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در مســائل اقتصــادی کشــور، مــا این همــه راجــع بــه مســائل اقتصــادی حــرف می زنیــم، همــه 
هــم تصدیــق می کننــد؛ اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح کردیــم، همــه هــم از صــدر تــا ذیــل تأییــد 
می کننــد، تصدیــق می کننــد، برایــش جلســه ،کمیتــه ، کمیســیون و ماننــد اینهــا هــم تشــکیل 
می دهنــد؛ ]اّمــا[ آنچنانکــه بایــد و شــاید کار پیــش نمــی رود. خــب اشــکال کجــا اســت؟ یــک 
گــره  علمــی وجــود دارد؛ ایــن گــره  علمــی را چــه کســی بایــد بــاز کنــد؟ شــما کــه در دانشــگاه 

هســتید بایــد بــاز کنیــد.
1396/3/31 
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الزامــات و ارکان هــای اقتـــصاد مقاومـــتی کــه ملــزم به دانســتن آن هــا و انجامـــشان هســتیم، به طورکلی 
و بــا توجــه بــه بیانــات رهبــری بــه دو دســته ی کوتاه مــدت و بلندمــدت تقســیم می شــود .
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ــز اهمیــت می باشــد، به طــوری کــه  ــی، قــوی ســاخنت و حامیــت از واحد هــای کوچــک و متوســط حائ ــد مل ــت از تولی در حامی

امــروزه شــاهد ایــن امــر هســتیم کــه واحــد هــای بــزرگ تولیــدی مثــل تولیــد ســیامن و ... وضــع خوبــی دارنــد و همچنیــن در 

ایــن میــان بایســتی از واحدهــای کوچــک و متوســط نیزحامیــت شــود چــون تاثیــر بســیار زیــادی روی معیشــت مــردم دارنــد .

چهــار اصــل اساســی در مدیریــت منابــع ارزی عبارتنــد از:   حفــظ امنیــت، حفــظ ارزش، نقدینگــی و ســود آوری کــه در ایــن میــان 

بایــد توجــه بــه عمــل آیــد کــه منابــع ارزی بــه درســتی مدیریــت شــود و بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، بایســتی یــک تصمیــم 

قاطــع در جهــت مدیریــت ایــن گونــه مســائل از ســوی مدیــران و مســئولین گرفتــه شــود.

ــد متعــادل  ــن دولــت، مــردم و خانواده هــا بای ــه اســت، بنابرای ــات رهــری جهــاد فــی ســبیل الل ــق بیان امــروزه مــرف متعــادل و دوری از ارساف طب

ــد. ــر دوری کنن ــد و از ارساف و تبذی مــرف کنن

ــه  ــا توجــه ب ــن راســتا ب ــون اســتفاده منــود و در ای ــم و پیرشفــت در زمینه هــای گوناگ ــد عل ــد در جهــت تولی ــان بای ــر زم از حداک

ــردد. ــت گ ــف به شــدت تقوی ــز مختل ــان و مراک ــه در جوان ــن قضی ــن مســئله، بایســتی ای ــت ای اهمی

یکــی از اصل هــای اساســی در اقتصــاد مقاومتــی، حرکــت براســاس برنامــه اســت، چــرا کــه حرکت هــای عجوالنــه و تغییــر 

ــا  ــت ت ــن اس ــس ای ــت و مجل ــئولیت دول ــتا، مس ــن راس ــد و در ای ــه می زن ــا رضب ــت م ــی و مل ــاد مقاومت ــه اقتص ــررات ب در مق

ارائــه دهنــد. ایــن اهــداف  بــه   از تغییــرات بی مــورد و عجوالنــه جلوگیــری کننــد و یــک برنامــه کلــی جهــت رســیدن 

تکیــه برمــردم بــه معنــی توامنندســازی بخــش خصوصــی اســت. ایــن توامنندســازی می توانــد بر اســاس تغییــرات قوانیــن یــا از طریــق 

بانک هــا و ... باشــد. امــا همچنــان نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی و فعالیت هــای مــردم بایســتی تقویــت شــود.

ــن  ــا ای ــه ی م ــه ی هم ــن وظیف ــتد. بنابرای ــم بایس ــد و محک ــاوم باش ــمنان مق ــه ی دش ــه و حمل ــل هجم ــد در مقاب ــاد بای اقتص

ــم. ــوذ کنی ــل نف ــم و غیرقاب ــمنان، محک ــر دش ــه و تاثی ــر توطئ ــور را در براب ــت که کش اس

اقتصاد دانش بنیان، تأثیر بسزایی در افزایش تولید رسانه ، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش فرصت های شغلی، اصالح 

کیفیت محیط زیست و ارتقای کیفیت تولیدات به عنوان شاخصه های اصلی توسعه پایدار دارد، بنابراین تقویت این رشکت ها سبب 

استحکام و تقویت اقتصاد کشور می شود.

 4 ( کاهش وابستگی به نفت:
وابستگی به درآمد نفت، سبب ضعف تکیه برتولید داخل می شود و استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی را به حداقل می رساند. 

