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امیـرمهـدی شجاعـی

  ســـواد مـــالــی،
 دانشی ضروری برای همـه

هــوش و ســواد مالــی یــک رونــد ذهنــی اســت کــه طــی 
آن می توانیــد مشــکالت مالــی  خــود را رفــع کنیــد. 
امــروزه بــا تغییــرات زیــاد و تکنولوژی هــای فروانــی 
روبــه رو هســتیم کــه گســترده تر از تغییــرات ادوار گذشــته 
هســتند. هــر اتفاقــی کــه در آینــده رخ دهــد مــا را بــا دو 
ــه  ــم محتاطان ــد؛ می توانی ــه می کن انتخــاب اساســی مواج

ــا اینکــه هوشــمندانه عمــل کنیــم. جلــو برویــم ی

سواد مالی چیست؟
بــه طــور کلی ســواد مالــی عبــارت اســت از داشــتن دانش 
و درک کافــی دربــاره مفاهیــم مالــی و روش هــای موجــود 
ــل  ــرای ح ــش ب ــن دان ــتفاده از ای ــن اس در آن و همچنی
ــن  ــدی از ای ــا بهره من ــی پیــش رو. شــما ب مشــکالت مال
ــاره مســائل مالــی خــود  ــه راحتــی درب ســواد می توانیــد ب
ــای  ــی گزینه ه ــری تمام ــل از تصمیم گی ــید و قب بیاندیش
ــا را  ــن آن ه ــت بهتری ــد و در نهای ــود را بررســی کنی موج

انتخــاب نماییــد.

پنج مولفه سواد مالی:
بــرای اینکــه ســواد مالــی را به طــور کلــی بیاموزیــم، الزم 
اســت بــا پنــج مفهــوم اصلــی کــه بــرای بهبــود آن موثــر 
ــا تمریــن مــداوم می تــوان تســلط  اســت، آشــنا شــویم. ب
کافــی بــر ایــن موضوعــات پیــدا کــرد و در طــول زندگــی 

ــد. ــد ش ــته ها بهره من ــن دانس از ای

1.بودجه بندی
ــت  ــه ای اس ــتن برنام ــی  داش ــواد مال ــی از ارکان س یک
ــر اســاس آن، درآمدهــا و  ــه آن متعهــد باشــیم و ب کــه ب

ــم. بودجه بنــدی و حفــظ آن،  ــرل کنی هزینه هایمــان را کنت
از جملــه راه هــای کنتــرل منابــع مالــی اســت. بــا اجــرای 
ــت  ــود کیفی ــث بهب ــم باع ــن می توانی ــن رک ــح ای صحی

ــویم. ــود ش ــی خ ــرایط اقتصــادی و زندگ ش
بســیار دشــوار اســت کــه بــدون پیگیــری بودجــه و داشــتن 
ــود  ــد و مخــارج خ ــه درآم ــح، ب ــی صحی ــه مال ــک برنام ی
نظــم دهیــم و پاســخگوی آن باشــیم کــه درآمــد ماهیانــه 
خــود را صــرف چــه مــواردی  کــرده و چگونــه آن را 
کنتــرل کنیــم. بنابرایــن بــرای افــرادی کــه هــوش مالــی 
ــیار  ــدی بس ــی بودجه بن ــر مبان ــلط ب ــد، تس ــرا می گیرن را ف

ضــروری اســت.

2.درک نرخ بهره
ــع  ــی بیشــتر مناب ــد در صرفه جوی ــرخ بهــره می توان درک ن
ــرخ  ــا دانســتن و محاســبه ن ــال، ب ــرای مث ــد. ب کمــک کن
بهــره هنــگام اخــذ وام، متوجــه می شــویم کــه چــه مقــدار 
ــک  ــم. بی ش ــد بپردازی ــی بای ــدت زمان ــه م ــول را در چ پ
ایــن موضــوع در تصمیم گیری هــای مالــی تاثیرگــذار 
ــد کــه چــه  ــه شــما کمــک کن ــد ب ــود و می توان خواهــد ب
منابــع پولــی را بــه زندگــی خــود اضافــه و از افــزودن کــدام 

یــک صــرف نظــر کنیــد.

3.اولویت بندی صرفه جویی
بدیهــی اســت کــه صرفه جویــی یــک جنبــه مهــم و 
ــه  ــتیابی ب ــی و دس ــت مال ــظ وضعی ــرای حف ــروری ب ض
خواســته های بزرگتــر اســت، امــا اکثــر افــراد ایــن جنبــه را 
بــه انــدازه کافــی در اولویــت قــرار نمی دهنــد و اطالعــات 

ــد.  ــت آن ندارن ــا اهمی درســتی در رابطــه ب

4.تله چرخه اعتبار-بدهی
ــت  ــه دس ــان تر از ب ــیار آس ــی بس ــار مال ــت دادن اعتب از دس
ــدن  ــود آم ــه وج ــش از ب ــت. پی ــول اس ــاره آن پ آوردن دوب
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــورد آن بس ــش در م ــب دان ــی، کس بده
ــد  ــود، می توان ــت ش ــتی مدیری ــر به درس ــار اگ ــت. اعتب اس
ابــزار مفیــدی بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی ایــده آل باشــد.

5.ایمنی و مشکالت سرقت اطالعات
در عصــر حاضــر بــا توجــه بــه افزایــش چشــمگیر مــراودات 
ــات  ــرقت اطالع ــل س ــت معض ــی و از راه دور، اهمی اینترنت
ــاش  ــری از ف ــرای جلوگی ــت. ب ــده اس ــته ش ــش از گذش بی
ــه خــود، الزم اســت کــه اقدامــات  شــدن اطالعــات محرمان
ــدود  ــور و مح ــز عب ــت از رم ــرای حفاظ ــگیرانه ای را ب پیش
ــه  ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــه ب ــی ک ــزان اطالعات ــردن می ک
ــات  ــن اقدام ــد؛ ای ــام دهی ــود انج ــته می ش ــتراک گذاش اش
باعــث حفــظ حســاب های شــما و مانــع از بــه وجــود آمــدن 

خســارت می شــود.

