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سخن رسدبیر
ششمین شامره مجله »اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی« )شامره 
5 به همراه پیش ش��امره(، در حالی انتش��ار می یاب��د که مذاکرات 
هس��ته ای به تدوین متنی انجامیده اس��ت که در مجلس و شورای 
عالی امنیت ملی در حال بررسی می باشد. مقام معظم رهربی در این 
باره فرموده اند: »نکته ی اّول، تشّکر از دست اندرکاران این مذاکرات 
طوالنی و نفس گیر اس��ت، رئیس جمهور محرتم و بالخصوص هیئت 
مذاکره کنن��ده که حقیقتاً زحمت کش��یدند و تالش کردند؛ چه این 
متنی که تهیّه ش��ده است، در مجاری قانونی پیش بینی شده ی خود 
تصویب بشود و چه نشود، اجر آنها محفوظ است. ... در هر صورت 
سیاس��ت ما در مقابل دولت مستکرب آمریکا هیچ تغییری نخواهد 
کرد.« [1394/4/27] در هامن حال، »آنها به خیال خودشان، در این 
جریان مذاکرات هس��ته ای � این توافقی که حاال نه در اینجا هنوز 
تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد 

اقتصاد مقاومتی، یک برنامه 
و سیاست گذرا مختص دوران 
تحریم و جنگ و امثال آن 
نیست، بلکه الگو و نظامی 
متامیز و فراگیر و همیشگی 
برآمده از فرهنگ انقالبی 
و اسالمی است که تصور 
توافق و پایبندی به توافق از 
سوی کسانی که پیشینه ای 
جز خصومت با اسالم ناب و 
مردم ایران ندارند، از رضورت 
پیگیری حیاتی آن، ذره ای 
منی کاهد.
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بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود 
یا قبول � نیّت آنها این بود که از این مذاکرات و 
از این توافق، وس��یله ای پیدا کنند برای نفوذ در 
داخل کش��ور. ما این راه را بس��تیم و این راه را 
به طور قاطع خواهیم بس��ت؛ نه نفوذ اقتصادی 
آمریکایی ها را در کش��ورمان اجازه خواهیم داد، 
نه نفوذ سیاس��ی آنها را، نه حضور سیاس��ی آنها 
را، نه نفوذ فرهنگ��ی آنها را؛ با همه ی توان -که 
این توان هم بحمدالله امروز توان زیادی است- 

مقابله خواهیم کرد.« [1394/5/26]
از مضمون و منت رصیح رهنمودهای مقام معظم 
رهربی و سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی و 
از بررس��ی همه آنچه در پنج شامره قبلی مجله 
»اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی« ارائه ش��د، 
چنی��ن برمی آید که اقتصاد مقاومتی، یک برنامه 
و سیاس��ت گذرا مخت��ص دوران تحریم و جنگ 
و امثال آن نیس��ت، بلک��ه الگو و نظامی متامیز 
و فراگیر و همیش��گی برآمده از فرهنگ انقالبی 
و اس��المی اس��ت که تصور توافق و پایبندی به 
توافق از سوی کسانی که پیشینه ای جز خصومت 
با اس��الم ن��اب و مردم ایران ندارن��د، از رضورت 

پیگیری حیاتی آن، ذره ای منی کاهد. 
در این ش��امره مجله، چهار موضوع ارائه ش��ده 
اس��ت. در مقاله »لزوم اصالح ساختار کالن نظام 
تأمین اجتامعی کش��ور در جهت تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی در حوزه رفاه و تأمین اجتامعی«، 
یکی از معضالت نظام مالی کش��ور بررسی شده 
است. روند فزاینده پرداخت بابت اموری از قبیل 
مستمری بازنشستگی با استفاده از منابع عمومی 
� ن��ه از مح��ل اندوخته صندوق ه��ای مربوط و 
درآمدهای آنها � تله و گردابه ی هزینه ای اس��ت 
که بدون چاره جویی اساسی و ساختاری، بودجه 
عموم��ی را زمین گی��ر می کند و از رس��یدگی به 
اولویت ها باز می دارد. در مقاله یادشده، برخی 
پیش��نهادها در جهت بیرون آمدن از این معضل 

ارائه شده است.
در مقاله »تالش قانون گذارانه و اثربخشی اندک 
قوانی��ن و تصویب نامه ه��ای حامی��ت از تولید 
داخلی«، موضوعی مورد بحث قرار گرفته است 
که به عنوان س��تون فق��رات اقتصاد مقاومتی و 
با وجود اهمیت بی بدیل،  به جای آشکارس��ازی 
محتوای عملیاتی آن، عمالً مسکوت باقی مانده 
اس��ت. مروری بر قوانین توس��عه کشور در این 
مقال��ه نش��ان می دهد ک��ه اهت��امم قانونی به 
تولی��د داخلی چندان جدید نیس��ت؛ اما مفهوم 
عملیاتی تولید داخلی، مورد توافق عمومی قرار 

ندارد و عمل جدی و تخلف ناپذیر و مس��ئوالنه 
)پاس��خ گویانه( به هامن قوانین گذش��ته نیز به 

شدت غیرقابل قبول است. 
حداقل س��ه سیاس��ت کلی از میان سیاست های 
ابالغ��ی اقتص��اد مقاومتی، مس��تقیامً به بودجه 
دولت مربوط می شود. آقای کردبچه که از پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی، پای ثابت تدوین بودجه 
کش��ور بوده اند، در گفت و گوی خود، پیشینه ای 
از برخ��ی تحوالت در نظام بودجه ریزی کش��ور 
را گزارش کرده و با برش��امری برخی ویژگی های 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، بر رضورت اجرای 
کامل نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهت تحقق 

اقتصاد مقاومتی تأکید منوده اند.
محرومیت زدایی، از اصول انقالب اسالمی و جزء 
ماهی��ت اقتص��اد مقاومتی اس��ت. اگرچه بانک 
گرامی��ن )روس��تا � بانک تهیدس��تان و پرداخت 
وام ه��ای کوچک به کس��انی که وثیق��ه ای برای 
بازپرداخ��ت خ��ود ندارن��د( در محیط فرهنگی 
و اقتصادی بنگالدش ش��کل گرفته اس��ت، اما در 
برخی کش��ورهای دیگر نیز کاربرد یافته اس��ت. 
تحلی��ل اصول و نح��وه عملکرد و س��ازوکار این 
نهاد مال��ی، می تواند در ایده گرفنت مفید باش��د 
و ضمن لحاظ کردن اصول اس��المی و مقتضیات 
بومی، زمینه را برای بازبینی برخی ادعاها مبنی 
ب��ر تخلف ناپذیر بودن آئین بانک��داری نوین از 
اصول بانکداری متع��ارف غربی،  فراهم کند. در 
مقاله »ایده ای عملی در مسیر محرومیت زدایی 
و توامنندسازی نیازمندان: معرفی بانک تهیدستان 

بنگالدش« به این موضوع پرداخته شده است.
اگرچ��ه نگرش محض مهندس��ی ب��ه موضوعات 
اقتصادی، جامعیت الزم را از تحلیل های انسانی 
اقتصادی ح��ذف می کند، اما انضب��اط ذهنی و 
دق��ت تعیین کنندگی و عملیاتی برخورد کردن با 
موضوع��ات مورد توجه زندگی برشی، دس��تاورد 
تردیدناپذیر علوم مهندس��ی است که در تحول 
و پیرشف��ت نظری��ات و تکنیک ه��ای تحلیل و 
ارزیابی اقتصادی نیز مؤثر بوده است. در مقاله 
»ابعاد نگ��رش به مقاومت در علوم مهندس��ی: 
ایده مهندس��ی برای اقتص��اد مقاومتی«، ضمن 
بیان ساده و عمومی برخی مفاهیم و روش های 
فرموله ک��ردن امور مرتبط ب��ا مقاومت در علوم 
مهندس��ی، تالش ش��ده اس��ت که با این گزارش 
روش ش��ناختی تا حدی چگونگی اس��تفاده بجا 
و پذیرفته ش��ده از نگرش مهندسی، در تحلیل و 
الگوس��ازی و ش��اخص گزینی اقتصاد مقاومتی، 

نشان داده شود.
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1. »أَنَّ رَُجاًل أََت َس��يَِّدنَا رَُس��وَل اللَِّه ص فََقاَل يَا 
نْيَا َو  رَُس��وَل اللَِّه َعلِّْمِني ُخلُقاً يَْجَم��ُع ِل َخْيَ الدُّ
اْلِخرَِة فََقاَل اَل تَْك��ِذْب فََقاَل الرَُّجُل فَُكْنُت َعَل 
َحالٍَة يَْكرَُهَها اللَُّه فرََتَكْتَُها َخْوفاً ِمْن أَْن يَْس��أَلَِني 
َسائٌِل َعِملَْت كََذا َو كََذا فَأَفْتَِضَح أَْو أَكِْذَب فَأَكُوَن 
قَْد َخالَْفُت رَُس��وَل اللَِّه ص ِفياَم َحَملَِني َعلَيِْه.« 
)مردى خدمت حرضت رس��ول اعظم صل اللّه 
علي��ه و آله آمد و گفت: »يا رس��ول اللّه به من 
خویى تعليم كن تا همه نيىك هاى دنيا و آخرت 
را برايم بياورد. رسول خدا فرمودند: دروغ نگو. 
آن مرد گوي��د: گاهى برايم حالتى پيش مى آمد 
كه خداوند آن را منى پس��ندد. پس آن حالت را 
ت��رك مى كردم از ترس اينكه مب��ادا كىس از من 
س��ؤال كند و من رسوا شوم و يا دروغ بگويم و 
برخالف سخن رسول خدا عمل كرده باشم.«( ]

بحاراالنوار باب 114: الکذب و روایته و سامعه]  
2. گاهى ش��ود كه به واسطه كشف يك دروغ، 
انس��ان به ط��ورى از درجه اعتب��ار پيش مردم 
س��اقط مى ش��ود كه تا آخ��ر عم��ر جربانش را 
نت��وان كرد. خ��دا نكند كىس معروف ش��ود به 
دروغ گویی كه هیچ چیز ش��ايد بيشرت از اين به 
حيثيت انسان لطمه منى زند. و عالوه بر اين ها، 
مفاس��د دينى و عقوبات اخروى آن نيز بس��يار 
است. ... فرمود حرضت باقرالعلوم، علیه السالم: 
خ��داى تع��اىل ق��رار داد ب��راى رّش قفل هایی، 
و كليده��اى آن قفل ه��ا را رشاب ق��رار داد، و 
دروغ گوی��ی از رشاب بدت��ر اس��ت. ... فرم��ود 
حرضت باقرالعلوم، علیه الس��الم، كه دروغ گویی 
خراىب اميان اس��ت. ... حقیقتاً این طور اخبار دل 
انس��ان را مى لرزاند و پشت انسان را مى شكند. 
گامن مى كنم كه دروغ از مفاس��د اعامىل است 
كه از بس شايع است قبحش به کلی از بني رفته! 
وىل یک وق��ت تنب��ه پيدا مى كنيم ك��ه اميان كه 
رسمايه حيات عامل آخرت اس��ت به واسطه اين 
موبقه از دست ما رفته و خود ما نفهميديم. و 
از حرضت ثامن االمئه، علیهم السالم، روايت شده 
كه فرمود: »از حرضت ختمی مرتبت س��ؤال شد 
آيا مؤمن جبان و ترس��و مى ش��ود. فرمود آرى. 
س��ؤال شد آيا بخيل مى شود؟ فرمود آرى. عرض 
ش��د آيا كّذاب مى ش��ود؟ فرمود ن��ه.« ... و از 
حرضت صدوق الطايفه منقول اس��ت كه فرمود 
بَا الَْكِذُب.  از فرمايشات رسول خداست: أَْرىَب الرِّ
»دروغ از ربا باالتر اس��ت.« با آنكه تشديد در 
امر ربا به طورى ش��ده اس��ت كه انس��ان را به 

ح��يت در مى آورد. [ام��ام خمینی )ره( - رشح 
چهل حديث؛ فصل در مفاسد دروغ، صص174 

تا 274]  
3. تق��وای سیاس��ی؛ یعنی هر کس ک��ه در کار 
سیاس��ت است، س��عی کند با مس��ائل سیاسی 
صادقانه و دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد 
کند. سیاست به معنای پشت هم اندازی و فریب 
و دروغ گفنت به اف��کار عمومی مردم، مطلوب 
اس��الم نیس��ت. سیاس��ت یعنی اداره ی درست 
جامعه؛ این جزو دین اس��ت. تقوای سیاس��ی، 
یعنی انس��ان در میدان سیاست، صادقانه عمل 

کند. [مقام معظم رهربی -1831/01/61]
4. مت��ام عبادات و تکالیف رشع��ی ای که من و 
ش��ام را امر کرده اند تا انجام دهیم، در حقیقت 
ابزاره��ای همین تزکیه یا همین تربیت اس��ت؛ 
ب��رای این اس��ت که م��ا کامل ش��ویم؛ ورزش 
اس��ت. همچنان ک��ه اگر ورزش نکنید، جس��م 
ش��ام ناتوان، بی قدرت و آسیب پذیر خواهد شد 
و اگر بخواهید جس��م را ب��ه قدرت، به زیبایی، 
ب��ه توانایی، به بروز قدرت ها و اس��تعدادهای 
گوناگون برسانید، باید ورزش کنید. مناز، ورزش 
اس��ت؛ روزه، ورزش است؛ انفاق، ورزش است؛ 
اجتناب از گناهان، ورزش اس��ت؛ دروغ نگفنت، 
ورزش است؛ خیرخواهی برای انسان ها، ورزش 
اس��ت. با ای��ن ورزش ه��ا، روح زیب��ا و قوی و 
کامل می ش��ود. اگر ای��ن ورزش ها انجام نگیرد، 
ممکن اس��ت به ظاهر خیلی پس��ندیده به نظر 
بیایی��م؛ اما باطنامن ی��ک باطن ناقص و نحیف 
و حقیر و آس��یب پذیر خواه��د بود. روزه، یکی 
از ای��ن ورزش هاس��ت. [مقام معظ��م رهربی - 

[6731/01/21
5. کس��انی ک��ه متصّدی نوش��نت و پخش کردن 
و منت��رش کردِن معارف فکری جامعه هس��تند، 
دروغ نگوین��د، فریب ندهن��د، تقلّب نکنند و 
در طعامی که علی الظاهر ش��یرین هم هست، 
زهر مخلوط نکنند؛ این امنیت سیاس��ی است. 
بایستی افکار و آراء و سالیق مختلف در کشور، 
به صورت صحیح و درست مطرح شود؛ اما گفنِت 
معارف گوناگون یک حرف است، دروغ گفنت به 
مردم و دروغ نوش��نت و تحری��ف کردن حقایق 
و بلندگوی دش��من ش��دن، حرف دیگری است؛ 
آنچ��ه که من در باب مطبوعات منی توانم قبول 
کن��م و بپذیرم، این دومی اس��ت. [مقام معظم 

رهربی - 8731/6/01]



»َو الَِّذي نَْفِس ِبيَِدِه لَيَظَْهرَنَّ َهؤاَُلِء الَْقْوُم َعلَيُْكْم 
لَيَْس ِلَنَُّهْم أَْوىَل ِبالَْحقِّ ِمْنُكْم َو لَِكْن ِلرِْسَاِعِهْم إىَِل 
ي ... لََوِدْدُت  بَاِط��ِل َصاِحِبِهْم َو إِبْطَائُِكْم َعْن َحقِّ
يَناِر  َو اللَّ��ِه أَنَّ ُمَعاِويََة َصارَفَِني ِبُك��ْم رَصَْف الدِّ
رَْه��ِم فَأََخَذ ِمنِّي َعرَشََة ِمْنُكْم َو أَْعطَاِن رَُجاًل  ِبالدِّ
ِمْنُهْم ...« )اگر خداوند س��تمكار را مهلت دهد، 
هرگز فرصت مؤاخذه او از دستش منى رود و بر 
رس راه او در حاىل كه گلويش در دس��ت قدرت 
اوس��ت، در كمني اس��ت. بدانيد به خدايى كه 
جانم در دس��ت قدرت اوست كه ارتش معاويه 
بر شام پيوز خواهند ش��د، نه به خاطر اين كه 
از ش��ام به حق شايس��ته ترند، بلكه بدان خاطر 
كه آنان در حركت به س��وى باطل زمامدارشان 
ش��تابانند و شام در برابر حق من سست و كند 
هس��تيد. هر آين��ه ملل مختلف از س��تمكارى 
زمامدارانش��ان در ترسند و من از ستم ملّتم بر 
خويش در وحشتم. شام را براى پيكار با دشمن 
ترغي��ب ك��ردم، نرفتيد؛ ب��ه گوش��تان خواندم، 
نشنيديد؛ پنهان و آشكار دعوتتان منودم، اجابت 
نكرديد؛ شام را خیرخواهی كردم، نپذيرفتيد. آيا 
شام حارضان، بسان غايبان هستيد و بردگان در 

قيافه اربابان؟! مصالحتان را بر ش��ام مى خوانم، 
از آن فرار مى كنيد؛ با موعظه هاى رس��ا شام را 
نصيح��ت مى كنم، از آن پراكن��ده مى گرديد؛ و 
ب��ه جهاد با متجاوزان ترغيبت��ان مى كنم، هنوز 
حرفم به آخر نرسيده، مى بينم همچون قوم سبا 
پراكنده مى ش��ويد! به جلسات خود باز گشته، 
يكديگ��ر را از پند و اندرزى كه داده ش��ده ايد، 
فري��ب مى دهيد و غافل مى س��ازيد. بامدادان 
ش��ام را مس��تقيم مى منايم، ش��امگاهان مانند 
كامن كژ، به س��ويم باز مى گرديد. اصالح کننده، 
عاجز ش��ده و شنونده، غیرقابل انعطاف گشته. 
اى كس��اىن كه بدن هایتان ح��ارض و عقولتان از 
ش��ام غايب و خواس��ته هايتان گوناگون است و 
زمامدارانتان گرفتار ش��اميند! امي ش��ام خدا را 
اطاعت مى كند و ش��ام از او نافرماىن مى مناييد، 
اما امي ش��اميان از خدا روی گردان است و اهل 
ش��ام از او فرمان مى برند. به خدا قسم، دوست 
داشتم معاويه در باره شام و يارانش با من بيع 
رصف انجام م��ى داد؛ رصف دينار به درهم. ده 
نفر از ش��ام را با يك نفر از ياران خودش با من 

عوض مى كرد.( [نهج البالغه، خطبه 97]
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ما تاب��ع امر خداییم؛ و به همی��ن دلیل طالب 
ش��هادتیم. و تنها به همین دلیل اس��ت كه زیر 
ب��ار ذلت و بندگى غیرخدا منى رویم. البته براى 
اداى تكلی��ف هم��ه م��ا موظفیم ك��ه كارها و 
مس��ائل مربوط به خودم��ان را به بهرتین وجه 
و با درایت و دقت انجام دهیم. همه مى دانند 
كه م��ا رشوع كننده جن��گ نبوده ای��م. ما براى 
حفظ موجودیت اس��الم در جه��ان تنها از خود 
دفاع كرده ایم. و این ملت مظلوم ایران اس��ت 
كه هم��واره م��ورد حمله جهان خ��واران بوده 
است؛ و استكبار از همه کمینگاه های سیاىس و 
نظامى و فرهنگى و اقتصادى خود به ما حمله 

كرده است. 
انقالب اس��المى ما تاكنون كمینگاه ش��یطان و 
دام صی��ادان را به ملت ها نش��ان داده اس��ت. 
جهان خواران و رسمایه داران و وابس��تگان آنان 
توقع دارند كه ما شكس��ته شدن نونهاالن و به 
چاه افتادن مظلومان را نظاره كنیم و هش��دار 
ندهی��م. و ح��ال آنك��ه این وظیف��ه اولیه ما و 
انقالب اس��المى ماست كه در رسارس جهان صال 
زنیم ك��ه اى خواب رفت��گان! اى غفلت زدگان! 
بیدار ش��وید و به اطراف خود نگاه كنید كه در 
كنار النه هاى گرگ منزل گرفته اید. برخیزید كه 
اینجا جاى خواب نیس��ت! و نیز فریاد كش��یم 
رسیع��اً قی��ام كنی��د كه جه��ان ایم��ن از صیاد 
نیس��ت! امریكا و شوروى در كمین نشسته اند، 
و تا نابودى كاملتان از ش��ام دست بر نخواهند 
داش��ت. راس��تى اگر بس��یج جهاىن مس��لمین 
تشكیل شده بود، كىس جرأت این همه جسارت 
و رشارت را با فرزندان معنوى رسول اللَّه- صل 

اللَّه علیه و آله و سلم- داشت؟
امروز یىك از افتخارات بزرگ ملت ما این است 
كه در برابر بزرگ تری��ن منایش قدرت و آرایش 
ناوه��اى جنگى امریكا و اروپ��ا در خلیج فارس 
صف آرای��ی من��ود. و این جان��ب ب��ه نظام های 

آمریکای��ی و اروپای��ى اخط��ار مى كن��م كه تا 
دیر نش��ده و در باتالق م��رگ فرونرفته اید، از 
خلیج ف��ارس بیرون روید. و همیش��ه این گونه 
نیس��ت كه هواپیامهاى مس��افربرى ما توسط 
ناوهاى جنگى ش��ام رسنگون ش��ود؛ كه ممكن 
اس��ت فرزندان انقالب ناوهاى جنگى شام را به 

قعر آب های خلیج فارس بفرستند.
به دولت ها و حکومت های منطقه، خصوصاً به 
عربس��تان و كویت مى گویم كه همه ش��ام در 
ماجراجویی ها و جنایات ك��ه امریكا مى آفریند 
رشیك ج��رم خواهید ب��ود. و ما تا ب��ه حال از 
اینكه همه منطقه در كام آتش و خون و ىب ثبات 
كامل غوطه ور نش��ود، دست به عمل نزده ایم. 
وىل حركات جنون آمیز ری��گان مطمئناً حوادث 
غیرمنتظره و عواقب خطرناىك را بر همه تحمیل 
مى كند. ش��ام اطمینان داشته باشید كه در این 

برگ جدید بازنده اید.
خودت��ان و كش��ور و مردم اس��المى را در برابر 
امریكا این قدر ذلی��ل و ناتوان نكنید. اگر دین 

ندارید، الاقل آزاده باشید.
بحم��د اللَّ��ه از بركت انق��الب اس��المى ایران 
دریچه هاى نور و امید به روى همه مس��لامنان 
جهان باز ش��ده اس��ت؛ و مى رود تا رعد و برق 
حوادث آن، رگبار مرگ و نابودى را بر رس همه 

مستكربان فرو ریزد.
نكته مهمى كه همه ما باید به آن توجه كنیم و 
آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار 
دهیم این است كه دشمنان ما و جهانخواران تا 
ىكْ و ت��ا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى 
استقالل و آزادى ما را قبول دارند. به یقین آنان 
م��رزى جز ع��دول از همه هویتها و ارزش��هاى 
معن��وى و الهى مان منى شناس��ند. به گفته قرآن 
كریم، هر گز دس��ت از مقاتله و ستیز با شام بر 
منى دارند مگر اینكه شام را از دینتان برگردانند. 
ما چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیس��تها 

نكته مهمى كه همه 
ما باید به آن توجه 
كنیم و آن را اصل و 
اساس سیاست خود با 
بیگانگان قرار دهیم 
این است كه دشمنان 
ما و جهانخواران تا ىْك 
و تا كجا ما را تحمل 
مى كنند و تا چه مرزى 
استقالل و آزادى ما را 
قبول دارند. به یقین 
آنان مرزى جز عدول از 
همه هویتها و ارزشهاى 
معنوى و الهى مان 
منى شناسند. به گفته 
قرآن كریم، هرگز دست 
از مقاتله و ستیز با 
شام بر منى دارند مگر 
اینكه شام را از دینتان 
برگردانند. 

8
مجله ی علمی � تحلیلی با اخباری راهربدی

سال دوم، شامره پیاپی پنجم، شهریورماه 1394



و امریكا و ش��وروى در تعقیبامن خواهند بود 
تا هوی��ت دینى و رشافت مكتبىِ مان را لكه دار 
منایند. بعىض مغرضین ما را به اعامل سیاس��ت 
نف��رت و كینه توزى در مجامع جهاىن توصیف و 
مورد ش��امتت قرار مى دهند؛ و با دلس��وزیهاى 
مى گوین��د  كودكان��ه  اعرتاضه��اى  و  بیم��ورد 
جمهورى اسالمى س��بب دشمنیها شده است و 
از چشم غرب و رشق و ایادى شان افتاده است! 
كه چه خوب اس��ت [به ] این سؤال پاسخ داده 
ش��ود كه ملتهاى جهان س��وم و مس��لامنان، و 
خصوص��اً ملت ایران، در چه زم��اىن نزد غربیها 
و رشقیها اح��رتام و اعتبار داش��ته اند كه امروز 

ىب اعتبار شده اند!
آرى، اگ��ر ملت ایران از هم��ه اصول و موازین 
اس��المى و انقالىب خود عدول كند و خانه عزت 
و اعتبار پیامرب و امئه معصومین- علیهم السالم- 
را ب��ا دس��تهاى خ��ود وی��ران منای��د، آن وقت 
ممك��ن اس��ت جهانخواران او را ب��ه عنوان یك 
مل��ت ضعیف و فقیر و ىب فرهنگ به رس��میت 
بشناسند؛ وىل در هامن حدى كه آنها آقا باشند 
ما نوكر، آنها ابرقدرت باش��ند م��ا ضعیف؛ آنها 
وىّل و قیّم باش��ند ما جیره خوار و حافظ منافع 
آنها؛ نه یك ایران با هویت ایراىن- اسالمى؛ بلكه 
ایراىن كه شناسنامه اش را امریكا و شوروى صادر 
كند؛ ایراىن كه ارابه سیاست امریكا یا شوروى را 
بكش��د و امروز همه مصیبت و عزاى امریكا و 
ش��وروى رشق و غرب در این اس��ت كه نه تنها 
ملت ایران از تحت الحامیگى آنان خارج ش��ده 
اس��ت، كه دیگ��ران را هم به خروج از س��لطه 
جباران دعوت مى كند. كنرتل و حذف سالحهاى 
مخرّب از جهان اگر با حقیقت و صداقت همراه 
بود خواس��ته همه ملتهاس��ت، وىل این نیز یك 
فریب قدیمى اس��ت. و این هامن چیزى است 
كه اخیراً از گفته هاى رسان امریكا و ش��وروى و 
نوشته هاى سیاس��یون آنها آشكار گردیده است 

كه م��راودات اخیر رسان رشق و غرب به خاطر 
مهار بیش��رت جهان سوم و در حقیقت جلوگیرى 
از نف��وذ پابرهنه ه��ا و محرومی��ن در جه��اِن 
مالكیتهاى ىب حد و مرز رسمایه داران اس��ت. ما 
بای��د خود را آماده كنیم تا در برابر جبهه متحد 
رشق و غرب، جبهه قدرمتند اس��المى- انساىن با 
هامن نام و نش��ان اس��الم و انقالب ما تشكیل 
شود؛ و آقایى و رسورى محرومین و پابرهنگان 
جهان جشن گرفته شود. مطمنئ باشید قدرتهاى 
رشق و غ��رب هامن مظاهر ىب محت��واى دنیاى 
مادى ان��د كه در برابر خلود و جاودانگى دنیاى 

ارزشهاى معنوى قابل ذكر منى باشند.
من ب��ه رصاحت اع��الم مى كنم ك��ه جمهورى 
اس��المى ایران با متام وجود براى احیاى هویت 
اسالمى مسلامنان در رسارس جهان رسمایه گذاری 
مى كند. و دلیل هم ندارد كه مس��لامنان جهان 
را به پی��روى از اصول تصاحب قدرت در جهان 
دع��وت نكند و جل��وى جاه طلبی و فزون طلبی 
صاحب��ان قدرت و پ��ول و فری��ب را نگیرد. ما 
باید براى پیش��ربد اهداف و منافع ملت محروم 
ای��ران برنامه ری��زى كنیم. ما بای��د در ارتباط با 
مردم جهان و رس��یدگى به مش��كالت و مسائل 
مس��لامنان و حامیت از مبارزان و گرس��نگان و 
محروم��ان با متام وجود ت��الش مناییم. و این را 
باید از اصول سیاس��ت خارجى خود بدانیم. ما 
اعالم مى كنیم كه جمهورى اس��المى ایران براى 
همیشه حامى و پناهگاه مسلامنان آزاده جهان 
اس��ت. و كشور ایران به عنوان یك دژ نظامى و 
آسیب ناپذیر نیاز رسبازان اسالم را تأمین و آنان 
را به مباىن عقیدت و تربیتى اس��الم و همچنین 
به اصول و روش��هاى مبارزه علیه  نظامهاى كفر 

و رشك آشنا مى سازد. 
[صحیف��ه امام، ج21 ،  صص 89 ت��ا 92 � پیام به 
ملت ایران در سالگرد كشتار خونین مكه )قبول 

قطعنامه 598(] 

من به رصاحت اعالم 
مى كنم كه جمهورى 
اسالمى ایران با متام 

وجود براى احیاى 
هویت اسالمى مسلامنان 

در رسارس جهان 
رسمایه گذاری مى كند. 
و دلیىل هم ندارد كه 
مسلامنان جهان را به 

پیروى از اصول تصاحب 
قدرت در جهان دعوت 
نكند و جلوى جاه طلبی 

و فزون طلبی صاحبان 
قدرت و پول و فریب 
را نگیرد. ما باید براى 

پیشربد اهداف و منافع 
ملت محروم ایران 
برنامه ریزى كنیم.
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لزوم اصالح ساختار 
کالن نظام تأمین اجتامعی کشور 

در جهت تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی

در حوزه رفاه و تأمین اجتامعی

1. بیان مسئله 
بیمه اجتامعی یکی از عنارص اصلی نظام تأمین اجتامعی2 اس��ت 
که ب��ه منظور حامیت از نی��روی کار در برابر مخاطرات طبیعی، 
اقتصادی و اجتامعی اجرا می ش��ود. بیمه ه��ای اجتامعی اجباری 
با بیش از یک قرن س��ابقه در جهان، پایدارترین راهربد نظام های 
تأمین اجتامعی هس��تند که مهم ترین موضوع��ات مورد حامیت 
آنه��ا بازنشس��تگی، ازکارافتادگی، فوت، بیامری و بیکاری اس��ت. 
صندوق ه��ای بیم��ه اجتامعی که عهده دار اج��رای این نوع بیمه 
هس��تند، از محل حق بیمه های دریافتی از بیمه ش��ده، کارفرما و 
دولت تأمین مالی می ش��وند و این منابع باید به نحوی مدیریت 
ش��ود که صندوق ها بتوانن��د از عهده تعهدات آن��ی و آتی خود 

برآیند.
س��ازمان ها و صندوق های بیمه اجتامعی در کشور ما عمدتاً بیش 
از شصت سال سابقه فعالیت دارند و به اصطالح در دوره بلوغ یا 
پس از بلوغ به رس می برند. امر واقع آن است كه مسائل و مشكالت 
گوناگون اقتصادی، سیاس��ی و اجتامعی باعث شده است در حال 
ح��ارض بس��یاری از صندوق های تأمین اجتامع��ی از نقطه تعادل 
عبور كرده و كامالً به بودجه عمومی دولت یا منابع دستگاه های 
متبوع خود وابس��ته شوند. طی چند س��ال گذشته، سهم صندوق  
بازنشس��تگی كشوری و صندوق بازنشس��تگی نیروهای مسلح در 
بودجه عمومی همواره رو به افزایش بوده است. جدول شامره 1 
نشان می دهد که س��هم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در 
س��ال 1387 از کل بودجه فصل رف��اه و تأمین اجتامعی در قانون 
بودجه حدود 15/7 درصد بوده که این نس��بت در قانون بودجه 
1394 به بیش از 31 درصد رس��یده اس��ت. همین نسبت در مورد 
سازمان تأمین اجتامعی نیروهای مسلح در دوره یادشده از حدود 
21 درصد ب��ه حدود 27 درصد افزایش یافته اس��ت. در مجموع، 
س��هم دو صندوق یاد شده از بودجه فصل رفاه و تأمین اجتامعی 
در دوره یادشده از 36/6 درصد به بیش از 58 درصد رسیده است. 
ردیابی بودجه های اختصاص یافته به این دو سازمان نشان می دهد، 

1. دک��رتای اقتص��اد از دانش��گاه ته��ران و م��درس 
دانشگاه خوارزمی. 