از این رو بایستی این وابستگی از بین برود که صنایع دانش بنیان می توانند ما را در این راستا یاری کنند و خلع نبود نفت را پر کنند.

 5 ( تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی:
اقتصاد مقاومتی و هدف های آن، یک مطالبه ی عمومی است به طوری که اساتید، دانشجویان و اقتصاد دانان بایستی با زبانی فصیح 

و دانشگاهی این ایده را گسرتش دهند و به درستی بیان کنند و حدود آن را نیز مشخص کنند.
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1 ( حامیت از تولید ملی:

2 ( مدیریت منابع ارزی:

3 ( مدیریت مرصف:

4 ( استفاده حداکرثی از زمان، منابع و امکانات:

5 ( حرکت براساس برنامه:

1 ( تکیه بر مردم:

2 ( مقاوم بودن اقتصاد:

3 ( اقتصاد دانش بنیان:

بیانات رهبری در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشـگاه ها

ــر  ــرای بی اث ــه معنــی شناســایی حوزه هــای فشــار و تــاش ب ــی، ب در تعریــف لغــوی اقتصــاد مقاومت
کــردن و کنتــرل آن هاســت. اصطــاح اقتصــاد مقاومتــی نخســتین بــار، توســط مقــام معظــم رهبــری 
در شــهریور 13۸9 بــه کار بــرده شــد. ایشــان »اقتصــاد مقاومتــی« را معنــا و مفهومــی از کارآفرینــی 
معرفــی کردنــد و بــرای نیــاز اساســی کشــور بــه کارآفرینــی نیــز دو دلیــل »فشــار اقتصــادی دشــمنان« 
ــد. ایشــان در بیاناتشــان دانشــجو ها و اســاتید را  ــرای جهــش« را معرفــی نمودن و »آمادگــی کشــور ب

در قبــال بــه انجــام رســاندن ارکان هــای آن مســئول دانســتند .



شــاید ســال ها بعــد، روزی در کنــار فرزنــدان یــا نوه هایتــان بنشــینید و داســتان ایــن روز هــای عجیــب و غریــب 
کرونایــی را برایشــان تعریــف کنید، از مدرســه یا دانشــگاه نرفتن ها، از خانه نشــینی، از کاس های مجــازی و... اما 
تجربــه ای کــه می توانــد نــه تنهــا صرفــا بــرای خاطــرات، بلکــه بــرای نســل های آینــده و جوامــع و فرهنگ های 
 دیگر)چــه در آینــده و چــه در حــال حاضــر( مفیــد باشــد، وضعیــت کســب و کار در ایــن شــرایط خــاص اســت.

ویــروس کرونــا روی کســب و کار ها ماننــد چاقــوی دو لبــه ای عمــل کــرد، از ســویی باعــث ویرانــی و 
ــان و آســیب نرســاند بلکــه باعــث  ــا زی ــه تنه ــد و از ســویی دیگــر ن ــودی بســیاری از کســب و کار ها گردی ناب
ــد. ــل ش ــی بی بدی ــه فرصت ــل ب ــدی، تبدی ــد ج ــن تهدی ــد و ای ــب و کار ها ش ــدن کس ــر ش ــکوفایی و بهت  ش

در این نوشته، قصد داریم به برخی از راهکار های بهبود وضعیت کسب و کار در شرایط کرونا بپردازیم:

بهبود کسب وکار در وضعیت کرونا

خــوب  راهکار هــای  از  یکــی 
داشــتن  بــرای  کاربــردی  و 
ــر  ــر، تفک ــی موث ــط اجتماع رواب
ــک  ــا عین ــف ب ــائل مختل در مس
ــه  ــا ب ــود ی ــدف خ ــب ه مخاط
عبارتــی، ســعی در فکر کــردن 
بــا دیــدگاه آن هاســت و ایــن 
کســب و کار ها  در  مســئله 

نیــز نمــود جــدی دارد. اگرچــه در شــرایط عــادی 
هــم طبعــا بایــد براســاس میــل مشــتری خــود 
ــود  ــب و کار خ ــه کس ــا ب ــد آن ه ــم و مانن ــل کنی عم
ــئله  ــن مس ــا ای ــرایط کرون ــا در ش ــم؛ ام ــگاه بیندازی ن
ــد  ــر دی ــا تغیی ــد و ب ــدا می کن ــری پی ــت جدی ت اهمی
لــزوم  متغیر هــا،  برخــی  اضافه شــدن  و  مخاطــب 
ــد. ــدا می کن ــت پی ــب و کارمان اهمی ــری در کس  بازنگ

ــران  ــت نگ ــن اس ــا ممک ــتری م ــال، مش ــوان مث به عن
ــر در  ــس اگ ــد؛ پ ــول باش ــتی محص ــت بهداش وضعی
تجارتــی هســتید کــه در آن جنــس یــا چیــزی را 
ــد  ــا بای ــد، حتم ــل می دهی ــود تحوی ــتری خ ــه مش ب