اهمیت سواد مالی
در گذشــته از پــول بــرای انجــام خریدهــای روزانــه اســتفاده 
می شــد؛ امــا امــروزه پــول نقــش اساســی تری را در زندگــی 
ــی  ــواد مال ــتن س ــورت نداش ــد و در ص ــا می کن ــراد ایف اف
ــش  ــیر پی ــن مس ــکلی مناســب در ای ــه ش ــوان ب الزم، نمی ت
رفــت. بســیاری از افــراد بــرای گذرانــدن زندگــی بــه ســبک 
ایــده آل خــود، در کنــار مدیریــت مالــی شــخصی، بخشــی از 
ــه  ــد. ب ــره می کنن ــرمایه گذاری ذخی ــرای س ــان را ب درآمدش
ــی، در  ــتن درک کاف ــا داش ــه ب ــت ک ــل الزم اس ــن دلی همی

ــد. ــه شــکل درســتی گام بردارن مســیر مدیریــت مالــی ب

با داشتن سواد مالی یاد می گیرید:
1. چگونه درآمد خود را مدیریت کنید.

2. چگونه بدهی های خود را مدیریت کنید.
3. چگونه بخشی از درآمد خود را پس انداز کنید.

4. برای دوران بازنشستگی برنامه ریزی کنید.
در واقــع بــا داشــتن ســواد مالــی، عــالوه بــر اینکــه درک 
خوبــی دربــاره تئوری هــا و مفاهیــم موجــود در ایــن حــوزه 
زمینــه  در  دانــش  ایــن  از  پیــدا می کنیــد، می توانیــد 
مدیریــت مالــی نیــز بــه شــکلی کاربــردی اســتفاده نماییــد. 
هــر فــردی نیــاز دارد کــه در خصــوص امــور مالــی دانــش 
ــود  ــی خ ــواد مال ــت س ــتای تقوی ــته و در راس ــی داش کاف
ــه  ــد در زمین ــورت، نمی توان ــن ص ــر ای ــردارد. در غی گام ب
ــرا  ــد ؛ زی ــته باش ــبی داش ــرد مناس ــی عملک ــت مال مدیری
بــدون بهره منــدی از ســواد مالــی، تصمیمــات گرفتــه 
شــده فــرد و اقداماتــی کــه در راســتای همــان تصمیمــات 
خواهــد داشــت، مناســب نبــوده و نمی توانــد موفقیــت الزم 

ــه همــراه داشــته باشــد. را ب

سخن آخر
بــه یــاد داشــته باشــید کــه هزینــه کــردن بــرای آموختــن 
ســواد مالــی، نوعــی هزینــه بــرای ســاخت زیربنــای 
موفقیــت اســت. همچنیــن، بــدون تردیــد مهم تریــن نشــانه 
ــردن  ــرج ک ــت خ ــارت در درس ــتن مه ــی، داش ــواد مال س
ــتر از  ــی، بیش ــواد مال ــتن س ــه، داش ــت. در نتیج ــول اس پ

ــرد. ــد ک ــک خواه ــما کم ــدن ش ــد ش ــه ثروتمن ــول ب پ
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در سخنرانی نوروزی، مقام معـظم رهبــری شعار امـسال را 
»تولـید، پشـتیبانی ها و مانـع زدایـی ها« نام گذاری کردند. به 
همین جهـت بر آن شدیم که در راسـتای این شعار، یکی از 

موانع تولید را بر شماریم.
همان طــور کــه می دانیــم فضــای کســب و کار از جملــه 
معیار  هــای مهــم در وضعیــت اقتصــادی هــر کشــوری اســت 
و بهبــود آن موجــب ســالمت اقتصــاد کشــور می شــود، امــا 

ابتــدا بایــد بــه تعریــف آن بپردازیــم.

تعریف فضای کسب و کار:
محیــط کســب و کار به طــور کلــی، مجموعــۀ عواملــی  اســت 
ــه  ــی ک ــت. مادام ــذار اس ــگاه تأثیر گ ــرد بن ــر عملک ــه ب ک
شــرایط کســب و کار بهبــود نیابــد، نمی تــوان انتظــار داشــت 
بنگاه هــا بــه بهینه تریــن عملکــرد خــود برســند، زیــرا 
ــت کســب و کار در دیگــر زمینه هــای اقتصــادی اعــم  وضعی
از ســرمایه گذاری، تولیــد، اشــتغال و بهــره وری مؤثــر اســت.
نا مســاعد  بلند مــدت،  در  بیــکاری  دالیــل  از  یکــی 
ــه  ــرد ک ــالش ک ــد ت ــودن فضــای کســب و کار اســت. بای ب
ــر  ــفاف تر و رقابتی    ت ــی ش ــمت فضای ــه س ــب  و کار را ب کس

ــیم. ــادی باش ــد اقتص ــاهد رش ــا ش ــم ت ــوق دهی س
نا مســاعد  بلند مــدت،  در  بیــکاری  دالیــل  از  یکــی 
بــودن فضــای کســب و کار اســت. بایــد تــالش کــرد 

و  شــفاف تر  فضایــی  ســمت  بــه  را  کســب  و کار  کــه 
رقابتی    تــر ســوق دهیــم تــا شــاهد رشــد اقتصــادی باشــیم.
بانــک جهانــی بــا مــد نظــر قــرار دادن 10 شــاخص، 
ــرده  ــی ک ــب و کار را بررس ــای کس ــود فض ــای بهب معیار ه

اســت. ایــن 10 شــاخص عبارتنــد از:
1-آغــاز کســب و کار جدیــد 2-مجوز هــای ساخت و ســاز 
ــار  ــن اعتب ــت شــرکت 5-تأمی ــرق 4-ثب ــه ب 3-دسترســی ب
ــات ــت مالی ــرد 7-پرداخ ــرمایه گذاران خ ــت از س 6-حمای

مــرزی 9-اجرایــی شــدن  بــا کشــور های  8-تجــارت 
اختالفــات 10-حــل  قرارداد  هــا 

ــرد،  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــا م ــه در این  ج ــاخصی ک ش
فرآینــد اخــذ مجــوز خواهــد بــود، امــا قبــل از آن بهتــر اســت 
ــایر کشــور ها از نظــر  ــا س ــران در مقایســه ب ــه ای ــم ک بدانی
ــذ  ــد اخ ــاص، فرآین ــور خ ــود فضــای کســب و کار و به ط بهب

مجــوز، در چــه رتبــه ای قــرار دارد.
ــران از  ــزارش »Doing business«، ای ــاس گ ــر اس ب
نظــر بهبــود فضــای کســب و کار در بین 190 کشــور در ســال 
ــن  ــم ای ــر بخواهی ــت. اگ ــوده اس ــۀ 127 ب 2019، دارای رتب
رتبــه را صرفــًا از نظــر اخــذ مجــوز و تأســیس و راه انــدازی 
ــال 2019  ــران در س ــم، ای ــرار دهی ــی ق ــورد بررس کارگاه م

دارای رتبــۀ 73 بــوده اســت.

