  است  شكر  توليد 
توليد كننده و كشاورز براي توليد محصول بيشتر 
است. اگر با قيمت هاي غير كارشناسي و دستوري 
باشد  نداشته  محصول  توليد  به  رغبت  كشاورز 
را  انگيزه خريد محصول كشاورز  قند  يا شركت 
نداشته باشد. طبيعي است كه توليد رونق نخواهد 

گرفت. 
در واقع هر كارخانه قند بسته به مقياس خود با 
دارد.  كار  و  سر  چغندر  كشاورز   2000 تا   1000
كشاورزان  مدنظر  تقريبي  قيمت  ميداند  شركت 
از طرف ديگر  كيلو چغندرقند چيست.  براي هر 
شركت هاي قند. قيمت جهاني شكر و نياز كشور 
چغندر  قيمت  كه  در صورتي  و  دارند  نظر  در  را 
نمي تواند  داخل  توليد  شكر  رود  باالتر  مبلغي  از 
كشاورزان  خود  لذا  كند،  رقابت  وارداتي  شكر  با 
افرادي هستند كه  بهترين  قندي  و شركت هاي 

مي توانند قيمت چغندر قند را تعيين كنند.
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صادرات محصوالت شيريني و شكالت
ميلون   2.2 حدود  ايران  در  ساالنه شكر  مصرف 
تن است كه از اين مقدار 500 هزار تن مصرف 
ميليون   1.7 و  است  خانوار  شكر  و  قند  مستقيم 
شيريني،  مانند  دستي  پايين  صنايع  مصرف  تن 
شكالت و نوشابه است.صنعت قند كشور در طول 
عمر 126 ساله خود صادرات مستقيم شكر سفيد 
نداشته است. عالوه بر اين همواره وارد كننده شكر 
بوده ايم. محصوالت شيريني و شكالت كشور هر 
ساله چند صد ميليون دالر صادرات دارد. از آنجا 
كه شكر به عنوان مواد اوليه شيريني و شكالت به 
حساب مي آيد، لذا صادرات شكر در قالب صادرات 
شيريني و شكالت وجود دارد. اين در حالي است 
كشور  بازار  در  يارانه اي  نرخ  با  همواره  شكر  كه 
عرضه مي شود و دولت بابت آن متحمل پرداخت 
هزينه مي گردد. بنابراين با توجه به دخالت دولت 
در قيمت شكر و توزيع يارانه آن، صادرات شكر و 
محصوالتي كه شكر يارانه اي استفاده مي كنند دو 

معني مي تواند داشته باشد: 
به  را  يارانه  مقدار  اين  دولت  كه  صورتي  در 
صورت نقدي به خانوار پرداخت مي كرد دولت و 
متحمل ضرر  مردم  و همچنين  قند  شركت هاي 

كمتري مي شدند.
قيمت گذاري و اثرات منفي آن در صنعت 

قند و شكر
گسترش ديابت: سركوب قيمت شكر با وجود 
موجب  آن  مصرف  از  ناشي  بسيار  ضررهاي 
استانداردها  از  بيش  مصرف،  سرانه  افزايش 

شده است.كاهش سرمايه گذاري براي تأسيس 
كارخانه قند: از سال 1353 كه قيمت گذاري 
شد.  رايج  دولت  انحصاري  خريد  و  مصوب 
قندوشكر  كارخانه  هيچ  سال  سي  مدت  به 
قيمت گذاري  ادامه  در  نشد.  تأسيس  جديدي 
قند و شكر و خريد تضميني چغند  دستوري 
براي  كشاورزان  انگيزه  موجب سركوب  قند، 
جهت  سرمايه گذاران  و  چغندرقند  كشت 
سرمايه گذاري در اين بخش شده است.سرازير 
شدن يارانه مردم ايران به خارج از كشور: شكر 
يارانه اي كشور به صورت شيريني و شكالت و 
نوشابه به خارج صادر مي شود. اين امر معادل 
ساير  مردم  به  ايران  دولت  يارانه  پرداخت 

كشورها است.

خروج از قيمت گذاري دستوري؛ تجربه و 
چالش هاي صنعت قند

مصوب  صورت  به   1399 سال  تا  شكر  قيمت 
 1400 سال  در  مي شد.  تعيين  دولت  طرف  از 
دولتي  نهاد  از  شكر  قيمت گذاري  اولين بار  براي 
است.  شده  واگذار  قندوشكر  صنايع  به  و  خارج 
اختيار  در  چغندرقند  تضميني  خريد  قيمت  البته 
توسط  و  نيست  قند  شركت هاي  و  كشاورز 
شوراي سياست گذاري و قيمت گذاري محصوالت 
كشاورزي تعيين مي شود. چرا كه در نص قانون 
آن  توسط  تضميني  خريد  قيمت  تعيين  لزوم  بر 
شورا اشاره شده است. لذا براي تغيير در اين رويه 
تصميم  با  هستيم.  جديد  قانون  تصويب  نيازمند 

شركت هاي قند و شكر كشور قيمت گذاري شكر 
توليد داخل به انجمن صنفي صنايع قند و شكر 
واگذار شده و اين انجمن قيمت ارشادي پيشنهادي 

ارائه مي دهد كه تبعيت از آن الزام قانوني ندارد.

راهكارها
دسته  در  آن  فراورده هاي  و  شكر  كه  آنجا  *از 
طبقه بندي  سالمت  به  رسان  آسيب  كاالهاي 
كاهش مصرف  به  جامعه  تشويق  براي  مي شود. 
براي  را  افزوده  ارزش  بر  ماليات  نرخ  است  الزم 

شكر و فراورده هاي آن افزايش داد. 
شكر  و  قند  در  سرمايه گذاري  تحريك  *براي 
اولين و ساده ترين گام اصالح قانون نحوه توزيع 
قندوشكر مصوب 1353 مجلس شوراي ملي است 
كه از آن زمان تاكنون تغييري در آن ايجاد نشده 

است.
*الزم است سياست حذف ارز ترجيحي در سال 

1399 براي واردات شكر ادامه پيدا كند.
كشاورزي  محصوالت  تضميني  خريد  *قانون 
چغندرقند  و  اصالح  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
و  خارج  تضميني  خريد  كاالهاي  فهرست  از 

قيمت گذاري آن به بازار واگذار شود.
*الزم است سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده 
با  مقابله  به  قيمت  تعيين  جاي  به  توليد كننده  و 

انحصار و ايجاد رقابت بپردازد.
*جهت رونق توليد قندوشكر و صنايع پايين دست 
و صادرات  شده  برداشته  موانع صادرات  بايد  آن 

كاالهاي مزبور، تسهيل شود.
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شركت هاي  وثيقه  در  سهام  آزاد سازي   آنكه  وجود  با 
برابر  در  مانع  مهم ترين  هم اكنون  خودرو سازي  
سايپا  و  خودرو  ايران  شركت هاي  سهام  خصوصي  سازي  
است با اين حال واگذاري سهام اين شركت ها با چالش هاي 
ديگري با عنوان قيمت گذاري دستوري نيز مواجه است.در 
شرايطي كه در وثيقه بودن سهام شركت هاي خودرو سازي  
به مانع بزرگي بر سر خصوصي  سازي  در اين صنعت تبديل 
شده روز گذشته وزير اقتصاد گفت: در هفته هاي آينده سهام 
وثيقه خودروسازها با سهام هاي ساير شركت هاي دولتي كه 
در نوبت واگذاري هاي فوري نيستند، جايگزين خواهد شد. با 
اين كار امكان واگذاري سهام خودروسازان در روز هاي آينده 

فراهم مي شود.
بازديدي كه  سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور در جريان 
اسفند ماه پارسال از شركت هاي خودرو سازي  داشت با صدور 
يك فرمان 8ماده اي از وزير صنعت خواست تا ظرف 6ماه 
مقدمات واگذاري سهام اين شركت هاي خودرو سازي  به 
بخش خصوصي را فراهم كند. با وجود اينكه مهلت تعيين 
شده از سوي رئيس جمهور 2ماه قبل به پايان رسيد اما هنوز 
امكان واگذاري سهام شركت هاي سايپا و ايران خودرو فراهم 
نيست. علت اين است كه بخشي از سهام دولت در اين 
دو شركت در وثيقه بانك هاست. در گذشته شركت هاي 
خودرو ساز به دليل مشكالت مالي بخشي از سهام خود را 
براي دريافت تسهيالت بانكي در وثيقه گذاشته اند، بنابر 
اين تا زماني كه سهام وثيقه شده آزاد نشود امكان واگذاري 
سهام اين دو شركت وجود ندارد. هم اكنون 5 درصداز سهام 
دولت در ايران خودرو و 18 درصد در سايپا به طور كامل در 
وثيقه است؛ بنابراين ابتدا بايد اين وثيقه ها آزاد شود تا امكان 

واگذاري آن فراهم شود.
بر همين اساس ماه گذشته رئيس جمهور در نشست شوراي 
عالي اصل 44دستور داد، سهام شركت هايي كه در فهرست 
واگذاري هستند ظرف يك ماه از وثيقه خارج و آزاد شود تا 
امكان واگذاري سهام اين شركت ها فراهم شود. طبق مصوبه 
شوراي عالي اصل 44اگر اين كار در اين مدت انجام نشود 
وزارت اقتصاد مجاز است اين سهام را از محل ساير سهام 
دولت جايگزين كند. با اين دستور عمال مسير واگذاري سهام 
شركت هاي خودرو سازي  هموار شد. حاال يك ماه بعد از 
صدور اين دستور آنطوركه وزير اقتصاد در جريان سومين 
نشست بررسي نحوه واگذاري سهام خودرو سازان اعالم كرد: 
ظرف هفته هاي آينده سهام وثيقه شركت هاي ايران خودرو 
و سايپا آزاد خواهد شد و اين به معناي فراهم شدن امكان 

واگذاري سهام اين دو شركت است.
آنطوركه وزير اقتصاد در نشست هم انديشي واگذاري سهام 
خودرو سازان خبر داده است: در هفته هاي آينده سهام وثيقه 
خودروسازها با سهام هاي ديگر از سوي دولت كه در نوبت 
شد.  خواهد  جايگزين  ندارد،  وجود  فوري  واگذاري هاي 
احسان خاندوزي افزود: با دستوري كه به رئيس سازمان 
وثيقه  سهام  آينده  هفته هاي  طي  دادم  خصوصي سازي  
خودروسازها با سهام شركت هاي ديگر دولتي كه در نوبت 
واگذاري هاي فوري نيستند، جايگزين خواهد شد. او در مورد 
واگذاري سهام تودلي شركت هاي خودرو سازي  نيز گفت: 

حل مساله سهام تودلي كه گره در حوزه مديريتي و مالكيتي 
صنعت خودرو ايجاد كرده بايد در اولويت قرار بگيرد. براساس 
بررسي انجام شده اميدوارم ظرف هفته هاي آينده وزارت 
صنعت مدل نهايي پيشنهادي خود را قطعي كند و ورود به 
واگذاري سهام خودروساز ها، يك ورود دورانديشانه تخصصي 
و بلندمدت با دل نگراني نسبت به سرنوشت اين صنعت 
درباره  نيز  خصوصي  سازي   سازمان  باشد.رئيس  آينده  در 
آزادسازي سهام وثيقه خودروسازان گفت: در شوراي عالي 
اصل 44 در ماه گذشته با دستوري كه رئيس جمهوري ابالغ 
كرده، مقرر شده سهام شركت هايي كه در فهرست واگذاري 
هستند آزاد شود. ظرف يك ماه بايد اين كار انجام شود و اگر 
اين كار صورت نگيرد اين اجازه به وزارت اقتصاد داده شده 
است كه از محل ساير سهام موجود در فهرست واگذاري 
ادامه داد: جلسات  آنها جايگزين شوند. حسين قربان زاده 
نهايي بين وزارت اقتصاد و وزارت صنعت تشكيل مي شود 
و اين وزارتخانه يك سند مشترك را به صورت شفاف اعالم 
مي كند تا شاهد اقدام عملي براي وگذاري سهام شركت هاي 

خودرو سازي  باشيم.
يا  زيرمجموعه  شركت هاي  سهام  واگذاري  مورد  در  او 
دولت  سهم  گفت:  نيز  خودرو سازي   شركت هاي  تودلي 
ايران خودرو 5 درصد و در سايپا 17 درصد است كه  در 
و  اين داشت  به  نگاه جامع تري  بايد  بلكه  نيست  مالك 
زيرمجموعه هاي كل اين دو شركت به نحوي واگذار شود 

كه هم نقدينگي داخل شركت بيايد و هم شركت ها به 
بهره وري و كارايي برسند.با وجود آنكه آزاد سازي  سهام در 
وثيقه شركت هاي خودرو سازي  هم اكنون مهم ترين مانع 
خودرو  ايران  سهام شركت هاي  برابر خصوصي  سازي   در 
و سايپا است با اين حال واگذاري سهام اين شركت ها با 
چالش هاي ديگري با عنوان قيمت گذاري دستوري نيز مواجه 
است. به زعم كارشناسان و تأييد وزارت اقتصاد و سازمان 
خصوصي سازي  تا زماني كه قيمت محصوالت شركت هاي 
خودرو سازي  به صورت دستوري تعيين مي شود خريداران به 
خريد سهام اين شركت ها تمايل چنداني نخواهند داشت؛ زيرا 
قيمت گذاري يكي از عوامل اصلي زيان ده بودن شركت هاي 
اين  سهام  خريد  قصد  كه  مالكاني  و  است  خودرو سازي  
شركت ها را دارند، تمايلي ندارند كه يك شركت زيان ده 
را خريداري كنند. طبق آخرين اطالعات هم اكنون جمع كل 
زيان انباشته شركت هاي خودرو سازي  از مرز 150هزار ميليارد 
تومان فراتر رفته و بخش عمده آن ناشي از قيمت گذاري 
دستوري است.آنطور كه وزير اقتصاد ديروز اعالم كرد اين 
موضوعي است كه كارشناسان و مقام هاي مسئول درباره آن 
اتفاق نظر دارند و بايد درباره آن چاره انديشي كرد. وزير اقتصاد 
در اين باره توضيح داد: نكته مهم اين است كه همه بر لزوم 
تغيير در نظام قيمت گذاري هاي غلطي كه در صنعت خودرو 
وجود داشت، تأكيد دارند و حركت به سمت شفافيت و رقابت 

و حذف داللي ها و واسطه ها مورد توجه است.

خودروسازي در گرداب
اقتصاد دستوري
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نهاده هـاي دامـي همـواره مشـمول قيمت گـذاري دسـتوري بوده انـد امـا 
قبـل از اختصاص ارز 4200 توماني در سـال 1397 شـرايط بـازار نهاده ها 
نسـبتاً بهتـر بـود. بـراي مثـال در سـال 1396 قيمـت تعييـن شـده براي 
جـو، 1200 تومـان تعيين شـده بود؛ در حالـي كه وارد كننـده همان نهاده 
را بـا قيمـت 920 تـا 930 تومـان عرضـه مي كـرد. لـذا قيمت دسـتوري 
عمـاًل نبـود و قيمـت بازار كمتـر از قيمت مصـوب بود. بعـد از تخصيص 
ارز 4200 تومانـي مشـكالت و آفاتـي در امـر واردات نهاده هـا رخ داد؛ اما 
همچنـان رقابـت وارد كننـده تجار و واسـطه ها در تأميـن و توزيع نهاده ها 
نسـبتًا  قيمـت  بـه  را  نهاده هـا  مرغـداران  و  دامـداران  موجـب مي شـد 
مناسـب تري خريـداري كننـد. امـا در اوايـل سـال 1399، بـراي نظـارت 
بيشـتر بـر نهاده هـاي يارانـه اي سـامانه بـازارگاه راه انـدازي شـد تـا همه 
نهاده هايـي كـه بـا ارز ترجيحـي وارد مي شـوند. در ايـن سـامانه عرضه و 
بيـن دامداري هـا و مرغداري هـا توزيع شـوند. ايـن سـامانه در واقع نقطه 
عطفـي جهـت نظـارت دولت محسـوب مي شـد كه بـا هـدف جلوگيري 
از فسـاد راه انـدازي شـده بـود. امـا در عمـل ايـن سـامانه مسـاله را حـل 
نكـرد، بلكـه مشـكالت دامـداران و مرغداري هـا را پيچيده تـر نيـز كـرد 
تاجايـي كـه اثـرات سـوء آن در اوايـل سـال 1400، زمانـي كـه دامداران 
از كمبـود نهاده هـاي يارانـه اي و وجـود بازار سـياه به سـتوه آمـده بودند. 

نمايان شـد.
دامـداران كوچكـي كـه مجوز رسـمي ندارنـد. اصواًل به سـامانه بـازارگاه 
دسترسـي ندارنـد لـذا مجبور خواهند بـود نهاده مـورد نياز خـود را از بازار 
سـياه تأميـن كننـد. دامـداران بـزرگ هـم معمـواًل 70 تـا 75 درصـد از 
نهاده هـاي وارداتـي خود را از سـامانه بـازارگاه و 25 تـا 30 درصد آن را از 
بـازار سـياه تأميـن مي كننـد اين در حالي اسـت كه هيـچ نهـاده اي با ارز 
آزاد وارد كشـور نمي شـود و هـر چـه هسـت نهـاده بـا ارز 4200 تومانـي 
اسـت. چراكـه گرچـه قيمـت نهـاده در بازار سـياه باال اسـت، امـا باز هم 
بـه انـدازه قيمـت نهـاده بـا ارز آزاد نيسـت. مثـاًل قيمت هـر كيلوگرم جو 
در اوايـل سـال 1400 در بـازار سـياه 6 هزار تومان و قيمـت ارزي هر تن 
جـو 260 دالر بـود. بـا هزينه هـاي حمـل و نقـل و گمـرك قيمـت جو با 
ارز آزاد بـه بيشـتر از 10 هزار تومان در كيلو مي رسـيد؛ لـذا فرض واردات 
نهـاده بـا ارز آزاد اصـواًل باطـل اسـت و هـر آنچـه نهـاده در بـازار آزد به 
فروش ميرسـد. ناشـي از نشـت نهـاده 4200 توماني اسـت.قيمت گذاري 
دسـتوري موجـب شـده نقش بخـش خصوصي به عنـوان بازيگـر اصلي 
در واردات نهاده هـاي دامـي بسـيار كمرنـگ شـده و اين نقـش به بخش 
دولتـي واگـذار شـود. در واقـع سـهم بخـش دولتـي در واردات نهاده هاي 
دامـي در سـه سـال اخيـر افزايش يافته اسـت بـه گونه اي كـه در ابتداي 
سـال 1397 سـهم شـركت دولتـي پشـتيباني امـور دام در واردات نهـاده 
دام و طيـور كمتـر از 5 درصـد بـود در حالـي كـه. آن در سـال 1400 بـه 
باالتر از 50 درصد رسـيده اسـت. سـهم در واقع سـال 1398، حدود 400 
شـركت خصوصي براي واردات نهاده دام ثبت سـفارش داشـتند. در سـال 
1399 اين تعداد به 155 شـركت رسـيد و در سـال 1400 تعداد شـركتها 
كمتـر شـده اسـت. بنابرايـن بخـش دولتي بـه بازيگـر اصلـي در واردات 

نهاده هـا تبديل شـده اسـت.

