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بیشتر  شرایط  این  با  هستند.  مشکل زا  و  کارآمد  نا
سرمایه گذاران سراغ خریدوفروش ارز و طا یا برخی 
بخش های   ... و  بورس  در  سرمایه گذاری  حال  در 
زودبازده هستند. البته مشکات ناشی از تحریم ها 
بر  مزید  هــم   ... و  تولید  مشکات  و  ارز  فــقــدان  و 
توقع  و  برنامه ریزی  می رسد  نظر  به  هستند.  علت 
برای سرمایه گذاری داخلی نیازمند به برنامه ریزی 
ما  کــشــور  متأسفانه  ــاشــد.  ب تــحــریــم  ــا  ب متناسب 
هیچ گونه سیاست و برنامه ریزی صنعتی متناسب 
ــاری بـــرای  ــ بـــا شـــرایـــط تــحــریــم نـــــدارد. شـــرایـــط ج
تصمیم گیری مناسب نیست و بخش مسئولی وجود 
که بتواند در این شرایط اتخاذ تصمیم نماید و  ندارد 

کمکی برای سرمایه گذاری داخلی باشد.

شاهد راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
به مــربــوط قــوانــیــن در مختلفی نــارســایــیهــای
آیا هستیم. آن از حمایت و سرمایهگذار جذب
داخلی سرمایهگذاری جامع قانون تصویب با
بــهحــلمشکلامیدداشـــت؟راهحــل مــیتــوان

پیشنهادیشماچیست؟
تصویب قانون جامع حمایت از سرمایه گذاری 
کند؛ به شرط اینکه  داخلی می تواند مشکل را حل 

قانون بر اساس موارد زیر نوشته شود:
قانون متناسب با شرایط تحریم نوشته شود.. 1

عادی . ۲ شرایط  قانون  از  تحریم  شرایط  قانون 
مستقل دیده شود.

معافیت ها . 3 و  اولویت ها  مقتضی  نحو  به  قانون 

تعیین  پایدار  نحو  به  شرایط  ایــن  اســاس  بر  را 
نماید.

بـــه نــحــو دقــیــق . 4 ــوب ایــــن قـــانـــون  ــ ــارچ ــ در چ
صنعتی  برنامه ریزی  و  تشویقی  سیاست های 
کشور تبیین شود و سرمایه گذاران  و اقتصادی 
برای فعالیت در این حوزه ها هدایت  شده، به 

آن ها مشاوره داده شود.
کشور . 5 سطح  در  ــدی  واح تصمیم گیری  مرجع 

تام  اختیار  که  شود  تعیین  شرایط  با  متناسب 
موضوعات  خصوص  در  تصمیم  اتــخــاذ  ــرای  ب
مــربــوط داشــتــه بــاشــد. ایــجــاد یــک ستاد ملی 
سرمایه گذاری بر این اساس در چارچوب قانون 
تصمیم گیری  ــود  خ را  امـــور  صــد  تــا  صفر  از  کــه 

نماید، الزم و ضروری است.
دقیق . 6 نحو  بــه  اجــرایــی  دستگاه های  وظــایــف 

ــــن اســــاس نـــظـــارت دقــیــق بر  تــعــیــیــن و بـــر ای
گیرد. فعالیت های آن ها صورت 

این سیاست ها و برنامه های می تواند محرمانه . 7
در  دشمن  تــا  شــود  مراقبت  نحوی  بــه  و  ــوده  ب

جریان آن قرار نگیرد.
نظر بــه راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
خلقالساعه مقررات از جلوگیری راهحــل شما
افتادن خطر به موجب که مسئولین ســوی از

کشورمیشود،چیست؟ سرمایهگذاریدر
داخلی  سرمایه گذاری  ملی  ستاد  یک  ایجاد 
قوه  سه  هر  مشارکت  مبنای  بر  کامل  اختیارات  با 
قوه  سه  ســران  اقتصادی  هماهنگی  شــورای  نظیر 
تدبیر  برای  رهبری؟دم؟  معظم  مقام  از  مجوز  اخذ  با 
تحریم ها  از  ناشی  و جنگی  بحرانی  امور در شرایط 
وضع  بــرای  مربوط  اختیارات  تمامی  بــودن  دارا  و 
به  کار  این صورت،  ابطال آن ها. در غیر  و  مقررات 
یک  اســت  الزم  ستاد  ایــن  رسید.  نخواهد  جایی 
و  مربوط  کارشناسان  حضور  با  مشورتی  ســازوکــار 
بر  دقت  با  را  خود  تصمیمات  و  باشد  داشته  الزم 

قوانین مربوط به مرحله شروع 
کارآمد است / ستاد ملی  کسب وکار نا

سرمایه گذاری داخلی بر مبنای مشارکت 
هر سه قوه تشکیل شود / رفتار 

کشور  منفعالنه نظام حقوقی قضایی 
در خصوص ترک فعل های مسئولین

ــع تــصــمــیــم گــیــری واحـــــدی در  ــرج   م
تعیین  شرایط  با  متناسب  کشور  سطح 
تصمیم  اتخاذ  بــرای  تام  اختیار  که  شود 
داشته  مربوط  موضوعات  خصوص  در 
باشد. ایجاد یک ستاد ملی سرمایه گذاری 
از  که  قانون  چارچوب  در  اســاس  ایــن  بر 
تصمیم گیری  خــود  را  امـــور  صــد  تــا  صفر 

نماید، الزم و ضروری است. 