2. نظام تأمین اجتامعی ش��امل راهربدهای مختلف 
حامیتی، بیم��ه ای و تکمیلی اس��ت. بیمه اجتامعی 
راهربدی اس��ت ک��ه فعاالن ب��ازار کار را هدف قرار 

می دهد.

سازمان ها و صندوق های بیمه 
اجتامعی در کشور ما عمدتاً بیش از 
شصت سال سابقه فعالیت دارند و به 
اصطالح در دوره بلوغ یا پس از بلوغ 
به رس می برند. امر واقع آن است كه 
مسائل و مشكالت گوناگون اقتصادی، 
سیاسی و اجتامعی باعث شده است 
در حال حارض بسیاری از صندوق های 
تأمین اجتامعی از نقطه تعادل عبور 
كرده و كامالً به بودجه عمومی دولت 
یا منابع دستگاه های متبوع خود 
وابسته شوند.

سیدمحمدهادی سبحانیان1
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بخش عمده این اعتبارات رصف برنامه پرداخت 
حقوق و مزایای بازنشستگان شده است.

در جدول ه��ای 2 و 3 می��زان رش��د اعتب��ارات 
مص��وب ب��رای برنامه های پرداخ��ت حقوق و 
مزایای بازنشس��تگی دو س��ازمان مذکور و نیز 
نس��بت آن ها به بودج��ه فصل رف��اه و تأمین 
اجتامعی طی سال های مورد بررسی نشان شده 

است. 
بر کس��ی پوشیده نیست، هامن طور كه كاهش 
وابستگی بودجه كش��ور به خام فروشی منابع 
نفتی و تكیه بیشرت بر صادرات غیرنفتی، کشور 
را در مقاب��ل نوس��انات و چالش های بین املللی 
محافظ��ت کرده و در راس��تای نی��ل به اقتصاد 
مقاومتی محس��وب می گردد، كاهش وابستگی 
صندوق های بازنشس��تگی ب��ه بودجه دولتی و 
تكیه آنها به منابع صندوق و مدیریت بهینه آن، 
در راس��تای ثبات اقتص��ادی و پایداری صندوق 
قلمداد می گردد که خود یكی از الزامات تحقق 

اقتصاد مقاومتی محسوب می گردد. 
ب��ا این وج��ود، در ح��ال ح��ارض صندوق های 
اجتامع��ی و بازنشس��تگی در ای��ران به دالیل 
مختلف با عدم تعادل مواجه هس��تند.  دالیلی 
همچ��ون رشای��ط اقتص��ادی كش��ور از نظ��ر 
تولید و اش��تغال، تركیب جمعیتی كش��ور، سن 
بازنشس��تگی و امی��د ب��ه زندگی در كش��ور و 
ضعف ها و ناكارآمدی ه��ای مدیران صندوق ها 
در رسمایه گذاری مناب��ع این صندوق ها، برخی 
از این موارد هس��تند. یكی دیگر از عوامل مهم 
اثرگذار بر تع��ادل صندوق های بیمه اجتامعی، 
قوانی��ن مص��وب دول��ت و مجلس اس��ت که 

کلی��ه ورودی ها، خروجی ه��ا، منابع و مصارف 
صندوق ها را که بر اساس قانون شکل می گیرد، 
تحت تأثیر قرار می دهد. حتی عوامل ساختاری 
و مدیری��ت صندوق ها نی��ز در قوانین مصوب 
تعیین ش��ده و بنابراین قوانین نقش زیادی در 
کارآمدی و پای��داری صندوق ها دارند. برخالف 
مدیریت ح��وزه حامیت ه��ای اجتامعی كه به 
طور عمده ب��ا اس��تفاده از بودجه های دولتی 
اداره می گ��ردد، مدیری��ت صندوق های تأمین 
اجتامعی ب��ا توجه ب��ه ماهی��ت و كاركرد این 
صندوق ها، می بایست بر مبنای محاسبات دقیق 
اقتص��ادی و بیمه ای )اكچوئ��ری( انجام پذیرد. 
این در حالی اس��ت كه طی س��ه دهه گذشته، 
قوانی��ن و مق��ررات متعددی برخ��الف منطق 
یادشده تصویب و ابالغ ش��ده که منونه های آن 
معافیت های گوناگون بیمه ای برای کارفرمایان و 
بیمه شدگان در موارد مختلف، بازنشستگی های 
پیش از موعد، تس��هیل رشایط بازنشس��تگی و 
تکفل بازماندگان و امثال آن بوده اس��ت. متامی 
ای��ن قوانین ب��دون رعایت محاس��بات بیمه ای 
و ب��ا تکیه ب��ر منابع داخل��ی صندوق ها و یا با 
ایجاد تعهد مالی ب��رای دولت بوده که افزایش 
بدهی های معوقه دول��ت به این صندوق ها را 

در پی داشته است.
در خص��وص رضورت انج��ام برخ��ی اصالحات 
س��اختاری و پارامرتیك به منظور اصالح مس��یر 
كنونی و كاهش وابستگی صندوق ها به بودجه 
عمومی دولت، مباحث زیادی توسط كارشناسان 
بیان شده است. به نظر می رسد که برای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی در این حوزه، پیش از 

بر کسی پوشیده نیست، 
هامن طور كه كاهش 

وابستگی بودجه كشور به 
خام فروشی منابع نفتی 
و تكیه بیشرت بر صادرات 

غیرنفتی، کشور را در مقابل 
نوسانات و چالش های 

بین املللی محافظت کرده 
و در راستای نیل به 

اقتصاد مقاومتی محسوب 
می گردد، كاهش وابستگی 

صندوق های بازنشستگی به 
بودجه دولتی و تكیه آنها به 

منابع صندوق و مدیریت 
بهینه آن، در راستای ثبات 

اقتصادی و پایداری صندوق 
قلمداد می گردد که خود 

یكی از الزامات تحقق 
اقتصاد مقاومتی محسوب 

می گردد. 



هر چیز باید قوانین و مقررات ناظر بر ساختار، 
مدیریت، منابع و تعهدات صندوق ها بررسی و 

اصالح شوند. 
مسأله اصلی این گزارش، تبیین برخی تنگناهای 
قانون��ی حاك��م بر س��اختار كالن نظ��ام تأمین 
اجتامعی كشور و ارائه پیشنهادهایی در جهت 
رف��ع این تنگناهاس��ت؛ اصالحاتی ک��ه به نظر 
می رسد می بایست مقدم بر سایر اصالحات در 
این حوزه و برای دس��تیابی ب��ه اهداف اقتصاد 

مقاومتی انجام شوند.   

ماهیــت حقوقی منابع مالــی و تعهدات بیمه 
اجتامعی

مناب��ع مالی بیمه اجتامع��ی از محل حق بیمه 
و مش��اركت بیمه ش��دگان تأمین می ش��ود. در 
طرح ه��ای از ن��وع دی س��ی1، ح��ق مالكی��ت 
ش��خصی هر فرد بر اندوخته اش كامالً شفاف و 
روش��ن اس��ت و ابهامی در خصوصی بودن آن 
نیس��ت؛ اما در طرح های دی بی2 حساب فردی 

جداگانه وجود ندارد.

در قوانین پایه و اسناد باالدستی نظام جمهوری 
اسالمی، اصول و مبانی حاكم بر بیمه اجتامعی 
به گونه ای تعیین و تصویب  ش��ده که با ماهیت 
سیس��تم های دی بی س��ازگار اس��ت. بر مبنای 
قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، مالكیت 
منابع بیمه اجتامعی مشاع بین نسلی و متعلق 
به همه نس��ل های جامعه زیرپوشش صندوق 3 

است. 
دولت نه تنها حق ترصف در این منابع را ندارد، 
بلكه هرگون��ه تصمیم گیری در دولت )ش��امل 
همه اركان تصمیم گیری در حاكمیت( كه سبب 
افزای��ش هزینه ه��ای صندوق بیم��ه اجتامعی 
ش��ود، باید همراه با تأمی��ن منابع مالی معادل 
باشد4، در غیر این صورت آن تصمیامت قابلیت 

اجرا ندارد5. 
همچنی��ن، نظ��ارت دول��ت ب��ر مناب��ع تأمین 
اجتامع��ی و اتخ��اذ متهیدات مال��ی ، اعتباری  و 
س��اختاری  الزم  به  منظور تداوم  و استمرار توان  
پاس��خگویی  حوزه ه��ای  بیمه ای  ج��زء وظایف 

حوزه حاكمیتی نظام تأمین اجتامعی است6.

1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387 صندوق / سازمان  
31/3  29/9  29/3  26/4  27/1  27/6  18/4  15/7 بازنشستگی کشوری  
26/9  25/1  24/7  25/1  24/2  24/3  21/1  20/9 بازنشستگان نیروهای مسلح 
58/2  55  54  51/6  51/4  51/9  39/5  36/6 جمع دو صندوق / سازمان 

جدول 1- سهم بودجه صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از بودجه فصل رفاه و تأمین اجتامعی 
در سال های 1387 تا 1394 )ارقام به درصد(

منبع: قوانین بودجه سال های 87 تا 94 

جدول2- رشد اعتبار کمک دولت به سازمان بازنشستگی كشوری بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نسبت 
آن به بودجه فصل رفاه و تأمین اجتامعی

1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387      
109.170  92.465  83.303  66.940  54.960  48.305  16.441  9.310 اعتبار مصوب )میلیارد ریال(   

18  11  24  22  14  194  77  � میزان رشد )درصد(    
22  21  21  22  23  23  13  9 نسبت بودجه مصوب به بودجه فصل رفاه )درصد( 

 منبع: قوانین بودجه سال های 1387 تا 1394

1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387      
105.213  74.531  64.944  34.174  44.482  45.546  19.613  15.526 اعتبار مصوب )میلیارد ریال(   

41  15  90  -23  -2  132  26  - میزان رشد )درصد(    
21/2  16/5  16/5  11/3  18/4  22/1  15  14/8 نسبت بودجه مصوب به بودجه فصل رفاه )درصد( 

جدول3- رشــد اعتبار کمک دولت به سازمان تأمین اجتامعی نیروهای مسلح بابت حقوق بازنشستگی و نسبت 
آن به بودجه فصل رفاه و تأمین اجتامعی

منبع: قوانین بودجه سال های 1387 تا 1394

1. Defined Contribution )DC(
2. Defined Benefit )DB(

3. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی، 
بند »د« ماده )7(.

4. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی، 
بند »ج« ماده )7(.

5. قانون برنامه پنجم توس��عه، بند »3- الف« ماده 
)26( و ماده )29(.

6. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی، 
تبرصه بند »الف« ماده )7(.
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مبانی قانونی ساختار كالن نظام تأمین اجتامعی
با تصویب قانون س��اختار نظ��ام جامع رفاه و 
تأمی��ن اجتامع��ی در س��ال 1383، وزارت رفاه 
و  تأمین اجتامعی مس��ئولیت ام��ور حاکمیتی 
نظ��ام تأمی��ن اجتامعی کش��ور و س��اماندهی 
نهادهای بیم��ه ای و حامیتی را برعهده گرفت. 
این وزارتخانه در س��ال 1390،  با دو وزارتخانه 
»تعاون« و »کار و امور اجتامعی« ادغام شد و 
وزارتخان��ه جدیدی به ن��ام »وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتامعی« ش��کل گرفت. در حال حارض 
مس��ئولیت های وزارت رف��اه و تأمین اجتامعی 
س��ابق در زیرمجموعه ای��ن وزارتخانه برعهده 

»معاونت رف�اه اجت�امعی« است.
ب��ه موجب م��واد )13( و )14( قانون س��اختار 
نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی، شورای عالی 
رفاه و تأمین اجتامعی به ریاست رئیس جمهور 
و عضویت هشت وزیر، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و س��ه نفر مناینده مجلس شورای 
اسالمی )به عنوان ناظر(، مسئولیت هامهنگی 

سیاست های اجتامعی كشور را بر عهده  دارد.
ع��الوه براین، ب��ر اس��اس قانون اص��الح ماده 
قان��ون مدیری��ت خدم��ات كش��وری،   )113(
هیئت امنای س��ازمان تأمین اجتامعی باالترین 
مرجع سیاس��ت گذاری در حوزه بیمه ای اس��ت 
كه به طور همزم��ان هیئت امنای صندوق های 
بیم��ه ای فعال در قلمرو رفاه و تأمین اجتامعی 

نیز هست.
بر مبن��ای قانون س��اختار نظام جام��ع رفاه و 
تأمین اجتامعی، س��اختار کالن این نظام شامل 

سطوح زیر است:
1. از نظر قلم��رو موضوعی، نظام  جامع  تأمین  
اجتامعی  ش��امل دو حوزه بیم��ه ای و حامیتی 
اس��ت. حوزه بیم��ه ای دو موض��وع بیمه های 
اجتامع��ی و بیمه های درمانی را در بر می گیرد 
و هرکدام دو س��طح پای��ه )همگانی( و مکمل 

دارند1.
2. از نظر ساختاری، اركان  چهارگانه  نظام  جامع  

تأمین  اجتامعی  به  ترتیب  زیر است2:
 شورای  عالی  رفاه  و تأمین  اجتامعی : هدف از 
تش��کیل این شورا، هامهنگ سازی  سیاست های  
اجتامع��ی  در حوزه ه��ای  اش��تغال ، آم��وزش  و 
پ��رورش ، تربیت بدن��ی، مس��كن ، بهداش��ت  و 
درمان  و س��ایر بخش های  مرتبط  با حوزه  تأمین  

اجتامعی  است. وظایف این شورا عبارتند از: 
الف( هامهنگی  سیاست های  اجتامعی ،

ب( تعامل  با ش��ورای  اقتصاد و سایر شوراهای  

فرابخشی  برای  حل  مسائل  اجتامعی 
ج( بررس��ی ، اصالح  و تأیید سیاس��ت های  كالن  
رف��اه  و تأمی��ن  اجتامع��ی  و پیش��نهاد آن  ب��ه  
هیئت وزیران  با رعایت  سیاست های  كلی  نظام 

د( بررس��ی ، اصالح  و تأیید بودجه  ساالنه  رفاه  و 
تأمین  اجتامعی  در قالب  سیاست های  عمومی  و 
بودجه ای  كشور و پیشنهاد آن  به  هیئت وزیران 

ه�( پیشنهاد ضوابط  كلی  نحوه  مدیریت  وجوه ، 
ذخایر و رسمایه گذاری های  دستگاه های  اجرایی ، 
دولتی  عمومی، سازمان ها و صندوق های  فعال  
در قلمروه��ای  مختلف  نظام  تأمین  اجتامعی  با 

تصویب  هیئت وزیران.
 وزارت  رف��اه  و تأمین  اجتامعی : کلیه وظایف 
حاکمیت��ی دول��ت را در حوزه ه��ای بیمه ای و 
حامیت��ی نظام جامع تأمی��ن اجتامعی بر عهده 
 دارد و در حال حارض وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتامعی جایگزین آن شده است.
� نهادها، س��ازمان ها، مؤسسات  و صندوق های  
اصلی : وظیفه  مدیریت  و س��اماندهی  منابع و 
تصدی  وظایف  اجرایی  را به  منایندگی  از س��وی  

دولت  بر عهده دارند.
 مؤسس��ات  كارگ��زاری : ش��امل  رشکت ه��ای  
بیمه  تجاری ، ش��هرداری ها، دهداری ها و س��ایر 
ظرفیت های  ساختاری  در قالب  بانك ، صندوق ، 
رشكت  و بنگاه های  خدماتی  و نهادهای  خیریه  
و مدنی  اس��ت  كه  در س��طح  كارگ��زار اجرایی  
نظام  جامع  تأمین  اجتامعی  در قالب  قراردادها 
و تفاهم نامه ه��ای  منعق��ده  فعالی��ت  خواهند 

داشت .
3. از نظر تش��کیالت کالن اجرایی، طبق تبرصه 
م��اده )12( ای��ن قان��ون، عناوی��ن تش��کیالتی 
سازمان های فعال در امور بیمه ای به »صندوق« 
تغییر یافته و همچنین به موجب ماده )17( این 
قانون، ارکان چهارگانه صندوق ها، سازمان ها و 
نهادهای بیمه ای و حامیتی )به جز کمیته امداد 
امام خمینی و سازمان تأمین اجتامعی نیروهای 

مسلح( به رشح زیر تعیین شده است3:
الف  � ش��ورا یا مجمع  و یا هیئت امنا: به نحوی 
که نصف به اضافه ی��ک اعضا مناینده دولت و 
مابقی اعض��ا مناینده خدمت گیرندگان صندوق 

باشند.
ب � هیئت مدی��ره منتخب ش��ورا یا مجمع  و یا 
هیئت امنای  مربوطه  به صورت موظف و بدون 

پذیرش مسئولیت اجرایی.
ج  � مدیرعام��ل : ف��ردی  خ��ارج  از مجم��ع  و 
هیئت مدی��ره  كه  ب��ه  پیش��نهاد هیئت مدیره  و 

1. قانون س��اختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی، 
مواد )2 و 3(.

2. قانون س��اختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی، 
ماده )12(.

3. به موجب م��اده )17( قانون یادش��ده، اصالح  آن  
بخش  از اساس��نامه ها كه  مربوط  ب��ه  اركان  نهادهای  
فوق الذكر می باش��د، باید به  ترتیبی  صورت  پذیرد كه  

تركیب  كلی  اركان  آنها به  صورت  زیر باشد:
الف  � شورا یا مجمع  و یا هیئت امنا با رشایط  زیر:

1 � نص��ف  بعالوه  یك  اعضاء با پیش��نهاد وزیر رفاه  و 
تأمین  اجتامعی  و تأیید ش��ورای  عال��ی  رفاه  و تأمین  
اجتامع��ی  و تصویب  هیئت وزی��ران  انتخاب  خواهند 

شد.
2� مابقی  اعضا به  تناس��ب  تعداد افراد تحت  پوشش  
توس��ط  »خدمت  گیرندگان  متش��كل  و سازمان یافته« 
آنها بر اساس  آیین نامه ای  كه  به  تصویب  هیئت وزیران  
می رس��د، تعیین  خواهند شد و در صورت  عدم  وجود 
تشكل های  رسمی  موصوف  و تا زمان  شكل گیری  آنها، 
اعضای  مزبور از س��وی  ش��ورای  عالی  رف��اه  و تأمین  

اجتامعی  انتخاب  خواهند شد.
تبرصه  � در مواردی  كه  برای  كاركنان  یك  یا چند دستگاه  
اجرایی  منفرداً یا مجتمعاً صندوق  خاص  بیمه ای  الزم  
باش��د، دو نفر از طرف  باالترین  مق��ام  یا مقامات  آن  
دستگاه  یا دستگاه ها به  عنوان  ناظر در جلسات  شورا 

یا مجمع  یا هیئت امنا رشكت  خواهند كرد.
ب  � هیئت مدی��ره: مركب  از پن��ج  یا هفت  نفر دارای  
تخص��ص  و تجارب  مختلف  موردنیاز می باش��د كه  از 
س��وی  ش��ورا یا مجمع  و یا هیئت امنای  مربوطه  برای  
مدت  چهار س��ال  به  صورت  موظ��ف  )بدون  پذیرش  
مس��ئولیت  اجرایی ( انتخاب  خواهند ش��د و انتخاب  
مج��دد آنها بالمانع  بوده  و از میان  خود یك  نفر را به  

عنوان  رئیس  هیئت مدیره  تعیین  خواهند منود.
ج  � مدیرعام��ل : فردی  خارج  از مجمع  و هیئت مدیره  
كه  به  پیشنهاد هیئت مدیره  و تصویب  شورا یا مجمع  
یا هیئت امنای  مربوطه  برای  مدت  چهار سال  انتخاب  

خواهد شد و انتخاب  مجدد وی  بالمانع  می باشد.
د - هیئت  نظارت : مركب  از سه  نفر دارای  تخصص ها 
و تجارب  مختلف  مورد نیاز كه  از سوی  شورا یا مجمع  
و ی��ا هیئت امن��ای  مربوط��ه  برای  مدت  چهار س��ال  
انتخ��اب  خواهند ش��د و انتخاب  مج��دد آنها بالمانع  
می باش��د )وظایف  بازرس  قانونی  به  عهده  س��ازمان  
حسابرس��ی  بوده  كه  گزارش  خود را به  هیئت  نظارت  

جهت  بررسی  و اظهارنظر ارائه  خواهد منود(.
تبرصه  1: رشط  عضویت  در کلیه  س��طوح  اركان  فوق ، 
داشنت  حداقل  مدرك  كارشناسی  ارشد با پنج  سال  سابقه  
كار تخصصی  در رشته های  مدیریت ، حسابداری ، بیمه ، 
مالی ، اقتصاد، انفورماتیك  و گروه  پزشكی  خواهد بود 
و انتصاب  افراد مزبور پس  از تأیید احراز رشایط  سمت  
از س��وی  س��ازمان  مدیریت  و برنامه ریزی  كشور نافذ 

می باشد.
تبرصه  2: كلیه  مس��ئولیت ها و اختی��ارات  مربوط  به  
دس��تگاه های  اجرایی  دولتی  و عموم��ی ، صندوق ها 
و نهاده��ای  فع��ال  در حوزه های  بیم��ه ای ، حامیتی  
وام��دادی  نظ��ام ، از وزرا مربوط��ه  ی��ا باالترین  مقام  
مسئول  آنها س��لب  و به  وزیر رفاه  و تأمین اجتامعی  
تفویض  می گردد. این  امر شامل  عضویت  و یا ریاست  
شوراها، مجامع  و هیئت های  امناء نهادهای  موصوف  
و كمیسیون های  فرعی  واصلی  دولت ، شوراهای  عالی  

فرابخشی  و مجامع  بین املللی  مرتبط  نیز می باشد.
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تصویب  ش��ورا یا مجمع  یا هیئت امنای  مربوطه  
منصوب می شود.

د � هیئ��ت  نظارت : مركب  از س��ه  نفر منتخب 
ش��ورا یا مجم��ع  و ی��ا هیئت امن��ای  مربوطه . 
)وظای��ف  ب��ازرس  قانونی  ب��ه  عهده  س��ازمان  

حسابرسی  است(.
همچنی��ن طبق م��اده )113( قان��ون مدیریت 
خدمات کش��وری )مص��وب 1386( و اصالحیه 
مورخ اس��فندماه 1388 این ماده، ترتیبات زیر 
برای ساختار کالن و نحوه مدیریت صندوق های 

بیمه ای مقرر شده است1:
1. صندوق ه��ای بیم��ه ای در س��ازمان تأمی��ن 
اجتامعی تجمیع ش��وند. حس��ب ظاهر قانون، 
منظ��ور از س��ازمان یادش��ده س��ازمان تأمی��ن 
اجتامع��ی موض��وع قان��ون تأمی��ن اجتامعی 
نبوده و یک س��ازمان جدید اس��ت که باید در 

زیرمجموعه وزاتخانه ایجاد می شد.
2. هیئت امنای این سازمان در حکم هیئت امنای 

صندوق های تجمیع شده نیز باشد.
3. دو سوم اعضای هیئت امناء به پیشنهاد وزیر 
و تصویب ش��ورای عالی و یک س��وم با معرفی 
منایندگان تشکل های اعضای صندوق ها باشند.

4. نصب و عزل مدیران عامل کلیه صندوق ها با 
پیش��نهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر انجام 

گیرد.
5. وزیر اختیار تعیین رسپرس��ت به مدت شش 

ماه را داشته باشد.
آسیب شناس��ی قوانین حاکم بر س��اختار نظام 

تأمین اجتامعی
هامن طور که پیش تر بیان ش��د، رفع مش��کالت 
و نارس��ایی های برآم��ده از قوانی��ن و مقررات 
ناظ��ر بر س��اختار و مدیری��ت صندوق ها یکی 
از اصلی تری��ن اقدامات جه��ت نیل به اهداف 
اقتص��اد مقاومت��ی در ح��وزه رف��اه و تأمی��ن 
اجتامع��ی محس��وب می گردد. ای��ن مهم خود 
مستلزم آسیب شناسی قوانین حاکم بر  ساختار 
نظام تأمین اجتامعی و ارائه راهکارهایی جهت 
اص��الح و برطرف کردن ابهامات آن اس��ت. در 
ادامه به ترشیح، مهم ترین ابهامات و ایرادهای 
موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کالن 

نظام تأمین اجتامعی پرداخته  شده است. 

1. نقش ضعیف مناین��دگان ذینفعان در تركیب 
اعضای هیئ��ت امناء: در تركی��ب هیئت امنای 
فعلی، دو س��وم اعضا )ش��ش نفر از نه نفر( از 
س��وی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتامعی معرفی 
می ش��وند و یك س��وم آنها )س��ه نفر( مجموعاً 
منایندگان تش��کل های كارفرمایان و بیمه شدگان 
هس��تند كه ای��ن تركیب موجب دولتی ش��دن 
بیش ازح��د هیئت امنا و تضعی��ف نقش بخش 
غیردولتی در آن ش��ده است. این امر با ماهیت 
ذاتی بیمه های اجتامعی � كه باید با مش��اركت 
سه جانبه کارفرما، بیمه شده، دولت اداره شوند 

� مغایرت دارد. 
2. س��هم نابرابر صندوق ه��ا در هیئت امناء: بر 
مبنای قوانین موجود، هیئت امنای سازمان تأمین 
اجتامع��ی به ط��ور همزمان هیئت امنای س��ایر 
صندوق های وابسته نیز هست. در حالی كه به 
دلیل تفاوت در ماهیت و مأموریت صندوق ها، 
وظایف هیئت امنای آنها نیز قاعدتاً باید متفاوت 
باشد. در وضع موجود، یكی بودن هیئت امناء این 
نهاد را از مترکز بر مسائل تخصصی خود بازداشته 
و موجب ش��ده ك��ه وظایف سیاس��ت گذاری و 

نظارتی آن به شدت كمرنگ شود.
3. تعیین اش��خاص حقیقی به عنوان منایندگان 
دول��ت در هیئت امنا: تا پی��ش از اجرای قانون 
س��اختار نظام جام��ع رفاه و تأمی��ن اجتامعی، 
مناین��دگان دول��ت در ش��ورای عال��ی تأمی��ن 
اجتامعی اش��خاص حقوقی بودند و عمالً  نقش 
منایندگ��ی بخش ه��ای اقتص��ادی، اجتامعی و 
اداری دولت را ایفا می کردند. در حالی كه طبق 
قوانین موجود، ش��ش نفر از اعضای هیئت امنا 
كه به انتخاب وزیر تعاون، كار و رفاه اجتامعی 
معرفی می ش��وند، عمالً مناین��ده یک بخش از 
دولت هستند و حضور سایر بخش های مرتبط 
در دول��ت در هیئت امن��ا از س��وی قانون گذار 

تکلیف نشده است2. 
4. ناکارآمدی در نقش هیئت مدیره صندوق ها: 
در قانون تأكید ش��ده که اعض��ای هیئت مدیره 
به  ص��ورت  موظف  و بدون  پذیرش  مس��ئولیت  
اجرایی  انتخاب  ش��وند. در این صورت، با وجود 
وظایفی که در اساس��نامه ها برای هیئت مدیره 
پیش بینی ش��ده، س��ازوکار اجرای این وظایف 

1. ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های 
بازنشس��تگی اعم از کش��وری و تأمی��ن اجتامعی در 
س��ازمان تأمین اجتامعی اقدام��ات قانونی الزم را به 

عمل آورد.
اصالحیه مص��وب 1388/12/8: ماده واح��ده � ماده 
)113( قان��ون مدیریت خدمات كش��وری و برخی از 
قوانین و مقررات مربوط به س��ازمان تأمین اجتامعی 
موض��وع ماده مذك��ور به رشح زیر اص��الح و تعیین 

تكلیف می گردد:
ال��ف- ماده )113( قانون مدیریت خدمات كش��وری 
ب��ا الحاق عب��ارت زیر به انتهای م��اده مذكور اصالح 

می گردد:
»س��ازمان مذك��ور زیرمجموعه وزارت رف��اه و تأمین 
اجتامعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط 

پاسخگو می باشد.«
ب - تركیب هیئت امناء سازمان تأمین اجتامعی به رشح 

زیر تعیین می شود:
1- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتامعی و 

تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتامعی.
2- س��ه نفر باقیامنده، مطابق ج��زء )2( بند »الف« 
ماده )17( قانون س��اختار نظام جام��ع رفاه و تأمین 

اجتامعی از منایندگان خدمات گیرندگان.
هیئ��ت امناء مذك��ور، در حك��م هیئت امن��اء كلیه 
صندوق های تأمین اجتامعی و بازنشستگی، بیمه های 
خدمات درمانی و صندوق بیمه روس��تاییان و عشایر 

خواهد بود.
ج- نصب و عزل مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتامعی 
و كلیه صندوق ها و بیمه های موضوع ذیل بند »ب« 
این قانون با پیش��نهاد هیئت امناء سازمان و تأیید و 

حكم وزیر رفاه و تأمین اجتامعی انجام می پذیرد.
وزی��ر رف��اه و تأمی��ن اجتامعی در ص��ورت رضورت 
می توان��د حداك��ر برای مدت ش��ش ماه ب��ه منظور 
انجام وظایف مدیران عامل س��ازمان ها، صندوق ها و 

بیمه های موضوع این بند رسپرست منصوب مناید.
د- س��ایر مقررات سازمان تأمین اجتامعی و همچنین 
صندوق ها و س��ازمان های بازنشس��تگی و بیمه ای و 
قانون س��اختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی به 

قوت خود باقی است.
ه ���- وزارت رفاه و تأمین اجتامعی مكلف اس��ت در 
طول برنامه پنجم، اقدامات قانونی الزم را برای ایجاد 
وحدت رویه برای كلیه صندوق های بازنشس��تگی و 

بیمه های درمانی به عمل آورد.
2. البت��ه در دولت یازدهم منایندگانی از س��وی وزیر 
برای عضویت در هیئت امنا معرفی شده اند که عمالً 
مس��ئوالن و مقام��ات بخش های مرتب��ط در دولت 
محسوب می شوند اما این وضعیت باید به یک رویه 

تبدیل شود.

