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اگر ديپلماسي را هنر و فني بدانيم كه عه دهدار تأمين منافع ملي كشور از
طريق بسيج همه ابزارها و نيروهاي ملت است ،در اين صورت باي د بپذيريم كه
اقتصا د يكي از مهمترين اين ابزارهاست و در شرايط صلح نيز مهمترين ابزار
است .حتي در شرايط خصومتآميز نير ابزار اقتصادي و تجاري ،حربه مهمي
در جهت تأمين اهداف ديپلماتيك خصمانه است .اقتصا د و تجارت ،به همان
ميزان كه در موقع تهاجم مور د استفاده قرار ميگيرند ،در هنگام دفاع نيز ابزار
مهمي هستند .موازنه نظامي كشورها نيز به شدت تابع وضعيت ابزار اقتصادي
آنهاست .ولي يك تفاوت مهم ميان اقتصا د و تجارت با ابزار نظامي وجو د دارد.
اقتص��ا د و بازرگانان عموماً ،مقوم و پايداركننده صلح هس��تند ،ولي صاحبان
تسليحات و نظاميان برعكس ،بدون جنگ آرامش و قرار ندارند.
اكنون ميتوان پرس��ي د كه وضعيت ديپلماس��ي اقتصادي ايران و به طور
مشخص ديپلماسي تجاري آن چگونه است؟ آيا متناسب با ظرفيتهاي ايران
و نيز چشماندازهاي سياسي و اقتصادي آن هست؟ پاسخ روشن است .تناسبي
ميان افقهاي مطلوب و ظرفيتهاي ما با وضعيت ديپلماسي تجاري کشورمان
وجو د ندارد .داليل بروز اين وضع چه هس��تند؟ ضرورت توجه به ديپلماسي
اقتصادي و تجاري چيست؟ راهكارهاي كوتاهمدت براي رفع اين مشكل چگونه
است؟
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وضعيت ديپلماسي تجاري ايران
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براي رس��يدن به تصويري از وضعيت ديپلماس��ي ايران ،كافي اس��ت كه
مقايسهاي ميان س��فرهاي ديپلماتيك مقامهاي عالي رتبه تركيه و ايران به
كشورهاي یکديگر بيندازيم .سنگيني هيأتهاي ديپلماتيكي كه همراه رؤساي
جمهور ايران عازم تركيه ميشوند ،در کفه چهرههاي سياسي و دولتي هستند.
ه��م از حيث كيفيت و ه��م از جهت كميت .تمركز اصلي هيأت نيز بر طرح
موضوعات سياس��ي اس��ت و در اغلب موارد ،موضوعات اقتصادي در خدمت
تأمين اهداف سياسي قرار دارد .آن تعدا د چهره اقتصادي هم كه همراه هيأت

ايراني هستند ،به طور معمول چهرههاي اقتصادي شركتهاي دولتي هستن د
كه در نهايت تابع امر سياسي قرار دارند .از آن سو هيأتهاي ترك ،وضعيتي
معكوس دارند .اگرچه چهرههاي شناختهشده آنان سياستمداران هستند ،ولي
قدرت اصلي در كفه اقتصاديون و تجار و شركتهاي صنعتي ترك است كه
قريب به اتفاق آنان نيز از بخش خصوصي هستند .رئيس اتاق بازرگاني تركيه
ميتوان د با قدرت خو د در خدمت ديپلماسي كشورش درآيد ،در حالي كه در
ايران وضع کمی متفاوت است.
نمونه ديگر رايزنان بازرگاني هستند .ايران تاكنون فقط به  11كشور رايزن
بازرگاني فرستاده است و اخيرا ً مقرر شده كه اين تعدا د به  30رايزن افزايش
يابد ،در حالي كه كره جنوبي نهتنها در اكثر كشورها رايزن بازرگاني دارد ،بلكه
عالوه بر آنها در  121كش��ور جهان دفتر نمايندگي سازمان توسعه تجارت و
س��رمايهگذاري كره جنوبي فعال است كه تعدا د كاركنان مأمور و محلي اين
دفتر در تهران  7نفر است .در حالي كه ايران در كره جنوبي حتي فاق د رايزن
بازرگاني بوده است.
بهرغم فشارهای سنگینی که در سالهای گذشته در زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و نظامی به کشور تحمیل شده اس��ت ،جمهوری اسالمی ایران توانسته
اس��ت دس��تاوردهای قابل توجهی در عرصههای سیاس��ی ،اقتصادی ،علمی و
نظامی کسب کند .با این همه جمهوری اسالمی ایران با بهرهبرداری از دیپلماسی
اقتصادی میتواند در منطقه خلیجفارس با کش��ورهای عربی منطقه به نوعی از
همکاریهای منطقهای برسد و یا سهم شایستهای از بازسازی در عراق و افغانستان
به خود اختصاص دهد و یا با یکی از مهمترین مناطق اقتصادی جهان یعنی اروپا به
موافقتنامه جامعی در زمینه اقتصادی دست یابد.
2

داليل و علل اين وضع

اقتصا د ايران طي چن د دهه گذشته وابستگي زيادي به نفت داشته است.
هرچن د اين وابس��تگي در مقاطع زماني يكسان نبوده ،ولي شدت و عمق آن

ب��ه گونهای بوده كه عم��ده منابع و درآمدهاي دول��ت از طريق نفت تأمين
ميش��ده ،و از اين رو چن ددان هم در پي رونق صادرات نبوده است .وابستگي
به نفت تأثير مخرب ديگري هم داشته است .به اين معنا كه نهتنها مانع رشد
بخش خصوصي ش��د ،بلكه در مقاطعي از تاري��خ ،آن را ضعيفتر هم كر د و
رمق آن را گرفت .نمونهاش را در س��الهاي  1384تا  1392شاه د بوديم .در
كنار اين دو عامل كه تا حدي به هم مرتبط هستند ،وجو د ذهنيت نادرست
از دولت و وظيفه نمايندگيه��اي خارجي كه گويي بازرگانان و تجار را نماد
يدانستند ،موجب ش د كه درك درستي از رسالت و
ماديت و پولپرس��تي م 
وظيفه دس��تگاه ديپلماسي كشور در حمايت از حضور لشگر اقتصادي ايران
در ساير كشورها به وجو د نيايد .كاركنان سفارتخانهها به جاي آن كه خو د را
خدمتگذار اتباع ايراني به ويژه بازرگانان و فعاالن اقتصادي بدانند ،خو د را در
حصار سياست محصور كردند ،بدون آن كه متوجه باشن د تثبيت و پيشرفت هر
نوع سياستي ،منوط به وجو د و حمايت ابزار اقتصادي است .حتي كمكهاي
اقتصادي به كش��ورهاي ديگر باي د به تقويت و تس��هيل مناسبات تجاري و
اقتصادي دو طرف منجر شود.
خوش��بختانه همه عواملي كه موجب اين وضع ش��ده بود ،در حال تغيير
يافتن است .به داليل متع دد ،سهم نفت در تولي د ناخالص داخلي و هزينههاي
دولت در حال كاهش است و دولت نيازمن د به تولي د و اخذ ماليات از تولي د و
مصرف است .همچنين تراز پرداختهاي ايران دچار وضعيتي شده است كه
بدون رش�� د صادرات غيرنفتي ،اداره كشور و پيشرفت آن امكانپذير نيست.
بنابراين دولت به اين نتيجه رسيده است كه بخشهاي اقتصادي و بازرگاني
نمايندگيهاي ايران را تقويت كند .نكته ديگري كه نباي د فراموش شود ،تأثير
تحريمها بر اين ذهنيت اس��ت .از آنجا كه تحريمها بيش از هر چيز ديگري
گريبان بخش دولتي را ميگيرد ،پس از به اجرا در آمدن تحریمها ،بر دولت
معلوم ش�� د كه بدون داشتن بخش خصوصی قدرتمند ،قادر به خنثي كردن
اثرات نسبي تحريم نيست .در همين چن د سال اخير بخش خصوصي در خنثي
كردن اثرات منفي تحريم نقش اساسي داشته است .دولت برآمده از انتخابات
سال  1392نيز معتق د به تقويت بخش خصوصي و نيز اولويت دادن و ارتقاي
مسايل اقتصادي در ديپلماسي كشور است و در همين مدت كوتاه نيز آثار اين
ذهنيت را شاه د بو دهايم.
3

ضرورتهاي ديپلماسي تجاري

4

برخي راهكارهاي پيشنهادي

نگر
آینده

گسترش هرچه سريعتر رايزنان تجاري در كشورهایي كه ظرفيت بالقوه و
بالفعل اقتصادي و تجاري زيادي با ايران دارند ،گام اول در اين راه است .ولي
مسأله مهمتر اين است كه اين افرا د باي د به حوزه كار خو د مسلط و آشنا باشند
و انتخاب اين افرا د مثل ساير موار د ديگر در گرو برخي مالحظات سياسي قرار
نگيرد .آموزش آنها و اين كه وظيفه و رس��الت انقالبي و ملي آنان ،كمك به
بازرگانان ايراني براي حضور در بازارهاي كشور هدف است و حمايت بالقي د و
شرط و به دور از هر چش مداشتي باي د نصيب آنها کنند .اين كمك به اقتصا د و
مردم ايران است و نه به چن د تن بازرگان .بازرگانان نماينده كشور هستند .مثل
تمام نمايندگان ديگر كشور ،باي د از آنان حمايتهاي همهجانبه نمو د و كليه
اطالعات و ارتباطات الزم را براي آنان فراهم كرد.
نكته ديگري كه دولتمردان به ويژه در س��طوح باال نباي د فراموش كنند،
حضور بخش خصوصي در مذاكرات ميان كشورهاست .هرگاه رئيسجمهور یا
ساير مقامات به خارج از كشور سفري میکنن د باي د اعضاي مهم و مرتبط با آن
كشور از اتاق بازرگاني ايران و تهران و به تناسب اتاقهاي استانهاي ديگر در
هيأت حضور داشته باشن د تا بيشترين بهرهبرداري اقتصادي از اين رفتوآمدها
صورت بگيرد .تجربه کشورهایی چون ترکیه و مالزی و کره بای د مور د استفاده
ما قرار گیرد .در عصری که دیپلماسی ورزشی هم کارکردهای خو د را دار د چرا
نبای د از دیپلماسی اقتصادی بهرهبرداری الزم را بنماییم؟

ايران در دو
دهه گذشته
فرصتهاي
مناسبي را براي
حضور در اقتصاد
كشورهايآسياي
ميانه جدا شده
از اتحا د جماهير
شوروي و سپس
عراق و افغانستان
پيدا كر د بود كه
پس از حضور
پرقدرت اولیه،
به دليل فقدان
ديپلماسيتجاري،
ظرفيتهاي
اقتصادي ايران
در اين كشورها
از سوي ديگران
جايگزينشد.
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در دنياي��ي زندگي ميكنيم كه جهاني ش��دن يك رون د شناختهش��ده و
مسلط است .اقتصا د نيز بيش از هر مؤلفه ديگري در اين فرآين د حضور دارد.
كش��ورهايي كه نتوانن د حداكثر بهرهب��رداري را از اين فرآين د انجام دهند ،به
سرعت در حاشيه قرارگرفته و منزوي ميشوند 40 .سال پيش تفاوت ميان
كره ش��مالي و جنوبي خيلي زيا د نبود .ولي از هنگامي كه در فرآين د جهاني
ش��دن وار د شديم ،شكاف ميان اين دو كشور روزافزون گرديد ،به طوري كه
امروز نسبت درآمدهاي سرانه كره جنوبي به کره شمالي حداقل  10برابر است.
روزي كه ديوار برلين فرو ريخت ،اين رقم براي نسبت درآم د سرانه آلمان غربي
به ش��رقي حدو د  2بود .ولي اگر آن ديوار فرو نميريخت و همچنان دو نظام
شرق و غرب بر دو بخش آلمان حاكم بود ،احتماالً اين نسبت اكنون به بيش
از  5برابر ميرسيد ،زیرا در فراین د جهانی شدن اقتصا د قرار داریم و هر کشوری
که از این فراین د فاصله بگیر د به سرعت عقب خواه د ماند .بیشتر کشورهای
دنیا ساختار وزارت خارجه و سیاست خارجی خو د را با این واقعیت تنظیم و

هماهنگکر دهاند.
ديپلماس��ي بازرگاني وظيفه دار د كه امكان بهرهجوي��ي اقتصا د ملي را از
اين فرآين د به حداكثر برس��اند .رايزنان بازرگاني كه كارگزاران اين ديپلماسي
هستند ،وظيفه دارن د كه همه گونه خدمات كنسولي و غير آن را به بازرگانها
و شركتهاي صنعتي و خدماتي كشور متبوع خو د بدهند .همچنين وظيفه
تس��هيل روابط تجاري و صنعتي را بر عهده دارند .همانطور كه شاخصهاي
معرف سهولت فعاليت اقتصادي در داخل كشورهاست ،فعاليت و
كسبوكارّ ،
جهتگيري ديپلماسي بازرگاني ايراني باي د معطوف به بهبو د فعاليت و شاخص
کسبوکار برای بازرگانان ايراني در خارج از کشور باشد.
ايران درگير يكي از س��ختترين تحريمهاي اقتصادي شده است و با اين
مس��أله از دو طريق باي د مقابله ش��ود .يك ش��يوه آن ،مذاكرات فعلي  5+1با
ايران براي حلوفصل نهايي اين مسأله است .ولي اين شيوه ،ايران را از راه دوم
بينياز نميكند .راهي كه در صورت موفقيتآميز اجرا ش��دن آن ،طرفهاي
مذاکره ايران را به بيثمر يا كماثر بودن تحريمها واقف خواه د نمو د و آنان را
به مصالحه ترغيب ميكند .اين راه چيزي نيست جز آن كه ديپلماسي تجاري
در خدمت لش��گر اقتصادي در بخش خصوصي درآي د و از طريق پيدا كردن
بازارهاي صادراتي و وارداتي و شيوهها و امكانات جدي د نقل و انتقال پول ،اثرات
مخرب تحريمها خنثي شود.
ولي اين اقدامات فقط ميتوان د آغاز ماجرا باش د و بای د از گذشته درس گرفت
و این سیاستها را عمق بخشید .ايران در دو دهه گذشته فرصتهاي مناسبي
را براي حضور در اقتصا د كش��ورهاي آسياي ميانه جدا شده از اتحا د جماهير
ش��وروي و س��پس عراق و افغانستان پيدا كر د بو د كه پس از حضور پرقدرت
اولیه ،به دليل فقدان ديپلماس��ي تجاري ،ظرفيتهاي اقتصادي ايران در اين
كشورها از سوي ديگران جايگزين شد .بنابراين باي د بپذير د كه بدون حضور
اقتصادي مستمر و پايدار در هر كشور ،سياست نيز عمق پيدا نخواه د كرد.