انواع مجوز های کسب وکار:
ــاص«  ــام« و »خ ــتۀ »ع ــه دو دس ــای کســب وکار ب مجوز ه
تقســیم می شــوند. مجوز هــای خــاص بــرای مشــاغل خــاص 
کــه نیــاز بــه تخصــص  دارنــد، ماننــد وکالــت، پزشــکی و ... 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
در حالی کــه بــرای داشــتن مجوز هــای عــام، نیــاز بــه 

ــت. ــی نیس ــدرک خاص ــتن م داش
مجوز هــای عــام نیــز خــود بــه دو دســتۀ »ســنتی« 
ســنتی  مجوز هــای  می  شــوند.  تقســیم  »مــدرن«  و 
ــا  ــد، ام ــرد دارن ــگاه و ... کارب ــازه، فروش ــیس مغ ــرای تأس ب
و  اینترنتــی  کســب و کار های  بــرای  مــدرن  مجوز هــای 

اســتارتاپی بــه کار مــی رود.
ــب و کار ها  ــر راه کس ــر س ــه ب ــی ک ــم موانع ــال می خواهی ح

وجــود دارنــد را برشــماریم.

موانع بر سر راه اخذ مجوز کسب و کار:
ــف  ــتگاه های مختل ــا و دس ــن نهاد ه ــی بی ــل خوب 1-تعام
بــرای صــدور مجــوز کســب و کار صــورت نگرفتــه اســت.

2- بعضــی از نهاد هــا و بنگاه هــای انحصــاری بــا اعمــال 
ــا و  ــتگاه های صــدور مجــوز، از ورود بنگاه ه ــوذ در دس نف

ــد. ــل می آورن ــت به عم ــد ممانع ــرکت های جدی ش
ــای  ــد مجوز ه ــد، بای ــب و کار جدی ــاد کس ــرای ایج 3- ب
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ــوان همــۀ ایــن  ــی اخــذ شــود، در حالی کــه می ت گوناگون
ــرد. ــع ک ــوز تجمی ــک مج ــا را در ی مجوز ه

4- بنــا بــر نظــر کارشناســان، بــا وجــود تأســیس هیئــت 
ــی و تســهیل صــدور مجوز هــای کســب و کار  مقررات زدای
در وزارت اقتصــاد متأســفانه، ســایر دســتگاه های صــدور 
ــد. ــی همــکاری نمی کنن ــه خوب ــا ایــن هیئــت ب مجــوز ب
ــر  ــینه در ایــران زمان ب ــوء پیش ــی س ــب گواه 5- کس
اســت و در بقیــۀ کشــور ها ایــن زمــان بــه بررســی 

بدهــی مالیاتــی اختصــاص دارد.
مجــوز  ســهمیه بندی  و  صنفــی  حریــم  رعایــت   -6
کســب؛ فرآینــدی  کــه تنهــا در ایــران وجــود دارد.

گاهــی اوقــات آن قــدر ایــن فرایند هــا ســخت و زمان گیــر 
ــان و ســرمایه گذاران از  می شــود کــه در نهایــت کار آفرین

کســب و کار جدیــد منصــرف می شــوند.
ــا  ــن زمینه ه ــی در ای ــود قابل توجه ــه بهب ــت ک ــد اس امی

صــورت گیــرد.
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دسـت انـدازی به نام مجـوز کسب و کار
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قاچاق کاال و ارز
ــه آفت هــای مهــم اقتصــادی کشــور اســت  قاچــاق از جمل
ــان  ــادی نش ــالیان متم ــی س ــود را ط ــوار خ ــار ناگ ــه آث ک
می دهــد. تــورم و گرانــی، بیــکاری و ... از جملــه آثــار 
ــاق  ــوع قاچ ــتند. موض ــا هس ــور م ــاق در کش ــار قاچ زیان ب
کاال و ارز در ســال های اخیــر بــه یکــی از چالش هــای 
مهــم اقتصــادی در کشــور تبدیــل شــده اســت و برنامه هــای 
زیــادی بــرای مقابلــه و پیشــگیری بــا قاچــاق در دســتور کار 
ــد  ــرل قاچــاق، می توان ــت و کنت ــت اســت. عــدم مدیری دول

ــرار دهــد. امنیــت عمومــی کشــور را در معــرض خطــر ق

ــتن  ــل و کاس ــه تقلی ــاق ب ــرم قاچ ــوع ج ــگیری از وق پیش
بســتگی  ایــن جــرم  بــه  ارتــکاب  بــرای  موقعیت هــا 
ــم  ــن مه ــه ای ــیدن ب ــر، رس ــتن تدابی ــه کار بس ــا ب دارد و ب

اســت. امکان پذیــر 

راهکار هایی برای مبارزۀ عملی با قاچاق:
1.مالیات بر ارزش افزوده:

ــوب  ــا قاچــاق محس ــه ب ــرای مقابل ــودمند ب ــی س  طرح
می شــود کــه نیازمنــد سیســتم مالیاتــی مناســب و کارکنــان 
ــاف  ــت انص ــا رعای ــتی و ب ــه درس ــه ب ــت ک ــی اس مالیات

مالیات هــا را از مــردم وصــول کننــد.

2. اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ 
حقوق و عوارض گمرکی:

اگــر در کوتاه مــدت و جهــت حمایــت  ایــن موضــوع 
از صنایــع و تولیــدات داخلــی و بــه صــورت هدفمنــد، 
برنامه ریــزی شــده و محــدود اعمــال گــردد، می توانــد 
ــا را در  ــت آن ه ــدرت رقاب ــی و ق ــدات داخل ــت تولی کیفی

ــد. ــش ده ــی افزای ــابه خارج ــای مش ــل کااله مقاب

3. بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی:
 برنامه ریــزی، تــالش بــرای توســعه مناطــق مــرزی، 
ــن  ــادی و همچنی ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــت ب ــاد امنی ایج
ــا  ــه ب ــر مقابل ــر ب ــل موث ــرزی از عوام ــن م ــالح قوانی اص