14
مجله ی علمی � تحلیلی با اخباری راهربدی

سال دوم، شامره پیاپی پنجم، شهریورماه 1394



مش��خص نیس��ت و به همین دلی��ل، در برخی 
دوره ه��ا، هیئت مدی��ره بخش عم��ده وظایف 
خود را ب��ه مدیرعامل تفویض می کرده اس��ت 
ت��ا قابلیت اجرا پی��دا کند. در واق��ع، كارآمدی 
هیئت مدیره به توانایی اعضای آن و نه جایگاه 

قانونی آن، بستگی دارد. 
نب��ودن اعض��ای هیئت مدی��ره:  5. تخصص��ی 
هرچن��د که در قانون رشایط تحصیلی و تجربی 
ارکان صندوق ها مش��خص ش��ده است، اما این 
صالحیت ها عام اس��ت و جنبه تخصصی ندارد. 
در حالی ک��ه هیئت مدیره عمالً »رکن اجرایی« 
صندوق محسوب می شود و اعضای آن نیز باید 
از صالحیت ه��ای تخصص��ی و تجربی مرتبط با 
هامن صندوق برخوردار باش��ند که در قانون از 

این نکته مهم غفلت شده است.
6. ش��فاف نبودن رابط��ه كاری بین هیئت مدیره 
و مدیرعام��ل: ابه��ام در وظای��ف و اختی��ارات 
هیئت مدی��ره از ی��ک س��و و گس��رتدگی دامنه 
مس��ئولیت ها و وظایف مدیرعامل، موجب شده 
كه عمالً در همه دوره های مدیریتی پس از اجرای 
ای��ن قانون تاكنون، مس��یر قان��ون انتخاب اركان 
صندوق ها رعایت نش��ود و برخالف قانون، ابتدا 
مدیرعامل و پس از آن اعضای هیئت مدیره تعیین 
می شده اند با این هدف که اعضای هیئت مدیره با 
مدیرعامل هامهنگ باشند. در حالی که قانون گذار 

عکس این وضعیت را مدنظر داشته است.
7. عدم تناس��ب اختی��ارات و مس��ئولیت های 
مدیرعام��ل: تا پیش از اج��رای قوانین موجود، 
مدیرعام��ل به عن��وان رئی��س هیئت مدیره از 
اختیارات متناسب با مسئولیت هایش برخوردار 
ب��ود و وزیر متبوع نیز جز از مس��یر ش��ورای 
عالی ی��ا مجمع در امور س��ازمان ها مداخله ای 
نداش��ت؛ اما در وضع موجود، مدیرعامل برای 
ایفای مسئولیت هایش نیازمند تفویض اختیار از 
طرف وزیر یا هیئت مدیره اس��ت که این امر با 
»استقالل اداری و مالی صندوق« که در قوانین 

ترصیح شده، منافات دارد.
8. روش��ن نبودن جایگاه و نق��ش وزارتخانه: با 
توجه به تأكید قانون بر وابس��ته بودن س��ازمان 
تأمی��ن اجتامعی ب��ه وزارتخانه و تجمیع س��ایر 
صندوق ه��ا ذیل این س��ازمان، رابط��ه بین این 

سازمان و صندوق ها با وزارتخانه روشن نیست. 
چراكه از یك سو س��ازمان و صندوق ها باید در 
مقاب��ل هیئت مدیره و هیئت امن��ا )كه معموالً 
رئیس آن وزیر است1( پاسخگو باشند و از سوی 
دیگر بدنه اجرایی وزارتخانه و معاونین ذی ربط 
متایل دارند كه مستقیامً بر سازمان و صندوق ها 
نفوذ و نظارت داشته باشند، اما چنین رابطه ای 
در قوانی��ن و مق��ررات تعریف نش��ده و عمالً 
نوع��ی موازی كاری بی��ن دبیرخانه هیئت امنا و 
معاونت ذی ربط در وزارتخانه به وجود می آید.

9. ابهام در ماهیت سازمان تأمین اجتامعی: در 
ماده )113( قانون مدیریت خدمات كش��وری و 
اصالحیه آن از »س��ازمان تأمی��ن اجتامعی« نام 
برده شده كه سایر صندوق ها � از جمله صندوق 
تأمین اجتامعی � در آن تجمیع می شوند؛ اما در 
هیچ یك از قوانین، نحوه تش��كیل این سازمان و 
ماهیت حقوقی و اركان آن مشخص نشده است. 
طبق نظر ریاس��ت مجلس، ایجاد این سازمان و 
تجمیع صندوق ه��ا در آن باید از طریق تقدیم 
الیح��ه و تصویب در مجلس انجام می ش��د اما 
تاکنون این کار انجام  نشده و در عوض، صندوق 
تأمین اجتامعی توس��ط دولت به سازمان تأمین 

اجتامعی تغییر نام داده شده است.
10. ابه��ام در واژه »تجمی��ع«: در ماده )113( 
قانون مدیریت خدمات كشوری واژه »تجمیع« 
به كار رفته اس��ت در حال��ی كه مفهوم تجمیع 
و تفاوت آن با ادغام روش��ن نیست. در نتیجه، 
نحوه تجمیع صندوق های بیمه و بازنشس��تگی 
و همچنین چگونگی ارتباط آنها با یكدیگر و با 

سازمان تأمین اجتامعی ابهام دارد.
11. ابه��ام در عنوان س��ازمان یا صندوق تأمین 
اجتامعی: با وج��ود آن که اقدام دولت مبنی بر 
تغییر عنوان صندوق تأمین اجتامعی به سازمان 
مورد تأیید ریاس��ت مجلس قرار نگرفته است، 
مجلس شورای اسالمی در چند مورد از قوانین2 
ب��رای این صن��دوق، عن��وان »س��ازمان تأمین 
اجتامع��ی« را ب��ه كار برده و در م��واد قانونی 
دیگ��ری )به خصوص بن��د )و( م��اده 28، ماده 
31، تبرصه ه��ای 2 و 4 بند ب م��اده 38 قانون 
برنامه پنجم توس��عه( عب��ارت »صندوق تأمین 

اجتامعی« استفاده شده است.

1. در قوانین فعلی ریاست وزیر بر هیئت امنا پیش بینی 
نشده اما عمالً این گونه عمل می شود و این نکته را هم 

می توان یکی از نواقص قانون دانست.
2. در این خصوص می توان به »قانون رفع موانع اجرائی 
قانون بیمه های اجتامعی کارگران س��اختامنی و نحوه 
مجازات متخلف��ان« )مصوب 1391/9/29( و همچنین 
قوانین بودجه سنواتی 1390 )بند 91(، 1391 )بند 66( 

و 1392 )بندهای 88، 89، 93( اشاره كرد.
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نتیجه گیری و پیشنهادها
در این گزارش تالش شد رصفاً به ابعاد ساختاری 
بیمه های اجتامعی پرداخته ش��ود که نتیجه آن 
ارائ��ه راهکارهایی برای اصالحات س��ازمانی و 
مدیریتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد 
مقاومتی در حوزه رفاه و تأمین اجتامعی کشور 
است. به طور خالصه این اهداف را می توان در 
ثبات و پایداری صندوق ها و کاهش وابس��تگی 
آنها به منابع عمومی دولت خالصه کرد. بدیهی 
اس��ت که ابعاد فن��ی و بیم��ه ای صندوق های 
بازنشستگی نیازمند بررسی جداگانه ای است که 
راهکارهای مناسب برای اصالحات پارامرتیک را 
ارائه مناید و این دو موضوع نباید باهم مخلوط 

شود.
بنا به آنچ��ه در این گزارش توضیح داده ش��د، 
رابط��ه بین صندوق های بیمه اجتامعی با اعضا 
)بیمه شدگان و بازنشستگان( مبتنی بر تعهدات، 
رشای��ط و تکالیفی اس��ت ک��ه در قوانین آمره 
تعیین شده و نه تنها به وسیله صندوق یا اعضا 
قابل تغییر نیس��ت بلکه حتی ماهیت مشاع و 
بین نس��لی آن محدودیت های��ی را برای دولت 
و مجلس ش��ورای اس��المی نیز ایج��اد می کند 
به ط��وری که حتی به موج��ب قانون منی توان 
تعهدات بیمه را نسبت به قبل افزایش داد مگر 

آنکه بار مالی معادل آن تأمین شود.
ماهی��ت مش��اع و بین نس��لی مناب��ع مالی و 
تعه��دات بیمه های اجتامعی ایجاب می کند که 
هرگونه تصمیمی در خصوص کاهش و افزایش 
منابع و تعهدات رصفاً بر اساس علم محاسبات 
بیمه ای مجاز باش��د. بر این اساس، در مقایسه 
با منابع عموم��ی که اصطالحاً بیت املال نامیده 
می ش��ود و همه افراد کشور در آن سهم دارند، 
منابع بیمه اجتامعی را می توان حق الناس نامید 
ک��ه اختصاص به اعضای آن دارد و اعضا نیز در 
دارایی های آن سهیم نیس��تند بلکه منحرصاً به 
رشط وقوع رشایط، مس��تحق دریافت خدمات 

می شوند.
ل��ذا می توان چنین اس��تنباط کرد ک��ه هرگونه 
تغییر در س��طح تعهدات ی��ا منابع صندوق ها 
ب��دون رعای��ت الزام��ات محاس��بات بیم��ه ای 
)ک��ه تع��ادل صن��دوق و حقوق اعض��ای آن را 

حف��ظ می کند( تعدی ب��ه  حق الن��اس قلمداد 
می ش��ود. عالوه ب��ر این، هامن ط��ور که طبق 
روی��ه قانون گ��ذاری پذیرفته ش��ده اس��ت که 
قانون گ��ذاری و تصمیم گی��ری دولت در روابط 
بی��ن کارگ��ران و کارفرمای��ان بخ��ش خصوصی 
باید محدود به وظایف حاکمیتی دولت باش��د 
و نباید به جزئیات ورود کرد. به نظر می رس��د 
چنین روی��ه ای در مورد بیمه های اجتامعی نیز 
که اختصاص به حقوق بخش��ی از فعاالن بازار 

کار دارد، باید پذیرفته شود.
ش��ایان ذکر اس��ت، بخش عم��ده ای از احکام 
قانونی مربوط به نظام تأمین اجتامعی کش��ور 
بر مبنای یافته ه��ای علمی و تجربه های موفق 
جهانی ب��وده و اصول و محکامت آن در قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی آمده 
است. با وجود این، بخش چشمگیری از احکام 
قانون یادش��ده )به خصوص م��واد 7، 8، 9، 12، 
15، 16 و تبرصه ه��ای ماده 17( تاکنون به اجرا 

در نیامده است.
ع��الوه بر این، ماده )17( ک��ه به دلیل ماهیت 
س��ازمانی آن مح��ل منازع��ات و جنجال ه��ای 
سیاس��ی فراوانی بوده، با تصویب ماده )113( 
قانون مدیری��ت خدمات کش��وری و اصالحیه 
بع��دی آن از اه��داف اولیه خ��ود به کلی دور 
ش��ده و عمالً غیرقابل اجرا ش��ده است. ضمن 
آنکه م��اده )113( موصوف نیز دچار ایرادها و 
ابهامات زیادی اس��ت که اجرای آن را با موانع 

زیادی روبرو ساخته است.
بنابراین، پیش��نهادهای اصلی این گزارش مبتنی 
بر دو بخش اس��ت که ی��ک بخش آن معطوف 
به اجرای احکام اجرانشده قانون ساختار نظام 
جام��ع رف��اه و تأمین اجتامع��ی و بخش دیگر 
متمرک��ز بر اصالح م��اده )17( قانون یادش��ده 
و لغ��و م��اده )113( قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری است. رئوس این پیش��نهادها به رشح 

زیر بیان می شود: 
1. تنقی��ح، اصالح، همسان س��ازی و مترکز کلیه 
قوانین و مقررات ناظر بر س��اختار و تشکیالت 
و  عموم��ی  بازنشس��تگی  صندوق ه��ای  کالن 
اختصاص��ی در چارچوب قانون س��اختار نظام 

جامع رفاه و تأمین اجتامعی. 

در این گزارش تالش شد 
رصفاً به ابعاد ساختاری 
بیمه های اجتامعی 
پرداخته شود که نتیجه 
آن ارائه راهکارهایی 
برای اصالحات سازمانی 
و مدیریتی در راستای 
دستیابی به اهداف اقتصاد 
مقاومتی در حوزه رفاه 
و تأمین اجتامعی کشور 
است. به طور خالصه این 
اهداف را می توان در 
ثبات و پایداری صندوق ها 
و کاهش وابستگی آنها 
به منابع عمومی دولت 
خالصه کرد. بدیهی است 
که ابعاد فنی و بیمه ای 
صندوق های بازنشستگی 
نیازمند بررسی جداگانه ای 
است که راهکارهای 
مناسب برای اصالحات 
پارامرتیک را ارائه مناید و 
این دو موضوع نباید باهم 
مخلوط شود.
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2. اص��الح و رف��ع ابهام��ات م��اده )17( قانون 
س��اختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی به 

رشحی که در این گزارش بیان شد.
3. لغ��و م��اده )113( قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری و اصالحیه بعدی آن و اصالح و انتقال 
اح��کام آن به م��اده )17( قانون س��اختار نظام 

جامع رفاه و تأمین اجتامعی.
4. فعال س��ازی ش��ورای عال��ی رف��اه و تأمی��ن 
اجتامع��ی و دبیرخان��ه دامئ��ی آن به منظ��ور 
هامهنگ سازی سیاست های اجتامعی کشور در 

بخش های مختلف. 
5. تأکی��د بر انجام وظایف و اختیارات ش��ورای 
عال��ی رفاه و تأمین اجتامع��ی طبق ماده )15( 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی، 
به خصوص بررس��ی و تأیید بودجه های س��االنه 
نظ��ام تأمین اجتامعی کش��ور پیش از تصویب 
در دول��ت، تعیین و ابالغ ضوابط رسمایه گذاری 

ذخایر صندوق ها و نظارت بر عملکرد آنها.
6. مترکز ام��ور حاکمیتی مربوط به نظام جامع 
تأمی��ن اجتامع��ی )طب��ق تب��رصه 2 م��اده 17 
قان��ون( در وزارت تع��اون کار و رفاه اجتامعی 
و انت��زاع این گون��ه وظای��ف از وزارتخانه هایی 
ک��ه در زیرمجموعه آنها صندوق بازنشس��تگی 

اختصاصی یا امور مربوط به آن وجود دارد.
7. تشکیل »شورای راهربدی بیمه های اجتامعی 
کش��ور« طبق تبرصه ماده )16( قانون ساختار 
نظ��ام جام��ع رف��اه و تأمین اجتامع��ی به جای 
هیئت امن��ای فعلی و تش��کیل ش��ورا یا مجمع 

جداگانه برای هر صندوق.
8. مترکز ام��ور سیاس��ت گذاری و راهربی کالن 
کلیه صندوق ها و امور بازنشستگی و بیمه های 
اجتامع��ی )اع��م از عموم��ی و اختصاصی( در 
زیرمجموعه شورای راهربدی بیمه های اجتامعی 

کشور با حفظ استقالل صندوق ها.
9. تغییر نام »سازمان تأمین اجتامعی« موضوع 
م��اده )113( قانون مدیریت خدمات کش��وری 
ب��ه »س��ازمان بیمه ه��ای اجتامعی کش��ور« و 
فعال س��ازی آن ب��رای انجام مأموری��ت تنظیم 
مقررات و هامهنگ س��ازی بیمه های اجتامعی. 
)مأموریت این س��ازمان در قب��ال صندوق ها و 
س��ازمان های بیمه اجتامعی هامنند مأموریت 

بیم��ه مرکزی ایران در قب��ال صندوق های بیمه 
تجاری خواهد بود(.

10. تجمی��ع تش��کیالت کالن کلیه صندوق ها و 
ادارات بیم��ه بازنشس��تگی اختصاصی کارکنان 
دستگاه های اجرایی با سامانه های مالی مستقل 

و حساب های بیمه ای جداگانه برای هرکدام. 
11. برقراری ثبات در قانون گذاری ها و پایبندی به 
رشایط و تعهدات قبلی صندوق ها به هر نسل و 
اعامل هرگونه اصالح پارمرتی به صورت تدریجی 

و برای نسل آینده با رعایت محاسبات بیمه ای.
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قانون گذاری و 
تصمیم گیری دولت 

در روابط بین کارگران 
و کارفرمایان بخش 

خصوصی باید محدود به 
وظایف حاکمیتی دولت 
باشد و نباید به جزئیات 

ورود کرد. به نظر 
می رسد چنین رویه ای در 
مورد بیمه های اجتامعی 

نیز که اختصاص به 
حقوق بخشی از فعاالن 

بازار کار دارد، باید 
پذیرفته شود.
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حسین دّری نوگورانی1

تالش قانون گذارانه و اثربخشی 
اندک قوانین و تصویب نامه های 

حامیت از تولید داخلی
مقام معظم رهربی )مدظله العالی( در پیام مورخ 1368/4/23 به 
مناس��بت چهلمین روز ارتحال حرضت امام خمینی)ره( خطاب به 
ملت رشیف ایران، ترصیح فرمودند که »در این مرحله از انقالب، 
هدف عمده عبارت است از ساخنت کشوری منونه که در آن، رفاه 
مادی همراه با عدالت اجتامعی و توأم با روحیه و آرمان انقالبی، 
با برخورداری از ارزش های اخالقی اس��الم تأمین ش��ود. هریک از 
ای��ن چهار رکن اصلی، ضعیف یا مورد غفلت باش��د، بقای انقالب 
و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد ش��د. رفاه مادی، به 
معنای ترویج روحیه ی مرصف گرایی نیس��ت - ک��ه خود، یکی از 
س��وغات های شوم فرهنگ غرب اس��ت - بلکه بدین معنی است 
که کش��ور از نظر آبادی و عمران، اس��تخراج معادن و استفاده از 
منابع طبیعی، تأمین س��المت و بهداشت جامعه، رونق اقتصادی 
و رواج تولی��د و تجارت، با تکیه بر اس��تعدادهای ذاتی نیروهای 
انسانی خودی، به حد قابل قبول برسد و علم و فرهنگ و تحقیق 
و تجربه همگانی ش��ود و نش��انه های فقر و عقب افتادگی رخت 
بربن��دد ... .« در ای��ن منت، عالوه بر ترصی��ح به هدف عمده این 
مرحل��ه از انقالب اس��المی2 و چهار رکن اصل��ی آن )رفاه مادی؛ 
عدال��ت اجتامعی؛ روحیه و آرمان انقالب��ی؛ و ارزش های اخالقی 
اس��الم(، هر یک از این ارکان نیز معنا ش��ده اند. ب��ا این بیان، در 
چارچوب انقالب اسالمی، آبادانی و بهره برداری از منابع طبیعی و 
سالمت و رونق ضمن درون زایی قابل قبول و شالوده بودن فراگیر 
دانش و فرهنگ و همچنین رفع محرومیت درج شده اند. مروری 
بر موارد یادش��ده که در سال 1368 انتشار یافته است و مقایسه 
آنها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی3 ابالغی در اسفند 1392 
نش��ان می دهد که مطالبه والیی مقام معظم رهربی، در اس��اس، 

در چند دهه پرتالطم، هیچ تغییر و دگرگونی ای نپذیرفته است. 
مقام معظم رهربی بارها تأکید کرده اند که تنها راه رهایی از تنگناها 
و تحق��ق پایداری و پیرشفت رضایت بخش پویای اقتصادی، تحقق 
اقتصاد مقاومتی اس��ت. مروری بر رهنمودها و سیاست های کلی 
نشان می دهد که این نظام و الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده 

1. استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(. 
2. ایشان در 1380/9/21 به »فرایند تحقق هدف های 
اسالمی« اش��اره کرده اند و به عبارتی، مراحل انقالب 

اسالمی را نیز برشمرده اند.
3. در این سیاس��ت ها نیز از جمله به ش��الوده بودن 
اس��الم و انق��الب اس��المی و هدف بودن رش��د پویا 
و  دانش بنیان��ی  و  درون زای��ی  و  عدالت بنیان��ی  و 

محرومیت زدایی عمومی ترصیح شده است.

در این مرحله از انقالب، 
هدف عمده عبارت است از 
ساخنت کشوری منونه که در آن، 
رفاه مادی همراه با عدالت 
اجتامعی و توأم با روحیه و 
آرمان انقالبی، با برخورداری از 
ارزش های اخالقی اسالم تأمین 
شود. هریک از این چهار رکن 
اصلی، ضعیف یا مورد غفلت 
باشد، بقای انقالب و عبور 
آن از مراحل گوناگون ممکن 
نخواهد شد.
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از فرهنگ انقالبی و اس��المی، در صورت تحقق، 
از یک س��و دارای اس��تحکام و آس��یب ناپذیری 
داخلی )ساخت درونی مقاوم و مستحکم( و از 
سوی دیگر، رضبه ناپذیر در برابر خصومت ها و 
نوسانات و تکانه های خارجی � اعم از طبیعی و 
غیرطبیعی �  و به عبارتی، غیرش��کننده است و 
همچنین پویا و در حال پیرشفت و عدالت بنیان 
می باش��د. ه��دف سیاس��ت های کل��ی ای ک��ه 
برای تحقق این نوع اقتصاد ابالغ ش��ده اس��ت، 
»تأمین رش��د پویا و بهبود شاخص های مقاومت 
اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
بیست ساله« می باشد. ستون فقرات این اقتصاد، 
تولید است1 و در بندهای مختلف سیاست های 
کل��ی آن، با رصاح��ت و یا به ط��ور ضمنی، به 
تولید داخلی توجه ش��ده اس��ت2؛ ام��ا روند و 
واقعیات میدانی صحنه فعالیت اقتصادی کشور، 
پاس��خ گویی به ای��ن مطالبه اساس��ی را چندان 

رضایت بخش نشان منی دهد. 
در این مقاله درصدد هستیم به برخی مرصحات 
قانونی کش��ور که به نوعی ب��ا تولید داخلی و 
تقویت آن ارتباط مستقیم دارند، اشاره کنیم و 
نش��ان دهیم که اگرچه نارسایی های قانونی در 
این زمینه ش��ایان توجه هستند اما توجه به این 
امر در جمهوری اسالمی ایران، سابقه ای دیرینه 
دارد. البته با وجود ای��ن، ابهام و رسدرگمی در 
تعری��ف و مصادی��ق تولید و محص��ول داخلی 
هنوز چاره جویی اقتصادی � حقوقی و عملیاتی 
نش��ده اس��ت و این ام��ر، به اثربخ��ش نبودن 
)س��رتون ماندن( بس��یاری از قوانی��ن در عمل 

انجامیده است. 

1. نگرش برنامه های توســعه به اولویت تولید 
داخلی 

1-1- زمینه ســازی و تسهیل و حامیت از تولید 
داخلی

با مترکز بر بازس��ازی و رفع نارس��ایی های ناشی 
از جن��گ تحمیلی و همچنین ب��ه تبع توجه به 
جایگاه فرهنگ عمومی در شکل گیری و پیروزی 
انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی، 
ای��ن امور محت��وای س��ه هدف اول نخس��تین 
قانون برنامه توس��عه کش��ور )1368 تا 1372( 
را تش��کیل می دهند، اما »ایجاد رش��د اقتصادی 
در جهت افزایش تولید رسانه، اش��تغال مولد و 
كاهش وابستگی اقتصادی با تأكید بر خودكفایی 
محص��والت اسرتاتژیك كش��اورزی و مهار تورم« 
ب��ه عن��وان چهارمی��ن ه��دف، تولی��د را ضمن 

اولویت بندی خاص خود، هدف گرفته است. 
اگرچه قانون »حداکر اس��تفاده از توان فنی و 
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در 
اج��رای پروژه ه��ا و ایجاد تس��هیالت به منظور 
صدور خدمات« مصوب س��ال 31375، نخستین 
بس��ته قانونی حامیت از تولی��د داخلی قلمداد 
می ش��ود، موض��وع حامی��ت از تولی��د داخلی 
از ابت��دا و پیش از این قان��ون، در برنامه ریزی 
توسعه جمهوری اسالمی مورد اشاره بوده است. 
از جمله ذیل هشتمین سیاست کلی مندرج در 
منت قانون برنامه اول، »سیاست حامیتی دولت 
از محص��والت کش��اورزی و تولی��دات صنعتی 
داخلی« )بند ه�، ص67( و »حامیت از تولیدات 
صنایع داخلی به خصوص صنایع ماشین سازی و 

واسطه ای« )بند ز، ص68( ذکر شده اند. 

مقام معظم رهربی بارها 
تأکید کرده اند که تنها 

راه رهایی از تنگناها و 
تحقق پایداری و پیرشفت 

رضایت بخش پویای 
اقتصادی، تحقق اقتصاد 

مقاومتی است.
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1. در این باره از جمله ر.ک. بیانات در دیدار کارگران 
در گروه صنعت��ى مپن��ا در 1393/2/10 و بیانات در 
دیدار جمعى از کارگران رسارس کش��ور در 1394/2/9 
و بیانات در دیدار منایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 

در 1394/3/6.
2. م��وارد رصی��ح از جمله: 6� افزای��ش تولید داخلی 
نهاده ها و کاالهای اساسی )به ویژه در اقالم وارداتی( 
و اولوی��ت دادن ب��ه تولی��د محص��والت و خدمات 
راه��ربدی ...؛ 7� ... با تأکید ب��ر افزایش کمی و کیفی 
تولی��د )م��واد اولی��ه و کاال(؛ 8� ... و تروی��ج مرصف 
کااله��ای داخلی همراه ب��ا برنامه ریزی ب��رای ارتقاء 
کیفیت و رقابت پذیری در تولید؛ 9�... پیش��گامی در 
تقویت بخش واقعی؛ 10� حامیت همه جانبه  هدفمند 
از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و 
با خالص ارزآوری مثبت از طریق...  برنامه ریزی تولید 
ملی متناس��ب با نیازهای صادراتی ...؛ 11� ... گسرتش 
و تس��هیل تولید ...؛ و 20� تقویت فرهنگ جهادی در 

ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت ... .
3. ای��ن قان��ون، با قان��ون »حداکر اس��تفاده از توان 
تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت 
آنه��ا در ام��ر ص��ادرات و اصالح م��اده )104( قانون 
مالیات های مس��تقیم« اصالح ش��د. بارها در قوانین 

برنامه های توسعه به قانون اخیر اشاره شده است.



در نهمی��ن ه��دف از هدف ه��ای کالن کیفی 
قانون برنامه دوم توس��عه )1374 تا 1378( نیز 
»تالش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور 
به درآمده��ای حاصل از نفت و توس��عه بیش 
از بیش صادرات غیرنفتی« )ص79( مورد توجه 
قرار گرفته و البته در نخس��تین سیاس��ت کلی 
مندرج در منت قانون )تجارت خارجی ص102(، 
»ایجاد رشایط توس��عه کمی و کیفی تکنولوژی 
داخل��ی« ب��ا ایجاد رشای��ط رقابت��ی ترصیح و 
حامیت به معنای مصطلح، به »کاالهای اساسی 
و اسرتاتژیک، نیازهای دفاعی و صنایع منتخب« 
محدود شده اس��ت. همچنین در دومین دسته 
از سیاس��ت های کل��ی )سیاس��ت های پولی و 
تنظی��م بازار ص104(، »تش��ویق رسمایه گذاران 
به اس��تفاده هرچه بیش��رت از کارکنان ایرانی و 
استفاده کمرت از کارکنان خارجی« ترصیح شده 
اس��ت. »حامیت منطق��ی از تولی��دات داخلی 
كش��اورزی و دامی« در تبرصه 21 و »گس��رتش 
تولی��دات داخل��ی و بی نیاز ش��دن از خارج در 
مصارف عمده، با اعامل حامیت های الزم جهت 
افزایش س��االنه تولی��دات«  در تبرصه 22 ذکر 
ش��ده اند. قانون »حداکر استفاده از توان فنی 
و مهندس��ی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور 
در اجرای پروژه ها و ایجاد تس��هیالت به منظور 
ص��دور خدمات« )1375/12/12( نیز در دوران 

برنامه دوم توسعه به تصویب رسید.
قانون »حداکر استفاده از توان فنی و مهندسی 
...« در مواد 85 و 188 قانون برنامه سوم )1379 
ت��ا 1383( مورد اس��تناد قرار گرف��ت. بعالوه، 
»تشویق و توس��عه رسمایه گذاری و حامیت از 
تولی��د داخل��ی كاالهای یاران��ه ای« )ماده 46(، 
»تنظی��م و ایجاد تعادل در بازار ارز و تش��ویق 
خری��د كاال و خدمات از داخل كش��ور« )ماده 
86(، »حامیت از تولیدات داخلی« )ماده 87(2، 
»تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الكرتونیكی 
نظام��ی و غیرنظامی در داخل كش��ور« )ماده 
112( و »ترغی��ب س��ایر مؤسس��ات داخلی به 
تولید هرچه بیش��رت نیروی برق از نیروگاه های 
خارج از مدیریت و نظارت  وزارت نیرو« )ماده 
3122( در منت قانون برنامه س��وم توس��عه درج 

گردید.
عالوه بر آنچه در سیاس��ت های کلی ابالغ شد4، 
در م��واد 13 و 14 قانون برنامه چهارم توس��عه 
)1384 تا 51388( نیز ب��ار دیگر، رعایت قانون 
»حداكر اس��تفاده از ت��وان ...« مصوب 1375، 
ترصی��ح و م��اده 88 قانون برنامه س��وم تنفیذ 

ش��د. همچنین »حامیت منطق��ی و منطبق با 
مزیت های رقابتی از تولید داخلی« )ماده 41(، 
»پیش بینی متهیدات الزم به منظور بهره برداری 
حداك��ر از ظرفیت ه��ای مل��ی و منطق��ه ای 
حوزه های فن��اوری اطالعات، فناوری زیس��تی 
و ریزفن��اوری، زیس��ت محیطی، هوافضاه��ا و 
هسته ای« )ماده 43(، »گسرتش بازار محصوالت 
دانای��ی مح��ور و دانش بنی��ان،  تجاری س��ازی 
دس��تاوردهای پژوهش��ی و نوآوری و گس��رتش 
نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو« 
)ماده 45(، »تدوین ضوابط و ارائه حامیت های 
الزم در راس��تای تش��ویق طرف ه��ای خارجی 
قرارداده��ای بین املللی و رسمایه گذاری خارجی 
ب��رای انتقال بخش��ی از فعالیت های تحقیق و 
توس��عه مربوط به داخل كش��ور و انجام آن با 
مشاركت رشکت های داخلی« )بند ب ماده 48( 

در قانون برنامه چهارم گنجانیده شد.
در دوران برنامه پنجم توسعه )1390 تا 1394(، 
ب��ا تصویب قان��ون »حداکر اس��تفاده از توان 
تولی��دی و خدماتی در تأمین نیازهای کش��ور 
و تقوی��ت آنها در امر ص��ادرات و اصالح ماده 
)104( قانون مالیات های مس��تقیم« در س��ال 
1391، بس��ته قانونی مصوب 1375 که در ماده 
82 نیز به آن اش��اره ش��ده بود، لغو گردید. در 
ماده 1 این برنامه، برای نخس��تین بار تدوین و 
ارائه »الگوی پیرشفت اس��المی � ایرانی« که بنا 
بر ماهیت خود، متضمن درون زایی و تأکید بر 
تولید داخلی اس��ت، مطرح ش��د. عالوه بر آن،  
»حامیت های قانونی الزم در راس��تای تش��ویق 
طرف ه��ای خارج��ی قرارداده��ای بین املللی و 
رسمایه   گذاری خارجی ب��رای انتقال دانش فنی 
و بخش��ی از فعالیت ه��ای تحقی��ق و توس��عه 
مربوط به داخل كش��ور و انجام آن با مشاركت 
رشکت های داخلی« )بند ج ماده 17( به گونه ای 
ش��بیه بند ب ماده 48 قانون برنامه چهارم، ذکر 
ش��د. بنا بر قانون برنامه پنجم، باید »همسویی 
مناف��ع كارگران و كارفرمای��ان و تكالیف دولت 
با رویكرد حامیت از تولید و س��ه جانبه گرایی« 
تقوی��ت گ��ردد )م��اده 73( و »دولت موظف 
اس��ت در جه��ت حامیت از تولی��دات داخلی، 
كاالها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از 
تولیدكنندگان داخل��ی خرید مناید.« )ماده 78( 
تهیه برنام��ه جامع اكتش��اف اورانیوم و تأمین 
مواد اولیه س��وخت هسته ای و همچنین تأمین 
س��وخت مورد نی��از نیروگاه های هس��ته ای در 
داخل كش��ور )ماده 135( در دس��تور کار قرار 
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1. در ماده 88، معمول داش��نت »رشایط یكسان ارزی 
و ریالی جهت پیامنكاران، مش��اوران و س��ازندگان و 
تولیدکنندگان داخلی و خارجی« ترصیح شده است در 
حالی که به هر صورت، باید مشوق ها و حامیت های 
منطق��ی و بجای قانونی ب��رای تولیدکنندگان داخلی 

مورد تأکید قرار می گرفت.
2. البت��ه منت این ماده )به منظور حامیت از تولیدات 
داخل��ی، ب��ه دولت اجازه داده می ش��ود بخش��ی از 
كاالهای اساسی كه با ارز رسمی وارد می شود و امكان 
تولی��د آن در داخل وج��ود دارد را از داخل خریداری 
من��وده و نس��بت به فروش ارز رصفه جویی ش��ده به 
قیم��ت واریزنامه ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد 
عمومی واریز مناید.(، دولت را فقط »مجاز« به تأمین 
کاالهای اساسی مذکور می کند و عمالً نه تنها الزامی 
برای دولت ایجاد منی کند، این شائبه را در بر دارد که 
چنین امری )تأمین داخلی( منعی � از جمله آنچه در 
تب��رصه در بر دارد. در هامن ح��ال، هیچ الزامی برای 
دولت در جهت تالش در رفع این ممنوعیت احتاملی 
القاش��ده نیز ذکر نشده است. چنین اجازه ای در بند 

ب ماده 124 و مواد 128 و 129 نیز وجود دارد.
3. ای��ن امر در ماده 133 قانون برنامه پنجم توس��عه 

نیز درج گردید.
4. فرهنگ س��ازی برای اس��تفاده از تولیدات داخلی، 

افزایش تولید و صادرات کاال و خدمات.
5. زمان برنامه چهارم توسعه، دو سال متدید گردید.