ــتی  ــای بهداش پروتکل ه
کــردن  ضدعفونــی  و 
ــد  ــت کنی ــا را رعای آن ه
مشــتری  خیــال  تــا 
ــا  ــا مث ــد، ی ــت باش راح
طــرف  یــا  مشــتری 
معاملــه ی مــا، ممکــن 
ــت  ــران وضعی ــت نگ اس
تــردد یــا رفــت و آمــد خــود در شــهر باشــد، بنابرایــن 
بایــد ســهولت او را فراهــم کــرد و به طــور خاصــه بــا 
اندیشــیدن بــه ســبک طــرف مقابــل می توانیــم نیاز هــا 
یــا موانــع او را شناســایی و راه را بــرای کســب   وکار خــود 

ــم. ــاز کنی ب

ایجاد کانال های جدید برای فروش
اگرچــه در بحــران کرونــا، نــه تنهــا مــردم عــادی بلکــه 
ــکات  ــه مش ــزرگ ب ــب و کار های ب ــرکت ها و کس ش
بزرگــی برخــورد کرده انــد، امــا همچنان مردم بــه دنبال 
نیاز هــای ضــروری و حتــی غیر ضــروری خــود هســتند 

 و تقاضــا همچنــان ادامــه دارد امــا بــه شــیوه ای دیگــر.
به عنــوان مثــال، در کشــور خودمــان، بســیاری از 
مــردم بــرای قــرار نگرفتــن در معــرض ویــروس کرونــا، 
ــوپرمارکت ها،  ــور در س ــای حض ــد بج ــح می دهن ترجی
در خانــه بماننــد و از مغازه دار هــا بخواهنــد، کاالی 
ــا  ــد ت ــفارش دهن ــوپر مارکت س ــان را از س مورد نیازش
ــود، در دوران  ــر اســنپ ف ــه ی مدی ــه گفت ــه ب ــی ک جای
ــر  ــه ســفارش مواد غذایــی از اســنپ فــود 4   براب قرنطین
ــن،  ــن اپلیکیش ــذا از ای ــفارش غ ــزان س ــا می ــده، ام ش
کاهــش یافتــه اســت. بــرای پیــدا کــردن مثالــی دیگــر 
ــی  ــرای کســب و کار، کاف ــد ب از ایجــاد کانال هــای جدی
ــه  ــاری را ب ــیامک انص ــره ی س ــر چه ــار دیگ ــت ب اس
ــل  ــه نق ــه ب ــم ک ــاره کنی ــا اش ــه بای ــم و ب ــاد بیاوری ی
از خبرگــزاری فــارس، نشــان دهنــده ی ســرمایه گذاری 
ــای  ــد در فض ــال جدی ــک کان ــاد ی ــرای ایج کان ب
کســب و کار اســت، به طــوری کــه اگــر فــرض شــراکت 
درصــدی آن هــا بــا صدا و ســیما را کنــار بگذاریــم، بنابــر 
محاســبات 5۸3 میلیــارد تومــان، تنهــا صــرف هزینــه ی 
تبلیغــات ایــن شــبکه ی هوشــمند خریــد و فــروش کاال 

در صداوســیما شــده اســت.

وقتــی در روزگار کرونایــی، شــاهد کاهــش ســرعت 
برنامه هــای کوتــاه مــدت خــود شــده اید، ایــن فرصتــی 
ــکوها،  ــا، س ــدد عملکرده ــی مج ــرای ارزیاب ــی ب طای
ــای  ــی برنامه ریزی ه ــام برخ ــود و انج ــای خ فراینده ه
ــاید در  ــه ش ــی ک ــت، فرصت ــدت اس ــتراتژیک بلند م اس
ــن  ــاال ای ــد و ح ــدا نمی ش ــی پی ــای قبل ــی ه روزمرگ
کروناســت کــه فرصــت فکر کــردن بــه ایــن مســائل را 

ــد.  ــا می ده ــه م ب

آمادگی برای افزایش تقاضا
ــاری در  ــن بیم ــیدن دوران ای ــان رس ــه پای ــس از ب  پ
ــود  ــا، بهب کشــور ها و برداشته شــدن برخــی محدودیت ه
ــد  ــزی باش ــریع تر از چی ــد س ــادی می توان ــاع اقتص اوض
کــه فکــرش را می کنیــم، اگــر امــروز بیــش از حــد بــه 
عقــب برگردیــم ممکن اســت رقبــای اقتصادیمــان گوی 
ــد و شــرایط پســاکرونایی کامــا  ــا برباین ســبقت را از م
ــوان همیــن  ــه نفــع آن هــا تغییــر کنــد. بنابرایــن می ت ب
امــروز گام هــای بلنــدی بــرای رســیدن بــه موفقیــت در 

آینــده برداریــم و از ایــن بحــران عبــور کنیــم.

