
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

رییس مرکز ملی پایش سیاســت ها و برنامه های اشــتغال گفت: 
راه اندازی اورژانس کســب و کار، ناجی کسب و کارها و به تبع 
آن مانع تعدیل نیرو اســت و به کمک اطالعات جمع آوری شده 

سیاست های اشتغال نیز رصد و پایش می شود.
به گزارش ایرنا، ایجاد اشتغال همواره مهمترین دغدغه دولت هاست 
اما در کنار این موضوع باید حفظ اشتغال موجود نیز مورد توجه 
قرار گیرد و نباید ایجاد واحدهای تولیدی جدید ما را از مشــاغل 
و تولید موجود غافل کند. مقوله ای که سال گذشته از اولویت های 

نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
اشــتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دســتور 
کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشــت و طرح ها 
و برنامه های مختلفــی از جمله طرح کارورزی دانش آموختگان 
دانشگاهی، معافیت های بیمه کارفرمایی، مهارت آموزی در محیط 

کار واقعی و یارانه دستمزد در سطح استان ها ایجاد شد.
در کنار طرح های مذکور در روزهای پایانی ســال گذشته وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اورژانس کسب و کار رونمایی کرد 
و طی روزهای اخیر در حســاب کاربری خود در در توئیتر اعالم 
کرد که به کمک این سامانه از ریزش ۳۰۰ هزار نیروی کار خبر داد.
در این راســتا با رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های 
اشــتغال در خصوص چگونگی راه اندازی این سامانه گفت وگو 

کردیم.
»مرتضی محرم خانی« درباره ایده راه اندازی اورژانس کســب و 
کار اظهارداشت: ایده تشکیل مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار 
توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد زیرا شاهد 

بودیم با وجود سیاســتگذاری در زمینه کسب و کار با تعدیل و 
ریزش اشتغال مواجه بودیم.

وی افزود: در صورتی که سالیانه یک میلیون شغل ایجاد می کردیم 
و حدود ۳۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست می دادند و دوباره با 
صرف هزینه هنگفت و سیاستگذاری جدید ناچار بودیم برای این 

افراد برنامه اشتغال تهیه کنیم.
رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال اضافه کرد: 
بنابراین تصمیم گرفتیم سیســتم هشداری تهیه کنیم تا بنگاه های 
اقتصادی که با مشکالت مختلف مواجه می شوند پیش از تعدیل 
نیــروی کار، اعالم کنند تا با ارائه راه حل مناســب از بیکاری ۳۰ 

درصد نیروی انسانی جلوگیری کنیم.
وی بیان کرد: اواسط سال گذشته ایده اورژانس کسب و کار مطرح 
و مطالعات الزم در این زمینه انجام شــد و پس از آن با مشارکت 
جهاد دانشگاهی این مرکز به صورت رسمی توسط وزیر تعاون 

افتتاح شد.
محرم خانی اظهارداشت: مرکز ملی پایش برنامه ها و سیاست های 
اشــتغال در کنار اورژانس کسب و کار فعال است و در این مرکز 
پــس از اخذ داده های مرکــز اورژانس درباره عواملی که موجب 
اختالل فعالیت کســب و کارها می شــود، سیاســتگذاری ها و 
برنامه های اشتغال رصد و پایش می شود و این اطالعات مهمترین 

آورده برای سیاستگذاری هاست.
وی اضافــه کرد: در حــال حاضر مرکز ملی پایــش برنامه ها و 
سیسات های اشتغال کار خود را شروع کرده است و طبق برنامه از 
پیش تعیین شده در حال توافق با دستگاه های اجرایی هستیم چرا 

که نیاز به هماهنگی بین دستگاهی داریم.
رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال گفت: تمامی 
کسب و کارها به صورت رسمی و غیررسمی مخاطب اورژانس 
کســب و کار است و تمایل داریم بنگاه های غیر رسمی به بنگاه 
رسمی تبدیل شوند، چون این تبدیل، به حوزه اقتصاد و بازار کار 

کمک می کند.
وی درباره روند انجام کار در اورژانس کســب و کار گفت: روند 
فعالیت این مرکز همچون اورژانس سالمت است به این صورت 
که پس از اینکه اطالعات مربوط به مشکالت واحدها اخذ شود، 
پرونده ای تشکیل می شود و متناسب با مساله، پرونده به دستگاه 
اجرایی ارجاع می شــود و کارشناس ملزم است مساله را بررسی 

کند و تا وصول نتیجه بر فرآیندها نظارت کند.
محرم خانی گفت: پیش بینی ما این است که با شروع به فعالیت 
اورژانس کســب و کار از تعدیل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نیروی کار در 

سال جلوگیری شود.  
وی مهمترین هدف از تشکیل اورژانس کسب و کار و مرکز ملی 
پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال را جلوگیری از تعدیل نیرو، 
جلوگیری از تعطیل شدن بنگاه های کسب و کار، هدایت درست 
منابع و بودجه اشتغال عنوان کرد و ایجاد این دو مرکز را دو آورده 

مهم سال ۹۹ دانست.