5

تحلیلها و گزارشهای ماه

خبرها و نظرها

برنامهریزی
واقعبینانه

چگونه میتوان از چارچوب
اقتصا د مقاومتی راهی به رشد
اقتصادی جست

جمشید عدالتیان شهریاری
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

ای��ن روزها بح��ث پیرامون ابالغ سیاس��تهای
کل��ی اقتصا د مقاومتی داغ اس��ت .س��ندی که بار
دیگر گفتوگ��و پیرامون تدوین اس��تراتژی کالن
را به محافل اقتصادی بازگردانده اس��ت .بس��یاری
یدانند.
دوراندیش��ی را از پایهه��ای آین دهنگ��ری م 
شای د یکی از بارزترین نشانههای دوراندیشی ،تدوین
استراتژیهای بلندمدت و میانمدت باشد .موضوعی
که طی س��الهای اخیر در ایران با طرح چشمانداز
بیست ساله و نقش��ه راهی با عنوان ابالغیه اقتصاد
مقاومتی آرام آرام میرو د تا به بخشی از رفتار مدیران
کالن کشور تبدیل شود .اما چه نسبتی میان اسناد
پیشگفته با آین دهنگری وجو د دارد؟ س��ناریوهای
پیرامون آن ما را به کدامین سو خواه د بر د و چگونه
میتوان این تالشها را به فرصتی تازه برای رسیدن
اقتصا د ایران به سرمنزل مقصو د تبدیل کرد؟
نخس��تین گام تفکی��ک قائل ش��دن میان دو
مفهوم «پیشبینی» و «برنامهریزی» است .چنانکه
یدانیم پیشبینی آینده بر اس��اس شاخصها و
م
معیارهایی در نظر گرفته میش��و د که اکنون و در
شرایط فعلی بر ما حاکم است و در اقتصا د به طور
مش��خص ،این پیشبینی یا پیش��گویی بر اساس
شاخصهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
موجو د ک��ه میتوان د بر اقتصا د جهان��ی و اقتصاد
داخلی تاثیرگذار باشد ،صورت میپذیرد.
حقیق��ت آن اس��ت که پیشبینیه��ا هرچند
گاه��ی میتوانن د عیناً درس��ت باش��ن د و نعل به
نعل محقق شوند ،اما در بس��یاری موار د به خاطر
ح��وادث غیرمترقب��ه درس��ت از آب درنمیآیند
و از همینجاس��ت ک��ه معض�لات پی��ش روی
مدیران س��اختاری که بر اساس این پیشبینیها
برنامهریزیهای بلندمدت زده ،آغاز میشود .چراکه
در چارچوب پیشبینیهاس��ت که اس��تراتژیها،
برنامهها و چش��ماندازها تدوین و تنظیم میشوند
تا دس��تیابی به اصول و اهداف را تس��هیل کنند.
با این حال ثابت ش��ده ب��ه خاطر تغییر و تحوالت
چشمگیری که در عرصه اقتصا د علیالخصوص در
منطقه ما وجو د دارد ،هر چن د س��ال یکبار بای د در
برنامهها ،استراتژیها و چشماندازها بازنگری شود.
در کش��ور ما سالهاست که از اعالم چشمانداز
بیست ساله در افق  ،۱۴۰۴میگذرد .برنامهای که
قرار بو د در قالب  ۴برنامه  ۵ساله اهداف عالی کشور
را در س��ال  ۱۴۰۴شمسی محقق کن د بخصوص
رش�� د اقتصادی  ۸درصدی که در صدر چشمانداز
مور د تاکی د قرار داش��ت .اما در عال��م واقع ،اکنون
نیمی از آن بیست س��ال گذشته و ما هرگز حتی
نیمی از رش�� د اقتصادی  ۸درص د را تجربه نکردیم.
دلیل روش��ن است .ما در پیشبینیهایی که برای
تدوین ای��ن چش��ماندازه کرده بودی��م ،تغییرات
س��ریع و طوفانی در خاورمیانه را انتظار نداشتیم،

در پیشبینیهایمان گس��ترش تحریمها آنچنان
که در پنج س��ال اخیر اتفاق افتاده است را در نظر
یده د که علیرغم
نداشتیم .اما شرایط فعلی نشان م 
خوش��بینیهای ما جهان راه دیگری رفته اس��ت.
اینجاس��ت که لزوم تغییر ،تحول و شناورس��ازی
برنامههای استراتژیک حس میشود.
اکنون کمتر کسی است که از تحقق چشمانداز
سخن بگوی د و هیچکس از کاهش نرخ بیکاری به
نرخ یک رقم��ی در افق نزدیک صحبت نمیکند.
یدانیم این اه��داف در س��الهای پیش
هم��ه م 
رو امکانپذی��ر نیس��ت اما بای د دقت ک��ر د که آن
چشمانداز زمانی نوشته ش د که روال منطقه و جهان
روی ریلی منطقی و نرمال پیش میرفت .ش��اید
چنانچه همان خط سیر طی میشد ،ما اکنون در
میانۀ راه رسیدن به اهداف چشمانداز بیست ساله
بودی��م اما واقعیت آن اس��ت که تغییر و تحول در
کشورهای خاورمیانه شدیدتر و سریعتر از آن است
که ما پیشبینی کرده بودیم .اینچنین اس��ت که
برخی اکنون به این نتیجه رسی دهان د که شای د بهتر
باش د ایران برنامههای کوتاهم دتتری را در دستور
کار قرار ده د که انعطاف بیش��تری داشته باش د تا
بتوانیم با حرکتی گامب��هگام به اهداف بلندترمان
برسیم .در این راه تازه بای د حوزه تحریمها را مدنظر
قرار داد ،تحوالت منطقه را به درستی رص د کر د و
امکانات را بر اس��اس قابلیتها و اهدافی که دوباره
بازتعریف میشوند ،به کار بندیم.
مس��ئوالن ما بای د در نظر داش��ته باش��ن د که
حتی اگر پیشبینیهایش��ان خوش��بینانه است،
برنامهریزیهایش��ان را بر پایه و اس��اس واقعیتها
انج��ام دهند .تغییر و تح��والت را رص د کنن د و هر
چن د س��ال یکبار استراتژیها را مور د بازنگری قرار
دهند .همچنانکه در کشورهای اروپایی ،موسسات
آین دهنگری در گزارشهای ساالنه خود ،بیستسال
آینده را پیشبینی میکنند ،اما در ابتدای هر سال
نسخهای بهروز شده از گزارش را به عنوان تصحیح
و تکمیل گزارش پیش��ین منتش��ر میکنند .آنها
یدانن د که پیشبینی مطلق کار غلطی است ،چون
م
بای�� د پذیرفت خیل��ی از وقایع غیرقابل پیشبینی
هس��تند .وقایعی که خوش��بختانه یا متاس��فانه
میتوانن د ب��ر تمامی برنامهه��ای کوچک و بزرگ
اقتصادی تاثیرگذار باشند.
ابالغیه اقتصا د مقاومتی از این منظر حرکتی رو به
جلو ارزیابی میشود .معموال در تمامی کشورها ،این
باالترین مقام کشور است که بای د مسیر و چارچوبی
را مشخص کن د تا برنامههای اجرایی در آن چارچوب
تدوین ش��وند .ابالغیه اقتصا د مقاومتی که برخی،
یدانن د و معتقدن د آنها بودن د که
اصول آن را آشنا م 
سالها قبل بر این اصول تاکی د داشتهاند ،در حقیقت
تاکیدی مج�� د د بر یک چارچوب مش��خص برای

فعاالن اقتصادی از بسته پیشنهادی دولت میگویند

د که از سوی کارشناسان اقتصادی ،فعاالن بخش خصوصی و
د س�ال رکو د تورمی ش�دی 
دهنگر :پس از چن 
آین 
د دهه اخیر معرفی شده است ،دولت
مدیران دولتی به عنوان بزرگترین معضل عارض بر اقتصا د کشور طی چن 
د مقرر رونمایی کرد .بستهای که در این
یازدهم ،تیرماه گذش�ته ،بس�ته خروج از رکو د خویش را پیش از موع 
مرحله ،به آسیبشناسی و عارضهیابی از وضعیت موجو د اقتصادی کشور بسنده کرده و بخش مهمتر آن یعنی
د از انتشار این بسته فعاالن بخش خصوصی درباره محتوای آن سخن
«راهکارها» هنوز در نوبت انتشار است .بع 
د هنوز زو د اس�ت درباره کم و کیف این بس�ته اظهار نظر قطعی کر د چراکه
د اکثر آنان معتقدن 
گفتند .هرچن 
مهمترین بخش آن یعنی راهکارها همچنان در ابهام باقی مانده است:

هدف برنامه کالن
جامعه بای د بهبود
شاخصهای
مهمی چون
سرمایهگذاری،
نرخ بیکاری و
رش د اقتصادی
قرار بگیر د تا
ما را از شکاف
بزرگی که میان دو
نظام پیشبینی و
برنامهریزیکشور
وجو د دارد،
رها کند

نگر
آینده

مجیدرضا حریری ،نایب رئیس کمیس�یون تج�ارت اتاق بازرگانی تهران :برای عب��ور از این پیچ تاریخی بای د
راهکارهای منطقی تدوین کنیم که درنهایت منتهی به اقتصا د بازار ،شفافیت و رقابت باشد .بسته خروج از رکود
دولت با تکیه بر سیاستهای غیرتورمی راهکاری هوشمندانه و اجرای آن با سرمایهگذاری در صنایع زیربنایی از
جمله نفت و گاز امکانپذیر است که با ارزآوری حاصل از آن میتوان سایر بخشهای کشور را تقویت کرد .از طرف
دیگر در این بسته ،تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مور د توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط ،به نوعی
شاهبیت خروج از رکودتورمی اقتصا د ایران در نظر گرفته شده است ،بر همین اساس بای د تکیهگاه اصلی خروج از
رکود ،توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد .صنایعی که در شرایط فعلی میتوان د اشتغالهای کمهزینهتری را
برای دولت داشته باشد؛ بهخصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستن د و میتوان با اتکا به
بنیه بخش خصوصی ،کشور را از این شرایط نجات داد.
محمدمهدی رییسزاده ،رئیس کمیسیون سرمایهگذاری وتامین مالی اتاق بازرگانی تهران :بستهای که دولت
برای خروج از رکو د تورمی تدارک دیده ،مبتنی بر اصول منش��ور اقتصا د مقاومتی است و با این شرایط کلیات
این بسته معقول است و یک قدم رو به جلو محسوب میشود ،اما نبای د انتظار داشت که عالوهبر اینکه اقتصا د از
رکو د خارج شو د این نسخه نیز تورمزا نباشد .راهکارهای کنترل تورم و خروج از رکو د در تضا د با یکدیگر هستند
و بهکارگیری همزمان آنها ممکن است ،تالقی ایجا د کند .به نظر میرس د دولت بای د در قالب این بسته رویکرد
خروج از رکو د را با توجه به تثبیت نسبی تورم مور د توجه بیشتری قرار دهد ،چراکه تجربه کشورهای اطراف از
جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم  ۸۰درصدی در یک مقطع توانست با سیاستهای اقتصادی
رونق را بر تولی د حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.
حیدر مستخدمین حسینی ،رییس سابق هیات مدیره بورس اوراق بهادار :درست است که دولت با تاخیر این
برنامه را ارائه داده ولی بهر حال جای تشکر دار د که باالخره پس از یکسال این بسته سیاستی از دولت بیرون آمده
و جهتگیریهای اقتصادی دولت را مشخص کرده است .االن در دنیا دو کشور مبتال به رکو د تورمی هستن د یکی
ایران و دیگری زیمبابوه ،نکتهای که در اینجا مطرح است این که اگر ما میخواهیم از این وضعیت خارج شویم و
در ابتدای کانال رونق اقتصادی قرار بگیریم بای د تورم را بپذیریم و الزمه خروج از رکو د هم وجو د قدری تورم در
اقتصا د است بنابراین نمیشو د بدون تورم کنترل شده از رکو د خارج شد .برای خروج از رکو د همچنین بای د در
سیاستهایی هم که در این مدت به کار گرفته شده از جمله سیاستهای پولی که مهمترین سیاست و نقطه ثقل
اقتصا د و مایه تعادل سایر سیاستها از جمله سیاستهای مالی و بودجهای است تجدیدنظر شود.
محمدرضا نجفیمنش ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران :آنچه این بسته را اثربخش میکن د اراده برای
اجرایی کردن آن است که در دولت این اراده وجو د دارد .تمام مشکالت بخش تولی د در این بسته پیشبینی شده،
اما مشکالت بانکی بیش از همه ،واحدهای تولیدی را درگیر کرده که برای رفع آن بای د راهکارهای مناسبی در
نظر گرفته شود .عالوه بر این ،تغییر روزانه نرخ ارز یکی دیگر از مشکالت بخش صنعت و معدن محسوب میشود
که برای رفع این مشکل نیز پیشنها د دادیم نرخ ارز براساس روز گشایش اعتبار اسنادی محاسبه شود.
مسعو د گلشیرازی ،رئیس کمیسیون س�رمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران :اولین گام برای اجرایی شدن بسته
دول��ت ب��رای خروج غیر تورمی از رکود ،فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اس��ت .برخی از این بانکها روال و
رویهشان بحرانزا بوده است و تضمینی برای اجرای سیاست دولت وجو د ندارد .اتفاقی که طی چن د سال گذشته
افتاده آن است که ظهور و بروز شرکتهای وابسته به بانکها عم ً
ال بانکها را از سیاستهای پولی کشور دور کرده
است؛ موضوعی که مکررا ً توسط اتاق بازرگانی تذکر داده شده بود .چالش اصلی بخش تولی د تأمین مالی توسط
بانکها است .از طرف دیگر ،بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مور د افزایش نسبت مالکانه بانکها جهت اعطای
تسهیالت به  25درصد ،ناقض سیاستهای اخیر دولت است و هنوز چن د روزی از اعالم بسته سیاستی دولت
برای خروج از رکو د تورمی نگذشته که نهادها بخشنامه و دستورالعملهای مغایر با این بسته صادر میکنن د و ای
کاش دولت در تدوین اینگونه بستهها نظر مشورتی بخش خصوصی را هم بگیرد.
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نظ مدهی به برنامهریزی کالن کشور است .این همان
بازنگری در برنامههای بلندمدت است که مور د تاکید
مج د د رهبر معظم انقالب قرار گرفته و در عین اینکه
یده د که راه را نبای د گم کرد ،میگوید
به ما نشان م 
که کدام مس��یر را بای د برای رسیدن با اهداف عالی
کشور طی نمود .اما اینکه این سیاستهای در عرصۀ
برنامهریزی و عمل تا چه ح د تحقق پیدا میکند ،به
عملکر د مسئوالن اجرایی کشور بستگی دارد.
ابالغیه اقتصا د مقاومتی چارچوب و سیاستهای
کلی را برای آینده اقتصا د ایران مشخص کرد .باید
در نظر داش��ت که این چارچوب کلی مور د اقبال
همگان و در صدر آنها باالترین مقام کش��ور است
بنابراین برنامهریزی کردن خارج از آن ،نه منطقی
اس��ت و نه مطلوب .ما برای رسیدن به ه دفهای
بلندمدت کشور بای د ش��اخصهایی را مدنظر قرار
دهیم؛ شاخصهایی چون رش�� د اقتصادی ،درآمد
س��رانه ،نرخ تورم ،نرخ س��رمایهگذاری و ...که باید
برای بهبو د تکتک آنه��ا واقعبینانه برنامهریزی
ک��ر د و به پیش رفت .اما پیشبینی تغییر و تحول
این شاخصهای کالن احتیاج به اطالعات صحیح
از گذشته ،حال و آینده دارد .برنامهریزان و فعاالن
اقتصادی ما به عنوان مثال بای د بدانن د شرایط عراق
به کدام سمت خواه د رفت ،سرنوشت افغانستان چه
خواه د شد ،کشورهای جنوب خلیج فارس از ثبات
برخوردار خواهن د بو د یا خیر ،مصر چطور میشود،
شمال افریقا به کجا خواه د رفت و...
خوشبختانه دولت آقای روحانی در این زمینه به
نحو مطلوبی عمل کرده است چنانکه رییسجمهور
در اوایل س��ال برنامه خو د را برای کاهش نرخ تورم
صریحا اعالم کر د و اکنون همه با توجه به گفتههای
ش��فاف او عملکر د دولت را ارزیاب��ی و دربارۀ آینده
پیشبینی میکنند .شفافیت شاخصهای اقتصادی
فعاالن و مدیران اقتصادی را در برنامهریزی واقعبینانه
یاری میکن د اما در این میان بای د در عین صراحت
و شفافیت ،امی د مردم را نیز پاسداری کرد .تمسخر و
تاکی د بر اینکه ما قرار بو د به رش د  ۸درصدی دست
پیدا کنیم و اکنون منفی  5درص د رش د داریم ،نه الزم
است نه مطلوب .مهمترین اولویت امروز ،برنامهریزی
واقعبینانه در چارچوب سیاستهای کلی و تقویت
توان کش��ور برای مواجهه با هر شرایطی است که
احتمال وقوع کم یا زیادی داشته باشد .امری که با
برنامهریزی اقتضایی ممکن خواه د شد.
هدف برنامه کالن جامعه بای د بهبو د شاخصهای
مهمی چون س��رمایهگذاری ،نرخ بیکاری و رش��د
اقتص��ادی قرار بگیر د تا ما را از ش��کاف بزرگی که
میان دو نظام پیشبینی و برنامهریزی کشور وجود
دارد ،رها کند .این مهم جز با واقعبینی و تصحیح
هر سالۀ برنامهها ،استراتژیها و پیشبینیها محقق
نخواه د شد.