  علی چمن آرا   |  عضو فعال دانشکده  
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کار بر روی سرمایه گذاری بلند مدت
نگاه به مسائل، مانند مخاطب



ــا  ــه ب ــی هســتند ک ــت ارزهای ــال در حقیق ــای دیجیت ارزه
پروتکل هــای رمزگــذاری شــده طراحــی می شــوند و 
هدفشــان کاهــش تقلــب و ممانعــت از جعــل و کاه برداری 

ارزی اســت.
مهم تریــن ویژگــی ارز دیجیتــال در غیرمتمرکــز بــودن آن 
اســت؛ یعنــی هیــچ نهــاد، ســازمان و یــا دولــت خاصــی آن 

را تحــت نظــارت و کنتــرل خــود نــدارد.
ارزهــای دیجیتــال انــواع مختلفــی دارنــد و از محبوب تریــن 
 ،)Bitcoin( ــن ــه بیت کوی ــوان ب ــا می ت ــن آن ه و مهم تری
 )Ethereum( اتریــوم ،)Bitcoin cash( بیت کویــن کــش

اشــاره کــرد.

خوب یا بد سرمایه گذاری ارز دیجیتال
نکتــه مهمــی کــه دربــاره ارز دیجیتــال وجــود دارد و 
بایــد همیشــه آن را در نظــر داشــته باشــید، ریســک 
ســرمایه گذاری بــا توجــه بــه کاری کــه می خواهیــد انجــام 
دهیــد اســت؛ یعنــی بســیاری از ســرمایه گذارها صرفــًا بــر 
ــه  ــی ک ــرفت های معمول ــان و پیش ــدس و گم ــاس ح اس
ــد.  ــدام می کنن ــن کار اق ــه ای ــبت ب ــال دارد، نس ارز دیجیت
درحالی کــه رمــز ارز در عمــل هیــچ تفاوتــی بــا پــول نقــد 
ــول نقــد را  ــدارد. پــس همان طــور کــه شــما مقــداری پ ن
ــر  ــش بیش ت ــان قیمت ــذر زم ــا گ ــا ب ــد ت ــره می کنی ذخی
ــال  ــهٔ ارز دیجیت ــر درزمین ــودآوری بیش ت ــرای س ــود، ب ش
هــم مجبوریــد تــا مبلــغ باالتــری را ســرمایه قــرار دهیــد. 
ــام  ــی انج ــچ کار خاص ــما هی ــع ش ــن روش درواق ــا ای ب
ــپارید. ــانس می س ــت ش ــه دس ــز را ب ــد و همه چی نمی دهی

ــا ایــن تفاســیر بهتــر اســت از ارز دیجیتــال در راه کاری  ب
کــه واقعــًا بــرای آن ایجــاد شــده اســتفاده کنیــد و ســعی 

کنیــد کــه بــه همــان روش از آن ســود بگیریــد.
 

کفه سنگین رمز ارز
ــت و  ــر امنی ــه خاط ــدگان ب ــرف کنن ــی از مص خیل
ــتفاده  ــال، از ان اس ــودن ارز دیجیت ــگاری ب ــز ن رم
می کننــد. ایــن شــیوه معاملــه برخــاف انــواع 
ــریع تر  ــه س ــت بلک ــن اس ــا ایم ــر، نه تنه قدیمی ت
و کم هزینه تــر هــم هســت. بــه همیــن خاطــر 
ــای  ــا معامله ه ــه ب ــانی ک ــار و کس ــیاری از تج بس
ــد از ارز  ــح می دهن ــد، ترجی ــروکار دارن ــزرگ س ب

ــد. ــتفاده کنن ــال اس دیجیت
 

آسمان دیجیتال کشورها چه رنگی است؟
روسیه

رویکــردی  چیــن،  بــا  مقایســه  در  روســیه 
ــچ  ــوز هی ــه هن ــه ای ک ــهل انگارانه تر دارد، به گون س
ــاذ  ــا اتخ ــن فض ــا ای ــه ب ــی در رابط ــع قانون موض
نکــرده اســت. بیت کویــن قانون گــذاری نشــده 
امــا اســتفاده از آن به عنــوان گزینــه ای بــرای 
ــن کشــور  ــات در ای ــا و خدم پرداخــت وجــه کااله

ــت. ــی اس غیرقانون

آمریکا
آمریــکا بــه دلیــل داشــتن رویکــرد قانون گــذاری و 
ــتخراج  ــای اس ــی، زیربن ــه و عمل ــی واقع بینان نظارت

ــی  ــیون معامات ــتحکمی دارد. کمیس ــوی و مس ق
ــا CFTC، در ســپتامبر  ــی کاالی ایاالت متحــده ی آت
۲۰15 بیت کویــن را در رده کاالهــا قــرار داد و تــا به 

امــروز نیــز بــه همیــن عنــوان شــناخته می شــود.
در کل، هیــچ محدودیــت خاصــی بــرای فعالیت های 
ــا  ــدارد، ام ــود ن ــال وج ــای دیجیت ــتخراج ارزه اس
ــی در  ــرد متفاوت ــی رویک ــا به طورکل ــی ایالت ه برخ