ــتند. ــاق هس قاچ

4.ساماندهی فعالیت های شرکت های خارجی: 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــی کااله ــرکت های خارج ــه ش ــا اینک ب
ــات  ــد دارای خدم ــا بای ــا کااله ــد، ام ــی وارد می کنن قانون
پــس از فــروش باشــند. نمایندگی هــای کاال هایــی کــه بــه 
ــه  ــی ک ــد متعهــد باشــند کاال های ــران وارد می شــوند، بای ای
ــای  ــوند را از کاال ه ــور می ش ــمی وارد کش ــورت رس ــه ص ب
ــن صــورت کــه بــا ارائــه  ــک کننــد. بدی ــاق تفکی قاچ
ــب  ــی و نص ــای مصرف ــرای کاال ه ــی ب ــۀ فارس ضمانت نام
هالوگــرام و اعــالم عمومــی ایــن موضــوع، آن هــا را از ســایر 

ــد . ــز کنن ــا متمای کاال ه

5. شناسنامه دار کردن کاال های وارداتی:
  کاال هــای وارداتــی در صــورت داشــتن شناســنامه و یــا کــد 
ــد.  شناســایی، قابلیــت تفکیــک از کاال هــای قاچــاق را دارن
ــس از  ــات پ ــه دارای خدم ــندگانی ک ــت فروش ــن حال در ای
ــورد  ــد در م ــتند، می توانن ــی هس ــای خارج ــروش کاال ه ف

کاال هــا بــه خریــداران ضمانــت کافــی دهنــد.

6.مشارکت عمومی در مقابله با قاچاق: 
قاچــاق  بــا  مقابلــه  در  مــردم  مشــارکت  و  همراهــی 
ــه اینکــه بعضــی  ــه ب ــا توج ــر اســت. ب ــا بســیار مؤث کاال ه
ــل شناســایی هســتند،  ــی قاب ــه راحت از کاال هــای قاچــاق ب
ــد آن هــا نقــش بســیار  ــا صرف نظــر کــردن از خری ــراد ب اف

مؤثــری ایفــا می کننــد.

7.فرهنگ سازی:
ــه صــورت قاچــاق وارد کشــور می شــوند،   کاال هایــی کــه ب
ــردم  ــتفادۀ م ــورد اس ــروری م ــای ض ــوع کاال ه ــًا از ن عموم
نیســتند. در واقــع قاچاقچیــان بــا تبلیغــات گســترده و ایجــاد 
ــوند.  ــدگان می ش ــه مصرف کنن ــث جلب توج ــاز کاذب، باع نی
ــدات  ــرای گســترش مصــرف تولی ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ب
ــر اینکــه گروه هــای  داخلــی فرهنگ ســازی نمــود. عــالوه ب
مختلــف جامعــه، از جملــه رســانه ها، بایــد بــرای ایجــاد ایــن 
فرهنــگ تــالش کننــد، تولید کننــدگان نیــز بایــد بــر کیفیــت 
کاال هــای تولیــدی خــود بیافزاینــد تــا مصرف کننــدگان هــر 

چــه بیشــتر بــه مصــرف تولیــدات داخلــی ترغیــب شــوند.

سخن آخر 
ــالمی  ــکام اس ــه از اح ــه بر گرفت ــران ک ــری ای ــام کیف درنظ
اســت، راجــع بــه پدیــدۀ قاچــاق بــه تناســب متنــوع شــدن 

ــددی  ــای متع ــن و اصالحیه ه ــاق، قوانی ــرق قاچ ــالم و ط اق
ــات  ــد اقدام ــر می رس ــه نظ ــده اســت. ب ــرا ش ــب و اج تصوی
انجام شــده بــرای زدودن آثــار زیان بــار پدیــدۀ قاچــاق 
ــج  ــوده و نتای ــی نب از سیســتم جــاری اقتصــادی کشــور کاف
ــک از  ــر ی ــفانه ه ــورد نظــر حاصــل نگشــته اســت. متأس م
ــته،  ــال گذش ــد س ــور در چن ــی کالن کش ــای اصل متغیر ه
ــی  ــتر از واردات )قانون ــت بیش ــمت حمای ــه س ــرور ب ــه م ب
ــوق  ــی، س ــد داخل ــت از تولی ــای حمای ــه ج ــی(، ب و غیرقانون
ــی و  ــزان تســهیالت بانک ــورم، می ــرخ ارز، ت ــت. ن ــه اس یافت
ــای  ــد کاال ه ــۀ تولی ــه هزین ــت ک ــن اس ــان دهندۀ ای ... نش
ــل،  ــت و در مقاب ــدن اس ــال زیاد ش ــه روز در ح ــی روز ب داخل
بنابرایــن  ارزان تــر می شــود.  کاال هــای خارجــی  واردات 
ــل  ــد داخ ــت گذاری های کالن از تولی ــا سیاس ــد ب ــت بای دول
ــه شــکل  ــد ب ــز بای ــد و دســتگاه های اجرایــی نی حمایــت کن

ــد. ــالش کنن ــاق ت ــا قاچ ــه ب ــت مقابل ــد در جه کارآم
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ــت؟« و  ــکاری چیس ــوال »بی ــه س ــخ ب ــا پاس ــدا ب در ابت
ــی  ــی کل ــم درک ــود؟« می توانی ــبه می ش ــه محاس »چگون
ــی  ــکاری« وضعیت ــم. »بی ــدا کنی ــکاری پی ــوع بی از موض
ــد  ــرادی کــه توانایــی کار کــردن دارن اســت کــه در آن اف
ــد کار  ــتند، نمی توانن ــم هس ــغل ه ــن ش ــال یافت و به دنب
ــد. معمــواًل در جهــان  ــدا کــرده و درآمــدی کســب کنن پی
بــرای بیــان وضعیــت بیــکاری، از مفهومــی بــه نــام »نــرخ 
بیــکاری« اســتفاده می کننــد کــه نســبت افــراد بیــکار بــه 

ــود اســت. ــروی کار موج نی
در رابطــه بــا نــرخ بیــکاری ایــران نیــز طبــق آمــار بانــک 
جهانــی، نــرخ بیکاری ایــران در ســال 2020 حــدود 10.96 
درصــد بــوده و رتبــۀ 141 از بیــن 184 کشــور را بــه خــود 
ــدوق  ــی صن ــاس پیش بین ــر اس ــت. ب ــاص داده اس اختص
بیــن المللــی پــول، ادامــۀ سیاســت های اقتصــادی کنونــی 
منجــر بــه افزایــش بیــکاری در ســال های آینــده در 
اقتصــاد خواهــد شــد تــا جایــی کــه نــرخ آن بــه بیــش از 