آیــا نهاد بخش خصوصی به مثابه یک کل واحد، درحال حاضر 
در میان نهادهای موجود اعم از نهادهای دولتی و حکومتی در 

جایگاه مناسبی قرار دارد؟ 
واقعیت این اســت که باید گفت در مقایسه با دهه ۱۳۶۰ البته 
بخش خصوصی ایران در موقعیت بهتری قرار دارد. اما آیا نهاد 
خصوصی در ایران در مقایسه با سایر کشورها از جمله همین 
ترکیه که در همســایگی ایران قرار گرفته یا کره جنوبی که در 
جنوب شرقی آسیا واقع شده است و نیز آنچه باید باشد، جایگاه 

قابل اعتنایی دارد؟
حقیقت این است که پاسخ این سوال منفی است. 

بررســی ها نشــان می دهد نقش و ســهم دولت در مقایسه با 
بخش خصوصــی از نظر دارایی و قدرت سیاســی و فرهنگی 
هماننــد کوه در برابر کاه اســت. همین دولــت فعلی )دولت 
دوازدهم( با وجود همه بی قدرتی که گریبانش را گرفته است، با 
در اختیار داشتن بانک  مرکزی، سیاست های پولی، مالی و تجاری 
را  به گونه ای تدوین و اجرا می کند که اغلب بخش خصوصی در 

تنگنا قرار می گیرد.
در این بین نهاد دولت در اجرای قانون مالیات هرگز نظر و رای 
بخش خصوصی را نمی خواهد و در سیاســت های مالی به طور 

خودکامه عمل می کند. 

عــالوه بر این بخش خصوصــی در نظام بودجه ریــزی ایران 
جایگاهی ندارد و سیاســت های بودجه ای از سوی نهاد وابسته 
به دولت تهیه و تدوین شــده و تغییرات آن نیز از ســوی قوه 

قانون گذاری انجام می شود. 
به این ترتیب و با لحاظ کردن اندازه قدرت نهفته در نهاد دولت، 

بخش خصوصی ایران جایگاه نازلی دارد.
بخش خصوصی برای اینکه در موقعیت مناسب  تری قرار گیرد، 

چند کار مهم باید انجام دهد. 
یکم: صاحبان بنگاه های خصوصی باید توجه داشــته باشند که 
قدرت یک کل واحد اســت که بدون چسبندگی انواع آن و در 
شرایط عدم یکپارچگی نمی تواند پایدار باشد. قدرت اقتصادی 
بخشی از قدرت کل است که اگر با قدرت اجتماعی و سیاسی 
همراه و سازگار نباشد و اتحاد دقیق و کارآمد میان انواع قدرت 

پدیدار نشود، زود و سریع می شکند. 
بخش خصوصی ایران باید این ذهنیت را داشته باشد که نگاهش 
به قدرت درحال حاضر نگاه شجاعانه و متناسب با کسب قدرت 
همه جانبه نیست و باید تغییر کند. عدم تبدیل قدرت اقتصادی 
به قدرت اجتماعی و سیاسی موجب می شود، صاحبان قدرت 
در حوزه سیاسی و اجتماعی به راحتی بخش خصوصی را تحت 

فشار بگذارد. 
بخش خصوصی ایران بدون توجه کافی،  دقیق و مبتنی بر هزینه 
دربــاره ابزارهای تبدیل قدرت اقتصــادی به قدرت اجتماعی 
و سیاســی در تنگنای تاریخی باقی می ماند و راه عبور را پیدا 
نخواهد کرد.  ابزار های تبدیل قدرتاقتصادی به قدرت های دیگر 