ــد. ــال اتخــاذ کرده ان ــا ارزهــای دیجیت رابطــه ب
 

ایران
و  قضایــی  اجرایــی،  مختلــف  دســتگاه های 
ــش شــدید مصــرف  ــل افزای ــه دلی ــذاری، ب قانون گ
بــرق در کشــور در ماه هــای اخیــر، مواضــع مختلــف 
و اغلــب ســخت گیرانه ای نســبت بــه صنعــت 

ــت. ــرده اس ــاذ ک ــال اتخ ــتخراج ارز دیجیت اس
 باوجــود فضــای مثبتــی کــه در پایــان ســال 
ــه  ــود، عرص ــده ب ــاد ش ــور ایج ــن کش ۲۰1۸ در ای
ــا زمانــی  ــد ت ــران، بای اســتخراج ارز دیجیتــال در ای
ــرق  ــه ب ــا تعرف ــه ب ــی در رابط ــی قطع ــه تصمیم ک
ــران  ــت ای ــب دول ــگ از جان ــتفاده در ماینین مورداس
اتخــاذ شــود، چنــد مــاه باتکلیفــی و فضــای مبهــم 

ــد. ــل کن را تحم

حکم شرعی در رابطه با معامله ارز دیجیتال
ــن  ــق و روش ــتوانه دقی ــن ارز پش ــه ای ــی ک ــا زمان ت
ــته  ــور را نداش ــزی کش ــک مرک ــت بان ــل حمای مث
باشــد، بــدون پشــتوانه و ارزش اســت و اگــر اقتصــاد 
ــر اســاس آنچــه کارشناســان اقتصــادی  کشــور را ب
حــق  زدن  دور  و  پول شــویی ها  بــا  می گوینــد 
ــه خطــر بینــدازد، ازنظــر شــرع بدیهــی  حاکمیــت ب
اســت کــه دارای اشــکال اســت. پــول ملــی توســط 
ــر  ــه منتش ــا منطق ــور ی ــر کش ــزِی ه ــک مرک بان
ــن«  ــا »بیت کوی ــت، ام ــار اس ــود و دارای اعتب می ش
و امثــال آن توســط ماینرهــا )معدنچیــان اینترنتــی( 
ــق  ــاص و تواف ــی خ ــم ریاض ــاس مکانیس ــر اس و ب

عمومــی تهیــه می شــود و اعتبــار می یابــد.
بــه اذعــان کارشناســان اقتصــادی، تاکنــون کیفیــت 
ــال  ــت و احتم ــن نیس ــی روش ــه به خوب ــن معامل ای
ضــرر و نوســانات شــدید در ایــن بــازار وجــود دارد. 
برخــی از کارشناســان تعبیــر بــه حبــاب ارزی دارنــد. 
یکــی از مصداق هــای غیــر فقهــی ایــن اســت 
ــری  ــچ مســئولیتی قابل پیگی ــازار، هی ــن ب ــه در ای ک
ــا  ــرای مــردم مشــکلی رخ بدهــد ی نیســت و اگــر ب
ــش  ــن شــبکه ارزش ایــن ارز را کاه حاکمــان ای
بدهنــد، مشــخص نیســت چــه بایی ســر خریــداران 
مســئله  کــه همیــن  بپرســید  می آیــد؟! شــاید 
ــخ  ــود دارد، پاس ــز وج ــورها نی ــانات در ارز کش نوس
ــار  ــی دچ ــن راحت ــه ای ــی ب ــای مل ــم ارزه می دهی
نوســانات شــدید نمی شــوند و هیــچ گاه پشــتوانه 
ــتوانه آن  ــون پش ــد، چ ــت نمی دهن ــود را از دس خ
حاکمیــت ملــی یــک کشــور وجــود دارد و اعتبــارات 
ــور  ــت کش ــخص و در دس ــن، مش ــًا روش آن کام
اســت. بااین حــال، اکثــر مراجــع تقلیــد ایــن معاملــه 

ــد. ــام کرده ان ــرام اع را ح

ارز دیجیتال 
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عراق  بستری  برای دورزدن تحریم   ها
ــای  ــار تحریم ه ــر ب ــران در زی ــه ای ــه اینک ــه ب با    توج
ســنگین آمریــکا قــرار دارد و آمریــکا انــواع کاال  هــای 
ــار  ــرار داده  ،  این ب ــا ق ــت تحریم  ه ــف را در لیس مختل
تحریم هــا  دور زدن  بــرای  خوبــی  بســتر  عــراق 
می باشــد. اگــر شــما علــت ایــن  ســخن را می خواهیــد 
ــور  ــه حض ــه ب ــه با  توج ــرد ک ــاره ک ــد اش ــد، بای بدانی
داعــش در ایــن  کشــور و عقب  ماندگــی نظــام بانکــی 
و اداری در عــراق ، باعــث شــده  که کشــور هایی مثــل 
آمریــکا بــا دقــت کمتــری بتواننــد مــراودات بانکــی را 
ــراق  ــه این ســخنان، ع ــه ب ــس با توج ــد. پ رصــد کنن
می توانــد بســتر دور زدن تحریم هــا را بــرای مــا 

فراهــم کنــد.

