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ش��عار محوری امس��ال از س��وی رهبری نظام که
عالیترین مقام کش��ور است« ،تولید ملی ،حمایت از
کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است .گمان نمیرود
که با توجه به ش��رایط کنونی به ویژه اوضاع اقتصادی
جامعه ما ،کس��ی در اهمیت این جهتگیری و شعار
تردیدی داشته باشد .ضمن آنکه میتوان آن را نه فقط
شعار یک سال ،بلکه باید ش��عار محوری یک دوره 5
ساله قرار داد ،مشروط بر این که همگی به استلزامات
تحقق این شعار پایبند و متعهد باشیم .در این شماره
از آیندهنگ��ری بحثی را با صاحبنظران در این زمینه
گش��ودهایم و خود نیز در اینجا به فراخور حال به آن
میپردازیم.
تحقق یک ش��عار همچون «تولید ملی» ،نیازمند
استلزاماتی است که بدون آنها این شعار هرگز عملی
و محقق نخواهد شد و در حد شعار و یا خاطرهای باقی
خواهد ماند .این شعار بسیار فراگیر است و تقریباً همه
وجوه سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را در
بر میگیرد .ضمن آنکه بدون همگانی شدن و در واقع
تبدیل شدن به یک فرهنگ و خواست عمومی ،امکان
اجرایی شدن ،نخواهد داشت.
اتخاذ سیاس��تهای جامع و فراگی��ر به دو صورت
امکانپذیر است .این سیاس��تها یا از طریق ساختار
رهبری یک نظام منس��جم و متمرکز اخذ میشوند،
س��پس از طریق بدنه حزبی و دولتی و با اس��تفاده از

تمامی ابزارهای آموزشی و ارتباطی ،همچون رسانهها،
مطبوعات و آموزش و پرورش ،عناصر اصلی آن به مردم
آموزش داده و تبدیل به یک فرهنگ میشود .یا آنکه
از خ�لال یک بحث و گفتوگوی عمومی در س��طح
جامع��ه و با حضور کلیه نخب��گان جامعه و گروههای
ذینفع ،زمینه برای اتخاذ چنین سیاستی شکل گرفته
میشود و در نهایت از طریق انتخاب گروه طرفدار این
ایده ،در س��طوح باالی حکومتی رسمیت یافته و اجرا
میشود .نمونه نوع اول در جمهوری خلق چین دیده
میشود که از اواخر دهه  80قرن گذشته ،اصالحات از
باال آغاز شد و خیلی سریع در کل کشور تبدیل به یک
فرهنگ و ایده شد .کسانی که به چین سفر کرده بودند
به خوبی میدانند که ذهنیت کارگزاران این نظام تا چه
حد به یکدیگر نزدیک بوده و حتی از کلمات و مثالهای
مشابهی برای انتقال مفاهیم و ایدههای خود استفاده
میکردند .نوع دوم نیز در کشورهای غربی مرسوم است
که در مواجه با معضالت اجتماعی و اقتصادی ،در سطح
عمومی بحث و تبادل نظر میشود .سپس یک گرایش
غالب شده و انعکاس آن در ساختار حکومتی از طریق
انتخابات دیده میشود و برنامه جدید به اجرا در میآید.
آنچه که در دهه  80میالدی قرن گذشته در انگلستان
و ایاالت متحده دیده شد ،نمونهای از این نوع است.
متأسفانه باید گفت که با وضع موجود ،قادر به انجام
هیچ برنامه ایجابی و فراگیری مشابه دو مورد پیشگفته

نیستیم ،زیرا نه میتوانیم مطابق الگوی اول اقدام کنیم
و نه زمینههای الزم را برای پیروی از الگوی دوم داریم.
اختالفات گستردهای که درباره مسائل بسیار عادی و در
سطح باالی قوای سهگانه پیش میآید ،نمونه روشنی
از فقدان ش��رایط و امکانات الزم برای گام گذاش��تن
در الگوی اول اس��ت .از جمله این م��وارد میتوان به
نامهنگاریهای اخیر میان رؤسای قوای مجریه و مقننه
اشاره کرد ،هرچند قصد قضاوت درباره این موضوع را
نداریم .ولی صرف نظر از این که حق با چه کسی باشد،
میتوان گفت این حد از تشتت نشان میدهد که برای
پیگیری این شعار از شیوه اول نمیتوانیم استفاده کنیم.
متأسفانه قادر به استفاده از شیوه دوم هم نیستیم ،زیرا
فقدان مش��ارکت مؤثر نخبگان و مالحظات متعددی
که برای حضور در بحثهای عمومی وجود دارد و نیز
فقدان احزاب و گروههای سیاسی کارآمد و رسانههای
مستقل و ...همگی موجب میشود که استفاده از این
شیوه نیز عم ً
ال غیرممکن تلقی شود.
برای پیشرفت و حمایت از تولید ملی ،داشتن یک
برنامه کافی نیس��ت .مهمتر از آن اجرای بدون تنازل
برنامه اس��ت .اگر قرار باش��د که برنامهای نوشته شود
ولی برحس��ب س��لیقه این و آن و یا از طریق قانونی،
حیز انتفاع ساقط
تبصرهباران ش��ده و بهطور عملی از ّ
شود ،همان بهتر که از ابتدا در پی برنامه نباشیم .تجربه
دو دهه گذشته نشان داده است که موفقترین سالهای

ما در زمانی بود که برنامهها اجرا میشدند .برنامه اول و
سوم توسعه ،نمونه خوبی برای اثبات این ادعا هستند.
هرچند نسبت به این برنامهها انتقاداتی وارد بود ،ولی
چون تا حدود زیادی اجرا شدند ،دستآوردهای آنها
غیرقابل انکارند .ولی برنامه دوم و بهویژه برنامه چهارم
از ابتدا کنار گذاش��ته ش��د ،یکی از مهمترین مواد آن
که اصالح قیمت حاملهای انرژی بود ،حذف و بهجای
آن تثبیت قیمتها جایگزین و کلیت برنامه نیز نادیده
گرفته شد و به محاق رفت ،و هدفمندی یارانهها برای
جبران این اشکال تصویب شد که خود به معضل مهم
دیگری تبدیل گردید .بنابراین وجود ارادهای اس��توار
برای اجرای برنامه تصویب ش��ده ،از ش��روط ضروری
دیگر اس��ت که بدون آن هیچ گامی به پیش برداشته
نخواهد شد.
وقتی که صحبت از «تولید ملی» میشود ،ذهنیت
برخی نیروها به س��وی اعتبارات کمبهره و جلوگیری
از واردات «بیروی��ه»! و نیز ممانعت از تبلیغ کاالهای
خارجی یا تحریم این کاالها و نیز تمرکز امور در دولت
و امثال آن میرود .در حالی که مشکل و مسأله اصلی
غیر از اینهاست .آنچه که برای حمایت از تولید ملی
الزم است ،وجود یک برنامه قابل دفاع ،ایجاد دستگاه
اداری سالم برای اجرای کامل آن ،کسب موافقت مردم
با انجام آن و استمرار در اجرای آن برنامه است .ولی این
برنامه خود نیز باید واجد ویژگیهایی باشد ،مانند:
 .1تأکید بر حذف و کاهش تصدیگری دولت ،و لزوم
محدود شدن وظایف دولت به امور حاکمیتی .وظیفه
اصلی دولت امور حاکمیتی است و به میزانی که خود
را مشغول تصدیگری نماید ،از وظیفه اصلی خود غافل
خواهد شد .هیچ نهاد دیگری هم که این وظیفه مهم را
انجام دهد وجود ندارد.
 .2هر برنامهای برای تقویت تولید ملی باید مبتنی بر
تحکیم اصل رقابت و شفافیت و حذف انحصارات باشد.
ت��ا وقتی که رقابت به عنوان ی��ک اصل و قاعده رفتار
اقتصادی ،پذیرفته نشود ،امکان این که نیروهای خالق
وارد میدان شوند و بهرهوری نیروی کار و سرمایه بهبود
پیدا کند ،وجود ندارد.
 .3پذیرش این که نظام بازار (مگر موارد استثنا) یکی از
نقاط محوری سیاست معطوف به حمایت از تولید ملی
است ،رکن چنین برنامهای خواهد بود .کاهش و حذف
دخالته��ای دولت در قیمتگذاری پ��ول ،اعتبارات،

ارز و کاال ب��رای ق��رار گرفت��ن تولید ملی در مس��یر
بالندگی ضروری اس��ت .برای انجام این کار نیازی به
جلوگیریهای موردی از واردات نیست ،بلکه با سیاست
تعرفهای و نیز خارج کردن درآمدهای نفتی از س��بد
واردات کاالهای مصرفی ،نهتنها میتوان میزان واردات
را متعادل کرد ،بلکه توسعه صادرات کاال و خدمات نیز
از نتایج چنین سیاستی خواهد بود.
 .4کاه��ش نقش دالرهای نفت��ی در اقتصاد مصرفی،
بهویژه در م��ورد واردات کااله��ای مصرفی ،ضرورتی
انکارناپذیر برای حمایت از تولید ملی اس��ت .مشکل
تولید ملی ،وجود واردات نیس��ت .وارداتی که از منابع
ارزی صادرات غیرنفتی باش��د ،نهتنها برای تولید ملی
ضرری ندارد که مفید هم هست .ولی اگر دولت برای
پاک کردن آثار منفی سیاستهای غلط خود از جمله
تورم ناشی از رشد شدید نقدینگی ،درصدد آن باشد که
منابع ارزی نفت را صرف واردات کند ،این کار جز آنکه
بیماری هلندی را تش��دید ،و رکود و تورم را همزمان
ایجاد کند ،نتیجه دیگری ندارد.
 .5اصل اساس��ی در برنامه برای حمایت از تولید ملی،
بهبود شرایط فضای کسبوکار است .شاخص فضای
کس��بوکار در ایران پایین اس��ت و دول��ت اگر تمام
کوش��ش خود را صرف برداش��تن موان��ع پیش روی
کسبوکار کند ،بهترین خدمت را به تولید ملی کرده
اس��ت .در جامعه ما برداش��تن موانع ،اهمیت و تأثیر
بیشتر ،مثبتتری بر تولید ملی دارد تا این که بخواهیم
عوامل کمکآفرین به تولید ملی را تقویت کنیم.
 .6بدون انضباط مالی دولت و کنترل نقدینگی ،امکان
مهار تورم و س��ایر بحرانهای اقتصادی فراهم نیست.
انضباط مالی دولت باید ش��امل حجم منابع مالی در
گردش دولت و نیز چگونگی اس��تفاده از این منابع در
چارچوب قانون بودجه شود.
 .7نظام اداری س��الم و مبرا از فس��اد ،نهتنها به لحاظ
اخالقی ضرورت��ی تام دارد ،بلکه ب��رای بهبود فضای
اقتصادی نیز ش��رطی ضروری اس��ت .متأس��فانه در
س��الهای اخیر این ش��اخص روند مناسبی نداشته
است.
 .8دفاع از سرمایه ایرانی بدون تأمین امنیت سرمایه،
امکانپذیر نیست .بنابراین قوانین و فضای فرهنگی و
سیاس��ی کشور باید در جهت احترام و بزرگ شمردن
سرمایه باش��د و اگر سرمایهدار تحقیر شود ،سرمایه و

سرمایهگذاری نیز در پی آن نخواهد بود.
 .9کلیه مقرراتی که باعث رانت میشوند ،بدون تردید
باید حذف و اصالح ش��ود .رانت مثل بیماری مهلکی
اس��ت که تولید مل��ی را از دورن پوک و فقط ظاهری
ب��رای آن باقی میگذارد .ظاهری ک��ه در مقابل یک
بحران جدی شکنندگی خود را نشان خواهد داد.
 .10بدون دس��تگاه قضایی کارآمد ،و خدمات قضایی
سریع ،ارزان و عادالنه ،پیشرفت تولید ملی بسیار کند و
در بعضی مراحل غیرممکن خواهد شد .بنابراین تقویت
این وجه از ساختار حکومت و بهبود آن ،شرط ضروری
در چنین سیاستی خواهد بود.
 .11حمایت از کار ایرانی مس��تلزم دانایی محور بودن
تولید و اقتصاد اس��ت .تنها در این صورت اس��ت که
نیروی کار خالق ،قادر به رش��د است و سهم خود را از
ارزش افزوده بیشتر خواهد کرد.
 .12برخورد باز با زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی
ش��امل مخاب��رات ،اینترنت ،آم��ار و دادههای صحیح
اجتماع��ی ،اقتصادی و تأمین آنه��ا از طریق مراجع
مستقل ،رکن اساسی برای بهبود تولید ملی در جهان
کنونی است.
 .13وضعیت کنونی قاچاق کاال در ایران ،عوارض مهمی
در تخریب تولید ملی دارد و ساختار اقتصادی کشور را،
هم در عرصه تولید و هم در زمینه مبادالت و تجارت
دچار مشکالت عدیده کرده است و بدون تخفیف این
پدیده ،این عوارض همچنان خواهد بود.
 .14هر برنامه موفقی مستلزم بهبود روابط و تعامالت
خارجی اس��ت که خوش��بختانه با ارادهای که در این
زمینه ش��کل گرفته ،امیدواریم که با مذاکرات بغداد
میان ایران و گروه  ،5+1این وجه از مشکالت در مسیر
حل شدن قرار گیرد.
اگرچه میتوان به این س��یاهه موارد دیگری را هم
اضاف��ه کرد ،ولی مهمتر از همه این موارد ،باید خود را
برای پذیرش یک برنامه جامع آماده کنیم .برنامهای که
بدون تردید هزینههایی هم خواهد داشت .هیچ برنامه
بدون هزینهای در جه��ان وجود ندارد ،ولی آنچه که
مهم است ،ترجیح منافع بر هزینهها و حداکثر کردن
منافع و حداقل کردن هزینههاس��ت .خوشبختانه در
شرایط کنونی نسبت به برخی از رئوس چنین برنامهای
اتفاق نظر وجود دارد ،فقط کافی اس��ت ارادهای جدی
جهت تحقق شعار سال نیز شکل بگیرد.

هیچ برنامه بدون
هزینهای در جهان
وجود ندارد ،ولی
آنچه که مهم
است ،ترجیح
منافع بر هزینهها
و حداکثر کردن
منافع و حداقل
کردنهزینهها
است.خوشبختانه
در شرایط کنونی
نسبت به برخی
از رئوس چنین
برنامهایاتفاق
نظر وجود دارد،
فقط کافی است
ارادهای جدی
جهت تحقق شعار
سال نیز شکل
بگیرد
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نویسندگان ایرانی

یادداشت ها

زنجیره تولید و سرمایه و کار
چند نکته که دولت باید در تعامل با بخش خصوصی درنظر داشته باشد

اختصاصیارانه
توسط دولت
برای اقالم اصلی،
پرمصرف و مورد
نیاز جامعه به منظور
حمایت از قشر
آسیبپذیرراهکار
نامناسبیاست

نگر
آینده
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آنچ��ه در ش��عار اقتص��ادی
امسال مش��هود است یکی
توجه ب��ه تولی��د و اهمیت
ب��ه کار و کارگ��ر اس��ت و
دیگری اهمیت به سرمایه و
سرمایهگذار .اما نکته بسیار
شاهرخ ظهیری مهم این است که روی اصلی
رئیسکمیسیون این سخن با دولت است .زیرا
کشاورزیاتاق این دولت است که باید برای
تهران جذب سرمایه و سرمایهگذار
و بخ��ش خصوص��ی و رفع
موان��ع تولید قدم ب��ردارد و بخ��ش خصوصی تنها
میتواند مجری و عامل قوانین و مقرراتی باشد که در
این زمینه وضع میشود .با این توصیف چند نکته را
باید با دولتمردان درمیان گذاشت:
تصميم دولت درب��اره واردات  ۲۴ميليارد دالری
برای تأمين اقالم اساسی و در کل انبار و ذخیرهسازی
مواد غذایی توسط دولت جای تعجب دارد .انجام این
کار توسط دولت تابهحال راهحل خوبی نبوده و از این
پس هم نخواهد بود .این کار را باید بخش خصوصی
و تولید ،براساس نیاز جامعه انجام دهند .گر قیمتها

آزاد باش��د ،تولیدکننده برای رقابت در به بازار ناچار
است قیمت را پایین بیاورد تا از رقبا بیشتر بفروشد.
در فصل��ی هم که کمبود هس��ت ،ه��م البته دولت
میتواند برای تقویت بخش داخلی اجازه ورود بدهد.
اما در کل اگر فرمان رهبری در ضرورت توجه به تولید
ملی را اصل قرار دهیم ،نباید چنین عمل کنیم.
اختصاص یارانه توس��ط دولت برای اقالم اصلی،
پرمص��رف و مورد نیاز جامعه ب��ه منظور حمایت از
قشر آس��یبپذیر راهکار نامناسبی است .این دیدگاه
اشتباهی است که گمان کنیم با آزادسازی قیمتها،
برای مدتی ممکن اس��ت قیمتها باال برود ،اما بعد
براساس عرضه و تقاضا پایین میآید .اکنون قیمتها
به علت کمبود م��واد اولیه باال میرود .به طور مثال
اکنون ش��یر کم ش��ده ،اما وقتی قیمت آزاد باشد و
تولیدکننده از سود تولیدش مطمئن باشد ،با گاودار
قرارداد میبندد و تولید باال میرود .با باال رفتن تولید،
ه��م صادرات رونق مییابد و هم نیاز داخلی برطرف
میش��ود .بعد از مدتی هم رقابت ،قیمتها را پایین
میآورد .هدف از اجرای هدفمندی این بود که دولت
دیگر هیچ یارانهای ندهد .اگر دولت دوباره یارانه بدهد،
هدفمندییارانههابیمعنامیشودومنطقینیستکه

آن قانون را بشکنیم .این روش نهتنها کارساز نیست،
بلکه آن قانون را هم از اعتبار ساقط میکند و یارانهها
عادالنه به دست کسی که باید ،نمیرسد .ما راهکاری
جز آزادسازی قیمتها نداریم .دولت قیمت چیزهایی
مانند حاملهای انرژی را که خودش میخواسته ،باال
برده ،اما به تولیدکنن��ده تکلیف میکند که تو باید
جنس��ت را با قیمت دو س��ال پیش بفروشی.اکنون
میبینیم که کارخانهها یکی پس از دیگری تعطیل
و کارگران نیز بیکار میشوند .تولید برای تولیدکننده
باید سودآور باشد .چرا دولت میگوید که تولیدکننده
نباید استفاده ببرد؟ آیا این حمایت از تولید است یا
شکستن زنجیر تولید و سرمایه وکار؟
متأسفانه اکنون مشکالت زیادی در مورد مواد اولیه
در بخش های تولیدی وجود دارد و تا وقتی که دولت
مس��أله قیمتگذاری را حل نکند و قیمتها به طور
کلی رقابتی و آزاد نش��ود ،این مشکالت و کمبودها
وجود خواهد داشت و دولت هم موفق نخواهد شد که
ت را کنترل کند؛ همانطور که تا کنون
ت��ورم و قیم 
موفق نش��ده ایم کاری کنیم .این مش��کالت مانند
زنجیری است که به پای تولید بسته شده ،و نامگذاری
امسال فرصتی است که باید از آن استفاده کرد.

از سوئیفت تا نشست استانبول

اهمیت به کارگیری دیپلماسی سنجیده
مساله تحریم سوئیفت ،مسلما
تأثیرات مهم��ی در روال عادی
امور بانکی ما خواهد گذاش��ت.
گرچه ب��ه ش��خصه تاکنون با
س��وئیفت به ط��ور تخصصی
سروکار نداشتهام اما از آنجایی
محمدرضا جابر انصاری که سوئیفت در جهان اقتصادی
عضوسابقهیات ام��روز نوع��ی ابزار اس��تاندارد
نمایندگاناتاق اس��ت که مورد اس��تفاده همه
تهران سیس��تمهای پولی و بانکی در
سراس��ر جهان اس��ت و برای
تس��هیل نقل و انتقال و همچنین امنیت آن ایجاد شده،
بدون ش��ک عدم ام��کان اس��تفاده از آن موجب صرف
هزینههای غیرمتعارف و کاهش امنیت و طبیعتا افزایش
ریسک میشود .ضمن این که مساله تحریم سوئیفت به
احتمال زیاد موجب صرف دقت بیشتر در روند معامالت
و طوالنیتر ش��دن پروس��ه کاری خواهد شد و همه این
مسائل به افزایش قیمت تمام شده منجر خواهد شد .در
ح��ال حاضر با توجه به محرومیت ای��ران از خدماتی که
توسط سوئیفت ارائه میشود ،ما مجبوریم که برای انجام
معامالتمان از روشهای غیر بانکی ،امانی و استفاده از پول
و بانک کش��ورهایی که با کش��ورمان هنوز رابطه پولی و
بانکی دارند استفاده کنیم.

ام��ا نکتهای که در این میان باید به آن توجه ش��ود،
تاثیر به کارگیری دیپلماسی معقول و سنجیده در راستای
حل مسائلی اقتصادی است .چنانچه در نشست استانبول
تاثیر مثب��ت و در عین حال مهم و محس��وس آن را در
همان روزهای اول در بازار س��رمایه یا بورس اوراق بهادار
ته��ران به وضوح ش��اهد بودیم .از طرف دیگر نشس��ت
اس��تانبول همانطور که دیدیم توانست در بازار پول نیز
ارزش ارزهای خارج��ی را با کاهش قابل توجهی روبهرو
کن��د .به طور کلی به نظر من امیدواری در کاهش زمان
حل مسأله را باال برد.
از آنجا که اقتصاد ما بیشتر تحت تأثیر سیاست است
تا این که سیاست ما تحت تأثیر اقتصادمان باشد بنابراین
نباید از نقش سیاس��ت و میزان تاثیرگذاری محسوس و
ملموس آن در اقتصاد کش��ورمان و میزان رشد آن غافل
باشیم .البته تاثیر سیاست در اقتصاد در تمامی اقتصادهای
نفت��ی امری اجتنابناپذیر اس��ت .بنابراین دیپلماس��ی
سنجیده و فعال روشی است که با کمترین هزینه میتواند
ما را به حل مس��ئله و دس��تاوردهای مناسب و شایسته
برساند .چرا که با این روش است که ما خواهیم توانست
اضافه ظرفیتهایمان را برای کمبودهایمان هزینه کنیم.
در غیر اینصورت سرمایهها و ظرفیتهایی که داریم روی
دستمان میماند و کمبودها را نیز باید تحمل کنیم یا با
هزینههای گزافی به دست آوریم .امید که چنین نباشد.

درحاشیه تحریم ایران توسط سوئیفت

تحریم ،پایان نیست

آینده ما در گرو
حفظ محیطزیست است

راهی که در
کشورهای
پیشرفته برای از
بین بردن زبالههای
بیمارستانی در
پیشگرفتهاند،
امحای این زبالهها
در کوره های
سیمان است

نگر
آینده

یک��ی از بدترین ان��واع زباله
در ش��هرهای بزرگ از جمله
تهران ،زبالههای بیمارستانی
اس��ت که متأس��فانه حامل
ان��واع میکروبهاس��ت و
امحای آن��ان دارای اهمیت
پرویز حسابی ویژهای اس��ت.در حال حاضر
عضوهیات این زبالهها دفن میشود که
نمایندگاناتاق بدترین نوع امحاست و رسوخ
تهران میکروبها و شیرابههای آن
به آبه��ای زیرزمینی برای
س�لامتی افراد جامعه فاجعهبار خواهد بود .سوزاندن
زبالهها در کورههای کوچک نیز به دلیل آلودگی هوا
توصیه نمیش��ود .راهی که در کش��ورهای پیشرفته
ب��رای این معض��ل در پیش گرفتهان��د ،امحای این
زبالهها در کورههای سیمان است .کورههای سیمان
برای تولید س��یمان به درجه حرارت بیش از 1300
درجه سانتیگراد نیاز دارند که چنین حرارتی میتواند
هر میکروبی را برای همیش��ه از بی��ن ببرد .بنابراین
بکارگیری کورههای س��یمان برای امحای زبالههای
بیمارستانی تهران میتواند برای همیشه این مشکل
بزرگ شهر تهران را رفع کند .خوشبختانه در نزدیکی
تهران چند کارخانه س��یمان ق��رار دارد و میتوان از
آنها برای امحای زبالههای بیمارستانی تهران استفاده
کرد .انجام چنین اقدامی شهرداری تهران را در ردیف
شهرداریهای پیشرفته جهان قرار خواهد داد .هزینه
ایجاد امکانات در کورههای س��یمان برای س��وزاندن
زبالههای بیمارستانی بسیار کمخرج است.
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«سوئیفت» مخفف اصطالحی
انگلیس��ی و نام شرکتی است
که در سال  1973میالدی در
بلژیک تاسیس شد .سهامدار
اصلی این شرکت بانک مرکزی
بلژیک است که البته بانکهای
مسعود خوانساری مرکزی برخی کشورهای دیگر
عضوهیات نی��ز در آن س��هام دارند .این
نمایندگاناتاق شرکت تحت قوانین بلژیک کار
تهران میکند و در حدود  20کشور
جه��ان دارای دفتر نمایندگی
است .اساس کار سوئیفت ،صادرات ،برقراری ارتباط میان
دو طرف ،ارس��ال پول به طور س��ریع آن هم به صورت
ایمن و تضمین شده است .ایمنی در واسطهگری مالی بر
سهولت انتقال پول یا اوراق بهادر میافزاید و هم از هزینه
بیمه یا احتمال سوخت شدن پول میکاهد .صدور نیمی
از فعالیت شرکت در انتقاالت مالی و پولی بین طرفها
در سراسر جهان و نیم دیگر در حوزه انتقال اوراق بهادر
اس��ت .از نظر جغرافیایی دو سوم فعالیت سوئیفت در
حوزهه��ای اروپا ،افریقا و خاورمیانه و  20درصد در قاره
آمریکا و  12درصد در آسیا متمرکز است .به این ترتیب
شرکت یاد شده عمال و اساسا در اروپا و خاورمیانه فعال

است و دفتر خاورمیانه آن در دوبی مستقر است .برخی
کشورها از جمله اتریش حتی برای انتقاالت مالی داخلی
خود نیز س��وئیفت را انتخاب کردهاند .تا فوریه 2012
بیش از  9/5درصد سال قبل بوده است .در سال 2011
میالدی حدود  4/5میلیارد پیام توس��ط این ش��رکت
منتقل ش��ده است .عمده مشتریان سوئیفت بانکها و
موسسات مالی و پولی در سراسر جهان هستند که هر
یک از طریق دریافت یک کد مخصوص در سراسر جهان
شناس��ایی و ردیابی میشوند .خود این شرکت فعالیت
بانکی یا منابع مالی ندارد و صرفا مش��غول واسطهگری
در انتقال پول و اوراق بهادار است .در مورد تصمیم این
ش��رکت مبنی بر تحریم بانکهای ایران باید گفت که
از نظر مالی و اجرایی این تحریم موجب میش��ود تا با
محرومیت بانکها و موسس��ات مالی ایرانی از خدمات
این شرکت ،هزینه و ریسک انتقال پول به خارج و حتی
داخل به شدت افزایش یابد اما این به معنای آن نخواهد
بود که انتقال پول و یا فعالیتهای بانکی را به طور کلی
متوقف سازد .مطمئنا ایران میتواند از طرق مختلف نقل
و انتقاالت پولی را انجام دهد البته با ریسک بسیار باال و
همچنین هزینه باالتر و کندی در معامالت که همگی
تاثیر در رش��د اقتصادی کشور و باال رفتن تورم خواهد
داشت.

کوره سیمان
و امحای زباله

7

نویسندگان ایرانی

یادداشت ها

محمدمهدی بهکیش
دبیرکلکمیته
ایرانیاتاقبازرگانی
بینالملل

در صورت ادامه
روند مثبت مذاکرات
سیاسیکشور
با غرب و کاهش
محدودیتها
(تحریمها)انتظار
میرود که کشور
هندوستان از
همکاریگستردهتر
اقتصادی با ایران
استقبالنماید

نگر
آینده
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در جستوجوی متحدان
تاملی آیندهنگرانه درباره مقاصد تجاری و کشورهای هدف برای ایران
کش��ورهای دارای پتانسیل اتحاد با اقتصاد ایران در منطقه
کدامند تا بتوان با آنان روابط نزدیکتری برقرار کرد؟ ما در
منطقهای از جهان قرار داریم که اکثر کش��ورهای نفتخیز
دنیا در آن جای دارند و چون ما خود یک کشور دارای منابع
غنی نفت و گاز هستیم ،طبیعی است که نمیتوانیم به اتحاد
اقتصادی پایدار و متعادل با کش��ورهای دیگر نفتخیز فکر
کنیم؛ زیرا هر دو بیش��تر فروشنده نفت و گاز یا محصوالت
تولید ش��ده آنان مانند محصوالت پتروشیمی و ...هستیم.
بنابرای��ن ایران باید ب��ه اتحاد با کش��ورهایی فکر کند که
صادرات و واردات متعادلی داشته باشند؛ پس ایران باید به
طرف کشورهایی برود که بیشتر مصرفکننده مواد معدنی
هیدروکربنی و محصوالت آن باشند( .همکاری اقتصادی مورد
بحث در این یادداش��ت جامعتر از همکاری در سازمانهای
تخصصی اس��ت که برای یک هدف خاص-مانند اوپک -به
وجود آمدهاند ).به عالوه همکاری اقتصادی در صورتی پایدار
و در بلندمدت موفق است که زمینههای فرهنگی -اجتماعی
برای گس��ترش روابط بین آنان فراهم باش��د؛ زیرا همراه با
گسترش مبادله کاال و خدمات ،رفت و آمد و مجاورت نیروی
انسانی گسترش خواهد یافت .میدانیم که در اتحادیه اروپا
بهرغم نزدیکی فرهنگی اجتماعی بین کشورهای عضو آن،
هم اکنون مسائل اجتماعی بسیاری گریبانگیر آن اتحادیه
شده است و در نتیجه گرایشهای خروج از اتحادیه -حداقل
در مورد بخش��ی از مردم آن کش��ورها -در ح��ال افزایش
اس��ت ،پس ارجح آن اس��ت که ایران به اتحاد یا همکاری
با کش��ورهایی فکر کند که امکان بروز مشکالت فرهنگی-
اجتماعی در بین آنان در بلندمدت کمتر باش��د.عالوه بر دو
عامل فوق ،نزدیکی جغرافیایی کشورها برای ایجاد همکاری
گس��ترده اقتصادی نیز اهمیت بسیار دارد؛ زیرا عالوه بر آن
که موجبات بهرهگیری بیشتر از نزدیکی فرهنگی -اجتماعی
آن��ان را فراهم م��یآورد هزینههای حملونق��ل را کاهش
میدهد ،بنابراین رقابت سهلتر میشود .عامل چهارم آن که،
کشورهایی که در یک اتحادیه اقتصادی جمع میشوند باید
به نوعی اقتصادهای مکمل یکدیگر داشته باشند یا آن که
اقتصاد آنان در جهت مکمل شدن با یکدیگر رشد کند؛ زیرا
در آن صورت است که تجارت بین کشورهای عضو گسترش
بیشتریمییابد.
حال اگر از دریچه چهار عامل فوق به کشورهای اطراف
ایران نگاه کنیم ،طبیعی است که ترکیه کاندید خوبی برای
این منظور اس��ت و شاید به همین دلیل پیمان «همکاری
منطق��های برای توس��عه» ( )RCDدر قبل از انقالب بین
ایران ،پاکستان و ترکیه به وجود آمد .ولی ترکیه امروز نگاه
ب��ه غرب دارد و درآیندهای نه چن��دان دور به اتحادیه اروپا
خواهد پیوست .بنابراین با توجه به شرایط موجود در منطقه
و ی��ادآوری آن که نمیتوانیم با دیگر کش��ورهای نفتخیز
همکاری جامع و بلندمدتی داش��ته باشیم ،به نظر میآید،
هندوستان گزینهای جدی است که ایران میتواند برای ایجاد
یک اتحادیه (یا پیمان) منطقهای جدید به آن فکر کند؛ زیرا
هند مصرفکننده بزرگ نفت و گاز است (بیش از  3میلیون
بشکه نفت در روز وارد میکند) و اقتصادی بسیار بزرگ و در
حال رشد سریع دارد و طبق برخی پیشبینیها آن کشور

در سال  2050بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد؛ بنابراین
پیشبینی میشود که واردات نفت و گاز یا محصوالت متکی
بر آن در هندوستان افزایش قابل توجهی یابد.
نکته دوم ای��ن که روابط فرهنگ��ی -اجتماعی ایران با
هندوس��تان نزدیکی بس��یار دارد .از قرن یازدهم میالدی
(دوران غزنویان) تا اواسط قرن  18که نادر شاه به هندوستان
حمله کرد ،بخ��ش بزرگی از غرب هندوس��تان در اختیار
حکومتهای فارس زبانایرانی بوده است و در چند دورهاین
نفوذ تا شهر دهلی پیش رفته است .در نتیجه زبان فارسی و
حافظ خوانی هنوز در برخی نقاط هند مورد استفاده است و
مهمتر آن که جمعیت قابل توجهی در آن کشور مسلمانند.
(ح��دود  160میلی��ون نفر) اگر بعد از جن��گ جهانی دوم
پاکستان از هندوستان جدا نشده بود ،کشور هند هم اکنون
همسایهایران بود .بنابراین فاصله جغرافیایی دو کشور بسیار
نزدیک است (عامل س��وم) و اگر پاکستان نیز بهاین اتحاد
بپیوندد ،آنان عمال در همسایگیایران قرار میگیرند.
نکته آخر آن که ،هندوس��تان بهترین اقتصاد مکمل در
منطقه برایایران محس��وب میشود؛ زیرا تولیدکننده جدی
نفت و گاز نیست .جمعیت گس��ترده روستایی دارد (حدود
 50درصد جمعیت) و همزمان صنایع آن به سرعت در حال
رشدند؛ به خصوص که با اتکا به رشد سریع تکنولوژی تجارت
خارجی آن کش��ور به سرعت در حال رشد است .وجود زبان
رسمیانگلیسی در آن کشورنیز ،کمک موثری در فرآیند رشد
اقتصادی و تجارت آن کشور دارد و دسترسی آنان به اطالعات
و بازارهای جهانی را سریعتر و کم هزینهتر کرده است.
اگر به مجموعه س��ه کش��ورایران -هند و پاکستان ،دو
کشور افغانستان و تاجیکستان را اضافه کنیم که هردو فارسی
زبانند ،مجموعهای قابل اعتنا در اتصال مناطق جنوب آسیا
و خاورمیانه به وجود میآید و قابلیت آن را دارد که س��هم
قاب��ل توجهی از تجارت آنان در درون منطقه صورت گیرد.
به عالوه همانگونه که ترکیه از منطقه خاورمیانه به طرف
منطقه اروپا متمایل شده و موجب اتصال دو منطقه گردیده
اس��ت،ایران نیز میتواند موجب ارتباط نزدیک کشورهای
خاورمیانه با کش��ورهای جنوب آسیا گردد؛ زیرا کشورهای
هندوستان ،افغانستان و پاکستان هم اکنون جزو کشورهای
منطقه جنوب آسیا طبقهبندی میشوند.
قابل ذکر اس��ت که اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری
منطقهای ( )SAARCبا مشارکت هشت کشور افغانستان،
بن��گالدش ،بوتان ،هندوس��تان ،مالدیو ،نپال ،پاکس��تان و
س��ریالنکا در س��ال  1985به وجود آمد .ای��ن اتحادیه در
مقایسه با سایر اتحادیهها در آسیا چون آسهآن که  25درصد
از کل تجارت آن در درون کشورهای عضو صورت میگیرد،
رشد مناسبی نداشته است و میزان تجارت بین کشورهای
عض��و آن فقط حدود  5درص��د از مجموع تجارت خارجی
آن کش��ورها است .بنابراین اگر هندوستان بخواهد به رشد
سریع خود ادامه دهد ،مجبور است در آینده به سوی اتحاد
با کشورهایی حرکت کند که امکان مبادله کاال و خدمات با
آنان گستردهتر و تنوع فعالیت اقتصادی در بین آنان بیشتر
است .به عالوه -و شاید مهمتر از آنان -امنیت تامین انرژی
برای به حرکت درآوردن چرخهای عظیم صنعتی هندوستان

هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکند که نشانه اخیر آن عالقه
آن کشور به ایجاد لوله انتقال گاز از ایران به آن کشور بود که
تنها به دالیل سیاسی بینالمللی فعال مسکوت ماند.
ایران خود اقتصادی بزرگ و پتانسیلهای قابل اعتنا در
منطقه دارد؛ ولی شایسته او نیست که همردیف کشورهایی
چون مونته نگرو ،کاستاریکا یا اروگوئه براساس طبقهبندی
گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011
( )1390قرار گیرد و همزمان از او انتظار داشت که در تعامل
با اتحادیههای اقتصادی که در جهان و منطقه به وجود آمده
یا در حال شکلگیری است بدون مشارکت و همکاری جدی
با دیگران و ایجاد زمینه رشد سریع اقتصادی با رقبای بزرگ
رقابت نماید و تولید و صادرات خود را به فعالیتی مسلط در
کشور تبدیل کند.
از ط��رف دیگر ایران جزو منطقه خاورمیانه اس��ت که 12
کش��ور از  19کشور عضو آن عرب زبانند و به صورت طبیعی
نزدیکی بیش��تری با یکدیگر دارند یا خواهند داشت .به عالوه
تحت تاثیر عوامل متعدد سیاسی -مذهبی و اجتماعی درگیری
دراین منطقه در طی تاریخ و به خصوص پس از جنگ جهانی
دوم بسیار زیاد بوده است .اگر ایران بتواند در قالب فعالیتهای
اقتصادی از مراکز تنش سیاس��ی در منطقه خاورمیانه دوری
گزین��د ،فرصت بس��یار بهتری ب��رای بازس��ازی اقتصاد خود
خواهد داشت و مهمتر آن که بازارهای پایدارتری برای فروش
محصوالت خود به وجود خواهد آورد.با توجه به مجموعه عوامل
فوق به نظر مناسب میرسد که دو سوال طرح شده در اولاین
یادداشت به بحث کارشناسی گذاشته شود تا ابعاد مختلف آن
مورد بررسی قرار گیرند و پس از ایجاد اجماع در بین مدیران
کسبوکار ،متخصصین و سیاستمداران ،سیاستهای اجرایی
طراح��ی ش��وند و به اجرا درآیند .بدیهی اس��ت اگر بررس��ی
کارشناس��ی دقیق صورت گیرد ،کشورهای طرف پیشنهاد از
همکاری گس��تردهتر باایران استقبال خواهند کرد؛ زیرا منافع
اقتصادی آنان نیز دراین مسیر مورد توجه قرار گرفتهاند.
در نهای��ت الزم اس��ت به نکات زیر توجه ش��ود که اوال
حرکت در جهت پیشنهادی به منزله توقف در همکاریهای
دیگر اقتصادی کشور نیست ،بلکه مهمترسیم نقشه راه برای
آینده اس��ت .نکته دوم آن ک��ه در صورت ادامه روند مثبت
مذاکرات سیاس��ی کش��ور با غرب و کاهش محدودیتها
(تحریمها) انتظار میرود که کشور هندوستان از همکاری
گستردهتر اقتصادی با ایران استقبال نماید؛ زیرا برای تامین
رشد سریع خود بیش از هر عامل دیگر به امنیت در تامین
نفت و گاز و محصوالت آن نیازمند است.
نکت��ه دیگ��ر آن که انتظارات ف��وق در صورتی محقق
میشوند که ساختار داخلی اقتصادایران برای بهرهگیری از
همکاریهای بینالمللی و رقابت در صحنه جهانی با هدف
افزایش تولید و اش��تغال و در جهت رقابتی شدن بازسازی
ش��ود.نکته نهایی آن اس��ت که وضعیت نابسامان فعلی در
برخی از کش��ورهای جنوب آسیا نباید مانع فکر کردن در
مس��یر پیشنهادی ش��ود؛ زیرا پیشبینی میش��ود که در
س��الهای آینده شرایط اقتصادی در کشورهای آن منطقه
چون کشورهای آسیای جنوب شرقی در چند دهه گذشته
به سرعت رو به بهبود گذارد.

همه آنچه درباره سوئیفت باید بدانید

ایران میتواند با
توجه به مقررات
سوئیفت با ارسال
پیام بیشتر از
طریقسوئیفت
سهام بیشتری را
در این شرکت به
خود اختصاص
دهد

اقدامات پیش�نهادی ایران در مقابل�ه تحریم احتمالی

س�وئیفت در آینده :ای��ران میتواند با توجه به مقررات
س��وئیفت با ارسال پیام بیشتر از طریق سوئیفت سهام
بیش��تری را در این ش��رکت به خود اختص��اص دهد.
همچنین سیستم سوئیفت تنها نظام مبادله پیامهای
مخابراتی بینالمللی نیست و ایران میتواند در صورت نیاز
از روشهای جایگزین مانند تلکس استفاده کند .استفاده
از امکانات س��وئیفت در کشورهای دیگر نیز میتواند به
عنوان خدمات جایگزین مورد توجه قرار گیرد.

نگر
آینده

بانکهای س��هامدار انتخاب میش��وند .کشورهایی که
میزان س��هام آنها کمتر از نصاب الزم برای معرفی یک
عضو هیأت مدیره اس��ت ،میتوانند بهطور مشترک به
ش��رطی که مجموع سهام آنها به حد نصاب برسد ،یک
عضو هیئت مدیره را معرفی کنند.
اس�تفادهکنندگان مجاز از سوئیفت :دس��ته اول اعضا
اصلی سوئیفت هستند و اداره مرکزی هر بانک سهامدار
س��وئیفت به عنوان عضو اصلی شناخته میشود .دسته
دوم اعضای فرعی س��وئیفت هس��تند و شعب خارج از
کش��ور بانکهای عضو یا شرکتهای فرعی که حداقل
 90درصد سهام آن متعلق به بانک عضو باشد به عنوان
اعضای فرعی س��وئیفت پذیرفته میشوند .دسته سوم
بهرهبرداران سوئیفت هستند که آنها شامل اعضای غیر
بانکی هس��تند که در یکی از رشتههای عملیات بانکی
فعال هستند ،مثل کارگزاران بورس یا صرافیهایی که
در زمینههای مختلف از قبیل خرید و فروش ارز ،سهام و
سکه و ...فعالیت دارند .این دسته سوم میتوانند از بعضی
خدمات سوئیفت بهرهمند شوند حال آنکه اعضا اصلی و
فرعی میتوانند از کلیه خدمات سوئیفت بهرهمند شوند.
بهرهبرداران سوئیفت فقط میتوانند یک نوع پیام خاص
را با توجه به حرفه خود از طریق سوئیفت مبادله نمایند.
ش�رایط پذی�رش عضویت در س�وئیفت :در خواس��ت
پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفت میبایست مورد
تایید هیأت مدیره قرار گیرد .تامین این سه شرط برای
کش��ور متقاضی عضویت در سوئیفت الزامی است .اول:
تأس��یس سایت س��وئیفت ،در صورت نیاز به راهاندازی
سایت ،کشور متقاضی بایستی محلی را به صورت اجاره
در اختیار سوئیفت قرار دهد تا این شرکت با هزینه خود
سایت سوئیفت را در کشور متقاضی راهاندازی کند .دوم:
معافیت مالیاتی فعالیت سوئیفت ،چون نرخ مالیاتی در
کشورهای مختلف متفاوت است ،شرط فعالیت سوئیفت
در کش��ورهای عضو برخورداری از معافیت مالیاتی در
کشور عضو است .سوم :خط انتقال دیتا ،یک خط انتقال
دیتا بینالمللی به منظور انتقال پیامها از سایت سوئیفت
به خارج برای مدت حداقل پنج سال به صورت اجاره و با
هزینه سوئیفت میباید در اختیار این شرکت قرار گیرد.
شبکه جهانی سوئیفت :اگر تعداد پیامهای ارسالی یک
کشور به حدی باشد که نیاز به راهاندازی سایت سوئیفت
در کشور متقاضی عضویت باشد ،سوئیفت یک سایت در
آن کش��ور تأسیس میکند .در غیر اینصورت پیامهای
کش��ور متقاضی را به سایت س��وئیفت کشور همسایه
منتقل میکند .هر سایت سوئیفت زیر چتر یکی از دو
مرکز عملیات سوئیفت در هلند و امریکا فعالیت میکنند.
کشورهای عضو با توجه به وضعیت جغرافیایی خود زیر
چت��ر حمایتی یکی از دو مرکز ف��وق قرار میگیرد .اگر
یکی از این مراکز به علت نقص فنی از مدار خارج شود،
بالفاصله مرکز دیگری جایگزین آن میش��ود .استفاده
کنندگان از خدمات س��وئیفت وظیف��ه دارند پیامهای
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س��وئیفت ( )SWIFTمخفف انجم��ن بینالمللی
مبادله پیامهای مخابراتی بین بانکی اس��ت .مرکز این
انجمن در کشور بلژیک قرار دارد و به صورت یک شرکت
تعاونی اداره میشود .در اواخر دهه  ،1950تجارت جهانی
بعد از یک دوره رکود اقتصادی طوالنی و همچنین طی
ک��ردن دو جنگ جهانی اول و دوم به س��رعت در حال
توس��عه ب��ود و الزم بود به به م��وازات این تحول حجم
عملیات بین بانکی در سراسر دنیا گسترش یابد .از طرف
دیگر به دلیل عدم رعایت اس��تانداردهای بینالمللی در
مبادالت بین بانکی ،این پدیده باعث ایجاد نابس��امانی
در پرداختهای بینالمللی شده و ضررهای هنگفتی را
متوجه بانکها نموده بود .از اینرو در اوایل دهه 1960
ح��دود  60بانک ب��زرگ اروپایی و امریکایی به این فکر
افتادن��د تا با همکاری یکدیگر نظامی به صورت ایمن و
استاندارد طراحی کنند تا پیامهای مخابراتی بین بانکی
با یکدیگر بدون دغدغه بین کش��ورها مبادله ش��ود .در
دس��امبر سال  1967هفت بانک طراز اول از کشورهای
امریکا ،اتریش ،انگلس��تان ،دانمارک ،سوئیس ،فرانسه و
هلند گرد هم آمدند و مقدمات طراحی این نظام جدید
را فراهم آوردند .طراحی نظام جدید تا سال  1971طول
کش��ید و پس از ارایه نتایج آن در س��ال  1972و انجام
پارهای از اصالحات درآن سال ،در نهایت در ماه مه سال
 1973س��وئیفت با عضویت  239بانک از  15کشور در
شهری در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک شروع
به کار کرد .چهار سال طول کشید تا مراحل قانونی ثبت
شرکت س��وئیفت ،خرید تجهیزات و نصب و راهاندازی
آن انجام گیرد .در نهایت ش��رکت سوئیفت در نهم ماه
مه س��ال  1977با عضویت  518بانک از  23کش��ور با
ارس��ال پنج هزار پیام در روز راهاندازی ش��د .در شروع
کار پیشبینی میش��د حداکثر روزان��ه  300هزار پیام
از طریق این ش��بکه مبادله شود (هر  325کاراکتر یک
پیام سوئیفت را تشکیل میدهد) ،ولی بعدها با توجه به
استقبال فراوانی که از این نظام شد به سرعت حجم این
مبادالت افزایش یافت .تا سپتامبر  ۲۰۱۰بیش از ۹۰۰۰
موسسه مالی در  ۲۰۹کشور جهان از خدمات سوئیفت
بهرهمند ش��دند و به طور متوسط بیش از  ۱۵میلیون
پیام در روز از طریق س��وئیفت مبادله میش��ود .رییس
کنونی هیت مدیره شرکت سوئیفت آقای یاورشاه است
که در پاکستان متولد و بزرگ شده است .مدیر عامل این
شرکت نیز کامپوس الزرو است که اهل اسپانیا است.
مزایای سوئیفت :توسعه روزافزون سوئیفت به دلیل چند
ویژگی صورت گرفت ،دالیل توسعه سوئیفت را میتوان
استاندارد بودن ،قابلیت اطمینان ،امنیت باال ،سرعت باال
و هزینه کم آن ذکر کرد.
سازمان سوئیفت  :س��وئیفت یک شرکت تعاونی است
که سهام آن به بانکهای عضو تعلق دارد و برای تأمین
اهداف مشترک آنها طراحی شده است .منابع درآمدی
سوئیفت از طریق دریافتی حق عضویت اعضا و همچنین
دریافت هزینه ارایه خدمات به مشتریان تامین میشود.
اعضای هیأت مدیره س��وئیفت  25نفر اس��ت و از بین

حسین دانش جعفری

ارس��الی خود را در محل سایت سوئیفت تحویل دهند.
از آنجا به بعد مس��ولیت انتقال پیام به عهده سوئیفت
است.
س�وئیفت و تحریمهای مالی علیه ای�ران :به طور کلی
تحریم مالی ایران چند هدف را دنبال میکند:
 .1ایجاد مانع در برابر دسترسی ایران به منابع مالی
خود در خارج از کشور
 .2ایجاد مانع برای ارائه اعتبار خارجی به ایران برای
نیازه��ای اقتصادی؛ اعم از خریدهای خارجی س��اده تا
سرمایهگذاریهای بزرگ نفتی که به منابع مالی هنگفتی
نیاز دارد.
 .3کنترل تحرکات ایران در صحنه تجارت خارجی از
طریق سیستم بانکی جهانی
 .4کنترل تحویل اسکناس ارزی به ایران برای ایجاد
مانع در تأمین نیازهای روزمره ارزی
 .5ایجاد مانع برای خریدهای خارجی ایران از طریق
روشهای پرداخت غیر بانکی مثل خریدهای تهاتری یا
خریدهایی که وجه آن در قالب داراییهای دیگری مثل
طال پرداخت میشود.
 .6ایجاد مانع برای تزریق مجدد منابع صادرات غیر
نفتی به اقتصاد ایران
 .7افزایش هزینه صادرات و واردات ایران و در صورت
امکان مختل کردن آن
امریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان که طرف مذاکره ایران
در مذاکرات هستهای هس��تند برای تشدید فشارهای
تحریم بر ایران در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدهاند
که با افزایش سهام مدیریتی خود در سوئیفت از امکانات
این ش��رکت برای اعمال فشار بیش��تر به ایران استفاده
کنند .به همین دلیل در ژانویه  ۲۰۱۲کشورهای اروپایی
وامریکاخواستارقطعخدماتسوئیفتبهبانکهایایرانی
(شامل بانک مرکزی) ش��دند .در این اطالعیه آمده که
عضویت ایران در سوئیفت نقض تحریمهای ایالت متحده
و اروپا در مورد ایران اس��ت .بعد از این اطالعیه شرکت
سوئیفت طی بیانیهای به ایران اعالم کرد که تا ژوئن سال
 2012خدمات خود را به بانکهای ایرانی متوقف خواهد
کرد .اوایل س��ال  1391سوئیفت طی اطالعیه دیگری
اعالم کرد که خدمات خود را به ایران متوقف کرده است
ولی بالفاصله  3روز بعد در این اطالعیه تجدید نظر کرد و
عنوان شد که توقف خدمات مربوط به بعضی از بانکهای
دولتی مشمول تحریم است و به کل خدمات سوئیفت به
ایران تسری پیدا نمیکند.

گزارش تحلیلی

بشناسیم ،مقابله کنیم
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

آغاز راهی
به سوی ناکجاآباد

اروپا چطور از این همه دردسر
اقتصادی نجات مییابد؟
ترجمه مریم انصاری
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ای��ن روزها به نظر میرس��د
که خطر انفجار بحران بدهی
دولتهای اروپایی و ورشکسته
ش��دن بانکه��ای اروپای��ی
اندکی کمرنگ ش��ده اس��ت
زی��را برنامهه��ای وامی بانک
مایکلباسکین مرک��زی اروپا و ت�لاش برای
استاداقتصاد کنترل بحران یونان با شدت و
دانشگاهاستنفورد حدت ادامه دارد .اما در چنین
شرایطی باید کامال نگاهی به آینده داشت .اتحادیه اروپا،
مقروض اروپایی
منطقه یورو ،و کش��ورهای به شدت
ِ
حاال دارند به کجا میروند؟ صحنه برای س��ه سناریو
مهیا میشود که هریک از آنها چالشهایی برای اقتصاد
اروپا و اقتصاد جهانی ،نظام بانکی و مالی ،و روابط میان
اعضا و موسسات اتحادیه به همراه دارد.
در سناریوی اول :اروپا با وحدت بیشتر از این بحران

سربرمیآورد و البته محدودیتهای بیشتری بر بودجه
کش��ورهای عضو وارد میکند تا خط��رات ظاهری را
کاهش دهد .منطقه یورو که قدرتمند و گسترده است
در این فرایند شرکت میکند ولی خطر بحران ارزی در
آینده باقی میماند.
در سناریوی دوم :اروپا دو الیهای میشود و یورویی
دوالی��ه خواهد داش��ت ،ب��ه این نحو که کش��ورهای
ضعیفتر از واحد جداگانه «یورو-ب» استفاده میکنند
که ارزش��ش میتواند درقبال «یورو-الف» اقتصادهای
قویتر ،ش��ناور باش��د .ای��ن توافقنام��ه میتواند به
اقتصادهای نابس��امان این قول را بدهد که اگر بتوانند
خود را باال بکش��ند به «یورو-ال��ف» بازگردند و برای
این کار نس��بت به زمانی که از واحد پول خود به یورو
پیوستند ،آمادگی بیشتری داشته باشند.
در سناریوی آخر :اروپایی مرکززدوده سر برمیآورد
و منطقه یوروی کوچکتر و متجانستری از اقتصادهای

هستهای اتحادیه شکل میگیرد .این ساختار به مذاق
شهروندانی که از فزونی قدرت اتحادیه اروپا در بروکسل
و از دس��ت رفتن حکومت س��نتی ناراضیاند ،بسیار
بیشتر خوش میآید؛ و بعضی اعضای کنونی اتحادیه
اروپا همچون یونان به واحدهای پولی ملی قبلی خود
بازمیگردند.
هیچکدام از این گزینهها مطلوب نیستند و هرکدام
دشواریها و مخاطرات جدی مختص به خود را دارند.
رفع و رجوع کردن بخشبخش شاید بهترین شیوهای
باش��د که میتوان متصور ش��د .مثال فرض کنید که:
یونان (یا هر کش��ور دیگری) چگون��ه میتواند یورو را
ترک کند و در عین حال فشار کاهش دستمزد را که
برای بازیابی توان رقابتی مورد نیاز است کنترل کند و
همینطور از ناآرامی اجتماعی ناشی از مقروض شدن
بگریزد؟ هر وقت گفته شود که یونان قصد دارد چنین
کاری کند( ،بسیار پیش از آن که بتواند واحد پول جدید

سارکوزی رفت ،دردسرش برای مرکل ماند
آیا حمایت از برنامه ریاضت اقتصادی با تغییر دولت فرانسه کاهش مییابد؟

منبع:گاردین
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دست به کاری نزند که اوضاع را پیچیدهتر از گذشته کند.
واقعیت این اس��ت که آلم��ان هم در گذش��ته روزهای
ریاضت را پشت سر گذاشته است .گرهارد شرودر که پیش از
مرکل ،صدر اعظم آلمان بود برنامهای را معرفی کرده بود که
بر اساسش مالیاتها کاهش مییافت ،وضعیت بیکاری بهتر
میشد و برخی برنامههای رفاه اجتماعی وارد مرحله جدیدی
میش��دند .این برنامه تا حدودی شبیه برنامه «رفاه به کار»
بود که توس��ط بیل کلینتون رییس جمهور سابق امریکا در
آن کش��ور به اجرا در آمده بود .اصالحاتی که ش��رودر انجام
داد ،باعث ش��د س��طح بیکاری در آلمان از  5میلیون نفر در
سال  2005میالدی به  2.8میلیون نفر در زمان حال کاهش
پیدا کند .آنگال مرکل نیز از زمانی که به قدرت رسید تقریبا
برنامهه��ای مش��ابهی را ادام��ه داد و آن را در جریان بحران
مالی اروپا به س��ایر کش��ورهای حوزه یورو نیز تس��ری داد.
پنج س��ال پیش هم که نیکال سارکوزی تازه رییس جمهور
فرانسه شده بود در اولین دیدار رسمیاش با مرکل در برلین
مواضع مشابهی را مطرح کرد که به تدریج در سالهای بعد
به شکلگیری برنامه کنترل وضعیت مالی در  17کشور حوزه
یورو بدل شد .سارکوزی و مرکل میگفتند از این طریق جلوی
از هم پاشیده ش��دن اروپا را میگیرند .اما حاال و با پیروزی
اوالند باید منتظر چه وضعیتی بود؟ آنگال مرکل بدون متحدی
مثل نیکال سارکوزی چه خواهد کرد؟ مرکل از طرفی میداند
که نمیتواند کامال روی حمایت دیوید کامرون نخست وزیر
انگلیس حساب باز کند .اما در عین حال این را هم میداند که
حمایت فرانسه برای حفظ ثبات مالی در اتحادیه اروپا ضروری
اس��ت .برخی ناظران خوش بین معتقدند مرکل که آلمان را
در دورانی بسیار س��خت در عرصه اقتصادی رهبری کرده و
اقتصاد آن را به طرز معجزه آسایی در سطح باال نگه داشته،
ق��ادر خواهد بود که ب��ا اوالند هم کنار بیاید و برنامه ریاضت
اقتصادی را ادامه بدهد .اما به هر حال نباید از این نکته غافل
شد که مرکل و آلمان نمیتوانند بدون متحدانشان کاری از
پیش ببرند .فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اروپا است و حضور
و حمایتش در هر برنام��های درباره ثبات پولی اتحادیه اروپا
ضروری مینماید .در چنین شرایطی فقط باید منتظر ماند و
دید که ریاضت اقتصادی اروپا به کجا میرسد.

اوالند گفته که
«شروعی تازه را
برای اروپا» رقم
خواهد زد .معنی
حرف او احتماال
تجدید نظر در
معاهدهمالی
اروپایی است و
به همین جهت
بوده که بسیاری
از سرمایهگذاران
از این اظهار نظر
او ابراز نگرانی
کردهاند
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اینطور که نتیجه انتخابات اخیر در کشورهای مختلف اروپایی
نش��ان میدهد ،مردم اروپا قصد دارند فقط کسانی را بر سر
کار بیاورند که قادر به متوقف کردن برنامه ریاضت اقتصادی
در این قاره باش��ند .در چنین ش��رایطی به نظر میرسد که
آنگال مرکل -صدر اعظم آلمان و طراح سیاستهای ریاضت
مالی -اکنون در موقعیت سختی قرار گرفته است چون یکی
یکی دارد متحدان خود در عرصه اجرای این سیاس��تها را
از دس��ت میدهد .نمونه بارز این ماجرا را میشد در جریان
مناظره انتخاباتی فرانسوا اوالند و نیکال سارکوزی درست پیش
از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مشاهده
کرد .یک اتهام اصلی که در مناظره تلویزیونی از سوی اوالند
به سارکوزی وارد ش��د این بود که او در مقابل سیاستهای
آلمان مقاومت نکرده اس��ت .اوالند معتقد بود که سارکوزی
دربرابر فش��ارهای مرکل برای اجرای برنامه کاهش هزینهها
تسلیم شده است .اما این دیدگاه پیش از فرانسوا اوالند هم
در کارزارهای انتخاباتی مطرح شده بود .مثال دولت مارک روته
نخست وزیر هلند مدتی پیش به همین جهت سقوط کرد.
گفته میشد که این دولت تسلیم برنامه اروپا برای سفت کردن
کمربندهای اقتصاد شده و از این جهت باید از کار برکنار شود.
ام��ا این هم تمام ماجرا نبود .خود اعضای حزب آنگال مرکل
دموکرات مسیحیها -هم در آلمان با معضالت زیادی مواجهشدند و در انتخابات محلی از ائتالف برکنار ماندند .البته این
حزب موفق شد در مناطق شمالی آرای زیادی به دست آورد
اما ش��کی نبود که عملکرد حزب دموکرات مسیحی در این
انتخابات از هر زمان دیگری ضعیفتر تلقی میشد.
حاال ام��ا با پیروزی فرانس��وا اوالند در انتخابات ریاس��ت
جمهوری فرانسه ،اوضاع شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
او در سخنرانی پیروزیاش در شهر کوچک تول در فرانسه اعالم
کرد که «حاال دیگر ریاضت اقتصادی اجتنابناپذیر نیست» .این
دقیقا اشارهای بود به موضع سارکوزی در پذیرش برنامه ریاضت

اقتصادی .البته با وجود تمام این حرفها ،اوالند به احتمال قوی
قادر نخواهد بود که تغییراتی اساسی در برنامه اروپایی ریاضت
اقتصادی ایجاد کند .در شرایطی که اقتصاد یونان ،ایتالیا ،اسپانیا
و برخی کشورهای اروپایی دیگر وضعیت بدی داشتند ،اقتصاد
قدرتمند آلمان توانست اروپا را فعال نجات دهد .تولید و صادرات
آلمان هنوز هم موتور محرکه اروپا است و جنگیدن با نظر آلمان
هم کار آسانی نیست .بر اساس معاهده مالی که آنگال مرکل
در س��ال جاری میالدی تدوین کرد ،کشورهای عضو اتحادیه
اروپا تعهد دادهاند که میزان کسریهایشان بر اساس قیمتهای
بازار ،بیش از سه درصد از تولید ناخالص داخلی نشود .در چنین
ش��رایطی این کش��ورها باید هنوز محدودیتهای شدیدی بر
بدهیهای دولتی اعمال کنن��د .در این معاهده در عین حال
اقدامات تنبیهی و قانونی برای خاطیان هم در نظر گرفته شده
تا وضعیتی مشابه آنچه که در ورشکستگی یونان رخ داد ،دیگر
به وقوع نپیوندد .اما اوالند پس از پیروزی در انتخابات ریاست
جمهوری فرانس��ه گفته که «ش��روعی تازه را برای اروپا» رقم
خواه��د زد .معنی حرف او احتماال تجدید نظر در این معاهده
مالی اروپایی اس��ت و ب��ه همین جهت بوده که بس��یاری از
سرمایهگذاران از این اظهار نظر او ابراز نگرانی کردهاند .در همین
حال ،پی��روزی احزاب رادیکال در یونان که آنها هم مخالف با
سیاست ریاضت اقتصادی هس��تند ،اوضاع را پیچیدهتر کرده
اس��ت .ش��اید به همین جهت بود که در همان هفته پس از
سخنان اوالند ،واحد پول یورو نیز سقوط کرد .اخیرا گیدئون
ریچمن اقتصاددان معروف نیز مقاله ای در روزنامه فایننشال
تایمز نوش��ته که عنوانش هس��ت« :آلترناتیوی برای ریاضت
اقتصادی وجود ندارد» .او در مقالهاش تاکید میکند که فرانسه
کشوری است که دولتش  56درصد از تولید ناخالص داخلی را
مصرف میکند و از اواسط دهه  1970میالدی ،بودجه متعادلی
نداشته و در عین حال یکی از کشورهایی در دنیاست که مالیات
در آن بسیار باال است .پس شاید بهتر باشد که دولت این کشور

خود را تولید کند) ،سپردههای بانکی یورویی از یونان
خواهند گریخت .در نتیجه یونان مجبور خواهد شد تا
نظارتهایی بر سرمایهها اعمال کند .برخی قراردادهای
یورویی تحت نظارت قوانین یونان قرار خواهند گرفت،
برخی دیگر تحت قوانین کشورهای اروپایی دیگر و نیز
قوانین انگلیس و امریکا .در نتیجه آش��فتگی حقوقی
ایجاد خواهد شد .با این وجود حفظ یورو و تالش برای
تعدیل دستمزدها خطر ناآرامی ش��دیدتری را ایجاد
میکن��د و درواقع فقط میتواند ام��ر گریزناپذیر را به
تعویقبیاندازد.
اما نباید اروپا را از دسترفته قلمداد کرد .اروپا هنوز
نقاط قوت بسیاری دارد و با اصالحات منطقی میتواند
از این مهلکه نجات پیدا کند و سرانجام به ثبات و ثروت
دست یابد .اما اکنون بیشتر به نقطه شروع این فرایند
نوسازی نزدیک هستیم تا به نقطه پایان آن .آینده هنوز
محتاج تفکر بیشتر است.
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

کمال درویش
وزیراقتصادپیشین
ترکیه،مدیربرنامه
توسعهسازمانملل،
و نایب رییس و
مجریبرنامهتوسعه
و اقتصاد جهانی در
موسسهبروکینگز

افتادن به چا ِه تبعیض
نگاهی به نابرابری درآمدها و تاثیرش بر آینده اقتصاد
ای��ن روزه��ا تبعی��ض در درآمدها در بس��یاری از
کشورهای دنیا رو به افزایش است و به همین جهت،
توجه بخش علمی و سیاس��تگذاران بیشتر به این
مس��اله معطوف شده اس��ت .در عین اینکه دالیلی
اخالقی و اجتماعی برای نگرانی از نابرابری هس��ت،
اما این دالیل فی نفس��ه ارتباطی با سیاس��تهای
اقتصاد کالن ندارند .در ابتدای قرن بیستم نیز برخی
میگفتند سرمایهداری به خاطر تمرکز رو به افزایش
س��رمایه در یکجا ،تقاضای حقیقی را دچار ضعف
میکند و به «اش��باع پسانداز» منجر میشود ،چرا
که افراد خیلی ثروتمند بسیار پول ذخیره میکنند.
اقتصاددانان کالن میگویند نرخ سود کوتاهمدت را
هم��واره میتوان آنقدری پایی��ن گرفت که نرخی
معق��ول برای کار و تقاضا ایجاد کند .اکنون با ظهور

دوباره نابرابری ،استداللهایی که مشکالت اقتصاد
کالن را ناشی از تمرکز درآمد میدانند دوباره مورد
توجه قرار گرفتهاند.
راگ��رام راج��ان که اقتص��اددان ارش��د صندوق
بینالمللی پ��ول بوده در کت��اب اخیرش «خطوط
اشتباه» روایتی قابل قبول از رابطه میان نابرابری در
درآمد و بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸تعریف میکند.
راج��ان میگوید که تمرکز عظی��م درآمد در باال به
سیاستهاییمنجرشدکهگروههاییبادرآمدمتوسط
و پایین را به گرفتن وامهایی ناپایدار واداشت؛ در این
دوره همچنین قروض کارتهای اعتباری به شدت
افزایش یافت .رش��د مصرف همچنان ادامه داشت و
خیلیها با بیشتر فرو رفتن در قرض به مصرفگرایی
عادت کردند .افراد خیلی ثروتمند که بعضیهاشان
خارج از امریکا بودند ،به طور غیرمس��تقیم به سایر
گروههای درآمدی قرض میدادند ،و بخش مالی به
شیوههایی تهاجمی واسطهگری میکرد .این فرایند
ناپایدار در سال  ۲۰۰۸دچار توقفی آسیبزا شد.
جان استیگلیتز در کتاب «سقوط آزاد» و رابرت
ریش در کتاب «بعد از شوک» داستانهای مشابهی
گفتهاند و اقتصاددانانی چون مایکل کامهوف و رومن
رانس��یر فرمول ریاضی ارتباط محتمل میان تمرکز
درآمد و بحران مالی را تدوین کردند .با اینکه الگوهای
بنیادین متفاوت اند ،نسخههای کینزی بر این نکته
تاکید میکنند که اگر افراد بسیار ثروتمند زیاد پول
ذخیره کنند ،تمرکز فزاینده درآمدها میتواند به جای
سرمایهگذاری باعث مازاد شدن پساندازها شود.

سیاست اقتصادی کالن میتواند با هزینه کردن
کسریها و نرخ بسیار پایین سود ،به جبران خسارت
بپردازد .اما اگر سهم باالترین گروه درآمدی کماکان
باال رود ،مشکل برطرف نمیشود .در عین حال وقتی
نرخ س��ود به پایینترین حد ممکنش رسیده باشد،
سیستم دیگر راهکاری ندارد و به بنبست میرسد.
ح��اال بیایید یک س��وال نامتعارف بپرس��یم :آیا
مش��کل در امریکا این نبود ک��ه پساندازها بیش از
ان��دازه کم بودند و نه بیش از حد زیاد؟ آیا کس��ری
حساب جاری دائمی کشور واقعا کمبود تقاضا بود یا
این که باید آن را نشانگر مصرف افراطی دانست؟ آثر
اخیر راجان ،استیگلیتز ،کامهوف ،رانسیر و سایرین
این پارادوکس ظاهری را توضیح میدهند :کسانی
که در باالترین جایگاه درآمدیاند تقاضای بقیه را رفع
میکنند و این مساله سطوح باالی اشتغال و کسری
زیاد حسابهای جاری را ایجاد میکند .هنگامی که
در سال  ۲۰۰۸میالدی ورشکستگی رخ داد ،انبساط
پولی کالن مانع از آن ش��د که مصرف در
مالیاتی و ِ
امریکا فلج ش��ود .ولی آیا این کار مساله بنیادین را
برطرف کرد؟ با وجود آن که سازوکارهایی که منجر
به تمرکز افزوده درآمد میش��دند تغییری نکردند،
دیگر قرض گرفتن کار آسانی نیست؛ و به این معنا
شکلگیری یک حلقه صعودی -نزولی (هنگامی که
قیمتهای بس��یار باال در بازار ایجاد تورم کرده و در
پی آن قیمتهای بسیار پایینی میآیند که مخرب
اند و به ورشکس��تگی تولیدکنندگان میانجامند)
دیگر نامحتمل است .اما این شرایط ،مشکل دیگری

گره کالف را باز کنید
آیا امید به نجات از بحران اقتصادی آرزویی کاذب است؟

نگر
آینده
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قضی��ه نج��ات از بح��ران
اقتص��ادی یک ج��ور کالف
س��ردرگم اس��ت .دادههای
اقتصادی نشان میدهند که
اقتص��اد و درآم��د واقعی در
انتهای سال  ۲۰۱۱میالدی
جیمز سوروویکی با س��رعتی مناس��ب رشد
نویسندهاقتصادی داشتهاند؛ و بیکاری ،به رغم
نیویورکر این که هنوز بسیار باالست،
دو درص��د از نقط��ه اوجش
کمتر ش��ده است .تجربه تلخ گذشته شاید وادارمان
کند که این ارقام را به چشمی بدبینانه نگاه کنیم .اما
حداقل چند دلیل هست که بتوان گفت اینبار با یک
شکوفایی کاذب مواجه نیستیم.
 -1یک نشانه مثبت این است که امریکاییها دوباره

دارند خودروهای جدید میخرند .این یک تغییر مهم
است ،تقاضای بیشتر به افزایش اشتغال میانجامد.
در سال گذشتته سازندگان خودرو و سازندگان لوازم
جانبی خودرو  ۴۵هزار کارگر اس��تخدام کردند؛ و با
این که دیترویت نسبت به گذشته بسیار کوچکتر
ش��ده ،صنعت خ��ودرو هنوز تجارتی بزرگ اس��ت
بس��یاری از خودروهای «خارجی»ای که در ایاالتمتحده به فروش رسیدهاند درواقع در اینجا ساخته
ش��دند -و بنابرین بازگش��ت آن به شرایط عادی بر
اقتصاد سراسری تاثیری فراگیر خواهد گذاشت.
 -2همانط��ور که گری پینت��ر ،اقتصاددان «یو.
سی .اس» ،میگوید ،کاهش تقاضای خانه پاسخی به
اقتصاد کند و بیکاری رو به افزایش در میان جوانان
در چند سال گذشته بود .در سالهای ۲۰۱۰ ،۲۰۰۸
و  ۲۰۱۱میالدی تعداد خانهها کاهش یافت ،علیرغم

این که جمعیت هنوز درحال رش��د بود .افت تعداد
خانههای جدید که اسکات سامن ِر اقتصاددان به آن
نام «افسردگی جمعیتشناسانه» را داده است ،صرفا
نتیجه بهبودی کمرونق نیست؛ بلکه یکی از دالیل
اصلی آن است .ما به ساخته شدن خانههایی جدید
نی��از داریم که به گ��ردش فعالیت اقتصادی کمک
کنند .اما ،این دفعه س��اخت و ساز که غالبا راهحل
بح��ران بود ،خود به وزنهای منفی برای اقتصاد بدل
شد .خرید کاالهای بادوام -مثل ماشین لباسشویی
و اقالم مشابه -در طی چند سال گذشته بسیار کم
بوده است .اینها خبر بد بود .خبر خوش این است که
هنگامی که این روند معکوس شود تقاضا به شدت
باال میرود ،هم برای خان��ه ،باالخص برای اجاره ،و
هم برای تمام وسائلی که در خانه استفاده میشود.
اما تحقیقات هیچ ش��اهدی به دست نمیدهند که

ایجاد میکند .هنگامی که از این شرکتها پرسیده
میشود چرا دیگر س��رمایهگذاری نمیکنند ،دلیل
اکثر آنها تقاضای ناکافی است .اما اگر درآمد همیشه
نصیب قشر باال بشود تقاضای داخلی چگونه میتواند
مطلوب باشد؟
تقاضای مصرفی کاالهای لوکس بعید اس��ت که
بتواند این مس��اله را حل کند .به عالوه ،نرخ سود در
ظاهر نمیتواند منفی بشود و باال بردن بدهی عمومی
میتوان��د سیاس��تهای مالیاتی را بی��ش از پیش
ناکارآمد کند.
بنابری��ن اگر نتوانیم س��از و کارهایی را که باعث
تمرکز درآمد میشوند خنثی کنیم ،افراد فوقالعاده
ثروتمند به ذخیره بخش اعظم درآمدشان میپردازند،
کاالهای لوکس نمیتواند تقاضای کافی ایجاد کند،
گروههای درآمدی پایینتر دیگر قدرت قرض کردن
ندارند ،سیاستهای مالیاتی و پولی اثرگذاریشان را
از دس��ت دادهاند ،و بی��کاری را نمیتوان صادر کرد
و اقتص��اد از کار میافتد .بهب��ود فعالیت اقتصادی
امریکا در ابتدای سال  ۲۰۱۲میالدی هنوز مرهون
سیاستهای مالی خارقالعاده انبساطی و کسریهای
مالیات��ی ناپایدار اس��ت .اگر همانطور که کس��ری
بودجه را تقلیل میدهند ،تمرکز درآمد را نیز تقلیل
میدادند ،میشد هزینه تقاضا را با درآمدهای پایدار
و فراگیر در بخش خصوصی فراهم کرد .آنگاه میشد
بدون ترس از رکود ،بدهی عمومی را تقلیل داد ،چرا
که تقاضا در بخش خصوصی قوت بیشتری میگرفت.
س��رمایهگذاری نیز همپای تقاضا رشد میکرد .این
سیر استداللی علیالخصوص درمورد امریکا صادق
اس��ت که تمرکز درآمد باالی��ی و چالشهای مالی
بس��یاری درپیش دارد .اما س��هم درآمدی باالتر در
باالی هرم مسالهای جهانی است و مشکالتی که در
اقتصاد کالن ایجاد میکند را نمیتوان بیش از این
نادیده گرفت.