ون تورم؟
عبور از رکود ،بد ِ
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کاهش وابستگی به نفت

به نظر من کاهش
و ا بستگی به نفت
91/5/3
یکی دیگر از الزامات
اقتصاد مقاومتی است .این وابستگی ،میراث شوم صدساله
ماست .ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجو د دارد،
استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادی
درآمدزای دیگری جایگزین کنیم ،بزرگترین حرکت مهم را
در زمینه اقتصاد انجام دادهایم

محمو د مستندی :پرسش اینجاست که سرمایهگذاری در کدام بخشها میتوان د
کش��ور را به سمت تحقق شعار اقتصا د مقاومتی هدایت کند؟ یکی از مزیتهای
کشور بع د از نفت و گاز ،منابع معدنی و صنایع وابسته به آن است که درحال حاضر
در وضعیت بسیارخوب و ممتازی قرار دارد .چنانکه با توجه به وجو د ۶۴نوع ماده
معدنی و بیش از ۵۷میلیار د تن ذخیره قطعی و احتمالی در ایران ،رتبه نخس��ت
ذخایر معدنی را در خاورمیانه به خو د اختصاص دا دهایم .بنابراین به نظر میرس��د
بت��وان معدن را بازوی قدرتی اقتصا د مقاومتی نامی د و به همین خاطر دولت باید
اولویت کاری خو د را در حمایت از بخش سرمایهگذاری فراوری موا د معدنی متمرکز
کن د و موانع پیش روی معدنکاران و سرمایهگذاران فراوری موادمعدنی را بردار د تا با
این کار خو د تنها بخشی از دغدغه کشور که بیکاری است را برطرف کند.
محمو د نوریان :تهیه و تدوین نقش��ه جامع معدن و صنایع معدنی بر اساس
نقشه جامع علمی کشور ،بهعنوان محور اصلی کاهش اتکای اقتصا د کشور بر
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و توجه به ذخایر عظیم معدنی و مزیتها
و توانمن دیهای باالی علمی و صنعتی کش��ور میتوان د در کس��ب اس��تقالل
اقتصادی ناشی از فعالیتهای معدنی موثر باشد.
عزیز میرزائیان :س��هم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی
کشور بیش از  ۳۰درص د اعالم شده و بر این اساس چنانچه طبق سیاستهای
اقتصا د مقاومتی گام برداریم در این بخش دس��تاوردهای ارزشمندی خواهیم
داشت .نقش کلیدی معدن و صنایع معدنی در اقتصا د مقاومتی ،جلوگیری از
واردات و گسترش اشتغال است ،بنابراین انتظار میرو د با صرفهجویی در مصرف
کاالها و بهرهگیری از ارزش افزوده باالتر در این بخش ،تولیدات صادراتمحور
در کشور رونق بگیرد.

یدهد
شهناز نوایی :مطالعات صورت گرفته در خصوص اهمیت معادن نشان م 
که به ازای هر دالر سرمایهگذاری (هزینه) در اکتشاف موا د معدنی ،حداقل ارزش
افزو دهای بالغ بر  ۸.۲دالر در این بخش خواهیم داشت .لذا باتوجه به  ۶۰میلیارد
تن منابع معدنی شناسایی شده طبق آخرین اطالعات سازمان زمینشناسی کل
کشور و تنوع باالی موا د معدنی در ایران ،موقعیت استراتژیک موجود ،فرصتی
بیبدیل برای رش�� د و توسعه کش��ور مهیا خواه د کرد .اقتصا د مقاومتی نیز در
راس��تای برنامههای توسعه و پیشرفت کشور است و درواقع حکم راهبر د کلی
برای دولت یازدهم را به دنبال دار د و موجب بازنگری در فرهنگ تولی د و مصرف
کشور با رویکر د تقویت تولی د و اشتغال خواه د شد .نکتهای که در این چن د دهه
در بخشهای عم دهای از معدن مغفول مانده است.
اسدهلل کشاورز :با در اختیار داشتن  76نوع ماده معدنی در منطقه خاورمیانه
موقعیت استراتژیکی داریم و بای د به سمت بهره مندی حداکثری از منابع معدنی
پیش رویم که بازار خوبی در جهان دار د و از سرمایهگذاری در تولی د منابع معدنی
که میل بازار به آنها کمتر از پیش است ،صرف نظر کنیم.

نگر
آینده

حسن حسینقلی :سالیان درازی است که همه مسووالن رده باالی نظام بر
این عقی دهان د که برای رهایی از صادرات کاالی تکمحصولی نفت بای د اقدامات
جدی بهعمل آی د و در همین راستا مقام معظم رهبری موضوع اقتصا د مقاومتی
را ط��رح فرمو دهاند .هر چن د توس��عه بخش معدن و صنای��ع معدنی از دیرباز
مطرح بوده و امروزه س��هم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی کش��ور نیز
به این بخش اختصاص دار د اما نبو د برنامههای جامع در توسعه صنایع معدنی،
جانماییهای فاق د مبانی علمی ،قوانین و آییننامههای دستوپاگیر و  ...موانعی
جدی در راه جایگزینی صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی بهجای نفت
به وجو د آورده است.
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غالمرضا حمیدی انارکی :همانطور که دولت سال ها در صنعت نفت سرمایه
گذاری کرده حاال زمان آن رسیده که معدن به عنوان صنعتی درآمدزا و به صرفه
از س��وی مسووالن مور د توجه قرار گیرد .به ویژه با توجه به ابالغ سیاستهای
اقتصا د مقاومتی بای د تاکی د کنم که معدن در شرایط کنونی به خوبی میتواند
کشور را در این راستا حمایت کرده و به واقع صنعتی در مسیر توسعه اقتصاد
مقاومتی به ش��مار میآی د و تمام شرایط مور د نیاز را دارد .تنها اصل مور د نیاز
سرمایهگذاری در این مسیر است که میتوان د از سوی دولت دنبال شود.

د رضا بهرامن :دولتها بای د بنگاهداری را کنار گذاشته و به کار اصلیشان
محم 
که نقش توسعهای و سیاستگذاری است ،بپردازند .از سوی دیگر امیدواریم در
دولت تدبیر و امید ،استراتژی مور د نظر برای بخش معدن تعریف شده و برای
س��رمایهگذاری بخش خصوصی برنامهریزی عملیاتی صورت گیرد .در چنین
شرایطی اس��ت که میتوان به تحقق بندهای مندرج در اصول ابالغی اقتصاد
مقاومتی امیدوار بود.

9

اقتصا د مقاومتی وصنعت و معدن

پرونده ویژه
محمدجعفر
صادقیپناه

رئیس کمیته
اکتشاف و عضو
هیأت مدیره خانه
معدن ایران

مشکالت  
بسیاری در سر
راه توسعه و
انجاماکتشاف
در بخش معدن
وجو د دار د که
همگی به راحتی
قابل حل است و
تنها ابزار حل این
ل  همفکری
مسائ 
و همکاری دولت و
بخشخصوصی
و به بازی گرفتن
تشکلهاتوسط
دولتمردان است

نگر
ه شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
آیند
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مدیریتیکپارچهبرایاکتشاف
رونق بخش معدن و ایجا د ارزش افزوده بیشتر منطبق بر سیاستهای اقتصا د مقاومتی
کش��ور عزیزمان ایران از ظرفی��ت باالیی از نظر
وجو د منابع طبیع��ی برخوردار اس��ت و در زمینه
معادن عالوه بر نفت و گاز به علت ویژگیهای خاص
زمینشناسی ،در س��ایر موا د معدنی هم پتانسیل
قوی وجو د دار د که تاکنون بس��یار کم روی آن کار
ش��ده و درص د کمی از سطح کشور مور د شناسایی
و پتانس��یلیابی قرار گرفته است .البته همین کار
کم هم ،تاکنون موجب شناخت ذخایر بیش از ۵۵
میلیار د تن از موا د معدنی در تنوع مختلف و بسیار
باال شده و صنایع معدنی موجو د وزن قابل توجهی
در تولی د را به خو د اختصاص داده است لیکن برای
رون��ق بخش معدن و ایجا د ارزش افزوده بیش��تر و
تولی د افزونتر که منطبق بر سیاس��تهای اقتصاد
مقاومتی و س��ال اقتصا د و فرهنگ اس��ت ،همگی
اعتقا د دارن د که در زمینه اکتشاف موا د معدنی باید
در سطح کشور فعالیت اساسیتری صورت گیرد.
هدف کام ً
ال مشخص است و شناسایی و اکتشاف
م��وا د معدن��ی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت ،اما
متاسفانه هیچگونه نقشه راه و برنامه منسجمی برای
رسیدن به آن وجو د ندار د و پراکن دهکاریهای موجود
هم متاسفانه بر خالف جهتگیری هدف مذکور ،تاثیر
منفی بر رش�� د و رونق بخش میگذارد .این در حالی
است که با توجه به امکانات و توانمن دیهای و هدف
معین ،تنها یک استراتژی و برنامه عملیاتی بای د تدوین
ش��و د که آن هم به عقیده بس��یاری از فعاالن حوزه
معدن ،آنچنان کار پیچی دهای نیست که با وجو د صرف
زمان و انرژی ،درنهایت مشابه سالهای اخیر نتیجه
قابل قبولی حاصل نکند.
دولت محترم در این رابطه میبایست چن د مطلب
مهم را مدنظر قرار ده د و از این طریق نقشه راه و برنامه
اجرایی برای شناسایی و اکتشاف موا د معدنی ،در اسرع
وقت پیش روی ما خواه د بو د و پرداختن بدان ،قطعاً
آینده بسیار روشنی از تولیدات معدنی و صنایع معدنی
را رق��م خواه�� د زد ،در عین اینکه در امر اش��تغال و
محرومیتزدایی در مناطق کمتر توسعهیافته نیز تاثیر
قابل توجهی خواه د گذاشت .مواردی که در شناسایی
و اکتش��اف موا د معدنی در سطح کشور و در حداقل
زمان ممکن میبایست مدنظر قرار گیر د عبارتن د از:
1
همفکری و همکاری بین دولت و تشکلهای
تخصصی-حرفهای بخش خصوصی برای تنظیم
نقشه راه و برنامههای عملیاتی

دولت یازدهم به درس��تی مطرح میکن د که تنها
با همکاری و همفکری تش��کلها قادر خواه د بو د به
اهداف موردنظر دستیابی پیدا کنند ،لیکن متاسفانه
عملکر د اکثر مدیران اجرایی کش��ور اینگونه نیست و

به جای استقبال از اعالم آمادگی تشکلها برای اعالم
نظر و همکاری نزدیک و همهجانبه بخصوص در بخش
معدن و صنایع معدنی ،تصمیمات در پش��ت درهای
بسته اتخاذ میشو د و ارتباط الزم با تشکلها و فعاالن
بخش وجو د ن��دار د و این خو د باعث اخذ تصمیماتی
شده است که نهتنها در راستای رونق و توسعه بخش
نیس��ت بلکه به نظر میرس�� د نتیجه معکوس از آنها
حاصل شود .لذا اولین مور د مهم این است که مدیران
دولتی واقعاً به اینکه حتماً بای د از همفکری و همکاری
و نظرات فعاالن بخش خصوصی و تشکلها استفاده
کنند ،اعتقا د داشته باشن د و برای مذاکره و گفتوشنود
با فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان تشکلها ،وقت
کافی اختصاص دهند .چراکه این امر یکی از مسائل و
وظایف مهم آنان نیز تلقی میشود.
2
ایجا د مدیریت یکپارچه برای اکتشاف در کشور

سازمان زمینشناس��ی و اکتشافات معدنی کشور
که قاعدتاً متولی این امر است ،متاسفانه به علت عدم
اختصاص بودجه کافی به آن ،سالهاست که کمکار و
کمتاثیر شده است .درصورتیکه قاعدتاً برای کشوری
که میخواه د در امر شناسایی و اکتشاف پتانسیلهای
معدنی خو د اقدام جدی و اصولی و سریع انجام دهد،
میبایست این س��ازمان فعالتر از سالهای پیش ،با
بسیج کامل کلیه کارشناسان و شرکتهای مهندسی
کش��ور برنامهها را به پیش ببر د و در این رابطه حتماً
بای د بودجه اختصاصی و کافی خارج از بودجه سنواتی
برای این موضوع درنظر گرفته شو د تا بتوان د به عنوان
تنها مدیر و سیاستگذار و هدایتکننده و ناظر بخش
اکتشاف در کشور عمل کند.
۳
تفکیک وظایف حاکمیتی و فعالیتهای بخش
خصوصی

در عین اینکه حداکثر فعالیتهای اکتش��اف موا د
معدن��ی را میتوان جزء فعالیتهای بخش خصوصی
ق��رار دا د لیکن قطعاً الزم اس��ت ک��ه اوالً برای تهیه
نقش��ههای مبنا در کلیه الیهه��ا ،ژئوفیزیک هوایی و
نقشههای ژئوش��یمیایی با دقت مقیاس ۲۵۰۰۰ :۱
و شناسایی پتانس��یلهای معدنی و کاداستر معدنی
و امثالهم توس��ط دولت هزینه و مدیریت ش��ود .کما
اینکه در سایر کش��ورهای مع دنمحور چنین بوده و
هست .و ثانیاً بس��تر الزم برای ورو د بخش خصوصی
ب��رای انجام اکتش��افات مقدمات��ی ،نیمهتفصیلی و
تفصیلی آماده گر د د و انواع و اقس��ام تسهیالت برای
تشویق و ترغیب بخش خصوصی در این حوزه فراهم
آی د و موانع احتمالی برداش��ته شود .نه اینکه به بهانه

جلوگیری از بلوکه ش��دن محدو دهها که خو د دلیل و
راه حل خاص خو د را دارد ،با گرفتن مبلغ گزافی تحت
عنوان «تعرفههای اکتشافی» ،سرمایهگذاران را فراری
دهیم و یا باعث شویم که مطالعات و عملیات اکتشافی
ناقص و در مناطق گلچین صورت گیرد .قطعاً تعرفه
سنگین برای مکتش��فینی که طبق طرح و در زمان
یدهند ،به اکتش��اف
قانونی کار خودش��ان را انجام م 
لطمه خواه د زد.
۴
تقویت بانک جامع اطالعات اکتشافی و معدنی

این بانک اطالعاتی وجو د دار د و تنها میبایست
تقویت گر د د و زیر نظر مدیریت یکپارچه اکتشاف
در دولت آنچنان قوی و همهجانبه و دارای امکانات
باش د که کلیه اطالعات و گزارشات حتی بخشی از
مغزههای حاصل از حفاری را که توس��ط دولت و یا
حتی بخش خصوصی انجام میشو د را جمعآوری و
طبقهبندی کند .دیگر اینکه حتماً این اطالعات به
سهولت در اختیار عموم قرار داده شو د و روز به روز
کاملتر شود.
مسائل و مشکالت مختلف و بسیاری در سر راه
توسعه و انجام اکتشاف در بخش معدن وجو د دارد
که همگی به راحتی قابل حل است و تنها ابزار حل
مسائل همان بن د یک ،یعنی همفکری و همکاری

این
دولت و بخش خصوصی و به بازی گرفتن تشکلها
توسط دولتمردان اس��ت که اگر این اتفاق بیفت د و
به واقع از نظرات و پیش��نهادات بخش خصوصی در
تصمیمگیریها استفاده شود ،قطعاً استراتژی بخش
و کلیه برنامههای عملیات��ی آن یک به یک بهطور
اصولی و با قابلیت اجرا و پیشبرنده ،تهیه میگر دد.
قوانین در هر کجا که الزم است اصالح و یا پیشنهاد
میگر دد ،آییننامههای اجرایی و دس��تورالعملها و
رویهه��ا با کمک و دخالت واقعی بخش خصوصی و
نمایندگان تشکلها تدوین میشو د و کلیه برنامهها
با کمک کلیه قشرهای فعال در بخش معدن کشور
اجرایی خواه د شد.
امی د اس��ت مدیران اجرایی در دولت نهتنها درب
اتاقهای خو د را به روی نمایندگان بخش خصوصی
باز کنن د بلکه خو د با صرف وقت کافی و به کرات و
چن د بار در هفته به جمع فعاالن و دفاتر تش��کلها
مراجع��ه کنن د و از نظ��رات و پیش��نهادات بخش
خصوصی اس��تفاده کنن د که به راستی اگر شرایط
ب��رای ورو د بخش خصوصی به میدان فراهم گر دد،
تنها اوست که میتوان د توسعه اقتصاد ،افزایش تولید،
ایجا د ارزش افزوده بیشتر ،ایجا د اشتغال ،ایجا د رفاه
و ....را تضمین کند.