عبارتند از رسانه و نیروی کارشناسی. 
بخش خصوصی ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که رسانه های 
مکتوب با تیراژهای باال، توجه کافــی و الزم به آنها را ندارند. 
بزرگ ترین نقط تمایز بخش خصوصی ایران و کشورهای دیگر 
شاید این باشد که در کشورهای دارای نهاد دموکراسی ریشه دار، 
بورژوازی دارای حزب است و از مسیر حزب به قدرت سیاسی 
دســت می یابد. در ایران اما بخش خصوصی فاقد چنین قدرتی 
اســت و نهادهای کارفرمایی مثل اتاق هــای بازرگانی و حتی 
تشکل های کوچک تر عموما در اساسنامه خود قید کرده اند که 

نهادی غیرسیاسی به حساب می آیند.  
در چنیــن شــرایطی بخش خصوصــی ایــران در انتخابات 
ریاســت جمهوری خرداد ۱۴۰۰ به صورت متشــکل می تواند 
نقش آفرینی و اثرگذاری داشته باشد. اما این مانعی برای فعالیت 
سیاســی خصوصی و به صورت فردی یــا حتی گروهی بدون 

پرچم خاص نیست. 
به نظر می رســد در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز 
همانند دوره های پیشــین بخش خصوصی به صورت کل واحد 
و با پرچــم بخش خصوصی نمی تواند حضور جدی داشــته 
باشــد. در این صورت آیا بخش خصوصــی باید تنها به نقش 
تماشاگر بسنده کند و شاهد باشد که یک کاندیدا با هر گرایش 
سیاســی و اقتصادی بر سرکار  آید و هر کاری دلش خواست با 

بخش خصوصی انجام دهد؟ 
این بدترین کار است. اما بخش خصوصی چه می تواند کند؟ 

کمترین کار این اســت که نهادهای قانونی انتظارات حداکثری 

خود از رئیس دولت بعدی را تبیین کنند و آن را در ابعاد گسترده 
منتشر کنند. 

در این بیانیه ها باید شجاعانه و بدون لکنت زبان وضعیت موجود 
اقتصادی و نیز سیاست خارجی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی 
تشریح شده و انتظارات بدون ترس بیان شود. پشت هم بودن 
صدها تشکل زیر یک پرچم واحد می تواند قدرت نمایی مناسبی 

باشد. 
اتفاقی که نباید بیفتد این است که بخش خصوصی همین قدرت 
نه چندان قابل اعتنای خود در برابر سایر نهادها را پراکنده کرده 
و هر یک از بخش های صنعت یا تجارت پشت کسی ایستاده 

است.
بخش خصوصی ایران می تواند با برگزاری همایش های گوناگون، 
انتظارات خود از کاندیداها یا رئیس دولت تازه بر سر کار آمده 
را با صراحت در میان بگذارد. عالوه بر این، دعوت از کاندیداها 
پس از نهایی شدن فهرست، برای گفت وگوی بدون لکنت زبان 

با آنها کار دیگری است که می شود انجام داد.
بررســی و نقد برنامه کاندیداها نیز از جمله فعالیت هایی است 
کــه بخش خصوصی می تواند و باید انجــام دهد. تجربه دوره 
قبــل انتخابــات به ویژه در ســال ۱۳۹۲ باید چشــم و گوش 
بخش خصوصی را باز کرده باشد تا آنها تنها به وعده ها دلخوش 
نباشند و به نوعی سختگیری بیشــتری  را در دستور کار قرار 
دهند.  واقعیت این است که رئیس جمهور فعلی به وعده هایی 
که به بخش خصوصی داده بود عمل نکرد و نباید بار دیگر چشم 

بسته به سوی کاندیداها رفت.

بخش خصوصی بدون لکنت زبان در انتخابات سیزدهم

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: به روســای اتحادیه ها برای 
تعطیلی بازار و اصناف از شــنبه به مــدت دو هفته، اطالع 

رسانی شده است.
به گزارش تسنیم، نوده فرهانی گفت: بر این اساس به روسای 
اتحادیه ها اطالع رسانی شده و شنبه آینده هم جلسه دیگری 
در ایــن زمینه برای رعایت کامل دســتور العمل ها در اتاق 

اصناف تهران برگزار می شود.
وی افزود: ممنوعیت فعالیت این صنوف به بازار بزرگ تهران 

محدود نمی شود و در همه مناطق شهر اجرایی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد : اگر چه اصناف متضرر می شوند و باید 
از آن ها حمایت شود,، اما مصوبات ستاد مقابله با کرونا باید 
اجرا شود و برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری چاره ای 

جز این کار نداریم.
*تعطیلی صنوف گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ در تهران