فساد در سيستم ترخيص و توزيع
وارد كننـده نهـاده دام بـراي ترخيـص از گمـرك بـه گواهـي عرضـه در 
سـامانه بـازارگاه نيـاز دارد. امـا باوجـود ارتباطات قوي و پشـت پـرده اين 
احتمـال وجـود دارد كه شـخص يا شـركتي نهاده يارانه اي را وارد سـامانه 

بـازارگاه نكـرده و بـه صـورت مسـتقيم به بازار سـياه نهـاده ببرد.

پروانه هاي صوري
بـراي دريافـت سـهميه از سـامانه بـازارگاه انگيـزه ايجـاد پروانه هـاي 
دامـداري يـا مرغـداري صـوري بـه وجـود مي آيـد. مجوزهـاي دامداري 
و مرغـداري توسـط سـازمان جهـاد كشـاورزي اعطـا مي شـود و پديـده 
امضاهـاي طاليـي بـراي گرفتن نهاده سـهميه اي پررنگ اسـت و هرچه 
سـطح ارتباطـات باالتـر باشـد. دسترسـي بـه نهـاده يارانـه اي بيشـتر و 
آسـان تر خواهـد بـود. به طـوري كـه سـازمان هاي كامـاًل بي ربـط بـراي 
دامداري هـاي تحـت پوشـش خـود مجـوز دريافـت نهـاده دام يارانـه اي 

دريافـت كرده انـد.

اختصاص سهميه در سامانه بازارگاه با تأخير
مرغـدار در روزهـاي اول جوجه ريـزي مجبور اسـت نهاده را از بازار سـياه 
خريـداري كنـد؛ زيـرا سـهميه نهـاده دولتـي در سـامانه بـازارگاه آمـاده 

 یك زنجيره فاسد 
از صنایع
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تحويـل نشـده اسـت. بعـد از دريافـت سـهميه دولتـي در انتهـاي دوره 
جوجه ريـزي مقـداري از سـهميه اضافـي مي مانـد و آن را در بـازار سـياه 

نهـاده مي فروشـد.
همـه افـراد فعـال در ايـن صنعـت از وارد كننـده نهـاده تـا دامـدار و 
شـركتهاي لبنياتـي خواسـتار حـذف ارز 4200 تومانـي هسـتند. امـا 
حـذف آن بايـد بـه صـورت تدريجـي و پلكانـي باشـد. اگـر حـذف ارز 
4200 تومانـي بـه صـورت ناگهانـي صورت گيـرد. وارد كننـدگان نهاده 
بـا كمبـود نقدينگـي روبـرو خواهنـد شـد چـرا كـه نقدينگي مـورد نياز 
بـراي واردات نهـاده پـس از حذف ارز ترجيحي شـش برابر خواهد شـد 
و وارد كننـده ايـن حجم از نقدينگـي را در اختيار نـدارد. بنابراين واردات 
نهـاده در كوتاه مـدت كاهـش پيـدا خواهـد كـرد و متعاقباً قيمـت نهاده 
دام افزايـش يافتـه و بـه قيمـت شـير و گوشـت و تخـم مـرغ سـرريز 
خواهـد كـرد. لـذا بـه منظور تاميـن نقدينگـي مورد نيـاز بـراي واردات 
نهـاده بايـد افزايـش قيمت فـروش داخـل و افزايش نـرخ ارز ترجيحي 

بـه صـورت همزمـان اجرايي شـود.
بـا حـذف ارز ترجيحـي رانـت ناشـي از آن نيـز حذف خواهد شـد 
و قيمـت توليـد محصـوالت پروتئينـي و لبنيات شـفاف مي شـود. 
همچنيـن بـا از بيـن رفتـن ارز ترجيحـي بـازار سـياه نهاده هـاي 
دام و طيـور نيـز از بيـن خواهـد رفـت و در نتيجـه. توليد كنندگان 

بـزرگ از مصائـب نهـاده دو نرخـي رهـا شـده و بر توليـد متمركز 
خواهنـد شـد و توليد كننـدگان ُخـرد كـه تا پيـش از ايـن عمال به 
نهـاده دولتـي دسترسـي نداشـته و توليـد آنهـا به شـدت كاهـش 
يافتـه بـود قـادر خواهند شـد بـه عرضـه محصـوالت پروتييني و 
دامـي بپردازنـد و اينچنيـن عرضـه محصـوالت مذكـور افزايـش 
خواهـد يافـت. عـالوه بـر ايـن، حـذف رانـت از بـازار نهاده هـا 
و  مفيـد  بـه  مخـرب  حالـت  از  را  واسـطه ها  و  فعاليـت دالالن 
سـازنده تغييـر خواهـد داد و بـا تأميـن بخشـي از نقدينگـي مورد 
نيـاز صنعـت دام و طيـور و نهاده ها بـه رونق توليـد كمك خواهد 
كرد.صنعتهمزمـان بـا حـذف ارز ترجيحـي بايـد منابـع حاصـل از 
حـذف ارز ترجيحـي بـه صـورت نقـدي در اختيـار خانوارهاي كم 
درآمـد قـرار گيـرد. با حـذف ارز ترجيحـي و اختصاص مسـتقيم و 
نقـدي آن بـه خانوارهـاي پاييـن درآمـدي مي توان ترتيبـي اتخاذ 
كـرد كه دسترسـي اين دهك ها بـه محصوالت لبنـي و پروتئيني 
بهبـود يابـد. البتـه حمايـت كارآمـد از دهك هـاي پاييـن درآمدي 
مسـتلزم آن اسـت كـه ايـن خانوارهـا شناسـايي شـوند. از ايـن رو 
الزم اسـت فـرد يـا خانـوار متقاضي دريافـت حمايت پيـش گفته 
موافقـت كامـل خود را جهت بررسـي حسـاب هاي شـخصي خود 

و اعضـاي خانـواده اش اعـالم و تأييـد نمايد.
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پس از آنكه دولت با هدف جلوگيري از رشد قيمت ها و به دليل افزايش نرخ ارز اقدام به 
دخالت در بازار و اعمال قيمت گذاري دستوري و اتخاذ برخي سياست ها مانند جلوگيري 
از صادرات نمود همان گونه كه پيش بيني هاي به عمل آمده مبتني بر طبق تجربه هاي 
گذشته تصريح داشتند هيچ اتفاق مثبتي رخ نداد. اين سياست ها نه تنها جلوي افزايش 
قيمت ها را نگرفت. بلكه مسبب پرش هاي قيمتي متعددي نيز شد. در اواخر سال 96 قيمت 
ميلگرد 3500 تومان بود. در حالي كه اين قيمت در شهريور 1400 به حدود 15700 تومان 
رسيده است. همين مثال براي شكست پروژه قيمت گذاري دستوري به منظور جلوگيري از 
قيمت ها كافيست تا به ناكفايتي اين سيستم پي ببريم سياست قيمت گذاري كه در خصوص 
جلوگيري از پرش هاي قيمتي اعمال شده قيمت تمام شده به عالوه مقداري سود است كه 

تمامي كارشناسان صنعت فوالد اتفاق نظر دارند اين شيوه 
تاثيري بر رفع كمبودهاي داخلي نخواهد گذاشت.

براي ارائه شواهدي در خصوص ايجاد كمبودها در حالتي 
كه قيمت گذاري دستوري اعمال گردد با تحليل زنجيره 
فوالد شروع مي كنيم. در ابتداي زنجيره ورق اسلب وجود 
دارد. ورق اسلب فوالدي تبديل به ورق گرم فوالدي 
مي شود و سپس ورق گرم به ورق سرد تبديل مي شود 
و نهايتا ورق سرد به ورق گالوانيزه تبديل مي شود. در 
در شهريور  و  دارد  گالوانيزه وجود  مازاد ورق  ما  كشور 
1400 حدود دو برابر نياز داخلي توليد اتفاق ميافتد. اما 
اين زنجيره  برانگيزتر قيمت محصوالت  نكته تعجب 
است. قيمت ورق گالوانيزه در بازار 32000 تومان و قيمت 
ورق گرم 31000 تومان است. به دليل تقاضاي زياد و 
عرضه كم، قيمت ورق سرد باالتر است و حدود 34000 
تومان. يعني محصولي كه يك پله فرآوري مي شود بايد با 
قيمت كمتري در بازار از محصول قبلي خود فروخته شود 

و اين حاصل قيمت گذاري دستوري است كه دولت در دستور كار قرار داده است.ريشه 
اين مشكالت را بايد در دولت هاي قبل جست وجو كرد چرا كه پيشتر اليه هاي مختلف 
سياسي در اين كارخانه ها شكل گرفت و ظرفيت زيادي در اين محصوالت ايجاد شد. 
به طور مثال در پيك مصرف تقاضاي ميلگرد در كشور حدود 10 ميليون تن و در حالت 
عادي ميزان نياز داخل كشور به ميلگرد حدود 7 الي 7.5 ميليون تن بود. اما براي مقاطع 
طويل كه نهايتا 10 ميليون تن مصرف داخلي داريم حدود 30 ميليون تن ظرفيت ايجاد 
شد. در پروفيل كه وضعيت به مراتب بدتر است و حدود 2 ميليون تن ميزان مصرف داخلي 
كشور است و حدود 20 ميليون تن مجوز گرفته شده و كارخانه احداث كرده ند. اينها 
گوشه اي از سياست هاي ساليان پيش است كه آثار خود را هم اكنون نشان مي دهد. وقتي 
ظرفيت ايجاد شده مازاد وجود دارد. هميشه صنايع پايين دستي 
از وزارتخانه، تقاضاي مواد اوليه دارند و به طبع آن وزارتخانه ها 
درصدد روش هاي دستوري براي حل اين مشكل خواهند بود. 
مشكل بعدي قيمت گذاري دستوري در نحوه توليد خودش را 
نشان مي دهد نرخ دستوري و بدون پيروي از بازار حامل هاي 
انرژي، سبب شده است گاز و برق را با قيمتي كمتر از قيمت 
را  شركت ها  كار  اين  ازاي  در  دولت  و  كنند  دريافت  تعادلي 
موظف به استخدام نيروي كار در حدود سه برابر ظرفيت مورد 
نياز مي كند. اين در حالي است كه فوالد جزو صنايع انرژي بر و 
سرمايه بر تلقي مي شود و تحميل نيروي كار بيش از نياز سبب 

افزايش هزينه هاي اين شركت ها مي شود.
اما مهم ترين مشكل ايجاد شده رانت و البي گري است كه منافع 
آن برحسب اعمال قيمت گذاري دستوري، به دالالن مي رسد. در 
چند سال اخير همواره كساني كه از رانت اطالعاتي افزايشهاي 
قيمتي مطلع بوده يا با البي گري از سهميه هاي مختلف استفاده 
مي كنند سودهاي هنگفتي برده و از طرفي بسياري كارخانجاتي 

قيمت گذاري دستوري فوالد را هم ذوب كرد
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كه فراورده هاي فوالدي جزئي از نهاده هاي آنهاست و از رانت و البي بهره نمي برند دچار 
ضررهاي شديدي شده اند. متاسفانه قيمت گذاري دستوري بستر فسادهاي سيستمي را فراهم 
كرده و تاثير قيمت گذاري بر اساس مكانيزم بازار را در از بين رفتن رانت هاي اطالعاتي 

نمي توان كتمان كرد.
راهكارها

در گام اول مهم ترين اقدام تفكيك سياست هاي تعبيه شده در بخش فوالد تخت از طويل 
است. همانطور كه اشاره شد. مكانيزم عرضه و تقاضا در اين دو بخش با يكديگر متفاوت 
بوده و نبايد با يك ديد به رفع مشكل اين دو بخش نگاه كرد. در مقاطع طويل همان گونه كه 
مطرح شد مكانيزم بازار به سبب مازاد عرضه سبب تعادل بازار خواهد شد و تنها اقدام مهم 
دولت دخالت نكردن در بازار و عرضه محصوالت در بورس كاال بدون شروط محدود كننده 
براي توليد كنندگان و خريداران است. اين امر سبب به تعادل رسيدن بازار خواهد شد. سپردن 
مقاطع طويل به بازار ممكن است اين نگراني را ايجاد كند كه كارخانجات با انگيزه صادرات 
بيشتر سبب كمبود اين مقاطع در بازار داخل شوند، اما از آنجا كه كه سهم ما از بازار جهاني 
مشخص است و با توجه به رقبايي كه وجود دارند كشور ما نهايتا قادر است سهم خود از بازار 
جهاني را 1 الي 2 درصد افزايش دهد و توانايي صادرات بيشتر از اين وجود ندارد لذا مكانيزم 

بازار درست عمل خواهد كرد و تقاضاي داخل بدون پاسخ نخواهد ماند.
راهكارهاي  مي باشد.  نيز  اصلي صنعت  مشكل  كه  تخت  مقاطع  در خصوص  اما 
پيشنهادي به دو سطح كوتاه مدت و بلندمدت طبقه بندي مي شود راهكارهاي كوتاه مدت 
راهحل بهينه حل مشكالت نيست اما مانند مسكني عمل مي كند كه به شرط اقدامات 
ممتد ديگر به موازات اين راهكار مي تواند اثر خود را در ميان مدت نشان دهد. راهكار 
كوتاه مدت، نظام توزيع مناسب است. برحسب سابقه تاريخي شركت فوالد مباركه 
به عنوان بزرگ ترين شركت توليد كننده فوالد. براي ظرفيت سنجي اقدام مي كرد و 
بر اساس نياز و با توجه به عملكرد شركت هايي كه نهاده هاي توليد آنها فراورده هاي 
فوالدي است. سهميه اي به آنها تخصيص داده مي شد. كشف قيمت اين محصوالت نيز 
با عرضه بيست درصد محصوالت به بورس كاال انجام شده و بر اساس آن قيمت فروش 
به شركت هاي سهميه گير مشخص مي شد. سپس فرايند مچينگ صورت مي گرفت. از 
سال 1397 به دليل ايرادهاي مبني بر عدم نظارت دولت بر عرضه محصوالت، فرايند 
مچينگ حذف شد و وزارتخانه سهم شركت ها را مشخص مي كند و خريداري در بورس 

كاال به صورت عرضه اختصاصي يا عرضه عمومي صورت مي گيرد.
ايراد اين مدل اين است كه اين بازار سهميه با كارشناسي دقيق صورت نگرفته و سهميه ها 
پايش نشده اند. لذا بازار سياهي با حجم انبوهي از رانت تشكيل شده است. از اين رو بهتر 
است جهت رفع اين مشكل در كوتاه مدت فرايند مچينگ مجددا اعمال گردد. البته اين 
بهترين پاسخ در كوتاه مدت است و چنانچه برنامه هاي ديگري به موازات طرح شكل گيرد 
علي القاعده انتظار داريم در چند سال آينده اين مشكل مرتفع شود و عرضه اختصاصي از بين 
برود. به طور كلي فرايند مچينگ در كوتاه مدت با اوليت بندي ميان كارخانجات مختلف راهكار 
كوتاه مدت است. توليد كنندگان ورق سرد. صنعت خودرو و لوزام خانگي در رده نخست 
اولويت مچينگ ورق گرم قرار مي گيرند. بقيه صنايع در عرضه عمومي نياز خود را برطرف 
مي كنند. دقت شود كه اين دخالت در قيمت گذاري بازار اتفاق نمي افتد و در كوتاه مدت هم از 

طريق فرايند بورس كاال و بدون دخالت دولت انجام خواهد شد. تنها در كوتاه مدت تخصيص 
كارشناسانه سهميه ها به منظور رفع مشكالت صنايع مختلف بايد صورت گيرد.

راهكار اصلي بلندمدت در مقاطع تخت افزايش ظرفيت هاست. به موازات افزايش ظرفيت ها 
بايد حذف تدريجي سهميه ها صورت گيرد و اين سياست نبايد بصورت دفعي اتفاق افتد و 
وجود شيبي ماليم در اجراي آن ضروري است. در حوزه ظرفيت سازي با راه اندازي فوالد 
گل گهر تا حدودي اين مشكل در سال هاي آينده حل مي شود و به عالوه به تدريج با حذف 
سهميه ها مكانيزم بورس كاال تماما مي تواند بازار فوالد را مديريت كند كما اينكه در حال 
حاضر هم شركت هاي فوالدي بيشتر توليدات خود را در آن عرضه مي كنند جدول 6 ميزان 
توليد و ميزان عرضه به بورس را براي سه توليد كننده اصلي فوالد در 6 ماهه نخست سال 

1400 نشان مي دهد.
همانطور كه مشخص است در 6 ماهه نخست تمامي شركت ها دست كم 60 درصد توليدات 
خود را در بورس كاال به فروش رساندند و براي دوره يكماهه شهريور ماه نيز ذوب آهن 
اصفهان حدود 60 درصد فوالد مباركه اصفهان حدود 63 درصد و فوالد خوزستان حدود 31 
درصد از اين مكانيزم بهره برده اند. لذا مي توان ادعا كرد كه سپردن تمام محصوالت فوالدي 
به بورس كاال در بلندمدت به هيچ عنوان دور از دسترس نيست.راهكار بعدي اصالح قيمت 
برق و گاز است. همانطور كه در گزارش هاي پيشين حذف قيمت گذاري دستوري نيز به 
كرات تكرار شده كه اصالح قاعده قيمت گذاري انرژي مهم ترين ركن حذف قيمت گذاري 
دستوري است. در صنعت فوالد نيز بايد اين اصالح صورت پذيرد. نمودار 4 اطالعات مصرف 
انرژي كارگاه هاي صنعتي با بيشتر از ده نفر كارگر و شدت مصرف انرژي در صنايع مختلف 
كه در ادامه آمده اند نشان مي دهند كه كدام صنايع بيشتر از ميانگين صنعت به طور سرانه 
انرژي مصرف مي كنند و كدام صنايع پايين تر از ميانگين هستند. همانطور كه مشخص 
است بيشترين استفاده از انرژي در صنايع در توليد صنايع توليد زغال كك و فلزات اساسي 
است. پس اصالح قيمت انرژي دريافتي در فوالد به مراتب اهميت بيشتري نيز پيدا مي كند.