گرف��ت و »به منظ��ور حفظ ظرفی��ت تولید و 
نیل به خودكفایی در تولید محصوالت اساس��ی 
كش��اورزی و دامی از جمله گن��دم، جو، ذرت، 
برن��ج، دانه های روغنی، چغندرقند و نیش��كر، 
گوش��ت سفید، گوش��ت قرمز، شیر و تخم مرغ، 
اصالح الگوی مرصف بر اس��اس اس��تانداردهای 
تغذیه، گسرتش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، 
فراه��م منودن زیرس��اخت های امنی��ت غذایی 
و ارتق��اء ارزش اف��زوده بخ��ش كش��اورزی بر 
مبنای مالحظات توس��عه پای��دار ...«، اقدامات 
مقتضی ص��ورت گیرد. )م��اده 143(. همچنین 
دول��ت مكل��ف ش��د »ب��ه منظ��ور حامیت از 
تولیدات داخل��ی، ب��رای واردات كلیه كاالها و 
محصوالت بخش كش��اورزی تعرفه مؤثر وضع 
مناید به گون��ه ای كه نرخ مبادله همواره به نفع 

تولیدكننده داخلی باشد.« )ماده 145(
در برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن ای��ران موظف ش��د »با هم��كاری و 
حضور اتاق تع��اون مركزی جمهوری اس��المی 
ای��ران و ش��ورای اصن��اف كش��ور، نس��بت به 
شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل 
تولی��د و رسمایه گذاری در ای��ران اقدام مناید و 
با نظرخواهی مس��تمر از تش��کل های تولیدی 
و صادراتی رسارس كش��ور و بررس��ی و پردازش 
مش��كالت و خواس��ته های آنها به طور مستمر 
گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به كمیته ای 
متش��كل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس 
آن ق��وه ارائ��ه ده��د.« بعالوه، كمیت��ه مذكور 
موظف گردید که »ضمن بررس��ی پیشنهادهای 
ارائه ش��ده راه كارهای قانونی الزم را بررس��ی و 

پیگیری مناید.« )ماده 76(

2-1- قوانین جایگزینــی تولید داخلی به جای 
خارجی و تصویب نامه هــای دولتی ممنوعیت 

خرید خارجی مشابه داخلی
ع��الوه بر آنچه در باره حامیت از تولید داخلی 
در بیان ش��د، در برخی قسمت های برنامه های 
توس��عه، جایگزین ک��ردن محصوالت داخلی به 
جای کاالهای خارجی جهت دهی ش��ده است. 
در این باره، از جمله  می توان به خط مش��ی هر 
دو برنام��ه اول و دوم مبنی بر »بهره برداری هر 
چه بیش��رت از معادن جهت تأمین م��واد اولیه 
کارخانج��ات تولیدی کش��ور و جایگزین کردن 
مواد خام و نیمه س��اخته داخلی به جای مواد 

وارداتی« اشاره کرد.
بع��الوه، برنامه ه��ای توس��عه بعض��اً متضمن 

ممنوعی��ت خری��د خارجی در ص��ورت وجود 
مش��ابه داخلی هس��تند1. بنا بر سیاس��ت ها و 
خط مش��ی های نیروی انس��انی و اشتغال ذیل 
تصوی��ر كالن برنامه در منت قان��ون برنامه اول 
)ص56(، »در راس��تای ایجاد اش��تغال مولد، از 
ورود آن گ��روه از کاالهای واردات��ی که امکان 
س��اخت آنه��ا در داخ��ل کش��ور امکان پذی��ر 
می باش��د، بدون به وجود آوردن بحران ناش��ی 
از کمب��ود، جلوگی��ری ب��ه عمل می آی��د.« در 
دوازدهمین خط مش��ی اساس��ی هدف یازدهم 
برنامه دوم )ص97(، بر »تأمین نیازهای دفاعی 
از امکان��ات و صنای��ع نظام��ی و اس��تفاده از 
پتانس��یل های موجود کش��ور و مرشوط بودن 
خری��د اق��الم دفاعی به ع��دم ام��کان تولید و 
س��اخت در داخل کش��ور با توجه ب��ه کیفیت 
آنها« تأکید شد. در تبرصه 22 همین قانون ذکر 
ش��د که »خرید کاال و خدمات از خارج توسط 
دس��تگاه های مزب��ور مادامی که ام��کان تأمین 
از داخ��ل )تولیدی ی��ا وارداتی( وجود داش��ته 
باش��د ممنوع است. موارد اس��تثناء بایستی به 
تصویب هیئت وزیران برسد.« بعالوه، در همین 
تبرصه دولت موظف ش��د »در اجرای طرح های 
عمران��ی ... به هنگام عق��د قرارداد با رشکت ها 
و پیامنكاران خارجی ب��ه نحوی اقدام مناید كه 
رشكت های خارجی ملزم ب��ه انتقال دانش فنی 
و آموزش نیروی انس��انی باش��ند و در رابطه با 
خرید ماشین آالت و تجهیزات، حداكر استفاده 
از توان داخلی كش��ور در زمینه های طراحی و 
مهندس��ی و اجرا و س��اخت و نصب تجهیزات 
و ماش��ین آالت از طریق مشاركت با رشكت های 
ایران و ی��ا واگذاری كار به آنه��ا را مورد توجه 

قرار دهند.«
در س��ال های اخی��ر، طرح هایی نیز ب��ا عنوان 
حامی��ت از تولید داخل��ی ارائه ش��دند که در 
صحن مجلس شورای اس��المی تصویب نشدند 
که از آن جمله  اند »طرح س��اماندهی تخصیص 
ارز در رشای��ط اقتصاد مقاومت��ی و حامیت از 
تولید مل��ی« )1391/8/23( و »طرح حامیت از 
تولی��د ملی در رشایط ویژه اقتصادی کش��ور و 
زمینه سازی توس��عه اقتصادی و نیل به اقتصاد 

مقاومتی« )1393/5/26(. 
فهرس��ت برخی از مصوبات هیئ��ت دولت که 
متضمن ممنوعیت »خری��د کاالهای خارجی با 

وجود مشابه داخلی« هستند عبارتند از:
1. ممنوعی��ت خری��د کاالهای مرصف��ی بادوام 
تولید خارج از کش��ور که مش��ابه آن در داخل 
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1. البته نافذ بودن قوانین برنامه های توسعه، در دوره 
زمانی آنهاست و با س��پری شدن دوران برنامه، حکم 
قانون��ی آن خودبه خ��ود ملغی می ش��ود مگر آن که 
در منت برنامه ی��ا قوانین دیگری نظیر قوانین بودجه 
ساالنه، مواردی از قوانین برنامه قبل، بار دیگر ترصیح 

یا تنفیذ شده باشند.



کش��ور تولید می ش��ود )م��ورخ 1384/11/16( 
بدون نام مصادیق کاالها

2. ممنوعی��ت خری��د کاالهای خارجی توس��ط 
دس��تگاه های اجرایی )م��ورخ 1388/10/1( با 

پیوست نام 121 کاال
3. ممنوع بودن خری��د برخی كاالهای خارجی 
توسط دستگاه های اجرایی )مورخ 1389/2/4( 

با پیوست نام 214 کاال
4. تصویب نام��ه در خص��وص ممنوعیت خرید 
كاالهای خارجی دارای منونه و یا مش��ابه تولید 
داخلی توسط متامی دستگاه های دولتی )مورخ 
1390/7/23( ب��ا لغو مصوبه 1388 و بدون نام 

کاالها
5. تصویب نام��ه در خص��وص ممنوعیت خرید 
كااله��ای خارج��ی )اعم از كاالی ساخته ش��ده، 
قطع��ات، ملزوم��ات، تجهی��زات و غیره تحت 
هر عنوان( دارای تولید مش��ابه داخلی )مورخ 
1393/3/11( ب��ا لغو مصوبات 1388 و 1389 و 

1390 و با پیوست نام 183 کاال.
6. گروه بندی نیازهای کش��ور برای جهت گیری 

تولیدات داخلی
اگرچ��ه تولی��د داخلی س��تون فق��رات اقتصاد 
مقاومت��ی را تش��کیل می ده��د، ام��ا بای��د به 
صورتی منطقی و متناسب با اهداف و نیازهای 
اولویت بندی شده، در دستور کار قرار گیرد زیرا 
تخصیص منابع کمیاب اقتصادی برای دستیابی 
به خواست های نامحدود فردی و اجتامعی در 
سطح ملی، نیازمند انتخاب است و هر تولیدی 
رصف��اً از آن جهت ک��ه داخلی اس��ت، به ویژه 
با مالحظ��ه مناف��ع عمومی، مطل��وب قلمداد 
منی ش��ود. با همی��ن مالحظ��ه،  در برنامه های 
توسعه کشور، برای این انتخاب ملی برنامه ریزی 

شده است1. 
اص��الح  و  »تعیی��ن  توس��عه،  اول  برنام��ه  در 
الگوی مرصف در جهت تأمین نیازهای انس��ان 
و جامع��ه در جری��ان رش��د و تکام��ل مادی و 
معنوی ب��ا حفظ کرامت و آزادگی انس��ان« به 
عن��وان هدف هفتم تعیین ش��ده اس��ت. یکی 
از خط مش��ی های دس��تیابی ب��ه ای��ن ه��دف 
)خط مشی پنجم(، »رعایت هامهنگی الزم بین 
الگوی تولید، واردات، ص��ادرات، توزیع از یک 
سو و الگوی مرصف تعیین شده از سوی دیگر« 
اس��ت. بع��الوه، از یک س��و، بنا بر خط مش��ی 
شش��م »صدور موافقت نامه ه��ای اصولی برای 
تولی��د، اس��تاندارد کاالها و مکانی��زم تخصیص 
ارز هامهن��گ ب��ا الگوی مرصف تعیین ش��ده« 

صورت گیرد و از س��وی دیگر، بنا بر خط مشی 
ده��م، امکانات دولتی خ��ارج از الگوی مرصف 
تعیین ش��ده تخصی��ص نیابد و از اخ��ذ مالیات 
تصاع��دی و ب��ه کارگی��ری س��ایر مکانیزم های 
مناس��ب جهت محدود س��اخنت تولید، واردات، 
توزی��ع و مرصف کااله��ا و خدمات خ��ارج از 

الگوی مرصف تعیین شده، استفاده گردد.
خط مش��ی های برنام��ه اول توس��عه )ص32 به 
بع��د( ایج��اب می کنند ک��ه ابتدا ان��واع نیازها 
پیش بینی ش��وند و آنگاه ب��ه حیاتی، رضوری و 
غی��ررضوری طبقه بندی گردند. س��پس با توجه 
ب��ه شناس��ایی و تعیین خواص عم��ده مرصف 
کاال و خدم��ات در رابطه ب��ا نیازهای حیاتی و 
رضوری، حداقل ای��ن نیازها پیش بینی و تعیین 
گردن��د. پ��س از آن، حداق��ل نیازه��ای حیاتی 
تأمین ش��ود و در صورت ام��کان تأمین آنها در 
ح��د کفایت، نیازه��ای رضوری  نیز با توجه به 
امکانات کش��ور تأمین ش��وند. به طور کلی، بنا 
به مندرجات قانون برنامه اول، در تأمین نیازها 

باید اولویت های ذیل رعایت گردند:
1. اولوی��ت تأمی��ن نیازهای اولیه ب��ر ثانویه و 

نیازهای جامعه بر فرد 
2. اولویت تأمین نیازهای فرهنگی، اجتامعی بر 
نیازهای سیاسی، نظامی و بر نیازهای اقتصادی 
3. اولویت تأمی��ن نیازهای حیاتی بر رضوری و 

بر غیررضوری  
4. اولویت تأمین نیازها از داخل بر خارج 

5. اولویت تأمین نیازها از بخش کش��اورزی بر 
صنعت و بر خدمات و نیز از ناحیه به کارگیری 

کاالهای رسمایه ای، بر واسطه ای و بر مرصفی 
1. اولویت تأمین نیاز به کاالها با ارزبری کمرت 
2. اولویت تأمی��ن نیازها از  طریق به کارگیری 

نیروی کار بیشرت نسبت به رسمایه بیشرت 
3. اولویت تأمین نیاز روستا نسبت به شهر 

4. اولویت تأمین نیازهای عموم مردم بر اقشار 
خاص 

5. اولوی��ت تأمین نیازه��ا از طریق به کارگیری 
تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود 
کش��ور نس��بت ب��ه تکنولوژی ه��ای پیچیده و 

غیرقابل دسرتس.
بع��الوه، باید نحوه نگه��داری و مرصف صحیح 
کاال و خدم��ات، با حداق��ل ضایعات و حداکر 
بهره برداری شناس��ایی، آم��وزش و ترویج گردد 
و نی��ز در جهت اس��تفاده مج��دد از ضایعات 
به جامان��ده از م��رصف کااله��ا ت��الش ش��ود. 
محیط زیس��ت حفظ ش��ود و از منابع طبیعی 
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1. در تبرصه 29 برنامه دوم توس��عه، جهت اطمینان 
نس��بی از دق��ت در ارائ��ه الگوی مطل��وب مرصف، 

»شورای عالی مرصف« تعبیه شده است.



کش��ور، ب��ه گون��ه ای بهینه اس��تفاده گ��ردد1. 
همچنین اس��تفاده از امکانات عمومی نس��بت 
به امکانات ش��خصی از قبیل استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی در مقابل وس��یله نقلیه شخصی، 

توسعه و ترویج داده شود. 
برنام��ه اول ت��ا بدان ج��ا پیش رفته اس��ت که 
»کاه��ش تنوع اق��الم کاال و خدم��ات رافع هر 
نیاز با عنایت ب��ه کاالها و خدمات جایگزین و 
ص��دور کاال و خدمات غی��ررضوری و خارج از 
الگوی  مرصف تعیین ش��ده« ب��ه عنوان یکی از 

خط مشی ها ارائه شده است.
6. جعبه س��یاه تولید داخل��ی در مصداق یابی 

عملیاتی و میدانی
با مروری بر مطالب گذش��ته، به نظر می رس��د 
با بیان مواردی از برنامه های توس��عه، تا حدی 
برخ��ی جوانب قانونی نگرش ب��ه تولید داخلی 
تبیین ش��ده باش��د. ام��ا در پایان ای��ن گزارش 
تحلیلی کوتاه، پرس��ش مبنای��ی و تعیین کننده 
در ب��اره ماهی��ت و مصداق تولی��د داخلی، در 
ذهن واقع بین مجریان همچنان بی پاس��خ باقی 
می مان��د. همه آنچه گفته ش��د، پاس��خ الزم به 
این پرسش اساس��ی و کاربردی را ارائه منی کند. 
مروری بر مصوب��ات پیش گفته ی هیئت دولت 
و پیوس��ت های برخی از آنه��ا و دقت در نام و 
تعداد پر نوس��ان و نوع کاالهای نام برده ش��ده 
در جدول های پیوس��تی2، نشان می دهد که این 
موضوع هنوز در عمل مسکوت است. در اینجا 
در جهت رفع برخی ابهامات اولیه و به صورتی 
بس��یار فرشده، به برخی جوان��ب مفهوم تولید 
داخلی برای مصداق یابی آن اش��اره می شود تا 
مقدمه ای در جهت ش��ناخت ملموس تر ستون 

فقرات اقتصاد مقاومتی باشد.

1-3- تعریــف تولیــد داخلــی بنــا بــر نظام 
حساب های ملی سازمان ملل متحد

در آخرین نسخه نظام حساب های ملی سازمان 
ملل متحد )SNA 2008(3 که اس��تاندارد گزارش 
مهم ترین متغیرهای کالن هر کشوری در سطح 
بین امللل��ی قلمداد می ش��ود، تولید ب��ه عنوان 
فعالیتی قلمداد می ش��ود که تحت مسئولیت، 
کن��رتل و مدیری��ت ی��ک واحد نه��ادی تحقق 
می یابد. ای��ن واحد، از نهاده ها ش��امل نیروی 
کار، رسمایه و کاالها و خدمات استفاده می کند 
تا کاالها و خدماتی را به عنوان س��تانده  تولید 
کن��د. با این نگرش، محصوالت عبارتند از کاالها 
و خدمات � ش��امل تولیدات تسخیر )تسلط بر( 

 UN] .دانش4 �  که حاصل فرایند تولید هستند
[and Others

جم��ع ارزش اف��زوده5 همه واحده��ای تولیدی 
   6)DP( مقیم یک کش��ور باش��د، تولید داخلی
نامیده می ش��ود و اگر درآم��د واحدهای تبعه 
غیرمقیم یک کش��ور )تبعه مقیم خارج( منهای 
درآم��د خارجیان س��اکن در آن کش��ور )خالص 
درآمد عوام��ل تولید از خارج( را نیز در برگیرد، 

تولید ملی )NP(7 خوانده می شود. 
برای محاس��به تولید داخل��ی و همچنین تولید 
ملی، س��ه روش حس��ابداری ذیل به رس��میت 
ش��ناخته ش��ده اس��ت: 1( محاس��به ب��ا روش 
ارزش اف��زوده؛ 2( محاس��به ب��ا روش هزین��ه 
)مخ��ارج(؛ و محاس��به ب��ا روش درآم��د )روش 
مس��تقیم( که معموالً محاس��به تولید داخلی / 
مل��ی، ب��ا دو روش اول و دوم صورت می گیرد. 
برای محاسبه ارزش پولی کل تولید با روش اول، 
ارزش افزوده کل فعالیت های اقتصادی کش��ور 
جمع زده می شود. در این صورت، تولید عبارت 
از فعالیتی خواهد بود که ارزش افزوده ای ایجاد 

کند.

2-3- تعریــف تولید داخلــی در برخی قوانین 
کشور

با وجود پیش��ینه ای که در فضای قوانین کشور 
� با تأکید بر برنامه های توس��عه � در باره تولید 
داخلی گزارش ش��د، »تولید داخلی« از دیدگاه 
قانونی و رسمی هنوز عمالً به خوبی و با کسب 
توافق عمومی، تعریف نشده است و این ابهام 
مس��کوت، حتی در ص��ورت مفروض بودن عزم 
ملی برای س��وق یافنت به تولی��د داخلی، اقدام 
و همچنی��ن نظ��ارت اجرایی و عملیات��ی را با 

رسدرگمی روبرو می کند. 
در م��اده 1 قان��ون »حداکر اس��تفاده از توان 
تولی��دی و خدماتی در تأمین نیازهای کش��ور 
...« )1391/5/1(8، تولی��د داخل��ی ب��ه عن��وان 
»تولی��د کاال، تجهیزات، خدم��ات یا محصوالتی 
اعم از س��خت افزار، نرم افزار، فناوری و نش��ان 
)برند(« تعریف ش��ده اس��ت »که صد در صد 
)100%( آن ب��ا طراح��ی متخصصی��ن ایرانی یا 
ب��ه طریق مهندس��ی معکوس ی��ا انتقال دانش 
فن��ی و فناوری انجام می ش��ود.« بعالوه،  بنا به 
این قانون، کار در داخل کش��ور »س��هم ارزش 
فعالیت ه��ای مختل��ف اقتص��ادی به جز ارزش 
زمین، ساختامن و تأسیسات آن است که توسط 
ط��رف ق��رارداد به طور مس��تقیم ی��ا از طریق 
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1. این مورد، مربوط به هدف های کالن کیفی برنامه 
دوم توسعه است. 

2. واگذار کردن تعیین ای��ن کاالها به مراحل بعدی 
در برخی مصوبات، به نوعی نادیده گرفنت مسئله به 

جای حل آن است.
3. System of National Accounts, 2008

Knowledge Capturing Products( .4( تولیدات 
تس��خیر )تس��لط بر( دانش، تولیداتی هس��تند که 
ویژگی های��ی از هر دو تولی��دات کاالها و همچنین 
خدمات را دارا هس��تند و تهیه، ذخیره سازی، ارتباط 
و انتش��ار اطالع��ات، مش��ورت و رسگرم��ی را در بر 
می گیرند به طوری که واحد مرصف کننده آنها بتواند 

به رسعت به دانش )آگاهی( دست  یابد.
 Value( 5. در نظام حس��اب های ملی، ارزش افزوده
Added( عبارت اس��ت از خالص ارزش اقتصادی ای 
ک��ه در ه��ر مرحل��ه از تولی��د، ب��ه ارزش مرحل��ه 
قب��ل محص��ول افزوده می ش��ود؛ به عب��ارت دیگر، 
ارزش افزوده عبارت است از اضافه ارزش ایجادشده 

در هر مرحله از تولید.
6. Domestic Product
7. National Product

8.در قان��ون »حداک��ر اس��تفاده از ت��وان فن��ی و 
مهندس��ی، تولی��دی، صنعت��ی و اجرایی کش��ور در 
اجرای پروژه ها و ایجاد تس��هیالت به منظور صدور 
خدم��ات« مص��وب 1375/12/12مجل��س ش��ورای 
اس��المی، تعریفی از تولید داخلی صورت نگرفت اما 
در »دس��تورالعمل نظارت بر اجرای م��اده )3( این 
قان��ون و تصمیم مورخ 1381هیئت وزیران«، س��عی 
ش��د مقدار داخلی بودن فعالیت تولیدی، به نوعی 

به صورت کّمی مشخص گردد.



رشکت اش��خاص ثالث اع��م از ایرانی یا خارجی 
در داخل کش��ور تولید یا اجرا می شود.« رشکت 
ایرانی1 نیز عبارت اس��ت از »رشکت ثبت ش��ده 
در مراج��ع قانونی داخل کش��ور که صددرصد 
)100%( س��هام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی ایرانی« باشد. همچنین بنا به )ماده4( 
ای��ن قانون، »دس��تگاه های موض��وع ماده )2( 
ای��ن قانون موظف اند در اج��رای کلیه طرح ها 
و پروژه های خدماتی، س��اخت، نصب و تأمین 
کااله��ا، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای 
برنامه ری��زی کنن��د ک��ه حداقل پنج��اه و یک 
درصد )51%( هزینه هر ط��رح و پروژه آنها به 
صورت کار در داخل کشور باشد.  )به جز استثنا 
مندرج در قانون(« البته در منت »قانون حداکر 
اس��تفاده از ت��وان فن��ی و مهندس��ی، تولیدی، 
صنعت��ی و اجرایی کش��ور در اجرای پروژه ها و 
ایجاد تس��هیالت به منظور ص��دور خدمات به 
همراه دستورالعمل های مربوطه« توضیح داده 
شده است که: »رویکرد طراحان قانون )به ویژه 
در بخش دوم آن(، به هیچ وجه نگرش س��اخت 
داخِل مطلق و تأمین متامی نیازهای پروژه های 
بخش عمومی ب��ه تجهیزات، م��واد، فناوری ها 
و خدمات مش��اوره، فنی و مهندس��ی از داخل 
کش��ور نیس��ت. چنی��ن رویک��ردی- به جز در 
حوزه های راهربدی و حس��اس مرتبط با امنیت 
ملی- اساس��اً به لحاظ اقتصادی و نظریه مزیت 
رقابتی، ناممکن و فرساینده ی توان اقتصاد ملی 
اس��ت.« )ص5( در حالی ک��ه مضمون توضیح 
اخی��ر، حداقل در قس��مت »طراح��ی«، با منت 
قانون2 ناس��ازگار به نظر می رسد. البته در منت 
رصی��ح قانون نیز فقط طراح��ی و نوع و روش 
س��اخت )مهندس��ی معکوس ی��ا ...(، به عنوان 

عامل متایز تولید داخلی ذکر شده است. 
در برنامه چهارم توس��عه، عمالً مفهوم عملیاتی 
»تولید داخلی« مس��کوت است اما معادل )در 
حکم( آن معرفی ش��ده است. بنا به ماده )35( 
ای��ن قانون،  »كاالهای تولید یا پردازش ش��ده در 
مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط كشور به 
می��زان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه 
داخلی و قطعات داخلی به کاررفته در آن مجاز 
و تولید داخلی محس��وب و از پرداخت حقوق 
ورودی مع��اف خواه��د بود.« بع��الوه،  »مواد 
اولی��ه و كاالهای واس��طه ای خارجی به کاررفته 
در تولید، م��رشوط به پرداخت حقوق ورودی، 
در حك��م مواد اولیه و كاالی داخلی محس��وب 

می شود3.«  

در ماده )112( برنامه پنجم توس��عه نیز متنی 
ش��بیه به برنامه چهارم به صورت ذیل تصویب 

شده است4: 
»ب � كاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتصادی به هنگام ورود به س��ایر 
نقاط كشور به نس��بت مجموع ارزش افزوده و 
ارزش مواد اولی��ه5 و قطعات داخلی به کاررفته 
در آن6، تولی��د داخلی محس��وب و از پرداخت 

حقوق ورودی معاف است. 
تبرصه 1� مواد اولیه و كاالهای واسطه ای خارجی 
به کاررفته در تولید، مرشوط به پرداخت حقوق 
ورودی، در حك��م مواد اولیه و كاالهای داخلی 

محسوب می شود. 
تب��رصه 72� م��واد اول�ی��ه و قطع��ات خارج�ی 
به کاررفته در كااله�ای تولید و یا پردازش ش��ده 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذش��ته 
از سایر نقاط كشور به منطقه ارسال شده و در 
تولید و یا پردازش محصولی كه به كش��ور وارد 
می شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اولیه 
تلق��ی می گ��ردد و از پرداخت حق��وق ورودی 

معاف است.« 
به ه��ر ص��ورت، بنا ب��ه آخری��ن تصویب نامه 
مربوط ، خری��د کاالهای خارجی )اعم از کاالی 
ساخته ش��ده، قطع��ات، ملزوم��ات، تجهی��زات 
و غیره تح��ت هر عنوان( دارای تولید مش��ابه 
داخلی، مندرج در فهرس��ت پیوست ش��ده این 
تصویب نامه، توس��ط متامی دستگاه های دولتی 
و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که 
به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی اس��تفاده 
می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه 
دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید 
این نوع کاالها به صورت مس��تقیم یا از طریق 
پیامنکاران متلک دارایی های رسمایه ای، ممنوع 
اس��ت؛ مگر در مواردی که کاالی مشابه داخلی 
از نظ��ر کیفیت، قیمت و یا حج��م تولید قابل 
توجیه نباش��د و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر، با 
پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط 
و تأیید وزرای عضو کمیس��یون اقتصاد. بعالوه، 
تبلی��غ کااله��ای خارجی در رس��انه هایی که از 
بودجه عمومی اس��تفاده می کنند جز در موارد 
م��رصح قانونی ممنوع اس��ت؛ اما گذش��ته از 
موارد مسکوت در فهرست پیوست تصویب نامه 
یادش��ده، آنچه در حکم تبرصه )1( ماده )112( 
برنام��ه پنجم توس��عه ترصیح ش��ده اس��ت و 
همچنین حک��م کاالهای مونتاژ ش��ده، در این 

میان هنوز در ابهام باقی مانده اند. 
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1. در ای��ن قان��ون، رشکت خارج��ی، رشکت خارجی � 
ایرانی و رشکت ایرانی � خارجی نیز تعریف شده اند. 

2. جمل��ه »ص��د در ص��د )100%( آن ب��ا طراح��ی 
متخصصین ایرانی یا به طریق مهندس��ی معکوس یا 

انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود.«
3. بدون آن که قصد تشبیه وجود داشته باشد، گویی 
ب��ا پرداخت حقوق گمرک��ی، توعی تزکی��ه )تطهیر( 

صورت می گیرد.
4. موارد متفاوت، مشخص شده اند.
5. واژه »داخلی« حذف شده است.

6. »مجاز و« حذف شده است.
7. منت این تبرصه، در قانون برنامه چهارم وجود ندارد.



رسانج��ام، آنچ��ه در قس��مت های مختلف این 
مقاله م��ورد توجه خاص ق��رار گرفت، تکلیف 
»دستگاه های دولتی و سایر دستگاه ها، نهادها 
و عناوی��ن مش��ابهی ک��ه به نح��وی از بودجه 
عموم��ی یا دولتی اس��تفاده می کنند«، بود؛ در 
حالی که مخاطب سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 
مقاومتی، بسیار گسرتده تر و شامل همه پیروان 
والی��ت و ره��روان مقام معظم ره��ربی � و به 
عبارت��ی، همه مردم � می باش��د. با این توضیح، 
قید »در ص��ورت انجام هزین��ه از محل وجوه 
دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید 
این نوع کاالها« در ماده )1( تصویب نامه اخیر 

نیز بی مورد به نظر می رسد.