بازوی قدرتی اقتصا د مقاومتی
جایگاه معدن در اقتصا د کشور کجاست؟
سرمایهگذاران فراوری موادمعدنی را بردار د تا با این
کار خو د تنها بخش��ی از دغدغه کشور که بیکاری
است را برطرف کند.
در این زمینه برخی مش��کالت پیش روی اکثر
واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران قرار دار د که مرور
و ط��رح راهکارهایی برای مهارش��ان خالی از لطف
نیست .امی د است دولت محترم در رفع آنها اقدام
کرده و به نامهربانیهای روا داشته شده با بخشهای
مختلف صنعت در سالهای گذشته پایان دهد:

4

هی��ات دولت هر چه زودت��ر پیشنویس الیحه
حمایت از تولی د ملی که توس��ط کارشناسان اتاق
ایران بررسی شده را تصویب کند.
5

عضو کمیسیون
معدن اتاق ایران

با توجه به وجود
۶۴نوع ماده
معدنی و بیش
از ۵۷میلیار د تن
ذخیره قطعی و
احتمالی در ایران،
رتبهنخست
ذخایر معدنی را
در خاورمیانه به
خو د اختصاص
دا دهایم.بنابراین
به نظر میرسد
بتوان معدن را
بازوی قدرتی
اقتصا دمقاومتی
نامید

نگر
آینده

اجرایی شدن سیاس��تهای ذیل اصل  ۴۴نیز
از دیگر محورهایی اس��ت ک��ه میتوان د به بخش
خصوصی و تولی د کمک جدی کند .مطمئنا منظور
اجرای عملی و عینی اس��ت نه اجرای نمایشی که
در سالهای گذشته جریان داشت .چون کشور هم
اکنون نیاز به رونق و توسعه دار د و این موضوع نیز به
اتخاذ یکسری تصمیمهای شجاعانه وابسته است.
چنانکه در سراس��ر جهان شاهدیم که کشورهای
صنعتی دست از اقتصا د دولتی برداشتهان د و بیشتر
ت��وان خو د را به بخش خصوص��ی واگذار کر دهاند،
چرا که رقابت سالم در بخش خصوصی به توسعه
و تغییر و همافزایی نهادهای مختلف منجر خواهد
ش��د .با توجه به وجو د حجم باالیی از ظرفیتها و
توانمن دیها در کشور ،منطقی نیست که دولت تا
این ح د بر دولتی بودن اقتصا د اصرار داشته باشد،
بلکه برای رهایی از بیکاری بایستی دولت نگاه خود
را عوض کن د تا کشور به توسعه و رونق پایدار دست
یابد.
ایران به امنیت اقتصادی نی��از دار د و این ،تنها
ب��ه مفه��وم حفظ و حراس��ت از اموال و س��رمایه
نیس��ت بلکه بای د رویکر د و نگرش اذهان عمومی
نسبت به س��رمای هداری و س��رمایهگذاران اصالح
ش��و د و بهبو د یابد .متاس��فانه به دلیل کمکاری و
عدم سرمایهگذاری در بخشهای فرهنگی مبتنی
بر تصحیح امور فرهنگی نس��بت به سرمای هداری،
س��رمای هداران در اذه��ان عمومی ب��ه عنوان یک
ض�� د ارزش معرفی ش�� دهاند .اما با توجه به رویکرد
دولت یازدهم ،حاال فرصت آن رس��یده تا نگاهها به
سرمایهگذاری و س��رمای هدار تغییر کرده و فرصت
برای حضور فعاالنه اهالی صنعت و اقتصا د باز شود.
این اقدام بدون تردی د به حل بحرانهای اقتصادی
در کشور یاری خواه د رساند.

محمو د مستندی
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اقتصا د ایران هماکنون دچار آسیب بزرگی است
که همگان به آن واقف هستند .درواقع اقتصا د بیمار
ما ،نهتنها رکو د و ت��ورم را همزمان تجربه میکند،
بلک��ه از آنجا که دولت در مواجهه با این دو معضل،
مهار تورم را در اولویت کاری خو د را قرار داده رکود
شدیدتری نیز در کش��ور ایجا د شده که بیکاری ۵
میلیونی نخس��تین نتیجه آن اس��ت .این در حالی
اس��ت که کش��ور ،اکنون نی��از مبرم به خ��روج از
رک��و د دار د و برای خ��روج از رکو د پیش از هرچیز
دول��ت و بخش خصوصی بای د به ایجا د فرصتهای
1
ش��غلی توجه کنند .تحقق این مهم نیز جز با رفع
اجرایی ش��دن طرح «پنجره واحد» با توجه به
مشکالت واحدهای تولیدی نیمهتعطیل و تشویق به
سرمایهگذاری برای آغاز کار واحدهای جدی د راهی ماده  ۷۰قانون برنامه پنجم توس��عه در کشور :گاهاً
مشاهده میشو د س��رمایهگذاران برای اخذ مجوز،
ندارد.
اولوی��ت س��رمایهگذاری نیز با توج��ه به اینکه چندی��ن ماه و گاهی بیش از یکی و دو س��ال بین
کشور ایران با کمبو د آب مواجه است بای د بر محور ادارهه��ای مختلف از قبی��ل منابع طبیعی ،محیط
س��رمایهگذاری بر امور پربازده و س��ودآور متمرکز زیست ،کش��اورزی و ...در رفت و آم د هستن د و در
باش��د .اما مشکل اصلی ما این اس��ت که به دنبال نهایت سرمایهگذار به علت طوالنی شدن رون د کار،
مس��ائل به وجو د آمده طی س��الهای اخیر ،اکثر منصرف میشوند .ولی با اجرایی شدن پنجره واحد
صنایع غیرمعدنی ما با تحریمها و کمبو د موا د اولیه و نوعی هماهنگی در میان ادارههای مختلف به وجود
نقدینگی مواجهان د و شاهدیم که برخی از این صنایع میآی د و کارها به سرعت پیش میرود.
تنها با ظرفیت حداکثر ۳۰الی  ۶۰درصدی مشغول
2
به کار هستند.
اجرای م��اده  ۱۵۷قانون برنامه پنجم توس��عه:
از طرف دیگر ،سیاس��تهای نادرست ،لحظهای
و فصلی نیز در س��الهای اخیر به صنایع مختلف مطابق این ماده ،در جهت توسعه فعالیتهای معدنی
آس��یبهای جدی وار د کرده ،چنانکه در ش��رایط و ارتقاء نقش مع��دن در اقتصا د ملی دولت موظف
کنونی بس��یاری از واحدهای تولیدی از نظر تامین است به تامین بودجه برای اکتشاف پایه و ساماندهی
منابع مالی و انسانی خو د با وضعیت وخیمی مواجه پایگاه جامع علوم زمین بپردازد.
هس��تند ،ش��رایطی که جز با حمایت دولت و نگاه
3
مثبت دولتمردان به بخش خصوصی بهبو د نخواهد
افزایش همکاری بانکها با واحدهای تولیدی :با
یافت .درواقع اوضاع به گونهای اس��ت که همدلی و
همراهی دوجانبه دول��ت و بخش خصوصی الزم و توجه به توان نظام بانکی کشور ،آنها میتوانن د در
زمینه کمک به سرمایهگذاران به عنوان اراِئ هدهنده
ملزوم خروج از آن است.
در این حال پرسش اینجاست که سرمایهگذاری تسهیالت و اعتبار و شریک طرحهای سرمایهگذاری
در کدام بخشها میتوان د کشور را به سمت تحقق تولیدی نقش برجستهای ایفا کنند .اینکه بانکها
خودشان بنگاهداری کنند ،به صالح کشور نیست
شعار اقتصا د مقاومتی هدایت کند؟
یکی از مزیتهای کشور بع د از نفت و گاز ،منابع کمااینکه اغلب مشاهده شده ارائه تسهیالت بانکها
معدن��ی و صنایع وابس��ته به آن اس��ت که درحال نیز به شرکتهای زیرمجموعه همدیگر است .این
حاضر در وضعیت بسیارخوب و ممتازی قرار دارد .اقدامی خالف قانون اس��ت که متاسفانه این روزها
چنانک��ه با توجه ب��ه وجو د ۶۴نوع م��اده معدنی و به یک روال طبیعی تبدیل ش��ده اس��ت .درواقع
بیش از ۵۷میلیار د تن ذخیره قطعی و احتمالی در
ایران ،رتبه نخس��ت ذخایر معدنی را در خاورمیانه
به خو د اختصاص دا دهایم .بنابراین به نظر میرسد
بتوان معدن را بازوی قدرتی اقتصا د مقاومتی نامید
و به همین خاط��ر دولت بای د اولویت کاری خو د را
در حمایت از بخش س��رمایهگذاری ف��راوری مواد
معدنی متمرکز کن د و موانع پیشروی معدنکاران و

نهادی که وظیفه بانکداری دار د نبای د همزمان حق
بنگاهداری داش��ته باش د و این دولت است که باید
به انبوه تناقضهای اینچنینی که پیش روی اهل
صنعت وجو د دار د پایان دهد .دولت بای د تالش کند
تا انواع امور خالف قانون در بانکها و دیگر نهادها
را متوقف کرده و رویکردی توس��عهای و معطوف
به حمایت از تولی د را در بخشهای مختلف مورد
تاکی د قرار دهد.
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اقتصا د مقاومتی وصنعت و معدن

پرونده ویژه

محمو د نوریان
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

بسیج ارا دهها

پیشنهادهایی برای اجرایکردن اقتصا د مقاومتی :درآمدهای معدن را جایگزین درآمدهای نفت کنیم
اقتصا د مقاومتی و سیاس��تهای ابالغ ش��ده در
راس��تای اصل  110قانون اساسی ،تداوم برنامههای
توسعه و پیشرفت کش��ور ،در شرایطی غیر بحرانی
را تبدی��ل به یک ضرورت کرده اس��ت .بر اس��اس
سیاس��تهای مذکور ،بای د با مقاومس��ازی برنامهها
در برابر س��نگاندازیها ،ش��رایط پیش��بر د بهینۀ
اجرای آنها فراهم گر د د و فرآین د کس��ب استقالل
اقتص��ادی مبتنی بر توجه و اهتمام به فعالیتهایی
اس��ت که در زمان کمتری ،دستاور د بیشتری را به
دنبال دارد .به همین منظور سیاستهای حمایتی
دولت از تولیدکننده و مصرفکننده ،میتوان د عامل
مهمی در حصول به استقالل اقتصادی باش د و الزم
اس��ت بازنگری درونی در مدیری��ت ،اهتمام جدی
به واس��پاری فعالیتها به بخش خصوصی و توجه
به پیش��رفتهای مطلوب و کاربردی در حوزههای
علمی و فناوری ،در دستور کار قرار گیرد.در همین
حال توس��عۀ س��رمایهگذاری در بخ��ش معدن به
دلیل فراهم بودن مزیتهای نس��بی در این بخش،
میتوان د از راهکارهای اساس��ی در نیل به اس��تقالل
اقتصادی باش د چراکه ب هدلیل تنوع نوع موا د معدنی
در کشور ،ظرفیت بالقوه سرمایهگذاریهای گسترده
در عرصههای اکتشاف ،استخراج و فرآوری ،همراه با
اس��تفادۀ حداکثری از مزیت ارزش افزوده ،میتواند
ضمن پوش��ش نیازهای داخلی صنایع فوالد ،سهم
صادرات مهم��ی را به خو د اختص��اص ده د که در

این صورت دستاوردهای افزایش اشتغال و بهرهوری
نصیب اقتصا د خواه د شد .به همین دلیل است که از
دولتها انتظار میرود ،ضمن با اهمیت دانستن این
موضوع ،ش��رایط را برای حضور هرچه بیشتر بخش
خصوصی در این عرصه فراهم نمایند .برای تحقق این
مهم ،به نظر میرس د ارتقای شناخت کافی از ذخایر
معدنی کشور ،موضوعی الزم ،ضروری و حتمی است
که بای د در س��رلوحۀ برنامهها و فعالیتهای مرتبط
با معدن لحاظ گر دد .آنچه که در کس��ب اس��تقالل
اقتصادی ناش��ی از فعالیتهای معدنی ،الزم به نظر
میرسد ،میتوان د دامنهای از موار د ذیل را شامل شود:

1

تدوین نقشه جامع

2

برنامهریزی هدفمند

تهیه و تدوین نقشه جامع معدن و صنایع معدنی
بر اساس نقش��ه جامع علمی کشور ،بهعنوان محور
اصلی کاهش اتکای اقتصا د کش��ور ب��ر درآمدهای
حاصل از صادرات نفت خام .و توجه به ذخایر عظیم
معدن��ی و مزیتها و توانمن دیه��ای باالی علمی و
صنعتیکشور.
عنای��ت ویژه به برنامهریزی هدفمن د و وس��یع
جهت افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی
و تمهی د زیرس��اختهای الزم برای رش�� د تولی د در
بخش معدن بر پایه توانمن دیها و مزیتهای استانی

و منطقهای .برای تحقق این هدف الزم است راههای
توس��عه اقتصا د معدنی در تم��ام بخشها تدوین و
اجرایی شود .دولت تا امروز همواره در عرصه اكتشاف
ذخایر معدنی فعالتر بوده تا ضریب برداشت ساالنه
ذخایر معدنی به یك درص د ذخایر شناختهش��ده در
كشور (كه  58میلیار د تن برآور د میشود) برسد.

3

تغییرات راهبردی

اعمال تغیی��رات راهبردی ب��رای کارآمدی و
کارایی بیشتر دستگاههای اجرایی ،با هدف افزایش
ظرفیت و ارتقای بهرهوری در ساختار نظام تشکیالتی
کشور .در حوزة معدن ،چهار مرحلۀ اثربخش وجود
دار د ک��ه اگر از آن غفلت ش��ود ،كل مزیتهای این
بخش را از دس��ت خواهی��م داد .مرحلۀ نخس��ت،
شناس��ایی و اكتش��اف ،مرحله دوم كارگاهس��ازی و
اس��تخراج ،مرحله سوم كارخانهس��ازی و فرآوری و
مرحله چهارم تج��ارت موا د معدنی اس��ت ،در این
ص��ورت یك زنجیره با چهار حلق��ه داریم که در هر
ك��دام از این چهار حلقه ،ظرفیتهای��ی وجو د دارد
كه بای د از آن به درس��تی بهرهبرداری كر د و چنانچه
بخواهیم بیشترین بهرهوری را در این حلقهها داشته
باشیم ،بای د باالنس ظرفیتی را در این زنجیره مدنظر
قرار دهیم .یكی از چالشهای ما در بخش معدن این
است که ،تراز ظرفیتی وجو د ندار د و اگر هم هست،
عدم تساوی در ظرفیتها به چشم میخورد.