چرا به رهبر جدید بانک جهانی چشم امید دوختهام
مدتی پیش پیش��نهاد دادم
که رهب��ری بانک جهانی به
یک رهبر پیش��رو در عرصه
توس��عه جهانی داده شود و
نه یک بانکدار یا سیاستمدار
خودی .همچنین نوشتم که
جفری ساکس «بان��ک جهانی نیاز به فردی
استاد دانشگاه حرف��های و ماه��ر دارد ک��ه
کلمبیاومشاور آمادگی مواجهه با چالشهای
عظیم توسعه پایدار را از ابتدا
مخصوصدبیر
ِ
کل سازمان ملل داشته باشد ».با انتخاب جیم
متحد بن کی مون کیم ،جه��ان دقیقاً به همان
ونویسنده«پایان چیزی که گفتم میرس��د،
فقر» و «ثروت یعنی یک رهبر خارقالعاده
مشترک» و پیش��رو در عرصه توسعه.
اوباما با پیشنهاد این شخص،
توسعه را در صف مقدم گذاشته و آشکارا بیان کرده که
«زمان آن رسیده که فردی حرفهای در زمینه توسعه،
رهبری عظیمترین نهاد توس��عهای جهان را به عهده
بگیرد ».انتخاب کیم یک برد برای همه بود ،و من از
این که برای حمایت او از نامزدی خود کنار کش��یدم
خرسندم.
کیم یک��ی از برتری��ن رهبران جه��ان در زمینه
سالمت اجتماعی اس��ت .من در طی این سالها در
کن��ار کیم کار کردهام .او فردی ژرفبین اس��ت و به
حمایت از مناطقی میاندیش��د که هیچ امکاناتی در

آنها موجود نیست .او جسور است و آمادگی مقابله با
چالشهای عظیم را دارد؛ و تفکری به غایت نظامیافته
دارد و پروتکلها و نظامه��ای انتقالی جدیدی برای
جوامع کمدرآمد طرحریزی میکند .او رهبری برنامه
سازمان بهداشت جهانی برای باال بردن سطح درمانی
مردم کش��ورهای کمدرآمد را بر عهده داشت و کاری
که انجام داد مثالزدنی بود .س��الهای بسیاری است
که من در س��خنرانیها و نوش��تههایم میگویم که
مناطق خشکسال که از غرب تا شرق گستردهاند -از
سنگال تا مالی ،نیجریه ،چاد ،سودان ،سومالی ،یمن،
عراق ،ایران ،پاکستان و افغانستان -در حال گسترش
و زیاد ش��دن هس��تند .تا هنگامی که مردم گرسنه
بمانند ،دچار قحطی شوند ،کمبود آب داشته باشند و
سرزندگی و امید نداشته باشند ،هیچ راهکار نظامیای
نمیتواند به این منطقه وسیع پایداری ببخشد .توسعه
پایدار تنها راه پایداری صلح است .تمام اینها اهمیت
بانک جهانی و نقش کیم در سکانداری آن را برجسته
میکند .بانک میتواند آنجایی باش��د که جهان گرد
هم آمده تا به مش��کالت وخی��م و در عین حال حل
شدنی توس��عه پایدار بپردازد و دولتها ،دانشمندان،
متخصصان ،س��ازمانهای مدنی و آحاد مردم را برای
پیشبرد این هدف عالی کنار هم بیاورد .این امر از نظر
جهانی ضرورت دارد و ما همگی میتوانیم به تحقق آن
در آینده کمک کنیم با اطمینان حاصل کردن از این
که بانک جهانی موسسهای است که در واقع متعلق به
جهان است ،و متخصصانه و صادقانه اداره میشود.

تا هنگامی که
مردم گرسنه
بمانند،دچار
قحطیشوند،
کمبود آب داشته
باشند و سرزندگی
و امید نداشته
باشند،هیچ
راهکارنظامیای
نمیتواند پایداری
ببخشد.توسعه
پایدار تنها راه
پایداری صلح
است
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جوانان امریکایی اکنون بیش��تر به زندگی کردن با
والدینشان عالقهمند شده باشند .پینتر بحرانهای
گذشته را بررسی میکند و نشان میدهد که حین
رکودهای اقتصادی در چهل س��ال گذشته ساختن
خانه کاهش یافته اما به محض این که نرخ بیکاری
کمتر شده به حالت س��ابق خود بازگشته است .به
نظر میرسد که امری مشابه اینبار هم اتفاق بیفتد.
نباید نگران بود.
 -3قیمت باالی نفت ،یا افزایش اجارهها میتواند
باعث ش��ود خزانهداری امریکا واکنش شدید نشان
داده و سیاس��ت پول��ی محدودکنن��دهای را به اجرا
بگ��ذارد .مش��کالت اروپا میتواند ب��ر امریکا نیز اثر
بگذارد .دغدغههای سیاسی میتواند در هزینههای
دولت کس��ری ایجاد کند؛ و ورشکستگی ساخت و
ساز نیز اقتصاد را در چنان چاه عظیمی گرفتار کرده
که راه طوالنیای در پیش اس��ت تا بازار کار صحت
و س�لامت خود را بازبیابد .ام��ا اگر بحران چرخهای
ناس��الم بوده باشد (که در آن کم شدن تقاضا منجر
به اخراج نیروها و کم شدن دستمزدها و به تبع آن،
کاهش تقاضا شد) ،احتمال دارد که ما اکنون شاهد
نشانههایی از ورود به یک چرخه سالم باشیم.

خون تازه
در رگهای بانک جهانی
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گزارش

تاجران هندی در تهران
روابط اقتصادی ایران و هند با ورود هیئتی از بازرگانان هندی به تهران وارد مرحله تازهای شد
سعید پدرامی

درست در روزهای پایانی سال گذشته درحالیکه بازرگانان ایرانی مشغول حساب
و کتاب پایان سال بودند هیئتی از تاجران و بازرگانان هندی وارد ایران شدند تا مسیر
پررونقی در مبادالت تجاری دو کشور گشوده شود .اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران میزبان  80بازرگان مسلمان هندی به همراهی دبیر کل وزارت تجارت هند و
رییس فدراس�یون صادرات این کشور بود که برای مذاکره و گفتوگوی مستقیم با
تجار و فعاالن اقتصادی ایران وارد کشورمان شده بودند .پس از نشست اتاق تهران
با هیئت تجاری هند ،الس�یهایی برای تجار ایرانی در کشور هندوستان گشایش
یافت و این امیدواری شکل گرفت که حجم گشایش اعتبارات اسنادی به روپیه برای
بازرگانان ایرانی افزایش یابد .این هیئت اقتصادی عالوه بر تهران به تبریز و مشهد

آلاسحاق:
اتاق تهران به
واسطه ارتباط با
دستگاههایدولتی
از این پتانسیل
برخوردار است
که موضوع رشد
یحیی آلاسحاق رییس اتاق تهران:
تعاملاقتصادی
اهمیت این مناسبات زمانی افزایش
میان ایران و هند را
مییابد ک��ه ش��اهد خیزشهای
به عنوان یک هدف
جدیدی در هر دو کش��ور هستیم.
جدی در دستور
هند در حال تبدیل ش��دن به یک
کار قرار دهد قطب اقتصادی در منطقه است و ایران نیز در حال تمهید
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مقدماتی برای رس��یدن به جایگاهی است که باید در آن
قرار گیرد .هردو کشور در منطقهای قرار دارند که اهل نظر،
آن را قطب کره زمین مینامند .زمینهس��ازی گس��ترش
روابط اقتصادی میان دو کش��ور از آن جهت حائز اهمیت
است که رابطه ایران و هند رابطه ای استراتژیک است که
بنا بر اقتضائات زمان و مکان میتواند ،گاه در قالب توافقات
دوجانبه ،گاه در قالب یک پیمان منطقهای و در مواقعی در
چارچوب همکاری مشترک برای بازار سوم تجلی یابد .به
رغم وجود این امکانات به نظر میرسد ،تهدیداتی نیز وجود
دارد و البته در کنار این تهدیدها ،فرصتهای جدیدی نیز

نی�ز رفتند .بازرگانان هندی در مالقات با همتایان خود در اتاق تهران از پیش�نهاد
دولت هندوس�تان خبر دادند که بر اس�اس آن  45درصد از نفت خریداری شده از
ایران را به روپیه پرداخت کنند .این پیشنهاد با استقبال طرف ایرانی مواجه شد و
دو طرف در نشست اتاق تهران توافق کردند با مذاکرات بیشتر ،راهکارهای اجرایی
آن را عملیاتی کنند .چندی بعد وقتی هیئت اقتصادی بخش خصوصی ایران به هند
میرفت نیز در گفتوگوهایش عالوه بر تقویت مناسبات تجاری دو کشور ،مذاکرات
بر س�ر جایگزینی روپیه به جاری دالر و اجرای هر چه زودتر توافقات قبلی را مورد
گفتوگو قرار داد .در ادامه گزارش�ی میخوانید از عمده س�خنان مطرح ش�ده در
دیدارها و حاشیه دیدارهای هیئت بازرگانان هندی با همتایان ایرانیشان در تهران.

به وجود میآید .خوش��بختانه بررس��یهای اولیه نش��ان
میده��د که روابط تج��اری هند و ای��ران ،از این قابلیت
برخوردار اس��ت که چندین برابر ش��ود .اما عزم راس��خ و
تصمیمات روزآمد پیش نیاز گس��ترش این روابط است و
چنانچه در اتخاذ تصمیمات ،سرعت عمل وجود نداشته
باشد ،فرصتها را نیز از دست خواهیم داد .مراودات تجاری
ایران و هند میتواند به  3یا  4افزایش یابد ،دس��تیابی به
این هدف ،مستلزم توجه ویژه دولتها و بخش خصوصی
دو کشور است .در ایران کمبودی در زمینه منابع واردات و
ص��ادرات وجود ندارد .اما آنچه که اخیرا ً مش��کالتی را در
روند مبادالت تجاری ایجاد کرده ،فرآیند نقل و انتقال ارز
اس��ت .مبادله «فناوری» و «سرمایهگذاریهای مشترک»
گام بعدی روابط ایران و هند اس��ت .اتاق تهران به واسطه
ارتباط با دستگاههای دولتی از این پتانسیل برخوردار است
که موضوع رش��د تعام��ل اقتصادی میان دو کش��ور را به
عن��وان یک هدف جدی در دس��تور کار ق��رار دهد .اتاق

تهران ،آزادانه و با دس��تان باز ،وارد این میدان شده است و
برای تس��ریع و توسعه روابط دو کشور ،تالش خواهد کرد.
آنچه در حال وقوع اس��ت ،کشف یک مسیر تاریخی برای
تغییر رویههای گذشته و حرکت به سوی بازارهای جدید
اس��ت .این تغییر مس��یر ،یکبار در رابطه با کشور چین
صورت گرفت و قصد داریم ،ش��بیه این حرکت را در نوع
روابط تجاری با هند آغاز کنیم.
آرویند مهتا دبیر کل وزارت تجارت

هند :اعضای هیئت  80نفره هندی،
هریک ارباب حوزه تجارت در هند
هس��تند و تمایل دارن��د ،موضوع
واردات و ص��ادرات ب��ا ای��ران را به
شکل مبس��وطتری ،ادامه دهند .اعضای این هیئت ،اغلب
خواستار گسترش داد و س��تدهای تجاری در زمینه دارو،
فناوری پزش��کی و محصوالت کش��اورزی هستند .حجم

تج��ارت خارجی هند  750میلیارد دالر اس��ت اما یکی از
ضعفهای تجارت خارجی هند ،تراز منفی تجاری است که
ح��دود  150میلیارد دالر برآورد میش��ود .س��طح روابط
تج��اری هند با ایران ،کمتر از ظرفیتهای موجود اس��ت.
اکنون  6یا  7کشور بدون عوارض گمرکی کاالهای خود را
ب��ه هند صادر میکنند و به این ترتیب امتیازات ویژهای را
برای همس��ایگان خود قائل شدهایم .موازنه تجاری هند با
ایران منفی اس��ت و تعیین تعرفه ترجیحی از سوی دولت
ایران نه تنها موجب بهبود تراز منفی هند خواهد شد بلکه
در نهایت زمینه رشد مبادالت تجاری دو کشور را نیز فراهم
خواهد کرد .موضوع تجارت با ایران از سطح دولت به بخش
خصوصی انتقال یافته اس��ت تا فع��االن این بخش بتوانند
ش��رکای خود را در ایران بیابند .اتاق تهران به عنوان رابط
دولت و بخش خصوصی در راستای تسهیل برقراری روابط
تجاری دو کش��ور میتواند گام بردارد .باید این ذهنیت را
تغییر دهیم که در زمینه صدور فناوری ،کش��ورهای غربی
قادرن��د بهترینها را ارائه دهند؛ کش��ورهای آس��یایی نیز
میتوانند بهترین محصوالت را عرضه کنند .ایران و هند به
عنوان دو تمدن باستانی در حالی بازیابی موقعیت خود در
منطقههستند.
رفی�ق احم�د ریی�س فدارس�یون

صادرات هند :فدراس��یون صادرات
هن��د از ط��رف وزارت اقتص��اد این
کشور به منظور ارتقا تجارت هند با
س��ایر کشورهای دوس��ت تأسیس
شده است .شرکتهای تجاری ،مشاورهای و بانکها عضو این
فدراس��یون هستند .در حال حاضر فدراسیون صادرات هند
بیش از  15هزار عضو دارد که رس��الت این فدراس��یون این
است که تجارت هند با کش��ورهای مورد اعتماد در سراسر
جه��ان را ارتقا دهد .با وج��ود اعمال تحریمهای غرب علیه
ایران ،کش��ور هندوستان همچنان ایران را به عنوان شریک
تجاری قابل اعتماد خود میداند .از اینرو ،دو کشور موافقت
کردن��د که پ��ول  45درصد صادرات نفت ای��ران به هند به
صورت روپیه به ایران پرداخت شود و دو بانک پارسیان ایران
و  UCOبانک هند نیز توافق کردند در این زمینه همکاری
داش��ته باش��ند .بانک  UCOهند در حال حاضر  24هزار
کارمند و  2500شعبه در سرتاسر کشور هندوستان دارد و
حج��م تجارت این بانک در حال حاض��ر  300میلیارد دالر
است .خواسته دولت هند این است که روپیه جایگزین دالر
در مبادالت تجاری میان دو کش��ور ش��ود و از این رو دولت
هند ،صادرکنندگان این کشور را به سمت تجارت بیشتر با
ایران تشویق میکند.
محم�د نهاوندی�ان رئی�س ات�اق
بازرگانی و صنایع و مع�ادن ایران:

رییس�ه اتاق تهران :متأس��فانه ما
برخی کاالهای هن��دی را از امارات
متحده عربی خریداری میکنیم .از
طرف دیگر بیشتر کاالهایی که ما به
امارات صادر میکنیم در این کش��ور مصرف نمیشود و به
کشورهای دیگری از جمله هند صادر میشود .ایران در حال
حاض��ر بیش از  10میلیارد دالر م��راوده اقتصادی با امارات
دارد که بخش عمده آن شامل مبادالت غیرمستقیم میشود.
ما میتوانیم با مذاکره و تجارت مس��تقیم عالوه بر افزایش
روابط اقتصادی دوجانبه خودمان ،از کم شدن هزینههای آن
نیز سود ببریم.

سریواس�تاوا س�فیر هند در ایران:

میرمحم�د صادق�ی عض�و هیئت

محمدعلی ضیغمی ،معاون سازمان

توس�عه و تجارت ایران :هماکنون
مب��ادالت غیرنفتی ای��ران و هند
حدود  3میلیارد دالر اس��ت که با
اضافه کردن کاالهای نفتی این رقم
به  8میلیارد دالر میرسد .ایران تنها کشوری در خاورمیانه
اس��ت که با وجود ظرفیت باالی تولید فوالد به سنگآهن
وارداتی وابس��ته نیس��ت .ای��ران از نظر تولی��د برنج ،جو،
س��یبزمینی و چغندرقند در خاورمیانه رتب��ه دوم را در
اختی��ار دارد و از لحاظ تولید ذرت و گندم نیز در رتبههای
س��وم و چهارم در منطقه قرار دارد .این ظرفیتها میتواند
روابط بازرگانی هند با ایران را با معنی کند.
نورالدی�ن صاح�ب ،ریی�س هیئت

هندی :نخستینبار است که چنین
گام بلندی در زمینه توس��عه روابط
تجاری میان بخشهای خصوصی دو
کشور برداشته میشود .هندوستان
س��رزمین منابع مختلف است .هند بزرگترین تولیدکننده
شیر در جهان و دومین تولیدکننده میوه و برنج است .بخش
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میلیارد دالر

حجم کل معامالت ایران و هند
بر اساس اعالم گمرک ایران

برآورد هندیها
از حجم معامالت ایران و هند

احمد سبحانی مدیرکل غرب آسیا
وزارت ام�ور خارج�ه ایران :طبق
توافق��ات ص��ورت گرفت��ه میان
دولته��ای دو کش��ور ،مبادالت
تج��اری میان ای��ران و هند از این
پس با روپیه انجام میش��ود .با این تصمیم و جایگزینی
روپی��ه به جای دالر امریکا ،بس��یاری از واس��طهها میان
تجارت ایران و هند از دور خارج میشوند .در حال حاضر
رشد اقتصادی کش��ور هند  8درصد است و دولتمردان و
فعاالن اقتصادی هند برای ثبات رشد اقتصادی این کشور
نی��از به بازار ایران دارند .ای��ران به عنوان هاب منطقه ای
میتواند عمل کرده و موقعیت استراتژیک برای کشور هند
باش��د .اراده سیاسی رهبران دو کش��ور ایران و هند ،ارتقا
سطح مبادالت تجاری دو طرف است و امیدواریم تا پایان
س��ال جاری میالدی حجم تجارت دو کش��ور رشد قابل
توجهی به خود ببیند.

را تغییر دهیم
که در زمینه
صدور فناوری،
کشورهایغربی
قادرندبهترینها
را ارائه دهند؛
کشورهایآسیایی
نیزمیتوانند
بهترینمحصوالت
را عرضه کنند

محمدمهدی راس�خ دبی�ر کل اتاق

تهران :باید بپذیریم که حجم روابط
اقتصادی ایران و هند برای طرفین
قاب��ل قبول نیس��ت؛ چ��ه ،ارزیابی
توانمندیها و تحلیل آمار مبادالت
تج��اری دو کش��ور نیز نش��ان میدهد زمینه رش��د روابط
اقتصادی ایران و هند گس��ترده است .زمینه همکاریهای
تج��اری ایران و هند ش��امل «صنایع غذای��ی»« ،دارویی»،
«فلزات» و «قطعات خودرو» است اما در مقابل توانمندیهای
بسیاری در زمینه تولید پالستیک ،محصوالت پلیمری و مواد
ش��یمیایی در ایران وجود دارد که میتواند به کش��ور هند
صادر شود .اکنون بزرگترین چالش توسعه روابط تجاری دو
کشور مسایل بانکی است و اگر طرفین بتوانند این مشکالت
را از طری��ق رایزنی با بانک مرک��زی برطرف کنند ،دغدغه
بازرگانان و فعاالن اقتصادی نیز تقلیل خواهد یافت.

نگر
آینده

14تا
15
میلیارد دالر

وزارت بازرگانی هند ،هیئت بزرگی از
بازرگانان را به ایران فرس��تاده است.
اگر این هیئت ،سفارشات مطلوبی از
سوی تجار ایرانی دریافت کند ،برای
س��ایر تجار هندی انگی��زه ایجاد خواهد ک��رد .در غیر این
صورت ،تب��ادل هیئتهای تج��اری ت��داوم نخواهد یافت.
بازرگانان کشور هند ،نسبت به تأمین نیازهای کشور شما در
تمام زمینهها آمادگی دارند .کشور هند ،اقالم مختلفی را از
ای��ران وارد میکند و موازنه تجاری دو کش��ور به نفع ایران
اس��ت .هند یکی از واردکنندگان بزرگ نفت از ایران است و
بای��د تالش کنیم حجم صادرات کاال به ایران را نیز افزایش
دهیم .البته هند در طول سالهای گذشته ،عالوه بر خدمات،
تولیدات و تکنولوژی خود را نیز به ایران صادر کرده اس��ت.
بالغ بر  7هزار دانش��جوی ایرانی در هند مش��غول تحصیل آرویندمهتا:
هس��تند و س��االنه حدود  40هزار ویزا از س��وی هند برای
باید این ذهنیت
ایرانیان صادر میشود.
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اقتصاد هند که هماکنون رشد 10
درص��دی را تجرب��ه میکن��د
فرصتهای بسیاری برای همکاری
و تعامل دارد که ایران باید از این ظرفیتها استفاده کند .ما
در نشس��تهای مش��ترک هیئت هندی با همتایان ایران
خواستار شراکت استراتژیک دو کشور شدیم .شرکتهای
ایرانی هم از توانمندی باالیی برای همکاری در بخشهای
مختلف اقتصادی برخوردار هس��تند .هم اکنون پروژههای
مشترکی در زمینه راهسازی میان دو کشور جریان دارد که
میت��وان در این زمینهها همکاریها را توس��عه داد .البته

ضروری اس��ت خدم��ات بازرگانی ،بانک��ی و بیمهای برای
توسعه اقتصادی میان دو کشور ،افزایش یابد .در صورتی که
بتوان میان پول ملی دو کش��ور رابطه برق��رار کرد تأمین
خدمات بانکی تسهیل خواهد شد.

خودروس��ازی هند تنها در سه سال گذشته  14درصد رشد
ک��رده و به رغم بحران جهان��ی ،تولید ناخالص داخلی هند
رش��د  6درصدی را در سال جاری تجربه میکند .گسترش
رابطه بازرگانی هند و ایران میتواند بر چنین زمینهای ،بسیار
نتیجهبخشباشد.
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گزارش

حدود هفتاد روز پس از سفر بازرگانان هندی به تهران،
اینب��ار هیئتی از اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران به
همراهی بازرگانان ایرانی راهی هند شدند تا بازدید آنها را پس
دهند .هیئت تجاری ایران به سرپرستی یحیی آلاسحاق دو
روز در دهلی نو و س��پس دو روز را در بمبئی سپری کرد و
در ط��ی این چهار روز دیدارهای عمومی و خصوصی زیادی
برگزار کرد .در این نشست تفاهمنامهای تجاری میان رییس
ات��اق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران و رییس فدراس��یون
س��ازمانهای صادرکننده هند امضا ش��د که به موجب آن،
حج��م مبادالت تجاری ای��ران و هند ب��ه  25میلیارد دالر
میرس��د .به گفته کارشناسان نیز هندوستان با جمعیتی
بی��ش از یک میلی��ارد و  200میلیون نفر و برخ��ورداری از
نیروی انس��انی کارآمد و فناوریهای پیش��رفته میتواند از
ش��رکای تجاری مهم ایران در آینده نزدیک باشد؛ چنانچه
صادرات این کشور طبق آخرین آمارها بیش از  162میلیارد
دالر و واردات آن ح��دود  253میلیارد برآورد ش��ده اس��ت.
حضور مقامات س��ه بانک خصوصی ایرانی در هیئت ایرانی
و مذاکرات س��ودمند آنها با مقامات دو بانک مهم هندی از
دستاوردهای دیگر این سفر بود.

سفیران اقتصاد ایران در هند
حضورمقامات
سه بانک
خصوصیایرانی
در هیئت ایرانی و
مذاکراتسودمند
آنها با مقامات دو
بانک مهم هندی از
دستاوردهای این
سفر بود

نگر
آینده
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هیئت تجاری ایرانی برای امضای تفاهمنامه تجاری
به هندوستان سفر کردند

دیدار با اعضای انجمن کل صنایع هند ،بازدید از کمپانی
الرسن اند توبرو ( )Larsen &Toubroو نشست مشترک
با اعضای فدراسیون سازمانهای صادرکننده در هند از جمله
برنامههای فش��رده هیئت تجاری ایرانی در روز اول بود .در
نخس��تین دیدار سخنرانان از انجمن کل صنایع هند و اتاق
ته��ران تنها به بیان چند جمل��ه در معرفی صنایع مختلف
و معادن دو کش��ور بس��نده کردند تا زمان بیشتری را برای
مذاکرات مس��تقیم اعضایش��ان بخرند .در این دیدار ابتدا
آقایان «یش��وانت وارکار» از مرکز تجارت جهانی و «فیروزه
اندیاروجینا» با اش��اره به موقعیت مناسب فراهم شده برای
دو کشور از فعاالن اقتصادی ایران و هند خواستند که بیش
از پیش به یکدیگر نزدیک شده و اتحاد خود را تقویت کنند.
این مقامات بخش خصوصی هند معتقد بودند که اتحاد ایران
و هند باعث افزایش رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه رفاه
بیش��تر هر دو ملت خواهد شد .همچنین یحیی آلاسحاق
سرپرست هیئت تجاری ایرانی به تعدد شهرکهای صنعتی
ایران به عنوان یک مزیت اش��اره کرد و گفت« :اکنون به هر
اس��تان و شهری که وارد ش��وید دو یا سه شهرک صنعتی
میبینید که متأسفانه تنها با  30تا  40درصد ظرفیت خود
فعالیت میکنند» .پس از سخنان یحیی آلاسحاق بازرگانان
توگو پیرامون
و فعاالن اقتص��ادی دو طرف به مذاکره و گف 
فعالیتهای خود پرداختند.
در دومین روز از این سفر هیئت ایرانی به هابیتات سنتر
دهلی نو رفتند تا در نشس��تی که انجمن اتاقهای بازرگانی
و صنایع هند ( )ASSOCHAMترتیب داده بود ش��رکت
کنند .در این نشست روسای فعلی و سابق انجمن اتاقهای
بازرگانی و صنایع هند (آسوچم) میزبانی یحیی آلاسحاق و
هیئ��ت همراهش را بر عهده گرفتند .بازرگانان هندی عضو
آس��وچم نیز در این نشس��ت حضور یافته بودند تا عالوه بر
مذاکرات رودررو با تجار ایرانی مش��کالت خود را با مقامات
بخشه��ای خصوصی دو کش��ور در میان بگذارن��د .در این
دیدار ابتدا دانیل آگاروال و راجکومار دهوت روس��ای سابق
و فعلی آس��وچم س��خنانی در رابطه با مراودات ایران و هند
بیان کردند .مسئوالن آسوچم با ارائه اطالعاتی در مورد کشور
هندوس��تان به بررس��ی آماری روابط تجاری ایران و هند و

زمینههای سرمایهگذاری در دو کشور پرداختند .مسئوالن
انجمن اتاقهای بازرگانی و صنایع هند به آینده مراودات ایران
و هند نیز اش��اره داش��تند و معتقد بودند که به رغم برخی
مانع تراش��یها و مقاومتها ایران و هند همچنان به توسعه
روابط خود ادامه خواهند داد که با تسهیل امور جاری ،بانکی
و گمرکی توس��ط دو دولت افزایش روابط قابل توجه خواهد
بود .مسووالن آسوچم همچنین حوزههایی چون قطعهسازی
و خودروسازی ،معادن ،راه و راهآهن را نیز از حوزههای قابل
تأمل برای سرمایهگذاری برشمردند .یحیی آلاسحاق نیز در
س��خنان خود اراده دو ط��رف ،چه خصوصی و چه دولتی را
بر افزایش و توس��عه روابط اس��توار دانست و این سخنان را
مط��رح کرد :ایران برای تأمین خ��ودروی بازار  75میلیونی
خود هنوز جای توس��عه در صنعت خ��ودرو دارد .همچنین
یک بازار  200میلیونی هم در اطراف ما هس��ت؛ لذا در این
زمینه میتوانیم همکاری خوبی داشته باشیم .همانگونه که
میدانید هماکنون خودروهای ایرانی در برخی کشورها تولید
میشود .ایران و هند میتوانند برای تولید خودروهای جدید
با تکنول��وژی جدید همکاری کنند .تکمیل پروژههای آهن
و فوالد در کش��ور با کمک هندیها را از دیگر ظرفیتهای
موجود در ایران برای هندیها اس��ت .م��ا پروژههای زیادی
داریم که در حد  40تا  50درصد پیشرفته و مابقی کار مانده
که هنوز میتوان کار کرد .کریدور شمال به جنوب ،راهآهن
و توسعه بنادر و در نهایت حوزه آیتی از دیگر پیشنهادات ما
برای همکاری با هندیها اس��ت .در مورد حوزه آیتی هند
پیشرفتهای خوبی داشته و ما هم در این زمینه زیرساختها
را فراهم کردهایم .جمهوری اسالمی ایران قصد دارد در این
زمینه تواناییهایش را بیشتر کند که در این فرصت میتوانیم
با کمک یک شرکت ایرانی نیازهای کشور را تأمین کنید.

از نفت و گاز و پتروش��یمی گرفته تا پروژههای عمرانی ،راه
آهن و بنادر ،کش��اورزی و صنایع غذایی ...را مدنظر داریم و
میتوانیم با یکدیگر کار یا س��رمایهگذاری مشترک داشته
باشیم .مسئله مراودات بانکی اصلیترین مشکل موجود در
برابر فع��االن اقتصادی ایران برای م��راوده اقتصادی با هند
است و انحصار ارائه خدمات بانکی به بازرگانان ایرانی توسط
یوکو بانک ( )UCO Bankدر هند قابل انتقاد است و این
خدمات باید گسترش یابد و توسط دیگر بانکهای هندی هم
این خدمات انجام شود .مدیران سه بانک خصوصی ایرانی در
هیئت تجاری ما حضور دارند و زمان فعلی فرصت مناسبی
برای پرداختن به این موضوع است .تقاضای عجیب برخی
بانکهای هندی در زمان گشایش السی از طریق بانکهای
ایرانی برای تایید آنها از طرف بانک مرکزی منطقی نیست و
بانکهای ایرانی نمیتوانند چنین چیزی را بپذیرند؛ آن هم
در حالی که ما همیش��ه منابع ارزی زی��ادی در هند داریم.
بروکراسی طوالنی در هند از دیگر مشکالت پیش رو است.
مث ًال یکی از ش��رکتهای ایرانی در هند برنده یک مناقصه
ش��ده اما نمیتواند ش��رکتش را به ثبت برساند .همچنین
بحث تعرفههای ترجیحی و مالیات مضاعف مدتهاست که
به نتیجه نرس��یده اس��ت .نباید از نظر دور داشته باشیم که
اقتص��اد هند و ایران مکمل یکدیگرن��د و ایران به هند نگاه
درازمدت دارد.
راهول خوالر :ش��رکتهای بزرگ ایرانی میتوانند در حوزه
پتروشیمی در هند سرمایهگذاری کنند .مشکالت مربوط به
بروکراسیهای پیچیده قابل فهم است و تالش بیشتری در
این زمینه خواهیم داشت .مسئله مربوط به بانکها نیز قابل
حل اس��ت .وقتی موانع موجود برطرف شود و بانک هندی
و بانکهای ایرانی به راه حل درس��تی دست پیدا کنند این
خدمات قابل گسترش به دیگر بانکهای هندی نیز خواهد
بود .مس��ئله اصل��ی در روابط ایران و هن��د به پیش بردن و
توس��عه دادن تجارت و سرمایهگذاری است .من به معاونانم
دستور دادم که خبر تصویب  24میلیارد دالر در ایران برای
واردات کاالهای اساسی را پیگیری و بررسی کنند و ببینند
چه کاالهایی و به چه میزان مدنظر ایران است .هیچ لزومی

ندارد دولت در روابط تجاری حضور داشته باشد و این روابط
میتواند بین دو بخش خصوصی ایران و هند باش��د .ما باید
روابط را بازسازی کنیم .برای این کار الزم است فونداسیون
عمیقتر و مقاومتری بسازیم تا بتوانیم بنای بزرگتری بر روی
آن بسازیم .من معتقدم که باید جلوتر برویم .هیئتهای ما به
تهران ،تبریز و اصفهان سفر کرده و حاال باید یک گام دیگر
برداری��م .باید ببینیم برای این گام به جلو چه کارهایی الزم
اس��ت انجام دهیم .صادرات هند به ایران شامل دارو و مواد
غذایی است که حتی اگر به تحریمها هم توجه داشته باشیم،
این کاالها در لیست تحریم نیست .ما میتوانیم در این کاالها
تمام نیازهای ایران را تأمین کنیم تا دیگر الزم نباشد ایران از
اروپا و استرالیا چنین کاالهایی وارد کند.
محمدمهدی راس�خ :کاالهایی از قبیل گن��دم ،برنج ،ذرت،
ش��کر خام ،کنجاله و س��ویا از اقالم عمدهای است که ایران
از هن��د وارد میکن��د .واردات بیش از یک میلیون تن برنج
و به همین میزان ش��کرخام و همچنین ذرت برای خوراک
دام از اقالم��ی پرمصرف در ایران اس��ت که واردات آن نیز با
مشکل خاصی مواجه نیست .اما یکی از موضوعاتی که واردات
کاالهای هندی را با مشکل مواجه میکند عدم تطابق کامل
آنها با اس��تانداردهای باالی ایران است .ما برای مواد غذایی
استانداردهای باالیی داریم که ممکن است اقالم تولید شده
در هند این استانداردها را نداشته باشند ،لذا ضروری است که
فعاالن این حوزه در هند با شناس��ایی استانداردها کاالهای
خود را مطابق با آنها تولید کنند .واردات دارو هم مس��تلزم
تایید وزارت بهداشت است .واردات دارو از هند میتواند برای
هر دو طرف منفعت داشته باشد اما وزارت بهداشت و درمان
در ایران بر روی دارو حساسیت ویژهای دارد و داروهای هندی
باید با استانداردهای ایران مطابق باشد.

امریکا علیه ایران به هند رفت
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در دی��دار آلاس��حاق و رفیق احمد ،رییس فدراس��یون
مس��ئوالن اتاق ته��ران در دهلی نو ب��ا «راهول خوالر»
سازمانهای صادرکننده هند نیز طرف هندی به روابط تجاری
قائم مقام وزارت بازرگانی هند دیدار داش��تند .در این دیدار
دیرین دو کشور اشاره کرد و به اعالم میزان صادرات و واردات
دبیر کل و معاون امور بینالملل اتاق تهران و کاردار سفارت
کاالهای مختلف بین دو کشور پرداخت .سخنان رفیق احمد
ایران در دهلی ،یحیی آلاس��حاق سرپرست هیئت ایرانی را
از ای��ن ق��رار بود :ایران بزرگترین خریدار برنج هند اس��ت و
همراهی میکردند .به این منظور یحیی آلاسحاق به همراه
هندوستان ساالنه  2/2میلیون تن برنج
محمدمهدی راسخ ،محمدرضا بختیاری
به دنی��ا صادر میکند ک��ه بیش از یک
و محسن پاکپرور به ساختمان وزارت
میلیون تن آن به ایران میرود .همچنین
بازرگانی رفتند تا مذاکرات را در س��طح
مقامات ارش��د دولتی هند ادامه دهند.
ایران مصرفکننده عمده چای هند است
در حال��ی ک��ه بازرگانان و نمایندگان بخش خصوصی ایران برای مذاکره درباره مس��ایل
در این نشست طرفین به طور مشخص
و س��االنه  15میلیون کیلو چای از هند
اقتصادی به هند سفر کرده بودند یک هیئت ویژه امریکایی به ریاست وزیر امور خارجه این
به طور مستقیم وارد ایران میشود و این
به طرح مشکالتی پرداختند که در برابر
از
پشتیبانی
به
ها
ی
هند
کردن
وادار
ها،
ی
امریکای
مأموریت
شد.
هند
رهسپار
همزمان
نیز
کشور
در حالی است که  50میلیون کیلو چای
توسعه مراودات دو کشور برای بازرگانان
تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران به خصوص تحریم نفتی بوده است .هیالری کلینتون در
هندی هم به صورت غیرمس��تقیم وارد
ایران��ی و هندی وج��ود دارد .حاضرین
تشریح علت سفر خود به هند اظهار داشته است :ما میخواهیم فشار به ایران به قوت خود باقی
در ای��ن دیدار به وی��ژه «راهول خوالر»
ایران میشود .هندوستان نیز در سالهای
بماند .واشنگتن وعده داده در صورت همراهی دهلی نو ،نیاز به نفت آن را از شیوههای دیگر
قول دادند تا در حد توان با کاس��تن از
گذشته به طور متوسط ساالنه بیش از 9
جبران کند .در همین رابطه یک مقام هندی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته:
میلیارد دالر نفت از ایران خریداری کرده
بروکراس��یهای اداری و حذف مقررات
فکر میکنم امریکا هند را از لیست تحریمهای واشنگتن در صورت ادامه مبادالت نفتی با ایران
است .با این حال از اتاق تهران میخواهیم
دستوپاگیر زمینه را برای حضور قویتر
حذف کند چون دهلی به اندازه کافی در این رابطه تالش کرده است .امریکا در ماه مارس ،ژاپن
تا برای شناسایی فرصتهای تجاری در
و پربارتر فعاالن اقتصادی فراهم کنند .در
و  10کشور دیگر را از این لیست حذف و اعالم کرد که در نظر دارد تا امکان خارج کردن 20
ادامه اهم س��خنان مطرح شده در این
ایران به هندوس��تان کمک کنند .وقتی
کشور دیگر از جمله هند و چین را نیز از این لیست بررسی کند و اکنون دهلی امیدوار است
میتوان سبد تجاری را گسترش داد که
دیدار را مرور میکنیم:
که سفر کلینتون به هند فرصتی باشد برای تحقق این امر .در همین حال روزنامه وال استریت
دو ط��رف از فرصتهای تجاری یکدیگر
یحی�ی آلاس�حاق :اس��تراتژی روابط
ژورنال در گزارش��ی درباره سفر هیئت ایرانی به هند از قول یحیی آلاسحاق نوشت« :بسیار
اطالع داش��ته باشند و این رفت و آمدها
خارج��ی ایران ب��ر پایه توس��عه روابط
خرسندیم که ما با هند کسب و کار خودمان را داریم و سفر کلینتون برای ما هیچ اهمیتی
اقتصادی با کش��ورهای منطقه به ویژه
هم به همین منظور ص��ورت میپذیرد.
ندارد ».به نوشته وال استریت ژورنال امریکا از مکانیسم مالی که بین ایران و هند برقرار شده
هند اس��ت .چه بخش خصوصی و چه
ب��رای مثال میدانیم که ایران در س��ال
نگرانی ندارد چرا که مشابه این مکانیسم بین ایران و کشورهایی چون عراق ،ترکیه و افغانستان
بخش دولتی ایران هیچ محدودیتی برای
جاری بیش از دو میلی��ارد دالر قطعات
نیز جاری اس��ت و به ایران فقط امکان دسترس��ی به روپیه را میدهد و در نهایت ایران را از
ارتباط با هند ندارند و ما برای گسترش
خ��ودرو وارد خواهد کرد و ش��رکتهای
دسترسی به دالر که برای پیشبرد برنامه هستهای به آن متکی است محروم میکند.
هندی از این فرصت خوب آگاه هستند.
رواب��ط اقتصادی با هند تم��ام حوزهها

راهول خوالر:
صادرات هند به
ایران شامل دارو
و مواد غذایی
است که حتی
اگر به تحریمها
هم توجه داشته
باشیم ،این
کاالها در لیست
تحریمنیست.
ما میتوانیم در
این کاالها تمام
نیازهای ایران را
تأمین کنیم تا دیگر
الزم نباشد ایران
از اروپا و استرالیا
چنینکاالهایی
وارد کند

17

گزارش
ناظران داخلی و
خارجی که روی
مسائل شبه قاره
متمرکزهستند
اکثرا به سمت
تعمیم و کلینگری
و حتی روایتهای
سادهانگارانه
کشاندهمیشوند.
در بخش اعظم
تاریخ هند در
دوران بعد از
استقالل،وضعیت
اقتصادی دچار
فراز و فرودهای
زیادی بوده است
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هند :معجزه متوقف
باالخره اقتصاد هند به سمت پیشرفت میرود یا ایستا است؟

دانش��گاهیان و نویس��ندگان
هندی عالقه زیادی دارند که
از وجود هوی��ت ملی خاصی
میان هندیها سخن به میان
بیاورن��د .این درواقع تالش��ی
اس��ت برای آن که جمعیتی
آکاش کاپور بالغ ب��ر  1.2میلی��ارد نفر به
نویسندهکتاب نح��وی زی��ر یک چت��ر و به
«پرترهای از زندگی صورت منس��جم قرار بگیرند.
در هند مدرن» اما این انس��جام ت��ا چه حد
میتواند واقعی به نظر برسد؟
ظاهرا ایده واحد و هویت خاص میان  1.2میلیارد نفر
نمیتواند خیلی واقعی باشد.
ش��اید به همین دلیل اس��ت که ناظران داخلی و
خارجی که روی مس��ائل ش��به قاره متمرکز هستند
اکثرا به س��مت تعمیم و کلینگری و حتی روایتهای
سادهانگارانه کشانده میشوند .در بخش اعظم تاریخ هند
در دوران بعد از استقالل ،وضعیت اقتصادی دچار فراز
و فرودهای زیادی بوده است .سوء مدیریتهای مالی،
هدر رفتن پتانسیلها ،و موانع مختلف بر سر راه رشد
اقتص��ادی از جمله این فراز و فرودها بودهاند .بعد از آن
و در دهه  1990میالدی ،هند به سراغ اصالحات بازار
رفت و ش��روع کرد به باز کردن اقتصاد بس��ته و شبه
سوسیالیس��تیاش .در چنین ش��رایطی بود که همه
چیز تغییر کرد .شرکتهای هندی داشتند در عرصه
بینالملل��ی فعالیت خود را گس��ترش میدادند و نرخ

رشد اقتصادی هم دو رقمی شده بود و همزمان با این
تحوالت ،رسانههای مختلف در هند و جاهای دیگر پر
بودند از اظهارنظرهای پیروزمندانه درباره تبدیل شدن
این کشور به «ابرقدرت اقتصادی».
در ماهه��ای اخی��ر ام��ا ای��ن هیاهوی رس��انهای
سمتوسوی دیگری گرفته است .رشد اقتصادی هند
از ده درصد در س��ال  2010می�لادی به حدود هفت
درصد در سال جاری میالدی رسیده است .تورم کامال
باالست ،تولیدات کشاورزی کاهش یافتهاند و وضعیت
سرمایهگذاریهای خارجی و نیز وضعیت بازار سهام به
خوبی گذشته نیس��ت .ناآرامیهای در برخی از نقاط
کش��ور هم باعث شده که س��رمایهگذاران خارجی از
سرمایهگذاری در صنایع و کسب و کارهای آن مناطق
خودداری کنند .از سوی دیگر فساد اداری و اقتصادی
در هن��د هم واضح اس��ت و بر اس��اس گمان��ه زنیها
س��االنه  18.4میلیارد دالر هزینه روی دست هندیها
میگذارد.
نش��ریه «اکونومیس��ت» اخیرا در مورد افق رش��د
اقتصادی هن��د چنین تیتری زده ب��ود« :لغزش» .در
جریان نشس��تی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس
س��ویس هم آناند ش��ارما وزیر تجارت هند با سواالت
بدبینانهای مواجه ش��د .خبرنگاران از او درباره فساد و
تورم و نابرابریهای اجتماعی میپرسیدند .عمق ماجرا
در حدی بود که وزیر خطاب به خبرنگاران گفت« :چرا
به هند پیله کردهاید!؟»
ای��ن پیله کردن بیدلیل نبوده اس��ت .واقعیت این
است که افقهای بسیار بسیار روشنی برای هند تصور
شده بود و شاید چنین روشنیای نباید هیچ گاه تا این
حد ترس��یم میشد .اما از س��وی دیگر ،وضعیت هند
حاال هم به آن تاریکیای که ترسیم میشود شباهتی
ندارد .نوسانهای امروزی در وضعیت هند درواقع یادآور
نقش احساسات در برداش��تها و تصمیم گیریهای
سرمایهگذاران اس��ت .کشورها هم درست مثل بازارها
در معرض چرخههای غیرمنطقی (و سوبرداش��تها و
اطالعات غلط) زیادی قرار دارند و این وضعیت به شدت
بر آنها تاثیر میگذارد.
تغیی��ر و تحوالت هند در ده��ه  1990میالدی هم
هیج��ان انگیز و هم گی��ج کننده بود .کش��وری که با
ریاضتکش��ی مالل آوری به مدل سوسیالیس��م نهرو
انباشته شده بود و کاالهای معمولی مثل پنیر و دستمال
در چارچوباش کاالهایی تجملی به ش��مار میآمدند،
یکش��به خود را از قید و بنده��ا آزاد کرد و در معرض
برندهای بینالملل��ی و کاالهای مصرفی ق��رار گرفت.
ش��رکتهای هندی وارد بورس س��هام نزدک (نصدق)
ش��دند؛ تعداد و رتبه میلیاردهای هندی به ش��دت باال
رفت؛ و این کش��ور به یکی از اقتصادهای با رشد سریع
در دنیا بدل شد.
اینج��ا بود که همگان ش��روع کردند به حرف زدن

راجع به «مدل هندی» توس��عه .این مدل ،به ش��دت
وابسته به بخش خصوصی بود و راه ترقی و صعود را از
این طریق میپیمود و البته صنایع شکوفای تکنولوژیک
و نیز بخش خدمات هم در تقویت و قدرت گرفتن آن
نقش داشتند .این مدل در تقابل با نظام دولتی چین و
وابستگی به تولید قرار داشت .چین و هند در این راستا
برای رس��یدن به سلطه بیش��تر در آسیای قرن جدید
تالش و رقابت میکردند.
اما حت��ی در هم��ان روزها هم مش��خص بود که
مش��کالتی درباره این هن ِد جدید وجود دارد .بسیاری
از معضالتی که امروزه کارشناس��ان در موردشان فریاد
وا اس��فا س��ر دادهاند ،در همان زمان گذشته و در اوج
شکوفایی اقتصاد هند نیز آشکار و واضح بودند.
دولت هن��د و به خصوص سیاس��تگزاران ایاالت
مختلف آن همواره با معضل کسری مواجه بودهاند؛ شاید
بیش��تر به این دلیل که انتخابات عادی در این کشور
به ریخت و پاش و ولخرجیهای زیاد منتهی میشود.
فس��اد مالی هم دهههاس��ت که گریبان هند را گرفته
است؛ هر چند که رسواییهای مالی امروزه در هند به
خاطر حجم بسیار زیادشان واقعا شوکآور بودهاند .این
مسائل از جهات زیادی نتیجه رفاهی بوده که با سرعت
در برخ��ی بخشها و برای برخ��ی از چهرههای بانفوذ
ایجاد شده است .این وضعیت در عین حال نوعی نظام
سرمایهداری راهزنی را به تصویر میکشد.
گورچاران داس ،تاجر سابق و نویسنده فعلی ،در این
خصوص نوشته که چین به خاطر دولتی بودن اقتصادش
پیشرفت کرد اما هند با تحمل دولتش توانست اقتصاد
را پی��ش ببرد .این فرمول تا مدت��ی کار کرد و نتیجه
داد :ش��رکتها ژنراتور میخریدند تا از خاموشیهای
گستردهای که در کشور اتفاق میافتاد جان سالم بدر
ببرند .آنها در عین حال از لحاظ امنیتی هم خودشان
وارد عمل میشدند و امیدی در این خصوص به دولت
نبسته بودند .آنها حتی راههای مختلف دیگری هم برای
جبران نقایصی که در ارائه تس��هیالت عمومی در هند
وجود داشت ابداع کردند تا کار خودشان را پیش ببرند.
اما وضعیت کنونی که هند با آن مواجه ش��ده ،یک
تص��ور را کامال نقش بر آب کرده و آن هم این اس��ت
ک��ه «بخش خصوص��ی میتواند بدون دول��ت موثر و
کارا ،راه خودش را برود و پیش��رفت کند» .آشفتگی و
بههمریختگی در سیاست و قانون ،و مشکالت فزاینده
اجتماعی و زیس��تمحیطی همگی نشان دهنده این
شناسی نهادها
بودند که رشد پایدار اقتصادی بدون بوم
ِ
و نیز بدون وجود دولت پاس��خگو محقق نخواهد شد.
از جهات بس��یاری حاال معلوم شده که پیشرفتهای
اقتصادی هند در چند دهه گذشته بر نهادهایی ضعیف
قرار گرفته بوده است.
ام��ا در عین حال ،مبالغه کردن در مورد ضعفهای
امروز هم کار خطرناکی است .با توجه به وجود بحران

بازتاب سفر تجار ایران به هند
در روزنامههای هندی

بسیاری از کسانی
که کشاورزی را در
روستاهایهند
رها کردهاند ،حاال
خودشانکارآفرین
شدهاند.بسیاری
از آنها مغازه
موبایل باز کردهاند
و خیلیها هم
رستوران زدهاند یا
به کارهای نسبتا
کوچک دیگری
مشغولشدهاند
و مجموعه این
وضعیت به ایجاد
اقتصادروستایی
و نوظهور جدیدی
در هند منتهی
شده است

نگر
آینده
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آلوده و نیز زبالههای جمعآوری نشده
جهانی مالی ،احتماال عاقالنه نخواهد
در هند مشاهده کرد.
ب��ود اگر که انتظار داش��ته باش��یم
اما به رغم تمامی این مشکالت،
اقتصاد هند از این بحران بینصیب
نش��انههای خوبی نیز دیده میشود.
مانده باش��د .مثال افت وضعیت بازار
روزنامههای پرمخاطب هند ،دیدارهای هیئت بزرگ تجاری  50نفری ایران با مقامات
بسیاری از کس��انی که کشاورزی را
بورس هند ش��اید نشاندهنده این
دولتی و همچنین نهادهای بازرگانی عمومی و خصوصی هند را با نگاه به موضوع تحریمها،
در روستاهای هند رها کردهاند ،حاال
باشد که س��رمایهگذاران در شرایط
سفر هیالری کلینتون و روابط ایران ،هند و امریکا بازتاب دادند .روزنامههای تریبیون و
خودشان کارآفرین شدهاند .بسیاری
فعلی نمیتوانن��د روی اقتصادهای
استیتس��من در گزارشی با عنوان «هند خواهان تجارت با ایران در زمینه اقالم خارج از
از آنه��ا مغ��ازه موبایل ب��از کردهاند
نوظهور حس��اب بزرگی باز کنند و
تحریم است» نوشتند :در حالی که پیشبینی میشود وزیر خارجه امریکا در سفرش به
و خیلیه��ا هم رس��توران زدهاند یا
کم شدن سرمایهگذاریهای خارجی
هند ،خواستار کاهش واردات نفت ایران از سوی دهلی شود یک هیئت تجاری از تهران در
ب��ه کارهای نس��بتا کوچک دیگری
نیز همین وضعیت را نشان میدهد.
دهلی است تا درباره روابط اقتصادی بین دو کشور گفتوگو کند .به نوشته این دو روزنامه
مش��غول ش��دهاند و مجموع��ه این
س��رمایهگذاران در عی��ن ح��ال در
قائم مقام وزارت بازرگانی هند ،به هیئت ایرانی گفته که تنها تجارت اقالمی را بررس��ی
وضعیت به ایجاد اقتصاد روس��تایی
بس��یاری از موارد ب��ر پایه اطالعات
کنند که مشمول تحریمهای سازمان ملل ،امریکا و اتحادیه اروپا نباشد .روزنامه پرمخاطب
و نوظهور جدی��دی در هند منتهی
غلط واکنش نشان میدهند و عمل
هندو نیز در گزارشی با عنوان هند و ایران برای ارتقای تجارت کاالهای غیرنفتی تالش
شده است .مردان جوان هندی (و نیز
میکنند.جسیکاسدون-اقتصاددانی
میکنند نوشت :هیالری کلینتون وزیر خارجه امریکا ،روز دوشنبه به دهلی آمد و خواستار
شمار بیشتری از زنان) حاال به کالج
که مشغول نوش��تن کتاب در مورد
همکاری هند در تحریمهای اعمالی با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای جنجالی ایران
و دانشگاه میروند و افقی که آنها از
سیاستگزاری و جمعآوری اطالعات
ش��د .به نوشته این روزنامه در همین روز ،بازرگانان ایران و هند نیز برای ارتقای تجارت
آینده پیشروی خود میبینند بسیار
در مورد هند است -در این خصوص
بین دو کشور با یکدیگر گفتوگو کردند که در این زمینه تهران نسبت به خرید کاالهای
روشنتر از افقی است که در گذشته
اس��تدالل میکند که ارائه تصویری
هندی به ارزش ساالنه حدود شش میلیارد دالر ابراز عالقه کرد .یک مقام صنعتی که در
پی��ش روی پدران و مادران آنها قرار
کامل از سالمت اقتصاد هند امکان
جلسه حضور داشت به هندو گفته که جامعه بازرگانی نمیخواهد فرصتهای موجود در
داشت.
ندارد و دائم��ا اطالعات نامطمئن و
هستند.
نیز
محتاط
بازرگانان،
البته
ولی
بدهد
دست
از
را
ایران
اما نسبت به وضعیت جدید هم
ناق��ص در مورد وضعی��ت اقتصاد و
نگرانیهای��ی به خص��وص در میان
بازار ارائه میش��ود و همهچیز را به
خود روس��تاییان وجود دارد .من در
هم میریزد.
روستای موالس��ور با مردی برخورد
مثال ح��دود  93درصد از نیروی
کردم که چهل س��ال داش��ت .او در
کار هند در خارج از اقتصاد رس��می
گذشته کش��اورزی میکرد اما حاال
این کشور فعالیت میکنند و این بدان
تهی��ه غ��ذا راه انداخته ب��ود و نوع
معنی است که گمانهزنیها در مورد
زندگیاش به کل عوض ش��ده بود.
وضعیت بیکاری کامال غیررسمی و
او هم در نوع خودش ش��رایط بدی
در اکثر مواقع غلط هستند .بسیاری
نداشت .خانهای جدید ساخته بود و
از مهمترین آمارها در مورد مصرف و
جمعیت در هند معموال در زمانی منتشر میشوند که همین مس��اله ،شناخت آن را بسیار دشوار میکند .ما یک ون خریده بود .دخترش مشغول درس خواندن بود
همهچیز تغییر کرده و ارقام جدیدی باید ارائه شود .به همواره ع��ادت کردهایم به دیدن تصاویری از زاغههای و میخواس��ت دکتر شود .این مرد میگفت خوشحال
همین ترتیب ،گمانهزنیها در مورد فقر در هند معموال هند که در کنار آسمانخراشها قرار دارند .همچنین است که دخترش قرار نیست با مشکالت دوران جوانی
باری سیاس��ی دارند و به علل خاصی ارائه میشوند .به تصاویری دیدهایم از کودکانی که گرسنهاند و این تصویر خود او مواجه باشد.
همین جهت است که روشهای مختلف و آمار بسیار با کسب و کار پر زرق و برق برخی میلیونرهای هندی
اما در هم��ان حال که مرد داش��ت این حرفها را
مختلف��ی در این خصوص به دس��ت داده میش��ود و هیچ شباهتی ندارد.
میزد و میگفت دوران کش��اورزی چه قدر س��خت و
در س��الهای اخیر ،من موقعیت آن را داشتهام که طاقتفرس��ا بوده ،میشد مشاهده کرد که او نسبت به
هیچیک هم قابل اطمینان نیستند.
س��دون میگوید بسیاری از ش��واهد موجود نشان زم��ان زیادی را در مناطق روس��تایی هند بگذرانم؛ به زندگی جدیدش هم حسی مبهم دارد .او روی زمینی
میدهن��د که اقتصاد هند دارد دچار زوال میش��ود اما خصوص در مناطق روس��تایی و کش��اورزی در تامیل ایستاده بود که زمانی برای کشاورزی استفاده میشد
تصویر دقیقی در این خصوص ارائه نشده و ابهامات زیادی نادو .این مکانه��ا واقعا برای درک هند مهم و حیاتی و پ��در و پدربزرگش ه��م روی آن کار کرده بودند .اما
در موردش وجود دارد .به گفته او ،بسیاری از تحلیلگران هستند .به رغم آن همه هیاهویی که درباره شهرهای حاال این مرد دلتنگ گذشته و کار کشاورزیاش بود .او
اقتصاد هند غالبا به هر چیزی متوسل میشوند تا نظر هند و شهرنشینان وجود دارد ،هفتاد درصد از جمعیت از مرگ کش��اورزی در منطقه نگران بود و همچنین از
خودشان را مطرح کنند .بدبینها بدون آن که اطالعات هند هنوز در روستاها زندگی میکنند و توجه به آنها اضمحالل اجتماع و اقتصاد منطقه .مرد میگفت هر روز
موثقی ارائه بدهند ،مدعی زوال اقتصاد هند هستند و از میتواند س��رنخهای زیادی درباره وضعیت اقتصادی و ب��ه این فکر میکند که کارش را رها کند .حتی گاهی
سوی دیگر ،خوشبینها هم بدون وجود اطالعات و آمار اجتماعی هند به دست بدهد.
اوقات میخواهد پول پسانداز کند و به تدریج دوباره به
آنچه که م��ن در این مناطق روس��تایی دیدهام ،با کار کشاورزی برگردد.
موثق سعی دارند بگویند که این کشور دارد بسیار بهتر از
تصورات عمل میکند .ظاهرا واقعیت در جایی بین این تصاویری که خوشبینها و بدبینها نسبت به اقتصاد
این ابهام و دودلی ،این وضعیت پیچیده و گیجکننده،
هند ارائه دادهاند تفاوت دارد .در بسیاری از روستاها در این وضعیت متناقض ،دقیقا همان چیزی است که باید
دو موضع باید قرار داشته باشد.
بنا بر نوشته سدون ،آمار بسیار متناقضی که در مورد منطقه تامیل نادو میتوان دید که کشاورزی به شدت ب��رای توصیف وضعیت هند مدرن و ام��روزی به کارش
فقر در هند ارائه میشود بهترین شاهد برای اثبات این افت کرده اس��ت و این نش��اندهنده کاهش تولیدات گرفت .این وضعی��ت را با هیچ گزاره و روایت و مفهومی
قضیه اس��ت .بر اس��اس آمار دولت هند 37 ،درصد از کشاورزی هند هم هست .با توجه به جمعیت زیاد هند ،نمیتوان به درس��تی توضیح و شرح داد .این وضعیت را
جمعیت هند فقیر هستند .اما بانک جهانی میگوید  42این مس��اله میتواند تهدیدی برای تامین غذای الزم و نمیت��وان مدلی ثابت تلقی کرد .این همان پیچیدگی و
درصد از مردم هند فقیرند .گمانهزنیهای پراکنده دیگر تداوم زندگی مردم در روستاهای هند باشد .در همین چندگانگی شدید و اعجابآور هند است .این همان چیزی
حال ،آسیب شدیدی که با توجه به رشد اقتصادی سریع اس��ت که قضاوت در مورد هند را بسیار سخت میکند.
هم آماری بین  27تا  80درصد را نشان میدهند!
او در عین حال به درستی میگوید که جهان شناخت هند ،متوجه محیطزیست این کشور شده است را نباید وضعیت اقتصاد هند هیچوقت بس��یار درخشان یا بسیار
درستی از هند ندارد .اما هند سرزمین تناقضهاست و نادیده گرفت .این آسیبها را میتوان در آبهای بسیار تاریک نیست .باید جایی در میانه برایش در نظر گرفت.

19

تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

نگر
آینده

شماره دوازدهم  /فروردین و اردیبهشت 91

ت تولید ملی و سرم
ا
ی
ه
قوی
ایرا
یت
ن
ی
ا

ی تولید ایرانی
پ
ی
ش

ب
ه
س
و

20

کا
ره

پروند های دربا
ر
ه
راه
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 34تولید را آسان کنیم
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 23چگونه تولید را ملی کنیم؟
مرسل صدیق

 34قراردادهای سنگین بر پیکر تولید
گزارشی از نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران

 24اول :بها دادن به بخش خصوصی
سید مهدی صادق

 35تولید ،میوه اقتصاد پایدار
محمودنوریان

 24از اجرایی کردن اصل  44تا مبارزه با قاچاق
غالمرضامصباحیمقدم
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تفکر «توانمندس��ازی
تولی��د» ی��ک تفک��ر
آیندهنگر است .در واقع اقتصاد
ایران سالها است که منتظر
یک دورخیز همه جانبه برای
حمایت واقعی از تولید است و
محمدحسین مسلما این موضوع محدود به
برخوردار یک سال نیست .در حقیقت
عضوهیاترئیسه
اتاقبازرگانیتهران شعار امسال ،انگشت اشارهای
است برای تحقق یک برنامه
آیندهنگر که در یک بازه زمانی بلندمدت به ثمر خواهد
نشست و الزمه آن ارائه برنامه های اجرایی و عملیاتی
و تعیین شاخصهای مربوطه است.
«حمایت از تولید» نیازمند بازشناس��ی منابع و
مراجع موثر و بهرهبرداری تمام از آنها اس��ت و در
این رهگذر تدوین بستههای همافزایی تولید و تجارت
میتواند راهگش��ای بسیاری از مشکالت باشد .کاهش
زمان ترخیص کاال ،گس��ترش پنجره واحد تجاری در
گمرکات ،کاهش رسوب کاال در گمرک ،تسهیل تجارت
قانونی ،اس��تفاده از فناوری اطالعات و مقابله با پدیده
شوم قاچاق میتواند تجارت را بر مدار حمایت از تولید

اس��توار سازد .نباید حمایت از تولید را به معنای ایزوله
کردن تولید و بس��تن درهای تجارت خارجی کش��ور
تفس��یر کرد .بلکه واردات میتوان��د در جهت افزایش
ارزش افزوده برای تولیدات داخلی و صادرات در جهت
گسترش بازارهای هدف ،رونق بخش تولید باشد.
حلقه اصلی توازن ،ثب��ات و موفقیت در تحقق
موفقیتآمیز «حمایت از تولید» آن اس��ت که
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و سیاستگذاران و
تصمیمسازان بخش دولتی ،در فضایی همراه با متانت
و شفافیت ،تمرین همافزایی داشته باشند .همافزایی
بخش خصوصی و دولت��ی میتواند حمایت از تولید
را به نقطه س��رانجام مورد نظر برس��اند و از آن باید با
عنوان ارزشمندترین روش مقابله با تحریمهای خارجی
و در عی��ن حال عامل تامین کاالهای مورد نیاز مردم
کش��ورمان نام برد .در این میان مسلما باید بر نقش
تش��کلهای اقتصادی به عنوان برآیند نظرات فعاالن
اقتصادی هر حوزه بیش از پیش تاکید کرد.
یکی از فاکتورهای موثر بر اثربخشی برنامههای
حمایت��ی از تولید ،بهبود فضای کس��ب و کار
است .بهبود فضای کسب و کار در تعریف کلی باعث
میش��ود که عوامل خارج از کنت��رل مدیران بنگاهها

که به منظور تاثیرگ��ذاری بر فعالیت اقتصادی عمل
میکنند ،در جهت حمایت از تولید عمل کنند؛ و در
این میان نباید از مقوله مهم حمایت از سرمایه ایرانی
غفلت ورزید .در واقع تولید ملی زمانی شکوفا میشود
که سیاستگذاریها موجب هدایت سرمایه کشور به
سوی فعالیتهای تولید باشد.
باید نقاط آسیبپذیر صنعت و تجارت شناسایی
ش��ود .آنچه که همه فعاالن اقتص��ادی به آن
وابس��تهاند ،و از آن میتوان به عنوان شاهبیت حیات
و مم��ات بنگاهه��ا نام ب��رد ،قرار گرفت��ن در مجرای
اطالعات صحیح و به موقع اس��ت .شفافیت در آمار،
س��اماندهی آمار و جلوگیری از صدور بخشنامههای
خلقالس��اعهای که موجب غافلگیر ش��دن فعاالن و
التهاب برنامهریزیها میشود ،میتواند کمک شایانی
به تولید کرده و زمینهساز قطع رانتخواری شود.
مقابله با بیماریه��ای مزمن اقتصادی همچون
قاچاق ضرورتی برای تقویت تولید اس��ت .تولید
و تجارت س��الها اس��ت که از قاچاق آسیب دیدهاند.
حمایت از تولید بدون قطع دستان گزنده قاچاق میسر
نیست .نباید بازار رسمی و قانونی کشور زیر چکمههای
قاچاق تحقیر شود.

شعار امسال،
انگشت اشارهای
است برای
تحقق یک برنامه
آیندهنگر که در
یک بازه زمانی
بلندمدت به ثمر
خواهدنشست
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تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

برای ارتقای
تولید ملی باید
با محدودکردن
بخشهاینامولد
نظرکارآفرینان
را به تولید و
سرمایهگذاری
جلب کرد

تولید ملی و چالشهای پیش رو
واسطهگر به جای تولیدگر ،مسئله این است
به ج��ای مقدمه :ب��رای این
که تولید به طور مستمر در
حال افزایش باش��د و رش��د
قابل مالحظه داش��ته باشد
بای��د س��رمایهگذاری انجام
ش��ود و س��رمایههای کیفی
عباس شاکری فیزیکی ،انسانی و اجتماعی
استاد ش��کل گیرد .ب��رای تحقق
دانشگاهعالمه س��رمایهگذاریهای مول��د
طباطبایی در اقتصاد باید س��ه ش��رط
محق��ق ش��ود .اول این که
کارآفرینان تقاضای سرمایهگذاری داشته باشد یعنی
راغب باشند در امور مولد سرمایهگذاری کنند و این
شرط بسیار مهمی است .کارآفرین و سرمایهگذار برای
تصمیمگیری در مورد پروژههای سرمایهگذاری ارزش
فعلی خالص آنها را محاس��به و ب��رآورد میکند و در
صورت مثبت بودن آن اقدام به سرمایهگذاری میکند.
اما اگر ارزش فعلی پروژهها منفی ش��د عهده دار آنها
نخواهد شد .ارزش فعلی پروژهها از طریق فرمول زیر
محاسبهمیشود:

2

نظام بانکی ما با تولید چه میکند؟

مساله دوم این است که اگر سرمایهگذار تمایل
به س��رمایهگذاری داشت وجوه سرمایهگذاری عرضه
ش��ده در دس��ترساش قرار گیرد .عرضه وجوه یا از
طریق نظام بانکی انجام میشود یا از طریق بازار سهام.
انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاهها هم که هنوز در
اقتصاد متداول نشده است .نظام بانکی در مورد تولید،
شفاف و کارآمد برخورد نمیکند .به نظر میرسد نظام
بانکی ما بیشتر در خدمت بخشهای نامولد است تا
در خدمت تولید و س��رمایهگذاری .باید توجه داشت
که بخش نامولد گس��ترده در اقتصاد ایران که تولید
را به ش��دت منکوب کرده اهرم مالیاش نظام بانکی
اس��ت .االن کار به جایی رسیده که بعضی بانکهای
تخصصی نهادههای دامی و کشاورزی وارد میکنند
و به سود کمتر از  ۴۰درصد هم قانع نیستند .بانکی
که باید واس��طه میان وجوه پساندازی مردم و تولید
باش��د به سوداگر نهادهها آن هم با اضافه قیمتهای
باال ،تبدیل ش��ده است .در بس��یاری از موارد هم که

۳

چرا به جای تولیدگر ،واسطهگری داریم؟

سومین ش��رط تحقق س��رمایهگذاری وجود
کاالهای س��رمایهای است .این شرط گویای دو نکته
مهم اس��ت اول این که وجوه در جریان و در گردش
باید ما به ازای کاالیی داشته باشد اما اگر نقدینگی در
اقتصاد بیثبات باشد و به طور مستمر سیالن داشته
باش��د و هر س��ال به صورت فعال و منفعل افزایش
ک��ه در آن  PVارزش فعلی پروژه C ،هزینههای
یاب��د رابطه پول و کاال به رابط��های مبهم و بیثبات
سرمایهگذاریR،ها فروش منهای هزینههای عملیاتی
تبدیل میش��ود؛ و در آن صورت چه بسا جمعآوری
و متغیر است و  rهم نرخ بازدهی است که سرمایهگذار
وجوه به تولید و س��رمایهگذاری منجر نشود بلکه به
با آن ارزشهای پول��ی آتی را برای تبدیل به معادل
تجارت و واس��طهگریهای بیش از حد منتج ش��ود.
زم��ان حال ،تنزیل میکن��د .همانطور که مالحظه
باید توجه داش��ت که صرفا با پول نمیتوان اشتغال
میش��ود هر چه قدر نرخ تنزیل بزرگتر باشد ارزش
و تولی��د ایجاد کرد .پول باید ما به
فعلی پروژهها کمتر خواهد شد.
ازای کاالیی داشته باشد و بیثباتی
مشکل اصلی کجاست؟
پولی نتیجهاش این اس��ت که اثر
مشکل اساسی در حوزه تولید
ملی این اس��ت که این نرخ تنزیل
مولد پول را به سمت ناچیز شدن
مهدی غضنفری ،وزیر صنعت و معدن و تجارت  :برای سال ۹۱
میل میدهد .دوم این که کاالهای
پروژههای سرمایهگذاری همان نرخ
هدفگذاری  ۶۵میلیارد دالری صادرات غیرنفتی پیشبینی
پسانداز شده باید کاالی سرمایهای
بازدهی بخشهای نامولد در اقتصاد
شده که در نوع خود رقمی بیسابقه درتاریخ تجارت کشور
و مناسب با نیازهای سرمایهگذاری
است .فعالیتهای نامولد نوعا بازدهی
است و قطعا تحقق این هدف نیازمند تقویت و توسعه تولید
کشور باش��د که در این زمینه هم
باالی��ی دارند .فعالیته��ای نامولد
ملی و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی از یکس��و و جذب
دچار مش��کل هس��تیم .زی��را هر
فعالیتهایی هس��تند که مخاطره
س��رمایهگذاری خارجی از س��وی دیگر است .در این مسیر
کاالی مصرفنشدهای را نمیتوان
چندانی ندارند ،عوارض و مالیات کم
اولین وظیفه دولت تالش بیش��تر در جهت بهبود فضای کسب و کار است .وظیفه
به عنوان پسانداز س��رمایهگذاری
میپردازند ،بازدهیهای باال دارند و
دیگر ،جهتگیری تسهیالت ریالی و ارزی به سمت تولید است به گونهای که پشتیبان
کرد .خالصه ای��ن که برای ارتقای
اگر از صحنه اقتصاد حذف شود روند
بیشتر تولید باشند .از دیگر برنامههای امسال کمک کردن سریع به واحدهایی است
تولی��د ملی باید ب��ا محدودکردن
رشد و توسعه کشور تسریع میشود.
که پایینتر از ظرفیت خود کار میکنند .استفاده حداکثری از ظرفیتهای فعلی تولید
بخشهای نامولد نظر کارآفرینان را
امروز بخش مولد و خالق اقتصاد در
و پ��ر کردن ظرفیتهای خالی باید در اولویت قرار گیرد .زیرا تولید با ظرفیت باالتر
به تولید و سرمایهگذاری جلب کرد.
چمبره بخش نامولد گرفتار است و
منجر به کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابتپذیری میشود .الزم است به هر
به همین دلیل به ش��دت تضعیف
نظام بانکی را باید به خدمت تولید
استان فرصتهای سرمایهگذاری و مزیتهای رقابتی گوشزد و برنامهریزیهای مورد
و مح��دود ش��ده اس��ت .در مورد
درآورد و بازار سهام را هم در جهت
نیاز با کمک اس��تانداران انجام شود و به سرمایهگذاران جهت داده و در هر استانی
تجهیز منابع س��رمایهگذاریهای
هزینهه��ای عملیات��ی و متغیر نیز
کارخانجاتی احداث شود که تولید آنها پایدار و ماندگار باشد.
جدید سر و سامان داد.
س��رمایهگذار با موانع زیادی مواجه

1

نگر
آینده
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است .در شرایط کنونی اقتصاد ایران ،نهادههای تولید
در معرض داللبازیهای س��وداگرانه اس��ت و بخش
نامولد غالبا نهادههای تولید را با اضافه قیمتهای باال
به دست تولیدکننده میرساند .وابستگی تولید داخلی
به ارز نیز باعث شده با باال رفتن نرخ ارز تولید داخلی
از ناحیه فشار هزینه با محدودیت بیشتر مواجه شود.
یکی دیگر از هزینههایی ک��ه کارآفرین با آن مواجه
است هزینه ریس��ک اس��ت .نبود بیمههای کارآمد
معضلی است که مانع از ایجاد اطمینان و اعتماد شده
است (مخصوصا در بخش کشاورزی).