ــده می رســد. ــار ســال آین ــا چه 15 درصــد ت
ــال 2019،  ــردان در س ــکاری م ــرخ بی ــان، ن ــن می در ای
ــال  ــن س ــوان در همی ــکاری بان ــرخ بی ــدود 9.46 و ن ح
18.12 درصــد اســت کــه حــدود دو برابــر بیشــتر از مــردان 

اســت. 
ــازار کار،  ــی ب ــم ارزیاب ــاخص های مه ــر از ش ــی دیگ یک
ــرخ  ــان ن ــا هم ــارکت ی ــرخ مش ــت. ن ــارکت اس ــرخ مش ن

فعالیــت، از حاصــل تقســیم جمعیــت فعــال بــر جمعیــت در  
ــد. ــت می آی ــه دس ــن کار ب س

امــا پرســش اصلــی اینجاســت کــه چــرا غــول 
بیــکاری در ایــران قــدم گذاشــت و ویرانی هــای 

بســیاری بــه بــار آورد؟
ــکل  ــاد مش ــث ایج ــه باع ــود دارد ک ــددی وج ــل متع دالی
بیــکاری و تشــدید آن در ایــران شــده  اســت. بــه طــور مثال، 
ــی بســیاری از بنگاه هــای  ــود گســترده و مشــکالت مال رک
ــروی کار و در  ــل نی ــرای تعدی ــی ب ــل مهم ــادی، عام اقتص
ــود. در  ــغل می ش ــد ش ــراد نیازمن ــداد اف ــش تع ــه افزای نتیج
ــی پاســخ گوی  ــه حت ــدک ک ــتمزد های ان ــز دس ــواردی نی م
نیاز هــای اولیــۀ افــراد هــم نیســتند، بســیاری از جوینــدگان 
ــن یکــی از پیامد هــای  ــه ای ــد. البت شــغل را دلســرد می کنن

ــت. ــری و... اس ــای کارگ ــف در اتحادیه ه ضع
ــکاری  ــرخ بی ــرات ن ــر تغیی ــذار ب ــل تأثیر گ ــی از عوام یک
ــق  ــی آن رون ــرخ ارز و در پ ــش ن ــارکت، افزای ــرخ مش و ن
صنایــع داخلــی  اســت. رونــق گرفتــن صنایــع داخلــی نیــز 
در نتیجــۀ افزایــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار بــوده اســت. 
امــا متأســفانه بعــد از تحریم هــای اقتصــادی علیــه ایــران، 
ــودی  ــم انداز رک ــت چش ــل تقوی ــه دلی ــارکت ب ــرخ مش ن

ــت. کاهــش یاف
در گذشــته امــا درآمــد حاصــل از نفــت و در پــی آن کاهــش 
ــور  ــر وارد کش ــای کارب ــا کاال ه ــد ت ــبب می ش ــرخ ارز، س ن
شــوند و تولیــد این گونــه کاال هــا  کــه نیازمنــد نیــروی کار 
بیشــتری هســتند کمتــر باشــد. در نتیجــه نــرخ بیــکاری در 

ــه بیــش از 13 درصــد رســید. ــی ب بازه های
ــوان  ــروی کار ج ــش نی ــم افزای ــر علی رغ ــال های اخی در س
و نیازمنــد شــغل، نــرخ مشــارکت رونــد نزولی داشــته اســت. 
یکــی از دالیــل ایــن مشــکل، ناهماهنگــی میــان تحصیالت 
و مهارت هــای مــورد نیــاز نیــروی کار و مشــاغل موجــود در 
اقتصــاد اســت و می توانــد یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش 

نــرخ بیــکاری و کاهــش بهــره وری بــه شــمار رود.

ــخ آن  ــه پاس ــود دارد ک ــوالی وج ــا س در اینج
ــیار  ــای بس ــل تالش ه ــت دارد و دلی ــیار اهمی بس
ــه  ــت؛ اینک ــکاری اس ــش بی ــرای کاه ــت ب دول

ــت؟ ــکاری چیس ــای بی ــج و پیامد ه نتای
ــود را  ــد خ ــا، درآم ــای آن ه ــران خانواده ه ــکاری کارگ ــا بی ب
ــردم  ــاه م ــطح رف ــی س ــور کل ــه ط ــد و ب ــت می دهن از دس
ــران  ــه کارگ ــی ک ــن زمان ــد. همچنی ــر می آی ــور پایین ت کش
بیــکار قــدرت خریــد خــود را از دســت دهنــد، تقاضــا بــرای 
ــا،  ــش تقاض ــا کاه ــود. ب ــر می ش ــات کمت ــا و خدم کااله
نیــز کاهــش می یابــد و  اقتصــادی  بنگاه هــای  درآمــد 
ــاغل  ــوز ش ــه هن ــانی ک ــر کس ــی ب ــکاری حت ــت بی در نهای

ــذارد. ــر می گ ــز تأثی ــتند نی هس
حــال بــه راه حل هایــی بــرای جلوگیــری از بیــکاری و تأثیــر 

ــر اقتصــاد کشــور اشــاره می کنیــم: ایــن راه حل هــا ب

ــم  ــا تنظی ــرخ بهــره بانکــی: ب ــم منطقــی ن 1. تنظی
منطقــی نــرخ بهــره بانکــی متناســب بــا شــرایط اقتصــادی 
کشــور، کارآفرینــان و صاحبــان صنایــع می تواننــد بــا 
ــود  ــعه و بهب ــه توس ــی، ب ــن مال ــن روش تأمی ــتفاده از ای اس
وضعیــت بنــگاه اقتصــادی خــود کمــک کننــد. در نتیجــه بــا 
توســعه و افزایــش بهــره وری بنگاه هــا، نیــاز بــه نیــروی کار 
جدیــد احســاس خواهــد شــد. همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن 
کــه در حــال حاضــر حــدود 70 درصــد تأمیــن مالــی کشــور 
از طریــق سیســتم بانکــی صــورت می پذیــرد، اصــالح 
فرآینــد تأمیــن مالــی از طریــق تســهیالت و وام هــای 
بانکــی، کمــک شــایانی بــه کاهــش نــرخ بیــکاری خواهــد 

کــرد.