اما به موازات اين اقدامات بهبود سرمايه گذاري به يك بازار مالي با منابع كافي نياز دارد. 
تا زماني كه نرخ بهره به صورت دستوري پايين تر از نرخ تعادلي آن نگه داشته شود منابع 
مالي به اندازه كافي تامين نمي شوند. در نتيجه، بهبود سرمايه گذاري در بلندمدت وابسته به 
سياست هاي اصالحي در مورد نرخ بهره است. در غير اين صورت، گرچه كارگاه هاي صنعتي 
به سوي سرمايه گذاري بيشتر روي سرمايه هاي با انرژي بري پايين جهت گيري كرده اند. ولي 
در عمل به علت محدوديت بازار مالي قادر به سرمايه گذاري بيشتر نخواهند بود. در نتيجه 
سياست گذار با اين مساله روبه رو است كه چگونه نرخ بهره تا نرخ تعادلي آن افزايش پيدا كند 

و در عين حال، هزينه هاي احتمالي اين اصالح كمينه شود.
هزينه وام از دو جزو تشكيل شده است. جزو اول نرخ بهره بانكي و جزو دوم هزينه دسترسي 
به وام است. اگر نرخ بهره به صورت دستوري پايينتر از نرخ بهره تعادلي تعيين شود. گرچه 
جزو اول كاهش يافته ولي جزو دوم افزايش پيدا كرده است. در اين صورت به علت ايجاد 
مازاد تقاضاي وام يا( كسري عرضه )وام در عمل سهميه بندي وام روي مي دهد. نتيجه اينكه 
براي برخي شركت هاي فوالدي دسترسي به وام ممكن نيست. در اين صورت براي اين 
صنايع هزينه دسترسي به وام بي نهايت است. در نتيجه اعمال نرخ بهره دستوري نه تنها به 
سرمايه گذاري بيشتر در اين صنايع كمك نمي كند بلكه در عمل آنها را از دسترسي به وام 
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محروم مي نمايد.بدون دخالت دولت در تعيين نرخ بهره تقاطع منحني عرضه و تقاضا در 
نقطه E تعادل مشخص كننده مقدار مبادله شده و نرخ بهره تعادلي است. در اين نقطه نه 
مازاد تقاضا و نه مازاد عرضه وجود دارد. اگر دولت نرخ بهره را به صورت دستوري پايين تر از 
نرخ بهره تعادلي قرار دهد تقاضاي وام افزايش مي يابد اما چون منابع محدود مي شود عرضه 
وام كاهش مي يابد و نتيجه ايجاد تقاضاي پاسخ داده نشده در بازار مالي است. در اين حالت، 
پاره خط AD نشان دهنده مازاد تقاضاي ايجاد شده است. از سوي ديگر مبادله در بازار سياه 
در نرخ بهره باالتري نسبت به ترخ بهره تعادلي صورت خواهد گرفت. اين وضعيت در عمل 
به سازوكارهايي مثل سهميه بندي وام و با تشكيل بازار سياه )مانند فروش وام با نرخهاي 
باالتر منجر مي شود. از ديگر امكان هاي تخصيص وام ممكن است فعال شدن سازوكارهاي 

رانت جويي در كنار قدرت چانه زني بنگاه ها در گرفتن وام باشد.
در اين شرايط گرچه ترخ بهره بانكي كمتر از نرخ بهره تعادلي است اما در عمل هزينه 
دسترسي به وام باال رفته است. بنگاهي كه در سهميه بندي وام نگرفته است. در صورت 

مبادله آزاد در بازار در نرخ بهره اي باالتر از نرخ بهره 
تعادلي امكان مبادله دارد. پاره خط BC تفاوت نرخ 
بهره در اين مبادله با نرخ بهره تعادلي را نشان مي دهد. 
هر چه نرخ بهره دستوري پايين تر از نرخ بهره تعادلي 
باشد. هزينه دسترسي به وام افزايش يافته و در مجموع 
نيز هزينه وام نسبت به حالت تعادلي افزايش مي يابد. در 
صورتي كه امكان مبادله مجدد وام وجود نداشته باشد. 
بنگاه هايي كه در سهميه بندي از وام بهره مند نشده اند 
عمال با هزينه دسترسي بي نهايت و در نتيجه هزينه 

بي نهايت اخذ وام مواجه خواهند بود.
اقتصاد مجموعه به هم پيوسته اي از بازارها است 
و اصالحات اقتصادي بايد با توجه به تعادل توامان 
اين بازارها صورت بگيرد. به همين منظور در كنار 
اصالح قيمت در بازار كاالها و خدمات اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي( اصالحات در بازار سرمايه و بازار 
ارز نيز ضروري است. در مورد  كار و اصالح نرخ 

اصالحات در بازار مالي با توجه به توضيحات ذكر شده افزايش سرمايه گذاري در صنايع 
نيازمند اين است كه در كنار اصالح نرخ بهره، هزينه دسترسي به وام نيز كاهش يابد. 
هزينه دسترسي به وام در بازار مالي داخلي در صورتي كه نرخ بهره از تعادل عرضه و 
تقاضا تعيين شود. به حداقل مي رسد، اما هزينه دسترسي شامل هزينه دسترسي به انواع 
وام هاي خارجي نيز مي شود. در نتيجه در جهت تسهيل سرمايه گذاري صنعتي اقداماتي 
نظير رفع موانع در جهت تعامل با شبكه بانكي خارج از كشور و تسهيل شرايط بنگاه هاي 
اقتصادي موثر است. رفع نرخ بهره دستوري از طريق ايجاد تعادل در بازار مالي هزينه 
دسترسي به وام را در شبكه بانكي داخلي به حداقل مي رساند و رفع موانع در جهت تعامل 
با شبكه بانكي خارج از كشور هزينه دسترسي به وام هاي خارجي را كاهش مي دهد. 
در نتيجه اصالح قيمت حامل هاي انرژي، تنها در صورتي در بلندمدت به بهبود وضع 
صنايع منجر مي شود كه نرخ بهره و نرخ ارز اصالح شود و زمينه براي دسترسي به 

تكنولوژي هاي جديد و جذب سرمايه هاي خارجي مهيا شود.
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راز و رمز قحطي با بودن دریایي از پول 
ساعت 24 - چند روز پيش بود كه بانك مركزي اعالم كرد تسهيالت پرداختي 
بانك ها در 7ماه منتهي به ابان امسال مبلغ 2331 هزار ميليارد تومان بوده است 
 كه در مقايســه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 748 هزار ميليارد تومان يا معادل

47.2 درصد افزايش داشته است. به رغم انتشار خبرهايي از اين دست و خبرهايي 
كه دولت از توزيع منابع تبصره هاي بودجه مي دهد خبرهاي پرشــماري منتشر 
مي شود و مديران بنگاه هاي اقتصادي اعالم مي كنند نقدينگي ندارند و بانك ها نيز 

مي گويند بيشتر از اين رقم اعالم شده نمي توانسته اند وام واعتبار بدهند.
اين درحالي است كه هرروز خبرهايي هم مي شنويم كه نقدينگي و پايه پولي 
با شــتاب در حال رشدهاي باال هســتند . به عبارت ساده تر ماشين چاپ پول به 
شــكل هاي پيدا و پنهان در حال فعاليت پرشتاب هست و اين يك معما شده و 
شهروندان و فعاالن اقتصادي و سياستمداران مي پرسند چگونه است كه هم پول 

فراوان در بازار هست و هم بنگاه ها گاليه دارند كه پول نيست.
داستان پيچيده نيست و براي جواب دادن به اين پرسش بايد چند نكته را در 

كانون توجه قراردهيم كه به آنها اشاره مي شود: 
1- درحالــي كه نرخ بهــره وام هاي بانكي بــه گيرندگان منابــع بانكي به ويژه 
شركت ها و بنگاه ها در بدترين حالت 25 درصد ونرخ تورم رسمي نزديك 41 درصد 
است چرا مالكان كارخانه يا مديران كارخانه يا بنگاه اقتصادي و از همه مهم تر دولت 
همه نيرويشــان را براي دريافت وام نگذارند. يكي از اين كوشــش ها هم گفت وگوي 

روزانه با رسانه ها درباره بي پولي در كشور و خسيسس بودن بانك ها است.
2- بانك مركزي نيز در ارائه آمارهاي پرداخت تســهيالت يك ترفند كهنه را 
سال هاست به كار مي گيرد و درباره وام ها و اعتبارات به طور دقيق توضيح نمي دهد. 

علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت اول روحاني شــايد از صادق ترين مديران ارشــد 
دولت ها بود كه يك با ربا صراحت گفت: »برآورد ها نشــان مي دهد چيزي حدود 
70درصد تسهيالتي كه سيســتم بانكي ارائه مي كند از جنس استمهال است.« 
بــه عبارت ديگر بانك مركزي هنگامي كه مي گويد در 7ماه منتهي به پايان مهر 
1401 رقمي برابر با 2331 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخته بايد توجه كرد 
بخش اصلي اين وام ها استمهال بدهي هاي قبلي است. به اين ترتيب در حالي كه 
آمارها نشان مي دهد پول هست اما پشت پرده نشان مي دهد پولي در كار نيست.

3- واقعيت تلخ اين اســت كه نهاد دولت و شــركت هاي تابعه دولتي خود را به 
عمد به بيماري پول خوارگي مفت و آســان زده و از تفاوت نرخ بهره بانكي كه خود 
تعيين مي كنند و نرخ تورم بيشــترين سود را مي برند. در ماه هاي تازه سپري شده 
تصميم هاي پولي و مالي دولت گونه اي اجرا شده كه منابع بانك ها را زير تيغ قرارداده 
است. انتشــار حدود 105هزار ميليارد تومان و فروش 80هزار ميليارد تومان اوراق 
از ابتداي سال تا پايان آبان ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه كه ارزش مانده 
اين اوراق دولتي را در بورس به 437هزار ميليارد تومان رسانده است از حجم انبوه 
اين اوراق حكايت دارد كه منابع در دســترس بخش غيردولتي را محدود مي كند. 
گزارش مديريت بدهي هاي عمومي خرانه نيز نشان مي دهد در پايان خرداد 1401 
بدهي هاي دولت به رقم 137٦هزار ميليارد تومان و بدهي هاي شركت هاي دولتي به 
رقم 1451هزار ميليارد تومان رسيده است؛ يعني جمع بدهي هاي دولت 2827هزار 

ميليارد تومان شده كه حدود 40 درصد توليد ناخالص داخلي است.
نكته – با توجه به سه نكته درباال نگاشته شده مي توان به اين چيستان جواب 

داد كه چرا هم پول هست؛ هم پول نيست.
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ساعت 24 - مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني 
تهران و نايب رئيس اتاق ايران همچنان كارشناسانه 
و شجاعانه مسائل روز ايران را رصد مي كند و بدون 
لكنت زبان دردها را نشان مي دهد و راه حل ها را نيز 
آشكار مي كند . اودرتازه ترين نوشته اش تاكيد كرده 
است تجارت ايران كه زودبازده ترين بخش اقتصاد 
است و مي تواند بسياري از تنگناها را برطرف كند به 
دليل حل نشدن پرونده هسته اي و نيز شبهه ارسال 
پهپادهاي ايراني براي ارتش روسيه كه در جنگ با 
اقتصاد  تحريم ها  تمديد  ونيز  كند  استفاده  اوكراين 
ايران به شرايط و روزهاي تاسف باري رسيده است .

خوانساري نوشته است: تحريم، ريسك تجارت را 
هم براي فعاالن اقتصادي در داخل و هم شركاي 
خارجي بسيار باال برده و ناآرامي ها و اعتراضات در 
داخل عالوه بر تشديد فضاي نااطميناني، به نوعي 
اعتبار صادركنندگان و واردكنندگان ما در بازارهاي 
همچنين  است.  داده  قرار  تحت الشعاع  را  جهاني 
كاهش قابل توجه وزني صادرات و واردات كشور در 
سال جاري در مقايسه با آمار مشابه سال گذشته، اين 

نكته را گوشزد مي كند كه رشد 10درصدي تجارت 
صادرات  از  بيش  بسيار  آن  در  واردات  سهم  كه 
است، قاعدتا بيشتر نتيجه افزايش قيمت كاالها در 

و  اوكراين  و  روسيه  اثر جنگ  بر  بازارهاي جهاني 
بازار انرژي بوده است. رشد اقتصاد پايدار، همانطور 
توسعه  گرو  در  ماست،  پيش روي  چين  تجربه  كه 

رئيس اتاق تهران تحليل كرد: 

كارشناسانه درباره تجارت خارجي تاسف بار ایران

شهروندان ايراني از بس هر روز تهيدست تر مي شوند توانايي فرياد كردن 
را نيز ندارند يا اينكه با بردباري و مداراي شگفت انگيز خود نظام سياسي را 
گمراه مي كنند تا رئيس جمهور با تحليلي اشتباه در سفر تازه اش بگويد مردم 
دربرابر تحريم ها خم به ابرو نمي آورند. اين رخداد شگفت انگيزي كه در دهه 
تازه سپري شده شتاب گرفته و ايرانيان در آتش تورم غيرقابل مهار مي سوزند 
بي چون وچرا به نقطه ناشناس و با ريسك باال مي رسد. در روزهاي تازه 
سپري شده سه اقتصاددان ايراني با استناد به آمارهاي كارشناسي هركدام به 

زباني اين داستان تلخ فقير تر شدن شهروندان را بازگو كردند. 
دكترسيدهادي موسوي نيك اقتصاددان جوان و رئيس دفتر مطالعات فقر 
در دولت دوم روحاني در وزارت كار نوشته است »طي دهه گذشته به طور 
اين درحالي  است؛  ايرانيان كاسته شده  از درآمد سرانه  متوسط 34درصد 
است كه درآمد سرانه جهاني طي اين دوره دست كم 13درصد رشد داشته 
داشته است. به عبارت ديگر هر ايراني جدا از جدل روزانه براي امرار معاش، 
زندگي اش را حدود 50درصد از آنچه فاصله خود با جهان در ده سال قبل 
تصور مي كرد عقب تر مي بيند.« پيش از اين اقتصاددان جوان مسعود نيلي 
استراتژيست اقتصاد ايران نيز نوشته بود كه ايرانيان 37 در صد از قدرت خريد 
خود را از دست داده اند و سال ها طول مي كشد اگر تازه توليد ناخالص داخلي 
ساالنه 8درصد رشد كند به جايي برسد كه دراوايل دهه 1390 بوده است. 
در همين روزهاي تازه سپري شده فرشاد مومني در يك ميزگرد اقتصادي به 
همين ارقام اشاره و تصريح كرد همين كه شهروندان ايراني براي جلوگيري 

از فقر بيشتر اعتراض نمي كنند بايد هراسناك باشيم.
پرسش اين است: آيا شايستگي و سهم شهروندان ايراني فقيرتر شدن بيشتر 

است؟ هيچ آدم شرافتمندي نمي تواند اين را بگويد اما شوربختانه اداره كشور 
گونه اي شده است كه اين اتفاق تلخ رخ داده و تا چشم كار مي كند روشني 
نيز ديده نمي شود. چگونه است كه پس از جنگ 5 دولت با گرايش هاي 
سياسي گوناگون بر سركار آمده اند و در برآيند كارشان فقير تر شدن مردم 
است. پرسش بعدي اين است كه روند خطرناك فقر سازي در ايران تا كجا 
و تا چه زماني ادامه دارد؟ اصوال آيا توانايي فني و انديشه اي براي جلوگيري 
از اين روند وجود دارد؟ كاش كسي چيزي بگويد، كاش كسي كاري كند، 
كاش دلسوزي پيدا بود كه جلوي اين روند را بگيرد. شايسته نيست ايرانيان 

اين ميزان آسيب ببينند.
جهان صنعت نيوز

فقر درایران مزمن نشود 
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تجارت با تنوع بخشي به شركاي تجاري و كاالهاي 
صادراتي است.اينكه به غير از فوالد، 10قلم كاالي 
با سهم  نفتي  فرآورده هاي  را  ما  صادراتي  نخست 
42درصدي در كل صادرات تشكيل مي دهد، ناشي 
از محدوديت هاي جدي خارجي و داخلي است كه 
سرمايه گذاري خالص را منفي كرده و نه تنها انگيزه 
بلكه توان افزايش توليد را هم در محاق برده است. 
در مطلب وي كه در دنياي اقتصاد منتشر شده اضافه 
كشور  خارجي  تجارت  بهبود چشم انداز  است  شده 
و  سياسي  ثبات  خارجي،  تحريم هاي  رفع  گرو  در 
اصالح ساختار اقتصاد در داخل است؛ وگرنه تداوم 
تجارت  پرثمر  درخت  خشكيدن  به  كنوني  وضع 
نكنيم كه تجارت، كوتاه ترين  فراموش  مي انجامد. 
ميان بر در مسير حركت به سوي توسعه است.تجارت، 
شرايط  اگر  است.  اقتصاد  در  حوزه  زودبازده ترين 
مناسبي براي درخت تجارت فراهم شود، زودتر به بار 
مي نشيند و ميوه اش بيشتر در دسترس مردم خواهد 
بود. به همين دليل است كه گشايش در حوزه تجارت 
با سرعت بيشتري نسبت به ديگر بخش ها، خود را 
در شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و بهبود نسبي 
رفاه مردم نشان مي دهد.همانطور كه در تجربه برجام 
با رفع تحريم ها و فراهم شدن شرايط مبادله، هم رشد 
اقتصادي دورقمي شد و نرخ تاريخي را به ثبت رساند، 

قابل مالحظه اي داشت و حداقل  تورم كاهش  هم 
براي دوسال تك رقمي باقي ماند و هم اينكه معيشت 
مردم وضعيت بهتري به خود گرفت. همه اينها بدون 
اصالحات خاصي در ديگر بخش هاي مهم اقتصاد 
رخ داد و مي توان آن را نتيجه صرف آزادي تجارت 
دانست. با اين حال روشن است كه تغييرات سريع و 
ناگهاني بدون همراهي ديگر بخش ها دوامي نخواهد 

داشت.
بر اساس تحليل خوانساري براي مثال كنترل تورم 
بايد از طريق سياست هاي پولي صورت گيرد، نه با 
نفت. در مقابل  از صادرات  ارز حاصل  لنگر كردن 
را به سرعت در  اثر خود  نيز  محدودسازي تجارت 
اقتصاد و زندگي مردم نمايان مي كند. باز هم تجربه 
سال 1397 و خروج ترامپ از برجام كه با بازگشت 
تحريم هاي بسيار شديد همراه بود، به سرعت موجب 
افت رشد اقتصادي، صعود سريع تورم و افت درآمد 
سرانه و رفاه مردم شد. نتيجه واضح اين است كه 
يكي از نخستين گام هايي كه دولت مي تواند براي 
ايجاد تغيير ملموس در شرايط اقتصادي و زندگي 
مردم ايجاد كند، تسهيل تجارت از راه رفع تحريم ها 

پاي ميز مذاكره است.
سال  كه  است  تاسف آور  است:  كرده  تصريح  وي 
گذشته و حتي در نيمه نخست سال جاري، تا مرز 

توافق پيش رفتيم؛ اما در نهايت برجام احيا نشد و 
اكنون اختالف طرفين به دليل بروز مسائل ديگري 
مانند شائبه استفاده از پهپادهاي ايراني توسط روسيه 
در جنگ با اوكراين و برخورد با معترضان در داخل، 
بخش  تاكيد  دليل  است.  يافته  افزايش  به شدت 
مذاكرات  رساندن  نتيجه  به  بر ضرورت  خصوصي 
كه كشدار  بوده  نيز هميشه همين  وقت  اسرع  در 
كردن مذاكرات از نظر اقتصادي به زيان كشور است 
)عدم النفع چند صد ميليارد دالري به دليل عدم فروش 
نفت( و زمينه بروز اختالفات جديد را فراهم مي كند 
كه در نهايت هم اين مساله رخ داد.سقف تجارت 
كشور در شرايط تحريم كوتاه است. تجارت در محيط 
محدود با همسايگان و كشورهاي منطقه، آن هم 
با هزينه مبادله باال كه ما را مجبور به ارزان فروشي 
و گران خري مي كند، ولو اينكه با برخي پيمان هاي 
منطقه اي و قراردادهاي همكاري اندكي بهبود پيدا 
كند، نمي تواند رشد پايداري به دنبال داشته باشد. 
ضمن اينكه اساسا منطقه خاورميانه و همسايگان 
ما  تجاري  شركاي  كه  همسايگاني  حداقل  ما، 
اقتصادي در  و  نظر سياسي  از  محسوب مي شوند، 
شرايط كم ثباتي به سر مي برند و با نوسان هاي دايمي 
مواجه هستند كه امكان سرمايه گذاري بلندمدت بر 

همكاري هاي مشترك را از ما سلب مي كند.