ادعا میشود به تولید و فعالیتهای مولد وام داده شده
است اگر پیگیری و بررسی دقیق صورت گیرد سر از
فعالیتهای نامولد در آورده است.
بازار س��هام هم باید یکی از مجاری تأمین وجوه
تولید و سرمایهگذاری باشد .معامالت کاغذی و دست
به دست گشتن مکرر یک سهم به هیچ وجه به تأمین
وجوه اولیه تولید و س��رمایهگذاری منجر نمیشود.
رون��ق واقع��ی بازار س��هام باید در تجهی��ز و تأمین
س��رمایهگذاریهای جدید و رشد تولید انعکاس یابد
نه دست به دست شدن سهام.
البته معام�لات کاغذی تا ان��دازهای برای کارایی
بازارس��هام الزم اس��ت .اما نتیجه آن باید در تجهیز
منابع تولید انع��کاس یابد .معامالت کاغذی ضروری
برای تعمیق و رونق بازار سهام یک چیز است و تأمین
بودجه دولت با فروش سهام و دست به دست گشتن
سهام کارخانههای موجود مقولهای دیگر است.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی

چگونه تولید را ملی کنیم؟
قانون حمایت از کارآفرینان و مدیران تولیدی تدوین شود

1

2

5

7

مدیران عامل
واحدهایتولید،
نخبگانجامعه
صنعتیهستند
و تمام زندگی
خود را فدای اداره
و رشد تولید و
حفظ کار و حفظ
اشتغالمیکنند.
این مدیران باید
مورد حمایت ویژه
قانونی قرار بگیرند
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سلس��له پیامهای ن��وروزی
چندس��ال گذش��ته نشانگر
توج��ه وی��ژه ب��ه لکوموتیو
جامعه یعنی تولید اس��ت و
به حق کشورهای قدرتمند
و پیش��رفته جهان از طریق
مرسل صدیق تولی��د ب��ه جای��گاه خ��ود
عضوهیات رس��یدهاند .تنه��ا راه نجات
نمایندگان جامعه حمایت از تولید است
اتاق تهران اما برخی مش��کالت بر سر
راه تولی��د وجود دارد که اگر
برداشته شود به هدف خود خواهیم رسید:
جری��ان مال��ی در تولید همانند خ��ون در بدن
است .تامین مالی از طریق سپردههای مردم در
بانکها سپس انباشتگی در بانک مرکزی و تزریق به
سیس��تم بانکها برای وام به واحدهای تولیدی انجام
میش��ود .بانک مرکزی با توجه به سیاستهای پولی
خود آنگونه که خود تشخیص میدهد عمل میکند
و سیاس��تهای آن دائما در تغییر است .این در حالی
است که تولید ،سیاستهای ثابت میطلبد و تغییرات
اجازه رشد به تولید نمیدهد و گاهی زیربنای آن را از
بین میبرد.
پیش�نهاد :تامین مالی به واحدهای تولیدی از حوزه
اختیار بان��ک مرکزی خارج ش��ود و در یک مرکز یا
س��ازمان مس��تقل متمرکز و فعال گردد و این خون
بدون وقفه به بدنه تولید تزریق شود .یعنی به واحدهای
تولیدی پیوسته وام تولید بپردازند.
تورم حاصل عدم مدیریت مجریان دولتی است
که باید سیاستهای خود را اصالح کنند در حالی
که آن را با سادهترین روش یعنی افزایش هزینهها فقط
یک دوره به تاخیر میاندازند .این روش در طول تاریخ
منسوخ شده و به هیچوجه در نقاط دیگر دنیا اعمال
نمیشود.
پیشنهاد :وقتی تورم افزایش پیدا میکند حقوقها را
به اندازه تورم افزایش میدهند (طبق ماده  41که این
ماده باید حذف شود) .از یکطـرف هـزینه تـولید بـه
همیـن انـدازه و بیـشتر افزایش پیدا میکند و قیمت
محـصوالت تولیدی باالتـر میرود و از رقابـت خارج
میشود .و ادامـه ایـن راه در سـالهای آینده به بنبست
رسیدن جامعه است .از طرف دیـگر بدهـی دولـت بـه
بازنشستگان و حقـوقبگیران افـزایش مییابد لذا در
آینده دولت قادر به پرداخت حقوق و مستمری نخواهد
بود (هماینک سازمان تامین اجتماعی در بنبست قرار
گرفته اس��ت) .در دنیا میگویند ارتباط دادن تورم به
افزایش حقوق یک بالی آسمانی است.
ریش��ه بحران یونان و پیرو آن بحران اسپانیا و
در آینده کش��ورهای همپایه آنان این است که

هر س��ـاله حقوقها را افزای��ش دادند که به تبع آن
هزینهه��ا نیز افزایش یافت (و ت��ورم افزایش یافت).
این امر تکرار ش��د و س��رانجام درآمد دولت از محل
تولید و مالیات و ع��وارض ،کفاف پرداخت حقوق و
هزینهها را نمیدهد و درنهایت دولتها کسر میآورند
و مجبور میشوند از کشورهای دیگر وام بگیرند .اخذ
وامها تکرار میشود تا سرانجام به دلیل انباشت بدهی
به آنها وام نمیدهند .لـذا سیاس��تگذاران تصـمیم
میگیرند (مثل یونان و اسپانیا و )...هزینهها را کاهش
دهند یعنی حقوقها را کم کنند (اسپانیا اعالم کرده
17درصد حقوق کارکن��ان را کاهش میدهد) ،حق
بازنشستگی و خدمات اجتماعی (درمانی و رفاهی) را
کم کنند که در نتیجه حقوقبگیران ،مستمریبگیران
و خدمات درمانی و رفاهی بگیران ناراضی میشوند،
اعتراض میکنند ،شبکه تشکیل میدهند و نهایتا به
خیابانها میریزند و موجب تضعیف دولت و اقتصاد
و کشور میشوند .فراموش نباید کرد که اسپانیا همان
کشوری است که بعد از ژنرال فرانکو ارزانترین کشور
بود و بسیاری از سرمایهگذاران اروپایی به سوی اسپانیا
رفتند و سرمایهگذاری کردند.
پیشنهاد :یونان و اسپانیا و نمونههای مشابه را در نظر
بگیریم و اجازه ندهیم در چند س��ال آینده کشور ما
مشابه آنها شود .تورم را باید به روش دیگری کنترل
کنیم و برای جبران آن هزینهها را افزایش ندهیم و
مقابل این دور تسلسل بایستیم.
در روزهای تعطیل کار انجام نمیشود در حالی
که حقوق و مزایا و حق بیمه باید پرداخت شود.
قیمت تمام شده یک نیروی کار ساده و مبتدی در ماه
 8000000ریال است .قیمت تمام شده نیروی کار
نیمه ماهر و ماهر در ماه  10000000ریال است .در
کشور ما که تولید اتوماسیون نشده و از ماشینآالت
مدرن اس��تفاده نمیشود راندمان کاری حداکثر 70
درصد است و به همین نسبت هزینه افزایش مییابد.
با چنین شرایطی امکان رقابت از بین میرود.
پیشنهاد :هزینههای روزهای تعطیل از گردن تولید
برداش��ته ش��ود .و حقوق روزهای تعطی��ل را دولت
بپردازد یا پرداخت نشود.همچنین حق بیمه روزهای
تعطیل را س��ازمان تامین اجتماع��ی از تولیدکننده
مطالبهنکند.
ش��رکتهای دولتی بدون کنترل قیمت عمل
میکنند .در کش��ور در حال توسعه جمهوری
اس�لامی ایران صنایع مادر در اختیار دولت اس��ت.
درواق��ع صنایع مادر هس��تند که م��واد اولیه تولید
میکنند و پایه قیم��ت را تعیین میکنند؛ همانند
صنایع فوالد ،مس و پتروشیمی .مدیران این صنایع
از قانون تبعیت نمیکنند و قیمت محصوالت را خود
تعیین می کنن��د .این بیثباتی جامعه تولید را فلج

میکند و تولید بدون ثبات و برنامه قادر به رش��د و
رقابت نخواهد بود.
پیشنهاد :ش��رکتهای دولتی هم مثل شرکتهای
بخ��ش خصوصی از نظر قیم��ت و تغییرات کنترل
شوند ،معامله مواد اولیه و محصوالت از بورس خارج
شود و تحت کنترل سازمان حمایت قرار بگیرند.
قانون کار فعلی ما زمانی تدوین شده که شرایط
انقالبی حاکم بوده و عدهای با نظرات خاص این
قانون را تدوین کردهاند .این قانون امروز دیگر پاسخ
جامعه کار ایرانی را نمیدهد.
پیشنهاد :گروه سهجانبهای متشکل از نمایندگان
کارفرمایان ،نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت
ایجاد ش��ده است .همه میدانند نقش نمایندگان
کارفرمای��ی در تصمیمس��ازی و تصمیمگیریها
صفر اس��ت و نقش نماین��دگان دولت یکجانبه
است .یعنی طرفدار نمایندگان کارگری هستند و
سرانجام نمایندگان کارگری تعیین تکلیف میکنند
اما نتیجه کار اینها بوجود آمدن شرایط ایجاد شده
در یونان و اسپانیااس��ت و دولت را در بنبست قرار
خواهند داد.
تولید توان تحمل قوانین مضاعف مالیاتی ندارد.
جمع مالیات بردرآمد تا سقف بیستوپنج درصد
به عالوه قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از جمع
درآمد حاصل از تولید میشود.
پیش�نهاد :اینک که قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده
به حالت اجرا درآمده اس��ت باید اصالحات زیر انجام
گی��رد :مالیات ب��ر ارزش اف��زوده باید همانند همه
کش��ورهای جهان در ایس��تگاه نهایی وصول شود و
نباید در اول خط از تولید وصول شود و ایستگاههای
بعدی از آن فرار کنند .در صورت عدم موفقیت بند باال
مالیات بر درآمد از تولید حذف شود .قوانین حمایت
از تولید داخلی برای مدت  5یا  10ساله تثبیت شود
و دستخوش تغییرات لحظهای نشود که کارآفرینان
بتوانند برنامهریزی  5یا  10س��اله بکنند که این امر
موجب تحول عظیمی خواهد ش��د .در این راس��تا
واردات کاالی مش��ابه تولید داخلی برای مدت  5یا
 10سال ممنوع شود.
مدیران عامل واحدهای تولید ،نخبگان جامعه
صنعتی هستند و تمام زندگی خود را فدای اداره
و رشد تولید و حفظ کار و حفظ اشتغال میکنند .این
مدیران باید مورد حمایت ویژه قانونی قرار بگیرند در
حالی که نه تنها در مواقع بحرانی حمایت نمیشوند
چون قانون حمایت از مدی��ران وجود ندارد بلکه به
عنوان متهمین اصلی تحت تعقیب قرار میگیرند.
پیش�نهاد :قان��ون حمایت از کارآفرین��ان و مدیران
تولیدی تدوین شود تا اندیشهها بارورتر شوند و رشد
جامعه فزونی یابد.
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تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

اول :بها دادن به بخش خصوصی
پاسخ به پرسشهای «آیندهنگر»
بهترین فرصتهایی
که برای محقق شدن
حمای�ت از تولید ملی و
س�رمایه داخل�ی وجود
دارد چیست؟ برای اولین
گام اصالح چه سیاستی
سید مهدی صادق راپیشنهادمیکنید؟

1

عضوکمیسیون
ات��اق صنای��ع و معادن و
صنایع و معادن بازرگانی به عن��وان پارلمان
مجلس بخ��ش خصوصی همیش��ه
در جه��ت پی��دا ک��ردن
راهکارهای مناسب برای مسائل اقتصاد کشور ما بوده
و در این مس��یر توفیقها و دستاوردهای زیادی هم
داش��ته اما متاسفانه هیچگاه به اهمیت نقش آن در
تصمیمگیریهای اقتصادی کش��ور آنطور که باید
توجه نشده است .البته این سخن به معنای آن نیست
که اتاق بازرگانی برای بهرهوری از قابلیتهای خود در

تا زمانی که بخش
خصوصی ما به
طور جدی در
عرصهقانونگذاری
دخیل نشود و به
معنای واقعی کلمه
در آن ورود نداشته
باشد،مشکالت
فعلی را همچنان
خواهیم داشت
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اقتصاد کشور کمکاری کرده بلکه بدین معنی است
ک��ه از این فرصت برای تقویت تولید ملی اس��تفاده
نشده است .این مس��ئله از آن جهت دارای اهمیت
است که تا زمانی که به بخش خصوصی ما آن اهمیت
الزم داده نشود ،اقتصاد ما نمیتواند تولیدمحور شود.
این گام اول است.

2

نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران برای تحقق
چنین آرزویی کدام است؟

یکم :یک��ی از نقاط ضع��ف تولید در کش��ور ما
تکیهبخش تولید بر بانکها و بیتوجهی به جمعآوری
سرمایههای خرد و سرگردان توسط بخش خصوصی
به صورت پذیرهنویسی است .بخش خصوصی ما باید
آنقدر توانمند شود و ضریب اطمینان آن به قدری
باال رود که مجبور نباش��د  ۳۰درص��د آوردهاش را از
منابع خ��ود و  ۷۰درص��د آن را از طریق آوردههای
بانکی تامین کند .معنای حمایت از تولید این است که
اقتصاد ما در جهتی باشد که بخش خصوصی بتواند

بر منابع خودش تکیه کند و اتکای فعاالن اقتصادی
غیردولتی به بانکها نباشد .اتکای بخش خصوصی به
بانکها در واقع به معنای پرداخت  ۲۵درصد کارمزد
اس��ت که نتیجه آن از دس��ت دادن قدرت رقابت با
تولیدکنندگان کاالی مشابه خارجی است .بنابراین
اگر بخش خصوصی ما بتواند مطمئن باش��د و افراد
بتوانند از طریق پذیرهنویس��ی س��رمایههای خرد و
سرگردانش��ان را به جای س��پردهگذاری در بانکها
در واحدهای تولیدی س��رمایهگذاری کنند میتوان
امیدوار شد که بخش خصوصی ما از متکی بودن به
بانکها رها ش��ود .این چیزی است که در بسیاری از
کش��ورهای دنیا نیز رواج دارد .یعنی سرمایهگذاران،
بخش قابل توجهی از س��رمایه را خودشان تامین و
بخش دیگر آن را از طریق عرضه س��هام در س��طح
کل کش��ور و به فروش رساندن آن تامین میکنند.
در واقع آنها با ایجاد چنین بستری همه کشور را در
تولید خود س��هیم میکنند و چون همگان در آن از

از اجرایی کردن اصل  44تا مبارزه با قاچاق
هفت راه برای توسعه تولید ملی
با توج��ه به نامگذاری
امسال به نام تولید ملی
میطلبد که مجلس و دولت
در راس��تای اجرای��ی کردن
این ش��عار قدمهای اساسی
بردارند .دولت باید از منابعی
غالمرضامصباحی ک��ه در اختی��ار دارد ب��رای
مقدم حمایت از تولید ملی استفاده
عضوکمیسیون
اقتصادیمجلس نماید و در این راس��تا ذخایر
صندوق توسعه ملی بهترین
منبع مالی ب��رای حمایت از
تولیدکنندگان و تحقق شعار سال  ۹۱است.
منظور از تولید ملی این است که به محصوالت
خارجی که تولیدکنندگان ایرانی توانایی تولید

1

2

آن را در داخل کشور دارند اجازه واردات داده نشود و
موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای واردات آنها وضع
شود .واردات بیرویه مانع جدی بر سر راه تولید داخل
است که باعث میشود محصوالت داخلی آنطور که
باید مورد حمایت قرار نگی��رد .اگر ما واردات خود را
تنها به فناوریها و مواد خام و قطعاتی که امکان تولید
در داخل وجود ندارد منحصر کنیم ضمن حمایت از
تولید داخل میتوانیم کمک بزرگی به خنثی شدن
هر گونه تحریمی علیه کشورمان کنیم.
برای حمایت از تولید ملی باید موانع اداری برای
فعالیتهای اقتصادی برداشته شود .منظور از
موانع اداری مش��کالتی است که در زمان شروع کار
یا ادامه کار بر س��ر راه تولیدکنندگان قرار میگیرد.
ب��ه عن��وان نمونه گرفت��ن موافقت اصولی پروس��ه

3

زمانی طوالنی دارد که مطابق قانون سیاس��تهای
اجرایی اصل  ۴۴باید کاهش یابد اما با دقت اجرایی
نمیشود.
دولت باید با استفاده از منابعی که در اختیار دارد
تولیدکنندگان را مورد حمایت مالی قرار دهد .در
ماده  ۸۴قانون پنجم مقرر شده حداقل  ۲۰درصد از
درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفت و گاز در
صندوق توسعه ملی ذخیره شود تا به تولیدکنندگان
بخشهای غیردولتی داده ش��ود .در حال حاضر این
صندوق منابع مالی خوبی دارد اما حرکت انتقال این
منابع به بخشهای غیردولتی کند است .با وجود این
که انتظار داش��تیم در س��ال  ۹۰با حمایت صندوق
توسعه ملی س��رمایهگذاری چش��م گیری از سوی
بخشهای غیردولتی صورت گیرد اما به دلیل کندی

4

تقویت ظرفیتهای تولید

مس��ئله باعث ش��ده که نگاه ما در
س��همی برخوردار هستند طبیعتا
قانونگذاری قوانی��ن اقتصادی نیز
در جامع��ه هم به تولید داخلی بها
متاس��فانه نگاهی دولتی باش��د .تا
داده میش��ود و مردم کاالهایی را
فریدون احم�دی ،قائم مق�ام وزیر صنعت ،مع�دن و تجارت:
زمانی که بخش خصوصی ما به طور
خریداری میکنند که در کش��ور
در اقتصاد ایران ،تولی��د و تجارت ،موتور محرکه اقتصاد و رمز
جدی در عرصه قانونگذاری دخیل
خودشان تولید شده است.
بقای کشور در بازارهای داخلی و خارجی است .با توجه به شعار
نشود و به معنای واقعی کلمه در آن
دوم :وج��ود ی��ک همدل��ی،
امسال ،نقش دولت به عنوان حامی برنامههای هدایتی و حمایتی
یکپارچگیوهماهنگیمیانتمامی
ورود نداشته باشد ،مشکالت فعلی
از تولید و تجارت پررنگتر میشود به نحوی که از طریق ایجاد
را همچنان خواهیم داشت .تا زمانی
دستگاهها و قوای مقننه ،مجریه و
آرمان مشترک در بین همه متولیان امر و نیز تقسیم کار ملی
که بخش خصوصی ما نتواند بیش
قضائیه و همچنین وزارتخانههایی
زمینه تضمین سرمایهگذاریهای تولیدی و تجاری و توسعه خودکفایی در امر تولید را
از  ۶۰ ،۵۰درصد اقتصاد کش��ور را
که به نوعی با تولید مرتبط هستند
فراهم میآورد .با تمرکز و حمایت از تولید خصوصا تولیدات دارای ارزش افزوده و صادراتی
در دس��ت داشته باش��د ،به ناچار
یک ضرورت است .به طور مشخص
آنهم با همکاری و مشارکت بخش خصوصی میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود
نگاه قانونگذاری ما نگاهی دولتی و
میتوان به وزارتخانههای صنعت،
ضمن تحقق خودکفایی زمینه ورود و نفوذ در بازارهای جهانی را به دست آورد.
در بعضی موارد هم ممکن اس��ت
معدن و تجارت ،کش��اورزی ،کار و
امور اجتماعی ،اقتصاد ،گمرکها ،بانکها و نهادهای را تجربه کردهایم و همیشه توانستهایم بر این تحریمها انحصارطلبانه باشد .بنابراین به لحاظ حقوقی رسیدن
عمومی و خصوصی و ...اشاره کرد که هماهنگی آنها غلبه کنیم .ما میتوانیم در بسیاری موارد حتی از این به مبانی اقتصاد تولیدمحور به دلیل این که به بخش
ضروری است .این مسئله در باال بردن قابلیت سوددهی تحریمها در راس��تای فرصتس��ازی برای کشور هم خصوصی توجه کافی نمیشود اگر نگوییم غیر ممکن
و توسعه اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارد .تا زمانی استفاده کنیم .ضمن این که در حال حاضر اقتصاد دنیا اما بیتردید دیرهنگام خواهد بود.
که یک وحدت رویه و تعامل و تعادل مناسب ایجاد حلقهای بههمپیوسته و دایرهای شکل است و تحریم
اگر بخواهی�د حداکثر بر چند اقدام مش�خص
نشود و مسئوالن اجرایی از تفرقه پرهیز نکنند محقق بیمعنی است .مطمئنا کش��ورهای اروپایی هم به ما
تأکید کنید (تا حدی که شدنی باشد) که با انجام
نیازمند هس��تند و برای مدت طوالنی نمیتوانند این
آنها روند تغییرات آغاز شود ،آن موارد کدام اند؟
کردن این شعار تا حدودی دشوار است.
چقدر
هر
که
است
طبیعی
این
دهند.
ادامه
را
ها
م
تحری
جلوگیری از واردات بیرویه و به خصوص کاالهای
نقاط ضعف و قوت ما در عرصه سیاسی را برای
تعامل بیشتر شود ،نتیجه بهتری به دست خواهد آمد .مش��ابه داخلی ،فرهنگ عدم تولید و مصرف کاالی
تحقق این هدف چط�ور ارزیابی میکنید؟ و
اما تعاملی که تامینکننده منافع هر دو طرف باشد.
پَست ارزانقیمت که متاسفانه این مسئله در کشور
فکر میکنید در این خصوص تحریمها چه تاثیری
نقاط ضعف و قوت حقوقی ما برای تحقق این
ما اکنون به یک فرهنگ تبدی��ل و باعث رونق بازار
میتوانندداشتهباشند؟
شعارچیست؟
کاالهای نامرغوب و پَست چینی در کشور ما شده از
نمیخواهم بگویم که مسائل سیاسی و تحریمها
اقتصاد کشور ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دولتی مهمترین مسائلی است که برای تحقق هدف حمایت
تاثیر ندارند اما تاثیر آنها نقش خیلی تعیینکنندهای
ندارد .کشور ما سالها است که با این تحریمها آشنایی اس��ت و ش��اید بیش از  ۸۰درصد آن -با احتس��اب از تولید ملی و س��رمایه داخلی باید مورد توجه قرار
دارد و ما از زمان جنگ تاکنون تحریمهای متعددی صنع��ت نفت -در بخش دولتی متمرکز باش��د .این گیرد.
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تولید باکیفیت ،افزایش اعتماد
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حرکت دولت این انتظار محقق نشد .حال آن که هیچ بهتر از داخلی اس��ت اما این گونه نیست و برای این ملی تقویت نمیشود و اگر مردم از الگوی تولید داخل
مانع قانونی برای اجرای این امر وجود ندارد.
که کاالی داخلی خریدار داش��ته باشد باید ذهنیت بهره بگیرند این موضوع مشوقی برای بهبود کیفیت
یکی دیگر از مشکالت تولید ملی رعایت نکردن عمومی جامعه با اطالع رسانی و فرهنگسازی اصالح تولید داخل خواهد شد.
قاچ��اق کاال در کش��ورمان
استانداردها در تولید داخلی است .به عنوان نمونه ش��ود .اگر مردم مشتری کاالی ایرانی نباشند تولید
متاس��فانه بس��یار باالست و
مجلس برای بهبود تولید خودرو در
بس��یاری از کاالهایی ک��ه به طور
کش��ور قانونی را وضع کرده و ۵۱
استاندارد را به خودروسازان تکلیف
قاچاق وارد کشور میشود بیکیفیت
کرده تا با رعایت این اس��تانداردها
و ارزان اس��ت و مانعی جدی بر سر
محمد مهدی راسخ ،دبیرکل اتاق تهران :از ملزومات اجرایی شدن
حمای��ت از تولی��دات آنه��ا ادامه
راه تولی��د ملی .اگر مبارزه با قاچاق
شعار حمایت از تولید ملی ،این مواردند:
پی��دا کن��د و در صورت��ی که این
جدیتر صورت گی��رد قاچاق کاال
یکم:مردم این فرهنگ را بپذیرند که کاالی ایرانی مصرف کنند.
اس��تانداردها از سوی خودروسازان
بدون صرفه میشود و در این صورت
دوم :تولیدکنندگان محصول با کیفیت به بازار عرضه کنند.
رعایت نشود دولت حمایت خود را
رقابت بی��ن تولید داخل و کاالهای
سوم :مسئوالن ،دولت ،مجلس و قوه قضائیه زمینهسازی مناسب
از آنه��ا کاهش خواهد داد .کیفیت
قاچاق بیمعنی خواهد شد.
برای فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به عمل آورند،
محص��والت داخلی م��ا باید
تولیدات داخل باید به گونهای باشد
به نحوی که رتبه جهانی ما ارتقا پیدا کند .بخش خصوصی کشور هر چقدر فضا را مناسبتر
ارزانتر از مشابه خارجی تمام
که مشتری مشتاق خرید کاالهای
ببینند امکان سرمایهگذاری مناسب در آن افزایش مییابد.
داخلی باش��د .یک موض��وع روانی
شود .برای این که قیمت محصوالت
چهارم :فرصتهای سرمایه گذاری خود رابشناسیم .ما در کشوری زندگی میکنیم که به لحاظ
اجتماعی وجود دارد و آن هم این
داخلی ما پایین باشد باید راهکاری
منابع نفت و گاز در دنیا اول است و منابع معدنی قابل توجهی دارد ،لذا سرمایهگذاری دراین
ایجاد کنیم که تسهیالت ارزان در
است که بسیاری از خانوادهها این
بخشها میتواند مقرون به صرفه باشد .از نظر نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان نیز رتبه
اختیار تولیدکنن��دگان قرار گیرد،
موضوع را پذیرفتهاند که تولیدات
باالیی داریم لذا باید در مقوله تولید به این فرصت هم توجه شود
مالیات بر سود خالص وضع کنیم و
داخل��ی بیکیفی��ت و محصوالت
پنجم :بخش خصوصی باید ظرفیتهای خالی تولید را برای سال  ۹۱سرلوحه کار خود قرار دهد
واسطههای بین تولید و بازار مصرف
خارج��ی ول��و این ک��ه تولید یک
هایی
ت
مزی
به
توجه
با
جدید
گذاری
ه
سرمای
برساند.
برداری
ه
بهر
به
نیز
را
تمام
ه
نیم
واحدهای
و
کشور جهان سومی باشد باکیفیت
را کاهش دهیم؛ ای��ن راهکارها به
که وجود دارد ،همواره باید بخش قابل توجهی از تولیدات را پوشش دهد.
ارزانتر شدن تولید داخل و توسعه
است .اکثر خانوادههای ایرانی فرض
شش��م :در سیاستگذاریهای پولی و ارزی از بخش تولیدی کشور حمایت شود و قوانین و
آن کمک میکند.
را ب��ر این گرفتهاند که هر خارجی
مقرراتی که برای تولید ایجاد مانع میکند نیز اصالح شود.

اگر مردم مشتری
کاالی ایرانی
نباشندتولیدملی
تقویت نمیشود و
اگر مردم از الگوی
تولید داخل بهره
بگیرند این موضوع
مشوقی برای
بهبودکیفیتتولید
داخل خواهد شد
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تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

الزمه تولید ملی ،گشودن دریچههای تنفس اقتصاد
بررسی ضرورتهای حمایت از تولید ملی و سرمایه داخلی در میزگرد «آیندهنگر»
با حضور یحیی آلاسحاق ،اکبر ترکان و اسداهلل عسگراوالدی
عظیممحمودآبادی
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عکس :امید ایرانمهر
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س�ال جهاد اقتصادی سپری ش�د و اکنون نوبت به سال تولید ملی و
حمایت از س�رمایه و کار ایرانی رسیده است .نشریه «آیندهنگر» با طرح
بحث در مورد اقتضائات تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سعی
کرده تا حدی لوازم تحقق این هدف را شناسایی و برداشتن گامهای الزم
و در عین حال ممکن را در جهت تحقق آن بررسی کند .یحیی آلاسحاق
به عنوان نماینده بخ�ش خصوصی ،اکبر ترکان به عنوان تکنوکراتی که
در کارنامه خود س�ابقه اجرایی و تجربه مدیریتی در بخشهای مختلف
اقتصادی را دارد و همچنین اسداهلل عسگراوالدی به عنوان تاجری که بر

وضعیت بازار اشراف دارد و ساز و کار آن را میشناسد در این میزگرد نقطه
نظرات خود را با ما در میان گذاشتند .آلاسحاق ،تنظیم روابط بینالمللی را
با حفظ حقوق ایران در راستای پیشرفت اقتصادی کشور مهمترین اقدام
الزم در این راس�تا میداند .ت�رکان نیز معتقد به ضرورت تنظیم اقتصاد
داخلی به نفع تولید و محدود ساختن واردات است .به باور عسگراوالدی
تعیین نرخ ارز واقعی و تثبیت آن از جمله مهمترین اقداماتی اس�ت که
برای تحقق اهداف اقتصادی اعالم ش�ده ضروری است .متن این میزگرد
را در ادامه میخوانید.

هدف�ی که در نامگذاری امس�ال بر آن تاکید ش�ده
همچون چند سال گذش�ته رویکرد اقتصادی دارد.
در ابت�دا از میهمانان محت�رم خواهش میکنیم که
به بررس�ی اقتضائات تولید ملی و حمایت از سرمایه
داخل�ی بپردازند و توضیح دهند تحقق ش�عاری که
در نامگذاری امسال تعیین شده نیازمند چه لوازمی
است؟
اکبرت�رکان :فکر میکنم برای بررسی مسئلهای که مورد

در واقع وضعیت به گونهای میش�ود که تولید برای
کشور دیگر مقرون به صرفه نیست؟
ت�رکان :وقتی ارز ارزان در اختیار واردات قرار داده ش��ود،

تولید دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود .اگر ما دالر را نیز به
عنوان یک کاال در بازار بشناسیم ،میبینیم که قیمت دالر
در سال  83که  800تومان بوده ،امروز قیمتی پایینتر از
تعدیل شاخص بانک مرکزی دارد .حاال اگر بخواهیم امروز
قیمت دالر را  400درصد نسبت به قیمت آن در سال 83
افزایش دهیم نیز آس��یبهای بسیاری را ممکن است به
بخشهای مختلف اقتصادی ما وارد کند.

البته االن هم قیمت دالر افزایش چشمگیری داشته
است.
ت�رکان :قیمت دالر چیزی حدود  210درصد نس��بت به

قیمت آن در سال  83افزایش یافته است.

ب�ه هرحال این افزای�ش نرخ ارز به نف�ع تولید بوده
است؟
ت�رکان :خیر .به زیان تولی��د داخلی و به نفع واردات بوده

چون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است.
آلاسحاق :بله ،قیمت دالر در طول این سالها و به صورت
تدریجی و مستمر باید  400درصد افزایش مییافته است.
ت�رکان :در واقع ما دالر نفت��ی ارزان را در بازر ریختهایم و
آن را به کاالی وارداتی تبدیل کردهایم که البته بحث آن
فرصت دیگری را میطلبد .آن چیزی که دیگران از آن به
عنوان بیماری هلندی یاد میکنند ،ترجمه آن در کشور
ما میتواند محل بحث باشد .اما به هر حال کاالی وارداتی
برای مصرفکننده ایرانی مقرون به صرفهتر از کاالی تولید
داخلی است.
اسداهلل عسگراوالدی :در واقع نباید اجازه داده میشد که
ش��اخص  100واحد قیمت تمام شده تولید در سال ،83
امروز به  400واحد برسد.
ترکان :یعنی پایه پولی نباید باال میرفته است.
عسگراوالدی :اشکال اصلی را باید در چرایی افزایش 400
درصدی قیمت تمام ش��ده کاالی تولیدی در طول هفت
سال جستوجو کرد.

یعنی چون یک مهندس�ی اولیه و ساز و کار حساب
ش�دهای وجود نداش�ته ،ناگزیر با ی�ک جهش غیر
منطقی و فن�ری در افزایش قیمتها از جمله قیمت
دالر مواجه شدیم؟
ترکان :در س��ال  83نقدینگی ما  63هزار میلیارد تومان

آن متمرکز کردند و در واقع میخواس��تند از آن استنتاج
کنند که تولید ملی ،از این زاویه آس��یب دیده اس��ت .تا
جایی که من از فرمایشات ایشان فهمیدم ظاهرا اصلیترین
مسئله به باور ایشان اصالح مسائل ارزی کشور در جهت
حمایت از تولید و س��رمایه داخلی است .این یک واقعیت
است که نرخ ارز بر حوزههای مختلف اقتصادی تاثیرگذار
اس��ت .در واقع این مس��ئله ،بر تولید ،ص��ادرات ،انتخاب
مصرفکننده ،درآمد دولت و دیگر حوزهها تاثیر محسوسی
دارد .واقعیت این اس��ت که نرخ ارز نتوانسته در کشور ما
به ایفای آن نقش��ی بپردازد که در ایجاد تعادل اقتصادی
نیازمن��د آن بودهایم .درس��ت به همین دلیل بود که نرخ
ارز در یک مقطع زمانی به صورت ناگهانی تا حد بس��یار
زیادی افزایش یافت .خوشبختانه به این مسئله در برنامه
توسعه پنجم توجه شده بود که ما باید ساالنه تفاوت تورم
داخل��ی و تورم خارجی را به نرخ ارز اضافه کنیم .اگر این
کار از همان زمان به طور مستمر و تدریجی انجام میشد
حتما امروز میتوانستیم در بازار ارز شاهد تعادل مناسبی
باشیم .اما چون آنچه که در برنامه پنجم در این خصوص
به تصویب رسیده بود متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت ما
افزایش ش��دید و غیرمنطقی نرخ ارز را به صورت ناگهانی
تجربه کردیم .در این که ما باید برای تعیین نرخ ارز مدلی
داشته باشیم تردیدی نیست اما این که با کدام الگو و چه
اولویتی باید اقدام به تعیین آن الگو بکنیم از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار اس��ت .مثال اگر اولین اولویت ما صادرات
است ،پس باید جهت تولید را به گونهای تنظیم کنیم که
در راستای تقویت صادرات قرار بگیرد و اگر اولویت اقتصاد
کشور آن چیزی باشد که در حال حاضر دولت به آن عمل
میکند ،از قبیل مسئله رفاه ،افزایش نقدینگی مردم و اینها،
خب طبیعی است که وضعیت موجود اقتصادی و مشکالت
تولید و صنعت ما همچنان باید تداوم داش��ته باشد .البته
توجه به این نکته نیز ضروری اس��ت ک��ه اگر اولویت ما
بحث تولید باش��د در عین حال باید نس��بت به افزایش
نرخ ارز حساس��یت دقیقی داشته باشیم .چون نرخ ارز از
جهات مختلف بر فعالیت تولیدکننده موثر اس��ت .به این
دلیل که اگر نرخ ارز افزایش یابد ،هزینه خطوط تولیدی
تولیدکنندگان نیز باال میرود و بحث تامین مواد اولیه او
نیز به همین صورت است .نکته دیگری که در فرمایشات
جناب ترکان بسیار حائز اهمیت بود ،مسئله واردات ،حجم
و نوع آن است .چنانچه آقای معمارنژاد رییس کل گمرک
کشور چندی پیش گفتند مطابق آمار واردات ما در سال
 75 ،90درصد واردات کاالی واس��طهای بوده است .البته
تعریف کاالی واس��طهای بر اساس همان مدلی است که
در طول سالهای گذشته در شاخصهای گمرک تعیین
شده است 11 .درصد از واردات ما کاالهای مصرفی و 14
درصد آن کاالهای س��رمایهای است .ضمن این که برخی
کاالهای واسطهای در نهایت کاالهای مصرفی هستند .پس
بیتردید یکی از مباحث مه��م در حمایت از تولید ملی،
همین مس��ئله چگونگی برخورد با نرخ ارز و اهمیت آن
اس��ت .باید توجه داشته باشیم که طی  30سال گذشته
ما بهرغم همه مش��کالت و نارس��اییها ،توانس��تهایم در
حوزههای مختلف س��رمایهگذاریهای متعددی داش��ته

ترکان:
وقتی ارز ارزان در
اختیار واردات قرار
داده شود ،تولید
دیگر مقرون به
صرفهنخواهد
بود .اگر ما دالر
را نیز به عنوان
یک کاال در بازار
بشناسیم،میبینیم
که قیمت دالر در
سال  83که 800
تومان بوده ،امروز
قیمتی پایینتر از
تعدیلشاخص
بانک مرکزی دارد
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بوده اس��ت .در پایان سال  ،90حجم نقدینگی ما به 410
هزار میلیارد تومان میرسد .وقتی حجم کل نقدینگی 6/5
برابر افزایش مییابد در واقع تقاضای کل  6/5برابر افزایش
یافته است .حاال اگر عرضه کل هم  6/5برابر شود ،در سطح
عمومی قیمتها اتفاق خاصی نخواهد افتاد .اما مس��ئله
اینجاس��ت که عرضه کل به اندازه نرخ رش��د باال میرود.
انباشته عرضه کل ما از سال  83تا االن  25درصد افزایش
داشته است .یعنی نقدینگی ما بیش از  600درصد افزایش
داشته اما عرضه کل ما در طول این سالها تنها  25درصد
باال رفته است .طبیعی است که مابقی آن به افزایش سطح

اگر حجم واردات بخواهد با همین وضعیت فعلی تداوم
داشته باشد ،چقدر میتواند ما را در تحقق حمایت از
تولید و سرمایه داخلی با مشکل مواجه کند؟
آلاسحاق :آقای ترکان بحث خودشان را به نرخ ارز و اثرات
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پرسش شما قرار دارد الزم است به بازار نگاه کنیم و ببینیم
به طور مشخص چه مشکالتی در این بخش وجود دارد و
بعد به بررسی راه حلها و اقداماتی که برای رفع آنها الزم
است ،بپردازیم .واقعیت این است که در  6سال گذشته و
به طور دقیق تا پایان سال  89روی هم رفته  449میلیارد
دالر حجم واردات کشور ما بوده است.
آلاس�حاق :این رقم درس��ال  90حدود  60میلیارد دالر
بوده است.
ترکان :واردات کاال  63میلیارد دالر بوده اس��ت .در حالی
که باید می��زان واردات خدمات را هم به این رقم افزود تا
مجموع واردات سال  90مشخص شود .از این  63میلیارد
دالری که واردات کاال در سال گذشته بوده 13 ،درصد آن
کاالهای سرمایهای بوده و بقیه آن به کاالهای مصرفی یا
واسطهای اختصاص داشته است که تقریبا میتوان گفت
کاالهای واس��طهای با یک حلقه فاصل��ه ،در واقع همان
کاالهای مصرفی هستند .مانند قطعات منفصله که برای
برخی از لوازم منزل به عنوان کاالی واس��طهای به کشور
وارد میش��وند اما در واقع همان کاالی مصرفی هستند.
ضمن این که به قول آقای دکتر نهاوندیان در حال حاضر
تنها  30تا  40درصد از ظرفیتهای خودمان در خصوص
کاالهایی که توانایی تولید داخلی آنها را در داخل کش��ور
داریم ،اس��تفاده میکنیم و مابقی ظرفیتهای ما در این
زمینه معطل هس��تند و به همین دلیل است که برخی
کاالهایی که ظرفیت تولید آنها را در داخل داریم از خارج
وارد میکنیم .شاید علت این مسئله به تورم انباشته داخلی
کش��ور ما در ش��رایط فعلی برگردد .چنانچه قیمت تمام
ش��ده کاالیی که در سال  83مثال  100تومان بوده ،طبق
شاخصهای بانک مرکزی امسال  400تومان خواهد بود.
همانطور که در آخرین گزارش بانک مرکزی که در بهمن
ماه سال  90منتشر شد ،شاخص تورم (در بهمن ماه سال
گذشته)  350واحد بوده نسبت به شاخص  100واحدی
که در سال  83اعالم شده بود .یعنی اگر قیمت تمام شده
کاالیی در س��ال  100 ،83تومان بود در بهمن ماه س��ال
گذشته تولید همان کاال 350 ،تومان تمام میشد که اگر
چن��د ماهی که اکنون از بهمن ماه گذش��ته را نیز به آن
اضافه کنیم ،میتوان گفت که قیمت تمام ش��ده کاالیی
که در س��ال  100 ،83تومان بوده ،امروز نزدیک به 400
تومان خواهد بود .به عبارت گویاتر کاالی ایرانی با قیمت
مثال  100تومان در س��ال  83میتوانسته با کاالی مشابه
خارج��ی خود به قیمت مث�لا  150تومان رقابت کند اما
حاال که م��ا قیمت وارداتی ای��ن کاال را کم و بیش 150
توم��ان نگه داش��تهایم و قیمت کاالی تولی��د داخل آن
افزایش ش��دیدی یافته ،یعنی کاالی ایرانی دیگر قادر به
رقابت با کاالی مشابه خارجی خود نیست .حاال باید ببینیم
حمایت از تولید ملی در این شرایط چطور میتواند باشد.
ما برای حمایت از تولید داخلی نمیتوانیم به لحاظ اخالقی
ب��ه مردم بگوییم که برای رضای خ��دا و رعایت خیلی از
مسائل ارزشی ،کاالی ایرانی که قیمت آن مثال  400تومان

است را به جای کاالی مشابه خارجی با قیمت مثال 150
تومان خریداری کنید .طبیعی است که این نوع حمایت
از تولید داخلی ،ممکن است تنها تعداد اندکی از مردم را
مجاب کند و بقیه مردم ترجیح میدهند که کاالی ارزانتر
را خریداری کنند .در این صورت طبیعی اس��ت که بازار
داخلی تبدیل به بازار کاالهای خارجی میشود و ظرفیت
داخلی در مقابل آن تعطیل میشود.

عمومی قیمتها منجر شود.
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که برخی کشورهایی که در دنیا به هر دلیلی با ما درگیر
هستند ،االن آمدهاند درگیری خودشان را به حوزه اقتصاد
کشاندهاند .یعنی بعد از ناکامیشان در حوزههای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی به طور رس��می اعالم کردهاند که از
این پس با ما در حوزه اقتصاد به جنگ خواهند پرداخت.
االن هم چندین کشور با یکدیگر همدل شدهاند و نقشه
راه هم پیدا کردهاند و درس��ت مانند یک عملیات جنگی
دارای ستاد ،برنامه و استراتژی هستند که با ما مقابله کنند.
بنابراین عدم امکان اس��تفاده از ظرفیتهای ایجاد شده،
محقق نشدن بخش وسیعی از اهداف تعیین شده اقتصادی
و همچنین وجود دش��منان و بدخواهان جدی 3 ،عامل
مهمی هس��تند که امروز اقتصاد و تولید ما را با مشکالت
جدی مواجه کردهاند .مجموع این موارد باعث ش��ده که
هزینه زندگی در کش��ور ما دستکم چیزی حدود  20تا
 25درصد نسبت به کشورهای رقیب مان بیشتر باشد .به
نظرم یکی از دالیل نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی
و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،پاتکی برای برخوردهای
خارجی ،راهی برای استفاده از ظرفیتهایی که داریم و در
نهایت مسیری برای رسیدن به اهدافمان است.

رانت ایجاد خواهد کرد .الزمه موفقیت تولید ،وجود فضای
رقابتی است .اگر تولید ،حمایتی و رانتی باشد در واقع به ضد
حمایت تبدیل میشود .به نظرم الزم است که نامگذاری
امس��ال به طور دقیق م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا
روش صحیح عملیاتی کردن آن نیز مشخص شود .یکی
از نگرانیهایی که وجود دارد این است که ما تحت عنوان
همین نامگذاری به فضای سال  60بازگردیم .یعنی طرح
مجدد همان مباحث تعزیرات ،قیمتگذاری ،سهیمهبندی،
دیوارهای بلند ،ارائه تعبیرهای غلط از خودکفایی و ...به باور
من یکی از بالهای سنگینی که بر سر کشور ما آمد فهم
غلط از همین مسئله خود کفایی بود .نکته بعدی تعریف
کار ایرانی است که باید خصوصیات و شاخصهای آن به
طور مشخص و شفاف تعیین ش��ود .هر ایرانی که در هر
کج��ای دنیا زندگی میکند ،باید از کار او حمایت ش��ود.
سرمایه ایرانی نیز در هر کجای جهان که هست باید مورد
حمایت ما قرار داشته باشد .البته اول باید برای خود سرمایه
ارزش قائل باشیم که بتوانیم از آن حمایت کنیم .ضمن این
که سرمایه هم تنها به پول محدود نمیشود ،بلکه در جهان
امروز ،آمار ،اطالعات ،ارتباطات ،دانش ،فن و غیره نیز هر
کدام به نوعی سرمایه محسوب میشوند .بنابراین پیش از
هرچیز مهم مشخص کردن معنا و مفهمومی است که از
نامگذاری امسال باید مراد کنیم.

باش��یم؛ از نیروی انسانی گرفته تا ماشینآالت و بسیاری
م��وارد دیگر .از این جهت برای کش��ور ظرفیت س��ازی
مناسبی انجام دادهایم .پس بخش عمدهای از درآمدهای
ارزی ما صرف سرمایهگذاریهای مختلف در جهت افزایش
ظرفیتها شده است .برای نمونه در نیروی انسانی که در
بحث توسعه عامل مهمی محسوب میشود ،ما توانستهایم
ظرفیت دانشگاههای کشور را باال ببریم تا جایی که در حال
حاضر  15میلیون دانشجوی فارغالتحصیل داریم که بنا
به گفته سازمانهای بینالمللی ،بزرگترین توسعه نیروی
انسانی در منطقه بوده است .مقدار زیادی هم ماشینآالت
خریداری کردهایم به طوری که االن هر کدام از استانهای
ما ،دارای چند شهرک صنعتی مملو از ماشینآالت هستند.
از نظر ارز و ذخایر ارزی هم چنانچه رییس بانک مرکزی
اخیرا در اظهاراتی اش��اره کردند بالغ بر  100میلیارد دالر
ذخیره ارزی داریم که به گمان من میزان واقعی آن باالتر
از این اعداد هم هس��ت .در رابطه با موقعیت جغرافیایی
کشورمان و س��ایر ظرفیتهای طبیعی از قبیل صنعت،
معدن ،نف��ت ،گاز و غیره هم باید بگویم که ظرفیتهای
باالیی ایجاد کردهایم اما متاسفانه از این ظرفیتهای ایجاد
حاال این حمایتها به چه نحوی باید اجرایی باشد؟
شده بعضا نتوانستهایم 40 ،50 ،و یا در مواردی حتی 30
درصد هم استفاده کنیم .برای مثال نیروی انسانی تولید آلاسحاق :این دیگر به بحث الزامات بر میگردد .انتخاب
کردهایم اما این نیروی وسیع و آماده بدون داشتن شغل در این شعار برای س��الی که در آغاز آن قرار داریم ،به دلیل
آقای عسگراوالدی شما تولید ملی موفق را نیازمند
جامعه سرگردان هستند تا حدی که االن  2میلیون نیروی واقعیتهای ملموس اقتصاد کش��ور در حال حاضر است.
چه لوازمی میدانید؟ آیا با نکات مطرح شده توسط
انسانی بیکار در کشور داریم که در این میان مخصوصا برای برای رسیدن به اهداف برنامههای چهارم و پنجم توسعه
آقایان ترکان و آلاسحاق موافق هستید؟
تحصیلکردگان نگرانی بیشتری احساس میشود .به همین و نیز س��ند چش��مانداز ،راهی جز تولید ملی و حمایت از
دلیل است که بسیاری از بهترین نیروهای انسانی ما که در س��رمایه داخلی نداریم .نکتهای ک��ه در این نامگذاری به عسگراوالدی :من در ادامه فرمایشات آقای آلاسحاق باید
داخل کشور تحصیل کردهاند و تربیت شدهاند ،مجبور به نظرم از ظرافت باالیی برخوردار اس��ت این است که واژه بگوی��م که آنچه از واژه «تولید ملی» میفهمم آن چیزی
مهاجرت از کش��ور میشوند .آنهایی که به خارج میروند «حمایت» از بخش دوم ش��عار آغاز ش��ده است .چنانچه است که خودمان میتوانیم و در واقع باید بتوانیم در داخل
معموال نخبههایی هس��تند که در بهترین دانش��گاههای فرمودهاند «تولید ملی ،حمایت از کار و س��رمایه ایرانی» کشور تولید کنیم .به همین جهت است که معتقدم تولید
کش��ور درس خواندهان��د .در واقع م��ا در خصوص ایجاد و ن��ه حمایت از تولید ملی و ...ب��ه گمان من ظرافت این بسیاری از کاالهایی که ظاهرا تولید ملی هستند اما واقعا
ظرفیت به خوبی عمل کردهایم اما همچنان امکان استفاده نکته در این است که حمایت از تولید ملی به معنایی که نمیتوان آنها را تولید ملی دانست باید متوقف شوند .نکته
از این ظرفیتهای ایجاد ش��ده را نداریم .بنابراین یکی از ما تصور میکنیم در عمل هیچگاه محقق نخواهد شد بلکه دیگری هم که مکمل تولید ملی هست ،حمایت از سرمایه
و کار ایرانی اس��ت .این که چرا بر کار
آسیبهای اساس��ی اقتصاد امروز ما
ایرانی تاکید ش��ده به نظر من نگرانی
ع��دم اس��تفاده بهینه و مناس��ب از
از بیکاریهای موجود اس��ت .واقعیت
ظرفیتهای ایجاد شده است .دومین
این است که ما نتوانستهایم برای نسل
نکته این اس��ت ک��ه اهدافی را تحت
شمسالدین حسینی ،وزیر اقتصاد :یکی از برنامههای دولت،
جوان و نسل میانیمان اشتغال الزم را
عنوان سند چش��مانداز بیست ساله،
در بخ��ش حمایت از تولید ملی پایین آوردن هزینه تامین
ایجاد کنیم .همه ما یادمان هست که
برنامه چهارم توس��عه و برنامه پنجم
مالی آن دس��ته از بنگاههایی اس��ت که میخواهند خود را
مرحوم شهید رجایی در زمان نخست
توس��عه اعالم کردهایم و برای آن هم
بهبود تکنیکی دهند .بر این اساس ،واحدهای تولیدی که
وزیریشان فریاد میزدند که کابینه من
کلی وقت و هزینه صرف کردهایم و با
جهت
در
برداند،
گام
تولیدی
های
م
سیست
اصالح
راستای
در
 36میلیون نفری است .در آن زمان هم
مطرح کردن مسائلی چون رشد هشت
تامین منابع مالی حمایت میش��وند .البته این یارانه مانند
جمعیت کل کشور  36میلیون نفر بود.
درصدی و تبدیل شدن به قدرت برتر
یارانه نقدی که به خانوارها داده میشود ،نیست اما از بنگاههای تولیدی که میخواهند
امروز جمعیت کشور ما  75میلیون نفر
منطقه ،کلی ایج��اد امید کردهایم اما
سرمایه در گردش را درجهت این فعالیتها و سرمایهگذاری جایگزینی انجام دهند،
است .اگر  36میلیون را از  75میلیون
در عم��ل با اهدافی که مطرح ش��ده
حمایت میشود .اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصالح شود ،عالوه بر نرخ مالیات
نفر کم کنیم و افرادی که زیر سن 15
فاصل��ه زی��ادی داری��م .در واقع اگر
اس��تهالکی در تامین هزینه مالی نیز دولت با تولیدکنندگان مشارکت خواهد کرد.
سال دارند را نیز از این تعداد کم کنیم،
درآمدهای سالیانه را شاخص محاسبه
همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاههای تولیدی کمک خواهد
در خصوص توانایی تبدیل ش��دن به
ب��ه عدد  20میلیون میرس��یم که در
ش��د .در فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها دولت یکسری نرخهای ترجیحی به طور
قدرت برتر منطقه قرار دهیم ،خواهیم
واقع نیروی کار واقعی کش��ور هستند
مثال در زمینه حاملهای انرژی به نفع تولید مانند قبل قائل خواهد ش��د .مثال در
دید که فاصله ما با برخی کشورهای
و ما متاس��فانه توجه چندانی به ایجاد
گذشته قیمت برق بخش صنعتی از خانگی باالتر بود که بعد از اصالح قیمتها ،قیمت
همجوارمان به لحاظ رش��د اقتصادی
شغل برای آنها نکردهایم .ما با توجه به
برق خانگی از برق صنعتی باالتر رفت و این خود کمکی به بخش تولید اس��ت که
چقدر اس��ت .بنابراین نرسیدن به آن
رشد جمعیتمان ،در هر سال باید یک
ادامه خواهد یافت .در کنار نرخهای ترجیحی ،با حمایت مالیاتی در قالب تسهیالت به
اهداف تعیین ش��ده به نظرم از دیگر
میلیون  500هزار ش��غل ایجاد کنیم.
بنگاههای تولیدی کمک خواهیم کرد .درباره صندوق توسعه ملی نیز برنامهریزیهای
بنابرای��ن ما باید تولید ملی خودمان را
مش��کالت مهم اقتصادی است .مورد
الزم صورت گرفته و مطابق قانون و اساس��نامه از فعالیت بنگاههایی که باید بهبود
به گونهای تنظیم کنیم که هر س��ال
دیگری هم ک��ه در این میان مطرح
ساختار شوند ،از طریق این صندوق حمایت خواهد شد و منابع ارزی تولید ،با نرخ ۶
اس��ت وجود بدخواهان ما اس��ت که
بتوانیم یک میلیون و  500نیروی کار
درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت میشود.
قابل انکار هم نیست .واقعیت این است
را جذب کنیم .ضمن این که ابزار الزم

حمایت برای اصالح واحدهای تولیدی

البته دولت همیش�ه ادعا کرده که میخواهد کاالی
ارزان به دست مردم برساند.
عس�گراوالدی :بله در مقام حرف همینطور است و اتفاقا

ش�ما بر چه مبنایی این سخن را گفته بودید؟ یعنی
با چه فرمولی به این نتیجه رسیدید که قیمت 1226
تومان برای دالر رقم پایینی است و نباید قیمت آن از
هزار و  600تومان هم بگذرد؟
عس�گراوالدی :ما وقتی  7 ،6س��ال اخیر را با س��الهای

پیش از آن مقایس��ه میکنیم میبینیم که تورم ناشی از
ندانمکاریهای مدیریتی نرخ کاالهای ما را باال برده است
و باعث شده که کاالهای ما امکان رقابت با کاالهای مشابه
خارجی را از دس��ت بدهند .به نظر من باید بررسی کنیم
که واقعا چرا سیبی که توسط تولیدکننده مازندرانی تولید
میشود قمیتش کیلویی هزار تومان است اما سیبی که از
قاهره مصر به تهران میرسد کیلویی  500تومان است؟ یا
س��یب مصری نباید وارد کشور شود یا اگر این کار انجام
میش��ود نباید قیمت آن از قیمت سیبی که تولید داخل
است پایینتر باشد 3 .سال پیش در ارومیه  300هزار تن
سیب ضایع شد چون مصرف نداشت .آیا جای سئوال ندارد
که چرا وضع ناگهان طوری شد که وزارت بازرگانی ما برای
شب عید امسال مجبور به واردات سیب از خارج شد؟ در
این مس��ائل من فقدان یک مدیریت کارآمد و صحیح را
میبینیم .به نظر من مش��کل اصلی در نوع مدیرتی است
که در این مدت اعمال ش��ده اس��ت .چرا نباید آن باغدار
مازندرانی و کشاورز و تولیدکننده که کارشان تولید سیب
است ،مورد مشورت دولت برای تصمیمگیریهایش قرار
بگیرند؟ توجه داشته باشید که ما امسال  110میلیون تن
محصول کشاورزی داریم .از مجموع این  110میلیون تن،
دست کم  30میلیون تن آن از بین خواهد رفت .همانطور
که میدانید ما در کش��اورزی چه��ار نوع محصول داریم؛
محصول باقی ،زمینی ،دامی و دریایی که پیشبینی شده
مجموع اینها  110میلیون تن در سال جاری تولید داشته
باشند.

چ�را  30میلی�ون تن از تولید کش�اورزی م�ا از بین
میرود؟
عسگراوالدی :برای این که برنامه درستی برای تولیداتمان

نداریم .آنوقت به دلیل س��وء مدیریتی که در این مسائل
وج��ود دارد در مقطعی مثل ش��ب عید امس��ال دولت

عسگراوالدی:
واردات آسانترین
کاری است که
میتوان انجام
داد و با توجه
به این که تورم
بر قمیت تمام
شده محصوالت
اثر میگذارد،
ارازنترین راه حل
همین توسل به
واردات و اشباع
بازار از کاالهای
خارجی است که
ضربهاش به تولید
خواهد خورد

نگر
آینده

برای همین ارزانفروشی ،خود را متوسل به واردات کرده
است .وقتی اقتصاد کشوری متوسل به واردات شود ،تولید
و اش��تغال آن بیتردید با مشکالت جدی مواجه خواهند
شد .واردات آسانترین کاری است که میتوان انجام داد و
نیز با توجه به این که تورم بر قمیت تمام شده محصوالت
اثر میگذارد ،ارازنترین راه حل همین توسل به واردات و
اش��باع بازار از کاالهای خارجی است .اجازه بدهید من در
مورد ماهیت تولید در کش��ورمان توضیح بیشتری بدهم
چون بررس��ی مس��ئله تولید نیازمند تقسیمبندی است.
توجه داشته باشید که ما دارای  10رشته تولید در کشور
هستیم که تولید کش��اورزی در صدر آنها قرار دارد و بعد
از آن میتوان به تولیدات دامی ،دریایی ،صنعتی ،معدنی،
خدماتی و علمی اش��اره کرد .میدانید که علم در جهان
امروز تولید مهمی به شمار میرود که میتوان آن را تولید
فرهنگی نیز خواند .وقت��ی مجموعه بخشهای مختلف
تولید کش��ور را مورد مالحظه قرار میدهیم خواهیم دید
ک��ه درهیچ کدام از ای��ن بخشها ،بخش واقعی صاحبان
تولید دخالت ندارند به این دلیل که تمامی آنها تحت تاثیر
تصمیمگیریهای سیاسی قرار دارند .اولین کاری که دولت
باید در راستای تحقق اهداف مقام معظم رهبری از شعار
به عمل بردارد این اس��ت که اقتصاد کش��ور را از سیاسی
بودن و دس��توری بودن رهایی بخشد .دولت برای اصالح
اقتصاد کش��ور باید مردم را به ب��ازی بگیرد .دولت بخش
خصوصی را به بازی نمیگیرد که االن اجرای اصل  44به
این وضعیت رسیده است .چنانچه من  3سال پیش وقتی
میخواستم نمایش��گاه بینالمللی را برای اتاق خریداری
کنم ،آن س��روصداها به راه افتاد و همان زمان به مسوول
اص��ل  44در همین اتاق تهران گفتم که خوف آن را دارم
که روزی جلوی قاضی هم بایس��تی! و االن بعد از  3سال
میبینیم که این اتفاق افتاده اس��ت .دلیل آن هم اشتباه
بودن مسیری بود که پیش گرفته شده بود .نکته دیگر این
که تیم اقتصادی دولت در طول این  7 ،6س��ال نتوانسته
آنطور که باید اقتصاد کش��ور را به خوبی اداره کند .بخش
مهمی از تورم ما ناخواسته نبوده بلکه آن را خودمان ایجاد
کردهایم و به راحتی میتوانستیم با اعمال مدیریت بهتر،
تورمی که امروز درگیر آن هس��تیم را مهار کنیم .از االن
به بعد هم اگر میخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری
در خصوص کار ،تولید و اش��تغال اجرایی ش��ود باید نگاه
میدانی و کاربردی به این مس��ائل داشته باشیم .باید ابتدا
ببینیم چه کنیم که تولید داخل جوابگوی نیازمان باشد؟
من فکر کنم اولین کاری که باید کرد ،باال کشیدن دیوار
واردات کاالهایی است که در داخل توان تولید آن موجود
است .ما واقعا میتوانیم صنایع کوچک و متوسط خودمان
را تقویت کنیم .دومین بند فرمایش مقام معظم رهبری هم
سرمایه ایرانی است که نشاندهنده اهمیت آن است .توجه
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برای ایجاد شغل با چنین وسعتی هم تنها سرمایه خودمان
اس��ت .همانطور که مهندس ترکان هم اشاره کردند ما از
 63هزار میلیارد تومان سال  83االن چهارصد و خردهای
هزار میلیارد تومان سرمایه جاری و سرگردان داریم .این
پول متاس��فانه در حال حاضر در گردش کارهای دولتی
قرار گرفته است .یکی از مسائلی که در تضاد با تولید ملی
قرار دارد همین اوراق قرضه است .توجه داشته باشیم که
سرمایههای کوچک باید با هم جمع شوند تا به آن سرمایه
ایرانی که مورد نظر مقام معظم رهبری هس��ت ،برسیم.
وقتی این سرمایههای کوچک به راحتی میتوانند بیست
و چن��د درصد پول بدون مالیات را به دس��ت آورند ،هیچ
گاه نمیتوانند جذب تولید شوند .پس باید کاری کرد که
این سرمایهها را بتوانیم جذب تولید کنیم .در بهره تولید
هم باید ببینیم کشورهای دیگر چه کاری انجام میدهند
تا بتوانیم با آنها رقابت کنیم .به همین دلیل است که مقام
معظم رهبری با ظرافت خاصی فرمودند که سرمایه ایرانی
باید به کار بیافتد .اما االن این سرمایه را دولت برای کارهای
غیر تولیدی خود و در واقع برای رفع گرفتاریهای خودش
به کار گرفته و بیس��ت و چند درصد هم بهره میدهد .به
همین دلیل است که هیچ عاملی سرمایهگذار داخلی ما را
تشویق به رفتن به سمت تولید نمیکند .نکته دیگر این
که گران بودن سرمایه مانع سرمایهگذاری ملی برای تولید
میش��ود .به همین جهت ما باید سرمایهگذاری ارزان در
اختیار داشته باش��یم .اگر سرمایه بخواهد بیست و چند
درصد بهره س��الیانه بدون مالیات داش��ته باشد ،تولید ما
هیچگاه نمیتواند با گرفتاریهای متعددی که دارد به سود
 30درصد یا  25درصد برسد .قیمت تمام شده ما به طور
وحشتناکی در حال افزایش است چنانچه االن شاهد وقوع
همین اتفاق هستیم.
ترکان :نکات بسیار مهمی را آقای عسگراوالدی فرمودند.
من در ادامه فرمایش��ات آقای عسگراوالدی میخواهم با
مثالی سخنم را ادامه دهم .اگر ما یک پتوی کوتاهی را به
روی سرمان بکشیم ،طبیعی است پاهایمان بیرون میماند
و این اتفاق در اقتصاد هم ممکن است بیافتد .یعنی در بازار
سرمایه کشور منابعی وجود دارد .وقتی دولت به عنوان یک
رقیب اصلی با یک نرخ باال وارد میشود و بخش عظیمی از
این منابع را به سمت خود میکشاند ،بخش خصوصی غیر
دولتی طبیعی است که با کمبود منابع روبهرو شود.
عس�گراوالدی :متاسفانه آن سرمایههای بزرگ کشور که
به تعبیر مقام معظم رهبری سرمایه ایرانی است ،عمال به
سمت پروژههای دولتی س��وق داده شدهاند .واقعیت این
اس��ت که پروژهه��ای دولتی هم تا به ح��ال جواب نداده
اس��ت .علت آن هم باال بودن قیمت تمام شدهشان و نیز
نرخ سنگین سرمایهگذاریشان است که مجبورند آن را به
قیمت تمام شده اضافه کنند و چون قیمتها هم غالبا به
صورت دیکتهای و سیاسی تعیین میشوند ،ناچار اجرایی
میشوند که در نهایت هم ملت از آن متضرر خواهد شد.
یکی از مسائل دیگر بحث تورم است .ما واقعا اگر نرخ تورم
 20سال اخیر را جمع کنیم ،به چه عددی میرسیم؟ 20
سال پیش یعنی در اوایل دولت آقای هاشمی رفسنجانی،
نرخ دالر  300تومان بوده اس��ت .امروز آن  300تومان به
 1600تومان تبدیل شده است و ما هنوز برای بررسی این
که چه اش��کاالتی در نحوه عملکرد و سیاستگذاریهای
اقتصادی ما وجود داش��ته اقدامی نکردهای��م .به باور من
قس��مت اعظم این گرفتاریه��ا از دولتی بودن اقتصاد ما
است .مسئله بعدی سیاسی بودن اقتصاد ما است که واقعا

آن را تحت تاثیر خود قرار داده است .هدایت اقتصاد توسط
سیاستمداران ممکن است اما در هیچ جای دنیا نمیتوان
اقتصاد کشوری را به شکل دس��توری اداره کرد و اگر در
جایی چنین کاری انجام ش��ود ،همین وضعیتی خواهد
ش��د که امروز ما در کشور خودمان شاهدش هستیم .اگر
میبینیم قیمت یک لیتر ش��یری که سال گذشته 300
تومان بود ،امروز به  1200تومان رسیده به دلیل سیاسی
بودن اقتصاد است.

داشته باشیم که ابزار تولید ،سرمایه است و هیچ تولیدی
بدون سرمایه نمیتواند محقق و موفق شود .سرمایهگذاری
برای تولید هم باید با مقایس��ه مشابه آن در دنیا اجرایی
ش��ود .اگر میبینیم کشور همسایه جنوبی ما که اصال از
تولید تا چندی پیش چیزی نمیفهمید االن به رشد بسیار
باالیی رس��یده به این دلیل است که مسئوالن اقتصادی
این کشور به سرمایهگذار که حاضر به سرمایهگذاری شده
میگوی��د پروژه خودت را بیاور ،تا  20س��ال هم به لحاظ
مالی حمایتت میکنم ،اگر متضرر شدی ،تحمل میکنم و
بهره نمیگیرم و در صورت سودآوری ،از سودی که بردهای
قسطبندی میکنیم و مبلغ الزم را پرداخت میکنی .این
به معنای حمایت واقعی از سرمایه در جهت تولید است.
اما در کش��ور ما تنها برای بخش دولتی اس��ت که چنین
حمایتهایی وجود دارد .در مجموع باید بگویم که دولتی
بودن اقتصاد از مهمترین موانعی است که ما را از رسیدن
به هدفی که مورد نظر مقام معظ��م رهبری قرار دارد باز
م��یدارد .روزی که قیمت دالر از مرز هزار و  226تومانی
که توسط دولت تعین شده بود ،گذشت و به هزار و 500
تومان رسید ،من اخطار اول را دادم و گفتم که هزار و 226
توان عدد مناسبی نیست اما نباید از هزار و  600هم باالتر
رود که تبعات بعدی آن جدی خواهد بود.

29

تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

عسگراوالدی:
نرخ ارز باید
توسط همین اتاق
بازرگانیمشخص
شود .این که هر
روز به صورت
دیکتهای ببینیم از
جایی رقمی برای
نرخ ارز تعیین شده
درست نیست .باید
ببینیم چرا بانک
مرکزی ما در طول
چهار ماه 40 ،جور
در مورد نرخ ارز
اظهار نظر کرده
است

نگر
آینده
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مجبور میشود به جای  30میلیون تن محصول تولیدی
داخل که از دس��ت داده ،اقدام به واردات همان سیب از
کشورهایی مانند لبنان یا مصر کند .نیروی کار ایرانی هم
بخش دیگری بود که در فرمایشات مقام معظم رهبری به
آن توجه شده است که این مورد هم مشخصا در حیطه
وظایف دولت اس��ت و برای تحقق فرمایش��ات رهبری
باید هر س��ال یک میلیون و نیم کار تولید کنیم .این در
حالی است که کارگران بیگانه در کشور ما هستند و کار
میکنند .حرف من این نیست که نباید کارگران بیگانه در
اینجا کار کنند اما باید پرسید که چرا کارفرمایان ما بیشتر
راغب هستند که از کارگران افغانی استفاده کنند؟ یکی
از مواردی که در این مسئله موثر است ،نقص قانون کار
در کشور ما است .همه ما معتقدیم که کارگر شریفترین،
مظلومترین و محرومترین قشر جامعه است اما باور کنیم
با این راهی که در پیش گرفتهایم حقوق این قشر را تامین
نمیکنیم و حفظ حقوق کارگر در این چیزی نیست که
ما االن تصور میکنیم .بنابراین برای حمایت از کار ایرانی
بای��د قانون کار را به نفع کارگر و در جهت ایجاد ش��غل
اصالح کنیم .وقتی میخواهیم از سرمایه ایرانی حمایت
کنیم باید آن را در اختی��ار تولید قرار دهیم .راه آن هم
این اس��ت که با اصالح مدیریتها ،س��رمایههای خرد و
سرگردان را تجمیع و به سمت تولید هدایت کنیم .آخرین
پیش��نهادی هم که به دفتر مقام معظم رهبری دادهام،
تشکیل یک کمیسیون ویژه از سوی ایشان برای بررسی
راهکارها و شیوه اجرای اهداف تعیین شده در آغاز سال
جاری است .اتاقهای بازرگانی -هم اتاق ایران و هم اتاق
تهران -به عنوان مهمترین نهاد بخش خصوصی کشور
باید در این کمیسیونها نقش خودشان را ایفا کنند .در
همین کمیسیونها الزم است که از کارشناسان و کسانی
که طی س��الهای پس از انقالب به این کش��ور خدمت
کردهاند و االن صاحب تجربههای فراوانی هستند استفاده
شود .وجود اشخاصی مانند آقای مهندس ترکان و آقای
نعمتزاده انصافا برای اقتصاد کشور ما سرمایه است و چرا
نباید از این س��رمایههایی که آسان هم به دست نیامده،
برای رفع نواقص اقتصادیمان و رونق اقتصاد و پیشرفت
کشور استفاده ش��ود .آقای آلاسحاق هم همینطور .ما
برای بس��یاری از تصمیمگیریها به
وجود این افراد و تجربیاتشان محتاج
هستیم .اینها هستند که باید مدیران
نسلهای بعدی کشور را تربیت کنند.
یکیازمسائلیکهدرصحبتهایآقای
عسگراوالدی به آن تاکید شد ،مسئله
امنیت س�رمایه برای س�رمایهگذران
اس�ت .االن واقعا یک س�رمایهگذاری
که بخواهد در برخی پروژههای کشور
اق�دام به س�رمایهگذاری کند ،چقدر
میتواند نسبت به امنیت سرمایه خود
و به بازگشت س�رمایه خودش با یک
سود منطقی و معمولی امیدوار باشد؟
ترکان :یک ریسک س��رمایهگذاری

هس��ت که ناش��ی از اقدامات دولت
است و در کش��ور ما «سازمان جلب
و حمایت از سرمایهگذاری خارجی»
این ریسک را در برابر اقدامات دولت
علیه صاحب سرمایه تضمین میکند.
یعنی در صورتی ک��ه دولت اقدام به

ملی کردن یا ممانع��ت از صادرات محصول یا ممانعت
از واردات م��واد اولی��ه مورد نیاز آن صنع��ت و هر اقدام
دیگری کرد که ریس��ک این س��رمایهگذاری را باال برد،
این س��ازمان از سرمایه هر سرمایهگذار خارجی در برابر
اقدامات دولت حفاظت میکند .اگر پرسش شما معطوف
به این مسئله است که با وجود سازمان مذکور مشکلی از
این حیث نیست .اما یک ریسک دیگری هم وجود دارد
که به اصطالح ریسک تجاری است .مثال کسی که وارد
یک کس��ب و کاری میشود به هر حال در آن مباحثی
مانند رقابت ،بحث شایستگی ،فناوری برتر ،مدیریت بهتر
و مهارت باالتر مطرح اس��ت .در چنین مسئلهای به هر
حال یک نفر موفق میشود و فرد دیگر موفق نمیشود.
بعی��د میدانم که جایی باش��د که این ن��وع حمایت را
هم از س��رمایهگذار داشته باشد و س��رمایه او را در برابر
ریسکهای تجاری بیمه کند.

سرمایه و صاحب فناوری که در واقع همان کسی است که
ایده را مطرح کرده ،با یکدیگر وارد یک مشارکت پرریسک
میشوند .اما این که در کشور ما چقدر به صاحبان توانایی
مدیریتی یا صاحبان ایدههای خلق ارزش افزوده اهمیت
داده میش��ود باید در یک بحث مس��تقل و مفصل مورد
بررسی قرار گیرد.