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به وضعیت قرمز کرونایی 
در تهــران و ابالغ اســتاندار، از تعطیلــی فعالیت صنوف 
گروه های شــغلی ۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته و ادامه فعالیت 

صنوف گروه شغلی ۱ در تهران خبر داد.
 قاســم نوده فراهانی، در مورد محدودیت صنوف مختلف 
در تهران افزود: بنابر ابالغ استاندار تهران، مشاغل ضروری 
همچون دستگاه های خدمت رسان، سوپرمارکت ها، نانوایی ها، 

فروشگاه های زنجیره ای و مشاغلی که مایحتاج مردم را فراهم 
می کنند باید فعالیت کنند؛ اما فعالیت پاساژها، تاالرها، مراکز 
آموزشی، ســینماها، مراکز ورزشی و حتی برگزاری مراسم 
مذهبی جزو فعالیت هایی اســت که در شهر های قرمز باید 

متوقف شوند.
رئیس اتاق اصنــاف تهران با تأکید بر اینکه فعالیت صنوف 
گروه شــغلی ۱ در تهران ادامــه دارد و بازار بزرگ تهران و 
صنــوف گروه های ۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته از شــنبه ۲۱ 
فروردین تعطیل هستند، گفت: از صنوف گروه شغلی ۲، ۳ و 
۴ مشمول محدودیت ها و تعطیلی ها درخواست داریم برای 
تعطیلی واحد صنفی خود اقدام و برای دو هفته فعالیت های 

خود را متوقف کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان تاکید کرد: بازرســان اتاق 
اصناف، ســازمان صمت، وزارت بهداشت و پلیس نظارت 
بر اماکن عمومی بر اجرای مصوبات ابالغی نظارت می کنند 
و در صورت مشاهده تخلف واحد های صنفی به مدت دو 

هفته پلمب خواهد شد.
فهرســت مشــاغل گروه یک )مجاز به فعالیت در تمامی 
شهرســتان ها حتــی در شــرایط قرمز( عبارت اســت از؛  
کارخانه ها و کارگاه هــای تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، 
کشاورزی، شیالت، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی. مراکز 

زیر ســاختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، 
مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، 
پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت. حمل و نقل عمومی کاال 
و مسافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاد های و دریایی. 
کرایــه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی. مراکز نظامی، 
انتظامی و امنیتی. فروشــگاه های مــواد غذایی، زنجیره ای، 
سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین 
میــوه و تره بــار. مراکز تولید، نگهــداری، توزیع و فروش 
محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته. مراکز تولید و عرضه 
فرآورده هــای لبنی و نانوایی )تولیــد فراورده های نانوایی(. 
مراکز بهداشتی، درمانی، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و 
خصوصی و مشاغل مشابه. داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های 
دامپزشــکی، پخش دارو، عطاری و دارو های سنتی و بذر. 
مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفا 
بیرون بر )شامل تمام گروه های غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، 
بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی و مشاغل مشابه(. خدمات 
اپراتور هــای ارتباطی، خدمات الکترونیــک و فعالیت های 
پستی. شــرکت های خدمات اینترنتی )اعم از تامین کنندگان 
اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت  های خدماتی مبتنی 
بر اینترنت(. رســانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه. 
مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز 

توانبخشــی و مراقبتی و آسایشــگاه ها. تعمیرگاه های انواع 
خودرو، لوازم خانگی، الکتریکــی، الکترونیکی، کامپیوتر، 
تاسیســاتی، کلیه خدمات فنی و کارواش. فروشــگاه های 
انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، 
کشاورزی و تاسیساتی و ســایر ملزومات مورد نیاز تولید. 
فروشــگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، 
ســرامیک، لوله و اتصاالت(، محصــوالت فوالدی )آهن و 
آلومینیوم( و پاســاژ های تخصصی نظیر الستیک، قطعات 
یدکی، آهن آالت، کامپیوتر )به استثناء پوشاک، کیف، کفش 
و موبایل(. کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری 
و تراشکاری و مشابه آن(. چاپخانه، لیتوگراف، تایپ و تکثیر 
و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر آگهی تبلیغاتی، فروشندگان کاغد 
و مقوا.خشکشویی ها. مراکز فروش عینک های طبی. فروش 
گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد اولیه باغبانی و کشاورزی. 
فروشگاه های لوازم ایمنی و آتشنشانی. سینما خودرو/ تئاتر 
خودرو. مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمانپذیر، پانسیون 

و مشاغل مشابه(
فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی. 
فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف.
غــذا و ملزومات حیوانات خانگــی، ملزومات و تجهیزات 

دامپزشکی.