در مواجهه با موانع حقوقی
نقش کلیدی معدن و صنایع معدنی ،جلوگیری از واردات و گسترش اشتغال است
عزیز میرزائیان
عضو خانه معدن و
دبیر انجمن صنفی
معدنکاران سنگ
تزئینی استان
مرکزی

نگر
ه شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
آیند
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س��هم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات
غیرنفتی کش��ور بیش از  ۳۰درص د اعالم ش��ده و بر
این اساس چنانچه طبق سیاستهای اقتصا د مقاومتی
گام برداریم در این بخش دس��تاوردهای ارزشمندی
خواهیم داشت .نقش کلیدی معدن و صنایع معدنی
در اقتصا د مقاومتی ،جلوگیری از واردات و گسترش
اشتغال است ،بنابراین انتظار میرو د با صرفهجویی در
مصرف کاالها و بهرهگیری از ارزش افزوده باالتر در این
بخش ،تولیدات صادراتمحور در کشور رونق بگیرد.
برپایه سیاستهای ابالغی اقتصا د مقاومتی از سوی
مقام معظم رهبری ،همکاری و هماهنگی تشکلها
با دولت نمیتوان د برحسب مور د یا در مواقع ضروری
صورت گیر د بلکه بای د پیوسته و مداوم باشد ،بنابراین

بای د نسبت به تدوین قوانین و آئیننامههای مربوطه در
این ارتباط اقدامات الزم را به عمل آورد .بدون ش��ک
چنانچه با جدیت در این بخش فعال ش��ویم ،تحریم
نمیتوان د موجب توقف فعالیت در این عرصه شو د و
کمترین اثرگذاری را بر این بخش خواه د داشت.
سیاس��تهای کلی اقتصا د مقاومتی ابالغ شده از
س��وی مقام معظم رهبری به منزله مهمترین عامل
برای اجرای صحیح و س��ریع اصل  ۴۴قانون اساسی
اس��ت .یکی از بخشهای مهم برای خروج کشور از
وابس��تگی به اقتصا د تکمحصول��ی نفت ،حمایت از
س��رمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی اس��ت و
جمهوری اس�لامی بای د از قابلیتها و توانمن دیهای
موجو د در اس��تفاده از ذخایر متنوع و فراوان کش��ور

به بهترین شیوه ممکن و باالترین بهرهوری استفاده
کند .این واقعیتی انکارناپذیر است که ایران یکی از ۱۰
کشور معدنی جهان است و در شرایط فعلی مهمترین
وظیفه س��رمایهگذاران بخش معدن کش��ور ،تحقق
بخشیدن به اهداف اقتصا د مقاومتی است .همچنین
بهبو د محیط کسبوکار عامل اصلی در جهت جلب و
جذب سرمایهگذار بخش خصوصی محسوب میشود
و این وظیفه همگانی اس��ت ک��ه در جهت بهبو د و
رش د فضای کسبوکار تالش کنیم .به همین منظور
تطبیق فعالیتها در حوزه معادن با ضوابط و مقررات
زیستمحیطی و تکیه بر توسعه پایدار بای د مور د توجه
ق��رار گیر د و اس��تانداردهای روز با محوریت افزایش
بهرهوری و ایجا د ارزش افزوده مدنظر باش��د .آمارها

4

تحول بهینه و متکی به بهرهوری در نظام
برنامه و بودجهریزی بخش معدن کشور

در ح��ال حاضر ،دولت در تنگنا و فش��ار تامین
هزینههای کش��ور است و در این ش��رایط راههای
محدودی نیز برای خروج از این تنگناها دارد .اولین
این راهها و البته بدترین آنها ،افزایش درآم د از طریق
افزایش مالیات و عوارض از واحدهای تولیدی است.
ش��ای د چون آدرس این واحدها مش��خص است و
د مدستترین و مشخصترین واحدهایی هستن د که
میتوان آنان را واداشت تا تامین هزینههای دولت را
برعهده گیرند .به نظر میرس د معادن به سبب فشار
دستگاههای تامینکننده درآم د و بودجهریزی کشور
اکنون در آستانه چنین رفتاری قرار دارند .در شرایط
فعلی مسووالن و برنامهریزان بخش معدن و صنایع
معدنی کش��ور بای د مس��ووالن باالتر و بهخصوص
نظام برنامه و بودجهریزی کش��ور را از اهمیت این
بخش بیش��تر آگاه کنن د و همچون مجموعههای
«پتروشیمی» صدای بخش معدن کشور باشن د که
فشار هزینهای بر بخش معدن ،اسیبهای جدی بر
رون د توسعه بخش مول د کشور میزند.
ساماندهی

  5

ندهی ،مدیریت
برنامهریزی الزم برای س��اما 
هدفمن د نظ��ام آموزش فنیوحرفهای کش��ور ،در
جهت کسب مهارتهای پیش��رفته مور د نیاز ،در
رش د تولی د بخش معدن و صنایع معدنی است که
نهایتا منجر به رش د تولی د ملی کشور میشود .ایران
دارای منابع معدنی فراوانی اس��ت که اکتش��اف و
بهرهبرداری از آنها موجب انباشت سرمایه فیزیکی،
ایجا د مهارتهای عملیاتی و افزایش سرمایههای
انسانی شده است ،این انباشت سرمایه که همراه با
شدیده مازا د بر تقاضا میباشد ،امکان
نیروی آموز 
یده د که میزان ذخایر معدنی کشور بالغ بر
نشان م 
 ۵۷میلیار د تن اس��ت که از این رقم  ۳۷میلیار د تن
ذخیره قطعی محسوب میشود .امروز میزان استخراج
موا د معدنی کشور به حدو د  ۴۰۰میلیون تن رسیده
است که در صورت توجه به ظرفیتهای موجود ،قابل
افزایش است.
چالشهای قانونی پیش روی بخش معدن

توسعه و تقویت فعالیتهای بخش خصوصی
در عرص��ۀ تولی�� د و واگ��ذاری ه��ر چ��ه بیش��تر
تص دیگریهای دولت با الزام استمرار و شکوفایی
در تولی د از سوی بخش خصوصی یکی از موار د مهم
و تاثیرگذار در راه کسب استقالل اقتصادی در بخش
معدن است .هیچ اقتصا ددانی در دنیا خواهان حذف
دولت از عرصههای اقتصادی نیس��ت .این طبیعی
است که دولتها سیاس��تگذاری کنن د اما بای د از
مش��ورت بخش خصوصی نیز در سیاستگذاریها
اس��تفاده نماین د و آنچه بای�� د از آن اجتناب نمایند
دخالتهای دس��توری در اقتصا د است .تشكلهای
خصوص��ی مانن�� د اتاقه��ای بازرگانی ،انباش��ت
گس��تر دهای از تجارب ،دانش و دستاوردها را دارند
و میتوانن د در تحقق اهداف اقتصادی كشور مانند
سیاس��تهای كلی اصل  44قانون اساسی ،برنامه
پنجم و سن د چش��مانداز بیستساله توسعه كشور
مؤثر باشند .به این منظور:
یکم .از ش��اخصهای اقتصا د مقاومتی میتوان به
تقلی��ل و حذف ریختوپاش و تکیه به توان داخلی
و افزایش بهرهوری اش��اره کرد .ایجا د ش��رکتهای
دانشبنی��ان و حمای��ت از آنها نی��ز از اصلیترین
محورهای مباحث مربوط به اقتصا د مقاومتی است،
که نقش مهمی در افزایش توان کش��ور به منظور
حرکت در مرزهای گس��ترده دانش را دارد ،ضمن
آنکه این موضوع باعث کاهش آسیبپذیری جامعه
در مقابل انواع تحریمها نیز خواه د ش��د .بای د سعی
کنیم هزینهها را کاهش و درآمدها را افزایش دهیم
که این کار هم صرفا در قالب بسیج ارا دهها و امکانات

اقتصا د مقاومتی
یعنی کاستن از
حجم واردات
غیرضروری به
کشور .توجه به
ارزش افزوده
معدن و صنایع
معدنی ،رمز گذر
از تحریمهای
ناجوانمردانهغرب
علیه ایران است.

نگر
آینده

این بخش س��لب یا تضعیف میکنن��د .اختالفنظر
دستگاههای اجرایی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در خصوص صدور پروانه بهرهبرداری نهتنها مخالفتی
آش��کار با قانون بلک��ه به نوعی عاملی ب��رای توقف
فعالیتهای معدنی اس��ت .از طرف دیگر ،نگاه کامال
اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اکتشاف و
بهرهبرداری از معادن ممکن است منجر به وار د شدن
صدمات جبرانناپذیر به محیط زیست شود.
نبو د ضمانت اجرای��ی قوی در نظارت بر عملکرد
معدن��کاران در حفظ و نگهداری محیطزیس��ت نیز
خو د عاملی برای سلب رغبت سازمان محیطزیست
در همکاری با وزارت صنعت ،معدن و تجارت اس��ت.
از اینرو ضروری اس��ت آموزش زیس��تمحیطی به
اشخاص حقیقی و حقوقی نظام مهندسی معدن در
دستور کار سازمان محیطزیس��ت و وزارت صنعت،
معدن و تجارت قرار بگیرد.
اما در مور د برخی دیگر از مش��کالت حقوقی در
بخش مع��دن میتوان به ابهامات موج��و د در قانون
معادن اشاره کرد .از جمله موا د تبصره  ۳ماده  ۶قانون

معادن ،ش��فافیت الزم را ندار د و در اجرا مشکالتی را
برای س��رمایهگذاران به وجو د خواه د آورد .از س��وی
دیگر اکثر موا د آییننامه اجرایی نظام مهندسی ،پایه
اجرایی نداشته و خو د نظام مهندسی این قانون را از
راه و ساختمان کپی کرده و حاال بخشهای مخالف
آن مشکالتی برای سرمایهگذار معدن به وجو د آورده
است .این آییننامه اجرایی ایرادهای زیادی داشته ،به
بازنگری جدی نیاز دار د و در این بازنگری بای د موارد
پیشنهادی خانه معدن و بخش خصوصی در آن لحاظ
شود.
همچنی��ن م��اده  ۱۴و  ۱۰قان��ون مع��دن نی��ز
یدهد .به ویژه در ماده
مش��کالتی را پیش رو قرار م 
 ۱۰قانون معادن موانع فراوانی پیش روی متقاضیان
واگذاری معدن قرار گرفته اس��ت .ع�لاوه بر اینها،
مس��ائل مطروحه در اغلب بندهای آییننامه اجرایی
موکول به دس��تورالعملها شده که نمیتوان د ما را به
اهداف قانونگذار برسان د بنابراین راهکاری جز اصالح
آییننامهه��ا و رفع موانع حقوق��ی در بخش معدن،
راهگشا نخواه د بود.
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به دلیل دره��م تنیدگی و ارتباط بخش معدن با
سازمانهای مختلف ،یکی از مشکالت عمده در این
بخش ،وجو د قوانین معارض است .به نظر میرس د با
توجه به ظرفیت بالق��وه در بخش معدن ،بازنگری و
پاالیش قوانین این بخش میتوان د چشمانداز روشنی
را برای توسعه معادن و صنایع معدنی ترسیم کند:
نظرات دستگاههای مختلف در صدور مجوزهای
اکتش��اف و بهرهبرداری توسط وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،بر مبنای قوانین و ضوابط س��ابق که خود
یکی از دالی��ل اطاله فرآین�� د اداری در صدور پروانه
است ،انگیزههای بخش خصوصی را در سرمایهگذاری

توس��عه فعالیتهای معدنی در کشور را به راحتی
فراهم خواه د ساخت.

همگانی زیر پرچ��م اقتصا د و با حمایت همهجانبه
مسئوالن قابلاجرا است.
دوم .اقتصا د مقاومتی یعنی کاستن از حجم واردات
غیرضروری به کش��ور .توجه به ارزش افزوده معدن
و صنایع معدنی ،رمز گذر از تحریمهای ناجوانمردانه
غرب علیه ایران است .مقایسه حجم سرمایهگذاری
یدهد
در ایران طی سالهای  1390-1380نشان م 
که در بهتری��ن حالت ،کل س��رمایهگذاری صورت
گرفت��ه  1,023میلی��ار د ریال بوده که با احتس��اب
نرخ تس��عیر  1,226ریال ،حدو د  834میلیون دالر
تخمین زده میشو د و در مقایسه با دیگر کشورهای
جهان حتی به  0/1آنها نیز نمیرس��د .واکاوی عدم
س��رمایهگذاری در امر اکتشاف چه از طرف دولت و
چه از طرف بخش خصوصی میتوان د علت اصلی «در
حاشیه بودن بخش معدن» را نمایان کند.
س�وم .امر اکتش��اف در جهان ،توسط شرکتهای
بزرگمقی��اس و کوچکمقیاس ص��ورت میگیرد.
(مشابه تجارت کشورهای استرالیا و کانادا) مقیاس
سرمایهگذاری و توجه دولت به مقوله تهیه اطالعات
پایه در ایران هیچ تناسبی با کشورهای مع دنخیز در
جهان ندارد .بنابراین عنایت به سرمایهگذاری توسط
دولت در این بخش بس��یار ضروری است .در ایران
برخالف کش��ورهای برتر مع دنخیز ،ش��رکتهای
بزرگ و کوچک اکتش��افی نه حضور دارن د و نه در
داخل تش��کیل ش�� دهاند ،بنابراین در اولین فرصت
بای د سیاستگذاری مناسب برای ایجا د شرکتهای
اکتشافی داخلی با قابلیتهای جهانی صورت گیرد
و زمینه حضور شرکتهای بینالمللی اکتشافی نیز
فراهم شود .نحوۀ دقیق تامین مالی در شرکتهای
اکتش��افی در ایران و نظام ب��ازار برای فعالیتهای
اکتشافی تعریف نش��ده است .بنابراین بای د اقتصاد
اکتشاف به معنای واقعی در ایران تعریف شود.
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آمنه شیرافکن :معدن و صنایع معدنی و ضرورت توجه به این بخش در راستای
دهنگر
سیاس�تهای مور د توجه در اقتصا د مقاومتی ،موضوع اصلی میزگر د آین 
است و پنج کارشناس ،مسوول و مدیر معدنی در خانهمعدن در واکاوی چالشها
و فرصته�ای پیشروی ای�ن صنعت به ارای�ه آرا و نظریاتش�ان در این زمینه
پرداختند .فقدان آم�وزش ،برخی موانع حقوقی ،عدم اجرای بندهای مربوط به
د دهه اخیر و ع�دم اطمینان به توان بخش
مع�دن در برنامههای توس�عه در چن 
خصوصی در کنار فقدان ایجا د زیرساختهای الزم برای توسعه صنعت معدن از
جمله محورهای مور د بحث در این میزگر د است«.محمدرضا بهرامن» نایبرییس
خان�ه معدن ایران« ،غالمرضا حمیدی انارکی» دبیر خانه معدن ایران و مش�اور
عالی بانک جامع معدن و صنایع معدنی« ،اسدهلل کشاورز» مدیرکل امور اکتشاف
وزارت صنعت و معدن و تجارت« ،شهناز نوایی» ،دبیر اتحادیه حفاران و مشاور
خانه معدن ایران و فیروز علینیا اس�تا د دانش�گاه امیرکبیر افرا د شرکتکننده
یدانیم ،اقتص�ا د مقاومتی در
چنانک�ه م 
راس�تای برنامههای توسعه و پیشرفت کشور
اس�ت و درواقع حکم راهبر د کلی برای دولت
یازدهم را به دنب�ال دار د و موجب بازنگری در
د و مصرف کشور با رویکر د تقویت
فرهنگ تولی 
د شد.در همین حال نقش
د و اشتغال خواه 
تولی 

د که هر کدام از فراخور مسوولیت و تخصصشان همراه
در این میزگر د هس�تن 
د بر همراهی
محورهای اصلی میزگر د شدند .توانمندسازی بخش خصوصی و تاکی 
و حمای�ت دولت از بخش خصوصی و تالش برای واگذاریهای هر چه بیش�تر و
فراهم آوردن زمینههای توسعه صنعت معدن از جمله دیگر خواستهها و مطالباتی
است که در این میزگر د مطرح شد .حاضران دراین میزگر د همچنین نقش صنایع
معدنی در تحقق اقتصا د مقاومتی را موثر دانس�ته و این صنعت را فرصتی برای
یدانند .آنها همچنین در بخش
خودکفایی ملی مبتن�ی بر توان ملی و داخلی م 
دهنگری مسووالن و ترسیم چشمانداز مور د نظر برای
پایانی میزگر د بر لزوم آین 
د که در جهان امروز برای بسیاری
د دارند ،و اشاره میکنن 
د موا د معدنی تاکی 
تولی 
د ش�ده و بازار جهانی نیازی ب�ه آن ندار د و
از م�وا د معدنی جایگزینهایی تولی 
د روبهرشد
د به رون 
همچنین صنعت معدن در مسیر توسعه و سرمایهگذاری بای 
نانوتکنولوژی در صنایع معدنی توجه کند.