در بحث امنیت س�رمایه مس�ائل دیگری نیز مطرح
است .مثال در کش�ور ما به خصوص در ماههای اخیر
ش�اهد نوسانات شدید و غیر منطقی بازار ارز بودیم.
در چنین شرایطی یک سرمایهگذار ولو سرمایهگذار
ایرانی چقدر میتواند به اقتصاد کشور اعتماد کند و
آن را برای سرمایه خود مناسب بداند؟
ترکان :این که االن میفرمایید یک ریسک دیگری است که

در واقع ناظر به ریسک اقتصاد کالن ایران است .میدانیم
که در سازمانهای بینالمللی اقتصاد هر کشوری به لحاظ
س��طح ریسک رتبهبندی میش��ود که این رتبهبندی بر
منظ�ور بیش�تر آن بخ�ش از صحبته�ای آق�ای
اساس نظامهای سیاسی ،مدیریتی ،شرایط کالن اقتصادی،
عس�گراوالدی در م�ورد وضعی�ت و کیفی�ت
زیر ساختها و فرهنگ کار تعیین میشود .آن زمانی که
س�رمایهگذاری در کش�ورهای حاشیه خلیج فارس
روابط بینالمللی ما در وضعیت عادی قرار داشت ،ما رتبه
است .با توجه به توضیحاتی که شما دادید بفرمایید
پنجم را داشتیم و خاطرم هست که نرخ ریسک ما هفت
که حمایت این کشورها از سرمایهگذاران خارجی که
درصد بود.
آقای عسگراوالدی معتقد به فقدان آن نوع حمایت
عسگراوالدی :نرخ ریسک ما اول 9 ،درصد بود که بعدا به
در کشور ما هستند ،چگونه است؟
ترکان :توجه داش��ته باشید که عوامل خلق ارزش افزوده هفت درصد تقلیل یافت.
ترکان :نه .نرخ ریس��کمان  6درصد بود که بعدا به هفت
عبارت از س��رمایه ،مدیریت و فناوری هستند و ترکیبی
از اینه��ا ب��ه ایج��اد ی��ک ارزش میانجام��د .معموال هر درصد رسید.
س��رمایهگذاری به نسبت سهم خود از ارزش افزودهاش از عس�گراوالدی :اگ��ر خاطرتان باش��د در زم��ان مرحوم
آن بهرهمند میش��ود .یک وقت هست که کسی مدیری نوربخش ،نرخ ریسک ما هفت درصد بود .البته آن اوایل که
را به استخدام میگیرد و برای او حقوقی در نظر میگیرد .اصال دردسرهای زیادی داشتیم و نرخ ریسکمان  9درصد
اما گاهی یک س��رمایهگذار با یک مدیر ش��ریک میشود بود .اما بعد به هفت درصد رسید.
و در واقع س��رمایه خود را ب��ا ظرفیت مدیریتی آن مدیر ترکان :االن هم که ما به لحاظ نرخ ریس��ک اوت هستیم.
ترکیب میکند .در این صورت آن مدیر دیگر یک کارمند ریس��ک اقتصادی یک کشور ناشی از عواملی است که در
نیست بلکه یک شریک کاری است .البته در برخی کشورها اقتصاد آن کشور موثر است و بر همین اساس میزان ریسک
مانند امریکا نوعی از س��رمایهگذاری وجود دارد که به آن کشورها رتبه بندی میشود .اما االن به دلیل این که مسائل
«سرمایهگذاری خطرپذیر» میگویند .این مسئله مربوط بینالمللی ما دچار بحران شده ،وضعیت ما اصال به گونهای
به زمانی است که برای تولید ،ایده جدیدی مطرح شده که نیست که در درون این رتبهبندیها قرار داشته باشیم.
باید به مرحله نمونه سازی برود .در چنین شرایطی صاحب
عس�گراوالدی :در مورد س��ئوالی ک��ه مربوط به بحث
سرمایهگذاری پرسیدید نکتهای وجود
دارد ک��ه میخواهم عرض کنم .ما از
نظر قوانین ،سرمایهگذاری خارجی را
کامال تضمی��ن کردهایم اما در عمل،
محمود اسلامیان ،عضو هیأت رئیس�ه اتاق ای�ران :یکی
نوع مدیری��ت ارز باید امنیت را برای
از راهبردیتری��ن کارها برای تقویت تولید ملی حرکت به
سرمایهگذاری خارجی تضمین کند.
سوی برندسازی است .در فقدان طرح آمایش سرزمینی ما
فرض کنید که امروز یک سرمایهگذار
با موافقت اصولیهای بس��یار زیادی در رشتههای مختلف
خارجی ی��ک میلی��ون دالر را برای
روبهروییم که فاقد ظرفیتهای اقتصادی هستند .با حرکت
س��رمایهگذاری وارد کش��ور ما کرده
به سمت برندسازی میتوان واحدهای تولیدی مشابه را به
است .اینجا البته ما قوانین نه چندان
هم نزدیک و کنسرسیومهایی ایجاد کرد که به تقویت تولید ملی بیانجامد .مشتری
مناس��بی داریم که از س��رمایهگذار
قرن جدید به برند اعتماد میکند و عملیاتی ش��دن این امر با واحدهای کوچک و
میخواهند یک میلیون دالر خود را
پراکنده ممکن نیست .اکنون ما برندهای بسیار خوبی در صنایع غذایی کشور داریم
به ریال رس��می تبدیل کند .قیمت
که مشتری از آنها راضی است و در بازار ایران بسیار خوب عمل کردهاند .این پتانسیل
دالر ه��م فرض کنیم که هزار و 200
برندس��ازی به طور تقریبی در همه رشتهها وجود دارد و برای تحقق آن باید تالش
تومان اس��ت .اما اگر این سرمایهگذار
کرد .البته نمیشود منتظر برندسازی ماند ،به موازات آن مصرف کاالی داخلی باید
بعد از  2سال بخواهد سرمایه خودش
تبلیغ ش��ود ،همان طور که آلمان و ژاپن ای��ن کار را کردهاند و میکنند .مردم کره
را ببرد و خدایی نکرده قیمت دالر از
کمتر از ماشینهای اروپایی استفاده میکنند ،در صورتی که ممکن است ماشینهای
ه��زار و  200تومان به دو هزار و 200
اروپایی از خودروهای کرهای بهتر باشد و در واقع از تولید داخلی کشور خود حمایت
تومان رس��یده باشد ،در واقع سرمایه
میکنند ،همان طور که از تیم ملی خود حمایت میکنند.
آن س��رمایهگذار نصف شده است .به

برندسازی و تقویت تولید ملی

نظر من الزم اس��ت که برای این مس��ئله فکری شود تا
ببینیم چطور باید از سرمایهای که آن فرد آورده حفاظت
کنیم .در واقع باید قیمت دالر در روز خروج سرمایهگذار
از کشور را به قیمت روز ورودش به کشور محاسبه کنیم
تا از سرمایه او حفاظت کرده باشیم .بنابراین در این موارد
نواقصی وجود دارد.
آلاس�حاق :من در ادامه صحبتهای قبلی خودم مبنی
بر ضرورت اس��تفاده از ظرفیته��ا میخواهم به ظرفیت
تاریخیمان اشاره کنم .برای پرداختن به این مسئله خوب
است قیاس��ی در مورد شاخص درآمد سرانه میان کشور
خودمان و کش��ورهای ترکیه و مالزی داشته باشم .یعنی
درآمد س��رانه ما و  2کشور دیگر را از ابتدای انقالب مثال
س��ال  1980در نظر بگیریم و رشد هر کدام از آنها را در
قیاس با کش��ور خودمان بررسی کنیم .دلیل این که من
س��ال اول انقالب را برای مبدا این مقایسه در نظر گرفتم
تس��اوی شرایط و موقعیت آنها با موقیعت ما در آن زمان
هست و حتی میتوان گفت که موقعیت ما در آن زمان از
ترکیه و مالزی بهتر هم بود و درآمد سرانه باالتری داشتیم.
در حال حاضر درآمد س��رانه ما چیزی حدود  7هزار تا 8
هزار دالر است .اما درآمد سرانه کشورهای ترکیه و مالزی
چیزی بین  20هزار تا  30هزار دالر است .حاال شما به من
بفرمایید که میان درآمد سرانه ما با درآمد سرانه آنها چه
نسبتی وجود دارد؟
ترکان :درآمد سرانه آنها  3تا  4برابر از ما باالتر است.
آلاسحاق :یعنی اگر بخواهیم عمیق به این مسئله بنگریم،
م��ا هفتاد درصد از ظرفیت تاریخی خودمان را از دس��ت
دادهایم و متاسفانه باید بگویم همچنان به طور مستمر در
حال از دس��ت دادن همین ظرفیتهای تاریخی و دیگر
ظرفیتهای اقتصادیمان هستیم .تازه این درحالی است
که در س��ی و اندی سال پیش وضعیت ما از این  2کشور
بهتر بوده و منابع انس��انی ،ذخایر و منابع طبیعی ما اصال
قابل مقایس��ه با آنها نیس��ت .ما برای تحقق بخشیدن به
تولید ملی و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی چند مشکل
در کلیات داریم که اینجا به اختصار به آنها اشاره میکنم.
اول از همه نوع نگاه ما به اقتصاد است که باید مورد توجه و
شاید بازنگری قرار گیرد .شاید این سخن کمی خام و حتی
تکراری به نظر آید اما به نظرم مهمترین مس��ئله اقتصاد
امروز ما نوع بینش و نگاهی است که به اقتصاد داریم .واقعا
قبل از هر چیز باید ببینیم ما چه نگاهی به اقتصاد داریم.
عسگراوالدی :به تعبیر دیگر اقتصاد در نظر ما محور است
یا صرفا نوعی ابزار به شمار میرود.
ترکان :این مورد در واقع اصلیترین مسئله ما در مباحث
اقتصادی اس��ت .باید بدانیم که برای ما اهمیت معیشت
چقدر است .این که فرمودهاند« :من المعاش له ،المعاد له
(کسی که معیشت ندارد ،معاد ندارد)» ،به معنای این است
که معیشت اصل و محور است یا این که تنها یک مسئله
حاشیهای است.
عسگراوالدی :بله .واقعا اصل مسئله همین است.

ترکان:
فرهنگ کار در
کشور ما آسیب
دیده است .یعنی
کار کردن به عنوان
انجام فعلی الزم
برای امرار معاش،
ظاهرا در کشور
ما تبدیل به گرفتن
یارانه شده است.
تنها راه حمایت
از فقرا و ضعفای
جامعهتوزیع
نقدینگینیست
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در واقع منظور هر س�ه نفر شما این است که ببینیم
اقتصاد برای ما هدف اس�ت یا وسیله؟ اگر در شرایط
اضطراری مجبور باشیم که از سیاست و اقتصاد ،یکی
راقربانیدیگریکنیم،ایناقتصاداستکهبایدقربانی
سیاس�ت شود یا بالعکس؟ در بحث سرمایهگذاری و
تخصیص منابع و جه�ت گیریهای کلی ،چه میزان
باید مسئله اقتصاد را مورد توجه قرار داد؟
عسگراوالدی :اقتصاد ما اصال سیاسی است.

آلاس�حاق :چنانچه همه میدانیم اقتصاد ما سیاستزده
اس��ت .سیاس��ی بودن آن به این معنا که اهالی باش��گاه
سیاست ،س��یطره خود را بر حوزه اقتصاد فزونی دادهاند.
ای��ن همان نکتهای اس��ت که من خدم��ت مقام معظم
رهبری هم عرض کردم و گفتم ما اقتصاد را با متر سیاسی
اندازهگیری میکنیم .یعنی خوب و بد اقتصاد در کش��ور
ما تابع اندازههای سیاس��ی است .در واقع در فعالیتهای
اقتصادی بی��ش از این که به طرح توجیهی آنها و میزان
هزینه و س��ودی که برای کشور دارند توجه کنیم ،نوعی
نگاه سیاسی به دالیل مختلف از قبیل رای آوردن و مانند
آن غلبه دارد .یکی از مشکالت اقتصادی هم که میتواند
مانع تحقق شعار امسال باشد بیانضباطی است .اقتصاد با
بینظمی اصال میانه خوبی ندارد .بنابراین راه تحقق تولید
ملی و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی این است که ما از
ظرفیتهای اقتصادی که داریم استفاده کنیم .برای استفاده
از این ظرفیتها باید به اصالح سیاس��تگذاریهایمان
بپردازیم که این سیاستگذاریها اصالح نمیشوند مگر
ای��ن که ما بینش و نگاهمان به اقتصاد را تغییر دهیم .یاد
صحبت آقای دوست حسینی افتادم که اخیرا میگفتند،
نمیشود کشوری راه کوبا را بپیماید اما انتظار نتیجه ژاپن
را داشته باش��د یا اگر راه کره شمالی را میرود در انتظار
رسیدن به کره جنوبی باشد.
عس�گراوالدی :واقعا این  2کش��وری که آقای آلاسحاق
نام بردند یعنی کشورهای مالزی و ترکیه 30 ،سال پیش
وضعیتشان به لحاظ اقتصاد با ما برابر بود چنانچه درآمد
سرانه این کشورها هم در فرمایشات آقای آلاسحاق مورد
اش��اره قرار گرفت .حاال من میخواهم به تولید ناخالص
آنها هم اش��اره کنم و بپرسم که چرا تولید ناخالص ملی
ما در مقایس��ه با کش��ورهای ترکیه و مالزی در طول 30
سال گذشته از رشد به شدت کمتری برخوردار بوده است.
امسال کشور ترکیه  120میلیارد دالر صادرات دارد بدون
آنکه نفت ،انرژی و پتروش��یمی داش��ته باشد .میخواهم
خاط��رهای بگویم از مالقاتم ب��ا ماهاتیر محمد .زمانی که
ماهاتیر محمد در حال تنظیم برنامه پانزده س��الهاش بود
س��فری به ایران داش��ت و در اتاق ایران مهمان من بود.
یک وقتی که کنار هم نشس��ته بودیم و در مورد وضعیت
اقتصادی کشورهایمان با یکدیگر گفتوگو میکردیم به
من گفت که من با ش��ما یک تفاوت مه��م در نحوه اداره
اقتصاد کشورم دارم و آن این که من با مردم خودم شریک
میش��وم اما شما قیم مردمتان هس��تید .در واقع معنای
حرف او این بود که در کار و کسب مردم دخالت نمیکند
و به آنها اجازه میدهد که تولید کنند و حتی به آنها برای
تولیدش��ان کمک هم میکند و در پایان هم آنها با طیب
خاطر  40درصد از سود خود را به دولت پرداخت میکنند.
در واقع او میگفت که دولت مالزی خیلی راحت با مردم
شریک میشود و بر کارشان نظارت هم میکند ،در نهایت
هم عالوه بر این که با حمایتهای خود ش��رایط تولید را
برای تولیدکنندگان تسهیل میکند ،سود خوبی را هم عاید
دولت میکند .بعد به من میگفت که شما کارخانههایتان
را خودتان تاسیس میکنید و تولیدکنندگان را مستخدم
خودتان قرار میدهید که در نهایت همه آنها ورشکس��ته
میشوند.
آلاسحاق :بله .ما س��الها است به این نتیجه رسیدهایم
که اگر اقتصاد در دس��ت دولت باشد ،ضیعفتر میشود و
بهرهوری کمتری خواهد داشت و ...اما توجه داشته باشیم
که اقتصاد مس��ئلهای انتزاعی هم نیست بلکه برآیندی از

حوزههایمختلففرهنگی،سیاسی،اجتماعیوبینالمللی
است .ما باید تمامی این حوزهها را به موازات هم جلو ببریم
تا بتوانیم به لحاظ اقتصادی پیشرفت کنیم .این که صرفا
بگوییم که در فالن س��ال به قدرت برتر منطقه به لحاظ
اقتصادی تبدیل میش��ویم اصال ش��دنی نیست .واقعیت
این اس��ت که جنس اقتصاد اینگونه نیس��ت و اساس آن
بر تعامل اس��توار است .اگر ما واقعا به دنبال اول شدن در
منطقه ،رونق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
هستیم باید در جهت تسهیل مبادالت کاال ،تکنولوژی و
س��رمایه تالش کنیم چرا که اساسا هر نوع محدودیت و
بسته ش��دن ارتباطات بینالمللی ،به معنای بسته شدن
دریچههای تنفسی اقتصاد ایران است .بنابراین به باور من
ضرورت یک همخوانی میان سیاستهای اقتصادی ما با
سیاستهای بینالمللی محسوس و ملموس است .در واقع
من در بحث رونق تولید و صنعت و پیشرفت اقتصاد ،نقش
وزارت خارج��ه را کمتر از نق��ش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نمیدانم.
عسگراوالدی :یکی دیگر از مسائلی که برای تحقق شعار
امس��ال ضروری به نظر میرسد این است که مسووالن
دولتی و متولیان اقتصادی کشور با مردم صادقانه حرف
بزنند .ش��ما توجه کنید در طول  4 ،3ماه گذشته بانک
مرکزی ما با مردم چند جور حرف زده است؟ واقعا نرخ
ارز باید توس��ط همین اتاق بازرگانی مشخص شود .این
ک��ه هر روز به صورت دیکت��های ببینیم از جایی رقمی
برای نرخ ارز تعیین شده درست نیست .این نکته مهمی
است که باید بررسی شود و ببینیم چرا بانک مرکزی ما
در ط��ول چهار ماه 40 ،جور در مورد نرخ ارز اظهار نظر
کرده است.
آلاسحاق :باز هم تاکید میکنم ما تا زمانی که به یک
رابطه منطقی در ارتباطات بینالمللی خودمان نرسیم،
وضع به همین گونهای خواهد بود که اکنون مش��اهده
میکنیم .شما دقت کنید که ظرف چند روز گذشته نرخ
ارز ت��ا حد قابل توجهی کاهش یافت .در یکی از جراید،
مقالهای در این راستا با عنوان «رابطه نرخ ارز و اظهارات
آقای سلطانیه» خواندم که به اهمیت تعامل بینالمللی
در مس��ائل اقتصادی پرداخته بود .همین که احتماالتی
در مورد به نتیجه رس��یدن مذاک��رات ایران و گروه 5+1
مطرح ش��د ،بالفاصل��ه نرخ ارز کاهش یاف��ت .در روابط
بینالمللی هم ما  3گزینه بیش��تر نداریم که عبارتند از
هضم شدن در نظام بینالملل ،حذف کردن خودمان از
این نظام و یا ایجاد نوعی تعامل منطقی با آن است .روش
چهارم هم این اس��ت که همینطور به صورت دیمی هر
کاری که دوست داریم انجام دهیم .به باور من میشود با
حفظ تمام اصول و آرمانهایمان ،با دنیا تعامل سازنده
و ارتباطهای گسترده داشته باشیم .فراموش نکنیم که
تعامل از باب تفاعل اس��ت که متضمن معنای طرفینی
اس��ت .اگر این کار را انجام دهیم ،مطمئنا یک بازی برد
برد را آغاز کردهایم .در این صورت من معتقدم که بیش از
 80درصد مشکالتی که در اینجا به آن اشاره کردیم واقعا
حل خواهد شد .به خصوص که االن با نامگذاری امسال به
عنوان تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی توسط
مقام معظم رهبری ش��رایط به خوبی آماده شده است و
خود مقام معظم رهبری هم حمایت خودشان را از اجرای
اصل  44و مسئله خصوصیس��ازی اعالم کردهاند .االن
دیگر نوبت مجریان محترم اس��ت که باید سعی خود را
بر اجرای هر چه بهتر این مسئله مهم به کار گیرند و به

31

تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

موازات آن اگر ما بتوانیم آن گام الزم و اساس��ی را برای
رفع مسائل بینالمللی برداریم حتما میتوانیم حجم بسیار
وسیعی از مشکالت اقتصادیمان را حل کنیم.
عس�گراوالدی :م��ن در م��ورد نرخ ارز ی��ک نکتهای
میخواهم عرض کنم و آن این که ارز ما اگر دوباره به
هزار و  200تومان تنزل کند ،مطمئنا نخواهیم توانست
به هدف تولید ملی برس��یم .تولی��د ما وقتی میتواند
روی پای خودش بایستد که منابعمان را خرج واردات
نکنیم .واقعیت این است که ارز ارزانی که ما برای برخی
رفاههای کاذب ایجاد میکنیم نمیتواند در جهت تولید
ملی قرار داشته باشد .دالر در کشور ما نمیتواند از هزار
و  600تومان یا هزار و  500تومان کمتر باشد .چنین
چیزی اصال غیر ممکن است و اگر چنین شود مطمئن
باشید که تولید ما متوقف خواهد شد .فراموش نکنیم
ما با دیوار تعرفه نتوانستیم جلوی واردات را بگیریم چرا
که در مقابل دیوار تعرفه شاهد حجم بسیار گستردهای
از قاچاق هستیم و با نرخ ارز است که میتوانیم حجم
واردات را کنترل کنیم.

در پایان بفرمایید که به نظرتان  3گام مشخصی
که در راستای تحقق هدف تولید ملی و حمایت از
سرمایه و کار ایرانی هم میتواند اثرگذاری واقعی
داش�ته و ه�م در وضعیت فعلی قابل اجرا باش�د
چیست؟
آلاس�حاق :حرکت به س��وی تکنرخی ش��دن ارز،

نگر
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تنظیم روابط بینالملل به گونهای که هم تمام شئون
و آرمانه��ای خودمان را حفظ کنی��م و هم تعامل و
ارتباطمان با کشورهای مختلف جهان را داشته باشیم،
رفع بروکراسیهای موجود و اصالح نظام بانکی به ویژه
درخصوص مسئله گش��ایش اعتبار از جمله اقدامات
مهمی است که برای تحقق شعار امسال الزم است.
ترکان :فرهنگ کار هم به نظر من در کشور ما آسیب
دیده است .یعنی کار کردن به عنوان انجام فعلی الزم
برای امرار معاش ،ظاهرا در کشور ما تبدیل به گرفتن
یارانه شده است .در واقع به نظر من پرداخت یارانه االن
باعث ش��ده که فرهنگ کار در کشور ما آسیب ببیند.
توزی��ع پول قطعا به نفع کار و تولید نیس��ت .تنها راه
حمایت از فقرا و ضعفای جامعه توزیع نقدینگی نیست.
عس�گراوالدی :ایجاد کار ،راه حمایت از فرودس��تان
جامعه است .باور کنید ایجاد اشتغال برای اقشار ضعیف
جامعه  100برابر آن یارانهای اس��ت که به دستش��ان
میدهیم.
ترکان :واقعا اگر ما بستری فراهم کنیم که قابلیتهای
وجودی افراد در آن نمایان شود ،اصال دیگر آنها نیازی
به دریافت چنین پولی ندارند .این که در سخنان آقای
آلاسحاق مطرح شد که اگر دولت پای خود را از اقتصاد
کنار بکشد ،صدها هزار توانایی میجوشد و بروز میکند
دقیقا به همین دلیل است .صحبت آقای عسگراوالدی
هم در خصوص نکتهای که از ماهاتیر محمد نقل کردند
متضمن همین معنا ب��ود که وقتی دولت خود را قیم
اقتصاد و م��ردم کند ،در واقع درپوش��ی روی تمامی
تواناییها و استعدادها میگذارد که هیچ گاه مجال بروز
و ظهورشان فراهم نمیشود.
عس�گراوالدی :من هم در پایان اجرای فاز دوم طرح
هدفمندی یارانهها را اصال به صالح کشور با وضعیت
فعل��ی نمیدان��م و معتقدم که آق��ای رییس جمهور
بزرگوار باید اجرای آن را به تعویق بیاندازند.

سهم ناچیز در تولید ناخالص ملی
در سال تولید ملی چگونه باید به مسائل معادن کشور نگریست؟
ایران با حدود  60میلیارد تن
ذخائر ش��ناخته شده معدنی
یک��ی از ده کش��ور معدن��ی
دنیاس��ت ولی س��هم معدن
در تولی��د ناخال��ص ملی یک
درصد است که به هیچ روی با
نصراله
ظرفیتهایبالقوهوبرخورداری
محمدحسینفالح
از موقعیتهای زمین شناختی
عضوهیأتمدیره
و سابقه بس��یار دیرینه معدن
کنفدراسیونصنعت
کاری در ایران تناس��ب ندارد.
این فاصله بین داشتهها و دستاوردهای علمی را میتوان
ناشی از فقدان نگاهی علمی و کارشناسانه به این بخش
از اقتصاد و کمبود انگیزه عمومی برای سرمایهگذاری و
غلبه شتابزدگی به جای تدبیر و برنامهریزی اصولی در
تصمیمات مسئولین دانست .صنایع معدنی از مشکالتی
خاص آزردهاند و توجه خاص در سال توجه به تولید ملی
را طلب میکنند:
 -1صنای��ع معدنی عموماً در نواح��ی عقبمانده و دور
دس��ت قرار دارند ک��ه فاقد امکانات زیربنایی اس��ت و
گذاش��تن تدارک امکاناتی چون ج��اده ،آب و انرژی به
سرمایهگذاران منجر به افزایش شدید قیمت تمام شده
فرآوردههای ایشان میشود.
 -2تحقی��ق و توس��عه یک نیاز ج��دی صنایع معدنی
اس��ت .س��رمایهگذاری در ای��ن حوزه کفایت ن��دارد و
بخش خصوصی نمیتواند به ان��دازه الزم در این زمینه
سرمایهگذاریکند.
 -3ریسک در حوزه اکتشاف و بهرهبرداری در بخش معدن
بس��یار باالس��ت و در صورت خطا ،سرمایه صرف شده در
بخش جاده و ایجاد و انبارها و انتقال آب و انرژی و اسکان
کارگران قابلیت بازیافت ندارد .تقبل این ریسک به شرط
اطمینان از بهرهبرداری بلندمدت در موارد موفق و سودآور
و فقدان مواجهه با تهدید و هزینهتراشی تحمل میشود.
 -4دورههای اکتشاف ،آماده سازی ،شروع بهرهبرداری،
ف��رآوری ،بازاریابی و فروش فرآوردهها در صنایع معدنی
بلند اس��ت و بازگشت سرمایه به کندی انجام میشود.
بنابرای��ن حمایته��ای مال��ی و مالیات��ی بلندمدت از
سرمایهگذاران را طلب میکند.
 -5ب��ا وجود جنبهه��ای مثبت قانون موج��ود ،برخی
مسئوالن محلی بدون توجه به اثرات مخرب تصمیمات
خ��ود بر دیگر فعالی��ن و متقاضیان س��رمایهگذاری از
اهرمهای��ی قانونی و فراقانونی ب��رای تأمین منافع آنی
بهرهگیریمیکنند؛نظیر:
الف) افزایش عوارض دولتی
ب) تهدید به اعالم کردن معدن به عنوان معدن بزرگ
ج) تحمیل درخواستهای استخدام ،مشارکت معدن در
اجرای پروژههای محلی و هزینههای غیرمتعارف
د) فشار عوامل سیاسی برای واگذاری پیمانهای کاری و
فروش اجباری فرآورده به گروههای محلی با قیمت پایین
 -6استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی ناکافیست

و پایین بودن نظارت بر کیفیت فرآوردهها موجب تضعیف
عمومی بازارهای موجود میشود.
-7ضع��ف در بهرهگی��ری از فنآوریه��ای پیش��رفته
بهرهبرداری و فرآوری صنایع معدنی جدی است .انگیزه
سرمایهگذاری و آموزش کافی در این حوزه ناکافیست.
-8بخش معدن نیاز ش��دید به دانش فنی و تجهیزات
تولیدی خارجی دارد .آشفتگیهای ناشی از تحریمها و
سیاسی کردن شدید ارتباطات اقتصادی با دیگر کشورها
بر معادن اثر جدی دارد.
 -9حجم سرمایهگذاری در بخش ماشینها و تجهیزات
در معادن باالست .عمر مفید تجهیزات به دلیل شرایط
کار پایین و بین  5تا  10سال است .لذا هم تأمین سرمایه
با تس��هیالت خاص و هم آرامش در بازرگانی خارجی از
نیازهای بخش معدن است.
 -10نظام جامع آماری و اطالعات معدنی برای مصرف
سرمایهگذاراناحتمالیونیزنهادهایناظروکنترلکننده
وجود ندارد .این موضوع ریسک سرمایهگذاری را افزایش
میدهد.
 -11صنایع معدنی به ش��دت ب��ه تغییرات هزینههای
حمل و نقل حساس هستند .ضعف زیرساختهای حمل
و نقل ،بهخصوص ریلی و کهنه بودن ناوگان حمل و نقل
جادهای و رشد هزینههای سوخت و تعمیرات بهگونهای
جدی بر این صنایع تأثیر میگذارد.
از این مقدمه طوالنی که بگذریم میتوان به منظور
تقویت تولید ملی چند پیش��نهاد ب��رای برنامهریزی و
مساعدتر کردن زمینه سرمایهگذاری و فعالیت در بخش
معدن را مطرح کرد:
-1تدوی��ن اس��تراتژیهای توس��عهای این بخش با
کمک تشکلهای ذیصالح و پایبندی مسئوالن به این
استراتژیها.
 -2تقویت زیرساختهای ملی با هدف کاهش بهای
تمام شده صنایع و صنایع معدنی به صورت خاص
 -3پرهیز از گرفتن تصمیم��ات راهبردی و اثرگذار
بر صنایع معدنی بدون جلب نظر تش��کلهای مردمی
ذیربط
-4منع کردن قانونی دادگاهها و مجریان از دادن حکم
به توقف معادن در مواردی که اختالفهای حقوقی بین
مردم و دولت و یا مردم با یکدیگر در جریان است.
-5گس��ترش رس��می نهادهای تحقیقاتی در حوزه
اکتشاف و بهرهبرداری ،گردآوری و تحلیل و انتشار آمار و
تدوین استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی.
 -6حمایت رس��می و قانونمند از سرمایهگذاران در
مقابل خواس��تههای متفرق و مازاد بر حقوق و عوارض
قانونی توسط نهادها و گروههای فشار محلی.
 -7کمکه��ای قانونی و مالیاتی به س��رمایهگذاران
جدی��د و فعالین در بخش مع��دن در مقابل بخشهای
تجاری.

انگیزهای برای کارآمدی

درباره تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
کارآمدیهراقتصادوابسته رفتارهای اقتصادی در حوزه سیاستگذاریهای بانکی ،تجارت و حمل و نقل کاال و خدمات نیز توجه رفته است.
به سیاس��تگذاریهایی پول��ی و مالی ،تولید کاال و خدمت و امر تجارت و حمل چرا که هر نوع خدمات پس از تولید و از آن جمله تجارت
اس��ت که به تمام��ی عناصر و و نقل و دیگر عوامل مرتبط (امور بیمه ،مالیات ،گمرک ،و حمل و نقل نوعی خدمات محسوب میشود.
سیاس��تگذاری برای تحقق این رویکرد بنیادی
عوام��ل اقتص��ادی و اجتماعی حفظ ارزش پول ،سیاس��تگزاری ارزی و بازار بورس و
تکالیف تازهتری را برای موسسههای پولی و مالی
توجه نمای��د .کارآمدی اقتصاد سهام) هستند .ایفای نقش حاکمیتی توسط شرکتها و
و ارزش اف��زوده ه��ر فعالی��ت سازمانهای متعلق به اقتصاد دولتی و به طور کلی دولتها و بانکه��ای دولتی تعیین میکند .تکالیفی که آنان را
توفیقمجدپور اقتصادی اع��م از تولید کاال یا وظیفهای خطیر ،بسیار حساس ،اما کارآمد و اثرگذار در در مس��یر واقعی تکمی��ل حلقههای تولی��د و توزیع و
عضوهیات خدمت یا امر تجارت ،هیچگاه حوزه اقتصاد ،تولید و تجارت است .نقشی که به موجب تجارت قرار میدهد .بانکها در عمل و رفتار اقتصادی،
نمایندگان ناشی از یک عامل منفرد نیست ،آن میتوان انتظار داشت تا شوق و شور نسبت به نیروی بنگاههایی خدماتی هستند که محصول قابل عرضه آنها
اتاق تهران بلکه برآم��ده و منتج از ترکیب ب��ازار آزاد و بخش خصوصی ،تمام وج��ود زندگی را در «پول» است .بانکها در یک فضای رقابتی کامل ،پول،
متوازن و منطقی چندین عامل برگیرد .چنین اقدامی سبب میشود تا در فعالیتهای یعنی محصول خود را با هدفی مشخص ،همراه با بررسی
مختلف است .تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،اقتصادی «اصل رقابت» پدیدار و به پشتوانه آن ،امکان دقیق محل صرف پول به مش��تری واگذار میکنند .در
ک��ه از ظرفیت فوقالعادهای به عن��وان یک هدفگذاری تحقق به��رهوری بیشتر برای منابع انرژی ،منابع کار و ای��ن فعالیت اقتصادی ،هر بانکی و ب��ه دور از هیچ نوع
بنیادی برای برنامههای اقتصادی کش��ور بهرهمند است ،سرمایه و سرمایههای انسانی فراهم آید .تاکید بر ماهیت تفاوتگذاری بین رفتارهای خود با مشتری ،مبنای عمل
تکالی��ف ویژهای را برای همه عوام��ل و عناصر اثرگذار بر ارتباط «تولید ملی ،حمایت از کار و س��رمایه ایرانی» با را بر بررسیهای کارشناسی شده قرار میدهد و مشتری
حوزه اقتصاد ،تولید و تجارت معین میکند .به واقع ،اهداف «دیگر عوامل و عناصر اقتصادی و سیاستگذاری» عمال ،نیز با بانکی که «محصول و کاالی» خود را اقتصادیتر به
این پیام ،زمانی محقق خواهند ش��د که عوامل و عناصر باید به تقویت مسیرهایی منجر شود که نتایج آنها ایجاد او میفروشد قرارداد میبندد .شفافیت در رفتار اقتصادی
پولی و مالی و بانکی ،برنامهریزی اقتصادی و تمامی نهادها انگیزهها و فراهم آمدن زیرساختها و سیاستگذاریهای به صورت دوس��ویه بین بانک و مشتری و اطالعرسانی
و س��ازمآنهای مرتبط با امور اقتصادی ،تولیدی و تجاری الزم برای توسعه تولید ملی از طریق به کار گرفتن منابع کافی و شفاف ،همچنین جاری بودن اصل رقابت کامل
و وزارتخانههای مرتبط ،همه در یک هماهنگی کامل و آزاد مالی و کار از طریق فعاالن اقتصاد خصوصی است .در فعالیتها زمینه را برای شکلگیری یک رفتار اقتصادی
حول این راهبرد ،مبادرت به ایفای نقشهای قانونی خود این قاعده ،س��بب خواهد ش��د تا حوزههای اقتصاد ،به مطلوب و کارآمد فراهم میکند .چنین رفتاری شفاف،
کنند .طبعا در کشور ما که حوزه اقتصاد آن با حضور سه خصوص حوزههای پولی و مالی و بانکی و سیاستگذاری مانع شکلگیری رانت و تخلف مالی شده و عمال کاال و
س��از و کار اقتصاد دولتی ،خصوصی و تعاونی پیشبینی از «اقتصاد دس��توری» خارج و به س��مت «اقتصاد آزاد محصول بانکها یعنی پول را در مسیر درست هدف قرار
میدهد .واگذاری تمام و کمال سهام بانکهای دولتی به
شده اس��ت ،کارآمدی مطلوب عوامل اقتصاد زمانی است متعلق به جامعههای فعال اقتصادی» مایل شوند.
هنگامی که سخن از «تولید» میرود طبعا جریان اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه بخش خصوصی ،گام
که این س��ه بخش در راس��تای یک سیاستگذاریهای
«توزیع» و «انتقال» محصوالت تولید شده ،همچنین دیگری است که میتواند در پیشگیری از شکلگیری
مشخص ،هماهنگ با آنچه که قانون اساسی و از آن جمله
اصل چهل و چهار تاکید داشته حرکت نمایند.
تحقق «امر تجارت» و «حمل و نقل» نیز مطرح میشود .رانت و خطاهای مالی مس��اعدت جدی نماید و به این
در رون��د ای��ن سیاس��تگذاری ،توس��عه بخش ای��ن زمینهها و در حوزه اقتص��اد آنچنان حایز اهمیت ترتیب منابع مالی را در بهترین وضعیت بهرهوری ملی
خصوصی و گس��ترش دامنه خصوصیسازی یک هس��تند که گفته میش��ود موضوع «تجارت» و «حمل به کار گیرد.
تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،راهبردی
ضرورت اس��ت که میتواند به نحو اثربخشی ،به تحقق ونقل و توزیع کاال و خدمت» اقدامی اقتصادی و در جهت
مطلوبتر اصل  ۴۴قانون اساس��ی یاری رساند .چرا که خلق ارزش افزوده برای کاالها و خدمات هستند .به این
جامع برای سیاستگذاری اقتصادی است که اتخاذ
در ای��ن اصل ،از فعالیتهای بخش خصوصی به عنوان ترتیب ،وقتی سخن از «تولید ملی» میرود ،ماهیتا به امر تدبیرهایمناسباجراییبرایآن،باعثتجمیعظرفیتها
و شکوفایی اقتصادی کشور میشود.
فعالیتی برای تکمی��ل فعالیتهای
در همین ارتباط ،اتاق بازرگانی ،صنایع
اقتصادی دو بخش دولتی و تعاونی یاد
و معادن ،به عنوان مجلس نمایندگان
شده است .این عین آن نکته کلیدی
و عالیتری��ن جای��گاه قانونی بخش
است که میتواند سرمایه و کار ایرانی
س�ید مجید هدایت ،رییس سازمان گس�ترش و نوسازی
خصوصی ،آم��اده همکاری در اجرای
را در مسیر تولید ملی به کار گیرد .از
صنایع ایران (ایدرو) :در سال تولید ملی باید راهبرد و برنامه
اصل  44قانون اساسی با هدف تحقق
س��وی دیگر ،شایسته است تا به این
خاص و متناس��بی درهمافزایی همه دس��تگاههای متولی
مهم نیز توجه شود که افزایش حضور
«خصوصیسازی» است .تعقیب این
تدوین ش��ود .حمایت از تولید داخلی ،کار و سرمایه ایرانی
موضوع از سوی این نهاد تخصصی و
بخ��ش خصوص��ی در فعالیتهای
نیازمند تالش��ی مضاعف و جهادگونه اس��ت و نه تنها یک
بازوی توانمند اقتصاد ملی ،راهگشایی
اقتصادی چه در ح��وزه تولید و چه
موضوع مؤثر در علم و فناوری است بلکه زیربنای پیشرفت
در ح��وزه خدمات (تج��ارت و حمل
قطعی برای حمایت از کار و س��رمایه
علم و فناوری در کشور تلقی میشود .مدیریت واردات ،توسعه صادرات و ارایه برنامه
ایرانی و ب��ه کارگرفتن آنها در فرایند
ونق��ل و  )...میتواند منجر به کاهش
هدفمند واردات به منظور کاهش اتکا به کاالهای خارجی یکی از مواردی است که در
تحقق امر تولید ملی است .امید است
فعالیتهای تصدیگرایانه حوزههای
داخل
ساخت
کاالهای
مصرف
به
مردم
تشویق
دارد.
بسیاری
تاثیر
ملی
تولید
تقویت
تا این انتظ��ار ،که عامل موثری برای
اقتصاد دولتی و افزایش فرصت برای
باید به عنوان دستور کار اصلی همه دست اندرکاران در سال تولید ملی تلقی گردد.
اعمال نقش حاکمیتی آنها شود.
همافزای��ی قابلیته��ا و ظرفیتهای
در نقشه جامع علمی کشور به موضوع تولید ملی و اقتصاد و صنعت توجه جدی شده
ملی اس��ت ،مورد توجه ج��دی قرار
توسعه نقش حاکمیتی و کاهش
و باید درنظر داشت که توسعه صنایع پیشرفته و تولید مبتنی بر این صنایع عالوه بر
گیرد .انتظاری که هدف آن تحقق امر
نقش تصدیگ��ری ،به مفهوم
افزایش تولید ،به کارگیری نیروهای متخصص و ایجاد مزیت رقابتی ،یکی از مهمترین
تولید ملی ،به پشتوانه حمایت از کار و
فراهم س��اختن زیرساختهاس��ت.
راه حلهای دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی محسوب میشود.
سرمایه ایرانی است.
دولته��ا بر مبنای قوانی��ن ،ناظر بر
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شفافیت در
رفتاراقتصادی
به صورت
دوسویه بین
بانک و مشتری
و اطالعرسانی
کافی و شفاف،
همچنینجاری
بودن اصل رقابت
کامل در فعالیتها
زمینه را برای
شکلگیرییک
رفتاراقتصادی
مطلوب و کارآمد
فراهممیکند
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تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

هدفمندییارانهها
در بخش صنعت،
توان رقابت تولید
ملی را در بازارهای
داخلی و خارجی
کاهش داد .از
طرفییارانههای
پرداختی صرف
واردات بیرویه و
مدیریتنشدهای
شدند که اثر
دیگری را بر تولید
ملیگذاشتند

درسال تولید ملی:

تولید را آسان کنیم
کش��ور ما مق��ام دوم
ذخایر نفت و گاز دنیا
را در اختیار دارد .بهرهبرداری
درست از این منابع از منظر
افزای��ش تولی��د و صیانت
از ذخایر ،موضوعی بس��یار
حسین نقره کار حیاتی اس��ت و باید در این
شیرازی زمینه تعجیل کرد .به عنوان
دبیرکل اتاق ایران یک نمون��ه ،بای��د گفت از
میادین مشترک نفت و گاز
در حوزههای دریا و خشکی ،متأسفانه همسایگان ما
از ما بیشتر بهرهمند هستند و حتی برخی از آنها تا
دو برابر ما به خصوص در مورد گاز ،منابع کشور ما
را میبلعند .در این شرایط ،باید با حسن همجواری
و البته ب��ا قدرت از منافع اصلی کش��ور دفاع کرد.
کشور از خوراک مناسبی برای صنعت پتروشیمی
برخوردار اس��ت ،اما بزرگترین جایگاه پتروشیمی
جهان از آن همسایه ما است .چرا؟ زیرا ما از منابع و
تولیدکنندگان خود حمایت کافی نکردهایم.
م��ا توفیق��ات فراوان��ی را در بخ��ش صنعت
داشتهایم .امروز در حدود  80درصد تکنولوژی
در زمینه نفت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیش و پخش
داخلی و ش��اید در حدود  20درصد واردات داریم.
ای��ن مهم به علت حمایتها ب��وده و به طور یقین
در س��ایر بخشهای صنعتی و تولیدی نیز میتوان
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به این نقطه رس��ید .س��رمایهگذاری مردم و بخش
خصوصی ،این پیش��رفت را تضمی��ن میکند که
الزم��ه آن حمایت از تولیدکنندگان اس��ت .به هر
حال ،تولیدکننده به اقتصاد کش��ور (دولت و مردم)
اعتماد کرده و ریسکهای موجود را به جان خریده
است .متأسفانه برعکس این فداکاری ،فرهنگ نگاه
به س��رمایهداری که هنوز بعد از این سالها اصالح
نشده ،فرهنگ خوبی نیست .تولیدکننده آبروی خود
را برای تولیدگذاش��ته تا وابستگی کشور به واردات
کاهش یابد و درس��ت به همین علت هم که شده،
باید صنایع را مورد حمایت کافی قرار دهیم.
م��ا ام��روز ب��ا وج��ود هم��ه محدودیتها و
رقابته��ای جهانی ،یک کش��ور صادرکننده
محصوالت صنعتی هس��تیم .همچنی��ن در زمینه
مواد غذایی همین وضع را شاهدیم و این توفیقاتی
که تولیدکنندگان ما به دست آوردهاند ،باید تقویت
ش��وند و بیش از اینها ب��ه صنعتگر و تولیدکننده
ایرانی توجه کنیم .آسانسازی تولید از طریق ایجاد
تسهیالت الزم ،یکی از توصیههای اکید صنعتگران
است و در این زمینه باید حرکتهای جدیتری را
برای تولید کیفی و رقابتآمیزصورت بدهیم.
یکی از مهمترین مشخصات اقتصادی به ویژه
در امر تولید (صنعت و کش��اورزی) در س��ال
گذش��ته ،هدفمندی یارانهها اس��ت ک��ه در بخش
مردمی نمود بس��یار خوبی داش��ت ،ام��ا در بخش
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تولید اینگونه نبود .هدفمن��دی یارانهها در بخش
صنعت ،توان رقابت تولید ملی را در بازارهای داخلی
و خارجی کاهش داد .از طرفی یارانههای پرداختی
صرف واردات بیرویه و مدیریت نشدهای شدند که
اثر دیگ��ری را بر تولید ملی گذاش��تند .در مرحله
دوم ،باید بخش تولی��د در اولویت قرار گیرد .مردم
به اش��تغال نیاز دارند و بنابراین باید بخش تولید را
در همه ابعاد آن اعم از صنعت ،کشاورزی ،خدمات و
سایر بخشها دریافت.
نگرانی صاحب سرمایه این است که باید پول به
جایی برود که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
بازار امروز ما با نوعی س��فتهبازی دست به گریبان
است و این موضوع نیازمند کنترل بیشتر است .به
محض اینکه کمی از التهاب بازارهای س��که و ارز
کاسته شد ،بورس ما رونق گرفت و این نشان میدهد
که سرمایه به دنبال بازدهی است .ما حتی ارز را به
واردات درست سوق نمیدهیم .ارقام فاکتورها تا 60
درصد واقعی نیستند و همین موضوع مخل اقتصاد
است .بنابراین باید با نظارت معقول -نه آهنین -رشد
تولید و بهبود اوضاع کشور را سبب شد و به نظر من،
دولت باید هدایتگر وضع موجود در بازارها به سمت
آرامش و جلوگیری از نابسامانیهای بازار باشد .الزمه
این امر نیز شناسایی مشکالت به صورت ریشهای و
حل بحرانها و تهدیدهایی است که باعث متالطم
شدن ثبات اقتصادی کشور میشوند.
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قراردادهای سنگین بر پیکر تولید
گزارشی از آنچه درباره تولید ملی در نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد
اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران درهفدهمین گردهمایی خود که در اردیبهشتماه برگزار شد موضوع «تولید
ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را به بحث و بررسی گذاشتند و بر «برنامهریزی برای تولید صادراتمحور»،
«بازگشت به اهداف چشمانداز  20ساله» و «اجرای صحیح اصل  44قانون اساسی» به منظور عملیاتی شدن این
شعار اقتصادی تاکید کردند .در ادامه اهم سخنان مطرح شده در این نشست را مرور میکنیم.
ع�وض محم�د پارس�ا ،رئیس

نگر
آینده
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کمیسیون انرژی اتاق تهران :در
شرایطی که فضای فکری حاکم
برجامعه ،س��رمایهداران را زالو
صفت میخواند به نظر میرسد
با اعالم این پیام ،فرصتی طالیی ایجاد ش��ده است که
باید محورهای حمایت از تولید و سرمایه را تبیین کرده
و راهکارهای��ی ب��رای پیگیری این اه��داف ارائه دهیم.
موضوع حمایت از تولید در س��ندیکای صنعت برق نیز
مورد بررسی قرار گرفت .اعضای سندیکا نیز بر این نکته
اتف��اق نظ��ر داش��تند ک��ه برنامهری��زی ب��رای تولید
صادراتمحور باید به صورت جدی در دس��تور کار قرار

گیرد؛ به گونهای که دس��تکم  70درص��د تولیدات و
خدمات بنگاهه��ای اقتصادی صادر ش��ود .بازنگری در
سیاس��ت خارجی به عن��وان یک��ی ازمهمترین اصول
اس��تراتژی حمایت از تولید و صادرات باید مورد توجه
قرار گیرد .نرخ ارز نیز باید بدون ایجاد شوکهای تورمی
به نقطه تعادل برسد .بازگشت به اهداف سند چشمانداز
هم یکی دیگر از راهکارهای حمایت از تولید اس��ت .به
موجب آنچه که در سند چشمانداز  20ساله پیشبینی
ش��ده اس��ت 2/5 ،درصد رش��د اقتصادی باید از محل
بهرهوری باش��د .این درحالی است که ساالنه میلیونها
مت��ر مکع��ب ،آب ،گاز و ب��رق در خط��وط انتقال هدر
میرود.

حمیدرض�ا صالح�ی ،عض�و

کمیس�یون انرژی :بهتر اس��ت،
موضوع تولید و حمایت از کار و
سرمایه ایرانی در کمیسیونهای
مختلف مورد بررسی قرار گیرد و
نقطه نظرات به یک سند تبدیل شود .تحقق این هدف با
موانعی روبهروس��ت .یکی از موانع ،انحرافی اس��ت که در
خصوصیسازی رخ داده اس��ت؛ دولت به تازگی 35 ،هزار
میلی��ارد تومان از بدهیهای خ��ود را از محل داراییها به
س��ازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اس��ت .س��ئوال
اینجاس��ت که چرا بدهی طلب��کاران صنعت برق و نفت
پرداخت نمیش��ود این واگ��ذاری در حالی صورت گرفته
اس��ت که پرتفوی سازمان تامین اجتماعی در بورس سود
چندانی نداشته است و بخشی از صنایع به سازمانی واگذار
ش��ده که مدیری غی��ر اقتص��ادی در راس آن قرار گرفته
است .در چنین شرایطی چگونه میتوان به بهرهوری  2تا
 3درصدی دست یافت.

تولید ،میوه اقتصاد پایدار
فرهنگسازی همراه با اقدامات عملی
آنچه که در سالهای اخیر،
هر سال در نامگذاری اعالم شده
است ،مبین اهتمام در تغییر یا
اصالح به کارگیری امکانات بالقوه
و بالفعل موجود کشور پیرامون
یک مفهوم واحـد و اساس��ی و
محمود نوریان موثر در وضعیت اقتصادی فعلی
عضوهیئت و جهتگیری صحیح برای آینده
نمایندگان بوده اس��ت .بدین منظور درنظر
اتاقتهران داش��تن این ن��کات و زمینهها
ضروری به نظر میرسد:
اهتمام یاد ش��ده ،تنها بر فرهنگسازی صرف تأکید
ندارد ،بلکه خواهان اقدامات عملی و قابل سنجش از
طریق به کارگیری و توسعه منابع با استفاده از سرمایههای
داخلی نیز هست .مطالعه و مداقه در سیاستهای اقتصادی،
فرهنگ��ی و اجتماع��ی موجود و حذف عوام��ل مزاحم در
بس��ط ،توس��عه و رونق اقتصادی میتواند اولی��ن گام در
تأمین مصالح کلی فلسفه این نامگذاریها باشد .مدیریت
بهینه سیاس��تهای خارجی ،با اج��رای صحیح و مطلوب
سیاستهای داخلی ،میتواند بخشی از مشکالت ناشی از
تحریمها را جبران کند.
تنظیم سیاستهای خارجی در تعامل با دنیا ،بایستی
به گونهای اصالح شود که دارای باالترین هوشمندی
در کاهش هزینههای تولید باشد .هوشمندی مطلوب ،ضمن
رعایت ارزشها ،به نحوی مشکالت تعامل با دنیا را مدیریت
میکند که مواجه با حداقل خسارات ممکن باشیم .اتخاذ

1

2

محمد فارسی ،رییس سندیکای

مهدی پورقاضی ،نایب رئیس

4
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چندسال گذش��ته ،دولت با واحدهای پتروشیمی در
عسلویه ،ماهشهر و حتی در مناطق آزاد قراردادهایی
را منعق��د ک��رد و حتی وع��ده تامین خ��وراک این
واحدهای تولیدی را نیز داد .اما دو سال پیش ،آنها را
مجب��ور کرد که محص��والت خود را در ب��ورس و به
قیمتی که خود تعیین میکن��د عرضه کنند .دولت
پس از مدتی به تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی
اع�لام کرد که به دلی��ل نیاز داخلی اج��ازه صادرات
ندارند .در این میان برخی از پتروشیمیها این حکم
دولت را پذیرفتن��د و برخی از واحدهای خصوصی با
استناد به قراردادی که برای صادرات محصوالت خود
ب��ا دولت منعقد ک��رده بودند کوتاه نیامدن��د .در این
کشمکش ،پای تعزیرات و سازمان حمایت نیز به میان
آم��د و این تولیدکنندگان حدود  300میلیارد تومان
جریمه شدند .این ش��رکتها در قالب انجمن ،علیه
دولت به دیوان عدالت اداری ش��کایت کردند و دیوان
عدالت نیز به نفع آنان رای داد .آیا رسالت یک انجمن
یا تش��کل حمایت از ذی نفعان اس��ت یا صرفا بیان
مش��کالت؟ آنچه که در س��الهای گذش��ته صورت
گرفت ،بیان مشکالت بوده است و در سال تولید ملی
باید از این مرحله فراتر رویم .اتاق و کمیسیون باید پا
فراتر بگذارند و برای حمایت از فعاالن اقتصادی ،دست
به یک اقدام عملی بزنند.

6
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در پایان باید تاکید کرد که محدود ساختن رفع مشکالت
در قالب طرحهای انفرادی و فاقد جامعیت ،سادهاندیش��ی
اس��ت و بایستی از برخورد شعارگونه و احساسی با شعاری
که برای امس��ال برگزیده شده پرهیز کرد .فراموش نکنیم
که هیچگاه اقتصاد از دستورات پیروی نمیکند بلکه تابع و
مطیع رفتاری است هوشمندانه و جامع و کامل.

باید به سمتی رفت
که عرضه تولیدات
داخلی صرف ًا
محتاجتقاضاهای
داخلینباشد.
حتّی اگر در داخل،
تولیدکاالهایی
را تشویق نمائیم
که تقاضای آن
در خارج از کشور
باشد،موجبات
رشد اقتصاد ملی
را فراهم کردهایم

معذب ترابی ،مدیر عامل سازمان

بهرهوری انرژی :حمایت از تولید،
ب��دون تهی��ه نس��خهای برای
رقابتپذیری در فرآیندهای تولید
و مصرف ممکن نیس��ت .وزارت
نیرو مکانیزمهایی برای افزایش بهرهوری پیشبینی کرده
اس��ت .بالغ بر  60درصد انرژی کش��ور در الکتروموتورها
مص��رف میش��ود .در حالی که صنعت ای��ران به گونهای
پایهگذاری ش��ده است که راندمان الکتروموتورها کمتر از
 40درصد است .به این دلیل که  95درصد الکتروموتورها
از چین وارد میشود .پیشنهاد ما این است که صنایع حوزه
انرژی نیز تجهیزاتی را مورد استفاده قرار دهند که منجر به
کاهش ش��دت مصرف انرژی ش��ود .وزارت نیرو در س��ال
گذشته 40 ،میلیارد تومان تسهیالت برای کاهش مصرف
ان��رژی در فرآیندهای تولید و کاهش مصرف فراوردههای
انرژی بر در اختیار صنایع قرار داد .صنعت آهن و فوالد 10
درصد انرژی الکتریکی کش��ور را به مصرف میرسانند که
البته  30درصد پتانسیل صرفهجویی در این صنعت وجود
دارد و در طول  2/5سال بازگشت سرمایه صورت میگیرد.
صنعت س��یمان ،صنایع ریختهگری ،شیش��ه ،کاش��ی و
سرامیک نیز در ردیفهای بعدی از پتانسیل صرفهجویی
برخوردار است .در سال تولید ملی باید چنین بهرهبریهایی
را مورد توجه قرار دهیم.
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کمیس�یون انرژی :تکنرخی
ش��دن ارز ،پرداخت مطالبات
بخش خصوصی و جلوگیری از
رشد نقدینگی و ایجاد مکانیزم
عرض��ه و تقاضا مطالبات بخش خصوصی هس��تند.

3

نگر
آینده

ب�رق :چنانچه به عبارت تولید و
حمایت ازکار و س��رمایه ایرانی
دقیقتر بنگریم ،در مییابیم که
مقام معظم رهبری ،مسئولیت
س��نگینی را بردوش فعاالن اقتصادی قرار دادهاند .تولید
بدون حمایت از سرمایه و کار ممکن نیست و باید فضا را
برای تولید ملی مهیا کرد .مس��ایل و مشکالت اقتصادی
تازیانهای بر بدنه تولید اس��ت و در حال حاضر ،فضا برای
سرمایهگذاری بسته است و نهادهای دولتی و نیمهدولتی
در این شرایط از امنیت بیشتری برخوردارند .پروژهها اغلب
از آس��تین کس��انی بیرون میآید که چکیدهای از سود
اجرای پروژه را در اختی��ار تولیدکنندگان قرار میدهند.
تولیدکنندگان مجبورند به قراردادهای سنگین و ننگین
تن در دهند و البته زیر قیمت تمامشده پروژههای خود را
ارائه کنند .چنین رویههایی ضربهای مهلک بر پیکره تولید
و سرمایهگذاری است.

تدابیر مناسب در پیشبرد دیپلماسی هوشمندانه ،به گونهای
که از شدت مشکالت تحریم تا حد امکان کاسته شود امروز
یک ضرورت است.
مح��دوده جغرافیای��ی کش��ور ،محی��ط اجرایی این
نامگذاریه��ای اقتصادی اس��ت .در این محیط هم
بخ��ش دولتی و هم بخش خصوصی حضور دارد .هنگامی
ک��ه از افزایش و رش��د تولید بحث میش��ود ،ناظر به کل
تولیدکنندگان اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی است،
با این لحاظ که سهم بخش خصوصی بیشتر از سهم دولتی
است .به دلیل نفوذ احکام و تصمیمات دولت در بخشهای
مختلف اقتصادی ،میطلبد که سیاس��تهای معمول در
عرصههای مختلف و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ،به گونهای
انتخاب شود که همخوان و سازگار با یکدیگر باشد.
وضعیت فعلی اقتص��اد جاری در کش��ور ،بهترین و
بهینهترین حالت ممکن از منظر اجرای سیاستهای
داخلی و تعامل با دنیای بیرون نیست؛ که اگر بود طرح این
شعار ضروری نبود .برای برونرفت از مشکالت و مسائلی که
مانع از رشد پایدار اقتصادی هستند ،الزم است تمهیداتی
اندیشید که در زمانی معقول و مناسب با پرداخت و تحمل
هزینههای الزم ما را به س��مت اقتص��ادی پایدار ببرد .این
تمهیدات در بخش سیاس��تهای داخلی میتواند ش��امل
وضع قوانین مطلوب ،حذف ناس��ازگاریها و عدم تعادلها
در قوانی��ن موجود و همخوانی ،جامعیت و تنقیح قوانین با
اهداف کالن باشد.
فارغ از اصالح قوانین فعلی و وضع قوانین مناس��ب ،به
کارگیری ادبیات سنجیده و متناسب با رشد و توسعه

اقتصادی ،از سوی مسوولین و ایجاد فضایی مطلوب و امن
برای رش��د سرمایهگذاریهای مشروع از عوامل مهم تلقی
میگردد .فضای مطلوب رشد سرمایههای مشروع ،فضایی
سرشار از امید و همواره بشارتدهنده افقی از آینده است که
از وضعیت قبلی بهتر است.
با رصد ک��ردن تقاضاهای داخلی و خارجی و ترغیب
تولیدکنندگانداخلیجهتپوششوتأمینتقاضاهای
مذکور ،باید به سمتی رفت که عرضه تولیدات داخلی صرفاً
محتاج تقاضاهای داخلی نباشد .حتّی اگر در داخل ،تولید
کاالهایی را تشویق نمائیم که تقاضای آن در خارج از کشور
باشد ،موجبات رشد اقتصاد ملی را فراهم کردهایم.
با تبدیل س��رمایههای متراکم و انباشته در کاالهای
سرمایهای فاقد گردش مؤثر در رشد اقتصادی به وجه
نق��د و به کارگیری آن در تجهیز منابع فعالیتهای مؤثر و
مفید میتوان به ارتقای تولید ملی کمک کرد .اصالح نظام
بانکی و ساز و کار حاکم بر آن و سوق دادن منابع به مصارف
تولیدی اع��م از کاال و خدمات مطلوب ،در پناه تغییرات و
اصالحات قانون و فضای کارکردی ،راهگش��ای بسیاری از
مشکالتی است که گریبانگیر اقتصاد ماست.
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تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

نامگذاری امسال
فرصتی برای جبران گذشته
حمایت از تولید ملی در گفتوگوی
«آیندهنگر» با اسحاق جهانگیری

عکس :امید ایرانمهر

مجموعه
سیاستهاییکه
در اقتصاد کالن
توسط دولت
اتخاذ میشود از
قبیلسیاستهای
پولیبانکی،
سیاستهای
مالی،سیاستهای
اعتباری،باید
در جهت ثبات
اقتصادیباشد
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عظیم محمودآبادی :وزیر صنایع و معادن دولت اصالحات عالوه بر نقد عملکرد دولت فعلی در
سالهای گذشته ،معتقد است که برخی سیاستگذاریهای اقتصادی در بخش صنعت در دوران
وزارت خودش هم نادرست بوده که منجر به ایجاد نوعی رانت شده است .به باور اسحاق جهانگیری
هر نوع حمایتی از تولید باید شفاف باشد تا از تبدیل شدن آن به رانت جلوگیری شود.
از نظر او سابقه صنعتی و موقعیت جغرافیای و وجود کارشناسان اقتصادی زبده و مدیران با تجربه
فرصتهایی برای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی هستند .به گمان او در این راستا
تهدیدهایی هم وجود دارند که از جمله آنها واردات بیرویه و هزینه کردن درآمدهای نفتی برای
جبران کسری بودجه و دامن زدن بیشتر به تورم است .متن پیشرو حاصل گفت وگوی ما با وزیر
اسبق صنایع و معادن درباره راهکارهای تقویت تولید ملی است.
در ابتدا بفرمایید که تولید ملی و حمایت از س�رمایه
داخل�ی نیازمن�د چه لوازم�ی اس�ت و اقتضائات آن
چیست؟

تولی��د داخلی به معنای تولیدی که در داخل کش��ور
انجام میشود به هر حال موضوع مهمی است هم به لحاظ
تاثیری که در نرخ رش��د اقتص��ادی دارد و هم در کاهش
تورم و قیمتها .از جمله اقتضائات تولید ملی این اس��ت
که به جای کنترل تقاضا ،س��عیمان را معطوف به توسعه
و افزایش بخش عرضه کنیم .تولید داخلی کش��ور توسط
بنگاههای صنعتی یا اقتصادی شکل میگیرد و آنها زمانی
میتوانند ادامه حیات دهند که فعالیتهایشان سودمند
باش��د و صاحب بنگاه و نیروی انس��انی ک��ه در آن فعال
هستند و همچنین مصرف کنندگان کاالهای تولید شده
آن بنگاه احساس انتفاع از استفاده آن تولید داخلی کنند.
هر بنگاه اقتصادی همواره تحت تاثیر دو عامل محیطی و
درونس��ازمانی قرار دارد .به فرض که بنگاههای ما از نظر
درونسازمانی از هر جهت دارای شرایط مناسبی هستند
و مدیریت بنگاهها هم خوب و به روز اس��ت ،درصورتی که
سیاس��تهای پیرامونی آنها مناس��ب نباشد حتما نتیجه
ناموفق و ضعیفی خواهند داشت .بنابراین باید تامل کرد که
چه سیاستهایی باید اتخاذ شوند تا تولیدکنندگان داخلی
و فعاالن اقتصادی بتوانند با ش��وق و نشاط به فعالیتشان
ادامه دهند .بدین منظور ،اولین مس��ئله سیاس��تگذاری

مناسب و سنجیده بینالمللی است .تعامل مثبت و سازنده
با دنیا ضروری اس��ت چون به بنگاههای اقتصادی کمک
میکند ت��ا در صورت لزوم مواد اولی��ه و تکنولوژی مورد
نیازشان را راحتتر تامین کنند و از طرف دیگر تولیدکننده
داخل��ی میتواند ب��ه بازارهای ب��زرگ بینالمللی متصل
باش��د .عواملی از قبیل سیاستهای داخلی کشور ،فضای
فرهنگی ،فضای حقوقی مناسب ،حمایت از تولیدکننده،
حمایت از س��رمایهگذاران و تامین امنیت اقتصادی آنها،
از جمله مس��ائلی هس��تند که برای تقویت تولید ملی از
اهمیت فراوانی برخوردارند .عامل دیگری که در موفقیت
تولید ملی نقشی تعیینکننده دارد ،سیاستهای اقتصاد
کالن اس��ت .یک بنگاه اقتصادی زمانی میتواند تولیدات
موفقی داش��ته باشد که اقتصاد کالن کش��ورش از ثبات
مناس��بی برخوردار باش��د .یعنی مجموعه سیاستهایی
که در اقتصاد کالن توس��ط دولت اتخاذ میشود از قبیل
سیاستهای پولی بانکی ،سیاستهای مالی ،سیاستهای
اعتباری ،باید در جهت ثبات اقتصادی باشد .بدین منظور،
سیاستگذاریهای اقصادی باید به گونهای باشد که نرخ
تورم ،دستکم قابل پیشبینی و روندی رو به کاهش داشته
باشد .یعنی سیاستهایی که توسط دولت اتخاذ میشود در
عمل باید به کاهش هزینههای تولید داخلی منجر ش��ود.
چون باال رفتن نرخ ت��ورم به معنای افزایش هزینه تولید
داخلی است .سیاستهای نرخ ارز نیز باید به گونهای باشد

که نرخ ارز واقعی را برای تولیدکننده قابل پیشبینی کند و
یک صنعتگر مطمئن باشد که قیمت مواد اولیهای که الزم
است در ماههای آینده وارد کند ،تحت تاثیر افزایش نرخ ارز
یک مرتبه چند برابر نخواهد شد.

ش�ما به عوامل محیطی اشاره کردید و از کنار عوامل
داخلی گذشتید ولی آیا در کنار این عوامل بیتوجهی
ب�ه عوامل داخلی در بنگاههای اقتصادی نیز از موانع
جدی در توسعه تولید ملی نیست؟

بله ،عالوه بر عوامل برونسازمانی ،سیاستهای درونی
بنگاههای اقتصادی هم دارای نقش مهم و تعیینکنندهای
هستند .به هر حال باید بپذیریم که اقتصاد ایران از پیش از
انقالب یک اقتصاد دولتی و کنترل شده بود و بعد از انقالب
هم از دورن جنگ به میزان کنترلی بودن آن افزوده ش��د.
بازار انحصاری بوده ،بنگاهها عموما دولتی بودهاند و طبیعی
اس��ت زمانی که متصدی بنگاهها دولت باش��د ،اصالحات
درونبنگاه��ی کمتر مورد توجه ق��رار میگیرد .به همین
جهت الزم اس��ت شرایطی به وجود آوریم که این بنگاهها
بتوانند اصالحات الزم را در درون خودشان از قبیل ساختار
نیروی انس��انی و ساختار مالی اعمال کنند .این مسئله از
آن جهت دارای اهمیت اس��ت ک��ه در مواردی میبینیم
داراییهای بسیاری از شرکتها میلیاردها تومان است اما
سرمایه آنها بسیار ناچیز است یا میبینیم که دارای نیروی
انسانی بسیار زیادی هستند اما در عین حال تعداد نیروی
فنی و تخصصیش��ان بسیار پایین است .از سوی دیگر در
برخی از این بنگاهها هنوز از تکنولوژی دهه  ۴۰اس��تفاده
میش��ود .طبیعی است که از یک تکنولوژی غیرپیشرفته
و ماش��ینآالت فرسوده و سیاس��تهای تولیدی نادرست
نمیتوان انتظار تولید مطلوبی که بتواند رضایت مشتری
را جلب کند داش��ت .الزم است دولت با سیاستهای که
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت اتخاذ میکند زمینهای
به وج��ود آورد تا بخش خصوصی خ��ودش قادر به انجام
چنین اصالحاتی در درون خود باش��د و این امر مس��تلزم
حمایتهای روشن و شفاف دولت است .از سوی دیگر باید

توجه داشته باشیم که ممکن است در قالب سیاستهایی
دقیق و روشن مشخص شود که تداوم تولید برخی از کاالها
در داخل ،مقرون به صرفه نیست.
یعنی ش�ما معتقدید که در مواردی شاید الزم باشد
برخی خط�وط تولیدی متوقف ش�وند چرا که تولید
کااله�ای آن مرقون به صرفه نیس�ت و بهتر اس�ت
هزینهای که باید صرف آن شود را به دیگر بخشهای
تولید که از توجیه اقتصادی باالتری برخوردار هستند
اختصاص داد؟

منجر به توزیع رانت نشود؟

البته اکثر تصمیمهای دولته��ا در این امور منجر به
توزیع رانت میش��ود .وقتی در بازار آزاد برای دریافت وام
حتی از س��ود  ۴۰درصدی هم صحبت میشود اما دولت
بانک را موظف میکند که باید با گرفتن سود  ۱۲درصد وام
پرداخت کند ،نتیجه این میشود که فردی کانال میزند و
مناب��ع  ۱۲درصدی از بانکها میگی��رد و در بازار آزاد آن
را با س��ود باال عرضه میکند .آن تولیدکنندهای هم که از
هیچ کانال دولتی برخوردار نیس��ت ،خ��ود به خود از این
منابع محروم میش��ود و حتی منابع  ۲۰درصد هم عاید
او نمیشود و در نهایت نیز مجبور میشود به منابع گران
قیمت��ی رجوع کند که در بازار وج��ود دارد .زمانی که من
در وزارت صنای��ع و مع��ادن بودم ،مهری به نام «مهر عدم
ساخت» وجود داشت .هر کس میخواست وارداتی انجام
دهد باید به وزارت صنایع مراجعه میکرد و وزارتخانه ،مجوز
واردات مث�لا  ۵۰هزار یخچال را که در بازار کم بود صادر
میکرد .این مهر عدم ساخت تبدیل به امتیازی شده بود
برای کسانی که به وزارت صنایع دسترسی داشتند .هر کس
هم که موفق به وارد کردن کاال از این طریق میشد طبعا
برنده بود.

و گزینش این مسئله به دست اشخاص خاصی سپرده نشود
میتواند مطلوب و مفید باشد.

در واقع س�خن ش�ما این اس�ت که الزمه حمایت از
تولید ملی و سرمایه داخلی امضامحور نبودن واگذاری
تسهیالت به فعاالن اقتصادی است؟

دقیقا .ضمن این که حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی اگر به صورت شفاف باشد یک پیام بسیار مهم هم
برای آنها دارد و آن این اس��ت که آنها خواهند فهمید این
حمایتهای دولت نمیتواند خیلی مداوم باشد.

بله همینطور است .گاهی به دلیل سیاستهای دولت،
تعدادی بنگاههای صنعتی ایجاد میشوند که نه بر مبنای
اقتضائات بازار داخل یا بازار بینالمللی هستند و نه تشکیل
آنها بر اس��اس محاس��بات دقیق اقتصادی و بازارسنجی
بوده اس��ت .برای مثال در مقطعی ،دول��ت رانتی را برای
محصوالت مس که قیمت آن در بازار آزاد ،رقم باالیی بود
ایج��اد کرده و مس را با قیمت ارزان به واحدهای تولیدی
دول��ت باید بداند اف��رادی که پذیرفتهان��د در واحدی
تولیدی و خصوصی مش��غول به کار و فعالیت ش��وند ،به
که در س��طح پایینی قرار داشتند تحویل میداد .هر کس
هیچوج��ه از نظر هوش و اس��تعداد و کارآمدی پایینتر یا
موفق میشد که یک واحد تولید مفتول راهاندازی و مس
کمتر از کس��انی که آن طرف میز در دولت کار میکنند
با قیم��ت دولتی دریافت کند ۲۰ ،درص��د آن را در واحد
تولی��دی خودش تبدیل میک��رد و  ۸۰درصد دیگر آن را
نبودهاند بلکه انتخابش��ان این بوده که در بخش خصوصی
پس شما به دوره وزارت خودتان هم انتقاد دارید؟
کار کنن��د .اولی��ن قدم مدیریتی دولت این اس��ت که آن
در بازار داخل به فروش میرس��اند یا آن را قراضه میکرد
خودش
بله .به هر حال آدم باید اشتباهات و خطاهای
افراد و کس��انی که در بخش خصوصی مش��غول فعالیت
و به خارج از کش��ور برای فروش میفرستاد و سود بسیار
هنگفتی را به جیب میزد .بنابراین میبینید که گاهی یک را هم تش��خیص دهد .ایجاد رانت به هر ش��کلی که باشد اقتصادی هس��تند را در تصمیمگیریهای خود مشارکت
واحد تولیدی به دلیل این نوع تسهیالت تشکیل میشود اما برای تولید داخلی خطری جدی است .برای کاهش رانت ،دهد .در زمان وزارت من شورایی با عنوان مشاوران بخش
به واقع چنین واحدی بر یک مبنای اقتصادی ایجاد نشده ارائه تسهیالت باید به صورت کامال شفاف باشد .برای مثال خصوصی وزیر صنایع تشکیل شد که دوستان صنعتگر ما
است .بگذارید نمونه دیگری بگویم .زمانی مواد اولیه زیادی کشور آلمان در برخی بخشهای اقتصادی خود تسهیالتی در ات��اق بازرگانی در جریان آن قرار دارند .من در آن زمان
به تولیدکنندگان فرش ماشینی عرضه میشد .به همین را به تولیدکنندگان یا فعاالن اقتصادی ارائه میکند اما برای تا جایی که توانس��تم چهرههای��ی را که در بخش صنعت
جهت دیدیم که در راستای همین طرحهای زود بازده دهها در اختیار قرار دادن آنها هیچ تمایزی میان هیچ کس قائل فعال بودند و نظرشان میتوانست برای تولید کشور مفید و
کارخانه فرش ماشینی راهاندازی شد .هدف مسئوالن صرفا نیس��ت .حتی اگر یک فرد خارجی هم ب��رای دریافت آن موثر باشد شناسایی و دعوت کردم .در شورا درخصوص هر
این بود که منابعی را تامین کنند و در اختیار عدهای قرار تسهیالت مراجعه کند به این دلیل که او یک فرد خارجی موضوعی که به نوعی بر بنگاههای اقتصادی تاثیرگذار بود
دهند و به این مس��ئله که آی��ا این طرح توجیه اقتصادی هست از دریافت آن محروم نخواهد شد .بنابراین اگر ما حتی از آنها نظرخواهی میشد .به هر حال در پایان هر مسئلهای
دارد ،و میتوان��د در بازار داخلی محصول خودش را عرضه مجبور به اعطای تسهیالت هستیم درصورتی میتوانیم آن تصمیمگیرنده نهایی دولت بود .اما آنها نظرات خودش��ان
کند یا نه ،و به لحاظ رقابتی دارای چه وضعیتی اس��ت و را یک سیاست حمایتی و غیررانتی بدانیم که در چارچوب را با وزیر صنایع در میان میگذاش��تند .االن هم دولت در
اصال به چه میزان از حمایت دولت نیازمند اس��ت ،توجه یک مقررات شفاف عملی شود .اعالم این که «واردات خودرو تصمیم گیریهای اقتصادی خود باید به بخش خصوص
نداش��تند .رانتی که دول��ت ایجاد کرده بود توانس��ت به ممنوع است مگر کسانی که از وزارت صنایع بتوانند جوز اعتم��اد کند .دولت باید بپذیرد که کس��انی که در بخش
شکلگیری برخی واحدهای ناکارآمد منجر شود .از سوی دریافت کنند» ،به معنای ایجاد نوعی رانت است .چرا که در خصوصی مش��غول فعالیت اقتصادی هستند افراد عاقل و
دیگر واحدهایی هم هستند که واقعا ناکارآمد نیستند اما اینصورت مدیر یا کسی که مسئولیتی دارد بر مبنای نوع تحصیلکردهای هستند که الزم است در تصمیمگیریهای
اتخاذ سیاس��تهای تولیدی نامناسب از سوی دولت مانع رابطهای که با متقاضی واردات دارد تصمیمگیری خواهد خود دستکم آنها را مشارکت دهد.
از آن ش��ده که آنها بتوانند اصالحات درونی الزم را عملی کرد .اما در صورتی که حمایت شفاف برای عموم اعالم شود
ما از چ�ه فرصتهایی به لحاظ اقتصادی برای تحقق
هدف حمای�ت از تولی�د داخلی
کنند .م��ا در مقطعی در وزارت صنایع
برخورداریم؟
تصمیم گرفتیم طرح نوسازی صنایع را
آغاز کنیم .برخی قوانین مانند قانون کار
فرصتهای اقتص��ادی ایران برای
و قانون تامین اجتماعی که مانع انجام
آنکه بتواند تولید با نش��اطی داش��ته
محس�ن جاللپور ،نایب رئیس اتاق ایران :اعتماد دولت به
باشد بسیار زیاد است .اول این که ،بازار
چنین اصالحاتی توسط خود واحدهای
بخش خصوصی و تقویت فرآیند خصوصیسازی از گامهای
داخلی ایران یک بازار هشتاد میلیونی
تولیدی میش��د باید اصالح میشد تا
مهم در مس��یر تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه
اس��ت و در واقع ایران در منطقه دارای
این نوس��ازیها تح��ت حمایت دولت
ایرانی است .نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران
بزرگترین ب��ازار اس��ت .دوم این که،
انجام ش��ود .بنابراین حمایت از تولید
صحنه اقتصاد کش��ور ،اعتماد به بخش خصوصی اس��ت.
مطابق یک بررس��ی که ما درخصوص
داخلی فقط در قالب ش��عار نمیتواند
چنانچ��ه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و
بازارهای وابسته انجام داده بودیم حلقه
کارایی الزم را داشته باشد بلکه توجه به
اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش ،زیرساختها را فراهم کرده
اولی که متصل به ایران اس��ت و حلقه
آن باید در سیاستگذاریهای تولیدی
و در مس��ائل اقتصادی دخالت نکند ،تولید و اقتصاد در مس��یر درست خود حرکت
دومی که به واس��طه کش��ور دیگری
و صنعتی مشهود باشد.
خواهد کرد .بنابراین در درجه اول دولت باید در سال  ۱۳۹۱به دنبال بهبود فضای
به ایران وصل میش��ود یک جمعیت
اینط�ور که ش�ما نیز توضی�ح دادید
کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کاال و ارز باشد .به طور کلی میتوان وظایف
میلیاردی اس��ت .اگر ایران بتواند خیز
بخش�ی از حمای�ت از تولیدکنن�ده با
دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی ،ایجاد فضای مناسب کسب و کار،
تزریق منابع مالی باید صورت بگیرد؟
خوبی در تولید و صنعتی ش��دن خود
جدی عمل کردن در خصوصیسازی ،جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق
تزری�ق ای�ن منابع در جه�ت افزایش
ب��ردارد و از ای��ن فرصت طالیی که در
دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکالت بخش خصوصی خالصه کرد.
تولید ملی باید به چه نحوی باش�د که
اختیار دارد حداکثر اس��تفاده را کند،

اعتماد به بخش خصوصی

از این آسیبشناسی اگر بگذریم به نظر شما ،با توجه
به سابقهای که در امور اجرایی نیز داشتهاید ،در حال
حاضر ما برای تقویت تولید داخلی باید چه نقشه راهی
داشته باشیم و چه نگرشهایی را تغییر دهیم؟ دولت
و بخش خصوصی چگونه میتوانند به وفاقی درجهت
افزایش تولید ملی دست یابند؟

اگر ایران بتواند
خیز خوبی در
تولید و صنعتی
شدن خود بردارد
و از فرصت طالیی
که در اختیار دارد
حداکثر استفاده را
کند ،میتوانیم به
آینده اقتصادی و
تولید ملی خودمان
امیدوارباشیم
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تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

میتوانیم ب��ه آینده اقتصادی و تولید ملی خودمان امیدوار
باش��یم .سوم ،مسئله نفت اس��ت که هم میتواند فرصت و
هم تهدید برای ایران باشد .متاسفانه در حال حاضر نفت به
جای این که یک فرصت باشد تبدیل به تهدیدی برای کشور
ما شده اس��ت .چهارم این که ،هیچ کدام از کشورهایی که
پیرامون ایران در منطقه هستند سابقه صنعتی که ما داریم
را ندارند .ما از این سابقه صنعتی باید به عنوان یک فرصت
واقعی حداکثر اس��تفاده را ببریم .ایران از دهه  ۴۰صنعتی
ش��دن خود را آغاز کرده اس��ت و یک مجموعه از مدیران،
کارشناسان و تولیدکنندگان در این چند دهه تربیت کرده
که میتوانند همواره در سیاستهایی که توسط دولت اتخاذ
میشوند به عنوان یک سرمایه بزرگ در اختیار دولت باشند.
با تکیه به فرصتهایی که به برخی از آنها اشاره کردم امکان
انجام کارهای بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد.
و در مقاب�ل ای�ن فرصته�ا ،تولی�د مل�ی م�ا با چه
تهدیدهاییروبهروست؟

همانطور که تلویحا اش��اره کردم مهمترین تهدیدی
که وجود دارد نفت اس��ت .دولت درآمد هنگفت ناش��ی از
فروش نفت را که اتفاقا از س��ال  ۸۴به بعد دارای جهشی
سعودی بوده به جای این که در مسیر فرصتسازی به کار
گیرد ،به یک تهدید جدی تبدیل کرده است .به شخصه در
س��الهای گذشته تذکرهای جدی در مورد تکرار بیماری
یکی از خطراتی هلندی در ایران به مسئوالن اقتصادی دادهام .بارها تاکید
که میتواند تولید ش��ده که همین صنعتی که با رنج عدهای در داخل کشور
شکل گرفته با این نحوه مصرف دالرهای نفتی در بودجه
داخلی ما را تهدید دولت در حال از بین رفتن است.