7. نتیجه گیری
استحکام درونی که مطالبه عموم خیراندیشان 
نظ��ام اس��ت، جز ب��ا درون زای��ی اقتص��اد در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیس��ت. 
ستون فقرات این نظام و الگوی اقتصادی بومی 
و علم��ی برآمده از فرهنگ انقالبی و اس��المی، 
تولید داخلی است؛ اما برداشت عملیاتی روشن 
و تالش عملی دولت و س��ایر ق��وا و به عبارت 
فراگیرت��ر، عملک��رد همگان��ی در این مس��یر، 
اثربخشی قابل قبولی از خود نشان نداده است. 
مروری بر برنامه های توس��عه کشور )از برنامه 
اول تا پنجم( نش��ان می دهد که با وجود برخی 
نارسایی ها و کاستی ها و برخی قوانین معارض 
و مخ��ّل، قوانی��ن قابل توجه��ی در حامیت از 
تولید داخلی در کشور وجود دارد. سایر قوانین 
ع��ادی و همچنین تصویب نامه ه��ای چندگانه 
هیئت دولت نیز خیز برداشنت به سوی حامیت 
را تداع��ی می کن��د؛ اما در می��دان عمل، روند 
گذشته و وضعیت حارض، چندان رضایت بخش 
به نظ��ر منی رس��د. مقایس��ه م��نت برنامه های 
توس��عه نی��ز نش��ان می ده��د ک��ه در برخی 
م��وارد، به ج��ای پیرشفت و تکمی��ل تالش های 
گذش��ته ی برنامه ریزی، دس��تاوردهای گذش��ته 
نیز حف��ظ نش��ده اند. اگر کل آنچ��ه در قالب 
قوانی��ن و تصویب نامه ها بیان ش��د، به همراه 
موارد باقیامنده، در یک بس��ته کامل، گردآوری 
گردن��د و با آنچه در سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی و همچنین رهنمودهای مقام معظم 
رهربی ترصیح ش��ده است، محک زده و پس از 
اصالح، تلفیق ش��وند و کاس��تی ها رفع گردند، 
تدوین قان��ون جامع حامی��ت از تولید داخلی 
را می توان انتظار داش��ت؛ اما شواهد و تجربه 

مکرر گذش��ته داخلی و خارجی نشان می دهند 
که »به عمل کار برآید؛ به س��خن دانی نیست«. 
برای تحقق عمل سخت کوش��انه جهادی، ابتدا 
باید تکلی��ف مفهوم و مصادی��ق تولید داخلی 
در نظ��ر تأثیرگذاران اصلی میدان عمل روش��ن 
گردد تا بارها ادعای تحقق تولید داخلی مطرح 
نش��ود و در هامن حال، با اندک نوس��ان بهای 
ارز، کل عنارص سلس��له جنبان  اقتصاد کشور به 

لرزه درآیند!
ب��رای تحقق عمل��ی حامیت از تولی��د داخلی، 
بای��د به آیه ابتدای پیام [به ملت ایران )دعوت 
به قیام براى خدا(] 15 اردیبهش��ت 1323 امام 
راح��ل )قدس الله نفس��ه الزکیه( عمل کنیم که: 
ا اِعظُُكم ِبواِح��َدٍة أْن تَُقوُموا لِلِّه َمثنى  َو  قُ��ْل امنَّ
فُرادى؛ هامن قیامی که در این مرحله از انقالب 
اس��المی، از س��وی مقام معظم رهربی، در نامه 
ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، »جهاد 

مقدس« اعالم شد.
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برای تحقق عملی 
حامیت از تولید داخلی، 
باید به آیه ابتدای پیام 
]به ملت ایران )دعوت 

به قیام براى خدا([ 
15 اردیبهشت 1323 
امام راحل )قدس الله 

نفسه الزکیه( عمل کنیم 
ا اِعظُكُم  که: ُقْل امنمَّ

ِبواِحَدٍة أْن تَُقوُموا لِلِّه 
َمثنى  َو ُفرادى؛ هامن 

قیامی که در این مرحله 
از انقالب اسالمی، 

از سوی مقام معظم 
رهربی، در نامه ابالغ 

سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، »جهاد مقدس« 

اعالم شد.



سیر تحول بودجه ریزی در ایران 
و مالحظاتی بودجه ای در جهت 

تحقق اقتصاد مقاومتی
آقای محمد کردبچه )متولد 1327( از آبان سال 1354 وارد سازمان 
برنامه و بودجه وقت ش��ده  و کار خ��ود را در دفرتی به نام دفرت 
برنامه س��نجی و اقتص��اد عمومی که چندی بعد ب��ه دفرت اقتصاد 
کالن تبدیل ش��د، آغاز کرده است. اولین مسئولیت ایشان، برآورد 
عرضه و تقاضای محصوالت کش��اورزی برای برنامه شش��م قبل از 

انقالب بود.
پس از پیروزی انقالب اس��المی، از س��ال 1358 ب��ه عنوان معاون 
دف��رت اقتصاد کالن س��ازمان برنامه، کارهای متن��وع دیگری مانند 
تهیه گزارش های اقتصادی را دنبال کرده و از س��ال 1360، مسئول 
برآورد و تهیه بخش درآمدهای بودجه س��االنه ش��ده و به تدریج، 
تهیه چارچوب کلی و منت پیش بینی بودجه و جمع بندی بودجه با 
امکانات اولیه ی آن زمان، از دوره اول مجلس ش��ورای اسالمی نیز 
به ایش��ان محول شده و به ویژه در سالیان اولیه، صالحدید ایشان 
در تدوین منت بودجه کش��ور بسیار تأثیرگذار بوده است. در حال 
حارض نیز که آقای کردبچه دوران بازنشس��تگی )از سال 1390( را 
می گذراند، کامکان در کلیه مراحل و مباحث اصلی بودجه کشور 

در دولت و مجلس حضور فعال دارد.
محور اصلی در گفت وگو با ایشان پاسخ به  این پرسش بوده است 
که اگر واقعاً به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل باشیم، آیا 
با س��اختار و ترکیب و روند بودجه های ملی و نظام بودجه ریزی  

موجود، امکان پذیر است؟ در این جهت، چه باید کرد؟

 س��ؤال: مهم تری��ن تح��والت دوران بودجه ریزی کش��ور را چه 
تحوالتی قلمداد می کنید؟

ش��اید مهم ترین تحول بودجه ریزی قبل از انقالب، تصویب قانون 
برنامه و بودجه در اس��فند س��ال 1351 باش��د که با تصویب این 
قانون، ایران تح��والت بودجه ریزی خود را همراه با پیرشفته ترین 
کش��ورها آغاز ک��رد. نکت��ه جالب این اس��ت که ما ج��زو اولین 
کشورهایی بودیم که برای دوره 1352�1353، بودجه دوساالنه به 

صورت غلتان تهیه کردیم.

1. مشاور ارشد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور

شاید مهم ترین تحول 
بودجه ریزی قبل از انقالب، 
تصویب قانون برنامه و بودجه 
در اسفند سال 1351 باشد که 
با تصویب این قانون، ایران 
تحوالت بودجه ریزی خود را 
همراه با پیرشفته ترین کشورها 
آغاز کرد. نکته جالب این است 
که ما جزو اولین کشورهایی 
بودیم که برای دوره 
1352ـ1353، بودجه دوساالنه 
به صورت غلتان تهیه کردیم.
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گفت وگو با آقای محمد کردبچه1



اما عمالً همه پیرشفت ه��ای نظام بودجه ریزی 
که بنا بر قانون، اصل آن بر ایجاد انضباط مالی 
ب��ود، با ش��وک اول نفت��ی )1352( از بین رفت 
و اموری برخالف آن تحقق یافت. ش��وک نفتی 
باعث ش��د که ناگهان ات��کای ما به نفت خیلی 
زیاد شود. بودجه، از همه نظر از جمله از نظر 
طبقه بندی با مشکل مواجه شد. آنچه به عنوان 
درآمد در نظر گرفته می ش��د � مانند استقراض 
از بان��ک مرک��زی و ص��دور نف��ت و ف��روش 
س��اختامن های دولت��ی � در واق��ع درآمد نبود. 
بعالوه، بین هزینه های جاری و عمرانی تفکیک 
صورت منی گرفت و ش��فافیت وجود نداشت. با 
ای��ن مالحظات، ک��ری بودجه اعالم��ی، پایین 
نشان داده می ش��د در حالی که واقعیت، چیز 
دیگری بود. حتی کس��انی که به طور عملیاتی 
در رابط��ه با بودجه کار تخصصی می کردند، در 
یافنت اعتبارات یک دس��تگاه، با دشواری روبرو 
می ش��دند؛ زیرا ردیف های بس��یار متعددی در 
بودجه وجود داش��ت. حتی مقدار پرداختی کل 
حقوق و دستمزد به راحتی قابل محاسبه نبود. 
این نارس��ایی ها موجب شد که دست اندرکاران 
بودجه، به نوعی درگیر کاری مکانیکی شوند و 
درک درست و عمیقی از داللت های بودجه ای 

حاصل نشود.
با توجه به کاس��تی ها، بودجه ای��ران با بودجه 
س��ایر کش��ورها هم به معنای دقیق علمی اش، 
قابل مقایس��ه نبود و مقایسه کردن های نابجا و 
غیر فنی، استنتاج های نادرست نیز در خصوص 
وضعیت واقعی نظام بودجه و مالی کش��ور به 

همراه داشت. 

عالوه بر آنچه گفته ش��د، نظ��ام بودجه ریزی با 
نظام حس��اب های ملی، ارتباط الزم را نداشت 
تا بت��وان اث��رات متقابل متغیره��ای بودجه ای 
و حس��اب های مل��ی )ولی��د ناخال��ص داخلی، 
رسمایه گ��ذاری، هزینه ه��ای مرصف��ی و ...( را 

تحلیل کرد. 
در س��ال های حدود 1378�1379 بحث هایی در 
باره اصالح نظام بودجه ریزی و رفع نارسایی های 
گفته ش��ده، رشوع شد. برای این کار، سفری هم 
ب��ه مقر صندوق بین املللی پول در آمریکا کردم 
و طرح اولیه آمار مالی دولت ها )GFS( مربوط 
ب��ه س��ال 2001 را که هنوز نهایی نش��ده بود، 

دریافت کردم. 
در طرح پیش��نهادی، ارتباط بین حس��اب های 
نظ��ام  کام��ل  ش��فافیت  و  برق��رار  مختل��ف 
بودجه ری��زی نی��ز تأمی��ن می ش��د. در نتیجه، 
درص��دد برآم��دم ک��ه ای��ن ط��رح را در نظام 

بودجه ای کشور پیاده کنم. 

 سؤال: این کار، نباید کار چندان راحتی بوده 
باشد. در این مرحله، چه مشکالتی بروز کرد؟

مهم تری��ن مانعی که برای من پیش آمد، مانعی 
بود که در بدنه خود س��ازمان برنامه و بودجه 
وجود داش��ت. کارشناس��انی که با نظام قبلی، 
س��الیان طوالنی کار کرده بودند، نظام جدید را 
به سختی می پذیرفتند. بعالوه، با تغییر تعاریف 
� مثالً به ج��ای واژه ی جاری، اصطالح هزینه ای 
و به جای عمرانی، متلک دارایی های رسمایه ای 
و مباحثی نظیر تراز عملیاتی و تراز دارایی های 
رسمایه ای با تعاریف خاص خود � و ردیف ها و 

همه پیرشفت های نظام 
بودجه ریزی که بنا بر 

قانون، اصل آن بر ایجاد 
انضباط مالی بود، با شوک 
اول نفتی )1352( از بین 

رفت و اموری برخالف آن 
تحقق یافت. شوک نفتی 

باعث شد که ناگهان اتکای 
ما به نفت خیلی زیاد 

شود. بودجه، از همه نظر 
از جمله از نظر طبقه بندی 

با مشکل مواجه شد. 
آنچه به عنوان درآمد در 

نظر گرفته می شد ـ مانند 
استقراض از بانک مرکزی 

و صدور نفت و فروش 
ساختامن های دولتی ـ در 

واقع درآمد نبود. 
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طبقه بندی ها، باید کل اطالعات نه چندان مرتب 
موجود که هنوز هم رایانه ای نش��ده بودند، در 

سیستم وارد و کامالً شفاف می شدند.

 س��ؤال: آیا ای��ن کار، در آن زم��ان به نتیجه 
رسید؟ 

به س��ختی. به علت وجود نگرانی از به نتیجه 
نرس��یدن کار، عمالً کار بودجه ریزی در سازمان 
به طور موازی کامکان انجام می شد و هنوز به 
امکان تحقق چنین نظامی، باور وجود نداشت. 
حت��ی خود من هم منی توانس��تم ب��ا قطعیت، 
نتیجه را پیش بینی کنم. ش��ب ماقبل آخری که 
قرار بود بودجه سال 1381 به مجلس ارائه شود، 
جواب حاصل ش��د. وقتی به نتیجه رسیدن کار 
را به رئیس وقت سازمان )دکرت ستاری فر( گفتم 
و ش��کل جدید را نشان دادم، بسیار غیرمنتظره 
بود. برای اولین بار، بودجه ش��فاف و ترازها به 

خوبی نشان داده شده بودند.  

 سؤال: آیا همه آنچه قرار بود، در این مرحله 
انجام شد؟

خیر. این یک بخش��ی از اصالحات بودجه بود. 
ب��ه طور کلی، س��ه مرحل��ه برای اص��الح نظام 
بودج��ه ای در نظ��ر گرفته ش��د. مرحل��ه اول، 
اصالح��ات مرب��وط به طبقه بن��دی بودجه بود 
که بیشرت جنبه ش��کلی داشت و تا حدی انجام 
شد. بحث بعدی، مرتبط کردن بودجه با برنامه 
و همچنی��ن بودجه ری��زی مبتنی ب��ر عملکرد 
و اص��الح بودج��ه رشکت های دولت��ی و برخی 
مباحث دیگر بود که محتوایی بودند و باید در 
مراحل بعدی انجام می شدند؛ زیرا نیاز به چند 

سال کار داشتند. 
جالب است که ما این کار را که البته اشکاالتی 
هم در آن وجود داشت، با توان داخلی خودمان 
انج��ام دادیم، در حالی ک��ه معموالً برای چنین 
کاری در کش��ورها، به کمک صندوق بین املللی 
پول نیاز اس��ت. به ه��ر صورت، ب��ه تدریج با 
روش��ن ش��دن مزایای این کار، این طبقه بندی 
پذیرش و اس��تقرار یافت. در این دوران، توجیه 
کردن مجریان و منایندگان مجلس که با مفاهیم 
و نظام قبلی خو گرفته بودند، بس��یار دش��وار 
بود. برای این کار، من شخصاً به متامی استان ها 

سفر کردم و کالس گذاشتم.

 س��ؤال: برخ��ورد مخاطبان در این جلس��ات 
آموزشی و توجیهی چگونه بود؟ 

بس��یار عالی بود. ب��اور کنید ب��رای خودم هم 
غیرمنتظ��ره ب��ود. به خص��وص در اس��تان ها و 
به ویژه کسانی که جدید بودند، بسیار خوب با 
این مسئله برخورد کردند و عالقه نشان دادند؛ 
چون روی هم رفته کار را بسیار منظم و اصولی 

و شفاف یافتند. 

 س��ؤال: مرحله بعدی تح��ول نظام بودجه ای 
کشور چه شد؟

یک ویژگی بس��یار مهم تح��والت بودجه ریزی 
این است که حتامً باید تداوم داشته باشند. اگر 
کاری را آغ��از کنی��د و میانه راه، آن را رها کنید 
و درص��دد برآیید که هامن کار س��ابق را انجام 
دهید، وضع حتی بدتر از گذش��ته خواهد شد؛ 
زیرا وضع و نظ��ام قبلی، با وجود بی انضباطی، 
به هر صورت برای خود سیستمی داشته و کار 

می کرده است. 
طبقه بندی طراحی شده ی بودجه کشور، در چند 
سال اول کار کرد؛ اما در مرحله دوم که موضوع 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد یا عملیاتی بود، 
اخت��الل ایجاد ش��د و چندان م��ورد تأکید قرار 
نگرفت و تغییر و تحوالتی هم صورت پذیرفت 
که نتوانس��تیم کاری کنیم. البت��ه برای پیگیری 
مرحل��ه دوم که بودجه ری��زی عملیاتی بود هم 
حدود دو هفته به بانک جهانی رفتم و س��عی 
ک��ردم از متخصصین امر، این نظام بودجه ریزی 
را فرابگیرم. البته برای آشنایی بیشرت، سال 2005 
هم به آن جا س��فر ک��ردم و از نزدیک با روش 
هزینه یابی ب��ر مبنای فعالیت )ABC( که برای 

بودجه ریزی عملیاتی الزم بود، آشنا شدم.

 س��ؤال: آی��ا بودجه ریزی عملیاتی در کش��ور 
دیگری هم پیاده شده بود؟

بله. برخی کش��ورها مانند اس��رتالیا، نیوزیلند و 
کان��ادا از ه��امن زمانی که متأس��فانه ما نظام 
بودجه ری��زی خود را در دهه 1970 رها کردیم، 
اصالحات نظام بودجه ای خ��ود را انجام دادند 
و مرحله دوم را ه��م که بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد بود، از دهه 1990 آغاز کرده و در این 
راه، بسیار پیرشفت کرده اند. بحث بودجه چند 

ساالنه هم در این زمینه بسیار مهم است. 

 س��ؤال: برای پیاده ش��دن نظام بودجه ریزی 
عملیاتی، روند کار چگونه شد؟

آن زم��ان، رئی��س وق��ت س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی )آقای دک��رت رهرب( اس��تقبال کرد 
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و بدنه س��ازمان ه��م همکاری کردن��د. به این 
ترتیب، از س��ال 1384 برای بودجه سال 1385، 
کارگاه های آموزشی برگزار و تا حدی توجیه کلی 
ص��ورت پذیرفت. البته برای تحقق بودجه ریزی 
عملیاتی، سیس��تم حس��ابداری هم باید تغییر 
می کرد و به حس��ابداری تعهدی تبدیل می شد 
که چنین تحولی، به سال ها وقت نیاز داشت. از 
این رو، به جای آن که درصدد باشیم همه نظام 
برنامه ریزی عملیاتی را آماده سازی و یکجا اجرا 
کنیم و فرصت زیادی را از دس��ت بدهیم، قرار 
ش��د این کار به صورت مرحله ای انجام شود. از 
هامن دس��تورالعمل های ابتدای��ی موجود آغاز 
کردیم. در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بحث 
رصفه جویی و افزایش کارایی وارد  بودجه ریزی 
ش��ده اس��ت که نتیجه این دو، ه��امن افزایش 

بهره وری می شود. 
با این کار، در واقع بودجه هدفمند می ش��د و 
چانه زنی در س��ازمان های اجرای��ی و همچنین 
در مجلس، هامنند گذش��ته، تعیین کننده نهایی 
نبود. بعالوه، برخالف گذش��ته بر اساس نرم ها 
و اس��تانداردها و با در نظر گرفنت بودجه جاری 
دس��تگاه ها و کم وزی��اد کردن تع��داد کارکنان 
و مالحظ��ه تورم و در نظر گرف��نت یک افزایش 
ساالنه، بودجه شکل منی گرفت بلکه برای فرایند 
بودجه ریزی جدید که نوع پیرشفته بودجه ریزی 
برنامه ای اس��ت، اولین کاری که دستگاه ها باید 
انج��ام می دادند این بود که فعالیت های س��ال 

آینده خود را اعالم کنند. 
به طور کلی، در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، 
چهار مرحله وجود دارد. در مرحله اول، برنامه ها 
و فعالیت ه��ای متام دس��تگاه های اجرایی )در 
قالب ی��ک برنامه میان مدت، برنامه های س��ال 
آین��ده و در قال��ب آن برنامه ه��ا، فعالیت های 
موردنظر( تعیین می شود. در مرحله دوم، برای 
هر یک از این فعالیت ها، هدف کّمی مشخص 
می گردد. مثالً آموزش پرورش تعیین  می کند که 
در قالب ای��ن برنامه های آموزش ابتدایی، چند 

دانش آموز قرار است آموزش ببینند. 

 س��ؤال: آی��ا در دورانی که مط��رح فرمودید، 
برنامه س��االنه ای هم برای دستگاه های اجرایی 

تهیه شد؟
در دو سه سال اول پس از تصویب قانون برنامه 
و بودجه، برنامه س��االنه تهیه ش��د، اما این کار 
تداوم نیافت. در س��ال 1384، برای پیاده سازی 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بار دیگر برنامه 

ساالنه ای تهیه کردیم که همراه با الیحه بودجه 
سال 1385 تقدیم مجلس شد. 

 س��ؤال: مراحل بع��دی بودجه ریزی عملیاتی، 
چه مراحلی هستند؟

مرحله س��وم، هزینه یابی قیمت متام شده برای 
اه��داف کّم��ی هر ی��ک از فعالیت ها اس��ت. 
مش��کل ترین کار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
هم همین اس��ت. روش هزینه یاب��ی بر مبنای 

فعالیت )ABC( در این جا مطرح می شود. 
مرحله چهارم، تهیه اس��تانداردها برای مدیریت 
عملک��رد اس��ت. تهی��ه اس��تانداردها، نوع��ی 
معیارس��ازی است که هر ساله تکرار منی شود و 

برای سنجش عملکرد به کار می رود. 
در ای��ن میان، برای پاس��خگو ک��ردن مدیران و 
کارکن��ان، ایج��اد نظ��ام انگیزش��ی کارآمد و به 
تب��ع آن، واگ��ذاری اختیارات کاف��ی به مدیران 
بسیار مهم اس��ت. نتیجه نهایی، چنین روندی،  

رصفه جویی و افزایش بهره وری است. 

نظ��ام  ای��ن  پیاده س��ازی  ظاه��راً  س��ؤال:   
بودجه ریزی، فقط تا دومین مرحله پیش رفت.

بل��ه. تا دومی��ن مرحله پیش رفتیم. س��ال های 
1385 �1386، مت��ام موافقت نامه ه��ا بر همین 
اس��اس تهیه ش��دند؛ اما با تغییر رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی كش��ور، وضعیت تغییر 
کرد و در س��ال 1387 به خاطر مشکلی که بین 
س��ازمان مدیریت و دیوان محاسبات در هدف 
کّم��ی فعالیت ها پیش آمد، مت��ام فعالیت ها و 
هدف ه��ای کّم��ی را از موافقت نامه ها حذف 
کردند و دس��تاوردهای آن دو سه سال، نادیده 
گرفت��ه ش��د. از س��ال 1387 ت��ا 1392، عم��الً 
بودجه ری��زی مبتن��ی بر عملکرد نب��ود. در این 
میان، به جای این که هزینه متام ش��ده برآورد و 
به تدریج کاس��ته شود، هزینه واحد )کل اعتبار 
موردنظر، تقسیم بر عدد هدف کّمی( محاسبه 

شد. 

 س��ؤال: در بحث تحوالت نظ��ام بودجه ریزی 
کش��ور که ابت��دا از تصوی��ب قان��ون برنامه و 
بودج��ه آغ��از کردید و پ��س از آن، به تحوالت 
بودجه در جهت پیاده س��ازی نظام بودجه ریزی 
عملیاتی اش��اره فرمودید، جایگاه مخترص کردن 
و کوتاه منودن منت بودجه های س��االنه را با کم 
ک��ردن ردیف ها و حذف موارد مکرر مندرج در 
بودجه های س��ال های متامدی که باید در سایر 
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قوانین ع��ادی درج می ش��دند و امثال آن ها را  
چگونه ارزیابی می کنید؟

در س��ال 1381 ک��ه طبقه بندی بودج��ه تغییر 
داده ش��د، در ابتدای کت��اب بودجه، خالصه ای 
از بودج��ه دس��تگاه ها آورده ش��د و مش��خص 
گردید که هر دس��تگاهی چقدر هزینه و چقدر 
درآمد دارد. مثالً در اعتبارات عمرانی هم دقیقاً 
مشخص شد که چه مقدار از اعتبارات عمرانی، 
س��اختامن و چقدر ماش��ین آالت و تجهیزات و 
چقدر دارایی ثابت اس��ت. همه این ها ش��فاف 
شد. با این توضیح، بودجه در مرحله اول کامالً 

شفاف شد. 
در س��ال 1386 برای بودجه س��ال 1387، گفته 
ش��د که تعداد ردیف ها خیلی زیاد اس��ت و تا 
ح��د امکان، م��نت بودجه کمی مخت��رص گردد. 
ازآنجایی ک��ه در بح��ث بودجه ری��زی مبتنی بر 
عملکرد ه��م بحث واگ��ذاری اختیارات مطرح 
اس��ت و مس��ئولیت خواهی و پاس��خگو بودن، 
ب��ا کاه��ش تع��داد ردی��ف دس��تگاه ها، بهرت 
می توانست عملی ش��ود، از این ایده و فرصت 
اس��تقبال کردم. تا آن زمان، تعداد دستگاه های 
اجرایی که ردیف بودجه ای داشتند، بسیار زیاد 

و در حد هفت صد هشت صد دستگاه بود. 
ب��ا تعاملی که با حضور خود آقای رئیس جمهور 
انجام ش��د، با نظر کارشناس��ی، تع��داد ردیف 
دس��تگاه ها را ب��ه 150 یا 160 دس��تگاه � البته 
منهای دانشگاه ها � رس��اندیم. البته رسانجام با 
تأکی��د زیاد ایش��ان، این تعداد به 39 دس��تگاه 
کاه��ش یافت؛ اما مجلس با این روش مخالفت 
ک��رد و گفته ش��د که طبق قانون محاس��بات و 
برنام��ه و بودجه، اش��کاالتی به ای��ن کار وارد 
اس��ت. برای رفع این اشکال، مقرر گردید که به 
قوانین مراجعه ش��ود و برای هر دستگاهی که 
قانون تأس��یس داشته باش��د، ردیف بودجه در 
نظر گرفته ش��ود. با این مالحظ��ه، بار دیگر به 
هامن 150 �160 دس��تگاه � به جز دانش��گاه ها 
� رس��یدیم. به هر صورت، با مالحظاتی دوباره 

عمالً تعداد ردیف ها خیلی زیاد شد. 

 س��ؤال: در باره نقطه عط��ف بعدی فرایند و 
نظام بودجه ریزی کشور توضیح بفرمایید.

از س��ال 1392، با انتصاب رئیس جدید سازمان 
مدیریت )آقای دکرت نوبخت( باسابقه ای که در 
زمینه اصالح نظام بودجه ریزی با منایندگی چند 
دوره در مجل��س و همچنی��ن مرک��ز تحقیقات 
اس��رتاتژیک وج��ود داش��ت، بار دیگ��ر بحث 

بودجه ری��زی عملیاتی مطرح و گروه هایی برای 
این کار تشکیل شد و مطالعات را دوباره رشوع 
کردیم و کار مقدماتی را برای بودجه سال 1393 
انجام دادیم. برنامه ساالنه ای که در سال 1384 
برای س��ال 1385 تهیه کرده بودیم و دیگر تهیه 
نش��ده بود، بار دیگر در سال 1392 برای 1393 
بر اساس اهداف کّمی برنامه پنجم تهیه کردیم. 
ب��رای عملی ک��ردن کام��ل نظ��ام بودجه ریزی 
عملیات��ی، در ح��ال ح��ارض چن��د دس��تگاه از 
جمله وزارت آموزش وپرورش، وزارت بهداش��ت 
و س��ازمان ثبت اح��وال را انتخ��اب کرده ایم تا 
به ط��ور کامل ای��ن کار را انجام دهن��د. بقیه 
دس��تگاه ها، تا حد هدف ه��ای کّمی � یعنی دو 

مرحله اول � را انجام می دهند. 
شکل بودجه سال 1394، نسبت به 1393 بسیار 
پیرشفته تر اس��ت. در پیوس��ت ش��امره 4، برای 
متام دس��تگاه ها برنام��ه و فعالی��ت تعریف و 

هدف های کّمی مطرح شده است.

 سؤال: چه الزامات اساسی ای برای تحقق این 
نظام بودجه ریزی قائل هستید؟

رشط اول عزم ملی اولیه در مسئولین و همچنین 
س��طح ملی اس��ت که روند ترشیح شده ی قبلی 
نیز اهمیت این موضوع را نشان می دهد. رشط 
بس��یار مهم بعدی این اس��ت ک��ه انتظار زیاد 
ایجاد نش��ود. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را 
منی توان در عرض دو یا س��ه سال به طور کامل 
اج��را کرد. کش��ورهایی مانند نیوزیلن��د، کانادا 
و اس��رتالیا از ده��ه 1990 رشوع ک��رده و هنوز 
ه��م معتقد هس��تند که سیس��تم آن ه��ا کامل 
نش��ده است. هنوز کش��ورهایی که حسابداری 
تعه��دی دارند، در کنار این حس��ابداری، نقدی 
هم حس��اب می کنند زیرا در نظارت، به مشکل 

برمی خورند. 

 س��ؤال: در باره بودج��ه رشکت های دولتی و 
تح��والت مرب��وط به آن، هیچ س��خنی به میان 

نیاوردید. 
بودج��ه رشکت ه��ا در اصل عملیاتی اس��ت. از 
عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن بودجه رشکت های 
دولتی که بگذریم، اش��کال بزرگ این است که 
طبق قانون، وقتی مجلس بودجه این رشکت ها 
� ش��امل بانک ها و مؤسس��ات انتفاعی وابسته 
ب��ه دول��ت � را تصوی��ب می کند، تا آب��ان ماه 
می توانن��د آن را اصالح کنند. پس از این اصالح، 
نی��ازی به تصویب مجدد بودجه نیس��ت. فقط 
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در سال 1386 برای بودجه 
سال 1387، گفته شد که 
تعداد ردیف ها خیلی 
زیاد است و تا حد امکان، 
منت بودجه کمی مخترص 
گردد. ازآنجایی که در 
بحث بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد هم بحث 
واگذاری اختیارات مطرح 
است و مسئولیت خواهی 
و پاسخگو بودن، با کاهش 
تعداد ردیف دستگاه ها، 
بهرت می توانست عملی 
شود، از این ایده و فرصت 
استقبال کردم. تا آن 
زمان، تعداد دستگاه های 
اجرایی که ردیف بودجه ای 
داشتند، بسیار زیاد و در 
حد هفت صد هشت صد 
دستگاه بود.



چند قل��م که با بودجه عمومی دولت ارتباط و 
در بودج��ه عمومی دولت معادل دارند، در این 
اصالح نباید تغییر داده ش��وند. مثالً رشکت های 
دولت��ی نباید مالیات، وام ها و تس��هیالتی که از 
سیس��تم بانکی می گیرند و سود سهام را تغییر 
دهند. بع��الوه، معموالً به علت کمبود فرصت، 
وقت چندانی برای بررسی بودجه این رشکت ها 
در مجل��س باقی منی ماند. بودجه این رشکت ها 
هم همیشه تراز اس��ت. منابع و مصارف آن ها 
همیش��ه برابر هم اس��ت. اگر درآمدهای آن ها 
بیش تر از هزینه آن ها باشد موارد هزینه ای خود 
را خودش��ان مشخص می کنند؛ اگر هم این گونه 
نباش��د، کری آن ها از طریق فروش دارایی ها 
تأمین می شود. بنابراین، رسبه رس بسته می شود 
و بودجه رشکت های دولتی همیشه تراز است. 