و جایگاه معادن در توس�عه اقتصادی کش�ور
بس�یار اثرگذار اس�ت .میزان ذخای�ر معدنی
شناخته شده کشور در شرایط کنونی ،تقریبا
 60میلیار د تن برآور د شده ،این در حالی است
د هدار
د و آین 
دهای از مناطق مستع 
که بخش عم 
معدن�ی در کش�ور م�ا ب�ا توج�ه به س�اختار

زمینشناسی کشور و با توجه به عدم شناخت
واقعی ذخایر و نداشتن امکانات کافی در انجام
عملیات اکتشاف ،بهصورت امکانهایی بالقوه و
دهاند .لطف�ا در ابتدا
دس�تنخورده باق�ی مان 
ارزیابیتان از وضعیت معدن و صنعت معدن در
د ت�ا ب�ه
ش�رایط کنون�ی را توضی�ح دهی� 

آسیبشناسی و بررسی راهکارهایی درجهت
اقتصا دمقاومتیبرسیم؟
حمیدی انارکی :بارها در سخنرانی مسووالن مطرح

شده که در ایران پتانسیلهای معدنی باالیی وجو د
دار د اما سوال پیش روی همین مسووالن این است
که اگر در ایران پتانس��یل معدن��ی و ذخایر باالیی
وجو د دار د پس چرا ایران به جایگاهی که شایسته
بوده نرسیده است .البته معدن از اکتشاف و استخراج
تا فرآوری و تبدیل صنایع معدنی را شامل میشود.
اما به هر ش��کل سوال این است که ما در کدامیک
از این بخشها به سطوح استاندار د جهانی و جایگاه
اصلی مان در رقابتهای جهانی رسی دهایم؟
نوای�ی :بله ،متاس��فانه در برنامه توس��عه س��وم و
چهارم و حتی پنجم به اج��رای بندهای مرتبط با
توس��عه صنعت معدن توجه جدی صورت نگرفته
و به ویژه در بخش اکتش��اف ،برنامهریزی و اجرای
خاصی صورت نگرفته اس��ت .برای همین است که
انتظار میرو د هم قانونگذار در برنامههای توسعهای
موار د مرتبط با معدن را بگنجان د و هم دستگاههای
اجرای��ی در اجرای آن بکوش��ند .از س��الیان پیش
بحث پتانسیلهای معدنی کشور و لزوم شناسایی
آنها مطرح بوده اس��ت .در برنامه چهارم بر تقویت
ی اکتشاف معدنی تأکی د ش د اما
زمینههای الزم برا 
عم ً
ال اجرا نگردید .مج د دا ً با تالش مستمر در سایه
همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین
ات��اق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ایران،
تش��کلهای معدنی و مرک��ز پژوهشهای مجلس
شورای اس�لامی ،ماده  157در قانون برنامه پنجم
گنجانده شد .اما متأس��فانه تا این تاریخ بودجهای
برای انجام این بن د قانونی که دولت مکلف به اجرای
آن شده ،دیده نشده است .موا د معدنی ثروت نهفته
در زمین است که س��رمایهگذاری روی آن موجب
شناس��ایی و بدس��ت آوردن و مصرف بس��یاری از
مواردی خواه د ش د که بشر برای داشتن رفاه و حفظ
شرایط زیست محیطی بشر به آنها نیازمن د است.
آیا میتوان آمار مقایسهای مشخصی هم
از این ظرفیت در بخش معدن ارائه کرد؟
نوای�ی :مطالع��ات ص��ورت گرفت��ه در خص��وص

نتایجی که از این آسیبشناسی در بخش
«اکتشاف» به دست آمده ،عمده مشکالت را در
در کدام حوزهها ر دهبندی میکند؟
کشاورز« :کمبو د اطالعات پایه» مشکل اصلی است

اس��تراتژی از س��وی دولتها و مجموعه اجرایی از
مشکالت اصلی ما در صنعت معدن است .متاسفانه
رون د برنامهریزی و سیاس��تگذاریها به این ش��کل
تعریف ش��ده که دولتهای چهار یا هشتساله به
ق��درت میآین�� د و در دوره حضورش��ان در قدرت
همه چی��ز رنگوبوی دیگری میگی��ر د و با رفتن
آن دول��ت دوباره همه چی��ز در دولت بعدی تغییر
میکند ،این یعنی فقدان اس��تراتژی ،مشکلی که
بدنه معدن از آن رنج بس��یار برده و گاهی اوقات به
کالفی سر درگم تبدیل شده است .پیام د این تصمیم
گیریهای فصلی این است که ما مدام در برخوردها
و برنامههای سلیقهای هشت ساله درجا میزنیم و
هر بار به امی د آمدن دولتی دیگر مینش��ینیم .این
اشتباه اس��ت ،سیاس��تگذاریهای صنعت بای د در
برنامههای باالدستی و چشماندازهای توسعه لحاظ
شده و تابع تغییر سیاستها نباشد .برنامهریزی در
صنعت بای د به شکلی پیش رو د که وزیر حق تخطی
از محورهای اصلی برنامه توس��عه را نداشته و تنها
خو د را ملزم به اجرای برنامه توس��عهای بداند .البته
بهرهمندی از تج��ارت جهانی در زمینه کنار آمدن
سیاست و اقتصا د میتوان د تاثیرگذار باشد ،چنانچه
در همه کشورها احزاب قدرتمن د چن د سال به چند
س��ال در صحنه قدرت سیاسی جا به جا میشوند
و کماکان احترام به برنامههای توس��عهای مصوب

نگر
آینده

و از س��ازمان زمینشناسی خواس��تهایم تا در حل
مش��کالت این بخش همراهیمان کند .متاسفانه
به دلیل ضعفهایی که وجو د داش��ته در سالهای
گذشته نتوانستهایم «اطالعات پایه» مور د نیاز بخش
معدن را تامین کرده و به همین خاطر در بخشهایی
از فراین د کار دچار مشکل میشویم .البته اگر صنعت
معدن را یک فرآین�� د در نظر بگیری د ضعف در هر
بخش میتوان د در سطوح بعدی کار نیز اثرگذار باشد
و به همین خاطر رفع مشکل در هر بخش میتواند
در توانمندتر شدن حوزههای دیگر کمک کند.
نوایی :متاس��فانه واقعیت این اس��ت که ما به طور
کل��ی در اجرایی ک��ردن برنامه توس��عه چهارم و
پنج��م و خصوصا در اجرای ماده  157برنامه پنجم

به فقدان استراتژی در بخش معدن اشاره
ش�د .چه وظیفهای به نظر ش�ما در این زمینه
برعهده دولت است؟
حمیدی انارکی :متاسفانه برخور د سلیقهای و فقدان

ما بای د مواد
معدنی را برای
نسل آینده امانت
بگذاریم اما اگر
بخواهیم مبتنی بر
آین دهنگریپیش
رویم ،شای د اصوال
نسل آینده نیازی
به این منابع
معدنینداشته
باش د و در جهان
برای خیلی از
این منابع معدنی
جایگزینهاییدر
نظر گرفته شود.
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یده د که به ازای هر دالر
اهمیت معادن نش��ان م 
س��رمایهگذاری (هزینه) در اکتش��اف موا د معدنی،
حداق��ل ارزش اف��زو دهای بالغ ب��ر  2/8دالر در این
بخش خواهیم داشت .لذا باتوجه به  60میلیار د تن
منابع معدنی شناسایی شده طبق آخرین اطالعات
سازمان زمین شناسی کل کشور و تنوع باالی مواد
معدنی در ایران ،موقعیت استراتژیک موجود ،فرصتی
بیبدیل برای رش د و توسعه کشور مهیا خواه د کرد.
اقتصا د مقاومتی نیز در راستای برنامههای توسعه و
پیشرفت کشور اس��ت و درواقع حکم راهبر د کلی
برای دولت یازدهم را به دنبال دار د و موجب بازنگری
در فرهنگ تولی د و مصرف کشور با رویکر د تقویت
تولی د و اشتغال خواه د شد .نکتهای که در این چند
ده��ه در بخشهای عم دهای از معدن مغفول مانده

اس��ت .به هر شکل در ابتدای انقالب مسائلی اقتضا
کر د که بخشی از معادن دولتی شو د اما حاال دولت
بای د زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی آماده
کن د و ابزار حضور بخش خصوصی در کشور تسهیل
شود .آنچه امروز در معدن کشور داریم میراث تالش
بخش خصوصی در سالهای گذشته بوده است.
حمی�دی انارک�ی :در دو بخ��ش «زیرس��اخت» و
«اکتشاف» کاستیهایی وجو د دار د و بای د زمینههای
رش د هرچه بیشتر فراهم ش��ود ،البته در سالهای
اخیر توجه بیشتری به معدن شده که جای تشکر
دار د ام��ا تاکی د دارم که به دلیل وقفه حضور بخش
خصوصی در صنعت ب��ه دالیل مختلف این دولت
اس��ت که این بار بای د برخی شرایط حضور توانمند
بخش خصوصی را به وجو د آور د و س��رمایهگذاری
در توسعه زیرس��اختها میتوان د فراهم آورنده این
موقعیتباشد.
کش�اورز :بهرغم آنکه در سالهای پیش به بخش
مع��دن توجه ج��دی ص��ورت نگرفت ام��ا باز هم
در برخ��ی حوزهها موفق بودیم .ب��ا اینحال اینکه
برنامههای توس��عه از جمله برنامه توسعه چهارم و
پنجم در بخش معدن محقق نشده ،صحیح است.
اما حاال که در مراحل تدوین و نگارش برنامه توسعه
شش��م هس��تیم در همکاری با مرکز پژوهشهای
مجلس بنا داریم در بخش تولی د برنامههای مرتبط با
حوزه معدن را تدوین کرده و آن را در برنامه ششم
توسعه بگنجانیم و بتوانیم با کمک مرکز پژوهشها
بودجهبندی خاصی برای این کار انجام دهیم .چراکه
وجو د اس��نا د باالدس��تی در برنامههای توس��عهای
میتوان د در تحقق اهداف و برنامههای صنعت موثر
باشد .از سوی دیگر آسیبشناسی برنامههای پیش
و پیبردن به نقطه ضعفه��ای موجو د یکی دیگر
از برنامهه��ای ما در وزارت اس��ت تا بتوانیم مبتنی
بر شناخت مشکالت پیشین و موجو د برای بخش
معدن برنامهریزی کنیم .نگاه ویژه ما این اس��ت که
بتوانیم به ویژه بخش اکتشاف را تقویت کنیم.

توسعه ناتوان بودیم .امیدواریم همانطور که مهندس
کشاورز وعده دادن د با همکاری مستمر وزارتخانه و
خانهمعدن و دیگر حوزهها بتوانیم برنامه منسجم و
کارآمدی برای بخش معدن تدوین کنیم .البته در
نظر گرفتن موا د پایه در تدوین برنامه بسیار تاثیرگذار
است .مشکل اصلی ما این است که در بخش معدن
«استراتژی» نداریم از بخش اکتشاف گرفته تا دیگر
حوزهها .نکته کلیدی دیگر اینکه در کنار استراتژی
ما نیازمن د آموزش جدی هستیم از مسوول گرفته
تا کارگر و دیگر س��طوح فعال در صنعت معدن .به
وی��ژه اینکه بخش فعال در مع��دن بای د به اهمیت
ابعا د محیط زیس��تی و منابع طبیعی آگاه باشد .به
عنوان دبیر اتحادیه حفاران هم بای د همینجا بگویم
که می��زان حفاریها به ویژه حفاریهای عمیق در
س��الهای گذش��ته کم بوده و فقدان دسترسی به
برخ��ی تکنولوژیها و آموزش ه��م بر کندی روند
تاثیرگذار است .متاسفانه میشو د گفت که ما کمتر
در بخش آموزش حرف��های به حفاران برنامهریزی
کر دهایم و از آموزش و ارایه تسهیالت گرفته تا تامین
تجهیزات غیرفعال بوده ایم .البته فقدان استراتژی در
بخشهای عم دهای از فقدان اطالعات پایه میآید .غالمرضاحمیدی
اینکه برای نمونه اگر میخواهیم سنگ آهن تولید انارکی:
کنیم یا سنگ ساختمانی ،چه چشماندازی برای این
گاهیمیگویند
رون د تولی د متصور است.
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سرجای خودش قرار دارد.
کش�اورز :رس��یدن به یک برنامهری��زی زیربنایی
میتوان د به تحقق آنچه اشاره شد ،کمک کند .اینکه
برنامههای توسعه تابع سیاست و آمدوش د دولتها
باش د نه مقوله توسعهای است و نه به پیشبر د اهداف
توسعه اقتصادی در کشور کمک خواه د کرد .اتفاقا
من هم پیرو س��خنان مهندس حمی��دی و خانم
مهندس نوایی تاکی د میکن��م که یکی از دردهای
اصلی ما در معدن فقدان اس��تراتژی است و بای د در
جبران آن بکوشیم و بتوانیم برنامه عمل منسجمی
در ای��ن صنع��ت تدوین کنی��م .اگ��ر برنامه ریزی
زیربنایی داشته باش��یم دلیل نمیشو د که دولتی
بیای د و اکتشاف تعطیل شو د و دولت دیگری بیای د و
دیگر مانن د گذشته به استخراج توجه نداشته باشیم.
ی��ا مثال وقتی روی تولی د طال برنامهریزی میکنیم
بای د تمام مراحل کار از ابتدا تا انتها روی کاغذ بیای د و
بندبهبن د مشخص شود .از استخراج و اکتشاف گرفته
ندس��تی
تا مراحل فرآوری و بعدتر هم صنایع پایی 
کار.
علی نیا :برخورداری از اس��تراتژی از رئوس آغاز هر
کار معدنی اس��ت .برای نمونه معاون اکتشاف وزیر
در دوره پیش حتی جلوی اکتش��اف زغال سنگ را
هم گرفت که ضربه س��نگینی به معدن وار د کر د و
اقدامی غیرعلمی بود .شای د هیچکس اندازه آسیب
اقتصادی تصمیمهای اینچنین را در چرخه توسعه
کشور ارزیابی نکند؛ اما هر تصمیم اشتباه اینچنینی
آس��یبی جدی در پیش��بر د امور توسعهای معدن
میتوان د وار د کند .البته برآور د خطاهای گذشته در
عدم ارتکاب آن در آینده میتوان د موثر باشد.
بهرام�ن :البته گاهی ما اس��تراتژی داریم اما به آن
پایبن د نیستیم .زمینهها و الزام اجرایی به استراتژی
نی��ز بای د در دس��تورکار قرار گی��رد .همچنین هم
اس��تراتژی بلن�� د م��دت داریم و هم کوت��اه مدت.
گاهی به یک برنامه ضربتی و استراتژی کوتاه مدت
نیازمندیم .مانن د شرایطی که امروز در صنعت معدن
با آن مواجهیم و نیازمن د تصحیح برخی تصمیمهای
نادرستهستیم.
آیا توجه بیش�تر به ضرورتهای اقتصا د
مقاومتی ،نزدیک شدن بیشتر بخش صنعت به
بخش دانش�گاه را ایجاب نمیکند .و آیا به نظر
شما ارتباط دانشگاه و معدن ارتباطی قابل قبول
در شرایط فعلی است؟
علی نیا :متاسفانه وضعیت به شکلی شده که گاهی

در دانشگاه هم نگاهها معطوف به واسطهگری است.
این خال در شرایطی وجو د دار د که ارتباط منسجمی
میان صنعت و دانشگاه نیست و اصوال دانشگاه ما در
یدان د در کدام بخش به
فقدان ارتباط با صنعت نم 
تربیت چه میزان نیرو نیاز دارد .ما گاهی در دانشگاه
بیش از ح د نیاز به تربی��ت فارغالتحصیالن دکترا
اق��دام میکنیم در حالیکه صنعت معدن به تربیت
کارگران حرفهای نیاز دارد .اینها هم از قطع رابطه
صنعت و دانشگاه ناشی میشود .بنابراین در آموزش