کند این است
که پیامی که در
باالترینسطح
کشور اعالم شده
و میتواند یک
فرصت ایدهآل
را برای حمایت
از تولید داخلی
فراهم کند ،به
یک سری شعار
و جلسه یا حتی
تصویبنامههایی
تبدیل شود
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یعنی قرار گرفتن در موقعیت�ی اقتصادی که به طور
هم زمان هم رکود را تجربه کنیم و هم از سوی دیگر
شاهد تورم باالیی در بازار باشیم؟

دردی را دوا نکند .اگر کس��انی بخواهند از این فرصتی که
فراهم شده سوء استفاده کنند طبیعی است که این شعار
هم نتیجه عکس خواهد داد .فراموش نکنیم که این هدف
تنها به عنوان یک ش��عار مطرح نش��ده بلکه ناشی از درد
اصلی اقتصاد کشور است و در صدد متوجه کردن مسئوالن
تصمیمگیرنده اقتصادی است تا بدانند که سیاستهایی که
طی سالهای گذشته اتخاذ کردهاند منجر به آسیبدیدگی
تولید داخلی کشور شده و برای بهبود این وضع الزم است
سیاستهای خود را اصالح کنند.

یعن�ی ش�ما معتقدی�د ک�ه ب�ا ادام�ه رون�د فعلی
سیاستگذاریها نمیتوان امیدی به تحقق این شعار
داشت؟

سیاس��تهای کالن اقتصادی درچند سال گذشته ،از
قبیل سیاس��تهای پولی ،بانکی ،مص��رف ارز و بودجه ما
را بدینجا رس��انده که اکنون با انبس��اط بودجه و افزایش
حجم نقدینگی و تورم روبهرو شدهایم .در طول این مدت
اعتنای قابل توجهی به نظرات منتقدان سیاستگذاریهای
اقتصادی نش��د و آنها وادار به سکوت شدند .اخطاری که
در آغاز امس��ال از س��وی مقام معظم رهبری اعالم شده
باید سیاس��تگذاران اقتص��ادی را وادار به درک این نکته
مهم کند که گرانی ،بیکاری ،رکود ،تورم ،زمینگیر ش��دن
تولید و س��ایر مشکالت اقتصادی در شرایط فعلی نتیجه
سیاستگذاریهای چند سال گذشته بوده است .فهمیدن
این مسئله چندان سخت نیست که کشور با نفت بشکهای
صد و بیس��ت دالر به این وضع اقتصادی رسیده باشد .به
نظر میرس��د این مسائل تنها با کمک بخش خصوصی و
تش��کلهای صنعتی قابل اصالح باشد .بد نیست اینجا به
نکتهای اشاره کنم .زمانی که ما به تدوین استراتژی توسعه
صنعتی مشغول بودیم ،یکی از نکاتی که ذهن ما را خیلی
مشغول کرده بود این بود که چرا با وجود این که ایران ،کره،
آرژانتین و آمریکای التین صنعتی شدن را به طور همزمان
آغاز کردند ،کشورهای دیگر جلو رفتند اما ایران نتوانست
پیشرفت کند .تا این که در آن زمان به این نتیجه رسیدیم
کشورهایی که موفق در توسعه صنعتی بودهاند ،دو ویژگی

بارز داش��تهاند .این کشورها ،سیاستهای عالمانهای را در
حمایت از تولید داخلی و س��رمایهگذاری اتخاذ میکردند
و از تمام ظرفیت خودشان برای اتخاذ سیاستگذاریهای
درستاستفادهمیکردندودیگراینکهاجرایسیاستهایی
که برای اقتصاد کشورشان تعیین میشد توسط دولتهای
بعدی تداوم داشت .چراکه دولتمردان آنها میدانستند آن
سیاستها در نتیجه مشورتهای اقتصادی است که نباید
تغییرکند.

هدفمن�دی یارانهها یک�ی از اصلیتری�ن طرحهای
اقتصادی دولت اخیر بود که از آن به جراحی بزرگ در
اقتصاد تعبیر شده است و مبنای این طرح نیز تقویت
و کمک به تولید ملی بوده است .بنابراین چگونه شما
میگویید که ما از مسیر تولید ملی دور شدهایم؟

اکثر کارشناسان اقتصادی ،جریانات مختلف سیاسی،
شخصیتهای کشور و مسئوالن فعلی با این طرح موافق
بودند .به هرحال تصویب شد که  ۵۰درصد درآمد ناشی از
اج��رای آن را به صورت نقدی به مردم ۳۰ ،درصد آن را به
بخش تولید و  ۲۰درصد آن را به دولت اختصاص دهند .اگر
جهت گیری دولت ،بر مبنای حمایت از تولید بود باید اول
نسبت به پرداخت  ۳۰درصد تولید اقدام میکرد .در واقع
باید با توجه به این که تولید ،ایجاد شغل و نشاط صنعتی
مهمترین مسائل اقتصادی کش��ور است دولت اختصاص
منابع به تولید داخلی را در اولویت برنامههای عملی خود
قرار میداد.
به نظر ش�ما اگر روندی که در عرصه صنعت در طول
پنج سال گذشته شاهد بودیم در پنج سال آینده هم
بخواهد تداوم داش�ته باش�د ،پس از پایان پنج سال
احتماال باید ش�اهد چه وضعیتی در اقتصاد تولیدی
کشورمانباشیم؟

سیاستهای اقتصادی در طول پنج سال گذشته ،باعث
بله .یعنی رکود را داش��ته باش��یم و کاالهای خارجی
ه��م به کش��ور وارد کنیم و در عین حال ت��ورم هم رو به
شد که منابع مالی کشور به جای این که وارد بخش تولید و
افزایش باشد .وقتی که ما دالر نفتی را تبدیل به ریال کنیم،
سرمایهگذاری شود ،صرف جاهایی شود که نقش دولت در
آنها پررنگتر بود .از دهه  ۴۰بدین سو ما شاهد شکلگیری
کسی که آن را دریافت میکند نمیخواهد آن را زیر سرش
مجموعهای از سرمایهگذاریهای بزرگ در کشور بودیم که
بگذارد .طبیعی است که میخواهد با آن واردات انجام دهد
از آن میان میتوان به ذوبآهن ،فوالد
و بعد در ادامه این روند کمکم به واردات
مبارکه ،پاالیشگاهها و غیره اشاره کرد.
کاالهای چینی و بیکیفیت رضایت داده
در واقع منابع��ی از دولت گرفته و به
میشود و از پی آن حجم واردات به طور
صنعت و تولید اشتغال تزریق شد .اما
وحش��تناکی باال م��یرود که چنانچه
بهادر كاظمی ،معاون س�ازمان ملی اس�تاندارد :دو راهکار
در چند س��ال اخیر چه اتفاقی افتاده
ش��اهدیم خود این مس��ئله برای تولید
مهم در جه��ت حمایت از تولید ملی ،مدیری��ت واردات و
داخلی ما به تهدیدی جدی تبدیل شده
است؟ مهمترین سیاستهایی که در
برای
گام
اولین
در
اس��ت.
داخلی
كاالهای
استانداردسازی
پنج سال گذشته در جهت تداوم این
است .منابع مالی که در اختیار بانکها
حمای��ت از تولید ملی باید به مدیری��ت واردات پرداخت تا
روند تاریخی اتخاذ شد ،سیاستهای
قرار دارد نیز ،تهدید دیگری اس��ت که
كاالهای بیكیفیت خارجی مزاحمتی برای كاالهای داخلی
باید مورد توجه قرار گیرد .یک س��از و
اصل  ۴۴بود که توس��ط مقام معظم
ایجاد نكنند .در راس��تای مدیریت واردات در سال گذشته
کار اقتصادی در نحوه استفاده از منابع
رهب��ری اتخ��اذ ش��د .ح��دود ۶۰۰
كلیه كاالهای صنعتی وارداتی بیش از پنج هزار ردیف تعرفهای مش��مول استاندارد
میلیارد دالر در ش��ش سال گذشته
بانکی باید حاکم باشد .در غیر اینصورت
اجباری شده است كه در ادامه این مسیر در سال  ۹۱كاالهای داخلی هم مشمول این
درآمد کش��ور از فروش نفت بوده که
میش��ود همین وضعیتی که بانکی که
استاندارد خواهند شد و تولیدات داخلی را به سمت استانداردسازی هدایت خواهیم
از تمام درآمد  ۱۰۰سال گذشته هم
باید خودش پش��توانه تولید باش��د ،به
كرد .مصرفكنندگان كمتر به كاالهای ایرانی اعتماد میكنند .مردم همواره به دنبال
بیشتر بوده است .حدود  ۱۰۰تا ۱۵۰
نهادی تبدیل میشود که به دلیل حجم
خرید كاالی باكیفیت هس��تند ،بر همین اساس اگر به سطح استاندارد مورد قبول
میلیارد دالر آن در طرحهای اصل ۴۴
باالی معوق��ات ادامه حی��اتاش دچار
برسیم و اطمینان الزم در مشتریان ایجاد شود كه این كاال همان كاالی مورد نظر
سرمایهگذاری شده که بخشی از آن
تهدید است .یکی از خطراتی که میتواند
و دلخواه آنها است ،افزایش تقاضا برای خرید تولیدات داخلی و رونق در این بخش
تاکنون واگذار شده و بخشی از آن هم
تولید داخلی ما را تهدید کند این است
را شاهد خواهیم بود .سال گذشته زیرساختهای الزم برای استانداردسازی تولیدات
مانده است .اینها در واقع منابع متعلق
که شعاری که در باالترین سطح کشور
داخلی در سازمان ملی استاندارد فراهم شد .اگر كیفیت تولیدات داخلی ارتقا یابد و
به صنعت کش��ور بودهاند که االن از
اعالم شده و میتواند یک فرصت ایدهآل
استانداردهای الزم در آن رعایت شود ،مصرفكنندگان بین كاالی ایرانی كه دارای
صنعت بیرون رفته اس��ت و کمتر از
را برای حمای��ت از تولید داخلی فراهم
مهر استاندارد از سوی یك مرجع رسمی مورد تایید و محصول خارجی ،كاالی داخلی
ای��ن منابع تاکنون به صعنت و تولید
کند ،به یک سری شعار و جلسه یا حتی
را انتخاب خواهند كرد.
برگشته است.
تصویب نامههایی تبدیل شود که هیچ

استاندارد سازی کاالهای داخلی

توپ در دو زمین
 10مشکل و راه حلهای آن برای سال تولید ملی

همانطور
کهپیشبینی
میکردیم و نگران
بودیم ،دو ماه از
سال را پشت سر
گذاشتیم اما عمال
شاهد آن هستیم
که هیچ اتفاق
تازهای در ارتباط
با موضوع شعار
امسالنیفتاده
است
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همانطور ک��ه پیشبینی
میکردیم و نگران بودیم ،دو ماه
از س��ال را پشت سر گذاشتیم
اما عمال ش��اهد آن هستیم که
هی��چ اتفاق ت��ازهای در ارتباط
با موضوع شعار امسال نیفتاده
احمد پور فالح اس��ت .جا دارد ب��ه توصیههای
عضو هیات اخیر وزی��ر صنع��ت ،معدن و
نمایندگان تج��ارت به بخ��ش خصوصی
اتاق تهران اشاره کرد که ایشان طی آن 5
راهکار را برای فعاالن اقتصادی
در خصوص عملیاتی کردن پیام اقتصادی امسال ارائه کرده
اس��ت .آقای غضنفری اخیرا عنوان کردهاند که واحدهای
صنعتی و معدنی برنامههای عملیاتی خود را در  5محور
اعالم کنند .بر اساس گفتههای وزیر ،ایشان این  5محور را
اینگونه اعالم کرده است :ارتقای تولید ،افزایش بهرهوری
و کاهش قیمت تمام ش��ده ،بهبود خدمات به مشتریان،
افزایش صادرات ،س��رمایهگذاری برای نوسازی و اشتغال.
با این توصیهها ،دولت عمال توپ را به زمین بخش خصوصی
انداخت .بر این اساس دغدغههای بخش خصوصی در سال
حمایت از تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی در قالب  10بند
قابل بررسی است .در زیر 10 ،دغدغه بخش خصوصی را
مورد بررس��ی قرار دادم که مورد تأیید اعضای کمیسیون
صنعت و معدن اتاق تهران نیز قرار گرفت و مقرر شد در
دیگر کمیس��یونهای اتاق تهران نیز به بحث و بررس��ی
گذاشته شود:
 -1مش��کل :نقدینگی برای خرید مواد اولیه و سرمایه در
گردش .راه حل:
 -1-1بانکه��ا فع ً
ال موض��وع چک برگش��تی را نادیده
بگیرند.
 -1-2ب��رای گش��ایش اعتبار حداکث��ر  10درصد پیش
پرداخت درنظر گرفته شود.
 -1-3م��اده  28برنامه س��ال  90توس��ط همه بانکها و
مسئوالنه اجرایی شود.
 1-4به��ره  25درص��د در صنعت ج��واب نمیدهد بهره
مازاد بر  15درصد توسط دولت و از منابع حاصل از حذف
یارانهها تأمین شود.
 -1-5ال سی داخلی بدون محدودیت برقرار و به بنگاههای
دولتی تکلیف شود که برای فروش تولیدات و محصوالت
خود ال سی داخلی را بپذیرند.
 -1-6نرخ ارز تثبیت ،از وارد کردن شوکهای ناگهانی به
آن جدا ً پرهیز و بدون محدودیت ارز واحدهای صنعتی و
معدنی تأمین شود.
 -1-7بازتوزیع یارانهها و مرحله اول هدفمندی یارانهها به
صورت کامل انجام و فع ً
ال از اجرای مرحله دوم خودداری
شود.
 -1-8مطالبات معوق بخش خصوصی سریعاً پرداخت و از
این پس در صورت تأخیر دولت متقاب ً
ال جریمه به پیمانکار
محروم از دریافت بموقع مطالبات نقدا ً پرداخت شود.
 -2مشکل :مواد اولیه و تجهیزات .راه حل:

 -2-1تالش در جهت کاهش تنش با کشورهای صاحب
تکنولوژی (بی تردید بر اساس منافع ملی).
 -2-2تعرفههای مواد اولیه و تجهیزاتی که در داخل تولید
نمیشود کاهش یابد.
 -2-3بانکها در گشایش اعتبار بنگاههای تولیدی اولویت
و سرعت قائل شوند.
 -2-4میزان و س��قف اعتبارات با توج��ه به تورم تعدیل
شود.
 -2-5گمرکات با نگرشی حمایتگرانه نسبت به ترخیص
مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی اقدام کنند.
 -2-6عوارض گمرکی مواد اولیه و تجهیزات کاهش یابد.
 -2-7با برداش��ت نمونه و اخذ تعهد ،کل کاالی رس��یده
مربوط به بنگاههای تولیدی ترخیص شود.
 -2-8در صورت اقس��اط معوق ،گشایش اعتبار یا تسلیم
اسناد در بانک معطل نماند.
 -2-9برنامهریزی جهت تکمیل زنجیره تأمین که مغفول
مانده است.
 -3مش��کل :مالیات بر درآمد و مالیات ب��ر ارزش افزوده.
راهحل:
 -3-1مالیات واحدهای تولیدی از  25درصد به  15درصد
کاهش یابد.
 -3-2مس��ئولیت عدم پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده
خریداران نهایی تولیدات را خ��ود وزارت اقتصاد و دارایی
به عهده گرفته ،تولیدکنندگان را مأمور وصول مالیات بر
ارزش افزوده نکنند.
 -3-3به اظهارنامهها و ترازنامههای بنگاههای تولیدی با
نگ��رش مثبت از طرف وزارت اقتصاد و دارایی نگریس��ته
شود.
 -3-4به��ره جرایم دیر پرداخت درحد بهره بانکی درنظر
گرفته شود.
 -3-5مالی��ات بر ارزش افزوده پ��س از دریافت پرداخت
شود.
 -4مشکل :باال بودن هزینه تأمین اجتماعی و ناکافی بودن
خدمات این سازمان .راه حل:
 50 -4-1درصد حقالس��هم کارفرما بوس��یله دولت و از
محل درآمد هدفمند کردن یارانهها تأمین شود.
 -4-2تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان از حالت انحصاری
خارج و رقابتی شود.
 -4-3معافیتهای بیشتری برای شمول بیمه به هزینهها
درنظر گرفته شود.
 -5مشکل :کسادی بازار .راه حل:
 -5-1آزاد کردن قیمتها
 -5-2تعدیل قدرت خرید خریداران و مصرف کنندگان
 -5-3جلوگیری از قاچاق
 -5-4صنعت نمایشگاهی حمایتهای همهجانبه از تولید
داخلی به عمل آورد.
 -5-5بستن منافذ ورودی غیررسمی کاال
 -5-6باال بردن تعرفه کاالی ساخته شده خارجی به ویژه
کاالی خارجی بیکیفیت
 -5-7سرمایهگذاری ،تبلیغ و تشویق استفاده از تولیدات

داخلی
 -6مشکل :پایین بودن بهره وری .راه حل:
 -6-1بازنگری در پارهای از مواد قانون کار بر مبنای رعایت
منافع مشابه و دوطرف
 -6-2اج��ازه کاهش حقوق و دس��تمزد کارگران تنبل و
کمبازده تا  20درصد
 -6-3سرمایهگذاری در فرهنگ سازی با هدف ارزشگذاری
به کار بیشتر و تولید فراوانتر
 -6-4پیوند معنادار صنعت و دانشگاه
 -6-5مراکز تحقیقاتی و پژوهشی تقویت هزینه  R&Dبه
عنوان بخشی از مالیات تلقی شود.
 -7مش��کل :بار منفی و کم ارزش بودن کارهای تولیدی.
راه حل:
 -7-1صدا و س��یما به تهیه برنامه و فیلم مناسب نسبت
به ارزش��مندی کار و تولید و احترام سرمایهگذار تولیدی
اقدام کند.
 -7-2آم��وزش و پ��رورش و وزارت عل��وم در کتابهای
درس��ی اهمیت الزم به ساخت و س��از را به دانش آموزان
و دانشجویان آموزش بدهند
 -7-3.نامگذاری خیابانها ،میادین ،ایس��تگاهها و ...به نام
سرمایهگذاران و خادمان تولید کشور به ویژه نصب تندیس
در میدان فراموش شده صنعت در شهرک غرب
 -8مش��کل :عدم همراهی ،عدم احس��اس مس��ئولیت و
کمتوانی پارهای مسئوالن .راه حل:
 -8-1کنارگذاشتن مجریان و مسئوالنی که مسئوالنه و
متعهدانه و منصفانه انجام وظیفه نمیکنند.
 -8-2انتخاب و استخدام پرسنل براساس شایستگی (در
کنار تعهد به تخصص و تجربه نیز بها قائل شوند).
 -8-3استفاده از توان بخش خصوصی برای هم اندیشی
و هم افزایی
 -9دغدغه :عدم استفاده از پتانسیلهای کامل صادراتی.
راه حل:
 -9-1ارز حاصل از صادرات با نرخ ترجیحی و تش��ویقی
خریداری شود.
 -9-2ارز حاص��ل از صادرات بدون محدودیت در اختیار
صادرکنندهباشد.
 -9-3جوایز و مشوقهای صادراتی هر سال حداکثر در سه
ماهه اول سال بعد نقدا ً پرداخت شود.
 -9-4بخش بازرگانی س��فارتخانهها با اس��تفاده از افراد
متخصص و باتجربه بخش خصوصی در مقوله اقتصاد به
ویژه صادرات سازماندهی شود.
 -9-5اقتصاد را فدای سیاست نکنیم.
 -9-6از توان حمل و نقل ارتش در مقوله صادرات استفاده
کرده ،بدینوسیله هزینههای صادراتی را کاهش دهیم.
 -10مشکل :عدم رعایت قانون و مقررات .راه حل:
 -10-1برخوردی جدی با قانون گریزان
 -10-2برخورد جدی با تفس��یرکنندگان منفعتطلبانه
قانون و مقررات
 -10-3برخورد با مقاومتکنندگان اجرایی نمودن قوانین
به ویژه قانون جدید بهبود مستمر محیط کسب وکار
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تولید ایرانی و سرمایه ایرانی

پرونده ویژه

اصالح فکر کنیم
الگو بگیریم،
ِ
برای این که از شعار فراتر برویم چه باید کرد؟

سالیان س��ال است که ما
میگوییم بدون تولید ملی،
کش��ور ما رش��دی نخواهد
داشت .اکنون نیز امیدواریم
که این نامگ��ذاری به عمل
بیانجام��د و مس��ئوالن آن
جواد رجبیراد را درک کنند .زیرا با ش��عار
عضوهیئت کاری از پی��ش نمیرود .اما
نمایندگاناتاقایران برای این که از ش��عار فراتر
برویم چه باید کرد؟
س��الهای بسیاری است که در تولید مشکل
داری��م ،ام��ا ب��رای واردکنن��دگان همهجور

1
برگزیدن
سیاستهای
هدفمند و
برنامهریزیشده
در حوزههای
علوم ،فناوری،
تحقیقاتوتجارت،
شرایط رو به رشد
و پیشرفت چین
را فراهم ساخت
و نقطه عطفی در
گذار چین از «دوران
فشار و تحریم»،
به دوران «گشایش
تجاری و تولیدی»
بود

نگر
آینده
شماره دوازدهم  /فروردین و اردیبهشت 91
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تس��هیالتی وجود دارد .دستور رهبری برای اجرای
اصل  ۴۴نیز ناظر به برداش��تن همی��ن موانع بود.
نگارنده چند س��ال پیش نیز عنوان کرد که ایران
بهشت واردکنندگان است .زیرا سیستمها و قوانین
اقتصادی دولتی ما به نفع واردکننده اس��ت و ما به
نفع کارگر خارجی سوبسید میدهیم و ارز خود را در
اختیار آنها قرار میدهیم .حال آنکه یک تولیدکننده
برای شروع کار خود با موانع زیادی روبهرو است.
مطالعه و الگوبرداری از کشورهایی مانند ترکیه
و چین ک��ه در مدت کوتاهی مراحل ترقی را
طی کردند یک ضرورت است .کره مانند سیبی به دو
نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم شده و بهترین قست

2

آن در اختیار کره شمالی است که اقتصاد کمونیستی
دارد و م��ردم دارن��د از فقر میمیرن��د .در حالیکه
اقتصاد آزاد پیش��رفتهای زی��ادی دارد .چینیها
اکنون برخالف چندسال پیش ،بهترین لباسها را
میپوشند و بهترین ماشینها را سوار میشوند .اما
ما باید الگوهای خوب حتی کشورهای کمونیستی
و غرب را بگیریم و ببینیم آنها چه کردهاند .تا چند
سال پیش ،همه ساکنان شیخنشینهای دوبی برای
درمان به بندرعب��اس مراجعه میکردند ،اما اکنون
دوبی به یک نیویورک تبدیل شده است.
با ش��عار حمای��ت از س��رمایه ایران��ی ،باید
دنبال راهکارهایی باش��یم تا شعارهایی مانند

3

تولید ملی و تجربه چینی
تاملی بر تجارب دیگران
در هر کشوری «راه توسعه» و رسیدن به «آرزوهای ملی» ،با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها ،ارزشها
و داش�تههای بومی و ملی ممکن و مقدور اس�ت .اگرچه الزاما الگوی سایر کش�ورها در مدار توسعه ایران قابل
پیادهسازی و یا نمونهبرداری نیست ،اما بهرهگیری از تجربه کشورهای دیگر ،مرور اشتباهات و انحرافات آنها و
نگرش جامع بر داشتهها و مقدورات و شیوههای موفقیت سایر ملتها میتواند درسهای آموزندهای برای مسیر
توسعه پرفراز و نشیب ایران باشد .بر این اساس ،نوشتار حاضر که چکیده ای از یک پژوهش در مرکز تحقیقات
اس�تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است به بررسی درسهای الگوی رشد و توسعه اقتصادی در چین
برای جمهوری اسالمی ایران میپردازد .مطالعه اجمالی روند «رشد اقتصادی» و دستاوردهای سه دهه گذشته
جمهوری خلق چین میتواند «تجربهای آزمون شده» برای تخفیف خطاهای احتمالی و وسیلهای برای عبور از
تهدیدها و ربایش فرصتهای ایران اسالمی تلقی شود.

پس از انقالب  ۱۹۴۹در چین و حاکمیت کمونیستها
بر این کشور و با عبور از سالهای نخستین انقالب ،همواره
دو جناح قدرت در حزب کمونیست چین ظرفیتهای
ملی را به صورت مشارکتی اداره کرده و در کادر رهبری
این کشور به بحثهای جدی پرداختهاند .در یکی دو دهه
نخس��ت انقالب ،این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او
چندان جدی نبود ،اما همواره سئواالتی نظیر پرسشهای
زیر در میان نخبگان و کادرهای حزبی جریان داشت:
 آیا اقتصاد دولتی و گس��ترش بدنه دولت به نفع مردمچین است؟
 با عنصر ناکارآمدی در بدنه دولت چگونه باید برخوردکرد؟
 تورم نیروی انس��انی در اقتصاد دولتی به کجا خواهدانجامید؟

 چرا بهرهوری در اقتصاد چین پایین است؟ چگونه باید فناوری سنتی و فرسوده چین را با تکنولوژیو مدیریت جدید اصالح کرد؟
 مدیریت ،س��رمایه ،اطالعات و تواناییهای چینیهایماورای بحار و س��ایر ملتها را چگونه میتوان به کشور
چین متصل نمود؟
ماجرا از دهه  ۸۰و با قدرتگیری بیشتر جناح عملگرا
و اصالحگر وارد مدار جدیدی ش��د و تفکر عملگرایانه،
ش��عار و گفتمان غالب جامعه ش��د .این شعارها عبارت
بودند از:
 -۱ساختن چین بزرگ ،مرفه و پیشرو وظیفهای همگانی
است.
 -۲رفاه عمومی و توس��عه وظیفه ح��زب و دولتمردان
است.

 -۳همه قش��رهای اجتماعی با رهبری��ت حزب باید در
سیاست درهای باز و تولید ملی مشارکت نمایند.
 -۴دوس��تی با س��ایر کش��ورها و حل و فصل مسائل با
همسایگان ،سرلوحه حرکت ملی خواهد بود.
 -۵عقالنیت جمعی و اس��تفاده از همه توان در تصمیم
سازی برای همگانی کردن فرهنگ توسعه ضروری است.
 -۶تولی��د انبوه با حداقل هزینه و قیمت ارزان و تصرف
بازارهای گوناگون منطقهای ،هدف بخشهای تولیدی و
تجاری خواهد بود.
چین در س��ه دهه گذش��ته با بهرهگیری مناسب از
فضای بینالمللی و رقابت ابرقدرتهای آن دوران ،امکانات
منطقهای را در اختیار اقتصاد فرس��وده خود قرار داد و با
بهرهگیری از کلیه امکانات از جمله چینیهای ساکن در
ماورای بحار ،استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقای موقعیت
بینالمللی خود را پی گرفت.
بنابراین ،روش��ن اس��ت که برگزیدن سیاس��تهای
هدفمند و برنامهریزی شده در حوزههای علوم ،فناوری،
تحقیقات و تجارت ،شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را
فراهم ساخت و نقطه عطفی در گذار چین از «دوران فشار
و تحریم» ،به دوران «گشایش تجاری و تولیدی» بود.
واقعگرای��ی ،خطرپذیری و اراده عبور از فش��ارهای
اقتصادی ،سه عامل اصلی برای گذار چین از مقطع (-۷۹
 )۴۹بود که به «دوره اول چین» مش��هور است؛ و ژانویه
 ،۱۹۷۹در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخساز محسوب

لزوم گفتوگوی دولت با بخش خصوصی
جواد مصدقی ،رئیس دبیرخانه ش�ورای گف�ت و گوی دولت و

بخ�ش خصوصی :نامگذاریهای چند سال اخیر نشان از آن
دارد ک��ه در نظر عالیترین مقام نظ��ام ،اقتصاد ،باید محور
توجه و اولویت اصلی در برنامهریزی کشور باشد .همچنین،
نامگذاری امس��ال ،حاکی از آن اس��ت ک��ه در این رویکرد،
«اقتصاد تولیدمحور» و توجه به «ظرفیتهای ملی» ،دست
باال را دارد؛ توجهی که عالوه بر پیامدهای اقتصادی مطلوب در بهبود شاخصهای
اجتماعی نیز مؤثر است .در جهت تحقق آنچه که از نامگذاری امسال مد نظر است،
بهطور یقین راههای پیش��ین در محوریت دولت در فعالیتهای اقتصادی ،پاسخگو
نیس��ت؛ زیرا در غیر این صورت ،کش��ور در جایگاهی از اقتصاد قرار گرفته بود که
نیازی به رویکردهای جدید وجود نداشت .بنابراین جز استفاده مناسب و درست از
تمامی ظرفیتها و سرمایههای انسانی و مادی کشور راهی وجود ندارد و باید بخش
خصوصی و تعاونی کش��ور نیز ،آنچنان به بازی گرفته ش��وند که همپای دولت در
اقتصاد مشارکت کنند .این روش ،نیازمند آن است که دولت ،بخش خصوصی را در
جایگاهی وسیعتر و رفیعتر از آنچه اکنون در عمل میبیند ،یعنی همان جایگاهی
که در ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،قوانین مربوط به سرمایهگذاری
و نیز خصوصیسازی مد نظر است.

«سرمایهدار زالوصفت» را ریشهکن
کنی��م .زیرا ب��ا وجود ای��ن نگاه،
هیچکس حاضر به سرمایهگذاری
نیس��ت .نباید با سیاستهای بد
خود ،کارگر و کارفرم��ا را رودررو
و دشمن هم قرار دهیم و کارفرما
ب��ه ی��ک س��رمایهدار زالوصفت
تبدیل شود .این نگرش تا همین
حاال باعث ش��ده اس��ت مغزها و
سرمایههای ما از کشور بروند و فقر
فکری و اقتصادی داشته باشیم.
تجلی��ل از بزرگان��ی مث��ل
برخوردار و خسروش��اهی -که در
جشن  ۱۲۷سالگی اتاق ایران نیز
اتفاق افتاد -یک ضرورت است .این
همایش آن در روش��ن شدن فکر
افراد خیلی مؤثر بود و نشان داد که
امثال این افراد ،سرمایهداران زالوصفت نبودهاند .همه
فهمیدند ایروانی همزمان با کفش ملی واحدهایی را
نیز برای کارکنانش ایجاد کرده است .آقای خیامی
در زمان تولید پیکان ،پیکانشهر را تأسیس کرد یا

بخش خصوصی واگذار کرد.

نباید با
سیاستهایبد
خود ،کارگر و
کارفرما را رودررو
و دشمن هم قرار
دهیم و کارفرما
به یک سرمایهدار
زالوصفتتبدیل
شود

مدیریتی ،ارتباطاتی ،س��رمایهای و اطالعاتی چینیهای
ماوراء بحار حاصل شده است .پس باید گفت ،توان رقابتی
چین امروز متکی بر تواناییهای بسیاری است که از جمله
میتوان بر توسعه هدفمند ملی و توسعه مراکز تحقیق و
توسعه ،همسانسازی قوانین و مقررات با تحوالت عرصه
تولید و تجارت ،دیپلماس��ی اقتصادی فعال و استفاده از
ظرفیته��ای بخش خصوصی و چینیهای مقیم خارج
و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره کرد .این الگو
توانس��ته است رش��د اقتصادی چین را تضمین نماید و
اژدهای بیدار را در آستانه «توسعه اقتصاد ملی» و پذیرش
نقشهای جدید بینالمللی قرار دهد .این الگو و راه چین،
ارزش دیده شدن را دارد.
نتیجهگیری

با توجه به مباحث مطرح ش��ده به نظر میرسد که
جمهوری اسالمی ایران ،در این میان باید تالش نماید که
با تکیه بر مزیتهای اقتصادی خود ،دسترسی به بازارهای
منطقهای و فرصتهای تج��اری ،تقویت اقتصاد ملی را
همپا با جذب فناوری و س��رمایههای خارجی ،در کانون
توج��ه قرار دهد .از آنجایی که اقتصاد ملی از دو مس��یر
تجارت و تولید با اقتصاد جهانی مرتبط میشود ،بر دولت
و بنگاههای جویای کسب و کار واجب است که قوانین و
مقررات ضروری برای ایجاد تس��هیالت بیشتر را در این
مس��یر ،س��رلوحه کار خود قرار دهند تا با هدف تقویت
تولید ملی ،با اقتصاد جهانی تعامل س��ازندهای داش��ته
باش��ند .با توجه به اهمیت بخش انرژی و مزیت رقابتی
باالی گذرگاهی در ای��ران و نیز محوریت این بخش در
ارتباط با جهان خارج و جذابیت بازار ایران برای بسیاری
از کشورها ،ایجاد یک ساختار اعتمادآفرین در بنیانهای
سیاس��ت خارجی که در برگیرنده منافع پایهای کشور
باشد ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.

نگر
آینده

 - ۴برنام�ه ملی اش�اعه علوم و تکنول�وژی :این برنامه
مبتنی بر حمایت از مراکز و ش��رکتهای دولتی بود که
توسعه علمی و فنی در عرصههای تجاری و اقتصادی را
دنبال میکرد و دس��تاوردها و تجربیات مدیران آموزش
دیده و چینیهای ماورای بحار را در اختیار مدیران سنتی
ش��رکتهای دولتی قرار میداد ،تا ش��رکتهای دولتی
کوچکتر ش��ده و به بخش خصوصی سپرده شوند .این
برنامه از سال  ۱۹۸۰به بعد دنبال شد و تاثیر بسزایی در
رشد اقتصادی این کشور داشت.
 - ۵برنامه ملی توسعه اولویتهای تحقیقات بنیادین :این
برنامه از س��ال  ۱۹۹۷به بعد ،استراتژیهای چندوجهی
برای توس��عه پژوهش و تحقیقات در علوم پایه را هدف
قرار داد و به تشویق مادی و معنوی در حوزههای اقتصاد،
انرژی و بهداشت و عرصه فناوریهای نو توجه نمود.
 - ۶برنامه تولیدات جدید ملی :این برنامه همپا با گسترش
همکاریهای چین با جهان خارج ،استانداردهای جهانی و
مالکی��ت فکری و ثبت اختراعات و فناوریهای باال را در
رأس برنامهها قرار داد .با اجرای این برنامهها ،در اصل مدل
توسعه چین ،ترکیبی از عقالنیت و نظم عقالیی و سود
محور آن سوی آبها ،همراه با ویژگیهای بومی و چینی
منظور شد و در این مسیر ،اصالحات نهادی و قانونی در
بخشهای مختلف دولتی ،به شکلی وسیع و همهجانبه
صورت گرفت .در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که
آنچ��ه امروز چین را به «کارخانه دنیا» تبدیل کرده و به
توسعه س��ریع علوم ،فناوری و جهانی شدن این اقتصاد
انجامیده اس��ت ،ش��ناخت همه جانبه و دقیق تحوالت
اقتصادی دنیا و بهرهگیری مناسب و به هنگام از امکانات
ملی ،منطقهای و بینالمللی است .این تعامل با همکاری
مدیریت هوش��مند و ساختار یافته حزبی و تواناییهای
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میش��ود و قراردادهای همکاری علم��ی و فنی با تکیه
بر توس��عه تعاملی ،پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب
علمی جهان به چی��ن فراهم کرد .در این مرحله صدها
هزار چینی در قالب تیمهای آموزشی ،کاری و تحصیلی،
به خارج رفتند و سلس��لهای از دانش��مندان ،مدیران و
مهندسان نواندیش چینی پدیدار شد.
از نظر اجرایی ،در فاصله س��الهای  ۱۹۸۴تا ۱۹۹۵
میالدی ،مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای فناوری دنبال
و طرحهای ویژهای به اجرا گذاشته شد.
مهمترین برنامههایی که فرهنگ رشد و توسعه و تکیه
بر تولید ملی و کار با چینیهای مقیم خارج بود را میتوان
در برنامههای زیر مشاهده کرد:
 - ۱برنامه مش�عل :یکی از طرحه��ای مهم دولت چین
برنامه مش��عل بود ( )۱۹۹۸که در قالب آن چین حدود
 ۵۰منطقه توس��عه فناوری ( )High Techدر مناطق
و نواحی ایج��اد کرد و با کمک بنگاههای تجاری بخش
خصوصی دانشگاهها به صنعت متصل شد و معافیتهای
مالیاتی و وامهای تس��هیالتی برای شرکتهای بزرگ و
بنگاههای متوسط منظور گردید.
 - ۲برنامه  :۸۶۳این برنامه شامل اولویتهای استراتژیک
در عرص��ه اقتصاد بود که هدایت فناوری اطالعات ،لیزر،
فناوری علوم دریای��ی و فضایی ،بیوتکنولوژی ،مواد آلی
و فناوری خودرو را ش��امل میش��د و تسهیالت دولتی
و دس��تاوردهای کش��ورهای صنعتی را برای اس��تفاده
شرکتهای بخش خصوصی چین ،تسهیل میکرد.
 - ۳برنامه صاعقه :این حرکت« ،توسعه روستایی» چین
از طریق پیش��رفت علوم و فناوری تولید کشاورزی را از
 ۱۹۸۵ب��ه بعد ،همراه با آموزش عمومی روس��تاییان و
همگانی کردن علوم کشاورزی مکانیزه مورد هدف قرار
داد و زمینهای کش��اورزی در قطع��ات کوچکتر را به

خسروشاهیها همینطور .آنها کارگر را فرزند خود
میدانستند ،درد کارگر درد خودشان بود .در قدیم
دخترانش��ان را به کارگران خوبشان میدادند که از
پیش آنها نرون��د .برای تحقیق ازدواج هر کس هم

به س��راغ کارفرمای او میرفتند و
اگر او تعهد میک��رد ،به او دختر
میدادن��د ،ام��ا با وض��ع قوانین،
روابط دوستانه کارگر و کارفرما به
دشمنی تبدیل شد.
وقتی شما میخواهید یک
کارخان��ه احداث کنید ،باید
از جاهای مختلفی مجوز بگیرید.
روال در کش��ور ما بر این است که
میگویند سرمایهات را بده تا مجوز
بدهیم .برخالف این روند ،در تمام
دنیا میگویند تو س��رمایهگذاری
کن ،ما از سودت مالیات میگیریم
و برای مجوز پول نمیگیرند .وقتی
پول سرمایهدار را بگیری ،او توانی
ب��رای ادامه کار نخواهد داش��ت.
در این ش��رایط یارانه نیز معنایی
ندارد ،مگر ما گداییم؟ ما باید ایجاد اش��تغال کنیم
و به دولت پول بدهیم ،نه دولت به ما .بهبود شرایط
کس��ب و کار بر همین اس��اس یک ضرورت برای
افزایش تولید ملی است.
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یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر
 ۲۰میلیارد دالر
یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر
18/9میلیارد دالر
یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر
 ۱۵میلیارد دالر
یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر
 ۱۶میلیارد دالر
تایکیچیرو موری -ژاپنی -امالک
 ۱۵میلیارد دالر
تایکیچیرو موری -ژاپنی -امالک
 ۱۳میلیارد دالر
یوشیکا تسوتسومی -ژاپنی -تاجر
 ۹میلیارد دالر
یوشیکا تسوتسومی -ژاپنی -تاجر
 8/5میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۱۳میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۱۸میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 36/4میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۵۱میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۹۰میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۶۰میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
58/7میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 52/8میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۴۱میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۴۶میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۵۰میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۵۰میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۵۶میلیارد دالر
وارن بافت -امریکایی -سرمایه گذار
 ۶۲میلیارد دالر
بیل گیتس -امریکایی -نرمافزار
 ۴۰میلیارد دالر
کارلوس اسلیم هلو  -مکزیک  -تاجر
 53/5میلیارد دالر
کارلوس اسلیم هلو  -مکزیکی  -تاجر
 ۷۴میلیارد دالر
کارلوس اسلیم هلو  -مکزیکی  -تاجر
 ۷۴میلیارد دالر
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بهمناسبت بیست و پنج سالگی انتشار
فهرست ثروتمندان فوربس

پرونده خارجی

تروتمندترینها

12

تاریخچه ربع قرن ثروت

فهرست ساالنه ثروتمندان جهان که توسط مجله فوربس منتشر
میش�ود نیازی به معرفی ندارد .امسال ،همزمان با بیست و پنجمین
سال انتشار این فهرست ،فوربس ویژهنامهای کوچک منتشر کرد و به
بررسی وضعیت ثروت و ثروتمندان دنیا در این ربع قرن پرداخت
و میت�وان با اطمینان گفت که ای�ن ویژهنامه ،تاریخچه
ج�ذاب اقتصاد جهان در این س�الها به
حس�اب میآی�د .آن را بخوانید
یا تماشا کنید -تا بدانید کهدر طول سالهای اخیر چه
افراد و کش�ورهایی لقب
ثروتمندتری�ن را از
آن خود کردند و
اقتصاد دنیا به
کدام سمت
رفت.

مجموعثروتخالصمیلیاردرها

۲۹۵

میلیارددالر

۱۹۸۷

تعدادمیلیاردرهایدنیا

140
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۴۱نفر
ژاپن  ۲۴نفر
آلمان غربی  ۱۳نفر
انگلستان ۷نفر
هنگ کنگ  ۶نفر
ثروتمندترینشخص

یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر

ثروت خالص در سال ۱۹۸۷
 ۲۰میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

۳۳۸

میلیارددالر

۱۹۸۸

تعدادمیلیاردرهایدنیا

۱۹۱
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۶۸نفر
ژاپن  ۳۴نفر
آلمان غربی  ۱۵نفر
کانادا  ۸نفر
انگلستان ۷نفر
ثروتمندترینشخص

یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر

ثروت خالص در سال ۱۹۸۸
18/9میلیارددالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

435

میلیارددالر

۱۹۸۹

تعدادمیلیاردرهایدنیا

198
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۵۵نفر
ژاپن  ۴۱نفر
آلمان غربی  ۲۰نفر

ثروت خالص در سال ۱۹۸۹
 ۱۵میلیارد دالر

میلیارددالر

1990

تعدادمیلیاردرهایدنیا

269
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۹۹نفر
ژاپن  ۴۰نفر
آلمان غربی  ۳۸نفر
کانادا  ۸نفر
انگلستان ۷نفر
ثروتمندترینشخص

یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر

ثروت خالص در سال ۱۹۹۰
 ۱۶میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها
میلیارددالر

283
نفر

مجموع ثروت س�ه قاچاقچی بزرگ مواد مخدر کلمبیا به
پنج میلیارد دالر میرسد .پابلو اسکوبار یکی از آنهاست.
ت�ازهوارد :اینگوار کامپراد ،موس�س  Ikeaبا دو میلیارد دالر
ثروت وارد لیست میشود .جالب است که آنها به کمک برنامه
هوش�مندانه مالیاتیشان -و تبدیل به س�ازمانی نا سودبر-
همچنان همین اندازه ارزش دارند.

سونی شرکت کلمبیا پیکچرز را به قیمت  ۳میلیارد و
چهارصدمیلیون دالر نقدا میخرد .آکیوئی موریتا موسس
سونی و خانوادهاش وارد فهرست فوربس میشوند.

در کدام کشورها
امریکا  ۹۶نفر
ژاپن  ۴۱نفر
آلمان  ۴۰نفر
فرانسه  ۹نفر
کانادا  ۸نفر
ثروتمندترینشخص

تایکیچیرو موری -ژاپنی -امالک

ثروت خالص در سال ۱۹۹۱
 ۱۵میلیارد دالر

ترکیه هم خودی نش�ان میدهد .وهبی ک�وچ و برادران
س�ابانجی وارد لیس�ت میش�وند .آنها همچنان در این
فهرست حضور دارند.

اولین جنگ خلیج فارس .خانوادههای کویتی الغانم
و الخرافی به خاطر تبعات جنگ از فهرست فوربس
بیرونمیافتند.
ریوئی سایتو ،ثروتمند ژاپنی دو اثر از
ونگوگ و رنوار را به ترتیب  ۸۳و ۷۸
میلیون دالر میخرد.
تازهواردها :غولهای یونانی صعنت کشتیرانی :استاوروس
نیارخوس ،جان التسیس و خانواده گوالندریس.

ت�ازهوارد :کارلوس اس�لیم .ثروت او در آن زم�ان کمتر از دو
میلی�ارد دالر بود .او حاال ثروتمندترین فرد دنیا به حس�اب
میآید.
شاهزاده سعودی ولید بن طالل حدود ۸۰۰
میلیون دالر در موسسه مالی امریکایی
سیتی گروپ سرمایهگذاری میکند.
تازهوارد :صاحب خانه مد معروف فرانسوی شانل
بیرونافتاده :روپرت مرداک ،غول رسانهای دنیا
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تازهوارد :سیلویو برلوسکنی ،خواننده سابق کشتیهای
تفریحی وارد فهرست فوربس میشود.

نگر
آینده

582

در  ۱۹اکتبر  ۱۹۸۷دوشنبه سیاه رخ میدهد و شاخص
سهام داوجونز  ۵۰۸واحد سقوط کرد.

انگلستان ۷نفر
ثروتمندترینشخص

542

تقریبا  ۱۴۰خانواده و شخص میلیاردر در این فهرست بودند
که  ۴۴تای آنها امریکایی و باقی س�اکن دیگر کشورها به
حسابمیآمدند.

کانادا  ۹نفر

یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر

مجموعثروتخالصمیلیاردرها

در پنج�م اکتبر  ۱۹۸۷مجله فوربس ب�رای اولینبار
فهرست ثروتمندان جهان را منتشر کرد.
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میلیارددالر

ربع قرن ثروتمندان

1992

پرونده خارجی

مجموعثروتخالصمیلیاردرها

تعدادمیلیاردرهایدنیا

288
نفر

در کدام کشورها
امریکا ۱۰۱نفر
آلمان  ۴۴نفر
ژاپن  ۳۴نفر
فرانسه  ۹نفر
کانادا  ۸نفر
ثروتمندترینشخص

تایکیچیرو موری -ژاپنی -امالک

ثروت خالص در سال ۱۹۹۲
 ۱۳میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

565

میلیارددالر

1993

تعدادمیلیاردرهایدنیا

310
نفر

امریکا ۱۰۸نفر
آلمان  ۴۶نفر
ژاپن  ۳۵نفر
هنگ کنگ  ۱۰نفر

ثروت خالص در سال ۱۹۹۳
 ۹میلیارد دالر

میلیارددالر

1994

تعدادمیلیاردرهایدنیا

349
نفر

در کدام کشورها
امریکا ۱۲۰نفر
آلمان  ۴۲نفر
ژاپن  ۳۶نفر
مکزیک  ۲۴نفر
هنگ کنگ  ۱۳نفر
ثروتمندترینشخص

یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر

ثروت خالص در سال ۱۹۹۴
 8/5میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

892

میلیارددالر

1995

تعدادمیلیاردرهایدنیا

365
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۱۲۹نفر
آلمان  ۴۷نفر
ژاپن  ۳۵نفر
هنگ کنگ  ۱۲نفر
فرانسه ۱۱نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۱۹۹۵
 ۱۳میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

نگر
آینده

تریلیوندالر
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447
نفر

راس پرات ،تاجر امریکایی برای اولینبار در انتخابات ریاست
جمهوری نامزد میش�ود و حدود  ۶۰میلیون دالر در مبارزات
انتخاباتیاشهزینهمیکند.
تازهوارد :مایکل بلومبرگ ،سیاستمدار و تاجر
امریکایی و شهردار فعلی نیویورک

تازهواردها :خانواده تویودا ،مالک کارخانجات
خودروسازی تویوتای ژاپن

مکزیک  ۱۳نفر

ثروتمندترینشخص

762

تع�داد میلیاردرهای امریکایی برای اولینبار از صد نفر میگذرد.
برای دو دهه هیچ کشوری نمیتواند به این رکود دست پیدا کند.

در کدام کشورها

یوشیکاتسوتسومی-ژاپنی-تاجر

مجموعثروتخالصمیلیاردرها

سم والتون ،بنیانگذار فروشگاههای زنجیرهای وال مارت
میمیرد .وال مارت به همسر و چهار فرزند او میرسد.

در کدام کشورها
امریکا  ۱۴۹نفر
آلمان  ۴۶نفر
ژاپن  ۴۱نفر

شرکتامریکاییمارس-تولیدکننده
شکالتهای محبوب مارس -اولین کارخانهاش
را در پکن افتتاح کرد.

اقتصاد مکزیک رش�دی عالی را تجربه میکند.
ده میلیاردر جدید به چهارده میلیاردر مکزیکی
فهرست فوربس اضافه میشود.
کارلوس اسلیم برای اولینبار جز ده ثروتمند اول
دنیا قرار میگیرد.
تازهواردها :خانواده آمبانی از هند .دو برادر این خانواده که
رابطه خوبی هم با هم ندارند در بهترین دوران اقتصادی خود
-در سال  -۲۰۰۸حدود  ۸۵میلیارد دالر دارایی داشتند.

اقتص�اد مکزی�ک وارد دوران رکود میش�ود .پانزده
مکزیکی از فهرست فوربس بیرون میافتند.
برلوسکنی در انتخابات جدید از محل کارش بیرون
انداخته شد! او همچنان امپراتوری رسانهای خود را
حفظمیکند.
مرورگر اینترنتی نت اسکیپ برای استفاده عموم
معرفی میشود .آغاز عصر دات کام.

ماسایوشی س�ان ،صاحب ش�رکت مخابراتی و
اینترنتی عظیم سافت بنک در ژاپن ،با همراهمی
یاهو امریکا ،یاهوی ژاپن را راهاندازی میکند.

هنگ کنگ  ۱۷نفر
مکزیک  ۱۵نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۱۹۹۶
 ۱۸میلیارد دالر

تازهوارد :نینا ونگ ،همسر غول امالک و
مستغالت هنگ کنگ که در سال  ۱۹۹۰ناپدید
شد و در  ۱۹۹۹او را مرده اعالم کردند.

مجموعثروتخالصمیلیاردرها

1/2

تریلیوندالر

1997

تعدادمیلیاردرهایدنیا

486
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۶۰نفر
ژاپن  ۱۴نفر
آلمان  ۱۳نفر
هنگ کنگ  ۸نفر
فرانسه ۷نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۱۹۹۷
 36/4میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

1/1

تریلیوندالر

1998

تعدادمیلیاردرهایدنیا

454
نفر

در کدام کشورها
امریکا ۷۰نفر
آلمان  ۱۶نفر
ژاپن  ۱۲نفر
هنگ کنگ  ۹نفر
مکزیک ۷نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۱۹۹۸
 ۵۱میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

819

میلیارددالر

1999

تعدادمیلیاردرهایدنیا

465
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۴۹نفر
آلمان  ۲۲نفر
ژاپن  ۱۷نفر
فرانسه  ۱۳نفر
هنگ کنگ  ۱۱نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۱۹۹۹
 ۹۰میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

898

میلیارددالر

2000

تعدادمیلیاردرهایدنیا

470
نفر

در کدام کشورها
امریکا  ۴۹نفر

ژاپن  ۴۳نفر

آلمان  ۳۲نفر

کانادا  ۱۴نفر

فرانسه  ۱۴نفر

سوئیس  ۱۴نفر

ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۰
 ۶۰میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها
تریلیوندالر

538
نفر

اروپا  ۱۲۲نفر
آسیا اوقیانوسیه ۷۷نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۴۳نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۲۴نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۱
58/7میلیارددالر

انگلیس ،هنگ کنگ را به چینیها پس میدهد و حاکمیت
 ۱۵۶ساله آنها بر این مستعمره به پایان میرسد.

بحران مالی در آسیا همه میلیاردرهای تایلندی را از فهرست
فوربس خارج میکند.
میانگینثروتخالصمیلیاردرهایاروپاییبا ۵۰۰میلیون
دالر افزایش به حدود  ۴میلیارد دالر میرسد.
میانگی�ن ث�روت خال�ص میلیاردرهای
آس�یایی با  ۳۰۰میلیون دالر کاهش به ۳
میلیارد و ششصد میلیون دالر میرسد.

لری پیج و سرگئی
برین شرکت گوگل
را تاسیس میکنند.

رشد س�ریع و بیس�ابقه بازار بورس در ایاالت متحده -به
خاط�ر رونق ش�رکتهای اینترنتی -باعث پرش�دن جیب
میلیاردرهای امریکایی میش�ود .هفت نف�ر از ده میلیاردر
اصلیدنیاامریکاییاند.
تازهواردها :جف بزوس ،موسس سایت
فروش آنالین آمازون  -دیوید فیلو و
جری یانگ ،موسسان سایت یاهو
در  ۲۷دسامبر بیل گیتس به باالترین ثروتی که یک مرد دست
یافته میرسد :نود و دو میلیارد و پانصد میلیون دالر.
ژاپن به باالترین رکود خود  ۴۳-میلیاردر -میرسد.
تازهوارد :تاداشی یانایی ،موسس  Uniqloشرکت طراح لباسهای غیررسمی در ژاپن
برنارد آرنو ،موسس شرکت اجناس لوکس
و خانه مد لویی وتون ثروت خود را دو برابر
میکند و به  ۱۳میلیارد دالر میرساند.
یورو از زمان معرفیاش در  ۱۹۹۹حدود  ۲۶درصد
از ارزش خود را از دست داده و میلیونها دالر از
داراییهای ثروتمندان این قاره از دست میرود.
تازهواردها :جورجیو آرمانی و موچیا پرادا ،صاحبان خانههای مد در ایتالیا
شاهزاده میلیاردر سعودی ولید بن طالل
میگوید  ۱۰میلیون دالر به خانواده قربانیان
یازدهم سپتامبر کمک میکند .رودی
جولیانی شهردار وقت کمک او را رد میکند.
مایکل بلومبرگ سیاستمدار میلیاردر به عنوان شهردار نیویورک
انتخابمیشود.
رکود در بازارهای جهانی ثروت نیمی از ثروتمندان فهرست
فوربس را به شدت کاهش میدهد .ترکیدن حباب دات کام.
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ایاالت متحده  ۲۷۲نفر

بازگشت اعتماد به بازار در روسیه باعث
ورود اولین چهار میلیاردر روسی در فهرست
فوربس میشود.

نگر
آینده

1/8

در کدام مناطق

تازهوارد :لری یونگ ،اولین میلیاردر چینی
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تریلیوندالر

ربع قرن ثروتمندان

2002

پرونده خارجی

مجموعثروتخالصمیلیاردرها

تعدادمیلیاردرهایدنیا

497
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۲۴۳نفر
اروپا  ۱۲۱نفر
آسیا اوقیانوسیه ۷۰نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۴۰نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۲۳نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۲
 52/8میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

1/4

تریلیوندالر

2003

تعدادمیلیاردرهایدنیا

476
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۲۲۲نفر
اروپا  ۱۳۴نفر
آسیا اوقیانوسیه ۶۱نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۳۷نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۲۲نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۳
 ۴۱میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

1/9

تریلیوندالر

2004

تعدادمیلیاردرهایدنیا

587
نفر

بیرونافتادهها ۶۸ :نفر از جمله
استیو جابز بنیانگذار اپل و گری
وینیکسرمایهگذارامریکایی

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۲۷۴نفر
اروپا  ۱۶۷نفر
آسیا اوقیانوسیه ۷۸نفر

ثروت خالص ماسایوش�ی سان در طول دو سال ۷۷
میلیارد دالر کاهش پیدا میکند تا او را به بزرگترین
بازنده تاریخ مبدل کند.

میخائیل خودورکوفسکی ،میلیاردر و غول نفتی
روسیه به خاطر فرار از مالیات به دو سال زندان
محکوم میشود .مخالفان دولت پوتین دادگاه او را
سیاسیمیدانند.
تازهواردها :اوپرا وینفری ،مجری محبوب و اولین زن
سیاهپوست میلیاردر دنیا (امریکا) -برادران ریگل،
تولیدکنندههایپاستیلخرسی(آلمان)-دیتریشماتشیتز
(اتریش) و چالئو یوویدیا (تایلند) صاحبان شرکت ردبول

تازهواردها :سرگئی برین و لری پیج ،بنیانگذاران
موتور جستجوی اینترنتی گوگل (امریکا) -جی .کی.
رولینگ خالق رمانهای هری پاتر (انگلیس)

امریکای مرکزی و جنوبی  ۴۲نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۲۶نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۴
 ۴۶میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

2/2

تریلیوندالر

2005

تعدادمیلیاردرهایدنیا

691
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۳۴۱نفر
اروپا  ۱۸۸نفر
آسیا اوقیانوسیه ۹۰نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۴۳نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۲۹نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۵
 ۵۰میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها

نگر
آینده
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تریلیوندالر
تعدادمیلیاردرهایدنیا

793
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۳۷۱نفر
اروپا  ۱۹۶نفر
آسیا اوقیانوسیه ۱۱۵نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۵۶نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۵۵نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۶
 ۵۰میلیارد دالر

مالکومگلیزر،تاجرامریکاییباشگاهمنچستریونایتدانگلیس
را یکونیم میلیارد دالر میخرد .این باالترین رقم فروش یک
باشگاه ورزشی در طول تاریخ بوده است.
اولین میلیاردرها از قزاقستان ،لهستان ،اوکراین و ایسلند
وارد فهرست فوربس میشوند.
رفیق حریری میلیاردر لبنانی و نخست وزیر این کشور در
روز ولنتاین در انفجار بمب کشته میشود.

ت�ازهوارد :کنت تامس�ون تاجر کانادای�ی میمیرد و
پس�رش دیوید در طول سالهای بعد ثروتمندترین
فرد کانادا باقی میماند.
بیش�تر از یک چهارم میلیاردرهای لیس�ت فوربس
آسیاییهستند.
تازهوارد:جیمزدایسون،تولیدکنندهانگلیسیجاروبرقیهای
دایسون وارد فهرست فوربس میشود.

مجموعثروتخالصمیلیاردرها

3/5

تریلیوندالر

2007

تعدادمیلیاردرهایدنیا

946
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۴۱۵نفر
اروپا  ۲۴۲نفر
آسیا اوقیانوسیه ۱۶۰نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۶۸نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۶۱نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۷
 ۵۶میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها
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تریلیوندالر

2008

تعدادمیلیاردرهایدنیا

1125
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۴۶۹نفر
اروپا  ۲۹۸نفر
آسیا اوقیانوسیه ۲۱۱نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۸۴نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۶۳نفر
ثروتمندترینشخص

وارن بافت -امریکایی -سرمایه گذار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۸
 ۶۲میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها
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تریلیوندالر

2009

تعدادمیلیاردرهایدنیا

793
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۳۵۹نفر
اروپا  ۱۹۶نفر
آسیا اوقیانوسیه ۱۳۰نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۵۸نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۵۰نفر
ثروتمندترینشخص

بیلگیتس-امریکایی-نرمافزار

ثروت خالص در سال ۲۰۰۹
 ۴۰میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها
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تریلیوندالر

2010

تعدادمیلیاردرهایدنیا

1011
نفر

در کدام کشورها
ایاالت متحده  ۲۷۲نفر
اروپا  ۱۲۲نفر
آسیا اوقیانوسیه ۷۷نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۴۳نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۲۴نفر
ثروتمندترینشخص

کارلوس اسلیم هلو  -مکزیک  -تاجر

ثروت خالص در سال ۲۰۱۰
 53/5میلیارد دالر
مجموعثروتخالصمیلیاردرها
تریلیوندالر

1210
نفر

آسیا اوقیانوسیه ۳۳۲نفر
اروپا  ۳۰۰نفر
خاورمیانه و آفریقا  ۸۹نفر
امریکای مرکزی و جنوبی  ۷۶نفر
ثروتمندترینشخص
کارلوس اسلیم هلو  -مکزیکی  -تاجر
ثروت خالص در سال ۲۰۱۱
 ۷۴میلیارد دالر

بیرون افتاده :یوشیاکی
استیو جابز آیفون
تسوتسومی که زمانی با ۲۰
را به دنیا معرفی
میلیارددالرثروتمندترین
میکند.
مرد دنیا به حساب میآمد از
فهرست فوربس خارج میشود.
تازهوارد :مارک زاکربرگ ،بنیانگذار فیس بوک .او هنوز هم در
فهرست کوچک میلیاردرهای زیر  ۳۰سال دنیا قرار دارد.
موسسه «برادران لیمن» یکی از بزرگترین بانکهای امریکا اعالم
ورشکستگی میکند .شاخص سهام داوجونز در  ۲۹سپتامبر ۷۷۷
واحد سقوط میکند .این بزرگترین سقوط یک روزه داوجونز در
طول تاریخ است.
بیل گیتس در  ۲۷ژوئن از ریاست مایکروسافت کناره میگیرد تا
به صورت تماموقت در بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس کار کند.
سقوط آزاد :ده بازنده بزرگ در فهرست ثروتمندان فوربس جمعا
 ۲۳۸میلیارد دالر از دست میدهند .این با تولید ناخالص داخلی
کشور ایرلند برابری میکند.
آدولف مرکل تاجر میلیاردر آلمانی و غول صنعت داروسازی این
کشور پس از نابودی سرمایهاش خودکشی میکند.
بافت و اسلیم جمعا  ۵۰میلیارد دالر ضرر میکنند.

بیل گیتس و وارن بافت طرح بشردوستانه «تعهد بخشش» را
معرفی میکنند که بر اساس آن ثروتمندان جهان دستکم
نیمی از ثروتشان را در دوران زندگی یا پس از مرگ به این
بنیاد خیریه تقدیم میکنند .تاکنون بیش از  ۷۰نفر عضو این
بنیادشدهاند.
رومن آبراموویچ ،میلیاردر روس و صاحب
باشگاه فوتبال چلسی بزرگترین قایق تفریحی
دنیا را به ارزش تقریبی  ۲۵۰میلیون دالر تحویل
میگیرد.
چهار کشور روسیه ،چین ،هند و برزیل یک چهارم
اعضای فهرست فوربس را در خود جای دادهاند .در
سال  ۲۰۰۶آنها یک دهم اعضای فوربس را در اختیار
داشتند.
تازهواردها :داستین مسکوویتز ،ادواردو ساورن و
شون پارکر هر سه از فیس بوک
مسکو  ۷۹میلیاردر دارد،
پرمیلیاردرترینشهر
دنیا.

استیو جابز به خاطر
سرطانمیمیرد.
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2011

تعدادمیلیاردرهایدنیا

ایاالت متحده  ۴۱۳نفر

ثروت خالص کارلوس اسلیم مکزیکی در طول یک سال  ۱۹میلیارد دالر افزایش
پیدا میکند .این باالترین کسب درآمد ساالنه در طول یک دهه گذشته بوده است.

نگر
آینده
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در کدام کشورها

دو سوم میلیاردرهای دنیا ثروتمندتر میشوند.

47

صنعت پلیمر و پتروشیمی

ف-یک بررسی
یکصن 

باید به آینده
خوشبین بود
گام بخش خصوصی
برای ساخت پتروشیمیهای
خاورمیانه
پیام خلیلی
نایبرییسهیئتمدیرهانجمناستصنا

نگر
ه شماره دوازدهم  /فروردین و اردیبهشت 91
آیند

در صورت همکاری
بخش دولتی نفت
باانجمنهای
خصوصی فعال در
حوزهپتروشیمی
و صنعت پلمیر
میتوان سقف
صادراتتجهیزات
نفتی را افزایش
داد و در ساخت
تجهیزاتداخلی
نیز به سمت
خودکفاییحرکت
کرد

48

راهها
به پتروشیمی
ختم میشود
بررسی مصائب و آینده
صنعت پلمیر و پتروشیمی در ایران

در سالهای اخیر روند توسعه در صنعت پتروشیمی ایران
برای رشد و گسترش فعالیت سازندگان تجهیزات صنعت
نفت مثبت بوده اس��ت تا جایی که شاغالن این صنعت
به س��مت تامین نیازهای داخلی بر اساس توان و دانش
ملی سوق داده شدند .با این همه هر آنچه که سازندگان
تجهیزات صنعت نفت در ایران امروز به آن رس��یدهاند،
ادامه تالش و پیگیری پیشکسوتان این صنعت بوده که از
جمله آن میتوان به تاثیر و نقش «اسپک» اشاره کرد که
در ارتقای صنعت ساخت تجهیزات در کشور نقش موثری
بر عهده داشته واغلب سازندگان تجهیزات صنعت نفت در
ایران تالشها و حمایتهای این انجمن را ارج مینهند.
خوشبختانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در
ایران ب��ه تازگی تفاهمنامهای را با ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی به امضا رسانده که بر اساس این تفاهمنامه
انجمن به منظور ساخت حداکثری تجهیزات مورد نیاز
پتروشیمیهای جدید االحداث اقدام خواهد کرد.
بر اس��اس پیشبینیه��ا و برنامهریزیهای صورت
گرفته ،مقرر ش��ده اس��ت که حدود  60پتروشیمی در
کش��ور ساخته ش��ود ،نکته مهم اینجاست که ساخت
تجهیزات این پتروش��یمیها فرصت مناسب و مغتنمی
برای پیشبرد اهداف توسعه پیش روی سازندگان صنعت
نفت ایران قرار خواهد داد .البته تحریمها نیز آثار مثبتی
بر روند فعالیتهای این صنعت داشته تاجایی که درپی
تحریمهای بینالمللی نگاه مس��ووالن و سیاستگذاران
بی��ش از گذش��ته معطوف نق��ش محوری س��ازندگان
تجهیزات صنعت نفت در داخل مرزها شد.
نکته مهم این اس��ت ک��ه در س��اختار وزارت نفت،
شرکت ملی صنایع پتروش��یمی نخستین مجموعهای
اس��ت که توانس��ت در تفویض .اختیارات خود به بخش
خصوصی و س��اماندهی فعالیت آنها اقدام کرده و نقش
خود را در یک جایگاه حاکمیتی تعدیل کند .با این همه
صنایع پتروشیمی نیز همچون بسیاری دیگر از صنایع با
چالشهایی روبهرو است که اهم آن از نظر میگذرد.
چالش نخست این که در سالهای اخیر تنوع خریداران
تجهی��زات صنعت نفت موجب ش��ده تا پیوس��ته برای
شناساندن ظرفیتهای ساخت و ساز خود به شرکتهای
جدید اطالعرس��انی کنیم .تا پیش ازاین فرآیند فروش
مبتنی بر مرکزیت ساختار دولتی پتروشیمی بود که در
نهایت منجر به شکلگیری نظام مشخصی از خریداران

عبور از هفتخوان رستم
تناقضهایی که صنعتگر را گیج میکند

اگر دولت
میخواهد
آیندهنگری
کند بهتر است
تسهیالت از محل
صندوق ذخیره
ارزی را اختصاص
به سرمایه در
گردش جهت
تأمین مواد اولیه
واحدهایصنعتی
دهد

نگر
آینده
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س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت بود .درحال حاضر اما
تکثر موجود در این بخش ،طیف متنوعی از خریداران را
پیش روی تولیدکنندگان قرار گرفته داده است.
چالش دیگر این که با حضور سرمایهگزاران خارجی
دست تولیدکنندگان داخلی بسته میشود .بدین معنی
ک��ه این گ��روه از س��رمایهگزاران وقتی با یک ش��رکت
ب��رای فعالیت تجاری و حضور در ایران قرارداد میبندند
شرط میکنند که نیمی از تجهیزات مورد نظر از کشور
مبدا سرمایهگزار خریداری ش��ود که مشکالتی را برای
تولیدکنندگان داخلی ایجاد میکند .درحالی که تمرکز
فعالیتها در داخل از کشور و توانمندسازی نسل جوان
به دانش روز پتروشیمی میتواند در آینده از شکلگیری
چنین تبعیضهایی در همکاریهای بینالمللی به نفع
تولید داخلی بکاهد.
با این همه س��اخت تجهیزات صنعت پتروشیمی در
کش��ورهای منطقه به نفع تولیدکنندگان ایرانی بوده و
اگر حمایت همهجانبه از سازندگان داخلی صورت گیرد
امکان ص��ادرات تجهیزات صنعت نفت به کش��ورهای
منطقه بیشتر فراهم خواهد شد؛ فرصتی که نباید از دست
برود .در حال حاضر کشورهای قطر و عربستان که رقبای
ایران در صادرات نفت و پتروشیمی به شمار میآیند در
مقایسه با ایران از توان و دانش فنی پایینتری در ساخت
تجهیزات برخ��وردار بوده و خرید تجهیزات از خارج هم
برای آنها بسیار هزینهبر است .در صورت تجهیز صنعت
س��اخت تجهیزات ایران در سالهای آینده ،کشور ما در
ساخت پتروشیمیهای خاورمیانه حرفهای زیادی برای
گفتن دارد .اگر قرار باشد نگاهی آیندهنگرانه داشته باشیم
و ب��رای این بخش صنعتی آیندهنگری کنیم باید بدانیم
که در صورت همکاری بخش دولتی نفت با انجمنهای
خصوصی فع��ال در این حوزه میتوان س��قف صادرات
تجهیزات نفت��ی را افزایش داد و در س��اخت تجهیزات
داخلی نیز به سمت خودکفایی حرکت کرد و رقم تامین
نیازهای داخلی صنعت را از  50درصد کنونی به بیش از
 70درصد در سالهای پیش رو افزایش داد .بدینترتیب
با وجود تمام دشواریهای پیش روی صنعت پتروشیمی
کشور نه تنها به آینده ساخت و تجهیز پتروشیمیها با اتکا
بر توان داخلی که به توسعه زیرساختهای پتروشیمی
کش��ور و ات��کا به تولید ه��ر چه متنوعت��ر محصوالت
پتروشیمی باید خوشبین بود.