2. معافیت هــای مالیاتــی بــرای کارآفرینــان: 
اجــرای معافیت هــای مالیاتــی بــرای کارآفرینــان نیــز یکــی 
ــتعد  ــراد مس ــد اف ــه می توان ــت ک ــدی اس ــای مفی از ابزار ه
ــد.  ــرکت ها و.. کن ــات، ش ــیس مؤسس ــه تأس ــب ب را ترغی

ــا حــدودی  ــا تأمیــن نیــرو در ایــن مؤسســات، ت درنتیجــه ب
ــرد. ــک ک ــکاری کم ــت بی ــود وضعی ــه بهب ــوان ب می ت

ــت  ــک: حمای ــب و کار های کوچ ــتیبانی از کس 3. پش
از کســب و کار های کوچــک و اســتارت آپ ها نیــز راهــی 
ــت. در  ــکاری اس ــکل بی ــود مش ــرای بهب ــد ب ــیار مفی بس
نتیجــه  در  و  کســب و کار ها  ایــن  از  حمایــت  صــورت 
ــروی  ــوان نی ــازار، می ت ــان در ب ــی توســعه آن ــداری و حت پای

ــت. ــت گرف ــه خدم ــیاری را ب کار بس

ــن  ــی از بهتری ــتایی: یک ــاغل روس ــت از مش 4.حمای
ــام  ــکاری انج ــکل بی ــرای مش ــوان ب ــه می ت ــی ک اقدامات
داد، حمایــت از مشــاغل روســتایی و جلوگیــری از مهاجــرت 
آنــان بــه شــهر ها اســت. مهاجــرت داخلــی در کشــور ســبب 
می شــود تــا نیــروی کار در شــهر های بزرگــی نظیــر تهــران 
متمرکــز شــود ولــی منابــع، امکانــات آموزشــی و شــغل بــه 
ــرای ایــن جمعیــت مهاجــر وجــود نداشــته  میــزان کافــی ب
ــا آرزوی زندگــی  ــراد کــه ب باشــد. در نتیجــه بســیاری از اف
بهتــر از روســتا بــه شــهر آمــده بودنــد، بیــکار خواهنــد مانــد 
و بــدون درآمــد بــا مشــکالت بســیاری درگیــر خواهنــد شــد. 
ــاری نظیــر مشــکالت فرهنگــی،  ایــن فرآینــد نتایــج زیان ب
اجتماعــی و به ویــژه افزایــش نــرخ بیــکاری را در پــی 

خواهــد داشــت.

در نهایــت، بایــد اذعــان داشــت کــه بیــکاری عمومــًا نتیجــه 
ســایر مشــکالت اقتصــادی، گاه فرهنگــی و ... اســت. بهتــر 
اســت دولت هــا بیشــتر از تــالش بــرای رفــع مشــکل 
بیــکاری، بــر مشــکالت اقتصــادی یــا فرهنگــی کــه غالبــًا 
ــد. در  ــز کنن ــتند تمرک ــش آن هس ــل افزای ــبب و عام مس
ــادی،  ــای اقتص ــر رکود ه ــع نظی ــایر موان ــع س ــورت رف ص
مشــکالت نظــام بانکــی، بهبــود روابــط تجــاری خارجــی و 

ــرد. ــع ک ــز رف ــکاری را نی ــکالت بی ــوان مش ... می ت
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تبدیــل دارایی هــای نقــدی خــود از ریــال بــه ارز و 
ــد. طــال رو آورده ان

و  حفــظ  بــرای  موجــود  راهکارهــای 
افزایــش ارزش پولــی ملــی را از دو جنبــه 
خارجــی«  »ارزش  و  داخلــی«  »ارزش 
می تــوان بررســی کــرد کــه در ابتــدا بــه 

بعــد داخلــی آن می پردازیــم:

1. کاهش هزینه های تولید:
ــا و  ــش قیمت ه ــر افزای ــر ب ــل موث ــر عوام از دیگ
ــای  ــوع هزینه ه ــی، موض ــول مل ــش ارزش پ کاه
تولیــد اســت. مــوارد متعــددی ماننــد موانــع حــوزه 
کســب  وکار و واردات مواد اولیــه در تعیین هزینه های 
تولیــد نقــش دارنــد. بــا توجــه بــه قوانیــن و رونــد 
ــد  ــب وکارها نمی توانن ــور، کس ــم در کش اداری حاک
ــگاه خــود را در  ــدازی شــده و جای ــی راه ان ــه راحت ب
مجموعــه نظــام اقتصــادی پیــدا کننــد؛ ایــن فراینــد 
ــای الزم  ــر هزینه ه ــاف ب ــی مض ــد هزینه های مول
در تولیــد اســت کــه منجــر بــه افزایــش قیمــت کاال 

ــود. ــات می ش و خدم
ــب  و کار  ــش کس ــهیل گری در بخ ــا تس ــه ب در نتیج
و رفــع موانــع موجــود، کمــک شــایانی بــه تقویــت 
ــد صــورت  ــی و کاهــش هزینه هــای تولی ــد مل تولی
ــش  ــی را کاه ــار تورم ــی فش ــه از طرف ــه ک گرفت

ــردم  ــد م ــدرت خری ــود ق ــب بهب ــد و موج می ده
ــواد  ــد م ــرای تولی ــه را ب ــن زمین می شــود؛ همچنی
اولیــه فراهــم می کنــد کــه تبعــات مطلوبــی چــون 
ــی و عدم خــروج نقدینگــی  ــی مل تقویــت خودکفای

ــی دارد. از کشــور را در پ

2. کنترل نقدینگی:
ــرل  ــت های کالن، کنت ــن سیاس ــی از مهم تری یک
تقاضــا از طریــق نقدینگــی اســت. افزایــش قابــل 
توجــه حجــم پــول و بــه تبــع آن نقدینگــی خلــق 
شــده در دو ســال اخیــر، معــادل کل چهــار ســال 
ــی در  ــرعت مفرط ــن س ــت. چنی ــم اس ــت ده دول
ــد پیوســته رصــد شــود، چــرا کــه  ــول بای خلــق پ
حاکــی از خلــق پــول بــدون پشــتوانه اســت؛ پــول 
ــی در بخــش  ــچ معادل ــه هی ــدون پشــتوانه ای ک ب
ــه  ــات ب ــا و خدم ــدارد و کااله ــاد ن ــی اقتص واقع
ــق  ــرعت خل ــن س ــا ای ــد ب ــه نمی توانن ــچ وج هی
ــی در  ــه نقدینگ ــش بی روی ــن افزای ــوند. بنابرای ش
ــش ارزش  ــی و کاه ــان تورم ــب جری ــور موج کش

ــود. ــور می ش ــل کش ــی در داخ ــول مل پ

جنبــه دیگــر ارزش پــول ملــی در رابطــه 
ــل و خارجــی اســت. ــا فضــای بین المل ب