ساعت 24 - ترفندهاي سياسي از سوي مديران نظام جمهوري اسالمي براي عادي 
نشان دادن وضعيت سياست دركشور به ويژه سياست خارجي با راهبرد مهار قيمت دالر 
و حتي راهكارهاي درپيش گرفته شده بانك مركزي توانايي مهاركردن دالر سركش را 
ندارند. در سه ماه تازه سپري شده قيمت دالر بيست درصد افزايش را تجربه كرده است 
و به همين ميزان اثر تورمي داشته يا در ادامه خواهد داشت. نافرماني دالر د ربازار ايران 
نشان مي دهد بايد راه بنيادين براي جلوگيري از ضعيف تر شدن ريال و نيز فقير تر شدن 

مردم پيداشود. دولت سيزدهم در برابر افزايش قيمت دالر مستاصل است.
قيمت هر دالر در بازار آزاد به دامنه 38- 39 هزار تومان رسيده و يك جهش ديگر آن 
را تا مرز هر دالر 40 هزار تومان مي رساند. خيزش قيمت دالر و ديگر ارزهاي معتبر 
در شرايطي رخ داده كه رئيس بانك مركزي و نيز دولت دالر مي گويند ذخاير اسكناس 
بانك مركزي بيشتر از هميشه است و تأكيد زيادي دارند براي كسري بودجه خود پول 
چاپ نكند اما سركشي دوباره دالر موجب شد شايعه استعفاي علي صالح آبادي، رئيس 

بانك مركزي سر زبان ها بيفتد.
مهر سال گذشته گزارشي غيررسمي منتشر شد كه در آن پيش بيني شده بود در صورت 
تداوم تحريم، نرخ دالر در سال 1401 به 35 هزار تومان و در سال 1402 به 46 
هزار تومان برسد. اين گزارش به سازمان برنامه وبودجه منتسب شده بود و البته اين 
سازمان هم گزارش نشت كرده به فضاي مجازي را انكار نكرد و توضيح داد كه گزارش 
منتشرشده در شبكه هاي اجتماعي در مرحله اوليه يك مطالعه بوده است. اين سازمان 
در ادامه تأكيد كرد كه گزارش منتشرشده با فرض ادامه سياست هاي گذشته تهيه و 
براي آگاهي از نظرات كارشناسي درون سازمان تهيه شده بود و هيچ گونه قابليت انتشار 
و استناد ندارد. اما اكنون سال 1401 به پايان نرسيده و قيمت دالر از نرخ پيش بيني شده 

سازمان برنامه وبودجه عبور كرده است.

به گزارش روزنامه شرق فعاالن بازار ارز توضيح مي دهند كه تعيين سقف 
ايران را دشوارتر  قيمت 60 دالري براي نفت روسيه، احتماال فروش نفت 
مي كند و همين مساله مي تواند منجر به كاهش درآمدهاي نفتي شود.اشاره 
اين دسته از فعاالن بازار ارز به خبري است كه اخيرا رويترز منتشر كرده و بر 
مبناي آن گروه هفت و استراليا اعالم كردند كه براي فروش نفت روسيه سقف 
قيمت 60 دالر قائل شده اند. بنا بر اين گزارش عالوه بر اتحاديه اروپا، آمريكا، 
كانادا، ژاپن و انگليس هم به اين سقف قيمت پايبند خواهند بود و در ازاي آن 
چنانچه روسيه نفت خود را با نرخ زير 60 دالر بفروشد مي تواند نفت خود را با 
نفت كش ها، شركت هاي بيمه، بيمه هاي اتكايي و موسسه هاي اعتباري گروه 

هفت و اتحاديه اروپا به كشورهاي ثالث ارسال كند.

دالر مهار ناشدني و بيچارگي دولت
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بيش از يك دهه بود كه سياست اياالت متحده، بر بازداشتن ايران از دستيابي به 
سالح هسته اي تمركز داشت، اكنون گفت وگوهاي هسته اي، كنار گذاشته شده 
است. يك دراماي فوري تر، يعني خيزشي كه به سرعت گسترش مي يابد، جاي 
منازعه هسته اي را گرفته است. رابرت مالي، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران، 

چند روز پيش گفت: »گفت وگوهاي هسته اي در دستور كار قرار ندارد.«
استادان ايراني دانشگاه مي گويند اين خيزش در دوران جمهوري اسالمي، 
موسسه  از   Suzanne Maloney مالوني  سوزانه  است.  بي سابقه 
بروكينگز مي گويد: »اراده گسترده اي در ميان جوانان ايراني شكل گرفته، 
تا براي بيان خواسته هاي خود براي تغيير سيستم به خيابان ها بريزند ... و 
به هيچ وجه با به كارگيري زور، متوقف نشده اند.« واقعيت قابل توجه اين 
است كه اياالت متحده و ديگر دولت هاي خارجي، نمي توانند كار چنداني 
براي كمك به يك خيزش در ايران انجام دهند. همانطور كه در جريان 

خيزش عربي كه در سال 2010 آغاز شد، آموختيم، توان آمريكا براي نفوذ 
بر رخدادهاي در ديگر كشورها، محدود است. علي واعظ از گروه بين المللي 
بحران مي گويد: »اين يك ماجراي ايراني است و خارجي ها فقط رهگذراِن 
تماشاچي هستند. غرب به مدتي چنان دراز از تحريم ها عليه ايران استفاده 
كرد كه ايران نسبت به آنها »بي حس« شده است. ديگر تحريم، اهرم چنداني 
به حساب نمي آيد.« تحريم ها يك تاثير ديگر هم بر سياست آمريكا داشته 
است: از نظر سياسي، دست كم در حال حاضر، گشايش در تحريم ها را براي 
دولت آمريكا، ناممكن كرده است.اگر تهران، ناگهان بگويد كه موافق امضاي 
توافق هسته اي ايستار شده است، دولت آمريكا بايد بسياري از تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران را بردارد. ميلياردها دالر از دارايي هاي فريزشده، به خزانه 
ايران سرازير مي شود و ايران براي فروش نفت خود در جهان، آزاد مي شود. 
سوزانه مالوني مي گويد: »آنگاه بايد تصميم بگيريد كه آيا يك قايق نجات 

ناممكني رفع تحریم هاي ایران از طرف آمریكا

ساعت 24 - درباره پيامدهاي نرخ هاي باالي تورم در ايران بارها و بارها گفته ونوشته 
شده و تاكيد اقتصاددانان اين است كه افزايش نرخ تورم به معناي چپاول دسترنج 
حقوق ومزد بگيران است و تنها دولت و برخي گروه هاي رانت خوار از اين افزايش بهره 
مي برند. دكتر محمد طبيبيان در سايت تلگرامي اش با استفاده از يك نوشته طنزآلود 
درشبكه هاي اجتماعي درباره پيامدهاي غارتگرانه نرخ تورم فزاينده نوشته وتصريح 
كرده است، در تورم گروهي مال خود را از دست مي دهند و گروه پرشماري مالباخته 
به زيان دولت و رانت خواراني كه شايد دراوپا باشند باشند منتفع مي شوند. به نوشته 

وي درزير توجه كنيد: 
دزد آن سي و پنج راس گوسفند

مطلب زير را در شبكه هاي اجتماعي ديدم كه فرد خوش ذوق و تيزبيني نوشته اند. اين 
نوشته بسيار بيان تمثيلي جالبي درباره تورم و آثار آن دارد. مطلب را مالحظه بفرماييد 
پاسخ مختصر اينجانب هم در انتها آمده است. سال 1392 پدرم را تشويق كرديم به 
علت كهولت سن گوسفندان خود را فروخته و پول آن را نزد بانك سپرده بلندمدت 
بگذارد. تعداد چهل راس دام به قيمت روز هر راس دويست هزار تومان. كل پول 
حاصل از فروش مبلغ هشت ميليون شد كه آن را نزد يكي از بانك ها سپرده بلندمدت 
با سود تقريبي بيست درصد سپرده نمود. طي هشت سال گذشته حدود دوازده ميليون 

و هشتصد سود گرفته كه با جمع سپرده خودش بيست ميليون و هشتصد مي شود.
حاال پدرم تا حدودي دچار كهولت سن شده و ايراد گرفته كه من سود نمي خواهم 
لطفا گوسفندانم را پس بدهيد. با كل پول حاصل از سپرده خودش و سود حاصل ما 
فقط حداكثر پنج راس گوسفند مي توانيم برايش خريداري كنيم .يعني تعداد 35 راس 
گوسفند كم مي آوريم.اين موضوع فرزندان را دچار چالش عجيبي كرده و خواستار به 
كار گرفته شدن بهترين كارآگاهان پليسي شده اند كه دزد آن تعداد 35 راس گوسفند 
را مشخص كند و يك قاضي عادل و آگاه نيز حكم عادالنه صادر كرده و عالوه بر 
تعداد 35 راس گوسفند سود حاصل از شير و پشم و زاد و ولد آن را محاسبه و به 
پدر برگرداند و اگر نه پدر به فرزندان شك نموده و آنها را دزد گوسفندان خود قلمداد 
خواهد نمود. لذا از حاذق ترين كارآگاهان حوزه اقتصاد و عادل ترين قضات حاضر در 
كشور خواهشمند است اين موضوع را مورد بررسي و اين مرد پير كم شنوا را به حقوق 

خويش برسانند.به راستي چه كسي گوسفندان پدرم را دزديده است؟
اما پاسخ من

پاسخي كه هر كس مي تواند به اين پرسش بدهد اين است كه آن 35 راس گوسفند 
را تورم دزديده اما همه آن مال عايد ايجاد كننده تورم نشده. بخشي نصيب دولت )به 

معني كلي كلمه( كه ايجاد كننده تورم است شده و البته بخشي از آن بخش هم ممكن 
است صرف كار مفيدي شده باشد )داستان دخو را هم در پايين مالحظه كنيد(. بخشي 
هم عايد رانت خوارها و بهره مند شوندگان از تورم مداوم شده كه ممكن است هم اكنون 
در كانادا يا استراليا و اروپا باشد )اين كه گوسفند مسروقه چطور مي تواند از اقيانوس 
بگذرد سوال بس بي موردي است. به اين رانت خوار ها بدهيد تا كره ماه مي برند(. بخش 
سوم هم ضايع شده يعني ضايعه اقتصادي كه تورم هاي باال و تصميم هاي بعدي براي 
كنترل دستوري قيمت ايجاد مي كند. اين از نوعي است كه در اقتصاد به هزينه مرده 
مشهور است. يعني جامعه پرداخت مي كند و اما كسي دريافت نمي كند، مثل اينكه 
دود مي شود. به همين دليل هم كينز گفته بود، كاهش ارزش پول )كه ناشي از تورم 
است(، چنان نيروهاي تخريب اقتصاد را به كار مي اندازد كه حتي يك نفر از ميليون 
هم متوجه آن نمي شود. مردم فقط در مقاطعي از زندگي متوجه مي شوند كه هرچه 
با زحمت و تالش در فعاليت اقتصادي و زحمت كشي طي ساليان رشته اند پنبه شده 
)مثل تنزل ارزش و قدرت خريد حقوق بازنشستگي و پس انداز بانكي…( بدون اينكه 

متوجه شده باشند. و چنين است كه گاهي هم خشمگين مي شوند.
و امـا يـادي كنيـم از عبيد ذاكاني قرن هشـتم كه طنز هايـش گاهي مصداق 
مي يابـد. مي فرمايـد دخو )يك شـخصيت طنز داسـتاني( شـب ها گوسـفندي 
مي دزديـد و فـردا گوشـت آن را بـه فقـرا صدقه مـي داد. به او گفتنـد اين چه 
كاري اسـت كـه تـو مي كنـي؟ پاسـخ داد صـواب خيرات بـه گنـاه دزدي در، 

پوسـت و دنبـه و سـر گوسـفند هم مفت چنـگ خودم.

دكتر طبيبيان: تورم سازي همان دزدي مال مردم است
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در اختيار رژيمي قرار دهيد كه توسط مردم خودش زير آتش قرار دارد.« اين 
وضعيت، دولت بايدن را در يك تنگنا گير مي اندازد. آنها هنوز خواهان يك 
توافق هسته اي با ايران هستند؛ آنها فكر نمي كنند كه در حال حاضر بتوانند، 
گام پاياني را بردارند آن هم با نظامي كه تحت فشار شهروندان خود است. 
در اين ميان، ايران اعالم كرده كه در سايت زيرزميني فردو هم دست به 
غني سازي 60% مي زند كه بسيار به سطح تسليحاتي نزديك است ضمن آنكه 
غني سازي در ديگر سايت هسته اي خود را نيز گسترش مي دهد. برنامه هاي 
تازه غني سازي ايران، چرخه تشديدي را كه قرار بود گفت وگوهاي هسته اي 
از آن جلوگيري كند، تندتر كرده است. در اسراييل هم يك دولت تندرو سر 
كار مي آيد كه از هم اكنون درباره »گزينه نظامي« عليه ايران حرف مي زند. 
مقام هاي آمريكايي مي گويند كه بايدن هم اين گزينه را دارد.به اين ترتيب، 
هرچند كه توافق هسته اي، اكنون از دستور كار خارج شده اما مشكلي كه قرار 

بود با اين توافق چاره شود، جايي نرفته است.
منبع: لس آنجلس تايمز - تحريريه ديپلماسي ايراني

رويه  اين  چين  نداشت.  تازگي  هيچ  من  براي  چين  موضع گيري  بحث 
را سال هاست كه اتخاذ كرده است. ليكن، گروهي در تهران به هر دليلي 
فساد  حجم  دليل  به  هم  شايد  ببينند.  را  آن  نشانه هاي  كه  نمي خواستند 
فوق العاده اي كه پيرامون قراردادهاي چيني وجود داشت و دارد.ت نها دو 

نمونه را برايتان ذكر كنم. يكي كلي و ديگري جزيي.
1- چين سرمايه گذاري بسيار بزرگي در توسعه كريدور درياي عمان-بندر 
گوادر تا چين انجام داده است. پروژه اي كه به گفته اي بيش از 42ميليارد دالر 
ارزش آن است. عبور از كوه هاي هندوكش با تمام ناامني هاي آن و كشور 
پاكستان از حيث مهندسي در مقايسه با عبور از يك مسير موازي نسبتا مسطح 
از چابهار تا چين، و تا حد زيادي آماده بهره برداي و نيازمند سرمايه گذاري يك 
دهم آن پروژه به هيچ وجه قابل توجيه نيست. بخش جاده اي آن تا حد زيادي 
موجود است و تنها نياز به ارتقاي سطح سرويس داد و بخش ريلي آن نيز تا 
حد زيادي اجرا شده است. تنها چيزي كه اين پروژه را با معني مي كند، دور زدن 
ايران است. در همان موقع من به چيني ها پيشنهاد كردم كه شما بياييد روي 
اين پروژه سرمايه گذاري كنيد و اگر مي خواهيد وارد خاك افغانستان شويد، از 
طريق خواف-هرات و سپس تاجيكستان و قرقيزستان اقدام نماييد كه كمترين 
هزينه را دارد. به قرقيزستان رفتم و با رئيس جمهور آنجا صحبت كردم. ايشان 
گفت من نيز موضوع را با چيني ها طرح خواهم كرد. قرقيزها به شدت نيازمند 
اين كريدور بودند. همين پيشنهاد را با تاجيك ها نيز در ميان گذاشتم. چندين 
مكاتبه انجام دادم. ليكن، دريغ از كوچك ترين پاسخ. معلوم بود كه آنها تصميم 
گرفته اند ايران را دور بزنند، تا از حيث استراتژيك هيچ گونه وابستگي به ايران 

براي اتصال به درياي عمان و خليج فارس نداشته باشند.
2- پروژه برقي كردن راه آهن نهران-مشهد را با هدف سرعت 200كيلومتر 
در ساعت و با ظرفيت حدود 40مييون مسافر در سال با مبلغي در حدود 
2ميليارد دالر قطعي كردم. در سفري كه آقاي شي چين پينگ به تهران 
داشت، تنها قراردادي كه امضا شد، همين يك قرارداد بود كه خود او هم 
قبل از سفرش به تهران بر آن تاكيد كرده بود كه مي خواهم اين قرارداد 
در حضور من امضا شود. دقت كنيد، قرار داد. نه يادداشت تفاهم. قرارداد 
يعني همه مذاكرات درباره مسير، مشخصات فني، قيمت و جزييات به نتجه 
رسيده و همه چيز قطعي شده و دو طرف متعهد به اجراي پروژه شده بودند. 
پس از آن ما مي بايست 15% مبلغ پروژه را به صندوق پروژه توديع كنيم. 