در حال حاضر میزان نیاز داخلی
ب��ه تولید ان��واع لول��ه واتصاالت
پلیاتیلن در حدود  350تا 400
هزار تن در سال است اما صنعت
پلی اتیلن ایران توان تولید بیش
از دو میلیون تن محصول را دارد.
محسنجمالیان بنابرای��ن تا مدته��ا نباید هیچ
رییسانجمنصنفی مجوز تازهای برای تاسیس تازه در
تولیدکنندگانلولهو این صنعت صادر شود و در همین
اتصاالتپلیاتلین حال بانکها و دیگر س��ازمانها
بایس��تی توجه کنند و اعتبارات
خود را به اشخاصی اختصاص ندهند که هیچگونه سنخیتی با
صنعت نداشتهاند و اگر هم قرار است حمایتی از صنعت باشد،
این حمایت باید شامل تولیدکنندههایی باشد که فعالیت آنها
طی س��نوات گذشته محرز شده است .در این بخش با تمام
بانکه��ا و برخی دیگر از نهادها مکاتبه الزم صورت گرفته و
به این ترتیب از بانکها و س��ازمانها خواستیم ،برای تولید
واحدهای پلیاتیلن جدید ،وام اختصاص ندهند.
بخش��ی از مواد اولیه مورد نی��از صنعت لوله پلیاتیلن از
واردات تامین میشود و تامین عادالنه ارز برای صنعتگر ایرانی
فعال در این عرصه بسیار تاثیرگذار است ،چنانچه اگر بانکها
ش��رایط و تسهیالت ویژهای در این زمینه اختصاص ندهند،
بدون ش��ک قیمت نهایی تولید محصول نسبت به گذشته
افزایش خواهد یافت.
البته تولیدکنندگان این عرصه نمیخواهند که بانکها ارز
رایگان در اختیارشان قرار دهند تنها خواسته آنها این است که
با همان قیمتی که ارز را در اختیار صرافیها قرار میگیرد ،به
تولیدکننده نیز ارایه شود .چراکه تولیدکننده لوله پلیاتیلن
برای تامین مواد اولیه مورد نیازی مجبور به خرید بخشی از
مواد مورد نیاز از ش��رکتهای خارجی است و در این بخش
باید نخست با قیمتهای باال ارز را از صرافی خریداری کرده
و بعد هم در دیگر مراحل خرید تا تحویل بار به لحاظ مالی و
زمانی متضرر شود.
متاسفانه درحال حاضر تولیدکننده ایرانی با دو سیستم
ارس��ال فوری و غیر فوری ارز مواجه شدهاست که یکی ارز را
سه روزه تحویل میدهد و یکی دیگر هم  5روزه و قیمت هر
کدام متفاوت از دیگری است .وقتی اقدام بانکها و مسووالن
برای حمایت از صنعتگر شفاف نباشد ،صنعتگر در دام عدهای
دالل گیر میکند و به ناچار مجبور به خرید از واسطههای ارز
میش��ود .نکته منفی دیگر این که به دلیل تحریمها تمامی
کش��ورها مواد اولیه را به شکل  cash in advanceو یا به
صورت نقد به تولیدکننده ایرانی میفروشند .بدین صورت که
بای��د پ��ول را از صرافیها و  15درصد گرانت��ر از ارز داخلی
خری��داری کرده و برای خرید مواد اولیه مورد نیاز به کش��ور
مبدأ واریز کنیم.
در حال حاضر نزدیک به  40تا  45درصد مواد اولیه مورد
نیاز واحدهای تولیدی لوله پلی اتیلن کشور نیازمند واردات
است .در همین حال با وجود ظرفیت جابهجایی محدود کاال از
سوی کشتیرانی ایران ،قوانین تبعیضآمیزی برای صنعتگری

که قصد اس��تفاده از سیس��تم حمل و نقل دیگر کشورها را
دارد ،به وجود آمده و اخذ هزینههای اضافی مهمترین دغدغه
صنعتگران در واردات محصوالت مواد اولیه مورد نیاز ش��ده
اس��ت .کش��تیرانی ایران در حدود ده درصد هزینه اضافی از
محمولههای وارداتی حمل ش��ده با کش��تیهای غیرایرانی
دریافت میکند که این مسئله منجر به افزایش هزینه نهایی
تولید محصول خواهد شد.
همچنین کش��تیرانی ایران از هر محمولهای که باالی
 500تن باش��د پ��ول اضافی از واردکنن��ده میگیرد .در
همین حال با وجود این که کاالهای وارداتی ما از بیمه
 )CIF ) Cost, Insurance and Freightیا همان
بیمه مربوط به هزینه حمل و قیمت کاال برخوردار بوده و این
قانون بیمهای س��الیان سال است که اجرا میشده اما کاالی
بیمه شده ،یک بار دیگر باید در ایران بیمه شود .این موضوع
نشان میدهد که به جای حمایت از صنعتگر در هر برهه از
زمان با هزار فراز و نش��یب در راه تولید کاال مواجه است ،این
عمل صرفاً حمایت از شرکتهای بیمه است نه صنعتگر.
در بخش ثبت سفارش نیز مشکالتی وجود دارد .شاهدیم
که وزارتخانههای مرتبط به جای حل مسائل صنعتگر بیشتر
در پی کارشکنیاند .چنانچه در شرایط تحریم و دشواریهای
ف��راوان پیش روی صنعتگ��ر ایرانی ،به جای دس��تگیری و
حمایت از او ش��اهد افزایش انواع بروکراسی اداری در هنگام
ثبت سفارش محصوالت مورد نیاز در وزارت بازرگانی و دیگر
وزارتخانههایمرتبطهستیم.
اکثر مشتریان صنعت ما ،مشتریان دولتیاند و قراردادهای
دولتی نه تنها طرفه بوده بلکه تولیدکننده مجبور است تعهد
بارگیری حمل و تخلیه و اخذ رسید انبار و تائیدیههای الزم
را در قراردادها قبول کند .با توجه به تمامی این موارد وقتی
که رییس جمهوری در س��ال  1389میگویند ،قیمتها در
س��ال  1390افزایش پیدا نمیکند بلکه کاهش هم مییابد،
من صنعتگر باید بتوانم به این گفته اعتماد کنم و بر اساس
همین سخن در مناقصات ش��رکت کرده و برای واحد خود
تعهد ایجاد میکنم ،اما درمقابل پتروشیمی براساس یکسری
سیاستگذاریهای خاص اعالم میکند که مواد اولیه همگی
باید از طریق بورس ارایه ش��ود .اما همین ارایه کاال از س��وی
بورس نه تنها موجب آن شده که کار برای دالالن و واسطهها
بهتر از صنعتگر واقعی ش��ود بلکه م��واد اولیه در حد نیاز در
دست مصرفکننده واقعی نرسد.
قوانین دستوپاگیر بانکی در خصوص اعطای تسهیالت
س��رمایه در گردش از دیگر مشکالت بخش خصوصی است،
چنانچه صنعتگران برای بهرهبرداری از چنین تسهیالتی باید
با بروکراسیهای زیاد مواجه شده و از هفتخوان رستم بگذرند.
در حال حاضر صنعت پلی اتیلن نیاز به خرید ماشینآالت و
احداث سالن و غیره ندارد؛ و اگر دولت میخواهد آیندهنگری
کند و کمکی در جهت به حرکت درآوردن چرخهای صنعت و
به تبع آن موضوع کارآفرینی داشته باشد بهتر است تسهیالت
از مح��ل صندوق ذخی��ره ارزی را اختصاص به س��رمایه در
گردش جهت تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی دهد و بدون
تردید با این حرکت کارآفرینی واقعیتر خواهد بود.
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نگاه ملی
جایگزین
نگاه بنگاهی شود
بررسی چالشها و چشمانداز
صنعت پتروشیمی و پلمیر
در میزگردی با حضور
عادل نژادسلیم
محمدحسن پیوندی
سیدحمید حسینی
آمنه شیرافکن

میزگرد بررسی چالشها و چشمانداز صنعت پتروشیمی و پلمیر در کشور به طرح ایدهها و پیشنهادهایی
برای برونرفت از وضعیت خموده کنونی این صنعت منتهی شد .این که باید تا دیر نشده متولیان صنعت
پتروشیمی کشور مشخص شوند و سیاستگذاری مشخصی مبتنی بر وضعیت امروز صنعت پتروشیمی در
جهان تنظیم شود .این که مدیران پتروشیمی در ایران باید نه تنها به نیازسنجی بازار آینده جهان اقدام
کنند که با اتخاذ آیندهپژوهی و پیشبینی وضعیت تولید صنعت در داخل نسبت به ترسیم چشماندازی
روش�ن از وضعیت این صنعت حس�اس باش�ند؛ توجه به جایگاه مدیران این صنعت ،سرمایهگذاری در
تولی�د دانش فنی ،دوری از نگاه تجاری و بنگاهی در صنعت پتروش�یمی ،توج�ه به تامین خوراک مورد
نیاز پتروشیمیها با تاکید بر مدیریت داخلی منابع ،ترغیب سرمایهگذاری در بخش صنعت پتروشیمی
و شناس�اندن پتانسیلهای سرمایهگذاری و تولید هر چه بیشتر دانش فنی با حمایت از نخبگان جامعه
از جمله راهکارهایی است که از سوی این کارشناسان مطرح میشود .اینها و بسیاری دغدغههای دیگر
در خصوص آینده این صنعت را در همینجا خواهید خواند .این میزگرد با حضور س�ه کارش�ناس انجام
شد :عادل نژادسلیم عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که از دیماه  89به
مدیرعاملی پتروشیمی امیرکبیر منصوب شده است .محمدحسن پیوندی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروش�یمی و مدیر اس�بق برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حمید حسینی ،رییس
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و عضو هیئت رییسه اتاق تهران.

نگر
آینده
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تولی�د در صنعت پتروش�یمی ایران تا چ�ه اندازه
مبتنی بر ظرفیتهای پیشبینی شده است؟ گویا
مس�ئله خوراک این روزها برای پتروشیمی ایران
دردسر ساز شده .با توجه به این که ایران پتانسیل
خوبی برای تولید خوراک داشته و زیرساختهای
آن نیز آماده است ،چرا با چنین مسئلهای روبهرو
شدیم؟
عادل نژادس�لیم :م��ا در حال حاض��ر  55میلیون تن

ظرفیت نصب ش��ده در این صنع��ت داریم اما در عمل
تولید ما  40میلیون تن است .تالش برای پر کردن خال
 27درصد ظرفیت خالی یکی از چالشهای اساسی این
صنعت به شمار میآید .اما این که چرا ما این ظرفیت را

پر نکردهایم ریشه در برخی عوامل دارد .نباید فراموش
کرد که ما رقیب فعالی مانند عربستان داریم که در حال
حاضر  60میلیون تن ظرفیت تولید دارد و چش��مانداز
 5س��ال آینده خود را با تاکی��د بر تولید  130میلیون
تنی ترس��یم کرده است .اما ظرفیت ما در پایان برنامه
توس��عه پنجم  1304رقمی در حدود  100میلیون تن
خواه��د بود و اگر بخواهیم با همین آهنگ پیش رویم
نه تنه��ا در تامین خوراک داخلی پتروش��یمی که در
عرصه رقابت جهانی نیز جا خواهیم ماند .میپرس��ید
چرا؟ خصوصی شدن صنعت پتروشیمی موجب شده
متولی اصلی صنعت پتروشیمی مشخص نباشد .ما در
اجرایی کردن اصل  44قانون اساسی به اشتباه رفتهایم

و برخی واگذاریها به بخشهای ش��بهدولتی بوده که
من به ش��خصه چنین بخش��ی را خصوصی نمیدانم
چرا که آنها تخصص صنعتی ندارند و دیگر به توسعه و
نگهداری صنعت توجه نمیشود .بنابراین اگر در مسئله
تولید خوراک با وجود پتانس��یل تولید داخلی مشکل
داریم ،ریشه در ضعف مدیریت دارد و این که سیاست
سایهای سنگین بر تولید انداخته است .سیاست واگذاری
واحدهای تولید صنعتی به بخش شبهخصوصی موجب
شده تا واحدهای واگذار شده تنها به فکر سود مقطعی
خود باشند و به فکر نیازهای مهم اقتصادی کشور نباشند
و افق بلندمدت را مد نظر قرار ندهند .ناتوانی در تامین
خوراک پتروشیمیها در شرایطی است که ایران بهترین
منابع انسانی و طبیعی تولید صنعت را در اختیار دارد.
مدی��ران غیرمتخصص و انتصابهای رابطهای از جمله
دردهایی اس��ت که صنعت پتروشیمی ایران این روزها
ب��ه طور جدی با آن مواجه اس��ت .البته در کنار تامین
خوراک و تامین منابع مالی توسعه نباید از عامل قوانین
دستوپاگیر برای رشد صنعت غافل ماند.
س�یدحمید حس�ینی :چالشهایی که کار را به اینجا
کشاندهاند بسیارند و من به برخی از آنها فهرستوار اشاره
میکنم .در بخش خوراک متاسفانه با کمبود مواجهیم
که در س��ال گذشته مراودات تجاری با عراق به سمت
مثبتی رفت و توانستیم کمبود خوراک را سال گذشته
از ع��راق تامین کنیم و افزایش تولید در واقع به خاطر
«نفتایی» بود که از عراق آمد .به همین خاطر در بخش
خوراک نیز باید به توسعه روابط توجه داشت و در کنار
آن برای عمق دادن به صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری
کرد از دیگر مش��کالت فعلی این است که هزینه تمام

قانون هدفمند شدن یارانهها سخن گفتند به جز صنعت
پتروشیمی به هیچ صنعت باالدستی دستور داده نشد

در بورس تهران عرضه و سهاماش به تمامی مردم ایران
ارایه ش��ود و هر چه باقی ماند به صندوق بازنشستگی
واگذار ش��ود .برخی آن موقع میگفتند که مردم شاید
ارزشگذاری س��هام را ندانند .اما چه ایرادی داشت؟ ما
نفت ملی ایران را به مردم ایران واگذار میکردیم و مردم
هم رفته رفته نحوه تعامل سهامی با صنعت پتروشیمی را
میآموختند .اما به جای توجه به این پیشنهاد متاسفانه
واگذاری پتروشیمیها به شکل تکهتکه شده در دستور
کار قرار گرفت .وقتی پتروشیمی جم و همین پتروشیمی
امیرکبیر طراحی میش��ود از ورودی تا خروجی روال و
روندی کلی دیده شده بود اما در جریان خصوصیسازی
بخشهای مختلف یک پتروشیمی از هم جدا شدند و به
همین خاطر بخشهای مختلف خصوصی نمیدانستند
چطور باید این روال و روند پیوسته در صنعت را حفظ
کنند و هر کدام س��از خ��ود را کوک میکنند و نتیجه
میشود یک ناهماهنگی در عمل.

نژادسلیم :هیچ
کشوری در جهان
به اندازه ایران توان
توسعهپتروشیمی
ندارد و از این وجه
ایران منحصر به
فرد است .پتانسیل
بالقوه پتروشیمی
ما در جهان در
مرتبه نخست قرار
دارد

آقای حسینی شما با این انتقادات موافقید؟

حسینی:دوستان از داخل به مسائل صنعت نگاه میکنند
اما در این سالها من از بیرون به صنعت پتروشیمی نگاه
میکردم .به نظر من صنعت پتروشیمی ایران با وجود
همه چالشهای پیش رو از جمله پروژههای موفق ایران
بوده و در مقایسه با دیگر صنایع بسیار سودآور است .به
هر شکل ما در این سالها از  300هزار تن به بیش از 50
میلیون تن ظرفیتسازی رسیدهایم .به نظر من یکی از
چالشهای مهم صنعت پتروشیمی این است که خیلی
از مزیتهای س��رمایهگذاری در آن ب��رای برخی افراد
پنهان مانده .البته انتقادی بر این نیس��ت که چالشها
گفته شود اما ما برای توسعه صنعت نیازمند امیدواری به
آینده هستیم و این که سرمایهگذار ما بداند برنامه آینده
این صنعت چیست .کارشناسان و مسووالن ما باید به
این سوال اساس��ی پاسخ دهند که مسیر ترسیم شده
آینده از صنعت ما درس��ت است یا نیازمند اصالحاتی

نگر
آینده

اج�رای ط�رح هدفمندس�ازی یاران�ه ب�ر صنعت
پتروشیمی چه تاثیرهایی داشته است؟
پیوندی :شبی که آقای رییس جمهوری از اجرایی شدن

اشاره شد که یکی از مسائل در صنعت پتروشیمی
ش�یوه واگذاری ب�ه بخش خصوصی ب�ود .یکی از
اتفاقات�ی ک�ه در واگذاریه�ا افتاد ،واگ�ذاری به
شکل غیر متمرکز و بخش بخش بود .این شکل از
خصوصیسازی تا چه میزان به صنعت پتروشیمی
کشور آسیب رساند؟
پیوندی :پیشنهاد ما این بود که کل صنعت پتروشیمی
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شده صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل مدیریت دولتی
آن گران تمام میش��ود حال آن که هزینههای نصب و
ایجاد پتروشیمی میتوانست برای کشور ارزانتر از اینها
تمام شود .عدم شناخت سرمایهگذاران با بازار پتروشیمی
هم از دیگر مشکالت ما است .چرا که افرادی از صنعت
نساجی که مصرفکننده مواد پتروشیمی بودهاند ،جذب
این صنعت ش��دهاند و خیلی با ادبیات و سرمایهگذاری
در آن آش��نا نیس��تند و در همین حال ما برای جذب
س��رمایهگذاران دیگ��ر ه��م زمینهس��ازی نکردهایم.
متاسفانه بخش خصوصی زنجیره صنعت پتروشیمی را
نمیشناسند و کسی هم افراد را در این زمینه راهنمایی
نکرده اس��ت .همچنین باید به معضل��ی به نام قیمت
خوراک اشاره کنم .همیشه مالک قیمتهای منطقهای
بوده اما در تعیین قیمتهای خوراک منطقه مالک ما
چیست و چه کسی قرار است قیمتهای منطقه را در
بیارود .بارها تاکید شده که قیمتهای منطقه کمتر از
قیمتهای فعلی ما است .بنابراین ابهام در تعیین قیمت
مواد خام و قیمت منطقهای نیز از جمله مس��ائل امروز
صنعت اس��ت و باید مس��ووالن به صراحت بگویند که
منظورشان از قیمت منطقهای چیست 6 .ماه است که
مجلس و دولت در این زمینه وقت گذاش��تهاند و هنوز
نتوانستهایم بگوییم قیمت خوراک چقدر است.
محمدحس�ن پیوندی :در صفحه اول یکی از روزنامهها
خوان��دم که یکی از مس��ووالن وزارت نیرو اعالم کرده
منابع طرح عجیب و غریب انتقال آب از خزر از س��هام
پتروش��یمی تامین خواهد ش��د .تحلیل همین جمله
میتواند پاس��خی برای دغدغه مسووالن و کارشناسان
این صنعت باشد .این که چرا نمیتوانیم خوراکمان را
تولید کنیم .دلیلاش لزوما ضعف در منابع نیست .چرا
که به نظر من ایران بهترین کشور در جهان برای توسعه
صنعت پتروشیمی اس��ت اما چنین دیدگاهها و اعالم
نظرهایی صنعت ما را ضعیف نگه میدارد .دو سه پدیده
در چند سال اخیر در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده که
روند توسعه صنعت را دچار اختالل کرده است .با وجود
اهمیت صنعت پتروشیمی ،ما دیدگاهی استراتژیک در
این بخش نداش��تیم ،این فقدان نگاه مدیریتی مناسب
موجب شد تا صنعت پتروشیمی از مسیر اصلی خارج
و وارد جاده خاکی ش��ود و در این ش��رایط بازگشت به
وضعیت نخست نیز کار آسانی نیست .هیچ کشوری در
جهان به اندازه ایران توان توسعه پتروشیمی ندارد و از
این وجه ایران منحصر به فرد است .پتانسیل پتروشیمی
ما در جهان در مرتبه نخست قرار میگیرد .کلید اصلی
صنعت پتروش��یمی نیز خوراک اس��ت و خوشبختانه
خ��وراک ما در نزدیکی دریا ق��رار دارد که ابزار صنعتی
بس��یار مهمی اس��ت .اما تا انتهای برنامه س��وم به این
ویژگی بالقوه توجهی نشد .در صنعت پتروشیمی دامنه
وس��یعی از اختالف درجه حرارت دیده میشود که به
حجم وس��یعی از آب خنککننده نیاز دارد .استفاده از
آب دریا به عنوان منابع خنککننده بهترین فرصت برای
صنعت پتروشیمی ایران به شمار میآید .از سوی دیگر
ویژگی در کنار دریا بودن و دسترسی به صادرات دریایی
نفت حسن بزرگ دیگری برای حذف حمل جادهای و
صادرات به صرفهتر نفت از ایران است که این مسئله نیز
به فراموش��ی سپرده شد .همچنین ایران در خاورمیانه
تنها کش��وری است که به لحاظ نیروی انسانی در اداره
صنعت متکی به خود اس��ت و در حال حاضر در 150

میلیون تن ظرفیت نصب شده حتی یک خارجی دیده
نمیش��ود در حالی که در کشورهای خلیج فارس اکثر
مدیریتها به دست کارشناسان خارجی انجام میشود.
در کنار وجود نیروی انسانی و دانشگاههای معتبر ،مردم
ایران خاصیت وطن پرستی خوبی دارند و این را در کمتر
کشور خاورمیانهای میتوان دید .دسترسی ایران به دو
بازار هند و چین فرصت دیگر پیش روی ایران است .این
دو کشور اقتصادی رو به رشد و نیازمند به انرژی هستند.
با مرور این فرصتها باید گفت که به علت سوءمدیریت
به جای پیش��رفت و توس��عه متاس��فانه به عقب گام
برمیداریم .برای برشمردن اشتباهات صنعت پتروشیمی
باید گفت که تصمیم وزارت نفت و نه پتروش��یمی در
ایجاد خطوط اتیلن یکی از بزرگترین خطاهای صنعت
پتروش��یمی کشور و در واقع گل به خودی بود .این که
صنع��ت را از کنار دریا به باالی کوه برده و هزینه تمام
ش��ده را چند برابر کنید از آن اشتباهات جبرانناپذیر
صنعت ب��ود .بهرهبرداری از طرح و پروژه پتروش��یمی
که میشد ظرف  5س��ال به محصول رساند در مسیر
خط لوله به ده سال افزایش یافت .همچنین راهاندازی
این خطوط موجب ش��د تا مردم در س��ایر نقاط کشور
متوقع شوند .چون میدیدند که هر هفته پتروشیمی در
نقطهای از کشور افتتاح میشود و در واقع با احداث خط
لوله غرب این انتظار در مردم به وجود آمد که در شرق
نیز پتروشیمیهایی راه بیفتد.
نژادسلیم :در خصوص راهاندازی خطوط اتیلن این سخن
را نمیپس��ندم که کار هزینهبری انجام دادهایم .این که
این طرح اقتصادی هست یا نیست و این که چرا پروژه
 5ساله ده ساله میشود نه به ذات پروژه که به مدیریت
اش��تباه ما بر میگردد .گاهی اختصاص منابع مالی به
درستی و در زمان مورد نیاز انجام نمیشود .همین حاال
پتروشیمی کرمانشاه آماده است ،اما خط لوله راه نیفتاده
و کماکان به مدیریت پروژهها دقت نمیشود .مهندس
پیوندی به عامل آب اش��اره کردن��د اما صنایع اتیلن و
خطوط لوله ب��ه آب چندانی نیازی ندارند و این بخش
از صنعت میتواند با میزان کمی آب شیرین تولید شود.
بنابراین به نظرم راهاندازی خطوط لوله آنطور که آقای
مهندس میگویند بحرانزا نبوده است .به هر شکل این
گفته صحیح اس��ت که تعدادی از واحدهای باالدستی
تولیدکننده الفین ،متانول و آمونیوک به آب زیادی برای
خنکس��ازی فرآیند تولید نیاز دارند اما تاکید دارم که
در تولید پلیاتیلن نیازی به جایگیری آن در کنار دریا
نیست.
حسینی :در مورد راهاندازی خطوط پلیاتیلن با دیدگاه
مهندس پیوندی موافقم .مسئله انکار سرمایهگذاری در
این بخش نیست بلکه نکته این است که نیاز و اولویت
کشور با توجه به هزینهها و اعتبارات باید طراحی شود.
در چنین ش��رایطی صنعت پتروشیمی کشور باید به
وضعیتی رو بیاورد که در آن کمترین هزینهها و انرژی
از ش��بکه تولید صنعت هدر رود .سرمایهگذاری در این
طرح به خاطر این که اولویت صنعت پتروشیمی ما نبود،
تصمیم اشتباهی بود.

که قیمتها به قیمت مرداد باقی بماند .چرا که در فاصله
مرداد تا دی و بهمن ،قیمت نفت خام  30دالر افزایش
یافته بود و این افزایش قیمت میتوانست از طریق بازار
پتروشیمی به بازارهای دیگر منتقل شود .دلیل دستور
رییس جمهوری این بود که میدانستند افزایش قیمت
نفت در ابعاد اقتصاد داخلی ما تاثیرگذار است .وقتی که
میبینیم صنعت پتروشیمی از تاثیری تا این میزان مهم
برخودار است باید به این ویژگی در اقتصاد کشور توجه
کرد .متاس��فانه در اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها
به ویژگی اس��تراتژیک بودن صنع��ت توجهی صورت
نگرفت .بدون تردید طرح هدفمند کردن یارانهها یکی از
بنیادیترین طرحهایی است که در سه دهه گذشته به
اجرا درآمده اما باید در صنعت پتروشیمی نگاهی ویژه
اتخاذ میش��د که این اتفاق نیفتاد .ب��ه جای آن که از
اعتبار اجرای طرح یارانهها به این صنعت کمک ش��ود
دیدیم که از صنعت پتروش��یمی برای اجرای این طرح
استفاده شد.
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است؟ آیا باید بر صادرات گاز تاکید شود یا واگذاری آن
به پتروش��یمیها؟ در بخش مدیریتی نیز در مقایسه با
تغییر و تحوالت سایر صنایع ،مدیریتهای شایستهای
این س��الها در صنعت پتروش��یمی ما مشغول به کار
بودهاند .کماکان باید به مسئله سرمایهگذاری در صنعت
پتروشیمی ایران توجه جدی شود .ما در سرمایهگذاری
عمق الزم را نداریم و در چش��ماندازمان هم مش��خص
نش��ده که باید روی تولید چند محصول خاص تمرکز
حسینی :دولت باید کنیم یا به تنوع محصولی روی بیاوریم و به همین خاطر
روی خوراک قیمت توجه به صنایع پاییندستی در حاشیه قرار گرفته است.

منطقیبگذارد.
عمده مشکل صنعت
در سرمایه مورد
نیاز است و فکر
میکنم که نباید
چندان دل نگران
آینده صنعت بود

پیوندی:تحریم
تاثیرباالیی
ندارد اما باید در
پی رسیدن به
راههایی باشیم که
فاصله زمانی ما را
برای رسیدن به
چشماندازتوسعه
کمترکند
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همینطور که از س�خنان آقای حسینی برمیآید
گوی�ا نداش�تن ب�ک برنام�ه آیندهنگرانه صنعت
پتروشیمی را تحت تاثیر قرار داده است.
نژادسلیم :بله ،وقت آن رسیده که برای آینده پتروشیمی

استراتژی کالنی داشته باشیم .البته این استراتژیها هست
اما باید دید چقدر روی کاغذ مانده و چقدر به مرحله اجرا
در آمده است .به عنوان فردی که در صنعت پتروشیمی
س��ابقه مدیریت��ی دارد باید بگویم ک��ه تقویت صنایع
پاییندستی باید با اولویت هر چه بیشتر مورد توجه قرار
گیرد .اما خصوصیسازی ناقص و ناکارآمد ما موجب شده
تا گروهی غیرمتخصص و عالقهمند به سودهای مقطعی
وارد صنعت ش��وند و در این شرایط بحرانی به هیچوجه
چشماندازی ترسیم نکنند .به همین خاطر سرمایهگذاری
در بخش صنایع باالدس��تی پتروشیمی متمرکز شده و
فقدان توجه و دغدغه ملی در مدیریتها موجب ش��ده
تا نتوانی��م از این زنجیره ارزش افزودهای حاصل کنیم و
به تبع صنایع پاییندست ما نیز رشد چندانی نخواهند
کرد چرا که سرمایهگذاری در بخش پاییندستی نیازمند
صبر و حوصله و نگاه حرفهای در مدیریت است که امروزه
چندان به آن توجه نمیش��ود .اخباری که از عربس��تان
میش��نویم نیز بر نگرانی ما میافزاید .این کشور پارک
شمیایی را در الجبیر احداث کرده که فاز نخست آن در
 2015و فاز نهایی آن در  2016به اتمام میرس��د و در
آن به صنایع پاییندستی پتروشیمی توجه ویژهای شده
که نیاز امروز بازار جهانی اس��ت .ترس دیگر ما این است
که قطر از ما پیشی بگیرد .یکی از چالشها این است که
در آینده نتوانیم صنایع پاییندستی تولید کنیم و بدون
تردید دچار مشکالت اساسی خواهیم شد .عالوه بر تنوع
محصولی باید بر اساس بازار گریدهای مختلف را تولید
کرده و مدام به رصد کردن بازار رقبا و کشورهای همسایه
بپردازیم.

با وجود تاکید فراوانی ک�ه درباره اولویت صادرات
مواد پتروش�یمی بر ص�ادرات خام نف�ت و گاز در
کشور میش�ود ،فکر میکنید چرا کماکان ما آمار
باالیی از صادرات بدون فرآوری را در کارنامه خود
ثبت کردهایم؟
نژادس�لیم :فروش سرمایه بدویترین اقدامی است که

کشورها در قبال منابعی چون نفت و گاز اتخاذ میکنند،
بیتوجه به این واقعیت که این منابع تمامشدنی است و
در صورت بیتوجهی به کاهش صادرات و سرمایهگذاری
در بخش تولید مواد پتروشیمی ،حیات اقتصاد کشور با
آسیب جدی مواجه خواهد شد .متاسفانه نگاه تجاری و
سهلانگارانه ما به صادرات در سایه بیتوجهی به آینده
ایران و نس��لهای آینده به وجود آمده است .این که ما
خودمان را در چرخه امروز و نه آینده کش��ور ببینیم و
اصوال به آینده وقعی ننهیم ،چنین نتیجهای دارد .حال

آن که اگر بتوانیم نفت و گاز خام را در صنعت پتروشیمی
ف��رآوری کنیم بدون تردید ارزش افزوده باالیی تولید و
حیات اقتصادی و ثبات ملی را تقویت خواهیم کرد.
پیون�دی :آفت صنعت ما گنجانده ش��دن نگاه تجاری و
بنگاهی در بدنه مدیریتی آن است .نه این که الزم نباشد
اما در بخشهایی ما را از ترس��یم چش��ماندازی بلند باز
میدارد .ما در صنعت پتروشیمی کشور به دنبال نهادینه
س��اختن نگاه ملی به جای نگاه بنگاهی هستیم .هر فاز
پ��ارس جنوبی ب��ه ازای  25میلی��ون مترمکعب 1300
هزار تن اتان میدهد .اینها ارزش اس��ت نه این که مدام
آمار صادرات گازمان را به رخ بکش��یم .یکونیم میلیون
ت��ن گاز مایع صادر میکنیم .خ��ب در صادرات برای ما
چارچوبهای محدودکنن��ده در نظر میگیرند و وقتی
ش��ما بخواهید گاز را صادر کنید ،کشور خارجی شما را
در برداشت ترکیبات دو کربنه به باال محدود میکند .در
نتیجه هیچ مانده قابل تاملی برای ما نخواهد بود و صرفا
وارد چرخه آفتزای صادرات مواد خام میشویم .صادرات
روزانه  200میلیون دالر گاز خام عددی نیست که در برابر
صنعت پتروشیمی رقیباش کرده باشیم .این نوع نگاه به
صنعت از بنیاد غلط اس��ت .چرا نفت خام صادر کنیم و
بنزین وارد کنیم .این برای کش��وری که پاالیشگاههای
قدیمی منطقه را از آن خود کرده ،خجالتآور است .باید
به خودمان بیاییم .صادرات نفت و خام گاز س��ادهترین
گزینه پیش روی کشورهای نفتخیز است .حاال عربستان
و قطر هم در این بخش از ما پیشی گرفتهاند .درد شکست
در رقابت س��خت اس��ت اما باید از همی��ن حاال به فکر
درمانش باشیم .متاسفانه ما نسبت به سرمایهگذاری در
دانش فنی پتروشیمی به اندازه صنایع هستهای و هوایی
و فضایی تمرکز نداش��تهایم و فقط در بعد سختافزاری
و خرید لوازم و تجهیزات پیش رفتهایم .آن نگاه تجاری
و بنگاهی حتی به به مقوله تحقیق هم وارد ش��ده اگرنه
کجای دنیا اینطور اس��ت که برای ترویج امر تحقیق در
صنعت شرکت پژوهش و فناوری تاسیس کنند .این نگاه
درست نیست .ما نه به محقق بها میدهیم و نه به نیروی
انسانی با تجربهمان .در واگذاری پتروشیمیها ساخت و
سازه را قیمت میگذاریم اما برای انسانها و این که چه
میزان در این صنعت وقت و انرژی گذاشتهاند ،هیچ نظام
ارزشیابی و شاخصی در نظر نمیگیریم.
نژادسلیم :سایه سیاست بر اقتصاد و مدیریت ما سنگینی
میکند .سیاستزدگی ما را از پژوهش غافل کرده و باید
بیش از اینها روی مدیریت تمرکز کنیم چرا که همهجا
به مدیر سیاس��ی نیاز نیس��ت .اگر مباح��ث مربوط به
مدیریت تقویت نش��ود رسیدن به چشماندازهای مورد
نظر در افق  1404ناممکن خواهد بود .به هر ش��کل به
خاطر همین نوع نگاه اس��ت که مدیر توانمندی چون
مهندس نعمتزاده که صنعت پتروش��یمی ایران به او
مدیون است امروز نادیده گرفته میشود .در هر کشوری
نیروی توانمندی چون او بود در بهترین شرایط مدیریتی
از او استفاده میشد .این که میگوییم نگاه ملی وجود
ندارد ،همین است.

با در نظر گرفتن تمام این مسائل و آسیبهایی که
بر شمردید ،فکر میکنید چه ِآیندهای پیش روی
این صنعت قرار گرفته است؟
حس�ینی :اگر تعامالت بینالمللی ما در خارج از مرزها

به سمت و سوی مثبتی رفته و در نتیجه نشست بغداد،
اتفاقات مثبتی بیفتد و ما به سمت کاهش تنش و تحریم

و فش��ارهای بینالمللی برویم ش��اید بتوان چشمانداز
مثبتی از آینده ترس��یم کرد .از سوی دیگر دولت باید
روی خ��وراک قیم��ت منطقی بگذارد .عمده مش��کل
صنعت در سرمایه مورد نیاز است و فکر میکنم که نباید
چندان دل نگران آینده صنعت بود .اگر تعامالت خوب
پیش رود و قیمت منطقهای بر اساس فرمول مجلس در
یک کار کارشناسی تعیین شود ،فکر نکنم که در توسعه
صنعت ناتوان باشیم .البته باید این نکته را در نظر گرفت
که اگر صهیونیس��تها و روسها و کشورهای عربی در
این میان س��نگاندازی نکنند .چرا که روسها ،ایرانی
میخواهند که صرفا مرزهای آسیای میانه را حفظ کند
و نه ایرانی که بخواهد با غرب ارتباط فنی و تکنولوژیکی
و حتی دیپلماتیک داشته باشد.
پیون�دی :همچنان معتقدم که نحوه خصوصیس��ازی
ما را از مس��یر اصلی دور کرد و ما از اهداف چش��مانداز
تکلیف ش��ده دور شدیم .بخش خصوصی فعلی به جز
متانوله��ا و اورهها که س��ود قابل توجهی دارد به بقیه
وجوه و ابعاد توس��عهای صنعت پتروشیمی به ویژه در
صنایع پاییندستی بیتوجه است .البته در مورد پارس
جنونی اس��تثایی هست و باید تهاجمی سرمایهگذاری
کنیم .چون مخزن مش��ترک داریم و آنجا منافع ملی
ایجاب میکند که برداشت حداکثری داشته باشیم .در
چنین مورد استثنایی ایرادی نیست که ارباب اتانول و
اوره دنیا شویم .چرا که مخزن داخل سرزمین ما نیست
که بخواهیم برای فردایش برنامهریزی کنیم .خوشبختانه
پتروش��یمی تا این لحظه هیچگاه متکی به پول دولت
نبوده و همیش��ه دول��ت اج��ازه داده و در مصوبههای
مجلس مجوزهایی به بخش پترشیمی اعطا شده و این
بخش نیز به خوبی توانسته ایجاد ثروت کند؛ چنانچه
سرمایهگذاری و سوددهی در ماهشهر و عسلویه ناشی
از درآم��د خود صنعت بود .اما برای توس��عه باید منابع
مالی داشته باشید .وقتی پتروشیمی تقسیم شده و منابع
هم تقس��یم شدهاند به سختی بتوان برای تامین منابع
مالی مورد نیاز آن سیاستگذاری درستی داشت .باید
خصوصیسازی در کشور و به ویژه صنعت پتروشیمی
ایران نهادینه شود و از طرف دیگر نباید از لزوم تاسیس
شرکت مادر خصوصی صنایع پتروشیمی مثل سابیت
عربستان غافل ماند تا به دنبال آن صنعت پتروشیمی
ایران اوج بگیرد.
نژادسلیم  :تاکید دارم که عمده ضعف ما ضعف مدیریتی
است که اغلب به فراموشی سپرده میشود .تحریم تاثیر
باالیی ندارد اما باید در پی رس��یدن به راههایی باشیم
که فاصله زمانی ما را برای رسیدن به چشمانداز توسعه
کمتر کند .م��ن بیش از تحریمها و مس��ائل خارجی،
نگران چالشها و مس��ائل داخلی هستم .من برخالف
اقای حس��ینی فکر میکنم که نگاهمان به کسب و کار
و مدیری��ت باید بیش از اینها تصحیح ش��ود و به جای
تاکید بر تصحیح مراودات بینالمللی به تصحیح مدیریت
در جغرافیای کشورمان تاکید دارم .چرا باید  26درصد
ظرفیت فعلیمان به خاطر فقدان وجود خوراک غیر قابل
بهره برداری باشد .برای تاسیس همین زیر ساخت موجود
و بدون استفاده امروز باید رقمی در حدود  20میلیارد
دالر هزینه کنیم .این هزینه خوشبختانه در سالهای
گذشته صورت گرفته و حاال بدون استفاده مانده است.
چرا منابع گاز و نفت داشته باشیم و تکنولوژی ما خوراک
نداشته باشد .مشکالت اصلی ما داخلی هستند.

پلیاتیلن و دشواری تامین مواد اولیه
باید در اجرای طرح هدفمندی یارانهها به وضعیت صنایع توجه شود
فرهنگ شاهپرکی  /کارشناس پتروشیمی و پلیاتیلن

در ماههای اخیر افزایش و نوسان در قیمت مواد اولیه،
تمامی صنایع و تولیدکنن��دگان بخشهای مختلف
صنعتی را به خود مش��غول کرده اس��ت .در این میان
تولیدکنن��دگان پلیاتیلن نیز افزایش ش��دید قیمت
در حوزه م��واد اولیه محصوالت خود را تجربه کردند.
با اینهمه افزایش قیم��ت مواد اولیه بخش پلی اتیلن
دالیلی خاص خود نیز دارد :نخس��تین عامل نوس��ان
قیمت مواد اولیه در حال حاضر دالیل فصلی دارد که
حدود هفت تا ده درص��د افزایش قیمتها را موجب
ش��ده اس��ت .در فصل بارندگی نصب لولهها تا حدود
زیادی سخت میشود و این مسئله به افزایش قیمت
لول��ه و نیز مواد اولی��ه آن میانجامد .عالوه بر افزایش
قیمت فصلی ،در حال حاضر ن��وع دیگری از افزایش
قیمت نیز گریبان مواد اولیه پلیاتیلن را گرفته است.
مدتی است که مراکز پتروشیمی داخلی از قبیل بندر
امام به دلیل تولید بنزین ،خطوط تولید صنعتی خود را
متوقف یا روند آن را کند کردهاند و این مسئله موجب
کمبود مواد اولیه در حوزه صنایع پتروش��یمی شده و
پلیاتیلن نیز از آن مس��تثنی نیست و لذا کمبود مواد
اولی��ه پلیاتیلن در بازار داخل��ی به افزایش قیمت آن
منجر شده است.
واقعیت این اس��ت که حجم مصرف مواد اولیه در
صنعت پلیاتیلن بس��یار باال است .بنابراین تهیه مواد
اولیه ،قیمت و میزان س��هولت دس��تیابی به آن برای
تولیدکنندگان این صنعت مسئلهای حیاتی به شمار
میآید .این اهمیت ناشی از میزان حجم بسیار باالی
مواد اولیه در ش��کلدهی به محصوالتی از این دست
است.

در س��الهای گذش��ته م��واد اولی��ه ب��ه صورت
سهمیهبندی در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار
میگرفت .بدین صورت که نهادهای دولتی مرتبط از
طریق برآوردی که از میزان مصرف مواد اولیه الزم برای
تولیدکنندگان داشتند ،تنها بیست درصد از ظرفیت را
با قیمت دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار میدادند.
مشکلی که این روند برای صنعت ایجاد کرد به وجود
آمدن واحدهای تولیدی س��وری بود .درواقع صاحبان
چنین واحدهایی تولیدکنن��دگان واقعی نبودند بلکه
تنه��ا از راه ایجاد یک واحد تولیدی غیر واقعی در پی
خریداری مواد اولیه محصوالت صنعتی با قیمت دولتی
بودند .آنها در نظر داش��تند موادی که با قیمت دولتی
خری��داری کردهان��د را در ب��ازار آزاد و با قیمت باال به
فروش برسانند .داستان از این قرار بود که شرکتهایی
که تنها روی کاغذ وجود داشتند و فاقد فعالیت صنعتی
جدی بودند ،با حضور در بازار مواد اولیه ،تولیدکنندگان
واقعی را مشتریان خود ساختند و از این راه توانستند
س��ود کالنی به دس��ت آورند .پس از مدتی اما فروش
مواد اولیه به س��ازمان بورس واگذار شد که اتخاذ این
راهکار هم راه به جایی نبرد .واقعیت این بود که مقادیر
کمی از مواد اولیه از طریق بورس به فروش میرسید
و کارگزاران حاضر در بورس هم معموال در گروه همان
صنعتگران سوری قرار داشتند که تولیدکنندگان را در
تهیه مواد اولیه الزم با مشکالتی روبهرو کرده بودند.
از دیگر سو مشکلی که واگذاری فروش مواد اولیه به
بورس برای تولیدکنندگان به وجود آورد ،بلوکه شدن
پول تولیدکننده و زیان مالی او بود چراکه فرایند تحویل
مواد اولیه به تولیدکننده طوالنی شد و گاهی تاخیر دو

سایه ورشکستگی بر صنایع پالستیک
دیگر از دست انجمن کاری بر نمیآید

نگر
آینده

زیر قیمت جهانی انجام خواهد گرفت.
ب��ا وجود نفتخیز ب��ودن ایران و تاکید ب��ر واگذاری
پتروش��یمیها به بخش خصوصی و حمایت از تولید در
کش��ور انتظار و آیندهنگری این بود که مدیران دولتی با
دقت و وسواس بیشتری به زیرساختهای صنعت کشور
توجه ک��رده و نهایت حمایت را از این زیر س��اختها به
عم��ل آورند اما نه تنها حمایتی از تولیدکنندگان قدیمی
و پیشکسوت در صنعت پالستیک صورت نمیگیرد بلکه
وضعیتی به وجود آمده که بس��یاری از تولیدکنندگان در
مرحله ورشکس��تگی قرار گرفتهاند .صنعت پالستیک به
عنوان یکی از صنایع پاییندستی صنعت پتروشیمی در
کشور بس��یاری جای پیشرفت و ترقی دارد و میتواند نه
تنها بازارهای داخلی که بسیاری از بازارهای منطقهای را
پوشش دهد اما روند واردات در این سالها به سمتی رفته
که بسیاری از کاالهای چینی در بازار ،صنعت پالستیک
ایران را پس زدهاند .به هر شکل این روزها افزایش قیمت
م��واد اولیه موجب ایجاد موجی از رک��ود در بازار صنایع
پالستیک ش��ده و گاهی دیگر از دست انجمن نیز کاری
بر نمیآید.

با اجرای طرح
هدفمندییارانهها
اگرچه برخی
صنایعها به دلیل
سیاستهای
اجرایی به
نوعیهمچنان
از یارانهها
برخوردارند اما این
امر شامل صنایع
پالستیکینشده
است
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درحال حاضر افزایش قیمت مواد
اولی��ه در بخش صنعت موجب
ش��ده تا اوضاع چندان مناسبی
بر صنعت پالس��تیک کش��ور
حاکم نباش��د .در همین حال و
در ش��رایطی که پتروشیمیها
عیسی قریب مدام از کمبود خ��وراک و مواد
رئیسهیئتمدیره اولیه سخن میگویند برخی آمار
انجمنصنایع به دس��ت آمده نش��ان میدهد
همگنپالستیک که ارقامی بیش از یک میلیون
هش��تصد ه��زار تن از س��وی
برخی پتروشیمیها به کش��ورهای دیگر صادر شده و در
همین حال رقمی در ح��دود  860هزار تن از محصوالت
پتروشیمی در بورس کاال به صنعتگر ایرانی ارایه شده است.

همچنین آمار دیگری نش��ان میدهد ک��ه تنها  8درصد
تولیدات پتروشیمی در بازار بورس عرضه میشود که این
امر به افزایش قیمت نهایی تولید کاالی ایرانی منجر شده
و به تبع تولیدکننده داخلی نه تنها بازار داخلی را از دست
داده که در حفظ بازار جهانی و صادرات کاالی خود نیز با
بحران جدی مواجه است .این اتفاق در حالی حیات تولید
داخلی صنعتگر ایرانی را تهدید میکند که ایران به عنوان
کشوری نفتخیز و دارای صنایع پتروشیمی قوی در منطقه
شناخته شده و انتظار این بود که دستکم صنعتگران فعال
در حوزههای مرتبط با پتروشیمی از گزند ورشکستگی و
ضرر و زیان به دور بمانند .ناگفته نماند که تولیدکنندگان
برای ورود به این صنعت به مصوبهای دلخوش کرده بودند
که بر اساس آن هیئت دولت به تولیدکننده اطمینان داده
بود که فروش مواد اولیه مورد نیاز صنعتگرایرانی  5درصد

تا س��ه ماهه در تحویل م��واد اولیه صورت گرفت .این
در حالی است که تولیدکنندگان به واسطه قرارداهایی
که با برخی نهاده��ای دولتی دارند موظف به تحویل
محص��والت خ��ود در زمان مقرر هس��تند و چنانچه
تاخیری در زمان تحویل این محصوالت داشته بشند،
مجبور به پرداخت خسارت خواهند بود .خوشبختانه
پس از مدتی فروش مواد اولیه از انحصار بورس خارج
ش��د و بورس تا حدودی به صورت پراکنده فروشنده
مواد اولیه محصوالت پتروش��یمی ش��د و خود مراکز
پتروشیمی به طور مستقیم با تولیدکننده وارد معامله
شدند .این روش بسیار خوب و منطقی و به نفع صنعت
و تولید کشور از کار درآمد.
با این همه بازهم مش��کل دیگ��ری تولیدکننده را
در تهیه مواد اولیه ناکام گذاش��ته اس��ت .این مشکل
هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر صنایع پاییندس��تی
پتروشیمی اس��ت .واقعیت این است که با اجرای این
طرح برخی صنایع از حمایت دولت محروم ش��دهاند.
اگرچه برخی صنایعها به دلیل سیاستهای اجرایی به
نوعی همچنان از یارانهها برخوردارند اما این امر شامل
صنایع پالستیکی نش��ده چرا که صنایع پالستیک را
صنعتی انرژیبر تشخیص ندادهاند .سخن اینجاست که
وقتی چنین طرحی در کشور اجرا میشود تنها مسئله
برق مطرح نیست .درواقع اجرای این طرح زنجیرهای
اس��ت که تمامی فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر
خود قرار میدهد .بنابراین در یک نگاه آیندهنگرانه باید
در فازه��ای بعدی اجرای هدفمندی یارانهها وضعیت
این صنعت لحاظ ش��ده تا تولیدکنن��دگان با خیالی
آسوده قادر باشند به فعالیت ادامه دهند.
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صنعت پلیمر و پتروشیمی

ف-یک بررسی
یکصن 

فروش نفت خام
افتخاری برای ایران ندارد

مشکالتموجود
در تامین مواد
اولیه موجب شده
است که روزبهروز
صنعتپتروشیمی
و پلمیر کشور
به تحلیل رفته و
صنعتکارانبه
جای ایجاد اشتغال
جدید،کارکنان
قبلی خود را از
دست بدهند

نگر
آینده
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ش��اید تص��ورش ب��رای ما
ایرانیانی که سالها و سالها
از پول نفت منتفع ش��دهایم
کمی دش��وار باشد اما به هر
شکل نفت نیز پایانی داشته
و هر طور شده سیاستهای
مهدی حسینی اقتصادی کشور باید به سمت
معاونوزیر تنظیم رویکردی متفاوت به
اسبق نفت این صنع��ت گام بردارد .باید
دید که ما برای استفاده بهینه
از نفت خام��ی که برای فروش بیمهاب��ای آن اقدام
کردهایم ،چه جایگزین و راهکاری ارایه میدهیم .این
ک��ه چه برنامهای برای تبدیل نفت و گاز خام به مواد
فرآوری شده در دستور کار داریم و قرار است به کدام
سمت و سو برویم .آیا در وزارت نفت سازمان و نهادی
آمار و ارقام مربوط به اتالف س��فرههای نفتی را مورد
بررس��ی قرار داده و آیا ب��رای آینده بدون نفت که به
سرعت به ما نزدیک میشود ،راهکاری اندیشیدهایم؟
در همی��ن حال این پرس��ش پیش روی مس��ووالن
اس��ت که آیا قرار اس��ت بازیافت نفت��ی ما کماکان
رقم��ی در ح��دود  25درصد بوده و بقی��ه آن اتالف
شود یا قرار اس��ت مانند برخی از کشورهای منطقه
با سیاستگذاری درست و صحیح رقم بازیافت را به
دستکم  50درصد افزایش دهیم و از اتالف انرژی و
ثروت ملیمان جلوگیری کنیم؟
واقعیت این است که استفاده از صنعت نفت وگاز

عاقبت نسیهفروشی
گرانی خوراک و هفت خوان تولید پلمیر
مشکالت موجود در تامین مواد اولیه موجب شده
است که روزبهروز صنعت پتروشیمی و پلمیر کشور
به تحلیل رفته و صنعتکاران به جای ایجاد اشتغال
جدید ،کارکنان قبلی خود را از دست بدهند .شکی
در این نکته نیس��ت که مسووالن رده باالی صنعت
کشور در پی ایجاد اش��تغال و شکوفایی صنعت در
کشور هس��تند و این موضوع همیشه در سخنرانی
و اندیش��ههای آیندهنگری آنها کام ً
ال مشخص است
ولی تجربه این س��الیان نش��ان میدهد که در عمل
مشکالتی س��ر راه صنعتکاران قرار دارد که به ثمر
رسیدن آرزوها را مشکل و طوالنی میکند.
ریاست محترم مجلس ش��ورای اسالمی چندی
قبل بده��ی س��ازمانهای دولتی به پیمان��کاران و
تولیدکنندگان را رقمی بسیار باال ذکر کرد .واقعیت
ای��ن اس��ت ک��ه اکثر ش��رکتهای طرف حس��اب
سازمانهای دولتی به دلیل عدم پرداخت مطالبات
ض��رر و زیانهای هنگفت��ی را تحمل میکنند .این
مس��ئله با توجه به کمبود منابع بانکی ب��رای ارایه
تسهیالت به شرکتهای طلبکار و مشکل نقدینگی
در پس تحریمها برای خرید مواد اولیه و ماشینآالت
و ل��وازم یدکی با توجه به حذف گش��ایش اعتبارات

بیوک صحاف امین
عضوهیئتمدیرهانجمن پلیاتیلن

اس��نادی و جایگزین��ی خریدهای نق��دی از خارج،
مشکل صنعتکاران را دو چندان کرده است.
سئوال این است که آیا شایسته نیست برای ایجاد
رونق اقتص��ادی در بخش صنعت ،ارگانهای دولتی
به جای خریدهای نس��یه از کارخانجات و شرکتها
حداقل بهای کاالی خریداری خود را پس از تحویل
پرداخت کنند تا کارخانجات و شرکتها بتوانند در
بحران ب��ه وجود آمده در اث��ر تحریمهای اقتصادی
دستکم محصوالت خود را به صورت نقدی به فروش
رسانده و بتوانند هزینههای جاری و کارگری خود را
به موقع پرداخت ک��رده و در جذب نیروهای کاری
جدید بهتر عمل کنند؟
وقتی برنامه طرحهای زود بازده دولت با میلیاردها
توم��ان اعتبار برای ایجاد اش��تغال جدید را در کنار
این مطل��ب قرار میدهیم ،میبینیم از طرفی دولت
با هزینههای زیاد میخواهد ایجاد اشتغال کند که به
حق هم هست ولی از طرف دیگر سازمانهای دولتی

بهای خدمات و کاالی خریداری شده از همان طرح
زودبازده یا طرحهای قبلی دیگر را نمیپردازند و در
عمل تفکر ایجاد اشتغال در آن صنعت دچار اخالل
میشود.
اگر قرار باش��د با آیندهنگری به این مسئله توجه
ش��ود باید تعادلی وجود داش��ته باش��د که اهداف
برنامههای مختلف همدیگر را خنثی کنند.
همیش��ه آخ��ر س��ال ک��ه میرس��د ،صفحات
روزنامهها پر از آگه��ی مناقصه خرید لوازم مختلف
ب��رای ارگانهای دولتی میش��ود و جال��ب این که
همه دستگاههای دولتی مناقصه را اسفندماه برگزار
کرده و اجرای آن را به س��ال جدید موکول میکنند
کس��ی هم از برگزارکنندگان مناقصات نمیپرس��د
ش��ما که بدهی باقیمانده از خریدهای س��ال  89را
به علت نداش��تن بودجه پرداخت نکردهاید و بودجه
سال  90هم تصویب نشده چگونه اقدام به برگزاری
مناقصه کردهاید؟ بدون تردید واحدهای تولیدی که
با بخشهای دولتی طرف معامله هستند از این نوع
معامالت نفی نخواهد برد و لذا همیش��ه صنایع این
بخش با مشکل کمبود نقدینگی و مسائل مختلف آن
دست و پنجه نرم خواهند کرد.

ایران بدون هیچگونه آیندهنگری برای نسلهای آینده
ای��ران در پیش گرفته ش��ده و نگاهی ملیگرایانه به
آینده سرزمین و نسلهای بعدی لحاظ نشده است.
دلیل اصلی این مسئله نیز تمرکز بر فروش نفت خام
و دوری از س��رمایهگذاری ب��رای پرورش نفت خام و
تبدیل آن به هزار محصول پتروشیمی است.
جمالتی مانند این که ما قدرت دوم اوپک هستیم
یا در میان دارندگان ذخایر نفت دنیا رتبه باالیی داریم
همواره از س��وی مسووالن به زبان آمده و مدام تکرار
میشود و این مسئله خود نشان از آن دارد که جهان
امروز به کشوری به نام ایران و منابع نفتیاش به شدت
نیاز داش��ته و برای ما نیز وابستگی حداکثریمان به
فروش نفت بیش از گذشته آشکار میشود .البته در
کنار تمام تمجیدهایی که از مقام نفتی ایران میشود
گاهی رقابت شدید کشورهای منطقه برای فتح جایگاه
و رتبه جهانی ایران در اوپک به فراموش��ی س��پرده
میش��ود .واقعیت این است که نمیتوانیم با چهار تا
 5میلیون بشکه نفتی که تولید میکنیم کماکان رتبه
دوم اوپ��ک را برای خ��ود حفظ کنیم .چه بپذیریم و
چه نپذیریم به هر حال صنع��ت نفت عراق در حال
باال آمدن است و برنامه دوازده میلیون بشکهای دارد.
کشورهای دیگر نیز هم در صدد باال آوردن رتبه خود
در اوپک هستند .از سوی دیگر میزان ذخایر اکتشاف
نشده ما به اندازهای باال است که اکتشاف بخشی از آن
میتواند صنعت نفت ما را دگرگون کند .در نتیجه الزم
است که در صنعت نفت و هم در صنعت گاز بهرهوری

را باال ببریم تا در آینده جهان نقش��ی را که شایسته
آن هس��تیم ،ایفا کنیم و به جایگاهی برسیم کهشان
واقعی کشور است .تمایز و تشخص نفتی ما در میان
کشورهای منطقه امری آشکار بوده و در حال حاضر
تنها ذخایر شناخته شده نفت ما یکصد و سی و هفت
میلیارد بشکه نفت است .اگر بخواهیم پتانسیلهای
آینده صنعت نفت ایران را نیز در نظر بگیریم میتوان
بیش از اینها به تولید نفت و گاز در کش��ور دلخوش
کرد .اما در این میان مس��ئلهای که بیش از هر زمان
دیگری مطرح میشود موضوع ضرورت افزایش ضریب
بازیافت است .ضریب بازیافت ما از ذخایر نفتی در حال
حاضر چیزی حدود بیست و پنج درصد است .به بیان
دیگر ما از هر صد بشکه نفتی که ذخیره داریم ،تنها
چیزی حدود بیس��ت و پنج بش��که آن را میتوانیم
استخراج کنیم و هفتاد و پنج بشکه آن در زیر زمین
بدون این که قابل دسترسی باشد ،باقی خواهد ماند.
ب��ه این دلیل که دیگ��ر آن میزانی که در زمین باقی
میماند ،غیر قابل دسترسی است و امکان استخراج آن
وجود ندارد .به بیان دیگر آن هفتاد و پنج بشکه نفت
پس از اولین استخراج از بین خواهند رفت .بنابراین
چاره کار این اس��ت که بیشترین ضریب بازیافت در
همانوقت تولید به دست آورده شود .مانند بسیاری از
کشورهای دیگر که در حال حاضر ضریب بازیافتشان
را به باالی پنجاه درصد رساندهاند .این در حالی است
که همانطور که گفتم ضریب بازیافت ما بیست و پنج
درصد است .این مس��ئله از آن جهت دارای اهمیت

اس��ت که اگر فقط یک درصد ضریب بازیافت را باال
ببری��م ،این یک درصد برای م��ا معادل پنج میلیارد
بشکه نفت است .این اعداد و ارقام میتوانند ثروت ملی
باشند اگر به درستی بتوان صنعت نفت و استخراج آن
را مدیریت کرد.
از فقدان آیندهنگری در صنعت نفت که بگذریم ،در
چند سال اخیر روند حضور سرمایهگذارانی از کشورهای
شرق دور در ایران به چشم میخورد که به تبع به دلیل
روابط دیپلماتیک ایران و چین ،حضور س��رمایهگذار
چین��ی در بازار نفت ایران رنگ و لعاب تازهای به خود
گرفته است .در واقع ظهور گسترده فعاالن چینی در
بازار نفت ایران نه تنها به ارتقای صنعت نفت ما کمکی
نخواه��د کرد که بیش از هر زمان دیگری به صنعتگر
داخلی آسیب وارد خواهد کرد.
حضور چین در بازار اقتصادی و صنعتی کش��ور و
از جمله میادین نفت نه تنها به نفع کش��ور و صنایع
و معادن ملی نیس��ت بلکه اعتم��اد به نفس عمومی
جوانان جامعه را نیز آسیبپذیر خواهد کرد ،چرا که
حضور مهندس چینی در کشوری که هم به داشتن
دانشگاههای معتبر در این حوزه میبالد و هم از نیروی
فنی و انسانی کارآموخته الزم بهرهمند است ،خیانت
آش��کار به بازار کار و نیروی جوان جویای کار است.
به همین خاطر الزم اس��ت تا در کن��ار اتخاذ تدابیر
آیندهنگران��ه برای توجه به نس��لهای جوان جامعه
تالش ش��ود تا هرگونه تولید دانش فنی در کشور در
گام نخست با اتکای به توان داخلی انجام شود.

حضور چین در
بازار اقتصادی و
صنعتی کشور و
از جمله میادین
نفت نه تنها به نفع
کشور و صنایع و
معادن ملی نیست
بلکه اعتماد به
نفسعمومی
جوانان جامعه را
نیزآسیبپذیر
خواهد کرد

موضوع روز را به آینده نسپاریم
توسعه پتروشیمی با خرید تکنولوژی روز جهان
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اگر قرار باش��د درباره صنعت
پتروشیمی سخن گفت نباید
از نظر دور داش��ت که در حال
حاضر به درس��تی پتروشیمی
ایران به این نتیجه مهم رسیده
که ب��ا تکمحصولی ب��ودن و
رضا پدیدار عدم تمایل به تنوع محصوالت
کارشناس پتروشیمی راه به جایی نخواهد
اقتصاد نفت برد .هم اکنون پتروشیمی ایران
 32محصول تولید میکند که اگر به این توان ،دانش فنی
روز جهان نیز افزوده شود بدون تردید بازار پررونقتری در
داخل و خارج از مرزها به دست خواهد آمد.
به عنوان یک نمونه موفق مجتمع پتروشیمی اروند
توانس��ته با تولید پی .وی .سی پزشکی اقدامی مهم در
زمین��ه تولید فناوری داخلی بردارد و اگر تولید پی .وی.
سی مورد نظر به تولید انبوه برسد اقدامی بزرگ در بخش
پتروشیمی صورت گرفته است .خوشبختانه دانش فنی
و توان نیروی انسانی کشور آنقدر قابل اعتنا و اتکا است
که بتوان با خاطری آسوده روی آن سرمایهگذاری کرد.
آیندهنگری این است که بتوان میان دانش فنی و انسانی
موجود در کشور و فعالیت اقتصادی پاالیشگاهها ارتباطی

منس��جم به وجود آورد ،دراین ص��ورت عالوه بر تامین
خوراک پتروش��یمیهای داخلی این ت��وان وجود دارد
که نس��بت به صادرات کاالهای فرآوری شده از نفت و
گاز اقدام شود و این روند بیمهابای خامفروشی هدایت
ش��ده و وارد مرحله درمان صنعت نفت و پتروش��یمی
ایران ش��ویم .ناگفته پیداس��ت که تامین تکنولوژی با
خرید دانش روز جهان امکانپذیر اس��ت؛ درست مانند
آنچه امروز از س��وی کش��ورهایی چون چین و ژاپن در
دستور کار قرار گرفته و کشور ما نیز میتواند در صورت
قدم گذاشتن در این راه به فعالیتهای خود در صنعت
پتروشیمی سرعتی دو چندان بخشد .نباید از نظر دور
داشت که در صنعت پتروشیمی ما پتانسیلهای باالیی
نهفته است .به عنوان مثال در راستای تامین دانش فنی
به تازگی وزارت نفت اقدام به تاسیس انجمن مهندسان
جوان کرده که میتواند در تقویت بنیانهای تولید دانش
فنی داخلی کشور موثر باشد.
اگ��ر نفت را موتور محرک اقتص��ادی فعالیتهای
کشور بدانیم باید به هوش باشیم که اگر کوچکترین
مشکلی برای صنعت نفت ایران به وجود آید ،اختالل در
روند توسعه کشور کمترین آسیبی است که پیشبینی
میش��ود .بنابراین آیندهنگری حکم میکند به دلیل

وس��عت تاثیرگذاری این صنعت الزم اس��ت تا نسبت
به س��رمایهگذاری کالن در آن اقدام شود .از دیگر سو
باید هرم ش��کل گرفته در بخش بهرهبرداری در حوزه
نهاده��ای حکومتی و نظارتی با محدودیتهای پیش
روی کش��ور همسو شده و ساختار و مدیریت سیستم
نفت میبایس��ت اصالح ش��ود .در همین حال یکی از
نقدهای اساسی بخش خصوصی ایران به بخش دولتی
پر رنگ بودن حضور بخش دولتی در الیههای مختلف
کار صنعتی است به ش��کلی که با وجود تاکید مکرر
بر اجرای اصل  90و ضرورت حضور بخش خصوصی،
غالبا اقدام عملی و اجرایی مناسبی در این زمینه صورت
نمیگیرد.
در شرایط حاضر که آس��یبهای اقتصادی متأثر از
اجرای طرح هدفمندس��ازی یارانهه��ا برای صنعتگر و
تولیدکننده داخلی ما مش��کلآفرینی میکند ،ضرورت
حفظ و حمایت سرمایههای انسانی و نیز سایر سرمایههای
مالی و فیزیکی با پایداری در نظام مدیریت تصمیمگیر
و اجرایی به ویژه در بدنه حیاتی کشور که تغذیه مالی و
اعتباری را فراهم میآورد ،یک نیاز جدی است .واقعیت
این که نباید موضوعات روز را به آینده موکول کرد چرا
که آینده مدام در تغییر و تحول است.
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صنعت پلیمر و پتروشیمی

ف-یک بررسی
یکصن 
عکس :امید ایرانمهر

صدور نفت و گاز خام از مصادیق اسراف است
گفتوگو با محمدرضا نعمتزاده ،معاونت سابق وزیر نفت

امیدواریم که در
سالهای آینده
سهمصنعت
پتروشیمیایران
در بازارهای
جهانی به سمت 5
تا  6درصد برود که
البته رقم ایدهالی
نیست اما میتواند
گامنخستی
برای حضور در
بازارهایجهانی
باشد
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آمنه شیرافکن :محمدرضا نعمتزاده معاون سابق وزير نفت و وزير اسبق صنايع نسبت به صدور خام نفت
و گاز ایران انتقاد دارد و معتقد است که ادامه این روند کشور را به سمت انزوای صنعت پتروشیمی پیش
برده و موجب میشود تا زیرساختارهای موجود این صنعت بالاستفاده باقی مانده و در سالهای آینده نیز
از کشورهای رقیب در منطقه عقب بمانیم .مهندس نعمتزاده در گفتوگو با «آیندهنگر» تربیت نیروی
انسانی برای تصدی مدیریتهای پتروشیمی و تولید دانش فنی داخلی را از دیگر حلقههای مفقوده صنعت
پتروشیمی عنوان میکند .نعمتزاده که از او با عنوان پدر صنعت پتروشیمی ایران نام میبرند ،بیش از هر
چیز دغدغه خصوصیسازی صنعت را در سرداشته و از روند ناقص واگذاری صنعت پتروشیمی به بخش
شبهخصوصی گله دارد.
ای�ن روزها درباره حضور بخش خصوصی در صنعت
پتروش�یمی ای�ران نقدهایی مطرح میش�ود .فکر
میکنید که اصل  44قانون اساسی در این صنعت تا
چه میزان محقق شده است؟

پی��ش از هر چیز باید بگویم که اتاق بازرگانی ایران و
تهران وزنههای مهمی برای احقاق حقوق بخش خصوصی
از بخش دولتی و در عین حال همفکری با بخش دولتی
به شمار میآیند .بنابراین با وجود این که تمایل چندانی
به مصاحبه ندارم اما از آنجا که مجله «آیندهنگر» مربوط به
اتاق تهران است و ریاست اتاق نیز بارها بر همفکری با مجله
و اتاق تاکید داشتند ما نیز در حد توان همراه آیندهنگری
این مجله خواهیم شد .اما برای ورود به این بحث نخست
باید تاریخچه صنعت پتروش��یمی را مرور کنیم ،چرا که
بدون این مرور کوتاه نمیتوان وارد بحث پتروشیمی شد و
سنجش درستی ارایه کرد .قبل از انقالب بخش خصوصی
داخلی در پتروشیمی ما حضور نداشت اما اغلب واحدهای
پتروشیمی ما با بخش خصوصی خارجی همکاری داشتند.
متاسفانه بعد از انقالب آگانه یا ناآگاهانه شرکای خارجی
خود را در پتروشیمی از دست دادیم و مالکیت پتروشیمی
نیز به ش��رکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت
دولتی وابسته به وزارت نفت اختصاص یافت .در سالهای
بعد از آتشبس و توقف جنگ وارد دوران بازسازی دولتی
صنعت پتروشیمی شدیم و پس از آن به این فکر افتادیم
که بخش خصوصی را وارد صنعت پتروشیمی کنیم .چرا

که صنایع اغلب سرمایهبر و وسیع بودند و بخش خصوصی
ما نیز متاسفانه بنیه مالی قوی برای ورود در اختیار نداشت
و به همین خاطر تالش ش��د تا طی فرایندی زمینههای
حضور بخش خصوصی فراهم آید.

برنام�ه ش�ما ب�رای نهادین�ه س�اختن فرآین�د
خصوصیس�ازی در صنعت پتروشیمی در چه فازی
ادامه یافت؟

دو راه پیش روی ما بود .یکی این که بخش خصوصی
واقعی را به تدریج وارد کرده و سهامداران جزء را از طریق
ب��ورس وارد مالکیت پتروش��یمی کنیم و ی��ا این که راه
سریعتر را مدنظر قرار داده و سرمایهگذاریهای عمومی را
در مرحله اول وارد این ماجرا کنیم و انتظار داشته باشیم
که در مراحل بعدی سهام را واگذار کنند .دستکم زمانی
که من مسوول پتروشیمی بودم هر دوی این راه را همزمان
پیش بردیم و در آن زمان تامین اجتماعی و سازمانهای
بازنشستگی و فرهنگیان و ارتش وارد همکاری با صنعت
پتروشیمی شدند و در کنار این نهادها نیز سرمایهگذاران
بخش خصوصی در کنار ما قرار گرفتند و گاهی نیز ترکیب
خوبی از همکاری این دو بخش را ش��اهد بودیم .البته ما
در زمانی پذیرهنویسی را تجربه کردیم و از آنجا که نتایج
خوبی برای ما به همراه نداشت ،آن را کنار گذاشتیم.
تعامل شما در آن دوران با بخش خصوصی حاضر در
صنعت پتروشیمی ایران چطور بود؟

بخ��ش خصوصی تازه گامهای نخس��ت را برای ورود

به این عرصه برداش��ته بود و نیازمند حمایت و دلسوزی
از س��وی کارشناسان با تجربه این حوزه بود .آن موقع ما
به عنوان بخشی از حاکمیت وظیفه خودمان میدانستیم
که بخش خصوصی را همراهی کنیم .البته آن زمان هیچ
قانونی برای خصوصیس��ازی تدوین نش��ده بود و هنوز
سیاستهای اصل  44وجود خارجی نداشت.

این روزها یکی از مش�کالت پیش روی س�رمایهگذار
بخش خصوصی همان مسئله تضمین بانکی است که
مدتی به حالت خود رها شد .این مسئله تا چه میزان
در حمای�ت از صنعتگ�ر بخش خصوص�ی تاثیرگذار
است؟

برای پاس��خ اجازه بدهید که تجرب��هام در این زمینه را
بگویم .در آن دورانی که ما در صنعت پتروش��یمی بودیم،
بخش خصوصی نمیتوانست چند صد هزار میلیارد وثیقه
بی��اورد که ما این کار را انجام دادی��م و در مقابل از بخش
خصوصی وثیقههای متناس��ب میگرفتیم اما این روشی
نبود که سیس��تم بانکی متداول کشور به آن پایبند باشد.
البته انتظار من این بود که آن رویه ادامه مییافت تا بخش
خصوصی واقعی بیش از گذش��ته وارد صنعت ش��ده و از
حمایت بخش دولتی بهرهمند میشد .اما بعد از این که اصل
 44مطرح شد و سازمان خصوصیسازی برای انجام فرایند
خصوصیسازی تعجیل کرد ،نتیجه این شد که سهام یا به
عنوان بدهی دولت به دستگاههای عمومی واگذار شد -که
بسیار اشتباه بود -و یا این که سهام به بخشهای عمومی
واگذار شد تا طرحها و مجتمعها را خریداری کنند.
اما تکلیف مردم در واگذاری س�هام چه میش�ود؟
شعارهای زیادی در این زمینه داه شده بود.

به نظر میرس��د که دس��تگاههای عمومی برنامهای
برای واگذاری این س��هام ندارند چرا که نتایج اقتصادی
که دیدند و س��ودی که برایشان حاصل شده در نهایت
آن را به سمت و سویی برده که دیگر برای واگذاری سود
سهام به مردم تمایلی وجود ندارد .به نظر میرسد که ما
مرحله خصوصیسازی را بیشتر به مرحله عمومیسازی

تبدیل کردیم و به همین خاطر این مسئله مورد اعتراض
خیلیها قرار گرفته است .مقدار سهامی که به عنوان بدهی
دولت پرداخت شد بیش از مبلغی است که بخش عمومی
توانایی خرید آن را داشت و به همین خاطر بخش عمومی
فربهتر شده و بخش خصوصی نیز چندان مجوز ورود به
صنعت پتروشیمی را نگرفته است.
در همین زمینه آیا پیشنهاد مشخصی از سوی شما
ارایه شده بود؟

پیشنهاد ما از ابتدا به دولت این بوده و هست که اگر ما
به دستگاههای عمومی بدهکار هستیم اوال این بدهکاری
مربوط به پتروش��یمی نبوده و به دیگر بخشهای دولت
تعلق دارد و حاال سوال این است که چرا پتروشیمی باید
ج��ور دیگر بخشهای دولت را بکش��د .دوم این که بهتر
اس��ت اینها را به بخش خصوصی واگذار کرده و سودش
را به عنوان حق بدهی به دستگاههای عمومی بپردازیم.
حاال باز این س��وال مطرح است ،وقتی بخش خصوصی
که تخصص پتروشیمی ندارد و در گرفتن این سهام جایز
نبوده ،چرا این سهام مجانی در اختیارش قرار میگیرد .به
تبع چنین بخش��ی قدر این سهام را نمیداند و مدیرانی
غیرمتخصص وارد صنعت میشوند .ما باید تالش کنیم
خصوصیسازی را آنطور که هدف بوده ،اجرا کنیم.

اگ�ر بخواهی�م خطاهای عمده صنعت پتروش�یمی
دراین س�الهای اخیر را برش�مریم ،چه مواردی در
ذهن شما است؟

من چندان عالقهای ب��رای انتقاد به دیگران ندارم اما
درباره این سوال باید بگویم که کند کردن روند حرکتی
صنعت پتروش��یمی بزرگترین اشتباه ما در این سالها
بوده است .پتروشیمی تنها نفت و گاز نیست و در کنارش
اشتغالزایی فراوانی شکل میگیرد .خاطرم هست که 50
هزار نفر پیمانکار با ما همکاری داش��ته و ساالنه دو نیم
و تا س��ه ملیارد دالر سرمایهگذاری داشتیم که تمام این
روندها رو به کندی گذاش��ته است و راهاندازی مجدد آن
سالها زحمت و زمان میبرد .متاسفانه این همه خطای
اس��تراتژیک صورت میگیرد که منافع ملی هر ایرانی را
تحت ش��عاع قرار داده اما کسی صدایاش درنمیآید .اما
وقتی مس��وولی در راس امور قرار گرفته و کار میکند تا
سالها از سوی همین مسووالن وقت مورد پرسوجو قرار
میگیرد اما آنهایی که کار نکردهاند هیچگاه مورد س��وال
قرارنمیگیرند.