ــف  ــای مختل ــا ارزه ــی ب ــول مل ــه پ ــه ای ک رابط
ــی را در بخش هــای خارجــی  ــول مل دارد، ارزش پ

ــی از  ــوان یک ــه عن ــوری، ب ــر کش ــی ه ــول مل پ
ــه  ــای اقتصــادی آن کشــور ب اساســی ترین متغیره
شــمار مــی رود. واحــد پــول رایــج هــر کشــوری یک 
ــذاری  ــان ارزش گ ــه در زم ــی دارد ک ــاد بین الملل نم
و برابــری نــرخ ارزهــا، مــورد اســتقاده قــرار گرفتــه 

و قیمت گــذاری می شــود.
ــد  ــاد و تولی ــور در اقتص ــک کش ــش ی ــروزه نق ام
ــرای تعییــن ارزش واحــد  ــی اســت ب ــی، عامل جهان
پولــی آن کشــور؛ یعنــی هرچــه یــک کشــور ســهم 
ــان اقتصــاد  ــالت جه ــدات و تعام بیشــتری در تولی
ــمندتر  ــور ارزش ــی آن کش ــد پول ــد، واح داشته باش
ــایر  ــل س ــری آن در مقاب ــرخ براب ــد و ن ــد ش خواه

ــت و بالعکــس. ــد رف ــر خواه ــا باالت ارزه
در ســال های اخیــر، بــا نوســانات ارزی، شــاهد افــت 
ــه  ــی ک ــم. زمان ــران بوده ای ــول ای ــدید ارزش پ ش
ایــن کاهــش ارزش پــول تــداوم یابــد، موجــب تورم 
ــتر  ــیب آن بیش ــه آس ــود ک ــیخته می ش ــار گس افس
ــای  ــد و دهک ه ــار کم درآم ــه اقش ــه متوج از هم
پاییــن شــده و در عــوض اقشــار ثروتمنــد و دارای 
ــد  ــن رون ــد. ای ــتری می برن ــت بیش ــالک، منفع ام
ــه  ــدید و فاصل ــی ش ــالف طبقات ــاد اخت ــبب ایج س
ــد و دارای  ــر کم درآم ــتر قش ــه بیش ــن هرچ گرفت
درآمــد ثابــت ماننــد کارگــران و کارمنــدان از قشــر 
ثروتمنــد جامعــه می شــود. در ایــن شــرایط، بیشــتر 
ــه  ــخصی،  ب ــرمایه های ش ــظ س ــرای حف ــردم ب م

تعریــف می کنــد. بنابرایــن زمانــی  کــه ارزی نظیــر 
دالر، یــورو یــا ســایر ارزهــا در بــازار داخلــی گــران 
ــای آن  ــی از جنبه ه ــه یک ــت ک ــی اس ــود، طبیع  ش
ــظ  ــرای حف ــد. ب ــی باش ــول مل ــش ارزش پ کاه
ارزش پــول ملــی در تعامــالت خارجــی، بایــد 
رابطــه میــان ارزش پــول ملــی و ارزهــای خارجــی 

ــرد. ــت ک را مدیری
ــد  ــا رون ــه م ــی ک ــان، زمان ــر کارشناس ــه نظ ــا ب بن
نزولــی ارزش پــول ملــی بــر حســب خــارج را 
ــا سیاســت های  ــد آن را ب ــم، بای ــی می کنی پیش بین
بهبــود توســعه صــادرات بر مبنــای تقویــت ارزآوری 
در داخــل پویــا کنیــم و مانــع بــروز نوســانات عمــده 

ــا ریــال و ارز خارجــی شــویم.  در رابطــه ب

ــظ  ــرای حف ــده ب ــرح ش ــای مط راهکاره
ارزش پــول ملــی و حفــظ قــدرت خریــد 
ــت.  ــد« اس ــه »تولی ــر پای ــا ب ــردم تمام م
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــر می ت در آخ
بــا رفــع مشــکالت حــوزه تولیــد و ارتقــا 
ــالت  ــیاری از معض ــوت آن، بس ــاط ق نق
ــد  ــش واح ــه کاه ــران، از جمل ــاد ای اقتص

ــت. ــد یاف ــود خواه ــی ، بهب پول
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مشــترک  همکاری هــای  ســاله  بیســت وپنج  برنامــه 
ــق سیاســی،  ــک تواف ــن، ی ــق چی ــران و جمهــوری خل ای
ــان  ــان می ــای پنه ــا جنبه ه ــادی ب ــتراتژیک و اقتص اس
ــن  ــق چی ــوری خل ــران و جمه ــالمی ای ــوری اس جمه
می باشــد کــه ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت، شــرکت 
ــیمی،  ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــادرات گاز، ش ــی ص مل
زیرســاخت های کشــور و همــکاری نظامــی، امنیتــی، 

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــی و قضای فرهنگ
ــن  ــی جی ــفر ش ــه س ــه ب ــن توافقنام ــث ای ــاز بح آغ
ــه ایــران در ســال 1394  پینــگ، رئیس جمهــور چیــن ب
ــور  ــند به ط ــن س ــاد ای ــال 1398، انعق ــردد. از س برمی گ
جــدی مــورد بحــث قــرار گرفــت. چنــد متــن پیش نویــس 
بیــن دو کشــور مبادلــه شــد و نهایتــا پیش  نویــس نهایــی 
ــران  ــع ای ــای جام ــاله همکاری ه ــت وپنج س ــه بیس برنام
ــت  ــت دول ــه هیئ ــاه 1399 در جلس ــم تیرم ــن، یک و چی
بررســی و تأییــد شــد و در فروردین مــاه 1400، ایــن 
ــران و چیــن امضــا شــد.  ســند توســط وزرای خارجــه ای

توافق با چین؛ خوب یا بد؟
ســند  از  مختلفــی  تحلیل هــای  اخیــر،  روزهــای  در 
همــکاری بــا چیــن، چــه از طــرف موافقــان و چه از ســوی 
ــای  ــی موضع گیری ه ــه برخ ــده ک ــرح ش ــان مط مخالف
سیاســی مبتنــی بــر »منافــع« یــا »لجاجــت« بوده اســت. 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــن ب ــن ســال ها، چی در طــی همــه ای
ــوده  ــا ب ــی م ــارت خارج ــریک اول تج ــود، ش ــع خ مناف
اســت و بــا نگاهــی غیرایدئولوژیــک بــرای گســترش آن 