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد:

تعطیلی ۲ هفته ای بازار و اصناف تهران از شنبه

رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال مطرح کرد:

اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو 
 تحلیلگر

همکاری منطقه ای پیش نیاز توسعه اقتصادی

حاال باگذشــت روزها از امضاء قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و فروکش کردن حرف و حدیث 
های مختلف در مورد نتایج و دستاوردهای این سند همکاری می توان با نگاهی خارج از حاشیه 

زدگی به ابعاد مختلف این معاهده پرداخت.
فارغ از مفاد و بندهای این قرارداد که طی چند روز گذشــته کارشناسان اقتصادی به شدت به 
بررســی آن پرداخته اند باید به این سوال پاســخ مهم داد که چرا اساسا ایران و چین وارد فاز 

همکاری اقتصادی ۲۵ ساله شده اند.
 واقعیت این است که پرداختن به اجزای این قرارداد تا حدی در محافل مختلف سر و صدا پیدا 

کرد که علت اصلی این قرارداد کمتر بیان شد.
سوال بعدی که می توان در حوزه اقتصادی به آن پرداخت این است که آیا چین تنها کشوری 
خواهد بود که ایران با آن ســند ۲۵ ساله امضاء خواهد کرد و یا این تازه شروع ماجرای اقتصاد 

کشورمان است.
ســوال بعدی که طی این مدت کمتر به آن پرداخته شــده، این است که آیا قرار داد مشابهی با 
کشورهای هم پیمانی نظیر روسیه، عراق، سوریه و یا کشورهای نظیر هند و ونزوئال بسته خواهد 
شــد؟ در یک کالم؛ اقتصاد کالن بر اساس چه الگو و مدلی درحال پوست اندازی اقتصاد خود 

است. 
برای پاسخ به همه این سواالت ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که امروزه تمام کشورهای جهان به 
این نتیجه رسیده اند که برای تسریع در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود و تداوم آن چارهای 
جز همکاری های اقتصادی منطقه ای ندارند. وجود ســازمان های منطقه ای در سراسر دنیا و 
تجربه موفق برخی از آنها و نیاز کشــورهای در حال توسعه به تقویت بنیان های اقتصادی، در 
تشویق این کشورها به سمت تأسیس اتحادیه ها و پیشرفت روابط اقتصادی و تجاری منطقه ای 

نقش بسزایی ایفا کرده است. 
"منطقه گرایی" و "همگرایی منطقه ای" از جمله نام آشناترین مفاهیمی هستند که در نیم قرن اخیر 
در مباحث روابط بین الملل، مورد توجه قرار گرفته اند. به نظر می رسد همگرایی اقتصادی از 
طریق منطقه گرایی،از ضرورتهای نظام اقتصادی برای کشورهای هر منطقه ای شده است؛ چرا 
که تحت شــرایطی خاص اگر تولید و مصرف تحت تأثیر قرار گیرند، باعث رشد و پیشرفت 

کشورهای عضو اتحادیه خواهند شد. 
درواقع در یک نتیجه گیری زودهنگام باید گفت که چرخ دنده های اقتصاد ایران قرار است با 
الگوی "منطقه گرایی" و "همگرایی منطقه ای" خود را به چرخش درآورد و این یعنی نظام کسب 

و کارهای ایران درحال عمق گرفتن است. 
واقعیت این اســت که ملت ها و دولت های مختلف، نیازمند یک استراتژی براساس همکاری 
منطقه ای هســتند تا روح همبستگی اقتصادی را در خود تقویت کنند. این احساس نیاز را می 
توان امروزه در بخشهای مختلف جهان مشاهده کرد؛ بازار مشترک اروپا در دنیای غرب و اتحادیه 

کشورهای آسیای جنوب شرقی "آسهان" نمونه هایی از این نیاز است. 
عالوه بر اتحادیه های بزرگ، ده ها اتحادیه کوچک و تازه شکل گرفته بین کشورهای مختلف 
با عالیق مشترک نیز ایجاد شده است. تنها در سایه همکاری های نزدیک است که از یک سو، 
آرمانهای مشترک کشورهای یک منطقه میسر شده و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی کشورهای 
کوچک و در حال پیشرفت رقم خواهد خورد. به هر حال، همگرایی منطقه ای راهی موثر برای 
مقابله با بحران های دیرپای اقتصادی و غلبه بر مشکالت عمده ای مانند بیکاری، تورم، گرسنگی 
و فقر است. هدف همه همکاری ها و تالش های مشترک، رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته 