عليرغم تنگناي ارزي دولت، با هماهنگي مجلس شوراي اسالمي، بال 
فاصله اين كار انجام شد و امروز كه اين مطلب را مي نويسم، اين مبلغ در 
صندوق پروژه موجود است. يعني چيزي در حدود 300ميليون دالر. براي 
شروع فعاليت، طرف چيني مي بايست يك ضمانتنامه پيش پرداخت به طرف 
ايراني مي داد تا قرارداد فعال گردد. ضمانتنامه پيش پرداخت كمترين ريسك 
را دارد. چون در برابر آن، طرف قرارداد كل مبلغ را برداشت مي كند. از آن 
تاريخ تاكنون، هنوز چيني ها اين ضمانتنامه را در اختيار طرف ايراني قرار 

نداده اند و قراداد امضا شده متوقف است.
وقتي كه حضرات سياست نگاه به شرق را مطرح كردند، من در موقع 
مسئوليت نبودم. ليكن، به دليل وظيفه ملي از تعدادي از دوستان كه 
فكر مي كردم در تصميم گيري ها يا دسِت كم در توجيه قضايا موثرند از 
جمله آقايان مصباحي مقدم، احمد توكلي و مرتضي نبوي وقت گرفتم و 
خدمتشان رسيم و گفتم، داستان از اين قرار است. اين اتكا به چين، امري 
موهوم است. ليكن، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/آنچه البته به 
جايي نرسد فرياد است.و امروز بايد شاهد پرده افتادن از چنين سياستي 
باشيم.چه كسي باور مي كند كه سياست مداران ايران تا اين حد در امور 
اهبردي واقعيت گريز باشند. البته من هم چنان معتقد به همكاري با چين 

هستم. ليكن از روي هوشياري و با حفظ منافع ملي.
صفحه واتساپ عباس اخوندي

آخوندي: رفتار چين در پشت كردن به ایران تعجب ندارد
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ساعت 24 - آن طور كه از متن پيش نويس 
به  نسبت  واكنش ها  و  اتاق  قانون  اصالحيه 
آنكه  از  بيش  پيش نويس  اين  برمي آيد،  آن 
فعاالن اقتصادي بخش خصوصي را به بهبود 
را  آنها  كند،  اميدوار  اتاق  داخلي  فرآيندهاي 
كه  است  اين  واقعيت  است.  كرده  نگران 
برخي از بندهاي پيش نويس اصالحيه قانون 
اتاق، از جمله ماده 8 آن ، چنان ورود دولت به 

سياست گذاري و مديريت اتاق ايران در قالب 
»شوراي عالي نظارت و راهبري« را تسهيل 
كرده كه برخي به كنايه مي گويند اين تغيير، 
اتاق ايران را به محلي براي حضور تاجر هاي 

دولتي تبديل خواهد كرد.
و  نظارت  عالي  »شوراي  وظايف  و  تركيب 

راهبري«
در ماده 6 قانون فعلي، اركان اتاق ايران عبارت 

است از شوراي عالي نظارت، هيأت نمايندگان 
و هيأت رئيسه؛ اما در پيش نويس اصالحيه با 
عالي  شوراي  به  »راهبري«  عبارت  افزودن 
نظارت تغييراتي در تركيب و وظايف اين شورا 
و همين طور نحوه مديريت اتاق ايران ايجاد 
شوراي  فعلي،  قانون   8 ماده  است.در  شده 
عالي نظارت بر اتاق متشكل از وزرا بازرگاني، 
امور اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن فلزات 

دنبال دولتي كردن اتاق هاي بازرگاني

سوي  از  ايراني  شهروندان  زندگي  مهندسي 
انقالب  دل  از  كه  مي شود  انجام  انديشه اي 
انديشه  است.  آمده  بيرون   1357 سال  اسالمي 
حاكم بر ذهن انقالبيون اسالمي دهه يادشده به 
و  نظري  گرايش  يگانگي  به  دوگانگي  از  مرور 
عملي پيدا كرده است. در حال حاضر يك جناح از 
دوجناح سياسي برخاسته از پيروزي اسالم گرايان 
صحنه  از   1350 دهه  انقالبي  مبارزان  ساير  بر 
عرصه هاي  همه  از  كشور  براي  تصميم گيري 
كنار  اقتصادي  و  سياسي  اجتماعي،  فرهنگي، 
گذاشته شده است و نظام سياسي با انديشه يگانه 
اداره مي شود. از سوي ديگر مقايسه شاخص هاي 
قدرت اقتصادي ايران امروز با ايران دهه 1350 

و پيش از آن نشان مي دهد نظام سياسي حاكم 
بر سرنوشت ايرانيان نتوانسته است شاخص هارا 

بهبود دهد بلكه بدتر نيز كرده است.
از  قبل  دهه  يك  تورم  نرخ  ميانگين  مقايسه 
1357 با نرخ تورم دهه 1390 ونيز مقايسه رشد 
اقتصادي دهه 67 تا 1356 با دهه 1390 نيز 
نشان دهنده باخت مطلق اقتصادايران در دهه 
1390 است. از سوي ديگر مقايسه رشدهاي 
 1390 دهه  در  همسايه  با  ايران  اقتصادي 
ميانگين رشد  با  ايران  نرخ رشد  مقايسه  ونيز 
دردهه 1390  تورم  رشد  مقايسه  ونيز  جهاني 
ايران با ميانگين رشد تورم كشورهاي همسايه 
نشان  نيز  جهان  ميانگين  رشدتورم  و  ورقيب 

است  بديهي  شده اند.  بازنده  ايرانيان  مي دهد 
كه با وجود همه شرايط از جمله اينكه دولتي 
پيشين ناكار آمد بوده اند يا دولت فعلي كاري 
از دسشتش برنمي آيد نمي تواند توضيح دهنده 
عقب ماندگي اقتصاد ايران شود. نظام سياسي 
از  ايراني  شهروندان  باوردارد  ايران  بر  حاكم 
كارنامه نظام رضايت دارند و اين نظام مي تواند 
تازه  چهاردهه  تاريخي  عقب ماندگي  جبران 
سپري شده را جبران كند. اما واقعيت تلخ است 
بتواند  اقتصادايران  اينكه  از  نشانه اي  هيچ  و 
روي ريلي بيفتد كه به رشدهاي باال برسد يا 
از نرخ تورم شتابان كاسته شود ديده نمي شود. 
نظام سياسي به شهروندان ايراني مي گويد اگر 

نظام سياسي و اقتصاد ایران
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اتاق  نايب رئيس  دو  و  رئيس  كشاورزي،  و 
است كه رياست اين شورا نيز بر عهده وزير 
بازرگاني گذاشته شده است؛ اما در پيش نويس 
اصالح ماده 8، شوراي عالي نظارت و راهبري 
با تركيب جديد تشكيل مي شود. طبق ماده 8 
پيش نويس اصالح قانون اتاق ايران، تركيب 
شوراي عالي نظارت و راهبري به اين شرح 
است: وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
دارايي،  و  اقتصادي  امور  وزير  شورا،  رئيس 
كميسيون  نماينده  كشاورزي،  جهاد  وزير 
اقتصادي مجلس به انتخاب مجلس به عنوان 
عضو ناظر و بدون حق رأي، رئيس كل بانك 
مركزي، نماينده قوه قضاييه به انتخاب رئيس 
قوه، رئيس اتاق ايران به عنوان دبير شورا و 
سه نفر كارشناس و متخصص حوزه بازرگاني، 
حقوقي و مالي منتخب از ميان 9 نفر پيشنهاد 
حوزه  هر  )از  ايران  اتاق  رئيس  توسط  شده 
يك نفر( و تأييد هيأت نمايندگان اتاق ايران 
داراي سوابق اجرايي و تحصيالت تخصصي 
اين  توسط  كه  و ضوابطي  اساس شرايط  بر 
روشني  به  تركيب  مي شود.اين  تعيين  شورا 
حاكميتي  بخش هاي  وزنه  شدن  سنگين تر 
نشان  را  بخش خصوصي  نهاد  اين  اداره  در 
كميسيون  رئيس  دليل  همين  به  مي دهد. 
شركتي  حاكميت  و  اجتماعي  مسئوليت هاي 
اتاق ايران مي گويد: تركيب شورا، اين موضوع 
اتاق يك نهاد  را به ذهن متبادر مي كند كه 
حاكميتي است و نه نماينده بخش خصوصي 

مستقل.

ايران  »اتاق  با  گفت وگو  در  اوليايي  محمود 
آنالين« مي افزايد: اين پيش نويس با كمرنگ 
كردن نقش بخش خصوصي، در جهت نقض 
اگرچه  مي كند.  حركت  مطلوب  حكمراني 
دارد  اصالح  به  نياز  ايران،  اتاق  فعلي  قانون 
اما به نظر مي رسد سياست گذاري اصالح بر 
اساس تحت كنترل درآوردن اتاق است و اين 
اصل حكمراني مطلوب را زير سوال مي برد. او 
مي گويد: در همه جاي دنيا بخش خصوصي 
بر اصالح رفتارهاي دولت تأثير مي گذارد. اما 
در اين پيش نويس به جاي فراهم كردن بيشتر 
شرايط نظارت بخش خصوصي بر دولت، تنها 
تشكل مستقل قيد شده در قانون اساسي هم 

تحت كنترل دولت درميايد.
نيز  همدان  اتاق  رئيس  زبردست  علي اصغر 
متأسفانه  مي گويد:  آنالين  ايران  اتاق  به 
نمايندگان با تغييراتي كه در اين قانون ايجاد 
كرده اند نقش پررنگ تري در اداره اتاق براي 
دولتي ها قائل شده اند. اگر اين تغييرات، به 
دستخوش  اتاق  آينده  شود  تبديل  قانون 
نمي توان  راحتي  به  كه  حوادثي خواهد شد 
را جبران كرد. هادي حق شناس  تبعات آن 
به  ماده  همين  درباره  نيز  اقتصاددان، 
»دنياي اقتصاد« گفته است: با اضافه شدن 
نمايندگاني شامل رئيس كل بانك مركزي، 
نماينده قوه قضاييه و نمايندگان مجلس در 
وزن  مي رسد  نظر  به  نظارت  عالي  شوراي 
شكلي  به  اتاق  اساسي  ركن  اين  دولتي 

محسوس افزايش يافته است.

حق شناس اضافه شدن نمايندگان دولتي، چه 
در اتاق و چه در اركان ذيل اتاق را در همين 
راستا مي داند و اضافه مي كند: بايد توجه كرد 
كه اين نهاد كه نام پارلمان بخش خصوصي 
خصوصي  و  مردمي  رنگ  چقدر  هر  دارد 
داشته باشد كارآمدتر است و بالعكس، هرچه 
كارآيي  از  زدوده شود  آن  از  رنگ خصوصي 
نظر  به  وجود  اين  با  مي شود؛  كاسته  آن 
مشاهده  اكنون  كه  اصالحيه اي  در  مي رسد 
عالي  شوراي  ساختار  به  توجه  با  مي كنيم، 
نظارت كه در نام آن نيز بازتاب يافته است، 
اتاق به سمت دولتي شدن بيشتر پيش رفته 
بازرگاني  اتاق  تشكيل  هدف  با  اين  و  است 
است  خصوصي  بخش  كردن  نمايندگي  كه 
تعارض دارد. اگرچه ماده 9 قانون كه مربوط 
راهبري  و  نظارت  شوراي  وظايف  شرح  به 
است تغييري نسبت به قانون فعلي ندارد اما 
جديدي  تركيب  به  وظايف  اين  كه  آنجا  از 
در  است  داده شده  نسبت  نظارت  از شوراي 
عمل اداره اتاق را از دست بخش خصوصي 
خارج مي كند. به همين جهت فعاالن بخش 
نحوي  به  تغييرات  بايد  معتقدند  خصوصي 
باشد كه هيأت نمايندگان در رأس اداره اتاق 
قرار بگيرند. شهال عموري، رئيس اتاق اهواز 
به اتاق ايران آنالين مي گويد: نبايد در رويه 
اصالحي استقالل بخش خصوصي مخدوش 
شود و اداره پارلمان بخش خصوصي از طريق 
هيأت نمايندگان بايد به خود بخش خصوصي 

واگذار شود.

تحريم هاي  است كه  اين  دارد  اقتصاد مشكل 
و  داشته  دخالت  مساله  دراين  آمريكا  ظالمانه 
قبول  را  توضيح  اين  بايد  شهروندان  آيا  دارد. 
ايراني ديگر  كنند؟ به نظر مي رسد شهروندان 
براي  عملي  و  ذهني  نظر  از  اندكي  تاب آوري 
ايرانيان مي گويند  دارند.  جا  توضيح  اين  قبول 
سد  امروز  تا  اگر  غرب  و  آمريكا  با  خصومت 
ديگر  از كشورهاي  ايران  و  پيشرفت شده  راه 
آبرومندانه  زندگي  كردن  فراهم  و  اقتصاد  در 
ادامه  است  عقب مانده  خيال  آسايش  و  مادي 
اين وضعيت كه خواست نظام سياسي است باز 
هم بر وحامت اوضاع مي افزايد و در اين صورت 
وضعيت  از  خالصي  براي  روشني  چشم انداز 

ناراحت كننده اقتصادي نداريم.
ساعت 24
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با  سياسي  گروه هاي  ميان  رقابت  هنوز  -خوشبختانه   24 ساعت 
ديدگاه ها و راهبردهاي گوناگون يك راه براي كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي براي طرح و بررسي و ارائه ديدگاه در مسائل اقتصاد ايران 
را باز گذاشته است. بيان واقعيتهاي اقتصادي كشوراز سوي مقامهاي 
نيز دفاعيه دولت پيشين همان راهي است كه  ارشد دولت فعلي و 
صنعتي،  اقتصادي،  سياست گذاري  كجي هاي  و  كاستيها  و  بازمانده 
تجاري و پولي و بانكي را نشان مي دهد. حقيقت و كانون و هسته 
سوي  از  اقتصادايران  درباره  شده  گفته  و  نوشته  ونقدهاي  مركزي 

آگاهان اين است كه اداره كشور نياز به اصالحات دارد.
جدا از اينكه نقش و سهم تحريم هاي اقتصادي در تخريب اقتصاد 
كه  دارند  ژرف  باور  كارشناسان  بيشتر  هست،  و  بوده  چقدر  ايران 
از  پيشين در هر حوزه  ناكارآمد همه دولت هاي  سياست گذاري هاي 
جمله سياست هاي ارزي و پولي و تجاري و نيز سياست هاي صنعتي 
نقش و سهم پررنگ و بااليي دارند. چرا چنين است؟ واقعيت غيرقابل 
و  سياسي  تمايل  هر  با  دولت  هر  شد  و  آمد  با  كه  است  اين  انكار 
ارشد و مديران مياني سياسي  اقتصادي كارشناسان، مديران  برنامه 
و  موسسه  سازمان،  و صدها  وزارتخانه ها  براي  تازهاي  اقتصادي  و 
شركت و سازمان دولتي تغيير مي كنند. اين دگرگوني گسترده موجب 
مي شود دولت ها حتي با نيت خير به اين دليل كه گروه تازه آمده فاقد 
تجربه اجرايي و تخصصي در بخش هاي گوناگون است راه هاي طي 

شده را كنار گذاشته و مي خواهند از اول طرح تازه بريزند.
منجر  پيشين  تجربه هاي  گذاشتن  كنار  به  يكسو  از  وضعيت  اين 
گذاشته  اجرا  ميز  روي  بر  خام  طرح هاي  ديگر  سوي  از  و  مي شود 
از  انبوهي  با  مستقر  مديران  اكنون  كه  است  اينگونه شده  مي شود. 
تنگناها در بخش هاي صنعت و كشاورزي و تجارت روبه رو شده و به 
مخمصه افتاده اند.راه گريز از اين تكرارهاي زيانبار چيست؟ يك راه 
اين است كه برنامه هاي دراز مدت با حضور همه كادرهاي ورزيده در 
هر بخش تهيه و به عنوان سند باالدستي به تصويب باالترين نهادها 

برسد و هيچ دولتي نتواند از اين سند باالدستي عبور يا عدول كند البته 
تجربه سند بيست ساله توسعه تا 1404 نشان داد اين راه بايد سفت و 

سخت تر از چيزي باشد كه بوده است.
يك راهبرد ديگر كه تجربه و دانش نشان داده است و مي توان آن را با 
نشانه هاي روشن در بسياري از كشورهاي كامياب اقتصادي ديد ايجاد 
و  نهادهاي خصوصي  و  دولت  نهاد  ميان  واقعي  قواي  توازن  و  تعادل 
غيردولتي در بخش هاي گوناگون فعاليت هاي اقتصادي است. نهادهاي 
فعاليت  هر  اداره  براي  دانش  و  تجربه  از  ارزشمند  انباشتي  خصوصي 
دارند كه شوربختانه از سوي نهادهاي دولتي به عمد يا به سهو ناديده 
گرفته شده است. در حالي كه مديران تشكل هاي خصوصي و نهادهاي 
مدني در ايران بارها و بارها تصريح كردهاند كه نمي خواهند در مسائل 
نهادهاي  در  حضور  براي  اصرار  در  آنها  قصد  و  شوند  وارد  حاكميتي 
تصميم ساز و تصميم گير آسان سازي فعاليت ها و كارآمدسازي تصميم ها 
است اما ديدگاه هاي دولتگرا اين را قبول نكردهاند. نهاد دولت و ساير 
نهادهاي اصلي اداره كننده كشور بايد با استفاده از كاميابي كشورهايي 
صاحبان  و  مديران  تجربه  و  تخصص  و  دانش  نيروي  از  آنها  در  كه 
راه  كرده اند،  استفاده  امور  پيشبرد  براي  اقتصادي  بنگاه هاي  و  صنعت 
را براي مشاركت واقعي تشكل ها باز كنند. اين يك حقيقت تلخ است 
كه راه كارساز و كم دردسر مشاركت تشكل هاي كارفرمايي در انتخاب 
بهينه ترين راهبردها براي هر صنعت و فعاليت در ايران روندي واژگونه را 
سپري مي كند. دولت ها با وعده مشاركت دادن تشكلها در تصميم سازي 
و تصميم گيري رأي مي آورند و هنگامي كه به قدرت ميرسند زير قول 
خودشان مي زنند. بايد قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار كه يك 
كه  چهارم  برنامه  قانون   76 ماده  نيز  و  مي آيد  به حساب  مادر  قانون 
تصريح  قانون  هردو  در  و  مانده  باقي  نيز  ديگر  توسعه  برنامه هاي  در 
بدون حضور  اقتصادي  فعاليت  يك  درباره  نمي تواند  دولت  است  شده 

نمايندگان تشكل تخصصي مربوطه تصميم بگيرد را اجرا كنيم.
بهمن دانايي- دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند وشكر

راه نو در اصالحات اقتصادي 
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تحریم، تورم و بانك مركزي
ادامهنرختورمباالودورقميدراقتصادایرانازدهه1350
تاامروز-جزسالهایيانگشتشماردردهه60وسالهاي
1395و1396–ازویژگيهاياقتصادایراناستكهدردنیا
كمتررخدادهاست.یكيازدالیلاینرخدادتلخوسرچشمه
آنناترازيهايمختلفدربخشواقعيونیزبخشارزيوبانكي
وماليوبهویژهناترازيدربودجهوكسريدرآمدهابههزینهها
است.كسريبودجهدولتدرپایداريتورمدرایراننقشغیر
قابلانكاريداشتهودارد.برايحلاینمعضلتاریخيشده
ازسويبانكمركزيدردهههاياخیرراهكارهايگوناگوني
اتخاذواجراشدهاست.راهكارهايابزارمحورمثلكنترلنرخ
بهره،كنترلكلهايپولي،كنترلنرخارزازجملهاینراهكارها
هستند.عالوهبراینراهكارهايمبتنيبرانتخابچارچوب
سیاستگذاريودراینسالهاياخیرهدفگذاريتورميبه
عنوانیكيازشناختهشدهترینراهكارهايمبتنيبرانتخاب
چارچوببودهاست.بررسيرخدادهايتورمينشانميدهد
تجربهایراندرمعرفيچارچوبهدفگذاريتورميدرسال
1399ناموفقبودهاست.درحاليكهقراربوددراینچارچوب
نرختورممثبتومنفيدودرصدبهنرخ22درصدمنجرشود

اماشكستبزرگيبهدستآمد.