نیــز تــالش کــرده اســت. »ســند جامــع همــکاری ایــران 
و چیــن«، شــاید دریچــه ای بــرای افزایــش همکاری هــا و 
انعقــاد قراردادهــای آتــی باشــد کــه ذکــر چنــد نکتــه 

ــی حــول آن ضــروری اســت: کل
ــش از 80  ــا بی ــارس 2021، ب ــاه م ــان م ــا پای ــن ت 1. چی
ــورهای  ــا کش ــه ب ــت، از جمل ــته اس ــرارداد بس ــور ق کش
حــوزه خلیــج فــارس و همچنیــن بــا کشــورهای آفریقایــی. 
بنابرایــن همــکاری بــا ایــران نــه نخســتین و نــه آخریــن 

آن هاســت.
2. در حــال حاضــر از ســند همــکاری جامــع، تنهــا 
ــف،  ــای ظری ــق ادع ــده و طب ــر ش ــس آن منتش پیش نوی
ــک  ــا ی ــند صرف ــن س ــورمان، ای ــه کش ــر امورخارج وزی
ــز  ــان نی ــه هم ــت ک ــا Frame work اس ــه راه ی نقش
ــه در آن  ــد ک ــد می باش ــامل 9 بن ــود و ش ــدود می ش مح
هرگــز از کلمــه قرارداد اســتفاده نشــده اســت. 
3. فایــده دیگــر ایــن ســند، آن اســت کــه دیگــر رقبــای 
چیــن از جملــه غــرب را پــای میــز مذاکــره بــا مــا 
ــع و  ــق جام ــدون تواف ــران ب ــت ای ــد اس ــاند. بعی می کش
ــازات  ــرب امتی ــد از غ ــن بتوان ــا چی ــترده ب ــکاری گس هم
ــکا،  ــوص آمری ــا، بخص ــی غربی ه ــرد. نگران ــبی بگی مناس
نشــانه خوبــی از ایــن مســئله اســت؛ به طــوری کــه 
رســانه آمریکایــی بلومبــرگ در مــورد ایــن توافــق معتقــد 
اســت:»امضا ســند راهبــردی بیــن ایــران و چیــن، چالشــی 
ــک  ــل نزدی ــت و تعام ــکا اس ــد آمری ــت جدی ــرای دول ب
ــر  ــران در براب ــد موجــب تقویــت اقتصــاد ای آن هــا می توان

تحریم هــا شــود.«

ــر  ــه ای ب ــن را مقدم ــا چی ــکاری ب ــه هم ــر تفاهم نام 4. اگ
ــن کشــور  ــا ای ــه ب ــا چندجانب ــط اقتصــادی دو ی بســط رواب
ــر تفاهم نامه هــای دیگــر  ــن تفاهــم، شــروعی ب ــم و ای بدانی
ــر  ــا در نظ ــد ب ــد، بای ــان باش ــف جه ــورهای مختل ــا کش ب
ــت.  ــتقبال آن رف ــه اس ــا ب ــا و چالش ه ــن فرصت ه گرفت

از جملــه مضامیــن قیــد شــده در ایــن ســند 
کــه در اقتصــاد تأثیرگــذار اســت:

معــدن  و  صنعــت  نفــت،  حوزه هــای  در  همــکاری   -
انرژی هــای  )نیــرو،  انــرژی  بــا  مرتبــط  حوزه هــای  و 
تجدید پذیــر و...( مبتنــی بــر دغدغه هــای توســعه  ملــی  

زیســت محیطی. و  پایــدار 
- همکاری در زمینه های زیرساختی، ارتباطی )ریلی جاده ای، 
بندری وهوایی(، مخابراتی، علمی فناوری، آموزشی و سالمت.
- بهره بــرداری از مزایــای ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیــک، بــر 
مشــارکت مؤثــر ایــران در ابتــکار کمربنــد راه طــرف چینــی 

تأکیــد شــد.
- تســهیل همکاری هــای بخــش خصوصــی از طریــق رفــع 

موانــع همــکاری مــورد توجــه بــوده اســت.
گمرکــی،  بانکــی،  مالــی ،  همکاری هــای  تســهیل   -
ــژه و آزاد  ــکاری در توســعه مناطــق وی ــی و هم مقررات زدای
ــه در ســواحل مکــران و تقویــت  تجــاری و صنعتــی از جمل
همکاری هــای غیرنفتــی بــا تمرکــز بــر حــوزه کشــاورزی و 

دانش بنیــان.
ــن  ــرمایه گذاری و تأمی ــه س ــا در زمین - تســهیل همکاری ه

ــادی. ــای اقتص ــا و همکاری ه ــی پروژه ه مال

ــد  ــا تأکی ــاال، ب ــتاندارد ب ــا اس ــی ب ــای بانک - همکاری ه
ــه  ــر مقابل ــح ب ــا تصری ــی، ب ــای مل ــتفاده از ارزه ــر اس ب
بــا پولشــویی، تأمیــن مالــی تروریســم و جنایت هــای 

فته. ســازمان یا
ــادل  ــاوری و تب ــی، فن ــگری، علم ــای گردش - همکاری ه
تجــارت در آمــوزش نیــروی انســانی بــرای ریشــه کن 
کــردن فقــر و بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم در مناطــق 

کمتــر توســعه یافته.

درپایان
ــت یافتن  ــکاری، دس ــند هم ــای س ــن، از امض ــدف چی 1. ه
ــی  ــر اســت؛ درحال ــه امن ت ــه اقتصــادی شــکوفاتر و البت ب
ــف  ــام، تضعی ــالی برج ــاد پوش ــکا از انعق ــدف آمری ــه ه ک

ــود. ــران ب ــت ای ــدازی حاکمی ــران و بران ای
2. آمریــکا در قبــال گرفتــن امتیــاز از ایــران، ادعــای 
آزادســازی تحریم هایــی را دارد کــه بــه ناحــق علیــه ملــت 
ایــران وضــع کــرده، امــا سیاســت راهبــردی ســند 25ســاله، 

ــرد اســت. ــرد ـ ب سیاســت ب
3. چین و ایران مشترک المنافع هستند.

ــر  ــران تأثی ــاد ای ــد در اقتص ــکاری می توان ــند هم 4. س
ایــن تحــول  بســزایی داشته باشــد. در واقــع ظرفیــت 
ــی دارد  ــه قراردادهای ــود اســت و بســتگی ب اقتصــادی موج

ــود.  ــد می ش ــور منعق ــند مذک ــل س ــه ذی ک
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