هم م��ا هنوز به اولویتبندی م��ور د نیاز در تربیت
نیروی انسانی نرسی دهایم ،سال  1378در روز صنعت
و معدن گفتم که هرم کاری در ایران وارونه اس��ت.
یعنی به جای تاکی د بر نیروی فنی و متخصص مدام
روی تربیت نیروی دانشگاهی تاکی د میشود .گاهی
وارونگی هرم به ش��کلی است که تعدا د دانشجویان
کارشناسی ارش د و دکترا بیش از تعدا د کارگر ماهری
است که معادن ما به آن احتیاج دارد .تردیدی نیست
که هیچ دانشجوی دکترایی حاضر به کار در معدن
به عنوان یک کارگر حرفهای نخواه د بو د و بای د میان
نیازمندی صنعت به نیروی انسانی و تربیت نیروی
انسانی در دانشگاه هماهنگی الزم به وجو د آید .بدون
شک تحقیق در دانشگاهها راهگشای صنعت و تولید
است ،اما پژوهشی که مبتنی بر نیاز بخش صنعت
باش د نه کپی برداری صرف .البته حتی در کشورهای
صنعتی هم با پایان یافتن تحصیل دانشجو ،دانشجو
در هر مقطع��ی وار د دوره «بازآموزی» کار و حرفه
مور د نظر خو د ش��ده و ب��رای ورو د به کار توانمند
میش��ود .آموزش نیروی دانشگاهی و کار میتواند
در مسیر پیشرفت و توسعه معدن کشور موثر باشد.
چنانچه در کره جنوبی دو کوره ذوب فوال د از آلمان
خریداری ش�� د اما در آن ق��راردا د آموزش نیروهای
بومی کره مور د تاکی د بود .نتیجه این ش د که با اتمام
نصب دو کوره نیروهای کرهای هم به خوبی آموزش
دیدن د چرا که اولویت آموزش مهندسان کرهای در
قراردا د مور د تاکی د بو د و نتیجه این ش د که پس از دو
سال کرهایها خودشان نخستین کورهها را ساختند.
بهرامن :البت��ه از حق نگذریم ،رابطه میان معدن و
دانش��گاه خوب اس��ت ،منظورم در مقایسه با دیگر
صنایع اس��ت .به هر ش��کل گامهای ابتدایی برای
همکاری میان دانش��گاه و معدن برداش��ته شده و
امیدواریم در این مسیر بتوانیم کارهای ج دیتری
انجام دهیم .شای د دلیل اصلی موفقیت ما این بوده
که تمام افرا د حاضر در صنعت معدن کشور ،از دل
دانش��گاهها برآم دهان د و به همین خاطر به ضرورت
همراهی دو جانبه با دانشگاه باور دارند.
حمی�دی انارکی :اما به ب��اور من هنوز هم بهترین
م��دل آموزش در نیروهای مس��لح اتفاق میافت د و
شما برای ارتقای درجه ملزم به گذراندن واحدهای
خاص و زم��ان معین و امور ویژهای هس��تی د و در
ارتقا س��ختگیری الزم هم صورت میگیرد .شاید
در صنعت هم بای د نگاهی به همین روشها داشته
باشیم و ارتقای نیرو با سختگیری بیشتری انجام
ولتی ما کمتر مساله
گیرد .متاسفانه در بخشهای د ِ
ارتقای شغلی مبتنی بر توانمندسازی نیروی کار در
دستور کار اس��ت .ما نه در تعدا د نیروی آکادمیک
مش��کلی داریم و نه در تخصصشان .خوشبختانه
دانشجویان متعه د و توانمن د و تحصیلکرده در این
کش��ور فراوانان د و پذیرش مقاالت علمیش��ان در
س��مینارهای جهانی نیز گواهی است بر این مدعا.
اما چرایی وجو د ضعف در بدنه نیروی انسانی معدن
و پابرجایی مش��کالت به تحلیل عمیقتر موضوع

نیازمن د است .مشکل اصلی به باور من این است که
ما قدم نخست را بر نداشتهایم ،دانشجویان ما علوم و
فنون روز را فرا گرفتهان د دولتها در مراکز تحقیقاتی
سرمایهگذاری میکنن د اما اینها هدفمن د و یکپارچه
نیس��ت و س��رمایهگذاری در حوزه تحقیق مبتنی
بر نیاز روز معدن صورت نمیگیرد .از س��وی دیگر
کماکان مشکل عدم دسترسی به دا دههای مقدماتی
کار وجو د دارد ،ما نیازمن د زیرساخت و زمینهسازی
برای پیشبر د امور هستیم.
کش�اورز :البت��ه در زمین��ه آم��وزش در وزارتخانه
کارهای��ی دنبال میش��و د و دورهه��ای کاربردی و
کوتاهمدت در صنایع مختلف را در نظر دار د و اینطور
نیست که به کل مساله آموزش فراموش شده باشد.
دفتر آموزش وزارتخانه از دفاتر مختلف نیازسنجی
کرده و بر همان اس��اس دورههای آموزشی تدوین
میشود .گاهی اوقات آموزشها مبتنی بر نگاه صرفا
س��رمایهگذاری اس��ت و آموزشهایی هم صورت
میگیر د که مبتنی به بازنگری است .خوشبختانه
در بحث پروانه اشتغال همین حاال گذراندن برخی
دورههای مهارتی و آموزشی شرط ارتقا است .یعنی
نهادها برای ارتقای پروانه اشتغال ناگزیر از گذراندن
چهار تا پنج دوره آموزش هستند.
نوای�ی :تاکی د بر مس��اله آموزش میتوان د در بهبود
وضعیت کنونی موثر باشد .چنانچه در معدن نخلک
در سالهای گذشته بهترین آموزشها برای تربیت
کارگر حرفهای و تکنس��ینها انجام میگرفت .اما
با توق��ف آموزش در معدن نخلک گویی همه چیز
پایان یافت .هنوز هم بهتری��ن کارگران حرفهای و
تکنسینها همانهایی هستن د که در نخلک آموزش
دیده بودن د و از نظر تجربی باالترین رتبهها را دارند
و هر جا برون د هم با باالترین حقوق استخدامش��ان
میکنن��د .همه اینها نتیجه آموزش مناس��ب در
مع��دن نخلک ب��و د و خروجیاش تربی��ت نیروی
انسانی توانمند .اما به هر شکل تربیت نیروی انسانی
در آموزشگاه نخلک متوقف شده که این تاسفآور
است .تاکی د ما بر س��رمایهگذاری حداکثری دولت
و بخش خصوصی بر آموزش اس��ت و در تالشیم تا
بتوانیم در این زمینه همکاری مثبتی با بخش دولتی
داشته باشیم.
حمی�دی انارک�ی :بله ،تربیت نیروهای تکنس��ین
سالهاست که در نخلک متوقف شده است .یعنی
از پای��ان ده��ه  1370به بع د نخلک به حالت نیمه
تعطیل و تعطیل درآمد.
کش�اورز :آموزش در معدن نخلک از مواردی است
که میتوان د به عنوان یک کار عملیاتی باز هم مورد
تاکی د ق��رار گیرد ،چنانچه نه تنها در تربیت کارگر
حرفهای و تکنس��ینها که در تربیت آتشبارها هم
نخلک بسیار تاثیرگذار بود.
د در فرآین 
د
آیا خو د تش�کلها نمیتوانن 
دیتری
آموزش و مس�یر دادن به آن ،نقش ج 
ایفاکنند؟
بهرامن:نقشتشکلهادرآموزشبسیارتعیینکننده

با وجو د نقدهایی که دراین میزگر د مطرح
د و بر ل�زوم انتق�ال برخی ام�ور به بخش
ش� 
خصوص�ی و توس�عه حض�ور خصوصیها در
دصورتگرفت،فکرمیکنید
صنعتمعدنتاکی 
چه راهکارهای عملیات�ی در این زمینه وجود
د در دس�تور کار قرار
دارد .چ�ه اقدامات�ی بای 
گیرد؟
بهرامن :ش��کل گیری کنسرس��یومها میتوان د در

صحبت میش��ود ،مش��خص نیس��ت که ح د خام
فروشی تا کجاست؟ معدن و صنایع معدنی خودش
ارزشافزوده اس��ت و گاهی اصال این مساله مطرح
میشو د که صرف اس��تخراج موا د معدنی به تولید
ارزش افزوده منجر میشود .به باور من نبای د جلوی
ص��ادرات مع دنکار را گرفت ام��ا در عین حال نقد
فعاالن صنایع معدنی برای تامین موا د اولیه پابرجا
است .در این بخش نیز به نظرم بای د دولت مسوولیت
امور را بر عهده گرفته و بتوان د به نیازسنجی بپردازد.
دولت بای د تدبیری بیندیش د که فراین د ارتباطی میان
چرخه تولی د در صنعت معدن کامل شود .منظورم
جریمه و توبیخ و امور بازدارنده س��لبی نیست بلکه

نگر
آینده

توانمندس��ازی هر چه بیش��تر بخ��ش خصوصی
موثر باش��د .بای د بتوانیم منافع ملی را در بلندمدت
حفظ کنیم و این به ج��ز با ورو د بخش خصوصی
مهیا نخواه د ش��د .بای د به سمتی حرکت کنیم که
واگذاریها بر اساس شایستهساالری انجام شو د نه
روابط .همچنین دولت بای د جلوی هرگونه رانت در
این بخش را بگیرد .یعنی نبای د در سایه نبو ِد بخش
خصوص��ی قدرتمند ،برخی امتی��ازات ویژه نصیب
شرکتهای خصولی (نیمهخصوصی -نیم هدولتی)
شود .البته خوش��بختانه به دلیل قانون مداری در
بخش معدن پدیده رانتخواری در مقایسه با دیگر
صنایع در این صنعت به ندرت دیده میشو د و تنها
انتقا د وار د ش��ده هم ر د دیون ش��رکتهای دولتی
ب��وده که صالحیت الزم را نداش��تهاند .ر د دیون به
این ش��کل اش��تباه محضی بوده که در س��الهای
گذش��ته گاه و بیگاه اتفاق افتاده اس��ت .نکته مهم
دیگر در ضرورت فعالیت بخش خصوصی این است
که بخش خصوصی بیشتر به دنبال رقابت سازنده،
توس��عه و توجه به مسائل زیست محیطی هستند.
گاهی اوقات ورو د برخی نهادها و بخشها به معدن

ب�ه ه�ر ح�ال مناف�ع فع�االن مع�دن با
س�رمایهگذارانی که در صنایع معدنی فعالیت
د در بخشهایی متفاوت است و تفاوت
میکنن 
در رویکر د مبتنی بر صادرات و یا تامین منابع
د همیشه به ایجا د برخی اختالف
اولیه برای تولی 
نظرها میان این دو بخش منجر میش�ود .فکر
د چه راهکارها و س�ناریوهای مطلوبی
میکنی 
میتوان برای همراه�ی این دو بخش به وجود
آورد؟
حمیدی انارکی :بله ،برای نمونه اگر از خام فروشی

شهنازنوایی:
مطالعات  نشان
یده د که به
م 
ازای هر دالر
سرمایهگذاری
در اکتشاف مواد
معدنی،حداقل
ارزش افزو دهای
بالغ بر  2/8دالر
خواهیم داشت.
لذا باتوجه به 60
میلیار د تن منابع
معدنیشناسایی
شده و تنوع باالی
موا د معدنی در
ایران  ،فرصتی
بیبدیل برای رش د
و توسعه کشور
مهیا خواه د کرد.
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و تاثیرگذار اس��ت .هرچن د برخی تجربههای ما نیز
ناامیدکننده بوده و بازدارنده .جالب است بگویم که
سال  1382با همکاری خانه معدن همایش علمی
برگ��زار و برای نظ��ارت و داوری علم��ی به برخی
اس��تادان دانشگاه هزینهای پرداخت شد ،حاال خبر
رسیده که بیمه ،ما را به خاطر آن پرداختها و عدم
پرداخت مالیات جریمه کرده است .کجای این کار
حمایت از تولی د و آموزش و دانشمحوری اس��ت؟
اینگونه اقدامها جز به دلس��ر د شدن فعاالن عرصه
صنعت به چیز دیگری نمیانجامد .نکته اینکه تمام
استادانی که ما حقالزحمه داوری مقاالت علمی به
آنها پرداخت کردیم ،بیمه بودن د و معلوم نیست ریشه
چنین حکمی از کجا است .اما خروجیاش برای ما
این اس��ت که دیگر کمتر به س��مت همکاریهای
دوجانبه میان دانش��گاه و صنعت برویم .که با این
وضعیت ش��کاف میان صنعت و تولید ،مایه تاسف
اس��ت .به هر حال س��ازمان تامی��ن اجتماعی باید
تکلیف خو د در ارتباط با پیون د همکاری بین دانشگاه
و صنعت و تش��کلها را با شفافیت مشخص کند.
این رابطه در تمام کشورهای صنعتی کامال با نگاه
حمایتی به بخش آموزش دیده ش��ده که متاسفانه
س��ازمان تامین اجتماعی در کشور ما فعالیتهای
تشکلها را نوعی از فعالیت تولیدی یکسان میبیند.
این تفکر موجب بازدارندگی بین پیون د تشکلها و
دانش��گاهها در برنامههای هم��کاری بین دو بخش
خواه�� د بو د و در نتیجه بخش��ی از تکالیفی که در
اقتصا د مقاومتی مشخص شده مغفول خواه د ماند.
علی نیا :نکته دیگر اینکه حتی پروژههای تحقیقاتی
در دانشگاه هم شامل حال بیمه میشو د و این خالف
اصول حمایت از تولی د دانش در کشور است .دولت
بای د موسس��ههایی را تقویت کن د که با دانشگاه در
ارتباط اند .وگرنه روش بازرگانی حتی در آموزش هم
غالب میشود .البته ما مخالف نگاه بازرگانی نیستیم.
اما ابتدا بای د تولی د داش��ته باشیم و بتوانیم مسائل
ابتدایی برای تحقق اقتصا د مقاومتی را فراهم کنیم.
متاسفانه االن شرایط به گونهای است که پایاننامهها
و امور تحقیقی در دانشگاهها آماری و تکراری شده،
چرا که آزمایشها خیلی گران اس��ت و دانش��جو و
دانشگاه نیز نمیتوان د هزینههای آزمایش نمونهها را
بپرداز د و به همین خاطر وضعیت امروز دانشگاه به
سمت شکلی از تکرار پیش رفتهاست .نق د دیگر من
نیز فقدان برخی اطالعات پایه است که به آن اشاره
ش��د .فکر میکنم نبو د آن تاثیر عم دهای در دیگر
مراحل کارهای معدنی دار د و گاهی دا دههای خطا
ما را به سمت امور اشتباه هدایت میکند .همین که
بتوانیم به ایرادهای خو د هم برس��یم ،نقطه ابتدای
ش��روع تغییر است ،در کش��ور کانادا هر چن د سال
نقشههای زمینشناسی را بهروز میکنن د و در امور
معدنی و اکتشاف برنامهها را بازبینی میکنند ،چرا
که اکتشاف روندی دائم است و نیازمن د رص د مدام
است .به هر حال در هیچکجای دنیا هیچکاری بدون
عیب نیست اما نکته اینکه برخی برای پی بردن به

این ایرادها و مشکالت تالش میکنن د و برخی اصوال
به شناسایی مشکل وقعی نمی نهند.
بهرامن :نگاه ما در اکتش��اف ،برای متولی ما سنتی
است و متاسفانه آموزشهای اولیه در این زمینه ارایه
نمیش��ود .متولی امر معدن در ایران بای د نسبت به
زمان ،ثروت و پتانسیلهای نهفته درون کشور آگاه
باش�� د و به رش د و تقویت آن کمک کند .متاسفانه
ایرا د این اس��ت که متولی م��ا در تئوری گیر کرده
و نمیتوان د وار د س��رمایهگذاری و ش��ناخت جامع
دیگر حوزهها شود .حالآنکه متولیهای معادن در
کشورهای توسعهیافته مدام در حال آموزش اولیهاند
و نظ��ارت بر این امر .اما در کش��ور ما گاهی حتی
تصمیمهای مثبتی هم گرفته میشو د که هیچگاه
به مرحله عمل در نمیآید.
کش�اورز :بخشی از این مشکل به باور من فرهنگی
است ،متاسفانه سرمایه گذاری در ایران هنوز با نگاه
ب د و زشت دیده میشو د و کار فرهنگی برای تغییر
این نگرش نسبت به سرمای هداری به وجو د نیامده و
حتی گاهی کلیشه تنفر از سرمای هدار تقویت شده.
اما به هر ش��کل بای د تالش کنیم تا نگاه قدردانانه و
مبتنی بر احترام به سرمایهگذار ،سرمای هدار و اهالی
صنعت در جامعه به وجو د آی د و کس��ب پول از راه
س��رمایهگذاری و تالش با هدف توس��عه ملی ،امر
زشتی تلقی نشود.