دربارههدفگذاريتورمي
با توجه به اينكه احتمال دارد سياست هدف گذاري تورمي دوباره 
به مثابه راهكار از سوي دولت در دستور كار قرار گيرد به طور خالصه 

برخي از ويزگي هاي اين سياست را ياد آور مي شويم: 
 بانك مركزي متعهد مي شــود براي يك دوره زماني خاص نرخ 
تورم را در يك محدوده يا عدد معين نگه دارد و اين هدف را به ساير 
اهداف تعريف شده براي سياست پولي ارجح بداند و در اين راستا از 

تمام ابزارهاي در دسترس خود استفاده نمايد.
 اگر چه حفظ ثبات قيمتي اولين و اولي ترين هدف مورد نظر در 
اين رژيم است ولي معموالً اعمال آن با انعطاف هايي نظير كمك به 
رشد اقتصاد يا جلوگيري از ريسك انباشت عوامل ايجادكننده توازن 

در اقتصاد نظير بي ثباتي مالي همراه است. 
 مهم ترين وجه تمايز هدف گذاري تورمي با ساير استراتژي هاي 
بانك هــاي مركزي در تعهد آن شــفافيت و اســتانداردهاي باالي 

پاسخگويي در اين شيوه از سياست گذاري است. 
 هدف گذاري تورمي به عنوان يك صالحديد مقيد

پیشینههدفگذاريتورمي
اين سياست تثبيت نرخ تورم در اطراف يك عدد تعريف و تعيين شده 
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از ســوي 40 بانك مركزي در سراسر جهان )بســياري از آنها در زمره 
اقتصادهاي نوظهور( به عنوان اصلي ترين چارچوب سياســي پولي انتخاب 

شده است. 

هدفگذاريتورميكاملواعتبار
هدف گذاري تورمي كامل شناخته شــده ترين نوع هدف گذاري تورمي 
اســت. بانك هاي مركزي كه از اين نوع هدف گذاري اســتفاده مي كنند از 
اعتباري متوســط به بــاال برخوردارند، به وضوح به هــدف تورمي اعالمي 
خود پايبند بوده و با اســتفاده از يك چارچوب سياست پولي شفاف، اين 
پايبندي را ســازماندهي مي كنند كه نشانگر تعهد آنها به اهدافي است كه 
وضع كرده اند. نيوزيلند اولين كشــوري است كه از سال 2001 از اين نوع 
هدف گذاري تورمي تبعيت كرده اســت.بانك هاي مركــزي كه از اين نوع 
هدف گذاري تورمي تبعيت مي كنند از چنان اعتبار بااليي برخوردار هستند 
كه مي توانند بدون شفافيت و پاسخگويي در مورد يك هدف تورمي خاص، 
نرخ تورم را در كشور پايين و باثبات نگه دارند آنها اين اعتبار خود را مديون 
گذشته خود هستند كه در آن تورم كشور براي ساليان طوالني پايين بوده 
و نيز ثبات مالي در اقتصاد حاكم بوده است.اين بانك ها مي توانند عالوه بر 
تمركز روي پايين نگه داشتن تورم به كمك به رشد اقتصادي نيز بپردازند.

معروف ترين بانك هاي مركزي كه از اين نوع از هدف گذاري تورمي استفاده 
مي كنند بانك مركزي اروپا و نيز سيستم فدرال رزرو اياالت متحده است.

هدفگذاريتورميسبك
كشــورهايي كه از اين نوع هدف گذاري استفاده مي كنند اقدام به اعالم 
هدفي براي تورم خود مي كنند ولي به دليل اعتبار پايين خود نســبت به 
بانك هاي مركزي موفق در كنترل تورم، توفيق چنداني در رسيدن و حفظ 
هدف تورمي اعالمي كســب نمي كنند.اعتبار پايين اين بانك هاي مركزي 
اغلب در آسيب پذيري شــديد آنها در برابر شوك هاي اقتصادي، بي ثباتي 
مالي و چارچوب نهادي ضعيف اين بانك ها انعكاس مي يابد.بيشتر بانك هايي 
كه مبادرت به اين نوع هدف گذاري تورمي مي كنند در كشورهاي در حال 

توسعه قرار دارند.

هدفگذاريتورميانعطافپذیر
هر زماني كه شــوكي به اقتصاد وارد مي شــود مقامــات پولي تصميم 
مي گيرند تورم به چه سرعتي به مقدار هدف گذاري شده آن برگردانده شود 
والبته اهداف مياني يا واسطه اي )اهداف مربوط به كلهاي پولي يا نرخ ارز( 
را كنار نمي گذارند. البته اين اهداف مياني تا جايي مورد توجه هستند كه 
بتوانند در ميان مدت به دستيابي به هدف تورمي تعيين شده كمك نمايند.

اعتبار بانك مركزي نقشي حياتي در اين رژيم ايفا مي كند ورابطه بين لنگر 
شدن انتظارات تورمي و اعتبار بانك مركزي بسيار مهم است چرا كه هزينه 

پايين و باثبات نگه داشتن تورم را كاهش مي دهد.

هدفگذاريمطلقیاسختتورمي
اين شكل از هدف گذاري به اين دليل اتخاذ مي شود كه تحت شوك هاي 
منفي عرضه )تورم و توليد در جهت مخالف هم( افت توليد و اشتغال ممكن 
است عميق تر شود.زماني كه شوك هاي زودگذر باعث انحراف تورم از مقدار 
هدف آن مي شــوند، تالش براي بازگشت سريع به نرخ هدف گذاري شده 
مي تواند منجر به نوســانات شديد شاخصهاي اقتصادي گردد.وقتي تمركز 
شــديدي بر حفظ تورم در نرخ هدف آن باشــد و انحرافات زودگذر از نرخ 
تورم تحمل نشود، مساله بي ثباتي بالقوه در ابزارهاي رسيدن به اين هدف به 

وجود خواهد آمد.تغييرات مكرر و شديد سياست پولي باعث مي شود درك 
عامه از سياســت هاي بانك مركزي كاهش يافته و همين امر اعتبار بانك 

مركزي را زير سوال ببرد.

كاملدربرابردفگذاريتورميجزیي
*از اين واقعيت نشــات مي گيرد كه در دنياي واقع هدف گذاري تورمي 
به صورت تدريجي شــكل مي گيرد باالخص در كشورهاي در حال توسعه. 
دراين كشورها بانك هاي مركزي ابتدا نسخه اي از هدف گذاري تورمي جزيي 
را اعمال مي كنند و سپس آرام آرام به سوي پايبندي كاملتر به هدف گذاري 

تورمي و اعمال كامل آن پيش مي روند.
در فرآيند ها هدف گذاري تورمي جزيي به مرحله اي اشــاره دارد كه در 
آن تعهــد بانك مركزي به هدف تورمي خود كامل نيســت چرا كه به جز 
تورم يك لنگر اسمي ديگر نظير يك دامنه براي نرخ ارز يا يك هدف براي 
رشد پول را حفظ مي كند. هنوز پيش شرط هاي اعمال هدف گذاري تورمي 
را بــه صورت كامل پياده نكرده و نيز برخي از ويژگي ها و الزامات رســمي 
هدف گذاري تورمي همچون شفافيت در اعمال سياست هاي پولي يا انتشار 

گزارش تورمي همراه با پيش بيني روند آتي آن را انجام نمي دهد.
به محض اينكه هدف تورمي تبديل به تنها لنگر اسمي سياست پولي شد 
)هر چند مداخالت ارزي همچنان مي تواند پا بر جا باشد( و نيز مشخصات و 
پيش شرطهاي اصلي هدف گذاري تورمي تحقق پيدا كرد، رژيم هدف گذاري 
جزئي به هدف گذاري كامل تغيير نام پيدا مي كند. شــيلي در سال 1991 
نســخه جزئي هدف گذاري تورمي را پذيرفــت كه تركيبي از هدف گذاري 
تورمي و رژيم ارزي خزنده بود و ســپس در اواخر 1999 به يك هدفگذار 
تورمي كامل تبديل شد.مكزيك در سال 1999 ابتدا تركيبي از هدف گذاري 
تورمي و هدف گذاري پولي را به كار گرفت ولي در نهايت در ســال 2001 
هدف گذاري كامل تورم را برگزيد.در ادبيات موضوع از عناوين ديگري براي 
هدف گذاري كامل و هدف گذاري جزئي تورم استفاده مي كنند كه از جمله 
آنهــا مي توان به اصطالح »هدف گذاري رســمي در برابر هدف گذاري غير 
رســمي«، »هدف گذاري بالفعل در برابر هدف گذاري قانوني« اشــاره كرد.

اگرچه در هدف گذاري تورمي تاكيد بر كنار گذاشــتن نرخ ارز ثابت است 
ولي بيشتر بانك هاي مركزي هدفگذار تورم در موقع بحران هاي اقتصادي 

مداخالتي در بازار ارز دارند.

ارتباطتحریموتورم
برخي سياستمداران و مديران اقتصادي باوردارند يا اينگونه نشان مي دهند 
كه رژيم تحريم هاي غرب عليه اقتصاد ايران كه در دهه 1390 گســترده ودر 
دومرحله ژرف شــد بر كاركرد اقتصادايران بي اثر بوده اســت. برخي ديگر اما 
باوردارنــد اينگونه نيســت و اقتصادايران زير تيغ تحريم بوده وهســت و اين 
تحريم ها از ابعاد گوناگون اقتصاد ايران را زير فشار قرارداده است. در ادامه به طور 

خالصه پيامدها و روزنه هاي رژيم تحريم ها بر اقتصادايران آورده شده است: 
 تحريم هــاي تكنولوژيك ســرمايه گذاري و تجهيزات نظامي با هدف 
محدود كــردن توان نظامي ايران و جلوگيري از ظرفيت ســازي توليد به 

خصوص در مورد نفت و گاز را متاثر كرده است. 
 محدودسازي نقل و انتقاالت مالي )از سال 2010( با هدف جلوگيري 
از ورود درآمدهاي ارزي به چرخه تجاري كشــور به كاهش توان مبادالت 

تجاري ايران منجر شده است. 
 تحريم بانك مركزي )سال هاي 2011 و 2012 و با مشاركت اتحاديه 
اروپا و آمريــكا( با هدف تحريم جلوگيري از دسترســي بانك مركزي به 
درآمدهاي ارزي به اختالل در پشــتوانه پولي كشــور و محدوديت هر چه 
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بيشــتر جريان تجارت خارجي و به طور كلي آسيب جدي به اقتصاد ايران 
زده است. 

 تحريم هاي فروش نفت و گاز به موازات فاز پيشــين با هدف كاهش 
شــديد درآمدهاي نفتي ايــران و به تبع آن تخريــب متغيرهاي كليدي 

اقتصادي كشور \يامدهاي واقعي داشته است. 
 ممنوعيت مبادالت فلزات گرانبها و طال و مسدودسازي وجوه )توسط 
اتحاديه اروپا در اواخر سال 2012 و كنگره آمريكا در اوايل سال 2013( با 
هدف منجر به عدم امكان استفاده از درآمدهاي ارزي انباشت شده ايران در 

كشورهاي ديگر و فشارها در بخش صنايع مادرشده است. 

كانالهاياثرگذاريتحریمهابرتورم
 كاهش شــديد صادرات نفت و درآمدهاي نفتي منجر به كسري بودجه 
شديد دولت و سپس شناخته شده كسري بودجه بر افزايش تورم شده است.

 ممنوعيــت و محدوديت تجارت خارجي و افزايش شــديد نرخ ارزاز 
كانال هاي اثرگذاري تحريم ها بوده وهستند.

واقعیاتآشكارشدهدرخصوصپویایيهايتورمدرایران
*ويژگي تورم در ســال هاي ابتدايي و انتهايي دهه 90 به طور خالصه به 

شرح زير هستند: 
الف- كسري بودجه دولت به دليل فشار تحريم ها و افت درآمدهاي نفتي

ب- پولي شدن كسري بودجه دولت
ج- افت توليد در بخش نفت و جابه جايي منحني عرضه به سمت چپ

د- اثر تحريم ها و نااطميناني هاي ناشــي از آن بر افت سرمايه گذاري و 
افت عرضه

هـ - وقوع سه بحران بزرگ ارزي در يك دهه )سال هاي 1392، 1397 
و 1399( و در نتيجه افزايش شديد تورم توليدكننده و تورم مصرف كننده

و- وقوع تورم علي رغم كاهش تقاضا باالخص تقاضاي مصرفي از 
سال 1397 به بعد )رشــد هزينه هاي مصرفي حقيقي خصوصي و 
دولتي در سه سال متوالي 97 تا 99 به قيمت هاي ثابت منفي بوده و 
ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص حقيقي در اين سه سال 

منفي است( 

برخيازدالیلعدمتوفیقبانكمركزي
 شيوع پاندمي كرونا، اثر آن بر سمت عرضه و ناتواني سياست هاي پولي 

در كنترل شوك هاي منفي عرضه
 اثر شوك ارزي تابستان 1399 و در نظر نگرفتن پيش بيني هاي شوك 

ارزي در تعيين هدف
 هدف گــذاري تورمي بدون توجه به عوامل موجد تورم و از بين رفتن 

آنها و بسترسازي براي كنترل تورم
 استفاده از اوراق بهادار با بازده 15 تا 18 درصد براي رسيدن به هدف 

تورمي 22 درصدي 
 عدم ارائه گزارش تورم در انتشارات ماهيانه بانك مركزي به عنوان يكي 

از اصلي ترين ابزارهاي شفافيت

عواملایجادكنندهتورمدراقتصادایراندركوتاهمدت
مهم ترين عوامل ايجاد كننده تورم در اقتصاد ايران

چــرا اقتصادايران نمي تواند تورم نهادينه شــده را مهار كرده و آن را به 
نرخ هاي ميانگين در جهان نزديك كند؟ برخي از داليل به شرح زير هستند: 
يكم- وجود منابع نفتي و درآمدهاي حاصل از صادرات، سياستمداران را 

از ايجاد راه هاي تازه درآمدي غافل كرده است. 
دوم - افزايش قيمت كاالهاي وارداتي به دليل شوك ارزي و افت ارزش 
پول ملي در دوره هاي متناوب چند ساله و اثر شديد آن بر قيمت كاالهاي 

خارجي نيز از داليل مهم ايجاد كننده تورم به حساب مي ايند. 
سوم- تحريم هاياقتصادي عليه كشور و افزايش قيمت تمام شده برخي 

از كاالهاي وارداتي
چهارم- كاهش صادرات نفتي در برخي از ســال ها به خصوص در دهه 

13٦0 به دليل جنگ و دهه 1390 به دليل تحريم ها 
پنجم- محدود شدن امكان واردات كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي و نيز 

افزايش قيمت تمام شده آنها براي تمام بخش هاي اقتصادي
ششم- موانع موجود بر ســر انتقال وجوه حاصل از درآمدهاي نفتي به 

داخل كشور )به خصوص در دهه اخير( 
هفتــم- كاهش قيمت جهاني نفت در برخي از ســال ها بنا به داليل 

مختلف برون زا
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هفتم- انتظارات تورمي پايدار كارگزاران اقتصادي
هشتم- توسل دولت به منابع بانك مركزي به انحاء مختلف براي جبران 

كسري بودجه
نهم- اضافه برداشــت بانك ها از بانك مركــزي و نبود مقررات و ضوابط 

نظارتي سختگيرانه در اين زمينه
دهم- افزايش شديد جمعيت ايران در دهه هاي 50 و ٦0 

نقشبانكمركزيدرمهارتورم
آيا رسيدن به يك هدف تورمي يا اصوالً حفظ ثبات قيمت ها از نظر قانوني 

بر عهده بانك مركزي قرار داده شده است يا خير؟ 
اگر چه در تمام كشــورهايي كه هدف گذاري تورم صورت گرفته كنترل 
تورم از جملــه اهداف مصرح مربوط به بانك مركــزي در قوانين پولي اين 
كشورها شناخته مي شــود ولي اين امر لزوماً به معني اولويت اين هدف در 
بين اهداف بانك مركزي نيســت. در 14 كشور از كشورهاي هدفگذار، تورم 
بانك هاي مركزي اهداف چندگانه اي دارند بدون اينكه اولويتي به كنترل تورم 
داده شده باشد.كشورهاي در حال توســعه هدفگذار تورم، آرژانتين برزيل، 
شــيلي، جمهوري دومنيكن، گواتماال، پاراگوئه، روسيه، تايلند و اوگاندا كه 
بانك مركزي آنها موظف به پايبندي به اهداف چندگانه اي است كه كنترل 
تورم تنها يكي از آن اهداف است. در مقابل، نيوزيلند، كلمبيا، قزاقستان، پرو 

فيليپين و روماني، تنها هدف بانك مركزي را حفظ ثبات قيمت ها مي دانند.
در 8 كشور توسعه يافته و 14 كشور در حال توسعه حفظ ثبات قيمت 

اولويت معني داري بر ساير اهداف دارد.
حدود 30 كشور از كشــورهاي هدفگذار، تورم كمك به رشد اقتصادي 
را نيــز بين اهداف بانك هاي مركزي خــود گنجانده اند.بعد از بحران مالي 
سال هاي 2007 و 2008 كشورهاي بيشتري در جهان متوجه اهميت ثبات 
مالي در پيشــرفت اقتصادي خود و عملكرد مطلوب آن شــده اند و به اين 
ترتيــب هر روز بر تعداد بانك هاي مركزي كــه به هدف حفظ ثبات مالي 
تاكيد دارند، افزوده مي شــود. در تمام كشورهاي هدفگذار تورم، حتي اگر 
بين اهداف تعيين شده براي بانك مركزي و اولويت هر يك از اهداف تفاوتي 
وجود داشــته باشــد ولي در وظيفه بانك مركزي به عنوان نهاد موظف به 

كنترل تورم و حفظ ثبات قيمت ها مناقشه اي وجود ندارد.