ظرفیت های عراق برای بحث صادرات و ارقام :
لجستیک و حمل   و  نقل

بحــث حائــز اهمیــت در حمل  و  نقــل ایــن  اســت کــه 
با توجــه بــه بــاال رفتــن هزینه هــای  گمرکــی و 
بنــادر ترکیــه و اردن، بــرای بســیاری مهــم شده اســت 
کــه از بســتر حمل و نقلــی و لجســتیک ناامــن و 
ــه  ــرد. البت ــتفاده ک ــوان اس ــراق می ت ــاختار ع بی س
همان طــور کــه اشــاره شــد، عــاوه بــر مزایایــی کــه 

ــز دارد. ــی نی دارد معایب

بایــد بــه این موضــوع اشــاره کــرد کــه  البتــه 
ــی  ــائل گمرک ــل مس ــرای  ح ــت ب ــای  دول رایزنی ه

شــلمچه و چذابــه حائــز اهمیــت اســت، اگرچــه 
مســائل از طــرف  داخلــی حــل شــده باشــد امــا بایــد 

در مرز هــای  خارجــی نیــز حــل شــود.

ظرفیت های مالی
در کشــورعراق معامــات متوســط و پاییــن به صورت 
نقــدی انجــام می شــود کــه همیــن مبــادالت نقــدی، 
مزیــت ارزی بــرای  کشــور به حســاب می آیــد. در 
ــل  ــی وارد عم ــش دولت ــاال بخ ــطح ب ــادالت س مب
می شــود کــه البتــه امیــد اســت کــه دولــت کار هایــی 
بــرای  معامــات بانکــی بیــن دو کشــور انجــام  دهــد، 
ــود  ــاختی وج ــکات زیر س ــن  مش ــان ای ــا همچن  ام
دارد کــه ایــن مــورد باعــث هــدر رفتــن بســیاری از 

می شــود. ظرفیت های بــزرگ  صادراتــی 
ظرفیت توریسم سالمت

ــطح  ــکی س ــای  پزش ــران در زمینه ه ــبختانه ای خوش
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای باالی ــی دارد و ظرفیت ه باالی
ــیار  ــت بس ــد، قیم ــه می دانی ــود دارد. همان طورک وج
پاییــن درمــان در ایــران باعــث افزایــش دســت 
دالالن در ایــن  زمینــه شــده اســت، متأســفانه دولــت 
بــرای  زیرســاختی  دارد  قصــد  کــه  سال هاســت 
بــا  این موضــوع درســت کنــد کــه توریســت ها 
ســاختار مناســبی وارد کشــور و ســپس درمــان شــوند 
کــه هنــوز کاری بــرای این ظرفیــت بــزرگ 4۰۰هــزار 
نفــری عــراق انجام نشــده و در دســت داّلالن اســت.

ظرفیت صادرات به عراق
ــه  ــران ب ــرای ای ــی ب ــی  بزرگ ــراق شــریک صادرات ع
شــمار مــی رود کــه حــدود ۲1درصــد صــادرات ایــران 
ــترین  ــن بیش ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ــران محســوب می شــود  ــی ای درصــد تمرکــز صادرات
کــه البتــه در جــای خــود بســیار پاییــن اســت.

ــیار  ــد بس ــادرات ، بای ــون دالری ص ــت 9میلی این ظرفی
بیشــتر از ایــن مقــدار باشــد کــه متأســفانه بــا توجــه 
ــث  ــا در بح ــده، م ــام ش ــه انج ــی ک ــه کوتاهی های ب
محســوب  دومین کشــور  عــراق،  کشــور  واردات 

می شــویم.
در طــی ســال های 9۰ تــا 94، رشــد صــادرات منفــی 
ــن  ــی، در بی ــاق بازرگان ــه ی ات ــه گفت ــت. ب بوده اس
ــال های  ــی س ــراق ط ــی ع ــای واردات ــده کااله عم
ــته  ــود داش ــم کاال وج ــداد 6 قل ــا ۲۰15، تع ۲۰13 ت
کــه ایــران در صــادرات آن هــا، دارای مزیــت صادراتی 
نســبت بــه ســایر  جهــان اســت. بااین حــال، باتوجــه به 
ــران توانســته  ــه، ای ــت در این زمین ــای دول کم کاری ه
فقــط ۷/۲ تــا 3۰درصــد نیــاز کشــور عــراق را درایــن 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای ــن کن ــم کاال تأمی 6 قل
ــا حــدود  ــام ت ــن  اق ــه ی  صــادرات ای ــران در زمین ای
1۰۰درصــد توانایــی دارد. محمدامیــن حاج کاظمیــان ،  

تدبیر یا خوش بینی ؟ مسئله این است!