در سال توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني قرار
داری�م .آیا واقعا در بخش دانش فنی و تکنولوژيکی
صنعت پتروشیمی به خودکفایی رسیدهایم؟

سهم نفت خام ما در بازار جهانی  5تا  6درصد و سهم
ایران دربازار صنعت پتروشیمی جهانی کمتر از نیم درصد
اس��ت .سوال این بود که چرا باید برای صادرات مواد خام
سهم جهانی خوبی داشته باشیم اما نوبت به آمار مربوط
به صادرات پتروشیمی که برسد سهم ناچیزی از تجارت
جهانی داش��ته باش��یم .تصور ما این بود ک��ه میتوانیم
پتروش��یمی را به همان  5درصد نف��ت خام برنامهریزی
شده برس��انیم و برای تسخیر بخشی از بازارهای جهانی
خیز برداش��ته بودیم .البته هنوز هم مطالع��ات بازار آن
موقع و مس��تندات مربوط به شناس��ایی کشورها جهت
س��رمایهگذاری و ورود به بازار جهانی موجود اس��ت اما
واقعیت نش��ان میدهد که ما در این راه نیز گام مثبتی
برنداشتهایم و کماکان خامفروش��ی در اولویت است .به
هر ش��کل امیدواریم که با آیندهنگریهایی که الزمه کار
است در سالهای آینده سهم صنعت پتروشیمی ایران در
بازارهای جهانی به سمت  5تا  6درصد برود که البته رقم
ایدهآلی نیس��ت اما میتواند گام نخستی برای حضور در
بازارهای جهانی باشد.
اگر امروز وزیر نفت بودید چه میکردید؟

در زمانی کوتاه با ایجاد واحدهای اس��تفاده کننده در
داخل هر طور که ش��ده جلوی روند صادرات خام نفت و
گاز از ایران را میگرفتم و برای توسعه صنعت پتروشیمی
برنامهریزی میکردم .به نظر من یکی از مصادیق اسراف
بدون تردید همین صدور نفت و گاز خام اس��ت و تاکید
دارم که نباید میعانات گاز به ش��کل خام صادر شود چرا
که بهترین خوراک برای پتروش��یمیهای ما به ش��مار
میآید .برنامه ما این بود که  25درصد گاز تولیدی کشور
صرف صنعت پتروشیمی شود اما بر اساس آمار ،صنعت
پتروشیمی تنها سهمی هفت تا هشت درصدی از گاز ایران
دارد .البته ما این رقم را به ده درصد رسانده بودیم که حاال
سهم آن پایین افتاده است .مدیران ما باید برای جلوگیری
از ادامه روند صادرات خام نفت و گاز بجنگند و کمی زمان
و حوصله صرف کنند .باید از مسووالن باالدستیشان به
جرات سوال کنند که چرا باید گاز پتروشیمی قطع شود
و میعانات گازی صادر شود .مدیران ارشد نفت ایران نباید
به وزارت نفت اجازه دهند تا افقهای کوتاهی پیش روی
صنعت پتروشیمی ترسیم کند.
مدیران ارش�د اقتصادی به ویژه در ش�رایط اعمال
تحریمها ،چگونه میتوانند به توسعه صنعت کمک
کنند؟

تربیت نیروی انسانی و جذب نیروی جوان متخصص
ت�ا چه می�زان میتواند در پیش�برد اهداف صنعت
پتروشیمیموثرباشد؟

آنچه دیده میشود این است که واحدهای کوچک از
بین رفته و تعداد واحدهای بزرگ در حال ش��کل گیری
اس��ت که یا از خرید همین ش��رکتهای کوچک و یا از
همگرایی چند ش��رکت متوس��ط پا میگیرد .در همین
حال در صنعت پتروش��یمی امروز جهان مرزها در حال
از بین رفتن است .چنانچه شرکت پتروشیمی عربستان
اص��رار دارد تا در چین و امریکا مرکز پژوهش��ی و واحد
تولیدی تحقیقات و بازاریابی خود را داش��ته باش��د .فکر
میکنم ش��رکت سابیک عربس��تان کار درستی کرده و
هم در بوس��تون تگزاس که مرکز تحقیقات جهان است
دفتر نمایندگی دارد و هم در هندوستان که مرکز نیروی
انسانی ارزان به شمار میآید .به همین خاطر است که این
روزها پتروشیمی عربستان در بازارهای جهانی مطرح شده
و زیرساختهای مناسبی برای تولید در این کشور احداث
شده است .بنابراین روند جهانی شدن صنعت پتروشیمی
با شتاب به سوی توسعه و تجهیز صنعت گام برداشته و
الزم است تا مدیران ما نیز در همین راه گام بردارند.

با وج�ود تمام مس�ائل و مخاطراتی ک�ه در صنعت
پتروشیمی ایران وجود دارد ،چه چشماندازی برای
آینده این صنعت ترسیم میکنید؟

یک��ی از ش��اخصههای مدی��ران خ��وب همی��ن امر
آیندهنگری اس��ت .مدیر خوب ،باید هم آیندهنگر باشد و
هم تمام تجربههای به دست آمدهاش را بیکموکاست در
اختیار مدیران آینده قرار دهد .تجربه شخصی من این بوده
که همیشه دستنوشتههایی از تجربههایم را برای مدیران
بعدی به یادگار گذاش��تهام و در جایی نیز هشت ساعت
تجربههای کاری را در فایل صوتی برای مدیر جدید ضبط
کردم .اینها همه به مدیران بعدی کمک خواهد کرد تا در
ترسیم چشماندازهای خود مبتنی بر تجربه و برنامههای
گذشته گام بردارند .امیدوارم که آینده صنعت پتروشیمی
ب��ه سمتوس��ویی رود که س��هم  5درص��د از بازارهای
جهان��ی در آیندهای نه چن��دان دور در اختیار ایران قرار
بگیرد .در همین حال آیندهنگری در این صنعت نیازمند
سرمایهگذاری متمرکز بر دانش فنی و تولید تحقیقات به
روز اس��ت .آیندهنگری در صنع��ت نیازمند توجه به تمام
ذخایر به دست آمده از دورههای مختلف است و نه حذف
یک به یک آنها .بخش دولتی ما باید جای پدر صنعت باشد
و از بخش خصوصی حمایت همه جانبه کند .اما متاسفانه
شنیدم که یکی از مدیران عمومی در جایی گفته که باید
جوری از شر بخش خصوصی رها شویم .این جمله من را
متاثر کرده چرا که بخش خصوصی است که میتواند ایران
را به سمت و سوی توسعه پایدار هدایت کند.

نگر
آینده

بحران از هر جنسی که باشد به مدیر کارآمد نیاز دارد.
جنگ ،تحریم و شرایط نابسامان ارضی همواره در تاریخ
وجود داش��ته و گاهی مثل این روزها ش��دیدتر میشود.
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که اگر
ش��رایط عادی باشد مدیر متوسط هم میتواند کارش را
انج��ام دهد اما لزوم توجه به مدی��ران کارآمد به ویژه در
شرایط بحران باید از سوی مسووالن مورد توجه قرار گیرد.
وقتی که ش��رایط بحرانی و سخت است پذیرش ریسک
و مس��وولیت و کاردانی بیشتری مورد نیاز است و سپری
کردن چنین وضعی به حضور مدیران سطح باال نیاز دارد.

شما روند جهانی شدن صنعت پتروشیمی را چطور
میبینید؟

جهان مرزها در
حال از بین رفتن
است .چنانچه
شرکتپتروشیمی
عربستاناصرار
دارد تا در چین
و امریکا مرکز
پژوهشی و واحد
تولیدیتحقیقات
و بازاریابی خود را
داشته باشد
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این نکته را باید بگویم که به عنوان وزیر صنایع بسیار
به س��اخت و مهندسی داخل کشور عالقهمند هستم اما
هر چیزی زمان میبرد .البته نمیتوان برخی دستاورهای
جهان��ی در صنع��ت پتروش��یمی را نادیده گرف��ت .اما
متاسفانه در دورهای از تاریخ ایران تندرویهایی در جهت
خودکفایی و خوداتکایی صورت گرفته که موجب ش��ده
است تا روند رو به توسعه ما در صنعت کندتر شود .یکی از
نقدها به ما این بود که چرا تکنولوژی را از خارج میخریم
و تاکید داشتند که ما در داخل توانایی ساخت آن داریم،
این درس��ت است اما صنعت پتروشیمی هزاربخش دارد
و هر بخش��ی هم ایدههای جدیدی میطلبد و برخی از
این ایدهها و دانشها در خارج از مرزهای ما تولید شده و
نیازی به دوبارهکاری و صرف هزینه و انرژی نیروی انسانی
نیست .اما با همین حرفها چند سال کار ما را کند کردند

و کارها لطمه دید.

تجربه ش�خص ش�ما ب�رای افزایش ت�وان صنعت
پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی چگونه بود؟

نیروی انسانی یکی از ارکان اصلی پیشرفت این صنعت
اس��ت و خوش��بختانه به لحاظ کمیت و کیفیت نیروی
انس��انی در مرحله خوبی هستیم اما سوال این است که
تا چه میزان برای اس��تفاده از این استعدادها در صنعت
پتروشیمی ایران برنامهریزی و سرمایهگذاری شده است.
در گذشته برای جذب نیروی جوان و با استعداد به صنعت
پتروشیمی  200نفر از همکاران را برای گذراندن دورههای
ام.ب��ی .ای و مدیریت فراخواندیم .ای��ن دوره با همکاری
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کلگری کانادا برگزار شد
و خوشبختانه مدیران جوان در این راه آموزشهای خوبی
دیدند و میتوانس��تند به خوبی به بدنه مدیریتی صنعت در صنعت
نفت ایران تزریق شوند..
پتروشیمیامروز

57

صنعت پلیمر و پتروشیمی

ف-یک بررسی
یکصن 

پتروشیمی هفت سال از سند چشمانداز عقب است
گفتوگو با غالمحسین نجابت ،مدیرعامل اسبق شركت ملی صنایع پتروشیمی

باید هر چه
سریعتر برای
راهاندازی و تشکیل
اتحادیههای
قوی که جای
مزایای شرکت
ملی پتروشیمی را
بگیرند ،اقدام شود

مهندس غالمحسین نجابت از چهرههای ماندگار صنعت پتروشیمی در ایران است و پیش از این در سمتهایی
چون مدیرعامل ش�ركت ملی صنایع پتروشیمی و مش�اور ارش�د وزیر نفت در طرحهای توسعهای فعالیت
کرده و حاال در بخش خصوصی مش�غول به کار اس�ت .نجابت در گفتوگو با «آیندهنگر» نس�بت به وضعیت
خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی نقدهایی را مطرح کرده و تاکید دارد که با گذشت  7سال از چشمانداز
برنامه بیست ساله ایران تا افق 1404باید تمام تالش مسووالن این باشد که افق محقق نشده صنعت پتروشیمی
تحقق یابد ،وگرنه ایران با وجود پیشبینی وضعیت مقام نخست در خاورمیانه ،بعد از عربستان قرار میگیرد.
این مدیر باسابقه ذخایر بیکران نفت و گاز در ایران در کنار دانش فنی و تکنولوژیکی مدیران ایرانی را فرصتی
مناسب برای تمرکز دوباره بر صنعت پتروشیمی و حمایت بخش دولتی از بخش خصوصی عنوان میکند.
مسئله خصوصیس�ازی سالهاس�ت که از سوی
مسووالن پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته ،فکر
میکنید با وجود ضرورت تمرکز بر خصوصیسازی
صنعت پتروش�یمی ایران تا چه میزان برنامههای
مورد نظر محقق شده است؟

باید گفت که اجرای این قانون بر اساس برنامهریزی
قبلی انجام نشده و به گمان من این امر به دلیل تعجیلی
بوده که در امر خصوصیسازی وجود داشته و در نتیجه
اقداماتی شتابزده در حوزه اجرایی صورت گرفت.

ای�ن ش�کل از خصوصیس�ازی ش�تابزده چ�ه
آسیبهایی به همراه داشت؟

نگر
آینده
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با این شکل اجرای خصوصیسازی ،هدف اصل  44و
رشد اقتصادی نادیده گرفته شده و درواقع خصوصیسازی
را با واگذاری اشتباه گرفتند و به جای این که گزارشی از
بهبود و رشد اقتصادی ارایه کنند ،متاسفانه آمار مربوط
به مبالغ ناش��ی از این سرمایهگذاریها از سوی سازمان
خصوصیس��ازی ارایه میش��د و نه آمار رشد و توسعه
صنعت .با این روندی که سازمان خصوصیسازی عمل
کرد بهتر این بود که نامش از س��ازمان خصوصیسازی
به سازمان واگذاری تغییر پیدا میکرد .اما یکی دیگر از
مش��کالت و خطاها در راه خصوصیس��ازی این بود که
به جای دادن سهام به بخش خصوصی ،عمده سهام به

مجموعههای عمومی و دولتی داده شد و به این ترتیب به
جای خصوصی شدن واحد و استفاده از مزایای خصوصی
عمل کردن ،مجموعهها دولتیتر شدند .چنانچه در ابتدا
عمده سهام موجود به سهام عدالت داده شد.البته بقیه
سهام واگذار شده نیز به شرکتهای عمومی ارایه شده
بود که به طور غیرمستقیم زیر پوشش دولت هستند .به
همین خاطر عالوه بر این که در این راه گشایشی صورت
نگرفت ،موجب شد تا سازمانهای متولی این سهام که
مجموعههای تخصصی دولتی بودند کماکان دولتی باقی
بمانند اما در دست یک مجموعه غیرتخصصی .چنانچه
همان مجموعههای دولتی س��ابق دستکم از تجربه و
توان فکری و فنی الزم برای حضور در صنعت پتروشیمی
برخوردار بودند.
در این میان تکلیف طرحهای توسعهای چه شد؟

در مجموع طرحهای توسعهای مغفول باقی ماند .به
این معنا که دیگر س��ازمانهای دولتی که پیش از این
سهام و واحدها را در اختیارداشتند مجاز به سرمایهگذاری
و توسعه نبودند و بخشهای دولتی که سهام عدالت را
دریافت کرده بودند از آنجا که قصد س��وددهی به مردم
و سرمایهگذار را داشتند دیگر روی طرحهای توسعهای
تمرکز نکرده و پرداختن به این طرحها نیز بدون متولی
و س��وددهی باقی ماند .چنانچه نتایجاش در تاخیر ما

برای رس��یدن به اهداف برنامه چشمانداز قابل مشاهده
اس��ت .انتظ��ار میرفت که س��ازمان خصوصیس��ازی
وقتی که این س��هام را از یک بخش دولتی قوی گرفته
و به بخش خصوصی س��پرده بی��ش از اینها به حمایت
و پش��تیبانی از بخش خصوصی کمک کرده و در عین
حال مدام پیگری وضعیت فعالیت نهادها باشد و از این
بخش بیپناه در مقابل آن بخش دولتی قدرتمند حمایت
کند .اما شاهدیم که این نکته به هیچروی جز برنامههای
دولتی قرار نگرفت .بررسیها نشان داده که همان درصد
ناچیز واگذار شده به بخش خصوصی با خال پشتیبانی از
سوی سازمانهای دولتی مواجه بود .نکتهای دیگری که
باید به آن توجه داش��ت این که در واگذاری سهام باید
نخست صالحیت دستگاه مورد نظر برای واگذاری مورد
تایید و بررسی قرار میگرفت که این مهم محقق نشد.
بنابراین مجموعهها و مجتمعها به دست مراکزی افتاد
که بر اساس آنچه پیشبینی شده بود ،توانایی ادامه کار
از عهدهشان بر نمیآمد.
مش�کالتی که واگذاری بخش خصوصی در صنعت
پتروش�یمی با آن رو بهرو شد تا چه میزان رسیدن
صنعت به چش�ماندازهای مورد نظر را به مخاطره
انداخت؟

متاس��فانه درآمد حاص��ل از واگ��ذاری طرحها در
راس��تای توس��عه قرار نگرفت و برای نمونه در بخش
پتروشیمی نتوانستند برنامههای توسعهای پیشبینی
شده در برنامه پنج س��اله چهارم -به عنوان نخستین
برنامه پنج س��اله از چشمانداز بیس��ت ساله -را دنبال
کنند .این مجموعهها پشتوانههایی برای تامین مالی و
فنی طرحهای توسعهای به شمار میآمد که چون اینها
به بخشهای مختلفی واگذار شد ،دیگر توانایی حاصل
از تجمیع از بین رفت و چیزی هم جایگزیناش نشد.
در عین حال آنچه در یک مقطع زمانی چند س��اله اثر

تعیینکننده داشت این بود که وقتی بخش خصوصی
میخواست برای این طرحهای توسعهای تامین مالی
کند ،شرکت طرحهای توسعهای آن را تضمین میکرد
اما متاسفانه این تضمین حذف شد و چنانچه میدانید
سرمایهگذاران نیز توانایی تضمین نداشتند و به همین
خاطر داس��تان س��رمایهگذاری با این شکل از حذف
حمایت تضمین بالتکلیف باقی ماند.
در همین مورد برداشته شدن تضمینها میتوانید
کمی مصداقیتر درباره تبعات ناش�ی از حذف آن
بگویید؟

وقتی تضمینی برای تامین مالی نداش��ته باش��ید،
نمیتوانی��د تامین مالی را انجام دهید .بنابراین از قبل
ارزیابی ش��ده بود که این کار ضروری است و دولت نیز
مصوباتی ارایه داد که هیچکدام عملی نش��د .در قانون
بازسازی مصوب مجلس گفته ش��ده که سرمایهگذار
میتوان��د حدود  10ت��ا  20درصد مبل��غ را نزد بانک
گذاشته و بانک تامین مالی را انجام دهد .اما این مصوبه
در عمل دو مشکل ایجاد میکرد .یکی این که با بیست
درصد نقدینگی بلوکه شده بنیان مالی سرمایهگذار کمتر
شده و بانکها حاضر نبودند از بخش خصوصی حمایت
کنند و برای همین سرمایهگذاران را در مبالغ سنگین
به رسمیت نمیشناختند و از سوی دیگر شرکت ملی
صنایع پتروش��یمی در مقاطع تعیینکنندهای از زمان
پشتیبانیاش را قطع کرد که خوش��بختانه در دوران
وزارت مهندس قاسمی به عنوان وزیر نفت ،این پشتیانی
برقرار شده و امیدواریم که وارد فاز عملی شده و یکی از
مشکالت پیش روی سرمایهگذار حل شود.

روند واگذاری بخش خصوصیس�ازی فعالیتهای
ش�رکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز تحت شعاع
قرار داد .ش�ما که خودتان دورانی مدیرعاملی این
ش�رکت را بر عهده داشتید ،تحلیلتان از این فراز
و فرودها چیست؟

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با برندی که در دنیا
داشت چه به لحاظ فروش در بازار و چه به لحاظ اعتبار
جهانی ،بس��یار برای کشور تاثیرگذار بود .این شرکت از
لحاظ پیشف��روش محصوالت به لح��اظ تامین مالی
قدرتمند بود در صورتی که با متفرق شدن این واحدها این
پشتیبانی دیگر امکانپذیر نبود .در وضعیتی که واگذاری
بخش خصوصی به این شکل انجام شده و حیطه فعالیت
ش��رکت ملی پتروشیمی نیز محدودتر از گذشته است،
باید هر چه سریعتر برای راهاندازی و تشکیل اتحادیههای
قوی که جای مزایای شرکت ملی پتروشیمی را بگیرند،
اقدام ش��ود .با تدوین اصل قانون خصوصیسازی که از
سوی مقام رهبری ابالغ شد مجلس در واقع تمام ابعاد
کار را در آن قان��ون ندید و بدتر از آن در عمل نیز اصل
هدف فراموش شد و کارهای بیربطی انجام شد .خالصه
ما بدون آن که چاه را بکنیم منار را باال آوردیم و مشکل
سرجای خودش باقی ماند.

بله و البته این بحث پیش آمده بود که با تاخیری که
ایران در مقابسه با عربستان دارد چطور میتوانیم فاصله به
وجود آمده را جبران کرده و از این کشور پیشی بگیریم.
ام��ا در همین حال باید بگویم که ذخایر گازی ایران در
مقایسه با عربستان بسیار قوی بوده و تولید پتروشیمی از
هیدورکربنهای گازی بسیار به صرفهتر است .بنابراین در
بخش خوراک ،ایران در مقایسه با عربستان وضع بهتری
دارد و حت��ی در بخش دانش فنی و مدیریت و طراحی
و مهندس��ی و اجرا و س��اخت تجهیزات .که هر دو این
فاکتورها عوامل تعیینکننده برای توسعه به شمار آمده
اما با وجود همه این امتیازها متاسفانه راه آمده ما چندان
قابل دفاع نبوده و نگرانیم که عربس��تان چنان از ایران
پیشی بگیرد که رسیدن به آن کار دشواری باشد.
و این که به نظرشما با وجود وضع مدیریتی کنونی
اتخاذ تمهیدات ب�رای برونرفت از این وضعیت در
دستور کار قرار خواهد گرفت؟

برای رسیدن به آن هدف مدیریت یکی از فاکتورهای
مورد نظر اس��ت و دیگر ملزوماتی نیاز است که اگر آنها
فراهم نشود ،مدیریت نیز نمیتواند در این میان معجزه
کند .باید دید که آن ملزومات تا چه اندازه برای حرکت
 13ساله آینده ما مدنظر قرار میگیرد.

و آن ملزومات از دیدگاه شما چیست؟

دولت و مجلس باید توسعه در زمینههای کالن را به
عن��وان محور کار خود مورد توجه قرار دهند .در همین
حال تامین مالی طرحهای پتروشیمی و در اولویت بودن
این طرحها از سوی مجلس و دولت لحاظ شود .در کنار
این دو عامل الزم است تا شرایطی به وجود آید که آنچه
تصویب میشود بتواند در عمل نیز اجرایی شود .البته این
هم از اولویت کارها بر میآید و این که چه کار و برنامهای
در الویت و دستور کار ما قرار گرفته است.

عام�ل تحری�م را در تضعیف صنع�ت نفت چطور
ارزیابیمیکنید؟

آنچه که مسلم است این که تحریم همیشه در همه جا
اثر دارد و مهم این که آیا شما تمهیدات الزم برای مقابله با
تحریم را به موقع اتخاذ میکنید یا نه .نظر من این است
که با پتانس��یلهای ما چه اجرایی چه فنی و چه مالی،
اگر تصمیمهای متناسب اتخاذ میشد اثرات تحریم بسیار

من قط��ر را چن��دان رقی��ب جدی ب��رای صنعت
پتروش��یمی ایران نمیبینم .اما عربستان رقیبی جدی
برای صنعت پتروشیمی ما به شمار میآید و اگر تا وقت
پیش روی ما باقی است ،جبران مافات نکنیم بدون تردید
این کشور در بازارهای جهانی گوی سبقت را از ما خواهد
ربود و در آن شرایط رسیدن صنعت پتروشیمی ایران به
عربستان کار دشواری خواهد بود.
انتقال تجربه مدیران در صنعت نفت و پتروشیمی
ایران چطور انجام میشود ،چرا بسیاری از مدیران
ارشد نفت امروز کنار گذاشته شدهاند؟

فک��ر میکنم که این روند طبیعی بوده و همیش��ه
همینطور بوده و خواهد بود و طبیعی است که هر فردی
یک دوره کاری داشته و دورهای نیز از کار کنار گذاشته
شود .این مسئله چرا برای مدیران و چه برای کارمندان
اتفاق افتاده و دستکم در ایران اتفاق نادری نیست .به هر
شکل باید این واقعیت را پذیرفت یک دورهای میآییم و
در یک دوره هم باید جای خودمان را به دیگران بدهیم و
در نهایت به پایان کار حرفهایمان می رسیم.

در س�خنانتان تا حدودی به مسائل آینده صنعت
پتروشیمیاشارهداشتید.چشماندازتانبرایآینده
این صنعت چیست؟

صنعت پتروشیمی بخشی از حرکتهای توسعهای
کش��ور اس��ت ،بنابراین با توجه به این که ما بر حسب
مصالح نظام تصمیم گرفتهای��م که روی برخی مواضع
بایس��تیم ،به تبع باید انتظار داش��ته باشیم تا نهادها و
کش��ورهایی حلقه فعالیت را ب��رای ما را تنگتر کنند.
بنابرای��ن باید به جای پررنگتر ک��ردن تحریم داخلی
توسط خودمان و عدم استفاده از امتیازهای چشمگیری
که داریم ،به سمت استفاده حداکثری از نیروی مدیریتی
و انس��انی و فنیمان باش��یم نه این که نیروهای ما در
داخل نیز یکدیگر را خنثی کنند .آیندهنگری در ارتباط
با اتخاذ تصمیمهای مناسب در شرایط متفاوت به این
صورت است که شما موضعگیریهای جهانی و داخلی
را میدانید و باید بر اساس همین موضعگیریها ،بهترین
روش و راهکار ارایه ش��ود .اگر این رویدادها را به موقع
دیدی��د و تمهیدات الزم را پیشبینی کردید آن رویداد
به ش��ما صدمهای نخواهد زد اما اگر اجازه دادید که آن
رویداد به وجود آمده و صنعت و کش��ور ش��ما را تحت
تاثیر قرار دهد ،دیگر چندان راه حلی باقی نخواهد ماند.
بنابراین وقتی مواضع برای من قطعی است و رویدادهای
آن نیز قابل پیشبینی است اجازه دهیم تا بهترین اتفاق
ممکن در صنعت بیفتد.
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ارزیابی ما این بود که ایران در آینده صنعت پتروشیمی
جهان با تکیه بر مواد خامی چون نفت و گاز رو به توسعه
خواهد گذاش��ت .همانطور که میدانی��د امروز تمرکز
جهان نیز روی صنعت نفت و گاز کمتر شده و فضا برای
هرگونه سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی بازتر شده

به هر ش�کل رقبای منطقهای ایران ای�ن روزها به
خوبی روی صنعت پتروشیمیشان سرمایهگذاری
میکنند.اینطورنیست؟

در مبحث توسعه جهانی پتروشیمی میخواهم به
بحث مقایسه وضعیت پتروشمی ایران و عربستان و
قطر به عنوان کشورهای رقیب در منطقه بپردازید
و تحلیلتان را از آینده رقبای خاورمیانهای صنعت
پتروشیمیایرانبگویید؟

در بخش خوراک،
ایران در مقایسه
با عربستان وضع
بهتری دارد و حتی
در بخش دانش
فنی و مدیریت و
طراحی و مهندسی
و اجرا و ساخت
تجهیزات .که هر
دو این فاکتورها
عواملتعیینکننده
برای توسعه به
شمار میآید

نگر
آینده

رون�د جهانی ش�دن صنعت پتروش�یمی را چطور
می بینی�د .آیندهنگری جای�گاه ایران بر اس�اس
واقعیتهای امروز صنعت چگونه است؟

چرا که این صنعت در مقایسه با نفت و گاز بسیار مقرون
به صرفهتر بوده و البته نیازمند سرمایهگذاری و مدیریت
بهینه منابع خام است .اقتصادیترین کار ممکن استفاده
از نفت و گاز در صنعت پتروشیمی است و آینده صنعت
پتروش��یمی هم از همین نفت و گاز است که میتواند،
ارزش افزوده به وجود آورد .تولید محصوالت پتروشیمی
از گاز بس��یار اقتصادیتر از نفت اس��ت و ایران کشوری
است سرشار از منابع گازی .از سوی دیگر چه در بخش
بنیه فنی و چه خوارک اولیه و توان تکنولوژیک ایران در
منطقه خاورمیانه در رتبه خوبی قرار دارد و بدون تردید
با داش��تن تمام این فاکتورها انتظار این است که ایران
در صنعت پتروش��یمی مقام نخست را داشته باشد که
این امر در برنامه چشمانداز بیست ساله نیز مورد تاکید
قرار گرفته تا ما در پایان برنامه چشمانداز به مقام نخست
منطقه در تولید مواد پتروشیمی برسیم ،البته اما و اگرها
بر سر تحقق این ایدهآل فراوان است.

ناچیز بود .اما به هر شکل مهمترین عامل تعیینکننده در
شرایط کنونی این است که باید به نسبت ابعاد تحریمها،
تصمیمگیریهای ویژهای اتخاذ کنیم که امکان برونرفت
ما از وضعیت بحرانی را فراهم آورد .البته ارزیابی من این
است که ما چنین تصمیمگیریهایی را لحاظ نکردهایم.
بنابراین با توجه به امکانات و پتانسیلهایی که داریم اگر
به موقع مسائل پیشبینی ش��ده و راههای امکانپذیر و
تصمیمهای الزم اتخاذ شود ،بدون تردید بسیاری از این
مسائل مبتال به حل خواهد شد.
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ربع قرن ثروتمندان

بوکار
کس 

لری پیج
پدر ثروتمند
نسل جدید
شرکتها
رازهای موفقیت
بوکار
و تجربیات کس 
توچهارمین ثروتمند جهان
بیس 
لری پیج :مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران شرکت گوگل

ثروت خالص 18 :میلیارد و  700میلیون دالر (تا ماه مارس )2012
سن 39 :سال
منابع ثروت :شرکت گوگل ،ثروت خودساخته
محل اقامت :پالو آلتو ،کالیفرنیا
تابعیت :ایاالت متحده امریکا
تحصیالت :فوق لیسانس علوم از دانشگاه استنفورد ،لیسانس علوم از دانشگاه میشیگان
وضعیت تاهل :متاهل و صاحب یک فرزند
رتبه  24بین میلیاردرهای ایاالت متحده امریکا
رتبه 30بین قدرتمندترین چهرهها

نگر
ه شماره دوازدهم  /فروردین و اردیبهشت 91
آیند

پیج چطور
ثروتمند شد و
سران گوگل چطور
این شرکت را به
بهترین جای دنیا
برای کارمندان
تبدیلکردند؟
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لری پیج هنوز  ۴۰س��اله نش��ده ام��ا در تازهترین
فهرس��ت مجله «فوربس» ،ثروتمند ش��ماره  ۲۴دنیا
شده اس��ت .مهمتر این که مجله «فورچن» ،شرکت
تحت مدیریت او را بهترین شرکت دنیا برای کار کردن
معرفی کرده اس��ت .پیج چطور ثروتمند شد و سران
گوگل چطور این شرکت را به بهترین جای دنیا برای
کارمندان تبدیل کردند؟ پرونده ویژه کسب و کار این
شماره به همین مسئله اختصاص دارد و گزیدهایست از
ویژه نامههای اخیر فوربس و فورچن .به نوشته فورچن،
ممکن است گوگل را شرکتی اینترنتی بدانید که هیچ
شباهتی با شرکت شما ندارد ،اما فضای کار ایجاد شده
در گوگل از دید تحلیلگران میتواند الگوی هر شرکتی
باشد که نمیخواهد در چارچوبهای سنتی محدود
بماند .لری پیج در س��ال گذشته میالدی پست مدیر
عاملی گوگل را بار دیگر از اریک اشمیت تحویل گرفت.
ثروت او هم دچار فراز و فرودهای زیادی ش��ده است.
مثال وقتی قیمت سهام گوگل سه درصد کاهش پیدا
ک��رد ،ثروت خالص لری پیج هم  1.1میلیارد دالر کم
شد .پیج در زمانهایی که در شرکت گوگل نیست به
دلمشغولیهای شخصیاش میدان میدهد .مثال این
که مجموعهای از منازل را در پالو آلتو خریداری میکند
که از سلولهای سوختی جدید و انرژی ژئوگرمایی و
جمع کردن آب باران استفاده میکنند .او در عین حال
از دوچرخه و ماشین اس��پورت الکتریکیای استفاده
میکند که توسط تسال موتورز ساخته شده است؛ یعنی
همان شرکتی که پیج و سرگئی برین -دیگر بنیانگذار
گوگل -سرمایه گذارش هستند.

شرکت ما خانواده ماست

مصاحبه مجله «فورچن» با لری پیج ،مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران گوگل
ش�رکت گوگل کارش را از یک گاراژ ش�روع کرد .اما ان�گار از همان زمان به
یکی از بهترین جاها برای کار کردن تبدیل ش�د .البته هر کس�ی هم نمیتواند
التحصیالن کاربلدی که میتوانس�تند از
آنج�ا کار کند .از همان ابتدا ،آن فارغ
ِ
مصاحبه سخت و پیچیده شرکت گوگل موفق بیرون بیایند ،با یک محیط کاری
عالی مواجه میش�دند .بعدها شرکت گوگل خیلی بزرگ ش�د و قاعدتا درباره
موقعیت کارفرمایی در گوگل در سالهای اخیر چه
تفاوتی کرده است؟

خب هر چه که ش��رکت بزرگ ش��د این موقعیت
هم خیلی تغییر کرد .اما من از وقتی که در استنفورد
درس میخوان��دم این را میدانس��تم که دانش��جوی
فارغالتحصی��ل توانای��یاش را دارد که کارهای خوبی
انجام بدهد .پروژهه��ای کاریِ خوب هم طبعا خیلی
خواهان داش��تند .ما س��عی کردیم از همین جنبه در
گوگل اس��تفاده کنیم و خیلی هم مفید بود .اگر قرار
اس��ت دنیا را عوض کنیم باید به مس��ائل مهم توجه
زیادی داشته باش��یم .وقتی حس میکنید که دارید
روی پروژهه��ای معن��ادار و تاثیرگ��ذار و مهمی کار
میکنید همهچیز عوض میشود .صبح با هیجان کار
از خواب بیدار میش��وید .فکر میکنم آنچه که دنیای
ام��روز ما کم دارد همین هیجان بوده .اما ما در گوگل
سعی کردیم این فضا را داشته باشیم.

استخدام نیروهایش هم موضعی واقعگرایانهتر پیدا کرد .از سال گذشته ،گوگل
دانشگاهی تازهکارتر هم مصاحبه استخدامی برگزار میکند که
حتی در نهادهای
ِ
ساعتها هم به طول میانجامد! حاال لری پیج که در ابتدا مدیرعامل گوگل بود
و بعدا دوباره این پست را به دست آورد ،در این مصاحبه تاکید میکند که گوگل
یک خانواده است و همین فضا را بین کارمندانش هم ترویج میکند.

دارد .در گذشته ،کارمندان باید یکجوری از خودشان
در برابر کارفرما محافظ��ت میکردند .اما من حاال به
عنوان رییس یک مجموعه ت�لاش دارم به کارمندان
نشان بدهم که موقعیتهای فراوانی برایشان مهیا است
و حس آنها هم این اس��ت که دارن��د کار تاثیرگذاری
انجام میدهند و سهمی به نوبه خودشان در جامعه ایفا
میکنند .در سطح جهانی هم کار بزرگتری دارد انجام
میش��ود .خالصه این که هدف من در گوگل ،رهبری
کردن بوده و نه رهبری شدن.
در گوگل نوعی ویژگیهای خاص س�بک زندگی
مورد توجه قرار دارد ،مثال غذای رایگان و ماس�اژ
برای کارمن�دان .چط�ور میخواهی�د تجربیات
کارمندان را از این طریق شکل بدهید؟

مهم است که در هر کمپانی فضایی شبیه خانواده
ایجاد ش��ود .طوری که همه حس کنند واقعا بخشی
از کمپانی هس��تند .وقتی به این شکل با مردم رفتار
میکنی��د ،کار هم بازدهی بهت��ری دارد .به جای این
که دغدغه س��اعت کار آنها را داشته باشید ،به نتیجه

و ب��ازده کار آنها فکر میکنید .ما بای��د به نوآوری در
عرصه مناسباتمان با کارمندها ادامه بدهیم و ببینیم
که بهترین کارهایی که میش��ود برای آنها انجام داد
چیس��ت .مثال به وضعیت سالمتی کارمندان اهمیت
زیادی میدهیم و سعی داریم به آنها کمک کنیم که
سالم بمانند و دخانیات مصرف نکنند .به همین خاطر،
هزینههایی هم که از این بابت روی دست شرکتمان
مانده خیلی کمتر از ش��رکتهای دیگر بوده اس��ت؛ مهم است که در
چون از اول به شکل دیگری با قضیه برخورد کردهایم .هر کمپانی فضایی
کارمندان ما ش��ادتر و پربازده تر از هر کارمند دیگری شبیهخانواده
هستند و همین اهمیت زیادی دارد.

یعن�ی خیلیها در گوگل س�یگار میکش�یدند؟
میش�ود مثالی درباره تالشهایت�ان برای بهبود
وضعیت سالمتی در شرکت ارائه بدهید؟

نگر
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خیلیها برای ورزش به باش��گاههای بزرگ و خیلی
مجه��ز میروند .اما ما متوجه ش��دیم ک��ه کارمندان
آن حس انجام کار خطیر را چطور برای هزاران نفر
بیش��تر به باش��گاههای کوچکی که در فاصله نزدیک
از کارمندانتان به وجود میآورید؟
قرار داش��ته باشند میروند و ما این شرایط را به شکل
از همان سال  1998میالدی
بهتری برایشان فراهم کردیم .از
ک��ه کارم��ان را ش��روع کردیم،
طرف دیگر ب��ه کارمندان غذای
روایت یک کارمند
ماموریتمان این بود که س��ر و
س��الم ارائه میدهیم .پزشک هم
سامانی به اطالعات دنیا بدهیم.
شرکت گوگل از بابت خیلی چیزها به عنوان یکی از بهترینها در دنیا شناخته شده است .اما برخی از در س��اختمانها داریم .تازه باید
یادم هس��ت ک��ه جلس��اتی در
مزایایی که گوگل در اختیار کارمندانش قرار میدهد تا حد زیادی به خالقیت خود آنها هم بستگی دارد .کارهای بیشتری هم در این راستا
روزه��ای جمعه داش��تیم و آن
یکی از این مزایا این است که گوگل کارمندان خود را ترغیب کرده که بیست درصد از ساعت کاری خود انجام بدهیم .ه��ر چه کارمندان
روزها صد کارمن��د جذب کرده را به پروژهای در داخل شرکت اما خارج از محدوده اصلی کار هر کارمند اختصاص دهند.
س��المتر باقی بمانند برای ما هم
بودیم .خیلیها به من میگفتند:
یکی از کارمندان موفق در این عرصه ،الیانا موریلو است که بیست درصد از ساعت کاری خود را به بهتر اس��ت .اگر قرار باش��د برای
«صد نفر خیلی زیاد اس��ت ،چرا
همراهی با صاحبان صنایع و کسب و کارهای کوچک اختصاص داده است .او از این راه در تالش است ورزش و مراجعه به پزشک مجبور
دوب��اره باید نیرو بگیریم؟» و من
که این افراد را به استفاده بیشتر از ابزارهای گوگل راهنمایی کند .معموال بسیاری از صاحبان کسب و باش��ید جای دوری بروید و جای
میگفتم خب ،سر و سامان دادن کار نمیدانند که چگونه باید کاری کنند که وبسایتشان در جستوجوی گوگل نمایان شود .گاهی هم پارک پیدا کنید و معطلی بکشید،
ب��ه اطالعات دنیا که کار صد نفر نمیدانند که ابزارهای گوگل ،چه موقعیتهای خوبی برای انجام تبلیغات کار در اختیارشان قرار میدهد .انگیزهتان برای رفتن کم میشود.
نیست .این کار را باید عده زیادی
موریلو یکی از افرادی است که در این راستا به آنها کمک میکند .او در عین حال این فعالیت را نوعی اما کارفرما میتواند همه اینها را به
انجام بدهند .ما هم خوششانس رضایت شخصی برای خودش نیز تلقی میکند .او به پدرش اشاره میکند و میگوید« :او اپتومتریست شکلی دیگر فراهم کند.
بودیم که پروژههایی که رویشان است .در گذشته ،فعالیتهای داوطلبانه زیادی داشت و به صورت رایگان در کلینیکها به بیماران مشاوره
آیا فعالیتهای گوگل خیلی
کار کردیم نتای��ج عظیمی دربر میداد .من آن روزها کنارش بودم .حتی مادرم هم که معلم بود برای گروههایی از مهاجران ،کالس برگزار
حول محور مق�ر اصلیاش
داشتند و البته انرژی زیادی هم میکرد .من هم حاال دوست دارم به نحوی دیگر ،آن فعالیتهای داوطلبانه را ادامه دهم .خوشحالم که این
است؟ شما دفاتر زیادی در
برایشان صرف شد .فکر کنم هنوز فعالیتها را میتوانم در محل کارم هم پیگیری کنم».
سراس�ر دنیا داری�د اما آیا
کارهای خیل��ی مهم زیادی باید
ق�درت اصلی گوگل در مقر
انجام ش��ود و ما هم منابعش را
«مانتن ویو» است؟
داریم .مسائل زیادی در دنیا باید
یک س��وم کارمن��دان ما در
حل و فصل شود.
«مانتن ویو» هس��تند .امیدوارم
فرهنگ گوگل را چطور خالصه
در آین��ده بتوان تمرکز روی این
میکنید؟
مقر را کمتر کرد و ابزارهایی برای
ای��ن روزه��ا اوض��اع کار ب��ا
بهبود کار از نقاط دیگر هم فراهم
شرایطی که مثال پدربزرگ من
کرد .به هر حال کالیفرنیا جای
در آن کار میک��رد خیلی فرق
خیلی خوبی برای زندگی است.

ایجاد شود .طوری
که همه حس کنند
واقعا بخشی از
کمپانیهستند.
وقتی به این شکل
با مردم رفتار
میکنید ،کار هم
بازدهیبهتری
دارد
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بوکار
کس 

ایستاده کار کن!
نگاهی به آنچه که کارمندان گوگل را شاد نگه میدارد
حتی در «سیلیکون ولی» که آن همه غول تجاری دور هم جمع شدهاند نیز ستاره گوگل از خیلیهای دیگر
درخش�انتر است .تقریبا  32هزار کارمند را میبینید که دارند با نرمافزارهای تلفن همراه یا الگوریتمهای
جستوجو ور میروند .الزلو باک -جانشین بخش عملکرد نیروی انسانی در شرکت گوگل -در این خصوص
میگوید« :در سازمانهای بزرگ معموال خیلیها تمایل دارند که سلسله مراتب و درجاتی را برای خودشان
تعریف کنند .اما ما تمام تالش خود را کردهایم که با این پدیده مقابله کنیم و فضای دوستانهتری را به وجود
بیاوریم» .این فضای دوس�تانه بیش�تر با مزایای خاصی ایجاد ش�ده که ش�رکت گوگل برای کارمندانش در
نظر گرفته و از این جهت ،کمتر ش�رکتی میتواند با گوگل رقابت کند .گوگل غذای رایگان ،لباسش�ویی و
خشکشویی در محل ،مجموعه ورزشی و مزایای دیگری برای کارمندانش در نظر گرفته است .این مزایا باعث
شده که مجله «فورچن» ،شرکت گوگل را به عنوان «بهترین جایی که میتوان در آن کار کرد» معرفی کند.
فیتنس در فضای باز

گوگل به فعالیت ورزشی کارمندانش اهمیت زیادی
میدهد و از این جهت از هیچ امکاناتی فروگذار نمیکند.
گوگل مدتی پیش یک فضای ورزشیباز برای کارمندانش
ساخت که مجموعه ورزشی گارفیلد نام گرفته است .در
این مجموعه ،زمین فوتبال ،بسکتبال ،دو زمین تنیس و
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بسیاری امکانات ورزشی دیگر وجود دارد.
ورزش در فضای داخلی

امکانات زیادی نیز در فضای داخلی برای کارمندان
گوگل در نظر گرفته شده که از آن میان میتوان به بازی
بولینگ و کالسهای حرکات موزون اش��اره کرد .گاهی
خود کارمندان گوگل به همکارانشان درس میدهند.

غذا برای همه

گوگل مشهور است به این که به کارمندانش غذای
رایگان میدهد و با بزرگ شدن شرکت هم این برنامه
تغییری نکرده اس��ت .گوگل در سال  2007میالدی
توس��ط مجله فورچن به عنوان بهترین ش��رکتی که
میت��وان در آن کار ک��رد انتخاب ش��د و از آن زمان
تاکنون ،تعداد کارمندانش س��ه برابر ش��ده است .به
همین ترتی��ب ،امکانات برای پذیرایی از این جمعیت
نیز افزایش یافته است .مثال در مقر اصلی گوگل که به
«مانتن ویو» معروف اس��ت تعداد کافه تریاها از  11به
 25افزایش یافته است.

بنشین یا بایست

نشستن ممکن است برای سالمتی مضر باشد.
بر اساس آمار انجمن سرطان امریکا زنانی که روزانه
بیش از شش ساعت مینشینند 37 ،درصد احتمال
ابتالیشان به سرطان بیشتر است از زنانی که کمتر از

سه ساعت در روز در حالت نشسته هستند( .این رقم
برای مردان  18درصد است) .شاید به همین خاطر
است که بسیاری از کارمندان گوگل ترجیح میدهند
موقع کار کردن بایستند .طراحی یک میز استاندارد
کار برای حالت ایس��تاده از جمله نکاتی بود که در
سال گذشته به شدت با استقبال کارمندان گوگل
مواجه شد .کارمندان گوگل در این راستا میتوانند
بر اس��اس قراردادی که با شرکت ارگوالب به امضا
رس��یده ،مدل میز خود را انتخ��اب کنند و آن را با
ارتفاع و اندازه مورد نظر خودش��ان سفارش بدهند.
آمار غیررسمی نشان میدهد که استفاده از میز کار
برای حالت ایس��تاده اخیرا در گوگل افزایش زیادی
داشته است.
سهم غذای دریایی

در ماه مه س��ال  2011میالدی برنامه اس��تفاده از
ش��یالت و غذاهای دریایی در گوگل مورد توجه قرار
گرف��ت .هر کارمن��دی در گوگل میتوان��د با قیمت
مناسبی از شیالت تازهای که برای گوگل تهیه میشود
استفاده کند.
آدم معروفها میآیند

س��ر زدن آدمهای معروف به ش��رکت گوگل اصال
عجیب نیس��ت .مثل باراک اوبام��ا و جان مک کین،
و بس��یاری از روزنامهن��گاران و نویس��ندگان معروف.
حتی خوانندهه��ای رپ هم در مقر گوگل برنامه اجرا
کردهاند.
موبایل مجانی

یک��ی از مزایای مهم کار کردن برای ش��رکتی که
ارائهدهنده بزرگترین سیستم عامل موبایل بوده این
است که از تکنولوژی رایگان استفاده کنید .گوگل به
کارمندانش تلفنهای هوش��مند زیادی داده و یکبار
هم به عنوان هدیه به برخی از آنها سامسونگ گلکسی
نکسوس داده است.
بچهها وضعشان خوب است

ش��رکت گوگل ب��ه کارمندانی ک��ه صاحب بچه
میش��وند مرخصی خوبی میدهد -به مادران  18ماه
و به پدران  12ماه .البته مزیتهای دیگری را هم برای
آنها در اوای��ل آن دوران در نظر میگیرد .کالسهایی
هم برای پدران و مادران جدید در محل شرکت برگزار
میشود 500 .دالر هم به عنوان کمکی برای خدمات
م��ورد نیاز بچهداری در ماههای اول به پدران و مادران
جدید ارائه میشود.

چطور رویاهایمان را واقعی کنیم
بخشهایی از سخنرانی لری پیج
درباره موفقیتش و رویای پولسازش
شاید خیلیها باورشان نشود .اما برخی از چهرههای موفق در دنیا از خوابهای خودشان برای پیشرفت
سود بردهاند .لری پیج یکی از آنهاست .او که مدیر عامل گوگل و یکی از بنیانگذاران این شرکت است در
سخنرانیای که در سال  2009میالدی در دانشگاه میشیگان ایراد کرد نکاتی جالب را در این خصوص مطرح
کرد و گفت که سکوی پرتاب ایدههایش برای شکل گیری شرکت گوگل بر مبنای خوابی بوده که او در دوران
کالج دیده است .پیج در زمانی که آن خواب را دید  23سال داشت و از دستمایه رویایی که دیده بود استفاده
کرد و آن را پرورش داد تا این که توانست به یکی از بازیگران عرصه اینترنت تبدیل شود .گویا پیج نیمهشب
از خواب میپرد و این رویای خود را یادداشت میکند و ظاهرا این پولسازترین خواب دنیا بوده است!

چطور باید دنیا
را تغییر داد؟
به نظر من با
کار کردن روی
چیزی که به طرز
ناراحتکنندهای
جالب باشد!
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من به دنبال کردن خوابها و رویاهایمان اعتقاد
دارم .در واق��ع میگویم باید راهی برای واقعی کردن
آنها وجود داشته باشد .حتما برای شما هم پیش آمده
که از خواب بپرید و بخواهید بخش��ی از خوابتان را
یادداشت کنید اما کاغذی کنار دستتان نیست و فردا
صبح هم همه چیز را فراموش کردهاید .یک شب در
 23سالگیام از خواب پریدم .با خودم فکر کردم که
چه میش��د اگ��ر کل وب را دانلود میکردیم و فقط
لینکهایش را نگه میداشتیم ...بالفاصله خودکاری
قاپیدم و ایدهام را نوشتم! بعضی وقتها واقعا باید از
خواب پرید و نکات مهم را یادداشت کرد .باقی شب را
به فکر کردن درباره جزییات این ایده و این که چطور
باید شروعش کرد گذراندم.
مدتی بعد به تری وینوگراد -مشاورم در دانشگاه-
گفت��م که به نظرم دانلود کردن کل وب ،چند هفته
طول میکش��د .او س��ری تکان داد و چیزی نگفت.
ظاه��را میدانس��ت که خیلی بیش��تر از اینها طول
میکش��د .من زیادی خوش بین بودم .البته چندان
هم به راه انداختن یک موتور جستجوی اینترنتی فکر
نکرده بودم .اما مدتی بعد فهمیدم که چگونه میتوان
راه بهتری برای طبقهبندی صفحات وب پیدا کرد و از
آن طریق موتور جستجوی اینترنتی را به کار انداخت.
اینجا بود که گوگل متولد شد .نتیجه اصلیاش این
ب��ود که وقتی یک خواب خاص میبینید دنبالش را
بگیرید؛ ممکن است موفق شوید!
وقتی اینجا در دانشگاه میشیگان درس میخواندم،
به م��ا یاد میدادند که چط��ور رویاهایمان را واقعی
کنیم .میدانم به نظر خنده دار میآید .اما این همان
چیزی است که من سعی کردم یاد بگیرم .یکبار هم
در یک اردوی آموزشی شرکت کردم که شعارش این
بود« :برای «غیرممکنها» احترامی قائل نباشید» .آن
برنامه مرا ترغیب کرد که ایدهه��ای دیوانهوار را پی
بگیرم :میخواس��تم یک سیستم سریع شخصی در

کمپس دانشگاه بسازم که جایگزین اتوبوسها شود.
هنوز هم به آن سیس��تم حمل و نقل فکر میکنم.
درواق��ع روی��ای آن روزم را هنوز کنار نگذاش��تهام.
واقعیت این است که بسیاری از کارهایی که انسانها
س��عی میکنند یاد بگیرند (مثل آشپزی ،نظافت و
رانندگی) در آینده چندان مورد توجه قرار نخواهند
داشت و لزومی ندارد که انسان انجامشان دهد .پس ما
فرصتی داریم برای آن که به غیرممکنها دهن کجی
کنیم و دنبال کارها و راه حلهای جدید باشیم.
به نظر من بهتر است که رویاهای بلندپروازانهمان
را دنبال کنیم .شاید خیلی احمقانه به نظر بیاید .اما
خب در کارهای احمقانه معموال رقیب هم نداریم و
میتوانیم کار خودمان را پیش ببریم .تعداد آدمهایی
که من بشناسم و واقعا اینقدر دیوانه باشند به تعداد
انگشتان دست هم نمیرسد .بهترین آدمها همیشه
سراغ بزرگترین چالشها میروند و این همان کاری
اس��ت که در گوگل انجام ش��د .ماموریت ما این بود
که اطالعات دنیا را س��ر و سامان بدهیم و آنها را به
ش��کلی جهانی و مفید در دسترس همه قرار دهیم.
مگر میش��ود که از چنین ایدهای ذوقزده نشویم؟
اما خب من و بینانگذار دیگر گوگل -یعنی سرگئی
برین -ج��رات نکردیم گ��وگل را راه بیندازیم چون
میترسیدیم از برنامه دکترایمان جا بمانیم و اخراج
شویم .بعدش هم که کار شروع شد حس میکردیم
دو تا کرم خاکی هس��تیم که داریم در توفان در یک
ج��اده حرکت میکنیم! اما باالخ��ره کار خودمان را
کردیم .س��ه تا کارتن اعتباری را خالی کردیم و کلی
هارد دیسک خریدیم و پشت کامیون انداختیم و با
خودمان بردیم .اینها اولین س��ختافزارهای گوگل
بودند.
خالصه این که فک��ر میکنید چطور باید دنیا را
تغییر داد؟ به نظر من با کار کردن روی چیزی که به
طرز ناراحتکنندهای جالب باشد!
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کتابخانه

ایدههایی
برای تمام فصول
نگاهی به کتابی که سیر ایدههای انسان از گذشته به آینده را
بررسی میکند

ایده های بزرگ:
دستاوردهایگذشتهچگونه
آینده ما را شکل داد
 ۳۲۰صفحه
ناشر:نشنالجئوگرافیک
با مقدمه تیموتی فریس
سپتامبر۲۰۱۱

هیچ وقت فکر کردهاید که اوضاع حال و آیندهتان تا چه اندازه از اکتشافات و
دستاوردهای گذشتگان ریشه گرفته است؟ قاعدتا ایدههایی اولیه و بنیادین در
زندگی ما انسانها وجود داشته که راه خود را به سوی آینده هم باز کردهاند .کتاب
«ایده های بزرگ :دس�تاوردهای گذش�ته چگونه آینده ما را شکل داد» دقیقا در
جهت همین هدف نوشته شده و نشان میدهد که چگونه بسیاری از ایدههای مهم
و ابداعات تحولدهنده و معطوف به آینده ،از اکتشافات و ایدههای بزرگ گذشته
الهام گرفتهاند .از جمله مهمترین ابداعاتی که بر روی شانه اکتشافات گذشته شکل
گرفتند میتوان به ترانزیستور ،خط تولید ،ژیروسکوپ و حتی چرتکه اشاره کرد.
مقدمه این کتاب را تیموتی فریس نوش�ته است؛ کس�ی که از سوی روزنامه
واشنگتن پست آمریکا «بهترین نویسنده علمی عصر ما» لقب گرفته است .البته
کتاب از سوی موسسه نشنال جئوگرافیک تهیه و تدوین شده و همین مهمترین
نکته است و اعتبار خاصی به آن میبخشد.

با مطالعه این کتاب درواقع داریم سرگذشت جالب
و درهمپیچی��دهای از  ۲۴ایده بزرگ و مهم در علم و
تکنولوژی ام��روز را میخوانیم .ای��ن  ۲۴ابداع بزرگ
درواق��ع طوری ب��ر ابداعات و اکتش��افات آینده تاثیر
گذاشتهاند که به نحوی شاید غیرقابل باور به نظر برسد.
هر یک از این ابداعات به تجربیات ،یافتهها ،مشاهدات
و س��ازههایی متکی هستند که از پیش توسط انسان
کشف و ساخته شده بودند .مثال اگر موتور القایی وجود
نداش��ت ،هیچ ماشین الکتریکیای هم وجود نداشت.
همچنین میتوان رد تولید و ذخیره برق را گرفت و آن
را به ابداعاتی در گذشته وصل کرد.
بر اساس آنچه که در مقدمه آمده ،هدف کتاب آن
بوده که چنین ارتباط و اتصالی را میان گذشته و آینده؛
و در میان تم��ام عرصههای تجربی و در تمام زمانها
برقرار کند .در چنین ش��رایطی ،از زمان حال و حتی
از زمان آینده شروع میکنیم؛ تا عقب پیش میرویم و
با هر بار ورق زدن کتاب ،یک گام به گذشته نزدیکتر
میشویم و در مییابیم که هر ابداع و اکتشافاتی از چه
نکتهای در گذشته نشات و تاثیر گرفته بوده است.
کتاب به ش��ش بخش تقسیم شده است و هر یک
حوزه ای خاص از علم و تکنولوژی را در بر گرفته است:
مثال بخش «اطالعات و ارتباطات» ش��امل یافتههایی
درباره نحوه شکلگیری محاسبات و مخابرات است .در
بخشی دیگر با «سالمت و داروها» سر و کار داریم و در
آن تمرکز و توجه اصلی بر روی دادهها و اطالعاتی است
که از گذش��ته در مورد بدن انسان وجود داشته است.
بخش دیگر کتاب به «فیزی��ک و کیهان» اختصاص
یافته است که شامل مشاهداتی درباره فضاهای بیرونی
اصولی حکمفرما بر دنیای فیزیکی زمین میش��ود.
و
ِ

اگر بیکن
زنده بود...
بخشهایی از مقدمه
تیموتی فریس
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ایدههای اولیه بزرگ در گذش��ته از س��وی زنان و
مردان مبتکری مطرح ش��ده که حاال نام همگیشان
سالهاس��ت که از ذهنها رفته است .هیچ ساختمان
یادبودی برای کاشف کاسه یا َک َرجی یا چرخ به پا نشده
است .همچنین هیچکس سخنی به میان نمیآورد از
کاشفان اولیه کشاورزی؛ یا از کسانی که برای اولین بار
مس را گداختند و استفاده کردند؛ و یا از آنهایی که در
گِل خیس ،حفرههایی ایجاد کردند و اولین نوشتهها را
به وجود آوردند .اما واقعیت این اس��ت که افسانه این
اکتش��افات همیشه با ما همراه بوده است و بنیانهای
دنیای مدرن ما را به وجود آورده است و البته در آینده
هم بیشتر از آنها خواهیم شنید.
ب��ا ظهور پدیده نوش��تن ،ایدههای بزرگ توس��ط

نگر
آینده

متفکرانی بزرگ مطرح شدند .این روشنفکران ،افقهای
ارزشمندی را در جریان نوشتار خود باز کردند و درواقع
به تحلیل و بازبینی در فکتهایی پرداختند که پیشتر
به صورت نسبی در اختیارشان قرار گرفته بود .علم و
تکنولوژی آنقدرها وابسته به سنت روشنفکرانه نبودند
و بیش��تر در برابر آن واکنش نش��ان میدادند و با این
ترتیب ،بیشتر به سمت همان چیزی پیش میرفتند
که در دوران ابداعات پیشاتاریخی هم مورد توجه قرار
داش��ت :ور رفتن با هر چیزی و کشف آن .دانشمندان
پیشرویی مثل گالیله ،گیلبرت ،هاروی و نیوتن احتماال
بیشتر تمایل داشتند با شخصیتی مثل فرانسیس بیکن
همذاتپنداری کنند ،یعنی همان کسی که به عنوان
پیامبر علم در قرن هفدهم میالدی شناخته شده است.
او استادان همکار خود در دانشگاه را «کشتیهای آرام
شده» میخواند که «هیچگاه حرکت نمیکنند مگر به
همراه بادی که از نفس مردان دیگر بلند شده باشد».
دانشمندان بیش��تر ترجیح میدادند به فکتهای
جدید توجه کنند؛ مثال ای��ن که جاذبه و مغناطیس
چگونه عم��ل میکنند و چگونه خ��ون در تمام بدن
انس��ان جریان دارد و چگونه سیارهها به دور خورشید
میچرخن��د .نکات مورد اش��اره آنها چن��دان از بابت
خواندن کتابهای قدیمی مطرح نمیش��د بلکه آنها
بیش��تر به تجربه و آزمایش و مشاهده توجه داشتند
و ای��ن همان چیزی بود که گالیل��ه نامش را «کتاب
طبیعت» گذاشته بود.

نتیجهفعالیتهایآنها،پیشرفتهایغیرمنتظرهای
در زندگی انس��انها در سراس��ر جهان بود .تا پیش از
انقالبهای علمی و تکنولوژیکی ،اکثر انسانها بیسواد
بودند؛ چند صد دالر بیشتر در سال درآمد نداشتند و
احتمال این که عمرشان به سی سالگی بکشد هم زیاد
نبود .امروزه بیش از هش��تاد درصد از تمام انسانهای
بالغ باس��واد هس��تند و درآمد متوسط ساالنه بیش از
هفت هزار دالر است .عمر متوسط انسان هم حاال دارد
به هفتاد س��ال نزدیک میشود .تمام این تحوالت در
زمان کوتاهی رخ دادهاند و اینها را باید در برابر س��ایه
بلند تاریخ ما و نیز دوران پیشاتاریخ مورد بررسی قرار
داد و این همان چیزی است که انسان هنوز به خوبی
نتوانسته تحولش را درک و هضم کند.
من روی میز کارم تبری گذاشتهام که ساخته دست
انسان است و مربوط به دوران نئاندرتالها .شاید مربوط
به  ۳۴هزار س��ال پیش باش��د .تبر خوبی است .وقتی
بلندش میکنی فورا تمام کارهایی که میش��ود با آن
انج��ام داد به ذهنت میآیند :از خرد کردن گوش��ت
گرفته تا دفاع از خودت .آن روحیه ،روحیه یاد گرفتن
و الهام گرفتن از طریق بررس��ی فیزیکی و مس��تقیم
طبیعت ،محرک و انگیزهای واقعی بوده که به شکلی
یکسان پشت تمام پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی
قرار داشته است و خواهد داشت.
بیکن در طلیعه علم مدرن چنین استدالل کرد که
تجربهکنندهها «مثل مورچهاند .فقط همهچیز را جمع

میکنند و مورد اس��تفاده قرار میدهند» در حالی که
اهالی منطق «شبیه عنکبوت هستند .آنها تارشان را
از خودشان میتنند» .اما به نوشته بیکن« ،زنبورها راه
میانه را پیش میگیرند .آنها ماده را از گلهای باغ جمع
میکنند اما آن را با قدرت خودشان تغییر میدهند و
هضمشمیکنند».
زمان نش��ان داد که حرفهای بیکن درست بوده
است .دانش��مندان امروز به شدت غرق در تکنولوژی
هستند و اهالی تکنولوژی هم غرق در علم هستند اما
خیلی س��خت است که ردیابی کنیم و ببینیم علم تا
کجا میآید و تکنولوژی تا کجا .این پروسه گیجکننده،
شاید اهالی علم و دین را کامال راضی نکند اما نتایجی
در بر دارد که خود به اندازه کافی گویا هستند :این که
حال ظرف یک دهه ،آنقدر واقعیتهای جدید کشف
میش��ود که شاید پیش��تر ظرف یک قرن هم کشف
نمیشد.
اگ��ر بیکن امروز زنده بود احتماال علم و تکنولوژی
جهانی را با دش��ت گلهای وحش��ی مقایسه میکرد
که توس��ط زنبورها گردهافشانی میشوند و البته این
به بخش��ی از طبیعت خود آنها برمیگردد .با خواندن
کتاب «ایدههای بزرگ :دس��تاوردهای گذشته چگونه
آینده ما را ش��کل داد» نیز همین احساس را خواهید
داش��ت :این که پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک به
همان ذات و طبیعت خودشان برمیگردند .پس منتظر
آینده باشید.

این کتاب اثر
مهمی است درباره
تکنولوژیهای
نوظهور در عرصه
نانوتکنولوژی،
تولید انرژی
هستهای،ساخت
وسایلزیردریایی
عجیب و
دستاوردهایدیگر

شماره دوازدهم  /فروردین و اردیبهشت 91

«ش��یمی و مواد» عنوان بخش��ی دیگر از کتاب است
که تحلیلهایی درباره ترکیب و غالب ش��دن مواد در
شرایط خاص را مورد بررسی قرار داده است .در بخش
«زیستشناسی و محیطزیست» جزییاتی درباره فهم
و درک م��ا از جهان پیرامونمان آمده اس��ت و بخش
«حم��ل و نقل و اکتش��افات فضایی» نی��ز بر راههای
مختلفی متمرکز ش��ده که انس��انها برای حرکت و
اکتشاف نقاط مختلف دنیا پیدا کردند.
خط اصلی هر فصل ،نوعی جدول زمانی معکوس
اس��ت .در هر جدول زمانی با مهمتری��ن ابداعات ،و با
دستاوردهای مهم و حوادث خارقالعادهای در حوزههای
مختلف مواجه میشویم .اینها در واقع بنیانهای اساسی
علوم و تکنولوژی هس��تند که ایدههای بزرگ امروز و
فردا را شکل دادهاند .تاریخی که روی هر جدول زمانی
دیده میشود ،نزدیک به دوران امروز و معاصر است و
به سمت عقب حرکت دارد و جریان تحول آن پدیده و
تاثیرات مختلف آن را پیگیری میکند.
هر یک از ش��ش بخش کتاب به چهار ایده بزرگ
آینده و نیز بین  ۴۰تا  ۵۰ایده مهمی که در طول زمان
حرکت داشتهاند ،اختصاص یافته است .تصویرسازیها،
آثار هنری و اطالعات تکنولوژیکی هر یک به نوبه خود
نشان دادهاند که ابداعات و پیشرفتهای انسان به چه
شکل صورت گرفته است.
کتاب «ایدههای بزرگ :دستاوردهای گذشته چگونه
آینده ما را ش��کل داد» عمال نگاهی بس��یار دقیق به
ریشههای دنیای پرسرعت امروز میاندازد و فکتهای
جالب و قابل هضمی را در اختیار خواننده قرار میدهد.
از آن جمله میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
 -تحقیقات بر روی سلولهای بنیادین سرچشمه

ابداعاتی بود که امروز در عرصه داروهای بازتولیدشونده
صورت گرفته و برای رشد جایگزینهایی برای اعضای
بدن به کار گرفته میشود.
 آنتون فان لوونهوک که در خانواده ای با پیش��هسبد سازی به دنیا آمده بود ،هر چیزی را که اطرافش
ب��ود مورد آزمایش قرار میداد؛ از آب دریاچه گرفته تا
مدفوع .او اولین انسانی بود که زندگی میکروسکوپی را
مورد توجه قرار داد و کارهایش در دستاوردهای آینده
سهم مهمی داشت؛ از جمله در تحقیقاتی که در عرصه
داروهای نانو انجام گرفته است.
 نظریه نسبیت اینشتین که تقریبا صد سال پیشتدوین شد ،پایهگذار نظریهپردازیهایی بود که بعدها
در عرصه جاذبه کوانتومی و مسائل دیگر مطرح شد.
تحقیقاتی که در خصوص اکوسیستم زمین انجامگرفته است ،احتماال بعدها دانشمندان را قادر خواهد
ساخت که سطح س��یارههایی مثل مریخ را هم برای
کشاورزی درنظر بگیرند و شرایطش را فراهم کنند.
اینها فقط چند نمونه از نکاتی است که در کتاب ذکر
ش��ده اس��ت .با خواندن «ایدههای بزرگ :دستاوردهای
گذشته چگونه آینده ما را شکل داد» میفهمیم که چگونه
نظریههای گذش��ته به بخش��ی از واقعیت آینده تبدیل
میشوند و با این اوصاف ،تعجب نخواهیم کرد اگر که در
آینده نزدیک در بیمارستانی در حوالی منزل مان شاهد
پرورش اعضای جدید بدن انسان برای بیماران باشیم.
در عین ح��ال ،این کتاب اثر مهمی اس��ت درباره
تکنولوژیهای نوظهور در عرصه نانوتکنولوژی ،تولید
انرژی هس��تهای ،ساخت وس��ایل زیردریایی عجیب
و دس��تاوردهای دیگ��ر .با خواندن ای��ن کتاب حتی
میفهمیم که چگونه عمر متوسط انسانها در ۲۰۰۰

سال اخیر از سی سالگی به هفتاد سالگی رسیده و شاید
در آینده هم باالتر برود.
بسیاری از جدیدترین ایدههای علمی در این کتاب
به بحث گذاشته شدهاند و البته آدمهایی که مولد این
ایدهها بودهاند هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفتهاند.
مثال هم از نیکال تس�لا میخوانیم که مبدع فنآوری
بیس��یم بوده اس��ت و هم از توماس ادیسون که تمام
ایدههای اولیه درباره مهندسی برق و شبکه فشار قوی
برق را شکل داد.
در عین حال با خواندن این کتاب میتوان دیدگاهی
رو به آینده در خصوص علم و پیشرفتهای تکنولوژیک
پیدا کرد .مثال این که میتوان با قرار دادن یک دروازه
دیجیتالی در یک باکتری ،آن را به یک ارگانیسم زنده
که در عین حال پردازشگری کوچک نیز هست ،تبدیل
کرد .در عین حال به راحتی میتوان با دس��تگاههای
مختلف به بررس��ی کف اقیانوسها پرداخت و درباره
گذش��ته زمین و دریا بیش��ترین اطالعات را به دست
آورد .از همین راه ،میتوان دستگاههایی برای تشخیص
و پیشبین��ی زلزله و حتی مقابله با آن کش��ف کرد و
البته تمام این دستاوردها و پیشرفتهای رو به آینده بر
مبنای همان اکتشافات و ایدههایی قرار گرفتهاند که در
گذشته توسط انسان کشف شده بود.
با این ترتیب ،کتاب «ایدههای بزرگ :دستاوردهای
گذشته چگونه آینده ما را ش��کل داد» کتابی جذاب
است که ما را وا میدارد با اشتیاق و توجه بیشتری در
انتظار دستاوردهای علمی آینده باشیم و بدانیم که به
زودی تحوالتی در عرصههای مختلف در زندگی انسان
رخ خواهد داد که بسیار بیشتر از دستاوردهای گذشته
بر زندگی ما تاثیر خواهند گذاشت.
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

اژدهای 2030

در شرایطی که
اقتصادجهانی
آنچه یک بازرگان باید درباره آینده اقتصاد چین بداند:
دارد وارد مرحله
چگونه رشد اقتصادی چین به وضعیتی باثبات خواهد رسید؟
نسبتاخطرناکی
اخیرا ماجرای افت اقتصاد چین در بعضی از افزایش تبعیض در درآمدها ،و نیز مقابله با شکاف فزاینده چین آغاز کنند و گزارش «چین  »2030نیز در همین
میشود ،چین دارد
رسانهها مورد توجه زیادی قرار گرفته است .میان ش��هر و روستا را در این راستا به رسمیت شناخته راس��تا به لزوم انجام اصالحات ساختاری برای بازتعریف
خود را برای مقابله
مشخص نیس��ت که این افت تداوم خواهد اس��ت .در جهت همین رویک��رد درازمدت ،یک گزارش نق��ش حکومت در اقتصاد و نیز ش��رکتها و بانکهای
با ریسک ،شوک و
داش��ت یا پدی��دهای موقتی اس��ت .اما بروز جدید با عنوان «چین در سال  2030میالدی :ساختن متعلق به دولت اشاره دارد .از دیگر موارد مندرج در این
چنین شرایطی نشان میدهد که مقامات و جامعهای مدرن ،هماهنگ ،خالق و پردرآمد» منتشر شده پیش��نهادها میتوان به توسعه بخش خصوصی ،توسعه
آسیبپذیریهای
مختلفآماده سیاس��تگزاران چینی باید تالش زیادی در جهت بهبود است که پیشنهاداتی تازه ارائه میدهد .این پیشنهادات رقابتها ،و نیز تعمیق سیاستهای لیبرال در عرصه کار،
عملکرد اقتصادی ای��ن کش��ور در دورهای میانمدت و مشتمل بر اصالحاتی هستند که چین برای ایجاد اقتصاد زمین و بازارهای مالی اش��اره کرد .دولت چین از یکسو
میکند
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درازمدت صورت دهند و اوضاع را عوض کنند .چین از زمان
آغاز گذار به سمت اقتصاد بازار-که از سال  1979میالدی
کلید خورد -به صورت همزمان با چالشهای گوناگونی
مواجه بوده است :کاهش تساوی اجتماعی ،درجات زیاد و
فزایندهای از تخریب و صدمه به محیطزیست ،عدم تعادل
خارجی و نیز سالمند شدن جامعه.
دوازدهمین برنامه پنج ساله اقتصادی چین (در فاصله
سالهای  2011تا  2015میالدی) ظاهرا این چالشها
را به خوبی مد نظر قرار داده است و مثال نیاز به تعمیق
اصالحاتِ مبتنی بر بازار ،تغییر الگوی توسعه کشور ،تمرکز
بر کیفیت رشد اقتصادی ،اصالحات ساختاری ،ریشهیابی

بازار به شکل موثر و بالغ تا سال  2030میالدی به آنها نیاز
دارد .این گزارش ،نتیجه همکاری طوالنی مدتی است که
چین با بانک جهانی داشته است .رابرت بی .زولیک رییس
بانک جهانی به مناسبت سی امین سالگرد عضویت چین،
به مقامات این کشور پیشنهاد کرده که تالشی مشترک را
برای شناخت و تحلیل چالشهای توسعهای میان مدت

وظیفه تامین کاالها و خدمات محسوس و مادی کمتری
را به عهده دارد و از س��وی دیگر تامین کاالها و خدمات
غیرمحسوس (مثل قوانین ،اس��تانداردها و سیاستها)
از س��وی دولت اهمیت بیش��تری یافته اس��ت .این نوع
سیاستها و پیشرفتهای نهادینه باعث افزایش تولید،
پیشبرد رقابتها ،افزایش تاثیر اختصاص منابع ،افزایش
حمایت از محیطزیست و نیز موجب کاهش خطرات و
عدم قطعیتها میشود .در بخش کسب و کار هم تمرکز
بر رقابت فزاینده در تمام بخشها ،کاهش موانع بر سر راه
ورود و خروج شرکتهای خصوصی ،و تقویت رقابت بین
شرکتهای دولتی قرار خواهد گرفت.

روند بازسازی عراق سرعت گرفته است
ع��راق این روزها ش��رایط جدیدی را
تجربه میکند .خیل��ی از آنهایی که
در دهههای گذشته به خاطر جنگ
و بیثبات��ی از کش��ور گریخته بودند
حاال با امید به آینده دارند به عراق برمیگردند .پروژه
س��اختمان جدید بانک مرکزی عراق که س��اخت آن
کلید خورده اس��ت ،بالغ بر  95هزار متر مربع اس��ت
و چهل طبقه دارد .بر این اس��اس ،چنین ساختمانی
بلندترین بنا در ش��هر بغداد خواهد بود و بر رود دجله
مشرف اس��ت .ظاهرا قرار است این بنا در سال 2016
میالدی به بهرهبرداری برسد .طراح بنا تالش کرده که
معماری این بنا را با الهام گرفتن از زیگورات سومریها
و نیز معماری س��امرا طراحی کن��د .هدفش هم این

بوده که نوع معماری س��اختمان کامال نماینده عراق
به عنوان قدرتی نوظهور باش��د .از دیگر تغییراتی که
در عرصه شهرس��ازی در عراق و به خصوص در شعر
بغداد مورد توجه قرار دارد ،انتقال بخش��ی از جمعیت
به شهرکهای اقماری است .عراقیها برای تحقق این
هدف از کارشناس��انی لبنانی استفاده کردهاند؛ یعنی
همان افرادی که بعد از جنگ داخلی لبنان به بازسازی
و طرحریزی شهرها پرداختند و سرمایهگذاران زیادی را
نیز جذب کردند .به هر حال ،از شواهد و قراین اینطور
بر میآید که مردم عراق نس��بت به روند بازسازی این
کش��ور دیدگاه مثبتی دارن��د و از تغییرات جدید هم
اس��تقبال میکنند .این راهی است که عراق به سوی
آینده در پیش گرفته است.