استقاللماليبانكمركزي
  در 24 كشــور هدفگذار تورمي )٦ كشــور توسعه يافته و 18 اقتصاد 
در حال توسعه( بانك مركزي با منع قانوني تامين مالي دولت مواجه است.

  در 5 كشور شامل دو كشور پيشرفته )ژاپن و كره جنوبي( و 3 كشور 
در حال توســعه هدفگذار تورم )آرژانتين، پاراگوئه و اوگاندا( از نظر قانوني 
بانك مركزي مجاز به تامين مالي دولت به نحوي از انحاء شناخته شده است.

استقاللبانكمركزيدرانتخابابزارسیاستگذاريپولي
در بســياري از كشورهاي هدفگذار تورم اســتقالل بانك مركزي در 
استفاده از ابزارهاي سياست پولي از نظر قانوني تضمين شده است و از 
اين لحاظ تفاوت زيادي بين كشــورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 
ديده نمي شــود تفاوتي كه در اين ميان وجود دارد ميزان اثربخشــي و 
كارايي ابزارهاي سياســت گذاري پولي در كشــورهاي مختلف اســت. 
كشــورهاي صادركننده منابع طبيعي از نــرخ ارز به عنوان ابزاري براي 
اعمال سياســت پولي يا رسيدن به برخي از اهداف سياست پولي نظير 

كنترل تورم استفاده مي شود.

كشورهایيكهازهدفتورميبادامنهنوساناستفادهميكنند
 23 كشــور هدفگذار تورمي شامل 2 كشور توسعه يافته و 21 اقتصاد 

در حال توسعه
 بيشترين دامنه نوسان يا تحمل مورد استفاده 1-/+ واحد درصد )13 

كشور از اين 23 كشور( 
 دامنه نوســان به صورت 1.5-/+ واحد درصد )5 كشــور كه همگي از 

كشورهاي در حال توسعه هستند( 
 دامنه 2-/+ واحد درصد )5 اقتصاد در حال توسعه استفاده مي شود. )
 دامنه نوسان بيشتر از 2-/+ واحد درصد مورد استفاده هيچ كشوري نيست.

 اغلب كشورها نيز دامنه نوسان خود را به صورت متقارن تعيين 
مي كنند و تنها در ايسلند بود كه در سال هاي اول هدف گذاري تورم 
دامنه پايين را 1.5- واحد درصد گرفته بود و دامنه باال اندكي بيشتر 
بود كه در ســال هاي بعدي پايين تر آورد و آن را به صورت متقارن 

1.5-/+ در آورد.
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ارزیابيپتانسیلبانكمركزيجمهورياسالميایران
با توجه به نرخ تورم باال در اقتصاد ايران و رسيدن آن به آستانه هشدار در 
سال 1400، توجه بانك مركزي به كنترل تورم امري بديهي تلقي مي شود 
ولي ضرورت كنترل تورم يك روي سكه است و روي ديگر آن توانايي بانك 
مركزي در كنترل تورم با استفاده از معروف ترين سياست شناخته شده در 
اين زمينه يعني تبعيت از يــك رژيم هدف گذاري تورمي در اقتصاد ايران 

مي باشد.
سوال مهم؛ آيا بانك مركزي با توجه به ابزارهاي در دسترس خود توانايي 
پياده ســازي و اجراي اين رژيم را دارد يا خير و در صورت تمايل به دست 
يازيدن به آن، كدام نوع از رژيم هاي هدف گذاري تورمي در كشــور قابليت 

پيگيري دارد؟

بسترمناسبهدفگذاريتورمدراقتصادایران
1- وجود هدف كنترل تورم در تعهدات و دستورالعمل هاي بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران
اولين قدم در فراهم كردن بستر مناسب هدف گذاري تورم در يك كشور 
شناسايي بانك مركزي آن كشور به عنوان متولي اصلي كنترل تورم و حفظ 
ثبات قيمتها است كه بعد از آن بانك مركزي مي تواند بر پايه وظيفه محول 
شده به اين نهاد در زمينه كنترل تورم بر سر اختيارات و ابزارهاي مورد نياز 
خود براي انجام اين مهم ســاير اركان سياست گذاري اقتصادي در كشور 
به بحث چانه زني و رســيدن به تفاهم بپردازد. فعاليت فعلي بانك مركزي 
براساس قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 مساله مهمي است كه بايد 

بررسي شود.

بررسيیكطرح
طرح طرح اوليه تحت عنوان »طرح عمليات بانكي بدون ربا« در سال 95 
كه به هيأت رئيسه مجلس نهم تقديم در مجلس دهم نسخه تكميل شده 
اين طرح با عنوان طرح بانكداري جمهوري اســالمي ايران« مطرح شد. در 

مجلس يازدهم در حال بررسي است. 
*در تمام بندهاي مربوط به وظايف و اختيارات بانك مركزي هيچ... اشاره 
مستقيمي بر وظيفه كنترل تورم از سوي اين نهاد صورت نگرفته در صورتي 
كه براي هدف گذاري، تورم كنترل تورم بايد حداقل در كنار اهداف ديگر از 
جمله وظايف بانك مركزي شــناخته شود حفظ ثبات ارزش پول نيز كه از 
جمله اهداف بانك مركزي شمرده شده است، مبهم بوده و مفهوم دقيقي از 

آن برداشت نمي شود.

بسترمناسبهدفگذاريتورمدراقتصادایران
*در طول چند دهه گذشته همواره در برنامه هاي پنج ساله، توسعه 
نرخي به عنوان هدف براي تورم تعيين شــده است كه در آخرين آنها 
يعني برنامه ششم توسعه كه سال پاياني آن 1400 است، نرخ متوسط 
8/8 درصد به عنوان هدف تورمي معرفي شــده كه آمار تورم باالي 40 
درصد در تابستان 1400 حاكي از انحراف بسيار باالي عملكرد و هدف 
دارد و در تمام اين سال ها تنها در برنامه سوم توسعه )1383-1379(، 

هدف تورمي پيش بيني شده تحقق يافته است. 
*بانك مركزي جمهوري اســالمي ايران در خــرداد ماه 1399 طي 
بيانيه اي چارچوب هدف گذاري نرخ تورم را اعالم و بر اين اساس هدف 
نرخ تورم خود را )بدون توجه به هدف اعالمي برنامه توسعه ششم( براي 
بازه زماني يك ســاله 22 درصد با دامنه مثبت و منفي 2 واحد درصد 

تعيين كرد.

وجودرژیمارزيسازگارباهدفگذاريتورم
پيش شرط و ديگر مولفه وجود بستر مناسب. براي هدف گذاري 
تورم در يك اقتصاد، وجود يك رژيم نرخ ارز شــناور در كشور است 
چرا كه كنترل تورم در كشور در گرو اعمال سياست پولي مستقل 
اســت و نرخ ارز، ثابت حساب سرمايه باز و سياست پولي، مستقل 
سه گانه ناممكني است، كه از تحقق اين مهم جلوگيري مي.كند اما 
پيگيري يك رژيم ارزي شناور در برخي اقتصادها از جمله كشورهاي 
صادر كننده نفتي همچون ايران با دشواري هاي فراواني از نظر عملي 

و سياسي مواجه است.
با بودن نرخ هاي ارز نيمايي و نرخ ارز سنا در كنار نرخ ارز ثابت 4200 
تومانــي و نرخ ارز صرافي ملي، نظام چند نرخي در سيســتم ارزي قانوني 
كشور برقرار است كه تمام آنها با نرخ ارزي كه در بازار آزاد تعيين مي شود، 

تفاوت دارند.
تجربه چند دهه گذشته نشان مي دهد كه نظام ارزي كشور پايبندي به 
يك نرخ ارز ثابت و تحمل جهشها و بحران هاي ارزي هر چند سال يك بار 
ميباشد كه در سال هاي اخير، فاصله زماني بين جهشهاي ارزي و رويارويي با 
بحران هاي ارزي به دليل شدت گرفتن تحريم ها و محدود شدن درآمدهاي 

نفتي كمتر شده است.
كنترل تورم با وجود اين بحران هاي ارزي با گذشت زمان پيچيده تر و 

مشكل تر گشته است. 
 به طور خالصه در اقتصاد ايران نظام ارزي سازگار با هدف گذاري تورمي 

نه به صورت قانوني و اسمي و نه به صورت بالفعل و رسمي وجود ندارد.

استقاللنهاديوعملیاتيسیاستگذارپوليدرایران
 تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار

 وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران رئيس شورا 

 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي 
 دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

  وزير بازرگاني
 دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك 

مركزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد رياست جمهوري
 دادستان كل كشور يا معاون وي

 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
 رئيس اتاق تعاون 

 نمايندگان كميســيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلس شوراي اسالمي هر كدام يك نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

بررسيپیشنیازهاوبسترمناسبهدفگذاريتورمدراقتصادایران
 از بين 13 نفر عضو اين شــورا تنها يك نفــر يعني رئيس كل بانك 
مركزي از خاستگاه سياســت گذار پولي در اين شورا حضور دارد حتي دو 
نفر كارشــناس و متخصص پولي و بانكي نيز كه در اين شورا حضور دارند 
عضويتشان در شــورا پس از تاييد رئيس جمهور صورت مي پذيرد. به اين 
ترتيب تورش عظيمي در تركيب اعضاي شــورا بــه نفع دولت وجود دارد 
كه خود زمينه ســاز ســلطه مالي دولت بر بخش پولي و تصميم گيريهاي 
اين حوزه اســت باال بودن نسبت اعضاي دولتي به اعضاي داخلي بانك در 
تركيب شورا ضمن افزايش سلطه سياست مالي بر سياست گذاري هاي پولي، 
مي تواند باعث افزايش احتمال خطا در اتخاذ تصميمات مناسب و به- هنگام 

پولي در كنترل تورم گردد.
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استقاللشخصيسیاستگذارپولي
با وجود دوره زماني نســبتاً مناسب تصدي رياســت بانك مركزي كه 
مي تواند موجبات ثبات در تصميم گيريهاي سياست گذاري پولي را فراهم 
آورد، عزل و نصب رئيس كل و حتي قائم مقام وي كاماًل در دســت دولت 
بــوده و در واقع در صورت بروز هرگونه اختالف نظري بين رئيس جمهور و 
رئيس كل بانك مركزي رئيس جمهور به راحتي مي تواند حكم به عزل وي 
از اين مقام را صادر نمايد كه اين اتفاق در كشور در همين اواخر نيز تجربه 
شده است كه مي تواند توان سياست گذار پولي را در مقابله با خواسته هاي 
مقام مالي از جمله برداشت از منابع بانك مركزي براي تامين مالي كسري 
بودجه و نظاير آن به شدت تحليل برده و خود از عوامل ناكامي سياست گذار 

پولي در دستيابي به حفظ ثبات قيمتها و كنترل تورم باشد.

استقاللماليبانكمركزي
 استقالل در قوانين و مقررات

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از جمله بانك هاي مركزي است 
كــه بنا به قانون نه تنها از وام دهي و تاميــن منابع مالي براي دولت منع 
نشده است بلكه اين كار را به عنوان بخشي از وظايف و اختيارات خود انجام 
مي دهد كه همين امر بالشك به صورت مستقيم بر توان آن در كنترل تورم 

اثرگذار خواهد بود.
 استقالل مالي در عرصه عمل )عدم وجود سلطه مالي( 

 افزايش كسري بودجه در سال هاي اخير بنا به داليل مختلف از جمله 
تحريم ها و ركود اقتصادي

 روش هاي تامين مالي كســري بودجه استقراض داخلي از طريق بازار 
سرمايه، استقراض خارجي، توسل به بانك مركزي و نظام بانكي

 تاثير پذيري سياست هاي پولي از بودجه دولت در اقتصاد ايران به دليل 
كم عمق بودن بازار سرمايه و نيز ناكارآمدي آن بيشتر است.

 نرخ سود منفي اوراق بهادار )نرخ بازده اين اوراق بين 15 تا 18 درصد 
مي باشد، در حالي كه نرخ تورم در سال 1400 به بيش از 40 درصد افزايش 

پيدا كرده است( .
 در صــورت ادامه وضعيت فعلي، يعني افت درآمدهاي دولت به دليل 

تحريم ها و ركود، آينده مبهمي در انتظار اقتصاد ايران به هنگام سررســيد 
اين اوراق خواهد بود و عدم توانايي دولت در بازخريد اين اوراق يا جايگزيني 

آنها مي تواند منجر به شكل گيري بحران بدهي در اقتصاد شود.
 چاره اي به جز اســتقراض دولت از بانك مركزي، توســل آن به منابع 
بانك هاي تجاري در قالب تسهيالت تكليفي يا دستكاري در نرخ تسعير ارز 
در حساب و كتابهاي مالي دولت با بانك مركزي وجود ندارد كه هر سه به 
معني ايجاد سلطه مالي دولت بر بخش پولي است. توسل دولت به هر كدام 
از اين سه روش براي تامين كسري بودجه خود منجر به افزايش منابع پايه 
پولي شده و در نهايت نقدينگي و تورم را در اقتصاد افزايش مي دهد بدون 
آنكه درآمد دالري الزم براي توسل به واردات ارزان قيمت به عنوان مسكن 

كوتاه مدت براي خواباندن تورم وجود داشته باشد.

استقاللبانكمركزيجمهورياسالميایراندرانتخابابزار
سیاستگذاريپوليوكارایياینابزارها

 گسست بين قيمت و مقدار )نرخ بهره و نقدينگي( در بازار پول از عوامل 
ناكارايي ابزارهاي سياست پولي در اقتصاد ايران است.

 كنترل نرخ هاي سود بانكي و كاهش و افزايش آن در جايي كه تورم آن 
چنان باالســت كه نرخ بهره حقيقي منفي است هيچ اثري در كنترل تورم 

نخواهد داشت.
 حتی وضع سقف اعتباري نيز اثري در كنترل تورم نخواهد داشت چون 
نياز دولت به تامين كسري بودجه خود، باعث ايجاد فشار عظيمي بر منابع 
بانكي براي تامين مالي هزينه هاي دولتي مي شــود و تنها اثر اعمال سقف 
اعتباري اين اســت كه منابع مالي بانكي به جاي بخش خصوصي بيشــتر 

صرف تامين نيازهاي بخش دولتي مي شود.
 نسبت سپرده قانوني با وجود آنكه ابزار موثري در اعمال سياست پولي 

است ولي از انعطاف - پذيري الزم برخوردار نيست.
 عمليات بازار باز در اقتصاد ايران نه براي اعمال سياست پولي بلكه به 
عنوان كارگزار دولت و با هدف پوشش كسري بودجه آن صورت مي گيرد و 
به اين ترتيب تنها دستاوردي كه مي تواند داشته باشد اين است كه با انجام 
عمليات بازار باز از دســت اندازي دولت به ساير منابع پايه پولي جلوگيري 

كرده و تا حدي از فشار سلطه مالي دولت بر سياست هاي پولي بكاهد.
 براي كنتــرل تورم در اقتصاد ايران باالخص از راه پياده ســازي رژيم 
هدف گذاري تورمي به عنوان شناخته شده ترين راه انجام اين مهم چاره اي 
به جز انجام يك سري از اصالحات و پياده سازي يك تعداد از پيش شرطها 
نيســت كه در فصل بعد به آن پرداخته مي شــود به عبــارت ديگر از بين 
رژيمهاي هدف گذاري تورمي بايد رژيمي اتخاذ شود كه فرصت زماني كافي 
به سياست گذار براي انجام اصالحات الزم در قوانين و مقررات و بسترهاي 
الزم كنترل هميشگي تورم را بدهد، اين رژيم دوره گذار در ادبيات اقتصادي 

تحت عنوان رژيم هدف گذاري سبك شناخته مي شود.

واقعیاتآشكارشدهدرخصوصتورمدرایران
 اقتصاد ايران پديده اي چند وجهي بوده و تنها با توســل به يك عامل 

نمي توان پويايي هاي آن را تبيين كرد.
 سلطه مالي دولت بر سياست هاي پولي از عوامل مهم ايجاد كننده تورم 

در كشور است. 
 كانال تخليه اثر مشكالت ساختاري بودجه بر پايه پولي با مرور زمان 
از بدهي بخش دولتي به بانــك مركزي به بدهي بانك ها به بانك مركزي 
منتقل شده است كه روي ديگر سلطه مالي دولت را نشان مي دهد و دقيقاً 
با همان مكانيزم از طريق افزايش نقدينگي به حفظ تورم در ســطوح باال 
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منجر مي شود. 
 رابطــه كل هاي پولي و تورم بر اســاس تئوري مقداري پول و 

تئوري فشار تقاضا رابطه اي بلندمدت است 
 دولت به واسطه كنترل نرخ ارز و همچنين افزايش واردات به نوعي 

افزايش قيمتها را عليرغم رشد باالي نقدينگي، كنترل كرده است. 
 مدل ارائه شده در اين مطالعه در كوتاه مدت بيشترين توضيح 
دهندگي متعلق به نرخ ارز و نوســانات آن عوامل سياســي نيز در 

پويايي هاي تورم در اقتصاد ايران نقش پررنگي دارند
 همگام نبودن سمت عرضه با طرف تقاضا

اقداماتكوتاهمدتوعاجلبانكمركزيبرايكنترلتورم
گام اول جلوگيري از افزايش نرخ تورم و نه تالش براي كاهش آن است.