محمدحسن سعیدی   |   عضو فعال دانشکده

روابط اقتصادی باعراق

کــه چندیــن  ســال اســت به عنــوان موفق تریــن 
صادرکننــده محســوب می شــود، بــه این موضــوع 
اشــاره کــرده اســت:» بــا وجــود کم کاری هــای  
موجــود برای صــادرات، اصــا قانع کننــده نیســت 
اگــر  کســی بگویــد مــن به خاطــر نبــود بعضــی زیــر 
ــادر  ــود را ص ــادر کاالی خ ــتم ص ــاخت ها نتوانس س
ــدارد«.  ــد ن ــی نش ــت ول ــخت  اس ــه س ــم، اگرچ کن
ایــن نکتــه ، چندیــن  ســال اســت توســط اقتصاددانــان 
از  یکــی  کــه  می شــود  اشــاره  متخصصیــن  و 
ــث  ــن بح ــور همی ــادی کش ــد اقتص ــای  رش راهکار ه
صــادرات اقــام قابــل صــادرات اســت کــه بــه شــدت 

ــود. ــد ب ــد خواه در بحــث ارز آوری مفی
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داستان بودجه
ــی  ــه زندگ ــه در جامع ــان هایی ک ــروه از انس ــر گ ه
می کننــد، بــرای ادامــه حیــات اجتماعــی خــود 
ــت  ــت و پرداخ ــور بــه دریاف ــا مجب ــع نیازه و رف
ــم  ــجو تصمی ــار دانش ــًا چه ــتند. مث ــول« هس »پ
آخــر  گذرانــدن  و  اســتراحت  بــرای  می گیرنــد 
ــمالی  ــتان های ش ــی از اس ــه، دو روز را در یک هفت
کشــور بگذراننــد، یکــی از آن هــا بــا انتخــاب جمــع، 
»مادرخــرج« می شــود و هرکــدام از اعضــای گــروه 
ــخصی  ــاِب ش ــا تسویه حس ــه ی ــِت وج ــرای دریاف ب

ــد.   ــه می کن ــه او مراجع ــود، ب خ
مدیریــت  وظیفــه  خانواده هــا  در  مثــال،  بــرای 
ــوار  ــت خان ــده سرپرس ــر عه ــا، ب ــرج اعض دخل وخ
ــنایی  ــواده آش ــخاص خان ــک اش ــا تک ت ــت. او ب اس

دارد و می دانــد هرکــدام بســته بــه شــرایط خــود چــه 
ــر کوچــک  ــًا دخت ــی دارد. مث هزینه هــا و درآمدهای
خانــواده کــه قــرار اســت امســال بــه مدرســه بــرود 
ــاج  ــد احتی ــاس جدی ــاب و لب ــر، کت ــه لوازم التحری ب
ــغول  ــال مش ــواده، امس ــزرگ خان ــر ب ــا پس دارد و ی
ــد بعضــی هزینه هــای خــود  ــه کار شــده و می توان ب

را از منبــع درآمــد خــود تأمیــن کنــد.
هرچــه قــدر ایــن گــروه از اجتمــاع بزرگ تــر 
باشــد، تصمیمــات درســت یــا غلطــی کــه در مــورد 
تعــداد  روی  شــود،  گرفتــه  آن هــا  دخل وخــرج 

بیشــتری انســان تأثیــر می گــذارد.
دولت هــا هــم به عنــوان مدیــر جامعــه، وظیفــه 
ــد. ــور را دارن ــرج کش ــرای دخل وخ ــزی ب برنامه ری

ــت  ــون اساســی، دول ــق اصــل پنجــاه و دّوم قان طب
ــال  ــرج س ــود از دخل وخ ــرآورد خ ــت ب ــف اس موّظ
آینــده را در قالــب »الیحــه بودجــه« تقدیــم مجلس 

شــورای اســامی کنــد و در صــورت 
الیحــه  مجلــس،  تصویــب 

ــه  ــل ب ــه آن ســال، تبدی بودج
دولــت  و  می شــود  قانــون 

ــه اجــرای آن  ــف ب موظ
می گــردد.

 تهدید مهلک
ــواده  ــد خان ــی درآم وقت

را  آن  هزینه هــای  کفــاف 
ــود  ــای خ ــروش دارایی ه ــه ف ــور ب ــد، مجب نمی ده
ــا  ــند ت ــود را می فروش ــل خ ــًا اتومبی ــوند. مث می ش
ــًا، احتســاب  ــد. طبیعت صــرف هزینه هــای خــود کنن
ــا  ــالیانه و ی ــه س ــرآورد هزین ــودرو در ب ــت خ قیم
ماهیانــه ای کــه سرپرســت خانــوار انجــام می دهــد، 
حاکــی از ایــن اســت کــه »کســری درآمــد« وجــود 
ــی  ــروش دارای ــه ف ــور ب ــن مجب ــرای همی دارد و ب

ــتند. هس
»نفــت« هــم جــزو دارایی هــای یــک کشــور 
ــل از  ــد حاص ــت درآم ــی دول ــًا وقت ــت و عم اس
ــی  ــد؛ یعن ــت را در بودجــه لحــاظ می کن ــروش نف ف
ــود  ــه از خ ــه برگرفت ــات ک ــد مالی ــی مانن درآمدهای
ــای  ــن هزینه ه ــرای تأمی ــت، ب ــور اس ــاد کش اقتص