 س��ؤال: با ش��ناختی که از اقتص��اد مقاومتی 
وج��ود دارد، بودج��ه ای که س��یر تحولی از آن 
را فرمودی��د، چه جایگاه��ی در تحقق اقتصاد 

مقاومتی دارد و تأثیر آن چگونه است؟ 
در میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سه 
بند شانزده )با محوریت رصفه جویی(، هفده )با 
محوریت اصالح نظام درآمدی دولت( و هجده 
)ب��ا محوریت قطع وابس��تگی بودجه به نفت( 

مستقیامً به بودجه دولت مربوط می شوند. 
ب��ا  بودج��ه،  مناب��ع  جدی��د  طبقه بن��دی  در 
شفاف س��ازی ای ک��ه ص��ورت گرف��ت، نف��ت 
دیگر درآمد به حس��اب منی آی��د بلکه واگذاری 
دارایی ه��ای رسمای��ه ای اس��ت، هامن گونه که 
ف��روش اوراق مش��ارکت و مناب��ع حاص��ل از 
خصوصی سازی و فروش ساختامن ها هم درآمد 
نیستند بلکه واگذاری دارایی های مالی هستند. 
درآمده��ای بودجه عمومی، از جمله عبارت اند 
از درآمدهای مالیاتی و موضوعاتی نظیر س��ود 
س��هام رشکت های دولت��ی و عایدی های حاصل 
از ام��وری هامنن��د جرائ��م و انحصاره��ا. این 
مالحظه ی اصطالحی، در منت سیاست های کلی 

نیز لحاظ شده است.
بندهای برشمرده ش��ده خیلی مهم هستند. سه 
ت��راز در نظام طبقه بندی بودجه وجود دارد که 
یک��ی از آن ها، تراز عملیات��ی بودجه به معنای 
تف��اوت بی��ن درآمدهای بودج��ه و هزینه های 
جاری است. در سیاس��ت های کلی برنامه های 
چهارم و پنجم و همچنین در منت هر دوی این 
برنامه ها مش��خصاً ترصیح شده است که دولت 
بایستی هزینه های جاری خود را به طور کامل 

از محل درآمدها � با مفهومی که مطرح ش��د � 
تأمین کن��د. منابع حاصل از ف��روش نفت باید 
رصف کارهای عمرانی و رسمایه گذاری شود. به 
عالوه، بعضی از احکام دیگر هم تحکیم کننده 

همین بحث هستند. 
تراز دوم، تراز دارایی های رسمایه ای اس��ت. در 
یک ط��رف این تراز، منابع واگذاری دارایی های 
رسمایه ای قرار دارند ک��ه همین نفت یا فروش 
س��اختامن و اموال منقول و غیرمنقول دولتی، 
اراضی، ماشین آالت و تجهیزات است که دولت 
می تواند آن ها را بفروش��د و منابع کسب کند. 
در مقاب��ل، متلک دارایی ه��ای رسمایه ای یعنی 
ایجاد دارایی جدید مطرح اس��ت. در واگذاری 
دارایی های رسمایه ای، دارایی موجود از دس��ت 
داده می ش��ود و در نقط��ه مقاب��ل، در متل��ک 
دارایی ه��ای رسمای��ه ای، دارایی جدی��د ایجاد 
می کنید. در گذش��ته س��عی می ش��د با صدور 
بیش��رت نف��ت، در واقع ک��ری ت��راز عملیاتی 

پوشش داده شود.
تراز س��وم، تراز دارایی های مالی اس��ت. طرف 
مناب��ع ای��ن ت��راز، عب��ارت اس��ت از واگذاری 
دارایی های مالی که استقراض از بانک مرکزی و 
مردم و خصوصی س��ازی با واگذاری رشکت های 
دولتی را ش��امل می شود. بنا سیاست های اصل 
44، منابع حاصل از واگذاری رشکت های دولتی 
باید از جمل��ه رصف تقویت بنی��ه رشکت های 

موجود شود.
بنابراین، چیزی که در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی ترصیح ش��ده اس��ت عبارت اس��ت از 
رصفه جوی��ی دول��ت در هزینه ه��ای ج��اری و 
افزای��ش درآمده��ای دولت که ای��ن دو امر، با 
تعدیل ه��ر دو قس��مت عرضه و تقاض��ا، تراز 
عملیات��ی را برقرار می کند. ای��ن مفهوم اصلی، 
متضم��ن هامن مفهومی اس��ت که قب��الً به آن 
اشاره کردیم. دولت بایس��تی هزینه های جاری 
خود را فقط از محل درآمدهای خود تأمین کند. 
بن��د هجده��م سیاس��ت های کل��ی،  متضمن 
صندوق توس��عه ملی است. سابقه تشکیل این 
صندوق، به ایجاد حس��اب ذخیره ارزی پس از 
پش��ت رس گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید 
درآمده��ای نفت��ی، در قال��ب م��اده 60 قانون 
برنامه س��وم توسعه کش��ور باز می گردد که در 
س��ال 1379 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رس��ید. این حساب، در برنامه پنجم به صندوق 
تبدیل شد و ان شاءالله روند آن در برنامه ششم 

هم دنبال خواهد شد. 
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در طبقه بندی جدید 
منابع بودجه، با 

شفاف سازی ای که صورت 
گرفت، نفت دیگر درآمد 

به حساب منی آید بلکه 
واگذاری دارایی های 

رسمایه ای است، 
هامن گونه که فروش 

اوراق مشارکت و منابع 
حاصل از خصوصی سازی 

و فروش ساختامن ها 
هم درآمد نیستند بلکه 

واگذاری دارایی های 
مالی هستند. درآمدهای 

بودجه عمومی، از 
جمله عبارت اند از 

درآمدهای مالیاتی و 
موضوعاتی نظیر سود 

سهام رشکت های دولتی 
و عایدی های حاصل از 
اموری هامنند جرائم و 

انحصارها. این مالحظه ی 
اصطالحی، در منت 

سیاست های کلی نیز 
لحاظ شده است.



در برنامه س��وم و چه��ارم، نزدیک به یک صد و 
هش��تاد میلیارد دالر کل واریزی ها به حس��اب 
ذخی��ره ارزی بوده اس��ت. از ای��ن مبلغ، فقط 
ح��دود 16 میلی��ارد دالر )9 درص��د( در اختیار 
بخش خصوصی ق��رار گرفته و بقیه به مصارف 
دولتی رس��یده اس��ت. از ابت��دای برنامه پنجم 
توس��عه، صندوق توس��عه ملی با هدف تبدیل 
بخش��ی از عواید ناش��ی از فروش نفت، گاز و 
میعان��ات گازی به ثروت ه��ای ماندگار، مولد و 
رسمایه های فزاینده اقتص��اد و همچنین حفظ 
س��هم نس��ل های آینده از مناب��ع نفت و گاز و 
فرآورده های نفتی، تش��کیل ش��د. از ابتدا گفته 
شده بود )ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه( 
که از س��ال اول برنامه پنجم، بیس��ت درصد به 
این صندوق واریز شود و از سال بعد هم  سالی 
سه درصد به میزان واریزی اضافه شود. این کار 
تا س��ال 1392 عملی شد اما به خاطر مشکالت 
ناش��ی از تحری��م، در بودجه س��ال 1394، این 
درص��د واری��زی، ب��ه ج��ای س��ی و دو درصد، 
دوباره به بیس��ت درصد تنزل داده شد. اگر ارز 
برداشت ش��ده تاکنون هم ب��ه بخش خصوصی 
داده می ش��د و رصف رسمایه گ��ذاری می ش��د، 
ه��دف برنامه ها تحقق می یاف��ت در حالی که 
چن��د بار خالف هدف و انگیزه اصلی تش��کیل 
صن��دوق � البته با مج��وز قانونی اخذش��ده � 
برداش��ت صورت گرف��ت. مثالً جه��ت عیدانه، 
دو میلی��ارد و هفت ص��د میلیون دالر توس��ط 
دولت قبل برداشت شد که البته پس از چندی، 
برگشت داده ش��د. به عبارت دیگر، هم درصد 
واریزی درنظرگرفته شده ی قانون برنامه کاهش 
داده شده اس��ت و هم مبلغ برداشت شده، در 
غیر مورد در نظر گرفته ش��ده رصف شده است. 
البت��ه از س��وی دیگر، برای موض��وع نوآوری و 
شکوفایی و واگذاری به رشکت های دانش بنیان، 
در سال 1393، دویس��ت میلیون دالر برداشت 
ش��د و در س��ال 1394 ه��م مجوز داده ش��ده 
است که سیصد میلیون دالر بابت این موضوع 

برداشت صورت گیرد. 

 س��ؤال: آیا چیزی ش��بیه حس��اب یا صندوق 
ذخی��ره ارزی در گذش��ته های دور ه��م وجود 
داشته اس��ت؟ اساس��اً درآمدهای  نفتی از چه 
زمانی وارد بودجه دولت شدند؟ گفته می شود 
ک��ه ابتدا درآمدهای نفتی مس��تقیامً در بودجه 

درج منی شده اند.
در ده��ه اول ق��رن 14 هج��ری شمس��ی، برای 

اولین بار بحث نف��ت در بودجه دولت مطرح 
شده است. تا س��ال 1308، حق امتیاز دریافتی 
از اس��تخراج نفت، به طور مس��تقیم به بودجه 
دولت می رفت. اما تا ده س��ال )از سال 1308 تا 
1318( به حس��اب مخصوصی با عنوان حساب 
ذخیره واریز می ش��د که در واقع ش��اید اولین 
تجربه ای��ران در بحث بودجه ریزی بدون نفت 

به آن زمان برگردد. 

 س��ؤال: آیا سایر کش��ورها در آن زمان چنین 
چیزی را داشتند؟ 

آن زمان، کش��ورهای نفت خیز اندک بودند. در 
ایران آن زمان )1308-1318( متام منابعی که از 
حق امتیاز به دس��ت می آمد، به حساب ذخیره 

ارزی واریز می شد. 

 سؤال: روند این امر در گذشته کشور چگونه 
بود؟

در برنامه های عمرانی اول و دوم و سوم قبل از 
انقالب، حدود سی تا چهل درصد بودجه دولت، 
از مناب��ع نفتی تأمین می ش��د. البته در برنامه 
سوم، مشابه حس��اب ذخیره، سهمی از نفت را 
در حس��اب مخصوصی به نام حساب برنامه در 
نظر می گرفتند که رصف کارهای پیش بینی شده 
در برنامه می ش��د. در برنامه س��وم، یک س��وم 
هزینه ه��ای جاری، از مح��ل درآمد نفت تأمین 
ش��د. در برنامه چهارم )1346 تا 1351(، حدود 
55 درص��د منابع بودجه، از مح��ل نفت تأمین 
ش��د. البته حدود هشتاد درصد منابع حاصل از 
صادرات نفت، به س��ازمان برنامه که مس��ئول 
کاره��ای عمرانی ب��ود، واریز می ش��د و بقیه، 
ب��ه خزانه می رفت. این روش هم چیزی ش��بیه 
صندوق توس��عه ملی است که منابع حاصل از 
درآم��د نف��ت را به جایی بربند ک��ه فقط بتواند 

رصف کارهای خاص عمرانی شود. 
در دوره برنام��ه پنج��م )س��ال 1352 تا 1356( 
ش��وک اول نفتی اتفاق افتاد و در س��ال 1352، 
1353 ناگهان سهم نفت از منابع بودجه دولت، 
به هفتاد و هش��ت درصد رس��ید؛ یعنی حدود 
بیس��ت درصد، ات��کای دولت ب��ه درآمد نفت 
اضافه شد. آن زمان، درآمدهای نفتی به عنوان 
ی��ک فرصت نامح��دود بدون احت��امل کاهش 
صادرات در نظر گرفته شد که بدون وقفه باید 
کامالً هزینه ش��ود و نیازی به ذخیره س��ازی آن 
ه��م وجود ن��دارد. زیاده خواهی ه��ای بی انتها 
از هر جای کش��ور و هر بخش��ی باال گرفت و 

32
مجله ی علمی � تحلیلی با اخباری راهربدی

سال دوم، شامره پیاپی پنجم، شهریورماه 1394



برنامه شش��م هم به خاطر عدم تعادل منابع و 
مصارف ناشی از این تفکر، حتی با وجود تالش 
تعدادی کارشناس خربه ایرانی خارج کشور برای 
چاره اندیش��ی، بسته نش��د؛ یعنی برنامه ششم 

رسانجام با مشکل روبرو شد. 
در آن زم��ان، س��هم درآمده��ای غیرنفت��ی به 
هزینه های جاری هم از 61 درصد به 36 درصد 
رسید؛ یعنی فقط 36 درصد از هزینه های جاری 
دولت، از درآمدهای واقعی اش تأمین می شد و 

باقیامنده را از طریق نفت تأمین می کردند. 
و اما در ده ساله پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
به دلیل کاهش ش��دید صادرات نفت، به ناچار 
س��هم درآمدهای نفت��ی ب��ه 52 درصد کاهش 
یافت. تولید نفت از ش��ش میلیون بشکه خیلی 
پایین تر آمد، صادرات هم به حدود سه میلیون 

بشکه در روز رسید. 
در برنامه ای ک��ه ابتدا در دوران جنگ تحمیلی 
ب��ه عن��وان برنام��ه اول تدوین ش��د، مواردی 
ب��رای کاهش وابس��تگی هزینه ه��ای جاری به 
درآمده��ای نفت��ی گنجانیده ش��د؛ ام��ا در آن 
زمان، به دالی��ل مختلف، مجلس چارچوب این 
منت را نپذیرفت. آن م��نت به عنوان یک برنامه، 
چارچوب قوی ای داش��ت. در  این دوران، فقط 
برنامه های مقطعی م��ورد توجه قرار گرفتند و 
برنامه های اضطراری یکی دو ساله تهیه شدند. 
در برنامه اول توس��عه )1368 تا 1372(، س��هم 
درآمده��ای نفتی، از 52 درصد گذش��ته، به 61 
درصد رس��ید. در برنام��ه دوم، 52 درصد و در 
برنامه سوم، 60 درصد بود. در برنامه چهارم به 
55 درصد و در برنامه پنجم، به 40 درصد رسید. 
در برنام��ه پنجم که من ع��رض می کنم در این 
یکی دو سال اخیر، باز به هامن دلیلی )تحریم 
و کاهش ش��دید صادرات نفت( ک��ه در اوایل 
س��ال های بعد از انقالب مطرح شد، سهم نفت 
به 40 درصد رس��یده اس��ت. پایین ترین س��طح 
ح��ال حارض، در بودجه مص��وب 1394 برابر با 
24 درصد بر مبنای قیمت نفت به طور متوسط 
54 دالر اس��ت. از نظر عملکرد هم سال 1393 
پایین ترین سطح در سال های اخیر )38 درصد( 

است. 

 س��ؤال: آی��ا این رون��د، غیرقابل کن��رتل بوده 
است؟ به نظر شام چه کار باید می کردیم؟ 

این که چرا روند به صورت مطلوب و قابل قبول 
پی��ش نرفت، به آن س��ه ترازی که در گذش��ته 
گفتیم، برمی گ��رد. چرا امکان صفر ش��دن تراز 

عملیاتی فراهم نشد؟ ما باید به دو طریق عمل 
می کردی��م. ی��ا درآمدهای غیرنفت��ی را افزایش 
می دادیم یا در هزینه ه��ای جاری رصفه جویی 
می کردی��م. ای��ن ک��ه گاهی گفته می ش��ود که 
هزینه ه��ای ج��اری خیل��ی ج��ای رصفه جویی 
دارد و دول��ت باید کم تر هزینه جاری داش��ته 
باش��د، باید بررسی ش��ود که آیا واقعاً این گونه 
اس��ت. اگر بررس��ی کنی��د، مش��اهده می کنید 
که 75 درص��د هزینه های ج��اری را چهارفصل 
آموزش، بهداش��ت و س��المت، تأمین اجتامعی 
و دفاع تش��کیل می دهن��د. درعین حال، در این 
چهار فصل، همیش��ه کمبود داری��م. بنابراین، 
75 درصد هزینه های جاری نه تنها اصالً امکان 
رصفه جویی ندارند، عم��الً هم کم تر در رشایط 

تعادل قرار دارند. 

 س��ؤال: آیا کارآیی در این عرصه ها را هم در 
نظ��ر می گیرید؟ آیا در ای��ن عرصه ها هزینه ها 
ب��ه ص��ورت کارآم��د رصف می ش��وند؟ آیا این 
هزینه های جاری هم در خدمت تولید هستند؟ 
نس��بت هزینه های ج��اری به تولی��د ناخالص 
داخلی کش��ور، به حدود دوازده س��یزده درصد 
رس��یده است. ده س��ال پیش، این نسبت باالی 
بیس��ت و پنج بیس��ت و ش��ش درصد بود. اگر 
اس��تانداردهای جهانی را در نظ��ر بگیریم، در 
مقایس��ه با کش��ورهای دیگر، این نسبت یکی 
از پایین ترین نس��بت ها اس��ت؛ یعن��ی هم در 
مقایسه با کشورهای دیگر و هم در مقایسه با 
س��ال های قبل، هزینه های جاری کشور نسبت 

به تولید ناخالص داخلی پایین است. 
البته به نکته ای که ش��ام اشاره کردید هم باید 
توجه ش��ود.  بحث این اس��ت ک��ه بهره وری را 
باال بربیم. منطقاً با اج��رای بودجه ریزی مبتنی 
بر عملک��رد، با هزینه کم ت��ر کار بیش تر انجام 

خواهد شد. 

 س��ؤال: در ب��اره یارانه ها و نق��ش آن ها در 
افزای��ش کاهش ناپذی��ر هزینه ه��ای جاری چه 

نظری دارید؟
طبق اصل 53 قانون اساس��ی، متام دریافت های 
دولت باید در خزانه متمرکز و متام پرداخت ها 
هم در حدود اعتبارات  مصوب  به  موجب  قانون 
از طریق خزانه انجام شود. طبق قانون هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا ه��م هزینه ه��ا و درآمدهای 
مربوط ب��ه هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا باید در 
بودجه عمومی درج می شد؛ اما در حال حارض، 
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این هزینه ها در بودجه کش��ور ذکر منی شوند. 
این هم ممکن اس��ت یک��ی از ایرادهای نظام 
بودجه ریزی ما باشد که به عدم شفافیت بیشرت 
البته سازمان هدفمندسازی  بودجه می انجامد. 

یارانه ها خودش یک رشکت دولتی است.
البته این عدم ش��فافیت، در ب��اره امور دیگری 
ه��م وجود دارد ک��ه از آن جمله  اس��ت واریز 
و برداش��ت های صندوق توس��عه ملی که یک 
صندوق دولتی اس��ت و متام مبادالتی که در آن 
انجام می شود، باید به نوعی در بودجه ترصیح 
ش��ود. بحث اوراق مش��ارکت ه��م همین گونه 
اس��ت. بعضاً گفته می ش��ود که دول��ت، اوراق 
مش��ارکت بفروش��د و با درآمد حاص��ل از آن، 
مطالبات پیامن کاران را بپردازد. اگر انجام چنین 
چیزی ه��م مصوب گردد، باید در بودجه بیاید. 
اق��الم عمومی فرا بودجه ای باید کاهش یابند یا 

حذف شوند.

 س��ؤال: به نظر ش��ام با اج��رای بودجه ریزی 
عملیات��ی و  افزایش به��ره وری، چقدر از منابع 

درگیر آزاد خواهند شد؟ 
برآوردی ندارم. البته در این میان، نکته بس��یار 
مهم��ی هم وجود دارد و آن این که انتظار زیاد 

ایجاد نکنیم. 
اگر درص��دد برآییم که بودجه ری��زی مبتنی بر 
عملک��رد را اج��را و هزینه متام ش��ده پرداخت 
کنی��م، در س��ال های اولیه، هزینه ه��ا افزایش 
می یابند؛ زیرا پرداخت هزینه متام شده، مستلزم 
پرداخ��ت هزینه واقعی اس��ت ک��ه در اقتصاد 
ما چندان ش��فاف نیس��ت؛ بنابراین دولت باید 
صرب داش��ته باش��د. در بلندمدت، قطعاً به نفع 
دولت رصفه جویی زیادی می ش��ود. این که این 
رصفه جویی احتامالً چق��در خواهد بود، برآورد 
نداریم. ای��ن امر به میزان واگ��ذاری اختیارات 
به مدیران هم بس��تگی دارد. اگر دستورالعمل 
بودج��ه س��ال 1394 را توج��ه کنی��د، در نظام 
انگیزش��ی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد س��ال 
1394، برای هر یک از کارهایی که قرار اس��ت 
انجام ش��ود، یک تفاهم نامه بین دستگاه اصلی 
با مدی��ر واحد اجرایی بس��ته می ش��ود. بنا به 
مضم��ون کلی ای��ن تفاهم نامه ه��ا، در صورت 
کاه��ش هزین��ه ی در نظر گرفته ش��ده در منت 
تفاهم نام��ه، مبلغ رصفه جویی ش��ده به عنوان 
پاداش، به خ��ود مرکز رصفه جویی کننده واگذار 
خواهد ش��د تا تش��ویقی ب��رای افزایش کارآیی 

باشد.

 سؤال: برآورد جناب عالی از فرصت الزم برای 
اجرای بودجه ری��زی بر مبن��ای عملکرد چقدر 

است؟
حداقل س��ه سال فرصت الزم است که پایه های 
این نظام بودجه ریزی که کامالً در جهت تحقق 
اقتصاد مقاومتی است، آماده شود و در ابتدای 
مسیر قرار بگیریم. دس��تورالعمل آماده است. 
نظام حسابداری متناسب این بودجه ریزی باید 
به همه دستگاه های اجرایی آموزش داده شود. 
بسرت نرم افزاری و شبکه رایانه ای هم باید آماده 
گ��ردد. ای��ن کار باید در دس��تگاه های منتخب 
ب��ه طور آزمایش��ی انجام ش��ود و پ��س از رفع 
نارس��ایی های قابل توجه احتاملی، گسرتش یابد. 
ای��ن فرایند و ملزومات آن بای��د حتی با تغییر 
احتاملی مس��ئولین، بدون وقفه اس��تمرار یابد 
وگرنه تالش ه��ا بی نتیجه خواهد ش��د. بعالوه، 
سیس��تم اجرایی و قانون گذاری و کل حاکمیت 
باید در این جهت توافق کامل داش��ته باش��ند 

زیرا یک عزم ملی برای این کار الزم است.

 س��ؤال: ش��ام در باره جانب هزین��ه ای تراز 
عملیاتی و مهار آن برای دس��تیابی به تعادل در 
این قلم��رو توضیح فرمودید. با جانب درآمدها 

چگونه باید برخورد کرد؟
 بح��ث درآمدها عمدتاً ب��ه درآمدهای مالیاتی 
مربوط می شود. ما عمالً در افزایش درآمدهای 
مالیاتی هیچ موفقیت قابل توجهی نداش��ته ایم. 
از برنام��ه اول تا به حال همواره در برنامه های 
توسعه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی ده درصد هدف گذاری شده است. اخیراً 
به هش��ت درصد بسنده ش��ده است در حالی 
که هنوز هم نس��بت مالیات به تولید ناخالص 
داخل��ی، بین 5 تا 6 درصد اس��ت. کوچک ترین 
ب��ر  مالی��ات  اس��ت.  ایج��اد نش��ده  تحول��ی 
ارزش افزوده، کمک فراوانی کرد؛ اما در مجموع 
رضایت بخش نیس��ت. در حال حارض، 24 هزار 
میلی��ارد تومان مالی��ات بر ارزش اف��زوده اخذ 
می شود. مالیات بر ارزش افزوده یکی از بدترین 
انواع مالیات اس��ت زیرا ب��ه مرصف کنندگان با 
درآمد کمرت، فشار وارد می کند. به جای افزایش 
مالیات ب��ر درآمد، بیش تر تکیه ب��ر مالیات بر 
مرصف است. در برنامه پنجم، این مالیات از سه 
درصد به نه درصد رس��یده اس��ت، در حالی که 
آن شکلی از مالیات مدنظر باید باشد که مأمور 
مالیات زحمت بکشد و وصول کند، نه آن که به 
راحت ترین نوع مالیات اکتفا کنیم. مالیات های 
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ما عمالً در افزایش 
درآمدهای مالیاتی هیچ 
موفقیت قابل توجهی 
نداشته ایم. از برنامه 
اول تا به حال همواره 
در برنامه های توسعه، 
افزایش نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی ده 
درصد هدف گذاری شده 
است. اخیراً به هشت 
درصد بسنده شده است 
در حالی که هنوز هم 
نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی، بین 5 تا 6 
درصد است. کوچک ترین 
تحولی ایجاد نشده است. 
مالیات بر ارزش افزوده، 
کمک فراوانی کرد؛ اما 
در مجموع رضایت بخش 
نیست.



رشکت ه��ای دولتی، به راحتی با بس��ته ش��دن 
حساب خزانه آن ها برداشت می شود اما مالیات 
بر مش��اغل و مالی��ات رشکت ه��ای غیردولتی 

این گونه نیستند.

 س��ؤال: آیا از ظرفیت مالیاتی کشور برآوردی 
داری��د که ب��ا کارآمد ش��دن رویکرده��ای اخذ 
مالیات و امور مرتبط، درآمدهای واقعی کشور 

احتامالً چه میزان افزایش می یابد؟ 
برخ��ی از صاحب نظران، ظرفی��ت مالیاتی را از 
چندین سال پیش، دو برابر برآورد کرده بودند. 

 س��ؤال: در این صورت، آیا کل نیازهای جاری 
دولت را پوشش می دهد؟ 

تا حدود زی��ادی؛ نه کل آن. فرض کنید حتی 05 
درصد هش��تاد هزار میلیارد توم��ان درآمدهای 
م��ورد انتظار مالیاتی را بتوانی��م اخذ کنیم. این 
رقم، 40 هزار میلیارد تومان می ش��ود. حتی اگر 
نص��ف این مبل��غ � یعنی 24، 25 ه��زار میلیارد 
تومان � را هم اخذ کنیم، قابل توجه خواهد بود. 
البته کری تراز عملیات��ی دولت بیش تر از این 
است؛ اما این کری تا حد زیادی جربان می شود. 

 سؤال: چگونه چنین کاری را باید انجام داد؟
باید چند کار انجام ش��ود. یکی گس��رتده کردن 
پایه ه��ای مالیاتی و مالیات های جدید اس��ت. 
افزای��ش ن��رخ مالیات��ی، در وضعی��ت موجود 
چندان کارگشا نیست زیرا کسی که قبالً مالیات 
پرداخت منی کرده است، با افزایش نرخ مالیاتی 
ه��م مالیات پرداخت منی کن��د؛ اما مالیات های 
جدی��دی هامنند مالی��ات بر افزای��ش رسمایه 
)Capital Gains Tax: CGT( که در بس��یاری 
کشورها مرسوم اس��ت، می تواند درآمد مالیاتی 
را افزای��ش دهد و در س��وق یافنت فعالیت های 
اقتص��ادی به عرصه های مولد هم مفید باش��د. 
در این ن��وع مالیات، زمانی که رسمایه افراد به 
خاطر مس��ائل خاصی ک��ه فعالیت های مولدی 
هم نیس��تند � مانند تحوالت خارجی و افزایش 
غیرواقع��ی قیمت ه��ا � زیاد می ش��ود، از این 
افرادی ک��ه از افزایش رسمایه ناش��ی از درآمد 
به اصطالح عامیانه »بادآورده« س��ود برده اند، 
مالی��ات گرفته می ش��ود. درآمده��ای بادآورده 

بازار ارز از این جمله اند. 
کار الزم دیگر، شناس��ایی است. در طرح جامع 
مالیات��ی، اطالعات مالیاتی نس��بت به قبل بهرت 

شد؛ اما هنوز کافی نیست.

مورد دیگر، معافیت هاس��ت. گفته می شود که 
معافیت ه��ای ای��ران، از متام کش��ورها بیش تر 
اس��ت. باید در زمینه های بک��ر مالیاتی بیش تر 

کار شود. 

 س��ؤال: ب��ا توجه به نقش��ی ک��ه تغییر نظام 
بودجه ریزی می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی 
ایفا کن��د، در باره بودجه بندی چندس��االنه که 
اش��اره ای به س��ابقه آن در کش��ور داشتید هم 

توضیح دهید.
با توجه به پیوند نزدیکی که بین برنامه و بودجه 
وجود دارد، پیش از آن که به پاسخ سؤال پرداخته 
ش��ود، نکته ای را هم در باره نظام برنامه ریزی 
کشور عرض کنم. عدم تناسب زمانی برنامه ها با 
تغییرات احتاملی رؤسای جمهور در دوران های 
مختلف و فقدان نظارت قوی و دارای پشتوانه 
اجرایی بر برنامه های پنج ساله، نارسایی ای است 
که باید برای آن ها فکری ش��ود. تجربه نش��ان 
داده است که برنامه ای که توسط یک دولت به 
مجلس تقدیم و طی مراحل طوالنی به تصویب 
مجلس می رس��د، در صورت تغییر رئیس جمهور 
با انتخابات جدید، چندان به اجرای آن منی توان 
امید داش��ت؛ به وی��ژه آن که خ��ود دولتی که 
برنامه را تقدیم کرده اس��ت هم لزوماً آن را به 
ط��ور کامل اجرا منی کن��د. در این میان، نظارت 
بر اج��رای برنامه ها، به موق��ع و چندان قوی و 
جدی و دارای قدرت اجرایی نیس��ت، در حالی 
ک��ه اگ��ر نظام نظارت و پاس��خگویی، درس��ت 
ش��ود، کارها درس��ت می ش��ود. از طرف دیگر، 
اگر بهرتین برنامه ها هم تدوین شوند اما نظام 
نظ��ارت درس��ت نباش��د، هی��چ کاری منی توان 
انج��ام داد. البته گزارش های نظارتی وقتی قابل 
اس��تفاده هس��تند که به موقع ارائه شوند تا بر 
اس��اس آن ها بتوان انحرافات را در هامن زمان 
مناس��ب اصالح کرد و روند امور را به موقع در 
مس��یر درس��ت قرار داد. در م��اده 158 برنامه 
چهارم توسعه ترصیح ش��ده است که » سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی كشور به منظور ارزیابی 
می��زان پیرشفت كش��ور  در چارچ��وب موازین 
برنامه چش��م انداز و سیاس��ت های كلی نظام، 
ش��اخص های مربوط را  متناسب با شاخص های 
بین املللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال 
نتایج حاصل از  اندازه گیری شاخص های مذكور 
را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای 
مؤثر برای  بهبود وضعیت كشور به مقام معظم 
رهربی، دولت و مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم  
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تجربه نشان داده 
است که برنامه ای 

که توسط یک دولت 
به مجلس تقدیم و 
طی مراحل طوالنی 
به تصویب مجلس 

می رسد، در صورت تغییر 
رئیس جمهور با انتخابات 
جدید، چندان به اجرای 

آن منی توان امید داشت؛ 
به ویژه آن که خود دولتی 
که برنامه را تقدیم کرده 
است هم لزوماً آن را به 
طور کامل اجرا منی کند. 

در این میان، نظارت 
بر اجرای برنامه ها، 

به موقع و چندان قوی 
و جدی و دارای قدرت 

اجرایی نیست، در حالی 
که اگر نظام نظارت و 

پاسخگویی، درست شود، 
کارها درست می شود.



می مناید.« اما از وقتی چش��م انداز ابالغ ش��ده، 
حتی یک گزارش نظارتی رس��می اعالم نش��ده 

است.
با غلت��ان ک��ردن برنامه های توس��عه و اجرای 
نظارت ه��ای برنام��ه ای دارای ق��درت اجرایی 
به موقع، ش��اید بتوان برخی نارسایی های نظام 
برنامه ری��زی را برط��رف ک��رد. از س��وی دیگر، 
ب��ا برنامه ری��زی مخ��ارج دول��ت در چارچوبی 
میان مدت و به عبارتی بودجه  چندساالنه، شاید 
بتوان اقتصاد را بهنگام تر و با اطمینانی بیش��رت 
اداره ک��رد. ای��ن اقتضایی ب��ودن در عین ثبات 
و همچنی��ن نظارت قدرمتند، ب��ا تحقق اقتصاد 
مقاومت��ی که مس��تلزم انعطاف پذیری در عین 
ثبات و امنیت و دورنگری است، تناسب بسیار 

دارد.
در نظام بودجه ریزی دوس��االنه، در هر دوران 
ریاست جمهوری ای دو برنامه ی دوساالنه وجود 
خواهد داش��ت ک��ه می تواند متضم��ن نوعی 
س��ناریو بندی باش��د. البته در برخی کش��ورها 
تعداد س��نوات بودجه حتی طوالنی تر اس��ت. 
در نظ��ام بودجه دوس��االنه، بودجه یک س��ال 
تصویب می ش��ود و بودجه س��ال بعد به نوعی 
جنب��ه اطالع رس��انی دارد و ب��ه عبارتی، تصویر 
بودجه سال دوم در ابتدا ارائه می گردد. در این 
روش، بودجه به ص��ورت غلتان پیش می رود و 
ب��ا توجه به رشایط و روندها، اصالح می ش��ود. 
الیحه بودجه، برای دو س��ال ب��ه مجلس داده 
می شود. جهت عدم مغایرت با قانون محاسبات 
عمومی، مجلس بودجه س��ال اول را که تصویر 
بودجه س��ال بعد همراه با آن ارائه شده است، 
تصوی��ب می کند و در س��ال دوم، هامن متنی 
که جنبه اطالعی داش��ت، ب��ا اصالحات جزیی 
تصویب می شود و تصویر بودجه سال بعد هم 

به همراه آن تقدیم می شود.