گردشگران به گرمای مصر باز میگردند؟
در انتظار توریست یک میلیونی

نگر
آینده

شمار گردش��گرانی که خاورمیانه را به عنوان
مقصد نهایی خود انتخاب میکنند در مقایسه
با س��ال گذشته افزایش داش��ته است اما آیا
خاورمیانه -و به خصوص مصر -میتوانند به
تداوم این افزایش دلخوش کنند؟
تعداد گردشگران مصر در ماه فوریه امسال
در مقایس��ه با س��ال گذش��ته -دوره اوج ناآرامیهای
سیاس��ی 3 -برابر ش��ده است .بر اس��اس آمار آژانس
مرکزی آمار مصر ،کشوری که در هفتههای اخیر دوباره
شاهد میان مردم و ارتش بوده و برای انتخابات ریاست
جمهوری آماده میشود در ماه فوریه پذیرای  753هزار
بازدیدکننده بوده است که در مجموع  ۸میلیون شب
خود را دراین کشور گذراندهاند .این در حالی است که
در فوریه س��ال گذشته که همزمان با سرنگونی دولت
حس��نی مبارک بود تعداد بازدیدکنندگان این کشور
 211هزار نفر بود ک��ه در مجموع چهارونیم میلیون
ش��ب خود را در مصر گذرانده بودند .بدینترتیب و با
توجه به آمار منیر فخری عبدالنور وزیر گردش��گری
مصر ،این کش��ور در مقایسه با س��ال گذشته در سه
ماهی نخست سال جاری افزایش  23درصدی در تعداد
بازدیدکنندگانش داشته است .منیر فخری عبدالنور در
س��خنرانی خود در همایش
«بازار توریس��م اعراب» که
اخی��را در دبی برگزار ش��د
گفت« :انتظار میرود شمار
بازدیدکنن��دگان از مصر به
سطح پیش از شروع انقالب
در سال  2010برسد یعنی
 1.1میلی��ون توریس��ت».
مص��ر ط��ی ماهه��ای اخیر

تالشهای بس��یاری برای بازگردان��دن دوباره رونق به
صنعت توریس��تاش کرده است از آن جمله میتوان
ب��ه راهاندازی کمپین تبلیغاتی در کش��ورهایی چون
عربستان سعودی ،کویت ،قطر و امارات متحده عربی
اشاره کرد .بدینترتیب بر طبق آمار سازمان گردشگری
این کشور شمار گردشگران اماراتی مصر در سه ماهی
اول س��ال جاری  ۱۵درصد افزایش داشته و از  4هزار
و  232نفر به  4هزار و  883نفر رس��یده است .ویلیام
هورسلی مدیر کل موسسه مالی الفطیم هم میگوید:
«ش��مار رزرو س��فرهای مصر افزایش یافته است ولی
میزان این افزایش هنوز چشمگیر نیست ».او میافزاید:
«مصر بعد از مال��زی و اندونزی پربازدیدترین منطقه
برای توریستهای کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده
است .ولی متاسفانه شمار توریستهای این کشور به
طرز چشمگیری کاهش یافته است و به این زودیها به
دوران رونق خود باز نخواهد گشت ».هورسلی تاکید
میکند« :پس از س��اکنان کش��ورهای حاشیه خلیج
فارس ،این اروپاییها هستند که بیشتر از بقیه به مصر
س��فر میکنند ولی متاسفانه به دلیل مشکالت اخیر
مصر و بحران اقتصادی در اروپا آژانسهای توریس��تی
کشورهای اروپایی تمایلی برای فعالیت در این منطقه
را ندارن��د ».ای��ن در حالی
اس��ت که دولت بریتانیا به
ش��هروندانش توصیه کرده
اس��ت به جز موارد ضروری
به این منطقه س��فر نکنند؛
و نهایت��ا عامل دیگر کاهش
توریس��ت این منطقه آغاز
فص��ل تابس��تان و گرمای
طاقتفرسای مصر است.

بر اساس آمار
آژانس مرکزی
آمارمصر،تعداد
گردشگران مصر در
ماه فوریه امسال
در مقایسه با سال
گذشته -دوره
اوج ناآرامیهای
سیاسی 3 -برابر
شده است
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در بخش مالی ،نظام بانکی باید تجاری شود و بنابراین
به صورت تدریجی ش��رایط آن فراهم شود که نرخ بهره
توس��ط قدرتهای بازار تعیین ش��ود .در عین توس��عه
زیرس��اختهای قانونی و نظارتی الزم برای ثبات مالی،
باید بازارهای سرمایه نیز تعمیق و تقویت شوند .در بازار
کار اما اقدامات بیشتری باید انجام گیرد .چین نیاز دارد
که اصالحاتی در عرصه نظام هوکو (ثبت مسکن) انجام
دهد و به این ترتیب ،کارگران امکان آن را داشته باشند
که تا سال  2030میالدی با توجه به سیگنالهای بازار
و با آزادی بیشتری موقعیت کاری خود را تغییر دهند.
در حال حاضر ،هر کسی که بدون هوکو (ثبت مسکن)
بخواهد به بخش دیگری از کش��ور ب��رود و کار کند ،در
خطر از دست دادن تحصیالت ،خدمات اجتماعی و بازار
مسکن قرار میگیرد .سیاستگزاران چین در عین حال
بای��د معیارهای جدیدی را در آین��ده برای افزایش نرخ
مشارکت نیروی کار ،بازبینی سیاست ارائه دستمزدها ،و
اجرای کشوری برنامههای تامین اجتماعی به کار بگیرند.
در واپسین مرحله نیز حقوق کشاورزان باید حفظ شود،
می��زان بهرهوری از اراضی کش��اورزی افزای��ش یابد ،و
سیاستهای جذب اراضی روستایی برای استفاده شهری
مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
موفقیت میان مدت اقتصاد چین در عین حال در گرو
ایجاد سیستمی باز اس��ت که در آن فشار رقابت وجود
داش��ته باشد و شرکتهای چینی را به ابداع در تولید و
پردازش وادارد .این مس��ئله نه فقط از طریق برنامههای
توسعه و تحقیق خودشان ،بلکه از طریق همکاریهای
گسترده خارجی قابل اجرا خواهد بود .در چنین شرایطی،
به جای باال بردن کمیت تولید ،بحث کیفیت تولید مورد
توجه بیش��تری قرار خواهد داش��ت .سیاستگزاران در
آینده در عین حال باید بر افزایش مهارتهای تکنیکی
ش��ناختی فارغالتحصیالن دانش��گاهها و نیز افزایش
و
ِ
همکاری دانشگاه با بخش صنعت متمرکز شوند.
ازدیگرنکاتمهمیکهدرخصوصبهبودآیندهاقتصادی
چین باید مطرحش کرد ،در پیش گرفتن سیاس��تهای
پاک در حوزه محیطزیس��تی است .اگر چین بخواهد در
موقعیت فعلی فقط به افزایش رشد اقتصادی بیندیشد و
بعد از آن تازه به فکر جبران مشکالت محیطزیستی ناشی
از آن باش��د ،ضرر و زیان زیادی را متحمل خواهد ش��د.
بنابراین ،افزایش سرمایهگذاریها در صنایعی که آلودگی
کمتری دارند و میزان مصرف انرژی و منابع آنها هم کمتر
است میتواند با ایجاد رقابت بیشتر ،موقعیت بهتری برای
آینده نیز ایجاد کند .شاید یکی از حیاتیترین برنامههای
آینده چین در عرصه اقتصادی نیز باید این باشد که سهم
خود در عرصه جهانی را به ش��دت افزایش بدهد .چین با
تداوم افزایش ارتباط��ات خود در عرصه تجارت جهانی و
نیز عرصه مالی میتواند فرصتهای سرمایهگذاری ،به کار
گیری متخصصین و راههای بازگشت سرمایه بیشتری را
برای خود فراهم کند .درواق��ع گزارش «چین »2030
همان چیزی است که سیاس��تگزاران چین برای رشد
باثبات و هماهنگ اقتصادی در آینده به ش��دت به آن
نیاز دارند .در شرایطی که اقتصاد جهانی دارد وارد مرحله
نسبتا خطرناکی میش��ود ،چین حاال دارد خود را برای
مقابله با ریسک ،شوک و آسیبپذیریهای مختلف آماده
میکند و البته چینیها فراموش نکردهاند که در راه حل
و فصل چالشهای درازمدت کش��ور ،باید به معضالت
میانمدت هم توجه خاصی نشان بدهند.

عراق از خاکسترها برمی خیزد؟
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

بنا به نظر بسیاری
از کارشناسان،
مسئلهایکه
فعال حاکمان کره
شمالی را نگران
کرده و آنها را
به راه مصالحه
کشانده است،
وضعیتاقتصادی
این کشور و
تبعات درازمدت
تحریمهاست

بازی کره شمالی
آیا کره شمالی واقعا در آینده نزدیک با جهان مصالحه خواهد کرد؟
حکومت فعلی کره ش��مالی که حاال
توس��ط کیم جونگ اون (فرزند کیم
جون��گ ای��ل) اداره میش��ود اخیرا
اقدامات��ی انجام داده ک��ه میتواند در
آینده این کش��ور تغییراتی اساس��ی ایجاد کند .رهبر
جدید کره شمالی مدتی پیش موافقت کرد که برنامه
هستهای این کشور را در مقابل دریافت  240هزار تن
کمک غذایی امریکا به حال تعلیق درآورد و البته این
تصمیم کوتاه مدتی بعد از به قدرت رس��یدن او اعالم
ش��د .پیشتر تصور میش��د که کیم جون��گ اون به
اقداماتی تحری��ک آمیز برای حفظ موقعیت حکومت
کره شمالی دس��ت بزند؛ به خصوص به این دلیل که
او جوان اس��ت و هنوز سی سالش هم نشده و تجربه
زی��ادی ندارد .اما در مقابل ،جامعه جهانی ش��اهد بود
که نوعی مصالحه از س��وی حکومت کره ش��مالی در
پیش گرفته ش��د .البته ممکن است بعد از این موضع
گیری رهبر جدید کره شمالی ،وقایع زیادی رخ بدهد
و پیشبینیها را تا حدودی نقش برآب کند .باید این
نکته را در نظر داشت که موضع رهبر جدید کره شمالی
لزوما به معنی چرخش��ی ناگهانی و شدید در مواضع
حکومت کره شمالی نیست .این مصالحه به کره شمالی
اجازه خواهد داد تا احتماال دغدغههای فوری و جدی
فعلی خود (از جمله مسئله تحریمهای اقتصادی) را تا
حدی برطرف کند و در عین حال ،به صورت کامل از

برنامه هستهای خود دست نکشد و اهرم فشاری را برای
آینده در دست خود نگه دارد .خیلیها گمان میکنند
د ِر با ِغ سبزی که امریکا در مورد ارائه کمکهای غذایی
به کره شمالی نشان داده است ،تنها دلیل راضی شدن
کره شمالی به چنین مصالحهای بوده است .اما ظاهرا
تمام مسئله این نیست و باید عوامل دیگری را نیز در
این خصوص موثر دانست .کره شمالی کشوری نیست
که واقعا به گرسنگی مردمانش اهمیت بدهد و خواهان

کمکهای غذایی برای نجات آنها باشد .بر اساس آمار
موج��ود ،بیش از یک میلیون نفر در زمان قحطی این
کش��ور در دهه  1990میالدی جان خود را از دس��ت
دادند و مس��ئله امنی��ت غذایی هم��واره در دهههای
گذشته ،دغدغه مردمان کره شمالی بوده است .از سوی
دیگ��ر ،ظاهرا حکومت کره ش��مالی به میزان رضایت
ش��هروندان از حکومت هم اهمیت خاصی نمیدهد و
معموال مواضع مورد نظر خود را در این خصوص پیاده
میکند.
بنا به نظر بس��یاری از کارشناس��ان ،مسئلهای که
فعال حاکمان کره شمالی را نگران کرده و آنها را به راه
مصالحه کشانده است ،وضعیت اقتصادی این کشور و
تبعات درازمدت تحریمهاست.
فراموش نکنیم که کره شمالی هر وقت که بخواهد
و تصمیم بگیرد موضع خود را عوض کند ،میتواند این
کار را انجام دهد و دست طرفین دیگر را خالی بگذارد.
این مس��ئله به خصوص در مورد تعلیق فعالیتهای
سایت هس��تهای یونگ بیان اهمیت دارد .بسیاری از
کارشناس��ان معتقدند که سایتهای هستهای فعال و
مهم دیگری در کره ش��مالی وجود دارد و کره شمالی
میتواند بعدها از آنها به عنوان برگ برنده خود استفاده
کند .در چنین ش��رایطی ،صِ رف تعلیق فعالیتها در
سایت یونگ بیان نمیتواند امتیاز بزرگی در چارچوب
مصالحه یاد شده باشد.

برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت در آینده نزدیک

اوپک بیشتر و بیشتر میفروشد

نگر
آینده
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ماه گذشته تولید نفت اوپک به باالترین میزان
خود در س��ه س��اله اخیر رس��ید .به گزارش
بلومبرگ ،این س��ازمان ب��رای آرام کردن بازار
نف��ت که تحت تاثیر تنشه��ای ژئوپولیتیک
مربوط به ایران اس��ت همچنان به تولید باالتر
از سقف تعیین شده در جلسه ماه دسامبر خود
ادامه میدهد.
بر اساس برآوردهای بلومبرگ از شرکتهای نفتی،
تولیدکنندگان و تحلیلگ��ران این حوزه ،اعضای اوپک
تولی��د نفت خود را به می��زان  1درصد در ماه افزایش
دادهاند تا به حجم متوس��ط پمپاژ  31میلیون و 405
هزار بشکه در روز برسند .بیشترین میزان این افزایش
در کش��ورهایی چون عربستان سعودی ،لیبی و عراق
بوده است و علت آن نیز جبران کاهش تولید نفت ایران
ب��وده که به پایینترین میزان خ��ود از جوالی ۱۹۹۲
تاکنون رسیده است.
صدادالحسینی،معاونپیشینرئیسبخشاکتشاف
و توسعه شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو میگوید:
«این مسئله عجیبی نیست .وزیر نفت عربستان بارها

اعالم کرده اس��ت از آنجایی که منابع نفت این کشور
بسیار است عربستان سعودی مشتریان خود را ناامید
نخواه��د کرد و تا زمانی تقاضایی برای خرید نفت این
کشور باشد به فروش خود را ادامه میدهد».
گفتنی اس��ت که اپک در دس��امبر گذشته میزان
سقف تولید س��بد نفتی خود را از  27میلیون بشکه
در روز به  30میلیون بش��که افزای��ش داد تا به غرب
کمک کند که از ضربه تحریم نفتی ایران جان س��الم
به در برد و وارد یک رکود دیگر نش��ود .اما حاال اوپک
همی��ن محدودیتی را که خود اعمال کرده بود نادیده
گرفته است.
با این وجود ،قیمت نفت در س��ه ماهی اول س��ال
جاری افزایش یافته است و تالشهای عربستان سعودی
کارساز نبوده است .نگرانی از بسته شدن تنگه هرمزکه
دروازه صادرات نفت خلیج فارس است و محدودیتهای
ناشی از تحریمهای وضع شده برای تهران عامل اصلی
این افزایش قیمت به حساب میآید.
تحریمهای پر سر و صدای غرب باعث کاهش تولید
نفت ایران به میزان  110هزار بشکه در روز و رسیدن

به  3میلیون و  275هزار بش��که در روز شده است .در
این میان تولید نفت عربستان سعودی به میزان 115
هزار بشکه در روز افزایش داشته و به  9میلیون و 82
هزار بشکه در روز رسیده است که باالترین سطح تولید
این کشور از ماه اوت است.
همچنین تولید نفت خام لیبی پس از س��رنگونی
معمر قذافی به میزان  100هزار بشکه در روز افزایش
یافته اس��ت و به سطح تولید پیش از جنگ بازگشته
است تا جایی که در حال حاظر میزان تولید نفت این
کش��ور به  1میلیون و  32هزار بش��که در روز رسیده
است .تولید نفت خام عراق نیز به میزان  80هزار بشکه
در روز افزایش داشته و به  2میلیون و  88هزار بشکه
در روز رس��یده اس��ت رکوردی که آخرین بار در سال
 2000به آن رسیده بود.
به اعتقاد تحلیلگران از س��رگیری مذاکرات اتمی
ایران و غرب میتواند این روند را تغییر دهد و باعث آرام
شدن بازار نفت شود .البته هنوز نمیتوان با اطمینان
در ای��ن مورد صحبت کرد و باید منتظر نتیجه نهایی
مذاکرات بود.

رشد بازار تکنولوژی در خاورمیانه
دو برابر میانگین رشد جهانی
بر اس��اس پیشبینی  ،EMCبزرگترین شرکت
فعال در حوزه زیرساختهای اطالعاتی ،خاورمیانه
ب��ه زودی دو براب��ر میانگی��ن جهان��ی در حوزه
تکنولوژی هزینه خواهد کرد .به اعتقاد تحلیلگران
این ش��رکت امریکایی ،قیمت ب��االی نفت و در
نتیجه توسعه بینالمللی شرکتهای خاورمیانهای
دلیل این افزایش رونق در بخش فناوری اطالعات
خواهد بود .دیوید گولدن کارش��ناس ارش��د امور
مال��ی ش��رکت  EMCپیشبین��ی میکند که
صنعت جهانی فناوری اطالعات در س��ال جاری بین  3تا
 4درصد رش��د خواهد داش��ت که در این میان خاورمیانه
گوی س��بقت را از دیگ��ر مناطق جهان خواه��د ربود .او
میگوی��د« :بازار فن��اوری اطالعات()ITخاورمیانه رش��د
بسیار باالیی داش��ته است و پیشبینی میشود این رشد
در س��ال جاری نیز  2برابر میانگین جهانی شود که علت
آن عالوه بر پشتوانه نفتی منطقه ،این است به خاطر جدید
بودن این تکنولوژیها در منطقه ،خبری از زیرساختهای
فرس��وده در این حوزه نیس��ت و قرار نیس��ت برای به روز
کردن آنها هزینه ش��ود ».به عالوه طبق گزارش موسسه
معتبر گارتنر ،خرج و مخارج ش��رکتها در حوزه فناوری

اطالعات در خاورمیانه و آفریقا در س��ال جدید  ۱۴درصد
رش��د خواهد داش��ت این برخالف روند کاهشی رشد این
ح��وزه در مناطقی چون امریکای ش��مالی و اروپا خواهد
بود .در عین حال بر اساس گزارش جداگانهای که توسط
موسسه تحقیقاتی IDCمنتشر شده در سال جاری شاهد
افزایش  12درصدی هزینههای مربوط به فناوری اطالعات
برابر با  65میلیارد دالر امریکا در خاورمیانه ،آفریقا و ترکیه
خواهیم بود .به اعتق��اد دیوید گولدن البته بحران جهانی
اقتصاد بر این روند تاثیر میگذارد« :سال گذشته با وجود
نگرانی از رکود اقتصاد ،بخش فناوری اطالعات بین  7تا 8
درصد رش��د داشته و این بازار امسال شاهد رشد بیشتری
خواهد بود .سیل سال گذشته تایلند به دلیل صدماتی که
صنعت ذخیره اطالعات -هارد دیسکها -وارد کرد باعث
ایجاد اختالل در این بخش ش��د ولی خوشبختانه اختالل
به پایان رسیده اس��ت .به گفته گولدن ،انتظارمی رود که
در بخشهایی به ویژه در نیمه اول س��ال شاهد اختالالت
مقطعی باشیم که مطمئنا تا نیمه دوم سال برطرف خواهند
شد ».شرکت  EMCچندصد مشتری بزرگ در خاورمیانه
دارد که ش��امل دستگاههای دولتی ،اپراتورهای مخابراتی،
انرژی و همچنین صنایع خدمات مالی میشوند.

عربها آلومینیومی میشوند
عطش تازه کشورهای عربی ،تولید قطعات آلومینیومی خودرو است

میزان تقاضا برای خطوط هوایی خاورمیانه
در ماه مارس بیش از یک پنجم رشد داشت
که در مقایس��ه با ماه مش��ابه سال گذشته
بیش��ترین نرخ رش��د را در مقایسه با دیگر
مناطق دنیا داشته است.
بر اس��اس نتایج ماه گذش��ته س��ازمان
بینالمللی حمل و نقل هوایی (یاتا) ،ترافیک
هوایی منطقه خاورمیانه افزایش خوبی داشته که این
روند تا حدود زیادی به دلیل بازگشت آرامش به منطقه
بوده است .گزارش این سازمان نشان میدهد که حتی
تا اسفند سال گذشته به خاطر وقایعی چون بهار عربی
میزان مسافرت در خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت
کاهش یافته بود و این باعث ضرر ش��دید شرکتهای
هواپیمایی ش��د .با این وجود سازمان بینالملی حمل
و نقل هوایی میافزاید که این افزایش تقاضای خطوط
هواپیمایی خاورمیانه تنها باع��ث افزایش  7درصدی
ترافیک هوایی شده است.
این گزارش میافزاید« :رشد مسافرین این خطوط
هوایی  ۳۰درصد بوده که منجر به افزایش  ۱۲درصدی
ظرفیت خطوط هواپیمایی مذکور و در نتیجه افزایش
بارگیری تا میزان  ۷۹درصد شده است».
همچنین افزایش��ی برابر با  ۱۵درصد در قس��مت
هواپیماهای باری ثبت ش��ده است که این بیشترین
رشد در مقایسه با دیگر نقاط جهان به حساب میآید.
رش��د صنعت هوایی در خاورمیانه بس��یار باالتر از
میانگین جهانی است .بررسی ترافیک جهانی هوایی
در ماه مارس نشان میدهد در مقایسه با سال گذشته
میزان مسافران حدود  ۸درصد افزایش داشته است و
نی��ز تقاضا در بخش حمل و نق��ل کاال و هواپیماهای
باربری با افزایش سه دهم درصدی روبهرو بوده است.
تونی تیلر مدیر کل و مدیر اجرایی یاتا در این میان
معتقد اس��ت در س��ال جاری هواپیماهای خاورمیانه
میتوانند کمکی بزرگ برای خروج از رکود اقتصادی
باشند.
با این وجود بر اس��اس آمار و ارق��ام ماه مارس ،به
دلیل باال بودن قیمت نفت بخشهای دیگر این خطوط
هواپیمایی با مشکل روبهرو خواهند شد به عنوان نمونه
قیمتهای سوخت جت از ژانویه تا به اکنون  8درصد
افزایش داشته است.
تیلر میافزاید پیشبینیها حاکی از افزایش متوسط
 34درصدی قیمت سوخت است که این افزایش قیمت
به بازار در حال رشد خاورمیانه لطمه وارد خواهد کرد.

در سال جاری
هواپیماهای
خاورمیانه
میتوانندکمکی
بزرگ برای خروج
از رکود اقتصادی
باشند
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این روزها بحث درباره بخش��ی از خودروسازی که بر
آلومینیوم تمرکز داش��ته باشد در میان کشورهای حوزه
خلیج فارس داغ است .تولیدکنندگان آلومینیوم در میان
کشورهای این منطقه زیادند و قیمت سوخت نیز در آنها
خیلی باال نیست .در عین حال ،شمار فزاینده اتومبیلهایی
ک��ه در خلیج فارس خریداری میش��وند نیز به ش��کل
گرفتن این بحث کمک زیادی کرده و ظاهرا کش��ورهای
ح��وزه خلیج فارس اکنون در موقعیتی قرار گرفتهاند که
میتوانند سرهمسازی خودروها و قطعات تشکیلدهنده
آنها را با قیمتی پایینتر از قیمتهای جهانی انجام بدهند.
آلومینیوم در چنین شرایطی به یک ماده بسیار مهم در
س��اخت اتومبیلها تبدیل شده است؛ به خصوص از این
جهت که از فوالد سبکتر است و میزان آزاد شدن کربن
را هم به می��زان  25تا  40درصد کاهش میدهد .احمد
سرور -مدیر اجرایی شرکت «قطر اتومتیو گیتوی» -در
همین راستا اخیرا خواهان همکاری گسترده کشورهای
حوزه خلیج فارس ش��ده اس��ت .ش��رکت «قطر اتومتیو
گیتوی» اخیرا برنامههای گستردهای را برای تولید قطعات
خودرو در کش��ورهای حوزه خلیج فارس به اجرا درآورده
است؛ برنامههایی که میتوانند میزان تولید آلومینیوم در
این منطقه را به شکل قابل توجهی افزایش بدهند .اهداف
این برنامه بیش��تر در اروپا و امریکا تعریف ش��ده است؛
ب��ه خصوص از این جهت که امریکا باید ظرف ده س��ال
آینده میزان آزاد شدن کربن از اتومبیلهایش را کاهش

بده��د و از این جهت ،آلومینیوم ب��ه کارش خواهد آمد.
کمپانیهایی مانند آئودی ،جگوار و مرس��دس در همین
راستا به شدت بر اس��تفاده از آلومینیوم تمرکز کردهاند.
احمد سرور با اشاره به بازار به وجود آمده در مورد استفاده
از آلومینیوم میگوید« :با استفاده از تولیدات آلومینیومی
میتوانیم به آس��انی عملکرد و نیز کارایی سوخت را در
خودروه��ا افزایش بدهیم» .به عقیده احمد س��رور ،باید
سازندگان قطعات آلومینیومی و باتریهای لیتیوم یونی
قادر باشند با قیمتهای پایینتر ،تقاضای خودروسازان را
جامه عمل بپوشانند .به دلیل باال نبودن قیمت سوخت و
کار در کشورهای حوزه خلیج فارس میتوان به تحقق این
هدف امید داشت؛ به خصوص از این جهت که شرکتهای
ذوب فلزات -از جمله قطلوم ،امارات آلومینیوم (ایمال) و
ش��رکت آلومینیوم دوبی (دوبال) -در این عرصه فعالیت
زیادی از خود نش��ان دادهاند و میلیاردها دالر هم در این
بخش س��رمایهگذاری شده اس��ت .حاال شرکت ایمال و
دوبال قادر هس��تند س��االنه ح��دود  1.75میلیون تن
آلومینیوم تولید کنند .قطلوم هم که مشارکتی با شرکت
نروژی هیدرو آلومینیوم و نیز شرکت قطر پترولیوم دارد،
حاال میتواند ساالنه  585هزار تن آلومینیوم تولید کند
و شرکت آلومینیوم بحرین نیز ساالنه بیش از  870هزار
تن آلومینیوم تولید میکند .اما هنوز زمینههای همکاری
گستردهتر میان کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در
این خصوص ایجاد نشده است.

رونق خطوط
هواپیمایی خاورمیانه
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

احتمالپیروزی
اوباما در انتخابات
پاییز زیاد است اما
آینده را ننوشتهاند
و ممکن است در
چند ماه آینده
اتفاقاتیبیفتدکه
صحنه رقابت را به
نفع رامنی تغییر
دهد
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اگر اوباما ببازد…
میت رامنی ،نامزد جمهوریخواهان
در صورت پیروزی چه سیاستهایی را
در پیش میگیرد؟
تا روز رایگیری انتخابات ریاست جمهوری در
امریکا وقت زیادی نمانده است .مردم امریکا روز
سهشنبه  ۶نوامبر  ۱۶( ۲۰۱۲آبان  )۱۳۹۱برای
انتخاب چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت
متحده به پای صندوقهای رای میروند و میان باراک اوباما،
رئی��س جمهور کنونی و میت رامنی نامزد جمهوریخواهان
یک��ی را انتخاب میکنند .احتمال پیروزی اوباما در انتخابات
پاییز زیاد است اما آینده را ننوشتهاند و ممکن است در چند
ماه آینده اتفاقاتی بیفتد که صحنه رقابت را به نفع رامنی تغییر
دهد .اما او کیست و چه دیدگاههایی دارد؟ ویالرد میت رامنی
 ۶۵ساله ،فرماندار سابق ایالت ماساچوست ،یک سرمایهدار و
یک مسیحی اصولگرای فرقه مورمون است .مورمونها اقلیتی
مذهبی از مسیحیان هستند که خود را پیروان راستین عیسی
مس��یح میدانند .آنها معتقدند که عیسی پس از برخاستن،
به امریکا آمده و مردم آنجا را هدایت کرده اس��ت .رامنی در
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۰۸در رقابتهای درون
حزبی جمهوریخواهان از س��ناتور جان مک کین شکست
خ��ورد و تقریب��ا بالفاصله پس از ورود اوباما به کاخ س��فید،
فعالیتهای انتخاباتیاش را برای پیروزی در انتخابات ۲۰۱۲
آغاز کرد .او مدعی است تنها کسی است که میتواند اوباما را
شکست دهد .آنچه در پی میآید گزیدهای است از دیدگاههای
او در حوزههای مختلف.
اقتصاد :او مالیات بر درآمد شرکتها را کاهش میدهد ،خرج و
مخارج دولت را کم میکند و «مقررات عظیم و دستوپاگیری
را که دولت اوباما بر اقتصاد اعمال کرده» لغو میکند .از دید
رامنی همین مقررات جلوی رشد مناسب اقتصاد پس از دوران
رکود را گرفته است.
تامین اجتماعی :طرح سال  ۲۰۱۰اوباما را در اصالح سیستم
مراقبتهای بهداشتی لغو میکند .از دید رامنی کارمندان
و ن��ه کارفرمایان باید هزینه بیمه خدم��ات درمانی خود را
پرداخت کنند.
مهاجرت :انگلیسی را زبان رسمی ایاالت متحده اعالم میکند.
جلوی طرحهایی را که باعث افزایش مهاجرت غیرقانونی میشود
مثل تخفیف در شهریه دانشگاه مهاجران غیرقانونی -میگیرد.امنی�ت ملی :رامنی در سیاس��ت خارجی تندرو به حس��اب
میآید و بارها به سیاستهای باراک اوباما حمله کرده است .او
یکبار گفته است« :برای تغییر رژیمی که با آن مشکل داریم
اول ب��ا مخالفان آنها همکاری خواهی��م کرد و به آنها کمک
خواهیم رس��اند .اما اگر بعد از همه تالشهایمان چارهای جز
اقدام نظامی نداشته باشیم این کار را خواهیم کرد».

نوکیا :آخرین تالشها در آخرین روزها؟
دو برابر میانگین رشد جهانی
شاید باورش سخت باشد اما نوکیا دیگر بزرگترین
فروشنده تلفن همراه در دنیا به حساب نمیآید و
جایگاه خود را به شرکت کرهای سامسونگ تحویل
داده اس��ت .جالب اینجاس��ت که اوضاع نوکیا در
خاورمیانه بدتر از دیگر مناطق بوده است .طی سه
ماه اول س��ال  ،۲۰۱۲فروش گوشیهای همراه و
ارائه خدم��ات نوکیا در منطقه خاورمیانه و آفریقا
با کاهش  31درصدی روبه رو بوده است این نزول
بسیار بیشتر از متوسط کاهش سهم این شرکت در
بازارهای جهانی بوده است.
این ش��رکت فنالندی تنها در سه ماهه اول سال جاری
مبلغ  929میلیون یورو را در بازار رقابت جهانی با شرکت اپل
و گوشیهای آندروید شرکت گوگل از دست داده است.
ش��رکت نوکیا از ژانوی��ه تا مارس  ۲۰۱۲س��ه ماه ۲۱
میلیون تلفن همراه در خاورمیانه و آفریقا فروخته اس��ت
که در مقایس��ه با سه ماهه اول سال گذشته با کاهش 17
درصدی روبه رو بوده است .اما به نظر میرسد نوکیا عالوه
بر فروش گوش��یهای کمتر نس��بت به پارسال ،در فروش
گوش��یهای گران قیمت خود هم مشکل داشته و بیشتر
گوشیهای ارزان قیمت فروخته است .در سه ماهه اول سال
جاری میزان فروش ش��رکت نوکیا در بازارهای این مناطق
بالغ بر  737میلیون یورو بوده اس��ت و در مقایس��ه با سه
ماهه سال گذش��ته  31درصد کاهش داشته است که این
میزان بیشتر از روند کاهش فروش جهانی این شرکت (29
درصد) بوده است.
متیو دیوید تحلیلگر ارش��د بخش اطالعات مخابرات و
رسانهها به روزنامه نشنال چاپ امارات میگوید :مشکالت
نوکیا فقط به خاورمیانه محدود نمیشود .او با اشاره به بازار
راکد گوشیهای هوشمند این شرکت در خاورمیانه تاکید
میکند که نوکیا با مشکالت مشابهای در بازارهای جهانی
روبهرو است.
نوکیا سال گذشته قرارداد همکاری مشترکی را با شرکت

مایکروسافت مبنی بر نصب سیستم عامل ویندوز مخصوص
تلفنهای همراه این شرکت امضا کرد و پس از آن بود که
س��ری گوشیهای گرانقیمت خود را با نام لومیا وارد بازار
ک��رد .با وجود این که موبایلهای جدید از امکانات ویژهای
بر خوردار هستند ولی این امکانات نمیتوانند تضمینکننده
فروش باالی آنها باش��د .پتر ملیک ریس بخش تحقیقات
موسسه مالی منا  Mena Corpنیز معتقد است که نوکیا
کامال از بازارهای جهانی گوشیهای هوشمند عقب افتاده
اس��ت و به سرعت مش��تریان خود را از دست میدهد .به
اعتقاد ملیک درس��ت است که نوکیا همچنان گوشیهای
مدل پایین و ارزانقیمت خود را خوب میفروشد اما اینها
برای شرکت سودآور نبودهاند .به همین خاطر بود که نوکیا
چند روز پیش از طرح تازهای برای کاهش هزینههای خود
خبر داد.
در این میان موسسه اعتبارسنجیبندی «استاندارد اند
پورز» ش��اخص اعتبار نوکیا را به پایینترین حد در طول
تاریخ این شرکت رسانده است .تیمو ایهاموتیال از معاونان
ارش��د مالی نوکیا هم در واکنش به این کاهش رتبه گفته
است« :ما در دوران دگردیسی به سر میبریم .گوشیهای
لومیا نشان دادهاند که ما راه درست را انتخاب کردهایم».
استیو وزنیاک ،از موسسان شرکت اپل ،چندی پیش با
اش��اره به گوشی لومیای نوکیا ،آن را بسیار زیباتر از رقبای
خود -آیفون و گوشیهای اندرویدی  -توصیف کرد .اگر چه
شمار زیادی از منتقدان این گوشی جدید نوکیا را ستایش
کردهاند اما مس��ئله اینجاست که نوکیا خیلی دیر متوجه
تغییر روند تلفنهای هوشمند شد .آنها تا همین سال پیش
فقط بر سختافزار قوی تکیه کرده بودند و نرمافزار را تقریبا
نادیده میگرفتند .حاال حتی با وجود موفقیت نسبی گوشی
لومیا ،معلوم نیست که آنها میتوانند جلوی ضررهای فزاینده
را بگیرند یا نه .منتقدان به نوکیای جدید خوشبین اند .اما
مردم و شرکتهای مخابراتی هستند که در مورد بازگشت
یا سقوط نوکیا تصمیم خواهند گرفت.

اقتصاد سوریه :سرازیری یا سقوط؟
اوضاع سیاسی و امنیتی سوریه آن قدر در ماههای
اخیر بد بوده که طبعا اقتصاد این کشور را هم از
ضربات کاری بینصیب نگذاشته است .بر اساس
آماری که از تبادل اوراق بهادار دمش��ق به دست
آمده اس��ت ،میزان ذخایر به می��زان  35درصد
در «بانک س��وریه و برونمرزی»« ،بانک آئودی
س��وریه» و «بانک بمو س��عودی فرانسی» کاهش نشان
داده اس��ت .میزان وامها نیز در سال گذشته میالدی به
میزان  22درصد کاهش یافت .س��وریها در عین حال
دارند سرمایههای خود را از کشور خارج میکنند و آن را
به کشور همسایه -عراق -منتقل میکنند که از قضا این
کشور هم اوضاع کامال باثباتی ندارد .کشور دیگری که این

سرمایهها به سمتش جاری شده است لبنان است که آن هم
در همسایگی سوریه قرار دارد.
اکنون بیش از  14ماه است که درگیری و بی ثباتی در
سوریه ادامه دارد و  9000کشته نیز به جا گذاشته است .این
وضعیت طبعا بر کس��ب و کار و تجارت در سوریه به شدت
تاثیر گذاشته است و امید چندانی هم به حل و فصل سریع
این مناقشه وجود ندارد.
در این اوضاع ،پوند س��وریه نیز به شدت تضعیف شده
اس��ت .آماری که در سایت بانک مرکزی سوریه وجود دارد
نشان میدهد اکنون نرخ برابری پوند سوریه با دالر  62است
در حالی که در هنگام آغاز مناقش��ه س��وریه ،این رقم 47
بود .در همین حال ،ارزفروش��ان غیررسمی در لبنان ،دالر

پوتین نفتی در کرملین
نگاهی به اوضاع کسب و کار و آینده صادرات در دولت جدید پوتین

نگر
آینده

را به قیمت  67پوند سوریه میفروشند که باز هم نشانی از
بیثباتی اوضاع است .اقتصاد سوریه در سال  2012میالدی
 5.9درصد منقبض ش��ده و این در حالی است که در سال
 2011می�لادی نیز  3.4درصد کوچک ش��ده بود .قیمت
کاالهای وارداتی در سوریه نیز به شدت افزایش یافته است.
مثال در دمشق قیمت یک شیشه قهوه فوری که یک سال
پیش  325پوند سوریه بود حاال به  525پوند سوریه رسیده
است .یا مثال قیمت برش پنیر فرانسوی که  85پوند بود حاال
به  150پوند رسیده است.
از سوی دیگر ،تصمیم اتحادیه اروپا به تحریم نفت خام
سوریه که س��ال گذشته میالدی گرفته ش��د ،باعث شده
که یکی از مهمترین صادرات س��وریه دچار مشکل شود و
درآمدهایش به میزان سه میلیارد دالر کاهش پیدا کند .این
رقم را وزیر نفت سوریه در ماه آوریل در گفتوگو با آژانس
خبری عرب نیوز س��وریه اعالم ک��رده بود .در همین حال،
رسانههای دولتی سوریه دائما گزارش میدهند که حمالت

«تروریس��تی» به خطوط انتقال نفت کشور در حال انجام
است .دولت بشار اس��د نیز در این میانه یارانههایی را روی
سوخت ،شکر و برخی کاالهای اساسی دیگر ارائه داده است
ت��ا جلوی افزایش قیمتها را در س��وریه بگیرد .اما به نظر
میرسد که امکان تداوم ارائه یارانه برای مدت طوالنی وجود
ندارد .جارمو کوتیلن -اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ملی
عربستان سعودی -در مورد اوضاع سوریه میگوید« :اقتصاد
س��وریه در مارپیچ سقوط اس��ت و در دام افتاده است .این
مارپیچ ممکن است ادامه پیدا کند و اگر این طور شود ،هم
دولت و هم افراد در س��وریه مجبور خواهند شد به راههای
سادهتر برای انجام کسب و کار روی بیاورند ».این به معنی آن
است که بانکداری به سادهترین و پایهایترین عملکردهایش
بازخواهد گشت و این سناریوی ایدهالی نیست.
عبدالحافظ عطاس��ی که در دمش��ق زندگی میکند و
یک شرکت توزیع غذا دارد میگوید اوضاع کسب و کارش
خوب نیست و تامین هزینهها به سختی صورت میگیرد .او

میگوید معامالت کارتهای اعتباری در سوریه به دالر
انجام میگیرد و از آنجا که واحد پول سوریه در برابر دالر
به شدت و نزدیک به سی درصد سقوط کرده است ،مردم
هم نمیتوانند مثل سابق به کسب و کارشان ادامه دهند.
غیث منصور رییس بازارهای سرمایه بانک کردیت لیبنز
در لبنان نیز بُعد دیگری از این بحران را مورد اش��اره قرار
میدهد .به گفته او ،بانکها در لبنان خود را با تحریمهای
سازمان ملل متحد علیه سوریه همراه کردهاند و این به ضرر
سوریه بوده است .به گفته منصور« :لبنان به رغم مناسبات
قدیمیاش با س��وریه نمیتواند هزینه سیاسی تخطی از
تحریمهای سازمان ملل متحد را بپذیرد».
این وضعیت به لحاظ روانی نیز بر صاحبان کسب
و کار و معامالت آنها در س��وریه تاثیر گذاشته است و
با این حس��اب نمیتوان پیشبینی کرد که وضعیت
صاحبان کس��ب و کار در اوضاع فعلی س��وریه بهبود
خواهد یافت یا نه.

به رغم
دردسرهایی که
اقتصاد روسیه در
سالهای اخیر با
آن مواجه بوده،
ظاهراوالدیمیر
پوتینمیخواهد
در دوران جدید
حضورش در
قدرت ،راه بیشتری
برای پول درآوردن
پیدا کند؛ و این
چیزی است که
به کام تاجران
هم بیشتر خوش
میآید
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والدیمیر پوتین دوباره به کاخ کرملین برگشت .این
را که همه میدانیم .اما او با بازگش��ت به کرملین
با خودش دو س��یگنال مهم ه��م آورد .اول این که
میخواهد همچنان ب��ا منتقدانش در خیابانهای
مس��کو برخورد کند و دوم ه��م این که میخواهد
حج��م س��رمایهگذاری خارجی زیاد -خیلی زی��ادی -را به
روس��یه بازگرداند .بعضیها میگویند حضور او چندان برای
اقتصاد مثبت و خوب نیس��ت .اجازه دهید این موضوع را به
تفصیل بررس��ی کنیم .نگاهی به شاخصهای سی شرکت
بزرگ روسی نشان میدهد که نگرانیها در این مورد چندان
بیدلیل نیس��ت .ظرف پنج ماه گذش��ته این شاخصها با
اف��ت مواجه بودهاند و مجموعهای از عوامل در این خصوص
تاثیرگذار بودهاند .کاهش قیمت نفت ،پیروزی فرانسوا اوالند
در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و نیز افزایش نگرانیها
در خصوص وضعیت یونان از جمله عواملی هس��تند که به
صورت طبیعی بر وضعیت این ش��اخصها تاثیر گذاشتهاند.
این وضعیت نشان میدهد که به رغم جریان داشتن صادرات
نفت و گاز روس��یه به خارج ،این کش��ور به ش��دت در برابر
بحرانهای اقتصاد جهان آسیبپذیر است.
اما چند معامله ب��زرگ تجاری که والدیمیر
پوتین اخیرا آنها را به امضا رس��انده است نشان
میده��د که او هن��وز در عرصه اقتصادی قدرت
بسیار زیادی دارد .اگر این معامالت و معاهدات
که همگی در حوزه نفت هستند -به نتیجهبرس��ند قاعدتا یعنی او تمام قوای تجاری و
اقتصادی خود را دوباره به میدان آورده است.
اصل قضیه این است :روسیه در عین آن که باید
وضعیت خ��ود را در بخشهای مختلف بیزینس
بهبود بخشد ،با معضالت دیگری نیز روبهرو است.
روس��یه تا آیندهای نزدیک میتواند بر صادرات نفت
و گاز خ��ود تکیه کند و درآمد این صادرات برابر ش��صت
درصد از بودجه ملی این کشور خواهد بود .اما حوزههای نفتی

در س��یبری با سرعت رو به خالی ش��دن دارند و حوزههای
منطقه قطب شمال هم فقط تا چند دهه میتواند اشتهای
س��یریناپذیر روسیه به صادرات س��وخت را تامین کند .در
همین حال ،شرکتهای نفتی به معامالت بزرگ و جدیدی
نیاز دارند تا بتوانند پروژههای جدیدی راه بیندازند و فکری
برای آیندهشان بکنند.
ظاهرا این معامالت اکنون دارند وضعیت خوبی را به وجود
میآورند .والدیمیر پوتین اخیرا رهبری امضای قراردادی را
به عهده داش��ت که با شرکت «اس��تات اویل» نروژ و برای
اکتش��اف چهار میدان در حوزه قطب شمال منعقد شد .بر
اساس تخمینهای اولیه در این میدانها  15میلیارد بشکه
نفت و گاز قابل دستیابی وجود دارد .مانند قراردادهایی که
به تازگی با «اکسون موبیل» و «انی» ایتالیا به امضا رسیده
اس��ت ،این قرارداد جدید نیز به این معنی است که «استات
اویل» باید هزینه تمام و کمال عملیات را به عهده بگیرد .به
نوشته روزنامه وال استریت ژورنال ،با این ترتیب استات اویل
حدود  100میلیارد دالر باید هزینه کند.
عالوه بر این ،همان س��ه کمپانی که اخیرا با ش��رکت

دولت��ی «روس نفت» ق��رارداد امض��ا کردهاند باید حقوق
مشارکتی را نیز در برخی از بزرگترین قراردادهای نفت و
گاز خود در خارج به روسیه اعطا کنند .در چنین وضعیتی
احتماال میتوان گفت که روسیه دارد به سمت همان هدف
غایی پوتین حرکت میکند -یعنی تبدیل ش��دن به یک
قهرمان نفتی که دس��تتش به همه نقاط دنیا میرسد .در
مقابل این قرارداد ،چنین شرکتهایی مالکیت  33درصد
از میدانهای آش��کار نفتی خود در حوزه قطب ش��مال را
به دس��ت خواهند گرفت .با این ترتیب میتوان گفت که
هم پوتین قراردادی کامال به نفع روسیه بسته است و هم
آن کمپانیها توانستهاند راه دسترسی خود به بزرگترین
منابع هیدروکربنی را هموار کنند .مثال تخمین زده شده که
میدانی که در اختیار شرکتانی قرار دارد معادل  28میلیارد
بشکه نفت و گاز را در خود جا داده است .اکسون موبیل هم
ظاهرا  90میلیارد بشکه از میدانش نصیب خود خواهد کرد.
بهرهبرداری از این میدانها ش��اید تا دهه  2020میالدی
آغاز نشود اما پتانسیل آنها آن قدر باال هست که بتواند سود
سرشاری را در آینده نصیب روسیه کند؛ و این کاری است
که والدیمیر پوتی��ن آن را به روش خودش برنامهریزی و
اجرا کرده است .با بهرهبرداری از منابع قطب شمال ،روسیه
به سادگی میتواند یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز
در دنیا باقی بماند و این برای آینده روس��یه افق روش��نی
است .تازه شاید اوضاع فعلی اول کار باشد .قرار بود همین
قراردادی که نصیب اکس��ون موبیل شد ،نصیب بریتیش
پترولیوم ش��ود .حاال هم انگلیس��یها بیکار ننشستهاند و
شریکشان یعنی ش��رکت « »TNK-BPدر تالش است
سهمی از منابع قطب شمال را در جریان مذاکره با شرکت
روس نفت به دس��ت بیاورد .شرکت «روس نفت»
در عی��ن حال مذاکراتی درباره قرارداد منابع قطب
شمال با ش��رکت «لوک اویل» دارد .خالصه این
که این همه قرارداد نش��ان میدهد که روسیه
برنامههای خاصی برای آین��ده تجارت خود
دارد .بر این اس��اس و به رغم دردسرهایی که
اقتصاد روسیه در سالهای اخیر با آن مواجه
بوده ،ظاهرا والدیمیر پوتین میخواهد در این
دوران جدید حضورش در قدرت ،راه بیشتری برای
پول درآوردن هم پیدا کند؛ و این چیزی است که به کام
تاجران هم بیشتر خوش میآید.
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آینده کارها
در قرن  21مهم این است که چه کار میکنید نه این که کجا کار میکنید

ش��رکتها و س��ازمانها برای
رویارویی با چالشهای روزمره
به این که چه میکنند و چگونه
کاره��ا را انج��ام میدهند فکر
میکنند و برای بهبود کارها و
روشهای کار ،س��رمایهگذاری
علی اکبر صابری مینمایند لکن اکنون زمان آن
مشاور اتاق بازرگانی و است که نه تنها برای رویارویی
صنایع و معادن تهران ب��ا بحرانهای ج��اری محیط
کس��ب و کار تالش شود بلکه
برای ماندگاری بلندمدتتر نیز تالش و برنامهریزی شود.
انعطافپذیری و کار هوش��مندانه در رویارویی با بحرانها
مهمترین رویکردی اس��ت که س��ازمانها را از فروپاشی
مصون میکند .به چند نکته زیر توجه کنید:
 روزانه یک ساعت وقت برای حاضر شدن سر کار معادلچهار سال در طول عمر کاری کارکنان است.
 متوس��ط غیبت کارکنان در سال  8روز و در طول سیسال معادل یک سال کاری است.
 متوسط زیربنای مورد نیاز برای هر کارمند  10متر مربعاست.
 متوسط زمان استفاده از محل کار  45درصد زمان کاریاست.
و این در حالی است که همه سازمانها در چشماندازهای
خود به موارد زیر اشاره میکنند.
 افزایش اثر بخشی و کارآمدی فعالیتها. کاهش هزینههای مالی سازمان. تمرکز بر روی دست آوردها به جای تمرکز بر روشها. -برآوردن خواس��ته کارکنان برای بهبود تعادل میان کار

و زندگی.
 ایجاد فضایی که همکاری و نوآوری را آسان کند. کاهش آثار مخرب کارها بر محیط زیست.در قرن بیس��ت و یکم آنچه مهم است این است که شما
چ��ه کار میکنید نه این که کجا کار میکنید .زیرا پدید
آمدن فناوریه��ای نو اکنون این ام��کان را فراهم آورده
اس��ت که به جای کار در محل یک اداره بیش��تر کارها را
در جاه��ای دیگر و خ��ارج از اداره انجام دهید .آنچه مانع
انجام کارها در خارج از اداره میشود فناوریهای قدیمی،
فرهنگ سازمانی واپسگرا و دیوانساالری کاغذی است.
کار هوشمندانه اقتضا میکند که همه سازمانها ترتیب
مناسبی اتخاذ کنند که وضع موجود را در راستای به دست
آوردن منافع آتی تغییر دهند .کار هوشمندانه رویکردی
جامع و راهبردی برای دستیابی به شرایط زیر است:
 گسترش دامنه انعطافپذیری در کارها. ایجاد محیطی که انعطافپذیری بیشتر را ممکنکند. بهرهگی��ری از فناوریهای��ی که به مدیری��ت و ایجادانعطافپذیری کمککند.
 کارب��رد روشهای جدید همکاری مانند ارتباط مجازیبرای کاستن از نیاز به جلسات و سفرها.
 تغییر فرهنگ س��ازمان در راس��تای افزایش چاالکی ونوآوری سازمان.
کار آین��ده در واقع نوس��ازی فرهنگ و روشهای کهنه و
قدیمی اس��ت که صرفاً انجام کارها را با دس��تور در زمان
و مکان مشخص محدود میکرد .هدف از کارآینده انجام
یک کار در هر جا ،هر زمان و به هر روشی است که بهترین
دستاورد را به ارمغان میآورد و بر اصول زیر متکی است:
 کار در مناسبترین محل و در مناسبترین زمان انجاممیشود.
 انعطافپذیری قاعده است نه استثنا. هر کسی مجاز است که کار انعطافپذیر داشته باشد. هر یک از کارکنان با رعایت مالحظات کسب و کار مجازاست که در هر جا و هر زمان که نیاز باشد کارش را انجام
دهد.
 مح��ل کار به فعالیتهای مربوطه اختصاص مییابد نهبه افراد و مقامات.
 هزینه انجام کارها کاهش مییابد. فناوری کار برد مناسب و مؤثر خواهد داشت. مدیریت بر دستاوردها تمرکزمیکند نه بر حضور افراد. شالوده مناسبی برای گوناگونی اندیشهها و برابری افرادپیافکندهمیشود.
 کار اثر مخرب کمتری بر محیط زیست خواهد داشت.به طور خالصه کار آینده باید س��ه دس��تاورد مهم یعنی
سودکسب و کار ،سود فرد و سود محیط زیست را در پی
داشته باشد.
جهان کار در حال تغییراست به عنوان مثال در انگلستان:

  3/5میلی��ون نف��ر یعنی  13درصد کارکن��ان در خانهکارهایشان را انجام میدهند.
  27درصد از نیروی کار نیمه وقت است.  41درصد از کل کس��ب و کارها بر اساس کار در منزلاستوار است.
  60درص��د از کس��ب و کاره��ای جدی��د از خانه آغازمیشود.
 س��ه پنجم کارهای جدید یا نیمهوقت هستند و یا کارموقتهستند.
 پیش از 90صد از کارکنان خواهان نوعی انعطافپذیریدر کارشان هستند.
ب��ا این حال ش��مار قابل توجهی از ش��رکت ها هنوز کار
انعطافپذیر را به گونهای راهبردی و هماهنگشده مورد
توجه قرار نمیدهند.
کار آینده را نمیتوان با فرهنگ و روشهای قدیمی حتی
با فن��اوری جدید انجام داد بلکه بای��د فرهنگ و رویکرد
س��ازمانها ب��ه کار و نحوه انجام آن تغییر کن��د و راهها،
ابزاره��ا و فرایندهای نو برای انجام کارها تدارک ش��ود و
اصو ٌال رویکرد مدیری��ت به همکاری و کار تیمی نیز باید
دگرگون شود .فرهنگ مورد نیاز کار آینده در بر گیرنده
موارد زیر است:

 دستیابی به سطح باالتری از همکاری میان افراد ،تیمهاو ذینفعان برونسازمانی.
 پیگیری پیوسته بهبود خدمات به ویژه با کاربرد فناورینو در راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی.
 تعهد به حفظ پیوسته انعطافپذیری در راستای ایجادروشه��ای جدید کار و پرهیز از وسوس��ههای توقف کار
هوش��مندانه که منجر به انجام کارها به روشهای جامد
و دستوری میشود.
 تاکید بر مدیریت دس��تاوردها به جای مدیریت حضورافراد.
 تاکی��د ب��ر افزایش س��طح ت��وان کارکن��ان و افزایشاختیاراتشان در راستای بیش��ینه کردن منافع حاصل از
روشهای نوین کار.
 تاکید بر انجام کارها به روشهای نو در راس��تای ایجادتعادل بیشتر میان کار و زندگی کارکنان.
 تعهد به اس��تفاده از فناوریها و روشهای نو به منظورکاهش آثار مخرب کارها ،و فرایندها بر محیطزیست.
 تعه��د به کارگیری فناوریها و روشهای نو برای انجامکارها در راستای استخدام ،نگهداری و پرورش کارکنان با
حفظ تنوع و در عین حال پیوستگی به سازمان.
 گسترش فرهنگ یادگیری برای کاربرد فناوریهای نودر راس��تای کمک به کارکنان برای این که در هر جا که
هس��تند مهارت و توان خود را برای پیشرفت و تضمین
آینده شغلیشان افزایش دهند.
البته درک این موضوع بسیار مهم است که ایجاد فرهنگ

نتیجهگیری

نگر
آینده

ی فزاینده در حال دگرگونی است.
جهان و کار جهان با شتاب 
این دگرگونی پرشتاب به مدد انقالبی که فناوری اطالعات
پدید آورده است بر تمامی شئون کار و زندگی ما اثر مینهد.
آنان ک��ه در برابر این حرکت فراگیر مقاومت میکنند در
رویاهای گذش��ته خود زندانی میش��وند و از پیشرفت و
کامیابی باز میمانند .آنان که بر موج نیرومند این جنبش
و پویش عظیم سوار میشوند و حتی برای پیشی گرفتن
از امواج خروشان تغییر تالش میکنند پیوسته روز و روز
کاری نو و سطحی برتراز کیفیت زندگی را تجربه میکنند.
بخش عمده از زندگی ما نیز دستخوش دگرگونی میشود
زیرا نیروی س��همگین رقابت و ابزار پرتوان فناوری و روان
تش��نه آدمیان برای کامیابی و برتری ،تمامی نگرشها و
روشه��ای معمول را بر هم میزند و بازآفرینی روشهای
کار را اجتناب ناپذیری میکند .سازمانها روشها و محل
انجام کارهای کنونی ما حاصل موفقیتهای بزرگ انقالب
صنعتی است که طی دو قرن نوزدهم و بیستم میالدی در
فرایندی پیوس��ته بهبود یافته است و به شکل امروزی آن
در آمده است اکنون زمان آنست که در برابر انقالب فناوری
اطالعات راهبردی خردمندانه و ارزش آفرین پیافکنده شود
و با بهرهگیری از امکانات توان افزای فناوری اطالعات و با
توجه به افزایش روزافزون هزینهها برای انجام کارهای خود
طرحی نو دراندازیم و پیش از آنکه در میدان پر تنش رقابت
ناتوان و فرومانده شویم دست به کاری بزنیم .شایستهترین
کاری که میتوان کرد بهرهگیری از خود فناوری اطالعات
است .برای تمامی سازمانهای اقتصادی و عمومی اکنون
فرصتی تحمیلی ایجاد شده است که فعالیتهای خود را در
سامانههای یکپارچه و برخط ادغام کنند .سامانههایی که در
عین یکپارچگی انعطافپذیر و پاسخگو به نیازهای در حال
تغییر امروزی باشند.
ساقیا قدحی پرشراب کن /دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
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کاری که توانافزایی و مسئولیتپذیری را تواماً ایجاد کند
نیازمند یک راهبری توانمند است که بیآن که تغییرات
را از ب��اال تحمیل کن��د نظر کارکنان را ب��ه فرهنگ نو و
روشهای نو جلب نماید.
مطالعات بس��یاری نش��ان میدهد که کارکنان در تمام
ش��رکتها و س��ازمان ها ب��رای این که بهتری��ن زمان و
مناس��بترین مکان را برای ارائه خدم��ات خود انتخاب
کنند خواهان حق انتخاب بیشتری هستند .این خواسته
را میتوان در سه شکل زیر خالصه کرد:
 -1زمان آغازو پایان کار متغیر باش��د و سختگیریهای
معمول در این زمینه حذف شود.
 -2یک تا دو روز کار در خانه انجام شود.
 -3بدون تغییر ساعات کار تعداد روزهای کاری هفته کم
شود.
البت��ه تغییر فرهنگ کاری در خال ایجاد نمیش��ود بلکه
نیازمند به حضور مسئوالنه تمامی کارکنان در فرایند تغییر
به ویژه تغییر محل کار و فناوری مورد استفاده است و در
عین حال نیازمند انجام اقدامات زیر هست:
 روشن شدن انتظارات افراد از فرهنگ جدید. حمایت از کارکنان در فرایند تغییر. توافق بر روی پروتکلهای استفاده از محلهای کار. مدیری��ت و آموزش افراد در کارگاههای آموزش��ی و ازطریق آموزش بر خط.
کار آین��ده همه انواع انعطافپذیریه��ا را در برمیگیرد.
به ط��ور کلی انعطافپذیریه��ا را میت��وان در دو گروه
دستهبندی کرد .انعطافپذیری زمان کار و انعطافپذیری
محل کار .گزینههای زمان کار انعطافپذیر از این قرارند:
 زمان شناور روزانه :عموماً کارکنان موظف هستند بینس��اعاتی از صبح تا بعدظهر در محل کار حاضر ش��وند با
حفظ مدت کار روزانه میتوان در س��اعات ورود و خروج
انعطاف ایجاد کرد.
 زمان شناور هفتگی :میتوان با فرض ساعات کار ثابتیدر هفته ساعات کار روزانه را متغیر کرد تا کارکنان امکان
یابند کسر کار یک روز را روزهای بعد جبران کنند.
 زمان ش�ناور ساالنه :عموماً کارکنان متعهد هستند درطول سال ساعاتی را کار کنند این میزان کار را میتوان در
طول  12ماه سال متغیر کرد.
 کار در هفته فشرده :بجای پنج روز کار در هفته میتوانهمان ساعات کار هفتگی را در سه یا چهار روز انجام داد.
 زمان حضور توافقی :برای افرادی که فرزندانش��ان را بهمدرسه میبرند میتوان ساعات کار مطابق برنامه مدرسه
تنظیم کرد.
 کار نیمهوقت :این نوع کار به ویژه برای افرادی که درگیرپرورش فرزندانش��ان هستند مطرح است بدین معنی که
اصوالً فرد کمتر از ساعات کار متعارف سازمان و به صورت
ساعتی در سازمان کار خواهد کرد.
انعطاف در محل کار را نیز در چارچوب این گزینه ها می
توان برشمرد:
 کار در خانه :این امکان وجود دارد که تمام یا بخشی ازکار فرد به گونهای تعریف شود که کار را در خانه انجام دهد
و البته از اداره به عنوان پایگاه اصلی بهرهگیری شود.
 کار سیار :برای بعضی از افراد مناسبتر و حتی ضروریاست که در نقاط گوناگون کار کنند و از اداره تنها به عنوان
پایگاه استفاده نمایند.
 کار در دفترهای مختلف سازمان :برای سازمانهایی کهدر محلهای گوناگون دفتر دارند این امکان فراهم اس��ت

که دفاتر خود را به گونهای تجهیز کنند که افراد بتوانند از
نزدیکترین محل به خودشان برای کار استفاده کنند.
 کار در شکل تیم مجازی :برای جلوگیری از جابهجاییهاو سفرهای غیرضروری این امکان فراهم شود که افرادی که
به صورت تیم قرار است با هم کار کنند بر روی یک شبکه
فعالیت کنند که در این ص��ورت فناوری اطالعات نقش
مهمی خواهد داشت.
 دفترهای مش�ترک :در این روش هیچکدام از کارکنانمیز دائم��ی و ثابتی ندارن��د بلکه میزهای اس��تانداردی
ایجاد میش��ود که هر کس در هر زمان که نیاز باش��د از
آن میزها اس��تفاده میکند .مث ً
ال اگر کاری باید محرمانه
باش��د یا در محل آرام و بدون مزاحمت انجام ش��ود و یا
وسایل و نرمافزارهای خاص برای اجرای کار ضروری باشد
هر زمان که برای فردی نیاز پیش آید میتواند از این میزها
و محلها استفاده کند.
البته اس��تفاده آمیزهای از تمامی موارد گفته شده حسب
مورد میتواند مناسبتر باشد تا انعطافپذیری مورد نیاز
کار را به گونهای بهتر پاس��خگو شود .همچنین توجه به
اهمیت تمامی گزینهها در جهت ایجاد فرصتهای متنوع
و برابر برای همه کارکنان ضروری است.نگاهی به هزینهها
آن حاال بیاندازیم:
 اج��اره ی��ک فض��ای اداری یکص��د مت��ری ماهان��ه 20/000/000/ریال است.
 هزینه تجهیز و نگهداری و خدمات اداری 20/000/000/ریال است.
 هزینه س��االنه هر متر مربع فض��ای اداری  4/8میلیونریال میشود.
 هر نفر به  10متر مربع فضای اداری نیاز دارد. هزینه ساالنه تامین یک میز کار برای هر نفر  48میلیونریال است.
 س��اعات حضور هر نفر به طور میانگین در سال 1600ساعت.
 نرخ استفاده از میز هنگام حضور 45درصد ساعات اس��تفاده از میز در سال حدود  720ساعتخواهد بود.
 هزینه هر س��اعت اس��تفاده از میز حدود  67هزار ریالمیشود.
 میانگین دستمزد هر س��اعت یک نفر اداری 60/000/ریال هست.
یعنی کارفرما برای تامین یک میز کار برای هر نفر بیشتر
از دستمزد وی هزینه میکند ،بنابراین اگر کارمند بتواند
نیمی از وقت کاری خود را در خانه بگذراند هزینه کارفرما
برای استفاده از کارمند 25درصد در کل (دستمزد  +محل)
کاهش مییابد .از دیگر سو کارمند حداقل روزانه یک ساعت
و ساالنه  250ساعت صرف ایاب و ذهاب میکند که معادل
15درصد زمان کاری اوست روزانه حداقل  15/000ریال
هم بابت ایاب و ذهاب هزینه میکند که معادل 1/5درصد
حقوق ماهانه اس��ت و جمعاً حداقل 16/5درصد از وقت و
در آمد هر کارمند صرف ایاب و ذهاب میشود .اگر نیمی از
وقت کارمند در خانه صرف کار شود 8درصد از هزینه وی
کاسته میشود تقریباً همچنین مقدار هم بابت هزینه لباس
و غذا صرفهجویی میشود .نتیجه این که اگر فقط نیمی
از وقت کارکنان در خانه صرف کار ش��ود هزینه کل برای
کارفرما 25درصد و برای کارمند 15درصد کاهش مییابد
که تاثیر بزرگی بر کارآمدی و اشتغال خواهد داشت .البته
به لحاظ اجتماعی نیز این دستاوردها را خواهد داشت:

 بخش قابل مالحظهای از ترافیک شهری کاسته میشودکه عالوه بر کاهش هزین ه عمومی از آلودگی هوا میکاهد.
 کار در خانه میتواند در هر زمان که برای کارمند مناسبباش��د انجام ش��ود .بنابراین نگهداری و به مدرسه بردن
فرزندان که هزینه گزاف مالی و اجتماعی دارد بدون هزینه
امکانپذیرمیشود.
 کسانی که در خانه کار میکنند از وضعیت کارمندی بهوضعیت کارآفرینی مبدل میشوند زیرا خود باید بهترین
روش را ب��رای این که کاره��ا را در کوتاهترین زمان انجام
دهند بیابند .در نتیجه افزایش بهرهوری سودی است که
مستقیماً نصیب کارمند میشود.
 کارفرم��ا به جای کنترل حضور کارکنان به کنترل کارو دس��تاورد آنها میپردازد که برای کارفرما افزایش سطح
کیفیت و کاهش هزینه کار را در پی خواهد داشت.
 همسران جوانی که کار کردنشان دشواریهای زیاد برایادامه زندگی مش��ترک ایجاد میکند و در موارد زیادی به
جدایی میانجامد فرصتهای مناسبی برای همکاری و در
عین حال بهبود کیفیت زندگی مشترک مییابند.
 تاخیر و توقف کارهای مراجعان به شدت کاهش مییابدزیرا نفع کارکنان هر اداره در این اس��ت که هر چه زودتر
کار آنها را انجام دهند.
 تعارض موجود میان کار و زندگی که از بزرگترین موانعکار آمدی و خالقیت افراد است به شدت کاهش مییابد و
حتی پیوندی سازنده و پایدار میان خانه و محل کار یعنی
زندگی و کار ایجاد میگردد.
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کافه آینده
باهوشترین
و پیشروترین
چهرهها اکنون بر
ابزارهاییمتمرکز
شدهاند که برای
تحلیل و حفظ
اطالعات کاربرد
دارند

پولدارترینهای فوربس چگونه پولدار شدند
اگر میخواهید میلیاردر شوید و دنبال یک راه ساده
هستید ،این را بدانید که پولدار شدن از راههای مختلفی
امکان پذیر است .گزینهها خیلی زیاد است.
ام��ا خب ی��ک راهنمایی میش��ود ک��رد :صنعت
تکنولوژی معموال بهترین جا برای س��رمایهگذاری و
پولدار شدن است .تکنولوژی اکنون دومین راهی است
که میلیاردرهای امریکا را به نان و نوایی رسانده است.
پنجاه و یک نفر از  425نفری که اسمشان در فهرست
میلیاردره��ای جهان ق��رار دارد (یعن��ی  12درصد از
میلیاردرهای امریکایی) از راه سرمایهگذاری در همین
حوزه میلیاردر ش��دهاند .البته رتبه اول میلیاردرهای
امریکایی در اختیار کس��انی اس��ت که در حوزههای
مختلف س��رمایهگذاری کردهاند اما از ده س��ال پیش
تاکنون ،س��رمایهگذاری در حوزه تکنولوژی به شدت
پولس��از بوده اس��ت و این روند همچنان رو به رشد
است .در س��ال  2002میالدی 26 ،نفر از  243نفری
که در فهرست میلیاردرها قرار داشتند ثروتشان را از راه
سرمایهگذاری در بخش تکنولوژی به دست آورده بودند
و حاال تعداد این افراد دو برابر شده است.
ده صنعتی که میلیاردرهای امریکایی را پولدار کرد:
 -1سرمایهگذاریهای مختلف 100 :میلیاردر
 -2تکنولوژی 51:میلیاردر

 -3رسانه 37 :میلیاردر
 -4انرژی 35 :میلیاردر
 -5غذا و نوشیدنی 31 :میلیاردر
باز هم  -5خدمات 31 :میلیاردر
 -7مد و خردهفروشی 28 :میلیاردر
 -8امالک 27:میلیاردر
 -9تولید 18:میلیاردر
 -10ورزش 15 :میلیاردر
در س��طح جهان اما آمار متفاوت اس��ت .رتبه اول
درس��ت مثل امریکا -در اختیار سرمایهگذاریهایمختلف است اما بعد از آن ،بخش مد و خردهفروشی،
و بعد امالک قرار دارند .بخش تکنولوژی در سطح دنیا
در رتبه پنجم است.
اما عطش امریکاییها به تکنولوژی در ابعاد دیگری
نیز مشخص اس��ت .مثال از میان  90میلیاردر بخش
تکنولوژی در جهان ،پنج��اه و هفت درصد امریکایی
هس��تند .این روند احتماال در آینده هم ادامه خواهد
داش��ت؛ به خص��وص از این جهت که دانش��جویان و
فارغالتحصیالن ام .بی .ای راه خودش��ان را به س��مت
وال اس��تریت هموار میبینند .استیون کاپالن استاد
کارآفرین��ی در دانش��گاه ش��یکاگو در ای��ن خصوص
میگوید« :فعال شاهد حضور چهرههای بسیار موفقی

در عرصه تکنولوژی هس��تیم و ظاهرا این وضعیت در
دوره بحران اقتصادی نیز ادامه داشته است».
ام��ا پیتر وندل اس��تاد مدرس��ه اقتصاد دانش��گاه
استنفورد معتقد است که نفس سرمایهگذاری در بخش
تکنولوژی مهم نیست؛ مهم این است که سرمایهگذاری
در چ��ه بخش��ی از تکنول��وژی صورت میگی��رد .او
میگوید« :باهوشترین و پیشروترین چهرهها اکنون
بر ابزارهایی متمرکز ش��دهاند که برای تحلیل و حفظ
اطالعات کاربرد دارند».
ترزا آمابیل استاد مدرسه اقتصادی دانشگاه هاروارد
و یکی از نویس��ندگان کتاب «اصل پیش��رفت» -که
زندگی موفقترین چهرههای عرصه تجارت را بررسی
کرده است -در این خصوص میگوید« :برداشت من
از زندگانی و پیشرفت چهرههایی مثل بیل گیتس و
استیو ووزنیاک و استیو جابز این است که آنها عالقه
و عطش خاصی داشتهاند .با اطمینان میتوانم بگویم
که آنها وقتی روی چیزی کار میکردند که معنادار و
هدف دار بود و به نظر کامال ارزشمند میآمد ،بسیار
خالقانهت��ر و پربازدهتر عم��ل میکردند و میکنند.
این فضایی است که به آنها اجازه پیشرفت بیشتری
میدهد».
و ظاهرا نمیتوان با این ایده مخالفت کرد.

نقشه راه برای اعتمادسازی
هفت گام که شرکتها میتوانند برای جلب اعتماد از دست رفتهشان بردارند
کلیر ملفورد  /ترجمه طلیعه لطفیزاده
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آیا اعتماد به شرکتها در پایینترین سطح خود قرار
گرفته است؟ اگر بتوان بر مبنای شاخصهایی که اخیرا
منتشر شدهاند نتیجهگیری کرد ،من عمیقا معتقدم که
همینطور است .مطابق نتایج یک تحقیق ،سال 2012
بیش��ترین نزول را در سطح اعتماد به مدیر عاملها به
عنوان «منبع اطالع��ات قابل اطمینان» (از  50درصد
به  38درصد) نشان میدهد ،همچنین نتایج تحقیقات
نشان دهنده موج عظیمی از درخواستها (از طرف بیش
از نیمی از پاس��خدهندگان) برای نظارت بیشتر است.
شرکتها برای اینکه از پایداری بیزنسشان اطمینان
حاصل کنند و همچنین به توسعه پایدار جامعهای که
قرار اس��ت در آن فعالیت و زندگی کنند کمک کنند،
باید رشد هوش��مندانه (کسب بیشتر با هزینه کمتر)،
فراگیر (در راس��تای کاهش نابرابری) و مس��ووالنهای
(که مصرف صحیح را در جامعه ترویج میکند) را برای
خود متصور شوند .اما اعتماد جامعه به توانایی بیزنس
برای انجام کارها کاهش یافته اس��ت .بنابراین بیزنس،
قبل ازاینکه بخواهد تعریف جدید رشد را عملی کند،
باید ابتدا اعتمادها را جلب کند که این خود برای یک
شرکت عامل کلیدی است تا بتواند به فعالیت خود ادامه
دهد .خوب ،یک کس��ب و کار چطور میتواند اعتماد
از دس��ترفتهاش را دوب��اره به دس��ت آورد؟ ما هفت

فاکتور برای تغییر رفتار یک شرکت در نظر گرفتهایم
که ش��رکت توسط آن میتواند روی اعتماد مشتریان،
تامینکنندگان ،سرمایهگذاران و ناظران تاثیر بگذارد.
 -1کیفی��ت ،نوع و امنیت کاالها و خدمات ،قیمت
آنها و استمرار مطلوبیت در این زمینه.
 -2ارزش اجتماعی که ش��رکت به وجود میآورد:
این ارزش چه مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم ،از طریق
ایجاد اشتغال و اثر سرریزی که روی اجتماع میگذارد،
باید مورد بررسی قرار گیرد .همچنین باید توجه شود
که مدل بیزنس آنها چگونه به افرادی که مس��تقیما از
فعالیت شرکت سودی نمیبرند ،منفعت میرساند.
 -3کیفیت مدیری��ت :مدیران چق��در از قوانین و
فعالیتهای تعریف ش��ده فرات��ر روند که صنایع بهتر
یا رفتاره��ای اجتماعی بهتری را ش��کل دهند و این
حوزههای نوین را وارد حوزه قانونگذاری کنند.
 -4اخالق و ش��رافت :قوانین علیه فسادهای اداری،
طرز برخ��ورد با کارگران ،محل و س��طح مالیاتهای
پرداختش��ده ،دس��تمزد مدیران و پاداشها و نسبت
آنها با میانگین سایر دستمزدها ،نفوذ سیاسی شرکت
و کمکهای مالی با هدف سیاسی و ثبات سیاستهای
شرکت در رابطه با سایر پستها.
 -5شفافیت و پاسخگویی :سطح صداقت و شفاف

بودن در مورد سیاستهای شرکت ،مدیریت شرکت و
پذیرش عواقب ناش��ی از این صداقت و عواقب ناشی از
شفافسازی.
 -6س��طح اقدامات انجام ش��ده در حال حاضر در
راستای حفاظت از محیطزیست برای نسلهای آینده.
 -7بررسی این موضوع که یک شرکت تا چه حد در
تقابل با سایر شرکتها موفق عمل میکند ،همچنین
چقدر در تقابل با دولتها یا فعاالن جامعه مدنی موفق
است تا بتواند ارزشهای اجتماعی را نشر دهد.
اج��رای این هف��ت گام در ش��رکتهای مختلف
بسیار متفاوت است ،از ش��رکتهایی که رویکردشان
«حداقلس��ازی زیان» اس��ت که فقط چند نکته را در
اولوی��ت قرار میدهند ،تا ش��رکتهایی ک��ه به دنبال
حداکثر کردن سودی هستند که به جامعه میرسانند و
تمام هفت گام را برخواهند داشت .اعتماد عامل کلیدی
برای ش��رکتها اس��ت تا بتوانند به فعالیت خود ادامه
دهند و چنین به نظر میرس��د ک��ه چالش بزرگی بر
سر راه برندسازی است .ما به وضوح شاهد این هستیم
که هر روزه برندهای بیش��تری برای ارزشمندتر کردن
برندهای خود ،بخش��ی یا تمام این هف��ت نکته را در
دستور کار خود قرار میدهند.
منبع:گاردین
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