ــت. ــی نیس ــت کاف دول
حــال شــاید ســؤال شــود کــه چــرا احتســاب درآمــد 

نفتــی در بودجــه مضــر تلّقــی می شــود؟
ــای  ــر از دارایی ه ــی، اگ ــه از طرف ــر اینک ــه خاط ب
بانــک مرکــزی بــه شــمار آیــد و به جــای آن 
ــد،  ــرل نشــده افزایــش یاب نقدینگــی به صــورت کنت
ــر ارز وارد  ــود. از طــرف دیگــر اگ ــد ب ــوّرم زا خواه ت
ــش  ــث کاه ــگاه اول باع ــاید در ن ــود، ش ــازار ش ب

ــا  ــود اّم ــی ش ــول ملّ ــش ارزش پ ــت ارز و افزای قیم
واردات  غیرمنطقــی  و  بی رویــه  افزایــش  باعــث 
کاالی خارجــی و درنتیجــه اختــال در رونــد تولیــد 
ــه  ــا توّج ــه ب کشــور اســت ک
فرمایشــات مقــام معّظــم 
ــا  ــر ب ــًا مغای ــری، اص رهب
سیاســت اقتصــاد مقاومتی و 
ــای  ــت. تحریم ه ــتباه اس اش
ــال  ــادی در س ــدید اقتص ش
99 ، باعــث کاهــش فــروش 
درآمــد  کاهــش  و  نفــت 

ــد. ــت ش ــی دول نفت
متأســفانه در الیحــه بودجــه 
14۰۰، وابســتگی بودجــه بــه 
درآمــد نفتــی نســبت بــه بودجه هــای مصــّوب ســال 
ــه 3۰ درصــد رســیده  9۸ و 99 افزایــش داشــته و ب

اســت.
ــن اینکــه انتظــار  ــا در نظــر گرفت ــن وابســتگی ب ای
مــی رود ماننــد ســال 9۸ و 99 خیلــی از ایــن درآمــد 
نفتــی حّتــی محقــق نیــز نشــود، اقتصــاد کشــور را 

بــا مشــکل بیشــتری روبــه رو خواهــد نمــود.

بودجه ۱۴00 
تهدید مهلک، فرصت طالیی

محمدرضا گیاه پور  | عضو فعال دانشکده
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پیش بینی شــده  هزینه هــای  دیگــر،  طــرف  از 
دولــت در الیحــه بودجــه 14۰۰ )کــه اکثــراً شــامل 
حقــوق کارکنــان دولــت و مســتمری بازنشســتگان 
اســت(، بااینکــه انتظــار می رفــت تــا حــّد ممکــن 
کاهــش پیــدا کنــد، افزایــش چشــمگیری پیداکرده 

. ست ا
ــد ممکــن اســت در  ــن نقدینگــی، هرچن ــاال رفت ب
به خاطــر  را  خانوارهــا  به ظاهــر  و  کوتاه مــدت 
افزایــش درآمــد راضــی کنــد، اّمــا توّرمــی کــه بــه 
ــکات  ــا مش ــور را ب ــاد کش ــی آورد اقتص ــود م وج

ــرد. ــد ک ــه رو خواه اساســی روب

شــرایط کاهــش ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، 
ــه رشــد اقتصــادی و  ــت، الزم ســرمایه گذاری دول

اشــتغال اســت.

ــرمایه گذاری  ــهم س ــعه، س ــم توس ــه شش در برنام
درصــد   ۲۲ حــدود   ،14۰۰ ســال  در  دولــت 
در  ســهم  ایــن  اّمــا  اســت؛  پیش بینی شــده 
الیحــه بودجــه 14۰۰ بــه 11 درصــد رســیده کــه 
ــزان در ده ســال گذشــته اســت و ــن می در کمتری
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 کاهــش چنیــن مخارجــی، رشــد اقتصــادی کشــور را 
ــد. ــف می نمای تضعی

فرصت طالیی
ــد،  ــر اقتصــاد کشــور آوردن فشــاری کــه تحریم هــا ب
باعــث کاهــش فــروش نفــت در ســال 9۸ و 99 شــد.

بــا توّجــه بــه اینکــه دولــت بایــد درآمدهــای غیرنفتی 
خــود را افزایــش داده و هزینه هــای خــود را کاهــش 
دهــد، می تــوان بــا خــارج کــردن درآمدهــای نفتــی، 
ــد خــاص شــد. ــار می آورن ــه ب ــه ب ــی ک از زیان های

از طــرف دیگــر، بــا بهبــود در نظــام مالیاتــی و تقویت 
آن، درآمــد ســالم دولــت افزایــش پیــدا می کنــد و بــا 
جلوگیــری از کســری بودجــه، شــاهد تــوّرم و فشــار 

مضاعــف بــه مــردم، نخواهیــم بــود.}1{
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