 س��ؤال: با توجه ب��ه قوانین موجود، اش��کال 
قانونی پیش نخواهد آمد؟

از نظ��ر قانونی، هیچ مش��کلی پی��ش منی آید. 
ه��ر دولتی می تواند در دوران خود، دو بودجه 

دوس��االنه بده��د. بهرتی��ن راه ب��رای اج��رای 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هم همین است 
که در چارچوب مخارج میان مدت دولتی انجام 
شود. در حال حارض، حتی بسیاری از کشورهای 
آفریقایی هم از بودجه چند س��االنه اس��تفاده 

می کنند. 

 س��ؤال: برای متناس��ب کردن بودجه ریزی و 
بودجه های س��االنه با تحق��ق اقتصاد مقاومتی 
چه برنامه عملیاتی ای پیشنهاد کرده یا پیش بینی 

می کنید؟
بهرتین رویکرد، اس��تمرار اجرای صحیح و جامع 
بودجه ریزی عملیاتی با تحقق عزم ملی و فراهم 
شدن الزامات و مقدمات ذهنی و اجرایی آن از 
جمله موضوع هزینه یابی است. در این فرایند، 
دانشگاه ها هم می توانند بسیار کارگشا باشند. 
طراحی نرم افزار توسط متخصصین دانشگاهی 
داخل��ی، به مراتب بهرت از مش��ارکت خارجی ها 
خواهد بود. بعالوه، باید دانشجویان مستعدی 
را آم��وزش دهی��م و ب��ه دس��تگاه های اجرایی 
مختلف اع��زام کنیم تا به صورت علمی مراحل 

کار عملیاتی شود. 
در س��ال 1393 تالش ش��د که هزینه متام ش��ده 
ب��رآورد گ��ردد ام��ا ب��ا موان��ع و مخالفت ها و 
عدم ش��ناخت علمی، رسانجام ب��ه جای هزینه 
متام ش��ده، هزین��ه واح��د توس��ط دس��تگاه ها 
محاس��به شد و بار دیگر، به گذشته باز گشتیم. 
بای��د از اف��راد مناس��ب دس��تگاه های اجرایی 
و اف��راد آموزش دی��ده، کمیت��ه و کارگروه��ی 
ایج��اد کنیم که ای��ن کار را در کنار کار روزمره 
تخصیص ه��ا و عملیات جاری انجام دهند و به 
طراحی و اصالح نظام بودجه ریزی بپردازند. ما 
از نیمه اردیبهشت 1393، جلساتی برای شورای 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد برگزار کرده ایم. 
امید که این ش��ورا و تالش ها و اقدامات جهت 
تحقق نظ��ام بودجه ریزی عملیاتی که کامالً در 
جهت تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی مفید خواهد 
بود، به رسانجام برسد و برنامه و بودجه کشور 

را کارآمد و اثربخش کند.
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مقدمه
محرومیت زدایی و توامنندسازی محرومین و توجه خاص به صاحبان 
درآمد پایین و متوس��ط، از جمله مواردی است که در رهنمودهای 
امام راحل )ره( و مقام معظم رهربی و فرایند تحقق اقتصاد مقاومتی، 
مورد توجه خاص قرار گرفته اس��ت. در سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی، »تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط 
در فعالیت های اقتصادی« )بند 1(، »توامنندسازی نیروی کار« )بند 
3( و »ارتقاء ش��اخص های عدالت اجتامعی« )بند 4( ترصیح ش��ده 
است. مقام معظم رهربی نیز بارها بر ناپسندی محرومیت و تالش 

برای محرومیت زدایی تأکید کرده اند. از جمله:
1. »ب��ه معن��ای واقعی کلمه امام طرف دار عدال��ت اجتامعی بود؛ 
طرف داری از مس��تضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است 
که امام بزرگوار ما در بیاناتش��ان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن 
امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است، همه باید تالش کنند 
که فقر را ریش��ه کن کنند؛ همه باید ت��الش کنند که محرومان را از 
محرومیت بیرون بیاورند و تا آنجایی که در توان کش��ور اس��ت، به 

محرومان کمک کنند.« [1394/3/14]
2. »هم��ه خود را برای مب��ارزه با فقر و مجاهدت در راه س��رتدن 
غب��ار محرومیت از چهره محرومان و مس��تضعفان موظّف بدانند. 
این مبارزه، یک وظیفه همگانی اس��ت. در آیات قرآن می خوانیم: 
یِن. فََذالَِك الَِّذى یَ��ُدعُّ الْیَِتیَم. َو اَل یَُحضُّ  ُب ِبالدِّ »أَرََءیْ��َت الَِّذى یَُكذِّ
َعلَ  طََعاِم الِْمْسِكیِن«. یکی از نشانه های تکذیِب دین این است که 
انسان در مقابل فقر فقیران و محرومان بی تفاوت باشد و احساس 
مس��ؤولیت نکند. ... همه باید خود را موظّف به مواس��ات بدانند. 
مواسات یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های مسلامن و هم میهن 
و محروم را با دردها و محرومیت ها و مشکالت خود تنها نگذاشنت؛ 
به رساغ آنها رفنت و دس��ت کمک رس��انی به س��وی آنها دراز کردن. 
امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسان هایی است که دارای 
وجدان و اخالق و عاطفه انسانی هستند؛ اما برای مسلامنان، عالوه 

معرفی بانک 
تهیدستان بنگالدش
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ایده ای عملی در مسیر 
محرومیت زدایی و 
توامنندسازی نیازمندان: 

همه خود را برای مبارزه 
با فقر و مجاهدت در راه 
سرتدن غبار محرومیت از 
چهره محرومان و مستضعفان 
موظّف بدانند. این مبارزه، 
یک وظیفه همگانی است. در 
آیات قرآن می خوانیم: »أََرَءیَْت 
یِن. َفَذالَِك  ُب ِبالدِّ المَِّذى یُكَذِّ
المَِّذى یَُدعُّ الَْیِتیَم. َو اَل یَُحضُّ 
َعىلَ  طََعاِم الِْمْسِكیِن«. یکی از 
نشانه های تکذیِب دین این 
است که انسان در مقابل فقر 
فقیران و محرومان بی تفاوت 
باشد و احساس مسؤولیت 
نکند.



بر این که یک وظیفه اخالقی و عاطفی است، یک 
وظیفه دینی است. ... نباید در جامعه محرومیت 
باش��د. این تکلیف ماس��ت به عنوان دولت، به 
عنوان نظام اسالمی، به عنوان آحاد مردم. »كُلُُّكْم 
رَاٍع َو كُلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن رَِعیَِّتِه«؛ این وظیفه همه 

است.« [1381/9/15]
یکی از تالش های شناخته ش��ده در کش��ورهای 
دیگ��ر در زمین��ه مبارزه ب��ا فقر، ایج��اد »بانک 
گرامین« اس��ت که به »بانک تهیدستان« شهرت 
یافته و توس��ط محمد یونس1 بنگالدش��ی ایجاد 
و گس��رتش یافته اس��ت. در این گزارش، به طور 

مخترص فعالیت این بانک را معرفی می کنیم. 

 بیان مسئله
یک��ی از محدودیت ه��ای عمده  ف��راروی فقرا، 
دسرتسی به اعتبارات است؛ اعتباراتی که هرچند 
اندک، برای معیشت و اشتغال پایدار آنها راهگشا 
و رضوری اس��ت. ب��ه طور معم��ول،  بانک ها از 
واگ��ذاری این اعتبارات به تهیدس��تان خودداری 

می کنند زیرا بیشرت فقرا:
1. دارایی ه��ای بادوام��ی ب��رای وثیقه گذاری و 

تضمین بازپرداخت وام ندارند؛ 
2. س��وابق دریافت و پرداخت منظمی )پیشینه 
مال��ی معترب یا پیش��ینه رس��می کاری( ندارند تا 
بانک بتواند بر مبن��ای آن، از میزان توانایی آنها 

برای بازپرداخت وام اطالع یابد؛ 
3. در مناط��ق دورافت��اده ای زندگی می کنند که 
شعب بانک های رس��می در نزدیکی آنها وجود 

ندارد؛ 
4. سواد کافی ندارند و منی توانند اسناد بانکی را 
مطالعه و امضا کنن��د و حتی در صورت امضای 
این اس��ناد، بانک ها منی توانند ب��ه توانایی افراد 
کم س��واد در تنظی��م مناس��ب دخ��ل و خرج  و 

بازپرداخت اقساط وام، اعتامد منایند.
بع��الوه، امور جانب��ی و اداری ه��ر وام بانکی، 
هزینه ای دارد که کامبیش مس��تقل از میزان وام 
می باش��د. در نتیجه، بانک ه��ا گرایش کمرتی به 

پرداخت وام هایی با مبالغ بسیار پایین دارند.
نظیر چنین مالحظاتی موجب می ش��ود که فقرا 
ب��رای تأمین نیازه��ای مالی کوت��اه و بلندمدت 
خود،  به قرض دهندگان غیررسمی مراجعه کنند؛ 
پدی��ده ای ک��ه تولید را تضعی��ف و اجتامع را از 
کرامت انسانی دور و در دور باطل نیاز و تحقیر 

فرو می برد.
محم��د یونس با درک عملی این نکته کلیدی که 
دسرتسی نداشنت طبقات فقیر به اعتبارات، یکی 

از محدودیت ه��ای کلیدی در پیرشفت اقتصادی 
آنان اس��ت و با متایل شدید به مفید بودن برای 
مردم کش��ور خود و سخت کوش��ی نوآورانه، در 
ده��ه 1970 ت��الش خود را برای کم��ک به مردم 

فقیر آغاز کرد.

 شکل گیری ایده اولیه تشکیل و گسرتش بانک 
گرامین

یونس  پس از هشت سال تحصیل و تدریس در 
آمریکا، در سال 1972 به بنگالدش بازگشت و کار 
خود  را به عنوان استاد اقتصاد، در کشورش آغاز 
کرد. بنگالدش در نتیجه جنگ آزادسازی و قحطی 
پس از آن، ویران ش��ده ب��ود. او از تئوری پردازی 
بدون پرداخ��نت و ورود به صحنه عمل )پرداخنت 
به امور به گونه ای افسانه ای ( اکراه داشت  و به 

شدت مایل بود که مفید باشد. 
او در نزدیک��ی جوب��را ، رشکتی را با مش��ارکت 
کشاورزان و زمین داران راه اندازی کرد تا زراعت 
برن��ج را کارآمدتر کنند. مقدار محصول، در پایان 
فصل بیش��رت بود اما کشاورزان س��هم سود او را 

ربودند.
یون��س درصدد برآمد ک��ه به گون��ه ای دیگر به 
محروم��ان کمک کن��د. روزی مق��دار کمی پول 
)روی هم رفت��ه کمرت از بیس��ت وهفت دالر( به 
چهل ودو روستایی فقیر قرض داد. با شگفتی، آنها 
قرض او را بازگرداندند. او در ماه ها و س��ال های 
بعدی دریافت که آنها نه تنها قرض خود را بدون 
وثیقه، بلکه با نرخی به مراتب بیش از 60 درصد 
که معمول بانک های تجاری بود، باز می گردانند. 
این تجربه، دریافتی رسنوشت ساز برای یونس در 

جهت کمک عملی به تهیدستان ایجاد کرد. 
یونس با متقاعد کردن بانک توس��عه کشاورزی 
بنگالدش در فراهم کردن وام اولیه ای که شخصاً 
آن را ضامنت کرده ب��ود، عملیات بانک گرامین 
را در س��ال 1976 آغاز کرد. به اعتقاد وی، »متام 
انس��ان ها کارآفرین به دنی��ا می آیند. برخی این 
فرصت را برای کارآفرینی به دس��ت می آورند و 
برخ��ی دیگر هیچ گاه از ای��ن فرصت برخوردار 
منی شوند. یک وام کوچک می تواند شانسی برای 
کشف توانایی شخصی باشد. متام انسان ها دارای 
یک مهارت هس��تند که عبارت اس��ت از مهارت 
بقا. این واقعیت که انس��ان ها زنده هستند، این 
موض��وع را ثاب��ت می کند. فق��ط از این مهارت 
حامیت کنید، خواهید دید چگونه انس��ان ها آن 
مهارت را به کار می گیرند.« بعالوه، »اعتبار دادن 
به فقیران به آنها اج��ازه می دهد تا توانایی های 
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 ،)Muhammad Yunus( 1. دک��رت محم��د یون��س
اقتصاددان و متفکر و فعال اجتامعی بنگالدشی، یکی 
از پیرشوان مبارزه با فقر در سطح بین املللی محسوب 
می شود. کوش��ش های مؤثر این اقتصاددان مسلامن 
در مب��ارزه با فقر، باعث ش��د که در س��ال 2006 به 
هم��راه بانک گرامین، جایزه صل��ح نوبل به او تعلق 
گی��رد. او از نظر یک مؤسس��ه رتبه بن��دی متفکرین 
 )Thinkers50( جهان در حوزه اقتصاد و کس��ب وکار
در س��ال 2009، شش��مین متفکر بزرگ دنیا به شامر 
آمد. مجله فورچون  که بیش��رت برای انتشار رتبه بندی 
س��االنه ثرومتندان جهان و کمپانی ه��ای مختلف بر 
اساس درآمدشان معروف است، در سال 2012 او را به 
عنوان یکی از 12 کارآفرین )کارگشا( دوران ما نامید. 
در س��ال های گذش��ته،  او بیش از 50 رتبه افتخاری از 
دانش��گاه های 20 کش��ور و 112 جایزه از 26 کش��ور 
دریافت کرده اس��ت. همچنین بانك جهانی وی را به 
ریاست كمیته ای مشاوره ای برای گسرتش ایده اش در 
رستارس جهان انتخاب كرده است. مفاهیمی نظیر وام 
 Social( و کسب وکار اجتامعی  )Microcredit( خرد

Business( بیشرت با پیش گامی او رواج یافته است.



بالقوه خود را، رسیعاً به اجرا درآورند.«
رسانجام در سال 1983، پس از سال ها مذاکره با 
بانکدارانی که به رویکرد او باور نداشتند و بحث 
با مقامات دولتی بی میل، دولت بنگالدش سازمان 
او را با نام بانک گرامین1 )به زبان بنگالی: روستا( 

به عنوان بانکی مستقل به رسمیت شناخت. 
با وجود دش��واری ها، یونس توانست به رسعت 
بانک خود را در رسارس بنگالدش گس��رتش دهد. 
در س��ال 1983، ای��ن بانک 86 ش��عبه و 58000 
وام  گیرنده داش��ت. در سال 2010 تعداد شعبات 
به 2800 ش��عبه در چندده هزار روستا و بیش از 
هفت میلی��ون وام گیرنده  که همگ��ی از مردم 
فقیر و بیش��رت آن��ان )نزدی��ک 97 درص��د( زن 
بودن��د، افزایش یافت2 در دهه 1980 و تا س��ال 
1995، مراک��ز ام��داد بین املللی ب��ه یونس بیش 
از 35 میلیون دالر جهت گس��رتش و پیرشفت و 

خودکفایی بانک او واگذار کردند.

 برخــی ســاز و کارها و اصــول فعالیت بانک 
گرامین

ام��روزه  94 درصد بانک گرامی��ن، به عنوان یک 
بانک عمومی � تعاونی، در مالکیت وام گیرندگان 
و بقیه س��هام، متعلق به دولت است. این بانک، 
متام وام های خود را از طریق سپرده وام گیرندگان 
تأمین مالی می کند. مدیریت هر شعبه که 15 تا 
20 روستا را تحت پوشش دارد، یک واحد سازمانی 
اساس��ی است که مسئولیت س��ود و زیان آنها را 
بر عهده  دارد. هر شعبه دارای تعدادی روستا یا 
مراکز همسایگی است که از هشت گروه متحد 
تشکیل شده است. بر اساس تجربه، هر گروه 5 
عضو دارد3 و بنابراین در حدود 40 وام گیرنده در 
هر مرکز وجود دارد. ابتدا وام ها مستقیم به افراد 
پرداخت می شد، اما این روش نیاز به رصف زمان 
بس��یار زیاد کارکنان برای نظارت بر اس��تفاده از 
وام و بازپرداخت آن داش��ت. پس از آن، اندیشه 

مسئولیت پذیری دوجانبه توسعه یافت4. 
چهار خصوصی��ت بارز بانک گرامین در مواجهه 
با ریس��ک عدم  بازگش��ت )پرداخت نکردن( وام 
عبارتن��د از: قرض دادن پول به گروه های کوچک 
به جای اف��راد؛ هدف گذاری برای پرداخت بخش 
عم��ده وام ها به زنان؛ اعطای وام های مرحله ای؛ 

و پیشنهاد نرخ بهره ای باالتر از نرخ بهره رایج.
ب��رای بهره مند ش��دن از وام های ب��دون وثیقه5، 
وام گیرن��دگان بالق��وه یک گروه 5 نف��ره � که به 
آن اش��اره ش��د � را تش��کیل می دهن��د. پیش از 
اطمین��ان از دریاف��ت وام، هر عض��و باید یک 

جلس��ه آموزش��ی دوهفت��ه ای را بگذران��د و به 
دنبال جلسات آموزشی، باید در جلسات گروهی 
هفتگی ب��ا مدیر بانک رشکت کند. اعضای گروه 
در موضوعات عملی مانند روش های بانکداری، 
برنامه پس انداز گروه، نقش مدیر اصلی و مدیر 
گروه و حتی چگونگی درج امضاهای آنها آموزش 
می بینند. افزون بر این، آموزش یک جزء اخالقی 
دارد ک��ه بر اص��ول ش��انزده  گانه بانک ها که به 
»تصمیامت« مشهور است و به وسیله هر عضو 
توافق می ش��ود، تأکید می کند. »تصمیامت«، در 
یک هامیش ملی متشکل از یک صد مدیر اصلی 
زن در س��ال 1984 فرمول بندی ش��د. این اصول 
اخالقی، بر کمک های دوجانبه و سایر ارزش های 
نوین � از جمله انضباط شخصی و تالش سخت و 

بهداشت � تأکید می کنند. 
در فض��ای فعالیت بانک گرامین، افراد از ویژگی 
اعض��ای گروه خود و س��ایر گروه ه��ا آگاه اند و 
عموماً به گروه هایی می پیوندند که اعضای آنها، 
خود را متعهد ب��ه بازپرداخت وام می دانند زیرا 
کل گروه، طرف حساب بانک به حساب می آید. 
اگر یک یا تعداد بیشرتی از اعضا، در بازپرداخت 
اقس��اط وام قصور کنند، تعه��د جمعی به عنوان 
ضامن ب��رای بانک عمل می کند. ت��ا آنجایی که 
حتی اگر پروژه یک فرد شکست بخورد و برخی 
از ق��رض گیرندگان قادر به بازپرداخت نباش��ند، 
هن��وز امکان دارد کل گ��روه، بدهی را مدیریت 
کند. این امر، موجب ایجاد یک مکانیزم حامیتی 
می ش��ود؛ به عبارت دیگر، اعضای گروه تشویق 
می ش��وند که پی درپی با هم مالقات داش��ته و 
برای حل مشکالت کسب وکارهایشان به یکدیگر 
کم��ک کنند. البت��ه با س��ازوکار تبدی��ل وام به 
»وام قابل انعط��اف«، امکان جربان خس��ارت وام 

پرداخت نشده نیز وجود دارد.
روش معمول دیگری که توسط گرامین بانک به 
کار گرفته می ش��ود، سیاس��ت وام های مرحله ای 
است؛ به عبارت دیگر، متامی قرض گیرندگان باید 
ب��ا وام های کوچک رشوع کنن��د و با بازپرداخت 
منظم اقساط این وام ها، شایسته گرفنت وام هایی 
با مبالغ بیشرت شوند. اعتبار فرد تنها تا زمانی معترب 
اس��ت که متامی دیگر اعضای گروه هم اقس��اط 
وام خود را منظم بازپرداخت کنند. این سیاست 
کم��ک می کند که ظرفیت بازپرداخت هر فرد از 
طریق تجارب موفق قبلی او اندازه گیری ش��ود. 
به طور س��نتی سنجش اعتبار، شامل اندازه گیری 
مسئولیت پذیری و ثبات است و در روش وام های 
مرحله ای نیز از همین فلسفه برای سنجش اعتبار 
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1. Grameen
2. از زم��ان تأس��یس، بانک گرامی��ن میلیون ها فقیر 
بنگالدش��ی را قادر س��اخته اس��ت که بنگاه کوچک 

خود را راه اندازی کنند یا ارتقا بخشند.
3. تعداد بیشرت، در عمل کارآمد نبود.

4. البته از سال 1998، بانک گرامین تأکید بیشرتی بر 
بدهی فردی قرار داده است.

5. بانک گرامین تکیه بر چیزی دارد که آن را »وثیقه 
فش��ار« می نامند. در هر حال، روشن است که فشار 
نیرومن��د اجتامعی ب��ر اعضا ب��رای بازپرداخت وام 

وجود دارد.



اس��تفاده می ش��ود؛ به عبارت دیگر، با این روش 
وام دهی، متقاضیان وام در غیاب س��ابقه اعتبار، 

می توانند پیشینه اعتباری برای خود ایجاد کنند.
این نظم و ترتیب در بازپرداخت وام ها، انگیزه و 
مشوقی برای قرض گیرندگان است تا بتوانند در 
آینده از وام های بزرگ تری استفاده کنند. متداول 
اس��ت که متقاضیان وام، چندین ب��ار از گرامین 
بان��ک وام های با مبالغ بس��یار پایی��ن دریافت 
می کنند تا بتوانند س��ابقه اعتب��اری خوبی برای 
خود ایجاد منوده و به واسطه این سابقه اعتباری 
خوب، بتوانن��د وام های با مبالغ بیش��رت و برای 

دوره های طوالنی تر دریافت کنند.
منایندگان ش��عبه های گرامین اغلب در روستاها 
ب��رای آگاه ک��ردن مردم که اغلب بی س��وادند یا 
از معامل��ه با بانک ها اک��راه دارند، به منزل آنها 
مراجع��ه و درباره خدمات بانک گرامین توضیح 
می دهند. پیش از گشایش یک شعبه، مدیر شعبه 
جدید موظف اس��ت که یک گ��زارش اقتصادی- 
اجتامعی مشتمل بر اقتصاد، جغرافیا، جمعیت، 
حمل ونقل، زیرس��اخت های ارتباطی و سیاست 
منطق��ه را تهیه کند. این گزارش نش��ان می دهد 
که مدیر شعبه، با منطقه  و وام گیرندگان بالقوه، 

پیش از آغاز عملیات شعبه، آشنایی دارد.
زمانی که وام گیرندگان به سطح معین دریافت وام 
می رسند آنان استحقاق خرید یک سهم از رسمایه 
بان��ک گرامی��ن را دارند. نرخ بهره س��االنه بانک 
گرامین برای وام های اصلی رسمایه در گردش، 20 
درصد با روندی کاهنده نگاه داش��ته شده است. 
نرخ بهره برای وام های مس��کن، 8 درصد و برای 
وام های  دانش��جویی، 5  درصد است. وام هایی با 

بهره صفر نیز برای گدایان ارائه می شود. 

 برخی فعالیت های همراه بانک گرامین
بانک گرامین، نهادی با کارکردهای مختلف شده 
است. در محیط فعالیت این بانک، شبکه ارتباطی 
گرامین به عن��وان رشکت های زیرمجموعه بانک 
گرامین ش��کل گرفته اند که به نوعی در انسجام 
اجتامعی نیز دخیل هس��تند. تأس��یس صندوق 
بازنشستگی برای وام گیرندگان، مورد اهتامم قرار 
گرفته است. در صورت مرگ وام گیرنده، پرداخت 
اقس��اط وام او توسط صندوق بیمه وام  صورت 
می گی��رد و بازماندگان افراد متوفی از بیمه عمر 
استفاده می کنند. رشکت تله کام وابسته به بانک 
گرامی��ن، ی��ک برنامه تجاری س��اده را در جهت 
فراهم ک��ردن یک تلفن همراه ب��رای فقیرترین 
زنان در هر روس��تا به اجرا گذاشته است. محمد 

یونس در س��ال 1995 اعالم کرد »تلفن همراه به 
چه درد فقیرترین زنان  در روس��تاهای بنگالدش 
می خورد؟ خوب مش��خص اس��ت؛ ه��ر کس در 
روس��تا می خواهد تلف��ن بزند ب��ه وی مراجعه 

می کند.«

 ایجاد و گســرتش بانک گرامین در کشورهای 
دیگر 

روش��ن اس��ت ک��ه طراح��ی مدل ه��ای موفق 
ب��رای قرض دادن ب��ه خانواره��ای کم درآمد، به 
ویژگی های گروه های هدف، قوانین و عرف های 
محلی و نیز فلس��فه س��ازمانی بس��تگی دارند. 
آنچه برای مناطق روستایی بنگالدش مؤثر است، 
ممکن است برای جوامعی با مشکالت و مسائل 
متفاوت جوابگو نباشد. به این ترتیب، مشاهده 
می شود که مؤسسات مختلف که اهدافی مشابه 
گرامین بانک دارند، مدل های کامبیش متفاوتی را 
در مکان های مختلفی از داکا )پایتخت بنگالدش( 

تا شیکاگو و دیرتویت در پیش گرفته اند.
کارآیی باالی بانک خصوصی گرامین س��بب شد 
تا ش��عبه هایی از این بانک، در کشورهای دیگر 
نیز راه اندازی شود. طبق گزارش های موجود، در 
س��ال 2006 این بانک در حوزه جنوبی قاره آسیا 
در کشورهای هند، پاكستان و بنگالدش، در حوزه 
آسیای رشقی در چین، در حوزه كشورهای جنوب 
رشقی آسیا در تیمور رشقی، اندونزی و فیلیپین، 
در حوزه آمریكای التین و کارائیب در کشورهای 
بولی��وی، جمه��وری دومینیک��ن، ال س��الوادور، 
هائیتی، هن��دوراس و مکزیک، در خاورمیانه در 
عربستان، در حوزه آفریقای شاملی در کشورهای 
مرص، مراكش و تونس و در حوزه جنوب صحرای 
آفریقا در کش��ورهای نیجریه، روان��دا و اوگاندا 
شعبه های فعالی دارد. بنا بر گزارش ها، هم اکنون 
57 کشور جهان شیوه کاری بانک گرامین را اجرا 
می کنن��د ک��ه از جمله آنها می توان ب��ه آمریکا، 

کانادا، هلند، نروژ و فرانسه اشاره کرد. 

 برخی آموزه ها در باره هدایت تغییر بلندمدت 
محرومیت زدایی

برخی آموزه های محم��د یونس در باره هدایت 
تغیی��ر بلندمدت به صورت ذیل قابل برش��امری 

هستند:
1. یک چشم انداز امیدبخش را فراروی خود قرار 

ده و با سخت کوشی آن را دنبال کن.
2. ن��وآوری کن. برداش��ت و منطق ج��اری را به 

چالش بکش.
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کارآیی باالی بانک 
خصوصی گرامین سبب 
شد تا شعبه هایی از این 
بانک، در کشورهای دیگر 
نیز راه اندازی شود. طبق 
گزارش های موجود، در 
سال 2006 این بانک 
در حوزه جنوبی قاره 
آسیا در کشورهای هند، 
پاكستان و بنگالدش، در 
حوزه آسیای رشقی در 
چین، در حوزه كشورهای 
جنوب رشقی آسیا در 
تیمور رشقی، اندونزی و 
فیلیپین، در حوزه آمریكای 
التین و کارائیب در 
کشورهای بولیوی، جمهوری 
دومینیکن، ال سالوادور، 
هائیتی، هندوراس و 
مکزیک، در خاورمیانه در 
عربستان، در حوزه آفریقای 
شاملی در کشورهای مرص، 
مراكش و تونس و در حوزه 
جنوب صحرای آفریقا در 
کشورهای نیجریه، رواندا 
و اوگاندا شعبه های فعالی 
دارد.



3. تیمی ایجاد کن که رؤیای انجام کاری را داشته 
باشد.

4. ارتباط برقرار کن. به سختی در درون و بیرون 
سازمان ارتباط برقرار کن.

5. انعطاف پذی��ر ب��اش. در ص��ورت نی��از، در 
راهربدها، اهداف،  و تاکتیک ها تغییر ایجاد کن.

6. ش��کیبا باش و پشتکار داشته باش. گاهی باید 
منتظر مبانی. 

7. ارزش ه��ای خ��ود را درون فرهنگ س��ازمانی 
تعبیه کن.

8. خود و سازمان خود را نشان دار )برند( کن.

 برخی مالحظات احتیاط آمیز
در کنار حامیت ها و تش��ویق ها، در باره نهاد و 
فعالیت بان��ک گرامین انتقادهای��ی نیز صورت 
گرفته است که بعضاً از سوی محمد یونس پاسخ 
داده ش��ده اند. به اعتقاد برخی منتقدان، محمد 
یونس ب��ا وام های حامیتی اش، تهیدس��تان را به 
توه��م ثروت و رونق دچار می کن��د و آنان را از 
تکاپو برای اصالح اجتامعی و دستیابی به حقوق 
واقع��ی ب��از م��ی دارد. وام های خ��رد می توانند 
مجام��ع انس��انی را به بدهی ای دچ��ار کنند که 
گریزی از آن نداش��ته باش��ند. عده ای نیز یونس 
را ب��ه »گریز مالیات��ی با پوش��ش خیریه گرایی« 
مته��م کرده اند. از جنب��ه ای دیگر، محمد یونس 
عمالً نظام رسمای��ه داری را به ویژه در چارچوب 
نهادگرایان��ه اش می پذیرد و در هامن قالب عمل 
می کند. بعالوه، چقدر به آمارهای ارائه ش��ده ای 
که توسط دس��ت اندرکاران بانک گرامین گزارش 
می ش��ود، می توان اطمینان کرد؟ نهاد گرامین در 
موقعیت ها و کش��ورهای توسعه یافته تر چگونه 
عم��ل می کن��د؟ آیا کارک��رد و س��ازوکارهای آن 
برای کمک به اقش��ار تهیدس��ت، در کشورهای 

پیرشفته تر نیز کارآیی دارد؟
بی تردید اختالف فرهنگ و ارزش ها و وضعیت 
اقتصادی و اجتامعی � سیاسی کشورها و مناطق 
مختلف در هر کشور، به ویژه با توجه به مبنای 
خاص فرهنگ��ی بانک گرامی��ن، در موفقیت و 
کارآیی آن بس��یار تأثیرگذار اس��ت. همچنین با 
وجود گسرتدگی ش��بکه مدیریتی، نقش شخص 
محم��د یون��س و ابت��کارات و نوآوری های وی 
در ش��کل دهی و گسرتش نهاد مورد بحث کامالً 
تعیین کننده اس��ت. بعالوه، معیارهای اسالمی 
ب��رای فعالیت امث��ال بانک گرامی��ن باید مورد 
توجه خاص قرار گیرند و مبنای گزینش باش��ند. 
اگرچ��ه برخ��ی نویس��ندگان نام قرض الحس��نه 

بر وام های بانک یادش��ده گذاش��ته اند اما اخذ 
بهره ه��ای باالت��ر از بانک ه��ای معمولی که از 
ویژگی ه��ای این بانک قلمداد ش��ده و س��ایر 
س��ازوکارهای آن باید به محک قوانین اسالمی 
اعتبارس��نجی ش��وند تا برای جمهوری اسالمی 
ای��ران به عنوان ایده ای مفی��د کاربرد یابد. پس 
از این اعتبارس��نجی، بومی س��ازی این فعالیت، 
امری اس��ت که مورد توجه تشکیل دهندگان آن 

نیز بوده است.
به هر ص��ورت، موفقیت این س��از و کار بانکی 
در کش��ور محروم بنگالدش باید ب��رای بانک ها 
و مؤسس��ات مالی جمهوری اس��المی که شائبه 
سودمحوری و بنگاه داری و بی تفاوتی اقتصادی 
نسبت به منافع ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، 
در خص��وص آنها دور از ذهن نیس��ت، آموزنده 

باشد. 
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به اعتقاد برخی منتقدان، 
محمد یونس با وام های 

حامیتی اش، تهیدستان را 
به توهم ثروت و رونق 
دچار می کند و آنان را 

از تکاپو برای اصالح 
اجتامعی و دستیابی 
به حقوق واقعی باز 

می دارد. وام های خرد 
می توانند مجامع انسانی 
را به بدهی ای دچار کنند 

که گریزی از آن نداشته 
باشند. عده ای نیز یونس 

را به »گریز مالیاتی با 
پوشش خیریه گرایی« 

متهم کرده اند. از جنبه ای 
دیگر، محمد یونس 

عمالً نظام رسمایه داری 
را به ویژه در چارچوب 

نهادگرایانه اش می پذیرد 
و در هامن قالب عمل 

می کند.