1- كنترل انتظارات تورمي از طريق سامان دادن به دامنه نوسانات نرخ ارز
2- هماهنگــي و همكاري بين، مجلس دولت و بانك مركزي در 
ارسال سيگنال هاي مختلف به بازارها و نيز براي كنترل افزايش بيشتر 

نقدينگي به خاطر بار مالي برخي از طرح ها و لوايح
3- مديريت اثرات تورمي حذف ارز ترجيحي در ســال 1401 و 

اجتناب از حذف ناگهاني آن
4- تامين مالي كســر بودجه دولت از طريق جذابتر كردن اوراق 

بدهي و
پرهيز از پوشش كسري بودجه با استفاده از منابع پول پرقدرت

اقداماتبانكمركزيبرايهدفگذاريتورمدرمیانمدت
1- پيگيري و تعيين تكليف قانون بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران« در مجلس شــوراي اســالمي و رفع ايرادات مترتب بر آن با 

محوريت هدف بانك مركزي در رابطه با كنترل تورم
2- اقناع دولت براي پذيرش قاعده مالي در هماهنگي با سياست هاي 

پولي كنترل تورم
3- تشكيل كميته ثبات مالي تحت زعامت بانك مركزي

اقداماتعملیاتيبانكمركزيدركنترلتورم
1- محاسبه شاخص تورم هسته براي هدف گذاري در سال هاي اوليه

2- هدف گذاري كاهش تورم به جاي »هدف گذاري تورم
3- محاســبه كريدور ارزي سازگار با كاهش تورم اعالمي و تعديل 
ساالنه آن در تناسب با نرخ تورم حاكم بر اقتصاد-»هدف گذاري دوگانه«

4- انتخاب ابزار مناســب سياستي براي كنترل تورم از سوي بانك 
مركزي كه با توجه به نرخ باالي تورم كنوني، به جاي نرخ سود بانكي 

بايد بر كنترل كلهاي پولي متمركز باشد.
5- انتشار گزارش هاي مربوط به پيش بيني تورم با هدف اثر گذاري 

بر انتظارات تورمي
٦- برگزاري جلســات منظم ماهانه شــوراي پول و اعتبار با ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت براي تصميم گيري در خصوص متغيرهاي 

اثرگذار بر تورم
7- توجه به اولويت هاي بخشي در كنترل تورم از جمله مواد غذايي و دارو( 
8- راه اندازي كانال اطالع رساني بانك مركزي در خصوص نوسانات 
مربوط به متغيرهاي اقتصادي دخيل در شكل گيري انتظارات تورمي و 

ساماندهي به كانال هاي اطالع رساني رسمي نرخ ارز و طال
9- اخذ تضمين از دولت در خصوص امكان انتشــار منظم اطالعات 

مربوط به نرخ تورم از سوي بانك مركزي

ماهیتچرخهتورم
وسستشدنپایههايزندگي

آمارهاي در دســترس نشــان مي دهد نرخ ميانگين تورم در 5 ســال 
 گذشته نسبت به روند بلندمدت ميانگين نرخ تورم دوبرابر شده و روي عدد

40 درصد ايستاده است. اين ميزان نرخ تورم زندگي را براي ايرانيان به ويژه 
خانواده هاي كم درآمد بسيار سخت كرده است و آنها به آرامي تاب آوري را 
از دست مي دهند. نتيجه عيني دخل و خرج خانواده هاي ايراني در شرايط 
تورمي موجود اين شده كه درآمد سرانه ايرانيان 37 درصد كاهش را تجربه 
كرده كه به سســت شــدن پايه زندگي خانوارها منجرمي شود. درچنين 

وضعيتي دولت چه مي تواند كند؟
به نظر مي رســد ادامه سياست هاي نيم ســده تازه سپري شده بر نرخ 
تورم اثر افزايشي دارد و آن را برهم فزاينده مي كند و كاهش درآمد سرانه 
بازهم ادامه خواهد داشــت. به طور مثال نهاد دولــت در ايران براي اينكه 
تاب آوري روستانشينان و كشاورزان در برابر نرخ تورم افزايش دهد تصميم 
مي گيرد قيمت تضميني خريد محصوالت كشــاورزي مثل برنج، چغندر، 
ســيب زميني، گندم و جو وساير محصوالت را افزايش دهد. اين تصميم 
ناگزير دولت قيمت مواد غذايــي را افزايش داده و نرخ تورم عمومي را به 
سمت باال مي كشاند. با توجه به اينكه براي تامين منابع مورد نياز افزايش 
قيمت گندم درآمدي پيش بيني نمي شود تامين منابع درآمدي بودجه براي 
متوازن ساختن كسري بودجه از مسيرهاي شناخته شده در دستور كار قرار 

مي گيرد و به نرخ تورم بيشتر منجر مي شود.
از سوي ديگر براي جبران همين نرخ تورم فزاينده دولت بايد جواب مزد 
وحقوق بگيران را بدهد و ناگزير است ميزان دريافتي ميليون ها كارمند و كارگر 
بنگاه هاي دولتي را افزايش دهد. در شــرايط حاضر معلوم است دولت منابع 
درآمدي تازه اي كشــف نكرده و دوباره بر ابعاد كسري بودجه اضافه مي شود. 
نهاد دولت با اين نرخ فزاينده تورم چه بايد كند؟ پيش از اين و در وضعيتي كه 
صادرات نفت ايران تحريم نبود دولت بخشي از ارزهاي به دست آمده را تبديل 
به ريال مي كرد و براي مصارف يادشده اختصاص مي داد اما امروز ناگزير است 
از محل فروش دارايي هاي ديگرش درآمد به دســت آورد. با توجه به شرايط 
موجود تنهاراه فروش اوراق بدهي تحت نام هاي گوناگون است. تجربه 9 ماه 
تازه ســپري شده نشان مي دهد دولت نتوانســته است سهام شركت ها را از 
مسير بورس يا مزايده ومناقصه بفروشد. در چنين وضعيتي فروش سكه وارز 
دراختيار بانك مركزي به قيمت هاي باالتــر يك راه در آمدزايي موثر و زود 
بازده است كه برخي باوردارند دولت اين راه را مي رود. رسيدن قيمت هر دالر 
به 38هزار تومان و يك عدد سكه تمام به 19 ميليون تومان راه مناسبي است 
اما اين نيز خطر فزاينده شدن نرخ تورم را به دنبال دارد. راه ديگر اين است كه 
دولت قيمت برق و آب وگاز و بنزين را افزايش دهد. با توجه به سابقه افزايش 
قيمت بنزين و اعتراض هاي گســترده دولت از اين كار خودداري مي كند و 
قيمت حامل هاي انرژي را افزايش نمي دهد و بايد يارانه پنهان بدهد. اگر دولت 
از ســر ناگزيري بخواهد قيمت فرآورده هاي نفت و گاز را افزايش دهد بازهم 
برشتاب نرخ تورم فزاينده افزوده مي شود و كاراز دست خارج مي شود و مردم 
بازهم فقير تر مي شوندو چرخه افزايش مزدها و حقوق ها دوباره راه مي افتد و 
بازهم بر شــتاب نرخ تورم افزوده مي شود. دردهه هاي اخير دولت هاي ايران 
براي اينكه سد راه افزايش قيمت ها شوند از سياست قيمت گذاري دستوري 
نيز براي فروش كاالها استفاده كرده اند. سياست تثبيت قيمت به رانت و فساد 
منجر مي شــود و نتيجه معكوس در تثبيت قيمت ها رخ داده و مي دهد و در 
بدترين حالت توليد را نيز تعطيل مي كند. همه اين مصيبت ها در وضعيتي 
رخ مي دهــد كه دولت اميد اندكي براي افزايش درآمد از صادرات نفت دارد 

زيرا روند اعمال تحريم هاي سخت تر نيز درراه است.
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پس از رشـد شـتابان نرخ تبديل هردالر آمريـكا در برابر ريال 
ايـران و رسـيدن به ركـورد تاريخي هر دالر معـادل 360000 
ريـال، ابراهيـم رئيسـي بازهم همانند يك سـال تازه سـپري 
شـده و بـدون درس گرفتـن از ناكامـي ده ها دسـتوري كه به 
كابينـه داده و بيشـتر آنهـا هم دربـاره قيمت ها بوده اسـت به 
دولت دسـتور داد با هـر نيرويي كه در اختيـار دارند كاري كنند 
قيمـت دالر در برابـر ريـال كاهش يابد. اين اتفـاق اما رخ نداد 
و قيمـت هردالر بازهـم افزايش يافت. روزنامه حكومتي شـده 
همشـهري در شـماره امروز 17 آبان نوشـته اسـت دليل رشد 
شـتابان قيمـت دالر در بـازارآزاد اعتراض هـاي شـهروندان 
اسـت. برخي كارشناسـان باوردارند قيمت هـردالر آمريكا اگر 
خـود را بـا نرخ هـاي تورم ايـن چند سـال سـازگاركند به 40 

مي رسـد. هزارتومان 
بـه نظـر مي رسـد پـس از ايـن رخـداد و سـرپيچي دالر از 
خواسـت واراده رئيـس دولـت هميـن روزهـا رئيـس دولـت 
ايـران بـراي اينكـه چـراغ اميـد دردل هـاي ايرانيـن روشـن 
بماند و آنها چشـم انداز روشـني داشـته باشـند در جايي بيايد 
و از اميدواري هـا و پيشـرفت ها بگويد تا شـهروندان ايراني را 
بـه آينـده اميدواركنـد و وعده دهـد قيمـت دالر كاهش خواهد 
يافـت. امـا با توجـه به گـزارش ديوان محاسـبات كشـور كه 
خبـرداده درآمـد ارزي ايـران از صادرات نفت 4 برابر پارسـال 
شـده اسـت معلـوم نيسـت دالرهـاي بـه دسـت آمـده چرا 
نتوانسـته اسـت قيمت دالر رامهاركند. واقعيت اين اسـت كه 
نـوع زندگي رئيسـي در سـه دهه گذشـته كه همـواره يكي از 
اركان قوه قضاييه بوده و نيز سـال هايي نيز در منصب رياسـت 

حـرم رضـوي فعاليت داشـته گونه اي بوده اسـت كـه وي از 
ژرفـاي درد و رنـج وتحقيـر شـهروندان اطالع 

كافـي ندارد يـا اينكه ترجيح مي دهد شـايد 
وقتي ديگـر به ايـن رنج مردم رسـيدگي 

كند. كسـي بايـد بـه او گـزارش واقعي 
دهد كه شـهروندان ايرانـي اين روزها 
خشـمگين هسـتند و نرخ هاي شتابان 
تورم كـه پـس از هرافزايـش قيمت 
دالر رخ مي دهـد درجـه بي اعتمـادي 
آنهـا را بـه دولـت وسـاير نهادهـاي 
خريـد  قـدرت  مي افزايـد.  حكومتـي 

شـهروندان ايرانـي هـر روز كمتـر از 
و  بي حسـي  نوعـي  و  مي شـود  ديـروز 

كرختـي بـه آنهـا دسـت داده اسـت. كارگران 
مي بيننـد مديـران و صاحبـان بنگاه هـاي صنعتي نيز 

در فشـار تورمـي فزآينـده گيـر افتاده انـد و توانايـي افزايش 
مـزد و حقـوق از آنهـا گرفتـه شـده و احتمال تعطيـل كارخانه 
بـا كوچك تريـن فشـار از ناحيـه مزدهـا افزايـش مي يابـد. 
خشـم فرو خفتـه ميليون هـا حقـوق و مزدبگيـر در كارخانه ها، 
در اداره هـاي دولتـي، در سـازمان ها و موسسـه ها و بنگاه هاي 
دولتـي چيـزي اسـت كه ايـن روزهـا شـاهد آن هسـتيم و به 
نظـر نمي رسـد در كوتاه مـدت كاري از دسـت كسـي برآيـد 
و اتفاقـي در مسـير افزايـش قـدرت خريـد مردم بيفتـد. اين 
وضعيـت پيامدهـاي ترسـناكي دارد. مردم تحقير مي شـوند و 
از سـر بدبختـي و اسـتيصال در خود فـرو مي روند و مـردان و 
زنـان در برابر فرزنـدان خود كه حـاال نمي تواننـد بفهمند چرا 

ایرانيان در وحشت دالر 40 هزارتوماني 
شماره 152- پاییز 1401
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رخـدادي در جامعه بي واكنش خواهند شـد. وقتي شـهروندان 
بـه چشـم مي بيننـد نمي توانند بـا ميـزان ثابتي از مـزد همان 
كااليـي كه تـا قبل از حـذف دالر ترجيحـي از سـوي دولت را 
دوبـاره خريـداري كنند و بايـد 50 درصد آن را بـا همان ميزان 
پـول خريـداري كننـد و اين بـراي صدهـا كاال اتفـاق مي افتد 
ديگـر از جـوش و خـروش مي افتنـد و حتي احسـاس خشـم 
هـم نمي كننـد و بي تفاوتي پيشـه مي كننـد و منتظـر مي مانند 
كـه اگـر فرصتـي شـد ايـن وضـع را تالفـي كننـد. كاهـش 
قـدرت خريـد شـهروندان به مـرور مصـرف جامعـه را به زير 
مي كشـد و توليـد بسـياري از كاالهـا ديگـر بـا ركود بـازار از 
صرفـه اقتصـادي خارج مي شـود و در يك دور باطل و سـخت 
آزاردهنـده مارپيـچ تورم – ركـود گرفتار خواهيم شـد. اينگونه 
كـه شـهروندان قـدرت خريـد از دسـت مي دهنـد و تنهـا 
مي تواننـد نيازهاي بسـيار ضـروري خـود مثل نـان و روغن و 
پنيـر گوشـت و مرغ و تخم مـرغ آن هـم در اندازه هـاي پايين 
را خريـداري كنند.بايد منتظر باشـيم كه بسـياري از بنگاه هاي 
توليدكننـده كاالي غيـر از كاالي اساسـي بـه سـمت تعديـل 
نيـرو پيش رفتـه و ميزان مـزد و حقوق بگيران خـود را كاهش 
دهنـد و ايـن يـك پديـده زيانبار اسـت كـه موجب مي شـود 
گروه هـاي تـازه اي بـر كسـاني كه زير خـط فقر بودنـد اضافه 
شـود. كاهـش نيـروي مـزد و حقوق بگيـر در سـطح كالن باز 
هـم از قـدرت خريـد جامعه كـم مي كنـد و در يـك دور 
باطـل ديگـر ايـن چرخـه را در سـطحي باالتـر و بـا 
سـرعتي بيشـتر بـه حركـت درمـي آورد. مارپيـچ 
تـورم – ركود حـاال مي توانـد تبديل به سـه گانه 
بسـيار خطرنـاك تـورم – ركود- بيكاري شـود 
و جامعـه ايرانـي را وارد تونل وحشـت سـازد. 
بي تفاوتـي و بي حسـي شـهروندان بـه مرور 
خواهـد  را  خـود  خـاص  پيامدهـاي  و  آثـار 
داشـت و بر احسـاس تحقير و سـرخوردگي 

مي افزايـد. 
گروه هـاي  ويـژه  بـه  ايـران  مـردم  هنـوز 
خـود  قبلـي  پس انـداز  جامعـه  كم درآمـد 
را دارنـد و از سـر ناگزيـري بـه آنهـا رجـوع 
مي كننـد و از ايـن منبـع برخـي كاسـتي ها را 
جبران مي كننـد، اما واقعيت اين اسـت كه اين 
پس انـداز براي تهي دسـتان به اندازه اي نيسـت 
كـه آنهـا را بـراي يـك دوره ميان مدت در شـرايط 
امـن قـرار دهـد. از آنجايي كـه هميـن پس اندازهاي 
ريالي شـهروندان نيـز در برابر نرخ فزاينـده دالر –تورم 
آب مـي رود و ارزشـش از دسـت مي رود نوعي حسـرت به 

دلـي برايشـان به بـار خواهـد آورد.

ناگهـان قـدرت خريدشـان كاهش يافته اسـت حرفـي براي 
گفتـن ندارند. اين تحقيرشـدگي و بدبختي شـهروندان جداي 
از پيامدهـاي اقتصـادي بـه يـأس عمومي منجر خواهد شـد و 
كرختـي و بي حسـي در برابـر هـر رويـدادي را دامـن مي زند. 
اينگونـه شـده اسـت كـه ايـن روزهـا مردم بـه يكديگـر كه 
مي رسـند مي گوينـد بگـذار دالر آمريـكا بـه صد هـزار تومان 
برسـد، ما كـه ديگر چيزي بـراي از دسـت دادن نداريم. و اين 
ضرب المثـل قديـم ايراني كه »آب كه از سـر گذشـت چه يك 
وجـب چه صد وجـب« به مـرور در جامعه ايراني ايـن روزهاي 

خاص بـر سـر زبان هـا افتاده اسـت.
بي حسـي عمومـي اگـر در جامعـه ايرانـي و ميـان گروه هـاي 
حقوق بگيـر و مزدبگيـر جامعـه ريشـه دوانـده و جاگير شـود 
ذهـن و قلـب و دل آنهـا را از درون تهـي كرده و نسـبت به هر 
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انجمن مديران صنايع به عنوان تشكل كارفرمايى  
غيردولتى با نقش ميانجيگرى بين دولت و بـخش  

خصوصى و جلب مشاركت فعاالن بخش خصوصى 
 به عضويت در انجمن و ارائه خدمات به اعضا در  

راستـاى تاثيرگذارى بر سياستها از طـريق طرح  
مشكالت، ضرورتها، موانع و وضـعيت بنگاه ها در  
شاخه هاى مختلف كسب و كار در عـرصه عمومى  شاخه هاى مختلف كسب و كار در عـرصه عمومى  

تالش ميكند.  
بر اين باوريم مادامى كه نيازها و خواسته هاى ما 
 در حوزه هاى مختلف درگستره عمومى در منظر 

سياست گذاران قرارنگيرد و اهـميت آنها مـورد  
پذيرش واقع نشود در دستوركار نيزنخواهد بود. 

 انجمن تالش ميـكند با تغيير قوانين، سياستـها و  
تصميـمات اتخاذه شده در راستاى بـهبود محيط تصميـمات اتخاذه شده در راستاى بـهبود محيط 
 كسب وكارو پيـگيرى حـقوق اعـضاى خودقدم 

 بردارد.  

به جمع ما بپيونديد 
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