کسب و کارها، توزیع عادالنه ثروت، پیشرفت و مشارکت مردم در سرنوشت خود است. 
یکی دیگر از عوامل مهم روی آوردن کشــورها به منطقــه گرایی و تعامالت درون منطقه ای، 
ناکارآمدی و حمایت ایدئولوژیک ســازمانهای بین المللی از سیاســتهای نادرست و نابجای 

کشورهای غربی است. 
گات و پس از آن ســازمان تجارت جهانی از دوران پس از جنگ جهانی دوم تا بحال به نوعی 
راهبر اصلی عرصه تجارت بین الملل بوده اند؛ اما در طول سالهای اخیر تقریباً تمامی کشورهای 
جهان به ناکارآمدی این سازمان اذعان کرده اند. عدم توان سازمان تجارت جهانی در دستیابی به 
توافق جدید، کشورهای جهان را به سمت راهکارهای جایگزین از جمله انعقاد توافقات تجاری 

دوجانبه و چندجانبه سوق داده است. 
طبق آمار سازمان تجارت جهانی در حال حاضر تعداد ۳۰۶ توافق تجاری دو یا چندجانبه بین 

کشورهای مختلف جهان منعقد شده است.
باید توجه داشت که همگرایی اقتصادی موجب تسریع در رشد کشورهایی می شود که از نظر 
شاخص های اقتصادی فاصله بیشتری با کشورهای پیشرفته اقتصادی دارند. این موضوع غالباً از 

طریق انتقال فناوری، سرمایه گذاری و 
ایجاد شبکه های تولید در کشورهای درحال پیشرفت به وقوع می پیوندد و به نوبه خود موجب 
ارتقای رفاه و ســطح درآمد کشــورهای درحال پیشــرفت و نزدیک شدن و همگرایی سطح 

درآمدهایشان می شود.
ماهیت ارتباطات و ساختارها و کارکردهای میان این کشورها، در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی و 
همچنین نقش و جایگاه قدرت های خارجی در منطقه، بستر الزم برای واگرایی آنها را نیز فراهم 
کرده است. در این میان ایران با درک این حقیقت، یکی از اهداف خود را تالش برای فراهم کردن 
بسترهای همگرایی میان کشورهای محور مقاومت قرار داده و برای این کار به راهبردهایی چون 
تقویت مناسبت اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه ای، محدود ساختن نقش و نفوذ قدرتهای 

بزرگ و دیگر ترتیبات جمعی متوسل شده است.
صرف نظر از کشورهای محور مقاومت نظیر عراق، سوریه، لبنان و یمن کشورمان در یک حرکت 
هوشمندانه خود را روی ریل قطب بعدی اقتصاد جهان )چین( قرار داد که البته همین امر بسیاری 
را وارد شوک کرد. اما اگر بخواهیم هدف ایران در قرارداد ۲۵ ساله با چین را با الگوی همگرایی 
منطقه ای مورد بررســی قرار دهیم باید گفت که هدف اساسی همگرایی اقتصادی، آزادسازی 
تجاری اســت و در کنار آن گســترش تولید جهانی و به تبع تخصص در تولید داخلی، کسب 
درآمدهای ارزی، کاهش هزینه های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفه جویی در منابع 
کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه گذاری های 

خارجی و استفاده از مزیت های نسبی یاری میرساند. 
همگرایی اقتصادی فرآیندی می باشــد که به وسیله آن واحدهای اقتصادی گوناگون تالش می 
کنند تا با اتحاد میان خود به اهداف و موفقیت های مورد نظر برســند. در همگرایی اقتصادی، 
جریان تجارت، مهاجرت، گردشگری، پیشرفت صنعتی و....مدنظر می باشد تا از طریق اتحاد میان 
کشورهای عضو پیمان منطقه ای، روند مناسبات به نفع پیشرفت فعالیت های اقتصادی هدایت 
شود. آنچه مسلم است؛ اقتصاد ایران با امضاء این سند راهبردی ۲۵ ساله درحال عمق گرفتن است 

هرچند اگر گروهی با حاشیه سازی به دنبال تخریب آن باشند.

  وحید میرزائى
مشاوره مالى و سرمایه گذارى و نویسنده کتاب هاى موفقیت هاى 

فردى و کسب وکار 
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