ابعاد نگرش به مقاومت 
در علوم مهندسی: 

ایده مهندسی برای 
اقتصاد مقاومتی

از استوارت میل نقل شده است که »اقتصاددانی که فقط اقتصاد 
بداند، اقتصاددان خوبی نیس��ت«. ای��ن جمله،  با توجه به کاربرد 
روزافزون علوم انس��انی و غیرعلوم انس��انی مختلف در اقتصاد، 

بهرت درک می شود. 
نظریه مرصف در اقتصاد، بر نظریه روان ش��ناختی مرصف استوار 
اس��ت و ریاضیات در تحلیل اقتصادی، جایگاهی ویژه و بی بدیل 
یافته اس��ت، زیرا روابط بین پدیده ها )متغیرها( را با بیانی موجز 
و مس��تحکم و سازگار بیان می کند و با تکیه بر روندهای گذشته، 
ب��ه هم��راه برخی ف��روض،  امکان ب��رآورد کّم��ی و تصویر کردن 
مقداری آینده محتمل را فراهم می س��ازد. اقتصاد سیاسی، آکنده 
از مالحظات علوم سیاس��ی و ابعاد مختلف قدرت است و اقتصاد 
اجتامعی را بدون آگاهی های جامعه ش��ناختی، به خوبی منی توان 

دریافت. 
ب��ا وجود هم��ه نقدهایی ک��ه در این زمینه وج��ود دارد2، به هر 
صورت علوم مهندسی نیز در ارتقاء روش ها و تحلیل های اقتصادی 
مؤثر بوده اند. روش های اقتصادس��نجی، با بهره گیری از روش های 
پیرشفته تحلیل مهندسی، کاربردی تر و پربارتر و دقیق تر شده اند. 
کاربرد سیس��تم های پویا، مهندس��ی ارزش، منط��ق فازی و هوش 
مصنوعی در تحلیل های اقتصادی، این تحلیل ها را ارتقا بخش��یده 
اس��ت. حتی در برخی موارد، پیش��ینه مهندس��ی دانش��جویان و 
تحلیل گ��ران اقتصادی، در ایجاد ارتب��اط بین نظریه های مبنایی و 
کاربرده��ای مصداقی اقتصاد مفید بوده اس��ت؛ اگرچه گاهی نیز 

این تحلیل ها را از مسیر علوم انسانی آن خارج کرده است.
تحلیل مقاومت، در علوم مهندس��ی سابقه ای بسیار دیرینه دارد. 
طراحی و س��اخت و نگهداری و تعمیر ساختامن ها و ماشین ها و 
قطعات و ابزارها و مدارات و شبکه ها و فضاها و امثال آنها بدون 
محاسبه انواع و میزان و نحوه مقاومت، علمی و عملی نیست. در 
هامن حال، محاسبه و تحلیل مقاومت مهندسی در دنیای واقعی، 
بس��یار پیچیده و مش��تمل بر مالحظه صدها متغیر اس��ت که با 
رایانه های امروزی نیز مدت ها ب��ه طول می انجامد. نحوه نگرش 

1. مهن��دس هوافض��ا و م��درس س��ازمان هواپیامیی 
کشوری.

2. ات��کای بی��ش از ح��د ب��ر تحلیل ه��ای ریاضی و 
مهندس��ی محور )شبه مهندس��ی( در عل��م اقتصاد و 
تحلیل رفتار انس��انی به صورت ف��ردی و جمعی در 
قالب روابط رِصف ریاض��ی، روح تفکر جامع )مادی 
و غیرم��ادی( اقتصادی را تس��خیر می کند و با نادیده 
گرفنت جنبه های غیرمادی انسانی و اجتامعی و نهادی 
و همچنین مس��کوت گذاش��نت امور س��نجش ناپذیر 
م��ادی، اقتصاد را ب��ه یک علم مهندس��ی و فیزیکی 

ظاهرنگر تبدیل می کند.

نظریه مرصف در اقتصاد، 
بر نظریه روان شناختی مرصف 
استوار است و ریاضیات در 
تحلیل اقتصادی، جایگاهی 
ویژه و بی بدیل یافته است، 
زیرا روابط بین پدیده ها 
)متغیرها( را با بیانی موجز و 
مستحکم و سازگار بیان می کند 
و با تکیه بر روندهای گذشته، 
به همراه برخی فروض،  امکان 
برآورد کّمی و تصویر کردن 
مقداری آینده محتمل را فراهم 
می سازد.
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مهران دّری نوگورانی1



مهندس��ی به مقاومت، از جهت روش شناختی 
و ان��واع مالحظات کاربردی و انضباط ذهنی ای 
ک��ه ایجاد می کند، می تواند در تحلیل اقتصادی 

مقاومت، ایده دهنده و الهام بخش باشد. 
در مقال��ه حارض درصدد بوده ای��م که با بیانی 
س��اده و عمومی، برخی تحلیل های مهندس��ی 
»مقاوم��ت« را در رش��ته های مختلف این علم 
معرفی کنیم تا گامی هرچند ابتدایی در جهت 
فراهم آوردن رشایط اس��تواری و س��امان دهی 
ذهنی دس��ت اندرکاران شاخص س��ازی و تحلیل 
میدان��ی اقتصاد مقاومتی با نگرش��ی جدید، به 

پیش گذاشته شود. 

مفهوم و ویژگی های »مقاومت« در علوم 
مهندسی

ب��ا در نظر گرف��نت واژه »مقاوم��ت« به عنوان 
»اس��تحکام/دوام و یا مقابله با چیزی«، تعابیر 
مختلفی در علوم مختلف مهندسی، برای مفهوم 
»مقاومت« قابل ردیابی است که از آن جمله اند 
»مقاوم��ت مصال��ح« در مهندس��ی مکانیک و 
عمران؛ »مقاومت الکرتیکی« در مهندسی برق؛ 
»اصطکاک« در مهندسی مکانیک؛ و »پسا« در 
مهندس��ی هوافضا. در هر یک از تخصص های 
برشمرده شده، تعاریف دقیق و معیارهای کّمی 

اندازه گیری خاصی، ایجاد و گسرتش یافته اند.

1-2- »مقاومت مصالح« در مهندسی مکانیک 
و عمران

 )Mechanics of Solid( مکانی��ک جام��دات 
ک��ه در ایران غالب��اً با عن��وان مقاومت مصالح 

)Strength of Material(  نامی��ده می ش��ود، 
ش��اخه ای از علم مهندس��ی مکانیک یا عمران 
اس��ت که ب��ا اس��تفاده از روش ه��ای تحلیلی، 
ب��ه مطالعه اس��تحکام مواد مهندس��ی و رفتار 
مکانیک��ی آن ها می پردازد تا مهندس��ان بتوانند 
ماشین های گوناگون و سازه های باربر را تحلیل 
و طراح��ی کنن��د. در این عل��وم، مقاومت یک 
ماده عبارت اس��ت از توانایی آن، در استقامت 
ورزیدن )تحم��ل کردن( در برابر ب��ار اعاملی، 

بدون آنکه به شکست ماده بیانجامد.
ب��رای بررس��ی کّمی اس��تحکام در ای��ن علوم، 
در ابت��دا مفه��وم تنش معرفی می ش��ود. طبق 
تعریف، نیروی وارد بر سطح، یا شدت نیروهای 
توزیع ش��ده روی یک مقطع را تنش وارد بر آن 
مقطع می نامند. بنا به اینکه نوع نیروی وارده، 
به صورت فشاری )حالت a در شکل 1(، کششی 
)حالت b در ش��کل 1( و یا برشی )حالت c در 
ش��کل 1( باش��د و همچنین، بنا ب��ه نوع ماده 
تشکیل دهنده جس��م، رفتار ماده هم متفاوت 

است. 
با اس��تفاده از مفهوم تنش که فارغ ا ز ابعاد و 
نوع سطح مقطع است، می توان به معیارهایی 
دس��ت یافت که برای انواع طرح ها قابل تعمیم 
هس��تند. به این ترتیب، با اندازه گیری تنش )از 
هر نوع( در آزمایش��گاه ها، برای مواد مختلف، 
مق��دار تن��ش در زمان شکس��نت قطع��ه مورد 
آزمایش، تعیین می شود. این مقادیر اندازه گیری 
ش��ده، فارغ از نوع و شکل اجس��ام مورد نظر 
اس��ت  و در کتب مرجع مهندس��ی در دسرتس 

طراحان قرار دارد.

نحوه نگرش مهندسی 
به مقاومت، از جهت 
روش شناختی و انواع 

مالحظات کاربردی و انضباط 
ذهنی ای که ایجاد می کند، 

می تواند در تحلیل اقتصادی 
مقاومت، ایده دهنده و الهام 

بخش باشد. 
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در تنش فشاری، )شکل 1 مورد a( بار اعامل شده 
منجر به کاهش طول ماده )عضو تحت فش��ار( 
در امتداد محور می ش��ود در حالی که در تنش 
کشش��ی )ش��کل 1 مورد b( م��اده را در جهت 
نیروی واردش��ده کش می ده��د. رفتار مواد در 
قبال این دو نوع تنش متفاوت اس��ت در حالی 
که ه��ر دوی آنها، نیروهای��ی در امتداد محور 
خود جسم هستند. مثالً بنت، تنش فشاری زیادی 
را تحم��ل می کند ب��دون آنکه دچار شکس��ت 
ش��ود، ولی در مقابل کش��ش، بس��یار ضعیف 
اس��ت. اگرچه عموم��اً مقاومت فش��اری برای 
مواد، از اس��تحکام کششی آنها بیشرت است، اما 
سازه های بارگذاری شده تحت فشار، در معرض 
حالت های دیگری از شکس��ت � مانند کامنش 
� هس��تند که به هندس��ه عضو، وابسته است. 
در مثالی دیگر، در حالت تنش برش��ی )شکل 1 
مورد  c(، بار اعامل ش��ده متایل به کشیدن ماده 
در امت��داد نیرو دارد. در مثال قبلی، اس��تحکام 
بنت در فشار، به مراتب بیشرت از کشش است و 

اصوالً ماده بتنی، در اثر فشار کششی به راحتی 
از هم می پاشد. 

نکت��ه قابل توجه این اس��ت ک��ه در مثال های 
واقعی تحلیل نیروها، اس��تنباط دقیق اینکه هر 
جس��م تحت چه نوع نیروهایی ق��رار می گیرد 
بس��یار پیچیده اس��ت، به ویژه اگ��ر توجه کنیم 
ک��ه هر کدام از انواع نیروها را می توان به نحو 
کامالً متفاوتی در نظر گرفت؛ مثالً در ش��کل 1 
اگر چه حالت a نسبت به سطح مقطعی عمود 
بر جه��ت نی��روی وارده،  تحت تنش فش��اری 
اس��ت، در هامن حال نسبت به سطح مقطعی 
موازی نیروی وارده، در معرض تنش برشی هم 

.)c  هست )مشابه حالت
در کن��ار مفهوم تن��ش که فارغ از بعد اس��ت، 
مفهوم نس��بی دیگری به نام کرن��ش به عنوان 
میزان تغییر اندازه نس��بی جسم )نسبت تغییر 
ط��ول به ط��ول اولیه( تعریف  ش��ده اس��ت. 
محققان دریافته اند که برای هر ماده مشخص، 

رابطه بین تنش و کرنش، منودار خاصی دارد.

شکل 1- انواع نیروی وارد بر سطح

شکل 2- تنش کرنش برای فوالد
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ش��کل )2( منونه ای از من��ودار تنش کرنش برای 
ف��والد اس��ت. اگ��ر نی��روی وارد بر جس��م به 
»اس��تحکام تسلیم« آن نرس��د، با برداشنت نیرو، 
جس��م به وضعیت اولیه برمی گردد و کرنش��ی 
در آن باقی منی ماند. ولی اگر نیروی واردآمده، 
بیشرت و بیشرت � یعنی باالتر از استحکام تسلیم 
� ش��ود، در صورت حذف نیرو، جس��م به ابعاد 
اولیه بر منی گردد و مقداری تغییر اندازه خواهد 
داشت. بیش��رتین میزان تحمل ماده، به میزانی 
کم��رت از گس��یختگی م��اده، عبارت اس��ت از 
»اس��تحکام نهایی« آن ماده. رابطه تنش کرنش 
در ناحیه اولیه منودار، یک رابطه خطی اس��ت 

که رضیب زاویه آن را مدول یانگ می نامند.
اس��تحکام س��ازه ها، یعنی میزان تحمل مواد تا 
قبل از گس��یختگی، در اثر انواع تنش ها، بنا به 
مواد مختلف، اندازه گیری ش��ده و نتایج آن، در 
مراجع مهندس��ی وجود دارد تا ب��ه کمک آنها، 
طراح��ان بتوانند بر اس��اس همه حاالت ممکن 
نیروهای وارده، اجس��امی مقاوم طراحی کنند. 
البت��ه پیچیدگی ه��ای دیگ��ری ه��م در مرحله 
طراحی وج��ود دارد که به ای��رادات عملی در 
مراحل تولید اجسام مربوط می شود که قطعاً با  
ایده آل فاصله دارد1؛ بنابراین همیشه در مرحله 
طراحی باید رضیب اطمینانی را در نظر گرفت. 
گاهی هم میزان تنش واردش��ده بر یک جسم، 
بس��یار پایین تر از حد تنش شکس��ت آن ماده 
اس��ت؛ ولی اعامل نی��رو به ص��ورت دینامیکی 
)پوی��ا( در مدت زمان طوالنی و در س��یکل های 
زمان��ی کوتاه، ماده را به شکس��ت می رس��اند. 
 )Fatigue( چنین مفهومی که به نام خس��تگی
ش��ناخته می ش��ود، نخس��تین بار در س��قوط 
هواپی��امی مس��افربری کام��ت در دهه 1950 

میالدی کشف شد. 
تغییر ش��کل دامئی اجسام در اثر نیرویی بسیار 
پایین تر از حد شکس��ت ولی در مدت طوالنی 
 )Creep( و در حرارت ه��ای باال، با عنوان خزش
نامیده می شود که باعث غیرقابل استفاده شدن 

جسم می شود. 
   

2-2- »مقاومت الکرتیکی« در مهندسی برق
جرج اهم در ده��ه 1820 با انجام آزمایش های 
فراوان، توانس��ت روابطی اساس��ی بی��ن ولتاژ، 
جری��ان و مقاوم��ت الکرتیکی به دس��ت آورد؛ 
چیزی ک��ه امروز به عنوان قانون اهم ش��ناخته 
می ش��ود. معادل��ه مع��روف R=V/I به احرتام 
تالش ه��ای او، ب��ه عنوان قانون اهم  ش��ناخته 

می ش��ود. در این معادله، I می��زان جریان )بر 
حس��ب آمپر(، V اختالف پتانسیل دو رس سیم 
)بر حس��ب ول��ت( و R می��زان مقاومت  )بر 
حس��ب اهم( است. این رابطه پایه، در بسیاری 
از طراحی ه��ا و آنالیزهای برقی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.
در صنای��ع برق��ی، »مقاومت« قطعه ای اس��ت 
ک��ه در مقاب��ل عبور جری��ان الکرتیکی از خود 
مخالفت نشان می دهد. از مقاومت ها بیشرت به 
منظور محدود کردن جریان و تقسیم جریان و 
نیز ایجاد ولتاژهای مختلف در مدارات استفاده 

می شود.
 زمان��ی ک��ه از ی��ک مقاوم��ت جری��ان عبور 
می کن��د، در اثر برخ��ورد الکرتون ها با اتم های 
تش��کیل دهنده مقاومت، الکرتون ها مقداری از 
ان��رژی خود را از دس��ت می دهند و این انرژی 
ب��ه صورت گرم��ا در مقاومت ظاهر می ش��ود. 
گرمای ایجادش��ده در داخل مقاوم��ت باید از 
مقاومت خارج ش��ود وگرنه گرم��ای زیادی در 
داخل مقاومت ایجاد می شود که سبب سوخنت 

آن می گردد.  
گاه��ی بنا ب��ه اقتضای یک ط��رح، متغیر بودن 
می��زان مقاوم��ت مورد نی��از اس��ت. در چنین 
م��واردی، از مقاوم��ت متغی��ر )پتانس��یومرت( 
اس��تفاده می شود که بیش��رت به منظور تقسیم 

ولتاژ در مدارات به کار می رود. 
در م��واردی، می��زان مقاومت ماده، ب��ا تغییر 
دم��ای آن، تغییر می کند ک��ه از این مفهوم در 
اندازه گی��ری دما اس��تفاده می ش��ود. همچنین 
موادی هم هس��تند که با ن��ور، میزان مقاومت 

آنها تغییر می کند.

»اصطکاک« در مهندسی مکانیک
اصطکاک )Friction( نیروی مقاومتی است که 
در برابر حرکت نس��بی سطوح جامد، الیه های 
س��یال و اجزای یک سیس��تم به وجود می آید. 
ای��ن نیرو همواره در خالف جهت حرکت ایجاد 
می ش��ود و با حرکت اجس��ام مخالفت می کند. 
برای ایج��اد حرکت در اجس��ام، بای��د نیرویی 
بزرگ ت��ر از نیروی اصط��کاک در جهت حرکت 
اع��امل کرد. اصطکاک ب��ه عواملی نظیر نیروی 
عمودی، رشایط سطح های متاس از نظر زبری و 
جنس سطح های متاس و در مواردی هم به دما 

بستگی دارد.
اگر نیروی F به جس��می به جرم M وارد شود، 
مق��دار نیروی اصطکاک از رابطه ای به دس��ت 
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می آید ک��ه در آن، مقدار ش��تاب جاذبه زمین 
و رضیب اصط��کاک )بدون واحد( تعیین کننده 
اس��ت. رضی��ب اصط��کاک، ع��ددی معم��والً 
کوچک تر از واحد اس��ت که به زبری س��طوح 

متاس و نوع ماده جسم بستگی دارد.
رضیب اصطکاک در آستانه حرکت جسم، بیشرت 
از رضیب اصطکاک جنبش��ی است و به همین 
دلیل، مقدار نیروی اصطکاک در آستانه حرکت 
بیشرت اس��ت ولی بعد از رشوع حرکت، کاهش 
می یاب��د. اگرچه نی��روی اصط��کاک معموالً به 
عنوان یک نیروی مزاحم شناس��ایی می ش��ود و 
تدابیر مختلفی برای کاهش آن باید اندیش��ید، 
ام��ا مثال های متعددی ه��م در اهمیت وجود 
اصط��کاک وجود دارد، نظیر ام��کان راه رفنت با 
برخ��ورداری از اصطکاک پا بر روی س��طح و یا 
امکان برداشنت اجسام به کمک وجود  اصطکاک 

بین دست و سطح اجسام. 
در س��یاالتی نظیر آب یا هوا، برای اندازه گیری 
اصطکاک جس��م با س��یال پیرامون��ش، مفهوم 
جدیدی ب��ه ن��ام لزج��ت )Viscosity( مطرح 
می ش��ود که باعث تولید نیروی مقاوم در برابر 
حرکت جس��م می گردد. هر چه لزجت س��یالی 
بیشرت باشد، حرکت جسم در میان آن مشکل تر 
اس��ت. برای مثال می توان دو سیال آب و عسل 
را ب��ا هم مقایس��ه کرد که اولی لزجت نس��بتاً 
کم��رتی دارد و راحت تر جریان می یابد.  میزان 
اصطکاک در س��یاالت به میزان لزجت س��یال، 
ن��وع و زب��ری س��طح و رسعت حرکت جس��م 

بستگی دارد. 

»پسا« در مهندسی هوافضا
در مهندسی هوافضا، مبحثی به نام آئرودینامیک 
)Aerodynamics( مطرح اس��ت که به بررسی 
رفتار جری��ان هوا و اثر آن بر اجس��ام متحرک 
می پردازد و عمدتاً در صنایع هوایی و خودرویی 
کارب��رد دارد. در آئرودینامی��ک نیروه��ای وارد 
بر اجس��امی که در میان ه��وا حرکت می کنند، 
شناس��ایی و بررس��ی می ش��ود. ای��ن نیروه��ا 
عمدتاً ش��امل نیروی برآ )باالبرنده:Lift( و پسا 
)بازدارنده:Drag( هستند که به سایر نیروهای 
 )Weight( وارد بر اجسام � نظیر نیروی گرانش
و نیروی پیرشانش )Thrust(� افزوده می شوند. 
با تحلیل یکجای همه این نیروها، می توان رفتار 

حرکتی جسم را در میان هوا تحلیل کرد.
اساساً یک وس��یله پرنده به این علت به موتور 
)ق��وای پیرشانش( نیاز دارد که بتواند بر نیروی 

پس��ا غلبه کن��د و به پیش برود ت��ا این حرکت 
پیش رون��ده، به تولید نیروی ب��رآ بیانجامد و با 
غلبه ب��ر نیروی وزن، وس��یله پرن��ده باال رود. 
نیروی پس��ا عاملی اس��ت ک��ه در جهت خالف 
مس��یر حرکتی جس��م، ب��ه آن وارد می ش��ود و 

نقشی بازدارنده دارد. 
به ط��ور کلی، چ��ون ب��رای ایجاد و اس��تمرار 
حرکت، باید ب��ر این نیروی مزاح��م غلبه کرد، 
کاهش آن همیش��ه مورد توجه است و به دلیل 
منش��أ متفاوت هر یک از انواع برش��مرده پسا، 
راهکاره��ای متفاوتی برای مقابل��ه با آن مورد 
نیاز اس��ت. مثالً برای کاهش پس��ای اصطکاک 
پوس��ته ای، باید س��طح جس��م را تا حد امکان 
صیقل��ی کرد و یا ب��رای کاهش پس��ای نیمرخ، 
باید تغییرات س��طح مقطع را به حداقل ممکن 
کاه��ش داد. عوامل دیگری ه��م نظیر رسعت 
حرکت، لزجت هوا، دمای هوا و ش��کل و نحوه 
قرارگیری اج��زای مختلف وس��یله متحرک، در 

میزان پسای وارده مؤثر است.
یکی از انواع پیچیده پس��ا، پسای القایی است. 
تولی��د نیروی ب��رآ که به پ��رواز وس��یله پرنده 
می انجامد، هزینه ای دارد که هامنا تولید پسای 
القایی اس��ت. هر چه میزان برآ بیش��رت باش��د، 
پس��ای القایی هم بیش��رت می ش��ود. البته برای 
کاهش پس��ای القایی تدابی��ری وجود دارد ولی 
ه��ر یک از این روش ها، نقاط ضعف مخصوص 
خ��ود را دارد. مث��الً ب��ا اضاف��ه ک��ردن ته ب��ال 
)Winglet( که به صورت یک بالک عمودی در 
انته��ای بال قرار می گیرد، می توان تا حد زیادی 
پس��ای القایی را کاه��ش داد، ولی افزودن یک 
س��ازه باری��ک در انتهای بال ک��ه ضعیف ترین 
قس��مت بال هم محسوب می ش��ود، می تواند 
باعث مش��کالت س��ازه ای و شکسنت انتهای بال 
شود؛ درحالی که بال، به دلیل قرار گرفنت مخازن 
سوخت اصلی، عضوی بسیار حیاتی و تأثیرگذار 

در هواپیامست.
از انواع دیگر پس��ا، پس��ای درهم کنشی است. 
ب��رای یک هواپیام ک��ه از ترکیب ب��ال، بدنه و 
دم افقی و دم عمودی تش��کیل ش��ده اس��ت، 
جریان های هوایی ک��ه از اطراف هر یک عبور 
می کند، با جریان های سایر قسمت ها، منجر به 
پسای اضافه ی درهم کنشی می شود که اگر هر 
یک از این اجزا به تنهایی در معرض باد نس��بی 

قرار می گرفت، وجود نداشت. 
در موارد معدودی از نیروی پسا استفاده مفید 
هم می شود؛ نظیر پسای چرت نجات که به دلیل 
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مقاوم��ت ه��وا در برابر حرکت چرت به س��مت 
پایین، باعث کاهش رسعت سقوط می شود.

برخی داللت های مهندسی در روش شناسی 
تحلیل اقتصاد مقاومتی

در م��نت بس��یار کوت��اه حارض، ه��دف از طرح 
مباح��ث مهندس��ی مقاومت، بی��ان تخصصی 
امور پیچید ه این امر نبوده اس��ت. با دقت در 
آنچه گفته ش��د، برخی ایده ها در روش شناسی 
تحلیل اقتصاد مقاومتی قابل برداش��ت اس��ت. 
این ایده ها، لزوماً جدید و ناش��ناخته در علوم 
اقتص��ادی نیس��تند؛ اما مالحظه آنه��ا در علوم 
مهندس��ی متکی بر محاسبه دقیق، می تواند در 
سامان یابی ذهنی و فراهم آوردن کالبدی برای 
محت��وای تحلیل های اقتصادی مرس��وم، به ویژه 
برای برنامه ریزی های کاربردی اقتصاد مقاومتی 
مفید باشد. البته با توجه به مجال اندک موجود، 
فقط امکان تحلیل نظری و مقارن یابی )تنظیر( 
گزاره های مهندسی، در اقتصاد مقاومتی وجود 
دارد و مصداق یاب��ی کارب��ردی اقتصادی خاص 
هر گ��زاره، مجالی دیگ��ر می طلب��د. برخی از 
ای��ن گزاره ها بر اس��اس گفته های گذش��ته، به 
صورت ذیل قابل ارائه و با توجه به جایگاه های 

مهندسی خود قابل عمق بخشی هستند:
1. در تحلیل ه��ای علمی، باید هر دو  موضوع 
افزای��ش یا کاه��ش مقاومت م��ورد توجه قرار 
گیرند. معموالً  وقتی به اس��تحکام اجسام توجه 
می ش��ود، مقاوم��ت درون��ی آنها م��الک قرار 
می گی��رد و افزایش این مقاوم��ت هدف گیری 
می گ��ردد؛ در حالی که وقتی محی��ط پیرامون 
لح��اظ می گردد، معموالً تالش در جهت کاهش 
مقاومت صورت می گیرد. البته در مواردی نظیر 
هادی ها، این امر مصداق��ی مخالف می یابد و 
تحلیل مقاومت محیط های درونی و بیرونی نیز 
لزوماً با یک معادله واحد قابل تحلیل نیس��ت. 
در اقتص��اد مقاومت��ی، باید ع��الوه بر تالش در 
جهت تقویت استحکام درونی، درصدد کاهش 

مقاومت بیرونی برآییم.
2. ماده ای که از یک جنبه مقاوم اس��ت، ممکن 
اس��ت از جنبه ای دیگر، سست باشد؛ بنابراین، 
م��اده مطلوب باید با مالحظ��ه نوع و جهت و 
میزان نیرویی که وارد می شود و محلی که قرار 
است ماده مورد نظر به کار برده شود، انتخاب 
گ��ردد. در اقتص��اد مقاومتی، بای��د به صورت 
اقتضایی، فعالیت مطلوب را برگزید؛ به عبارت 
دیگ��ر، مطلوب بودن یک فعالی��ت، به جایگاه 

کارب��رد آن و ان��واع و جهات و می��زان نیرو و 
فشاری که به آن از سوی طرف های درگیر وارد 

می شود، بستگی دارد.      
3. افزایش ی��ا کاهش مقاومت، باید با توجه به 
هزینه آن تحلیل ش��ود؛ به عبارت دیگر، این که 
به چه بهایی درصدد افزایش یا کاهش مقاومت 
هستیم، در بررس��ی های کاربردی باید همواره 
در نظ��ر گرفته ش��ود؛ زیرا گاهی دس��ت کاری 
مقاوم��ت، هزین��ه ای بی��ش از هزین��ه ای ک��ه 
مقاومت موجود در ب��ر دارد، به مداخله کننده 
تحمی��ل می کند. بعالوه، ه��ر کاهش / افزایش 
مقاومت��ی در ی��ک جنب��ه،  می تواند هم��راه با 
افزای��ش / کاه��ش مقاومت در جنب��ه ای دیگر 
ارزش  گی��رد. تحلیل ه��ای مهندس��ی  ص��ورت 
می توانند در هزینه یاب��ی مطلوب هر فعالیت 
با توجه به ارزش��ی ک��ه آن فعالیت برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی ایجاد می کند، کمک کنند.
4. در مسیر حرکت جسم، مکان )محل قرارگیری 
مانند آس��تانه حرکت یا ...( و همچنین رسعت 
حرکت، در ش��کل گیری و میزان مقاومت مؤثر 
هس��تند. با افزایش رسعت، نيوي مقاومت هوا 
افزاي��ش می یابد. در اقتص��اد مقاومتی، جایگاه 
جمهوری اس��المی ایران و کشورهای مرتبط در 
مس��یر پیرشف��ت و همچنین رسع��ت پیرشفت 
)رش��د اقتصادی(، در مقاومت کشورهای درگیر 

مؤثر است.
5. فشار و رضبه ضعیف اگر مداوم باشد، جسم 
را خسته می کند و مقاومت را در هم می شکند. 
در اقتصاد مقاومتی، باید به فش��ارها و رضبات 
هرچند ضعیف از جانب خود و دش��من توجه 

شود.
6. لزوجت محیط، مقاومت را افزایش می دهد 
و حرک��ت جس��م را کن��د می کن��د. در اقتصاد 
مقاومتی، باید محیط فعالیت اقتصادی خودی 
هر چه روان تر و محیط فعالیت دشمن، هر چه 

ناروان تر شود.
7. ب��ا افزایش س��طح متاس، مقاوم��ت مفید و 
یا م��رض افزایش می یابد. مالحظ��ه این امر در 
اقتص��اد مقاومت��ی، با تحلیل اس��تقالل صورت 

می گیرد.   
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