و عدم آشناییشان به اهمیت حفظ منابع طبیعی و
محیط زیست موجب وار د آمدن آسیبهای جدی
زیستمحیطی میشود .بههرحال شفافسازی هر
چه بیشتر قوانین به خوبی میتوان د در همه صنایع
از ش��کلگیری رانتخواری جلوگیری کند .ما باید
به س��مت حذف امتیاز ویژه برای «دستوری»ها و
«سفارشی»هابرویم.
نوایی :تاکی د ما برای حضور بخش خصوصی دقیقا در
همین است که تمام فعاالن بخش خصوصی هم به
حفظ منابع طبیعی باور دارن د و هم اینکه خودشان
را ملزم به رعایت اصول محیط زیس��تی در اجرای
یدانن د و در این زمین��ه از آموزش الزم
پروژهه��ا م 
بهرهمن دش دهاند.
کشاورز:خوشبختانه وضعیت امروز نسبت به گذشته
بهتر شده و شرکتهای حاضر در بخش خصوصی
میتوانن د با امکان و فرصت بیشتری برای فعالیت در
بخش معدن حضور یابن د و سرمایهگذاری کنند .در
مور د مساله رانت نیز معتقدم در بخش معدن نسبت
به دیگر بخشها ما با کمترین رانتها مواجه هستیم.
واقعیت اینکه رانت در جایی اتفاق میافت د که سود
کوتاهمدت به افرا د برس د اما سرمایهگذاری و ورو د به
معدن فرایندی بلندمدت را شامل میشو د و کمتر
ف��ردی برای رانتخواری حاضر ب��ه ورو د به بخش
معدن است .در س��الهای گذشته به دلیل مساله
تحریمها در بخشهایی از معدن به دلیل سودآوری
اتفاقا سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به پیش
رونق یافت و در مقایسه با دیگر صنایع سو د خوبی
از این سرمایهگذاریها نیز به دست آمد .برای همین
هم به شخصه وجو د هرگونه رانت در بخش معدن
را ر د میکنم.
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اقتصا د مقاومتی وصنعت و معدن

پرونده ویژه

اسداهلل کشاورز:
با در اختیار داشتن
 76نوع ماده
معدنی در منطقه
خاورمیانهموقعیت
استراتژیکی
داریم و بای د به
سمتبهرهمندی
حداکثری از منابع
معدنی پیش رویم
که بازار خوبی در
جهان دار د و از
سرمایهگذاری در
تولی د منابع معدنی
که میل بازار به
آنها کمتر از پیش
است صرف نظر
کنیم.
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منظورم استراتژی است که بتوان د بخشهای مختلف
دخیل در صنعت را در کنار هم بنشان د و همه را تا
ح د ممکن راضی نگه دارد.
نوایی :برای توسعه دانش روز در بخش معدن باید
از آخرین یافتههای زمین شناسی بهرهمن د شویم.
م��ن واقعا همراهی و همدلی میان چرخه صنعت
معدن نمی بینم و در برخی امور گسس��تهایی
وجو د دارد.
بهرامن :البته همه اینها همانطور که اشاره کردم از
سویی نیازمن د شکلگیری کنسرسیومها و از سوی
دیگر ایجا د فرصت پذیرش بخش خصوصی است.
منظورم این اس��ت که بخش خصوصی نیز بای د به
س��مت توس��عه خو د پیش رو د و حاال بیش از هر
زم��ان دیگری بخش خصوصی بای د آماده توس��عه
و رش�� د و تقویت خودش باشد .همچنین به دلیل
سهلانگاری دولت در ارایه آمار و اطالعات مور د نیاز
در صنعت ،متاسفانه مس��اله فقدان دا دههای اولیه
و آمار ،اپیدمی ش��ده و به ایج��ا د چالش و اختالف
میان افرا د فعال در بخشهای مختلف صنعت معدن
منجر شده است .چنانچه تولی د کننده موا د اولیه و
صنایع معدنی اطالعات درس��تی از موار د مور د نیاز
یدانن د و گاهی تفاوت رویکردها
بازار و اولویتها نم 
به برخی درگیریها در این دو بخش منجر میشود.
گاهی اوقات منافع ملی حکم به صادرات میکن د و
در عین حال صنایع معدنی نیز نیازمن د موا د اولیهاند
و در این مسیر اختالف نظرهایی شکل میگیرد .اما
اگر اس��تراتژی کالن و هدفمندی در صنعت وجود
داش��ته باشد ،چنین س��طحی از اختالف نظر هم
ش��کل نخواه د گرفت و همه چیز مبتنی بر مصالح
ملی دنبال خواه د شد .عالوه بر این ،صنعت معدنی
از بخشهای به هم پیوس��تهای تش��کیل شده که
اتصال معنایی و کارک��ردی تمام بخشهای آن در
رون�� د کلی تولی د صنایع معدنی تاثیرگذار اس��ت و
نمیشو د هر کدام را به شکل منقطع ارزیابی کرد .اما
گاهی فقدان سیاستگذاری مناسب و نبو د چشم انداز
موجب جداافتادگی بخشهای مختلف در صنعت
معدن و چندپارگی در تولی د میش��ود .این امر ما را
از مسیر توس��عه همهجانبه و سودآوری حداکثری
یدارد .معدن حلقهای به هم پیوس��ته است و
باز م 
از پیجوییهای نخس��ت گرفته تا فرآوری را شامل
میشود .مشکل فقدان اس��تراتژی مور د بحث قرار
گرفت و حاال بنا دارم همان را به شکل دیگری بسط
دهم .وضعیت کنونی صنعت معدن به گونهای است
که بای د نحوه و نوع س��رمایهگذاری و شناخت برای
حیطههای سرمایهگذاری در معدن به صورت یک
سیکل معنادار مشخص شود .گاهی اوقات به دلیل
همین فقدان استراتژی ما بر تولی د محصول معدنی
تاکی د داریم که بازار از آن اشباع شده و اصال لزومی
ب��ه تولی د ندارد .یا اینکه گاهی نس��ل تولی د برخی
محصوالت معدنی سرآمده و برای آن جایگزینهای
بهصرفهت��ری در بازار جهانی در نظر گرفته ش��ده
اس��ت .به این ترتیب نه تنها اس��تراتژی به مفهوم

برنامه بلندمدت که اس��تراتژی با تاکی د بر شناخت
از تحوالت روز جهانی در معدن بای د در دستور کار
مسووالن بخش دولتی و خصوصی باشد.
کش�اورز :در ضرورت ش��کلگیری کنسرسیوم در
بخ��ش خصوصی هیچ تردیدی نیس��ت .پیش��تر
میگفتن�� د س��نگبر خ��وب ،مع�� دنکار خ��وب
نمیش��ود .وقتی کنسرسیومها شکل بگیرد ،در هر
کنسرسیومی تقس��یم کار شده و از سنگبر خوب
گرفته تا مع دنکار و متخصص اکتشاف و استخراج
کنار هم قرار میگیرن د و به فکر همافزایی خواهند
بود .کنسرس��یوم میتوان د تمام بخشها از فرآوری
گرفته تا صنایع معدنی و اکتشاف را دربرگیرد.
علی نیا :البته در رش د صنایع معدنی آینده نگری و به
روز شدن اطالعات جهانی در این زمینه بسیار تعیین
کننده است .شای د مثال دو دهه دیگر مصرف معدنی
در جهان تغییر جهت دهد .به همین خاطر نه تنها
در بخش کالن معدن که در بخش صنایع معدنی هم
ما ناگزیر از استراتژی مور د نظر هستیم .برای نمونه
به جای مصرف فوال د همین حاال برخی کشورهای
صنعتی به دنبال اس��تفاده از برخی جایگزینهای
غیرمعدنی سبکتر هس��تند .یا اینکه میبینیم به
جای تیرآهن استفاده از کامپوزیتها با همان سطح
از مقاومت در دستور کار قرار گرفته است.
حمیدی انارکی :بل��ه ،گاهی میگوین د ما بای د مواد
معدنی را برای نس��ل آینده امان��ت بگذاریم اما اگر
بخواهیم مبتنی بر آین دهنگری پیش رویم ،ش��اید
اصوال نسل آینده نیازی به این منابع معدنی نداشته
باش�� د و در جهان برای خیلی از این منابع معدنی
جایگزینهایی در نظر گرفته شود .نکتهای که همین
حاال هم در دستور کار کشورهای توسعه یافته قرار
گرفته و هر از چندگاهی محصولی از موا د معدنی از
دستور کار خارج شده و بازار جهانیاش را از دست
یدهد.
م
اقتصا د مقاومتی در قالب ابالغیهای به تمام
نهادها فرس�تاده ش�ده ،با توجه ب�ه اینکه در
س�الهای تحریم س�رمایهگذاران به خوبی در
د س�رمایهگذاری
بخ�ش معدن�ی میتوانن� 
د تا چهاندازه
داشتهباشند ،در پایان فکر میکنی 
میت�وان به بهرهمندی این توان امیدوار بود ،و
دهنگرانهای را به این منظور باید
چ�ه نکات آین 
درنظر داشت؟
حمی�دی انارک�ی :همانطور که دولت س��الها در

صنعت نفت س��رمایهگذاری کرده ح��اال زمان آن
رس��یده که معدن به عنوان صنعت��ی درآمدزا و به
صرفه از سوی مس��ووالن مور د توجه قرار گیرد .به
ویژه با توجه به ابالغ سیاستهای اقتصا د مقاومتی
بای د تاکی د کنم که معدن در شرایط کنونی به خوبی
میتوان د کش��ور را در این راستا حمایت کرده و به
واقع صنعتی در مس��یر توسعه اقتصا د مقاومتی به
ش��مار میآی د و تمام شرایط مور د نیاز را دارد .تنها
اصل مور د نیاز سرمایهگذاری در این مسیر است که
میتوان د از سوی دولت دنبال شود .من اعتقادی به

عدم حضور بخش دولت��ی در معدن ندارم بلکه به
گمانم دولت و بخ��ش خصوصی در صنعت معدن
بای د مکمل یکدیگر باش��ند .از سوی دیگر ضرورت
سرمایهگذاری در معدن نیازمن د رفع موانع تولی د و
قانونگذاریهای دوباره و تس��هیلکننده برای این
بخش است.
کشاورز :با در اختیار داشتن  76نوع ماده معدنی در
منطقه خاورمیانه موقعیت استراتژیکی داریم و باید
به سمت بهرهمندی حداکثری از منابع معدنی پیش
رویم که بازار خوبی در جهان دار د و از سرمایهگذاری
در تولی د منابع معدنی که میل بازار به آنها کمتر از
پیش است صرف نظر کنیم .همه اینها بر میگر دد
به همان استراتژی که بخش عمده گفتوگوی ما به
آن اختصاص یافت .از س��وی دیگر کاهش ریسک
بخش خصوصی و ارایه اطالعات پایه از سوی بخش
دولتی به س��رمایهگذار خصوص��ی و تامین امنیت
برای سرمایهگذاری از جمله اموری است که دولت
میتوان د در این زمینه انجام دهد .البته وزارت صنایع
در بخش معدن مس��ائل را به تفکیک و دقت مورد
مطالع��ه قرار داده و محورهای مور د نیاز بر اس��اس
اقتصا د مقاومتی تدوین ش��ده اس��ت .تالش ما این
است که بتوانیم در راستای تحقق اقتصا د مقاومتی
از معادن ایران باالترین بهره مندی صورت گیرد.
عل�ی نیا :باز هم بر ض��رورت آین دهنگر بودن دولت
تاکی�� د دارم ،چنانچه ش��ناخت وضعی��ت جهانی
معدن نش��ان از آن دار د که ما به سرعت به سمت
نانوتکنولوژی پیش میرویم ،از نانوسرامیکها گرفته
تا نانورنگها .به همین خاطر بای د تیزهوشانه بازارهای
جهانی معدن و تغییرات به وقوع پیوس��ته درآن را
رص د کنیم .ش��ای د اصال  20س��ال دیگ��ر بازارهای
جهانی نیازی به س��نگ آهن نداشته باشن د و بیش
از هر زمان دیگری الزم است که بتوانیم برای تولید
عناصر کمیاب و ناش��ناخته و مور د نی��از بازارهای
جهانی اقدام کنیم.
نوای�ی :یک��ی از مهمترین محرکها ب��رای انجام
سرمایهگذاری در هر حوزه اقتصادی ،پیشبینی سود
مور د قبول در آن بخش اس��ت .طبعاً حمایتهای
دولت ،مش��وقها ،امنیت اقتصادی و بهبو د فضای
کس��بوکار ،حذف قوانین دس��ت وپا گی��ر و ...در
افزایش این سو د و باالبردن اطمینان خاطر صاحبان
سرمایه مؤثر خواه د بود ،لذا نقش و جایگاه متولی
امور معادن در توسعه اقتصادی کشور بسیار اثرگذار
است.
بهرامن :سخن آخر اینکه دولتها بای د بنگاهداری را
کنار گذاشته و به کار اصلیشان که نقش توسعهای
و سیاس��تگذاری اس��ت ،بپردازند .از س��وی دیگر
امیدواریم در دولت تدبیر و امید ،استراتژی مور د نظر
برای بخش معدن تعریف شده و برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی برنامهریزی عملیاتی صورت گیرد.
در چنین ش��رایطی اس��ت که میت��وان به تحقق
بندهای من��درج در اصول ابالغی اقتصا د مقاومتی
امیدوار بود.

جای خالی اتاق فکر
افزایش سرمایهگذاری در صنعت معدن نیازمن د تنظیم روابط دولت و بخش خصوصی است
ای��ران از لحاظ ذخایر معدنی یک��ی از غنیترین
کشورهای دنیاست .بالغ بر  ۵۷میلیار د تومان ذخایر
معدن��ی و  ۶۴نوع ماده معدنی ای��ران را از نظر تنوع
و میزان ذخیره جزو کش��ورهای سرآم د در منطقه و
جهان قرار داده است و به نسبت جمعیت دارای سهم
افزونتری از منابع خدادادی اس��ت .با این حال ،عدم
وجو د چش��مانداز و برنامهریزی مدون و اساس��ی در
امر اکتشاف ،اس��تخراج و فرآوری معادن باعث شده
تا آنگونه که بای د از این منابع خدادادی بهره نگیریم.
در گذشته کمتر به بخش معدن توجه میش د و این
بخش از صنعت جزو مظلوم و مغفول اقتصا د کش��ور
بو د اما خوش��بختانه طی سالهای اخیر توجه خوبی
به این بخش ش��ده ،چنانکه در س��ال  1388میزان
اس��تحصال از معادن کش��ور به حدو د  ۲۴۰میلیون
تن رس��ید .بر اساس اس��تاندار د جهانی ساالنه باید
یک درص د از ذخایر معدنی استخراج شو د و با توجه
به میزان ذخایر کش��ور بای د ساالنه  ۵۷۰میلیون تن
استخراج داشته باشیم .بااینحال:

1

بخش خصوصی و ریسکپذیری

2

حمایت و مساعدت

بخش معدن و به ویژه بخش اکتشاف آن از یک
طرف جزو بخشهای ریس��کپذیر اقتصا د است و از
سوی دیگر معادن کشور نیز در بخشهای دورافتاده
و مرزی کشور واقع شده است .اینچنین است که در
برنامه پنجم دولت مکلف شده است تا عالوه بر اینکه
اکتشاف معادن را به عنوان وظیفهای حاکمیتی انجام
دهد ،زیربناهای الزم را نیز برای توسعه معادن فراهم
کند .در این صورت است که بخش خصوصی میتواند
وار د این بخش شده و کمک قابل توجهی برای توسعه
آن باش��د .البته پیش از این اصل  ۴۴قانون اساس��ی
ورو د بخش خصوصی به معادن بزرگ کشور را ممنوع
کرده بو د اما پس از ابالغ سیاستهای کلی اصل ۴۴
این محدودیت برداشته ش د و بنابراین بخش خصوصی
میتوان د در تمام معادن مشارکت داشته باشد.
بخش ف��رآوری معدن در کنار اش��تغالزایی،
میتوان د ارزآوری خوبی برای کش��ور داش��ته باشد،

بنابراین امی د اس��ت با حمایت دولت زمینه رش�� د و
توسعه بخش معدن کش��ور بیشتر از گذشته فراهم
ش��ود .البته بای د توجه داش��ت که فعالیت در بخش
معدن هزینه و ریس��ک باالیی دار د و با وعده و وعید
و جریمه و عوارض نمیتوان بخش خصوصی را برای
سرمایهگذاری در این صنعت ترغیب کرد .بلکه افزایش
سرمایهگذاری در صنعت معدن نیازمن د حمایتهای
جانب��ی مانن�� د مس��اعدت در تخصی��ص وامه��ای
بلندمدت با بهرههای کم ،تس��ریع در ورو د تجهیزات
و ماشینآالت مور د نیاز صنعت ،رفع قوانین و مقررات
و بخشنامههای دستوپاگیر و کاهش بروکراسیهای
موجود ،ایجا د امنیت اقتصادی و دیگر موار د است.

3

معدن و رهایی از صادرات نفتی

سالیان درازی است که همه مسووالن رده باالی
نظام بر این عقی دهان د که برای رهایی از صادرات کاالی
تکمحصول��ی نفت بای د اقدامات جدی بهعمل آی د و
در همین راس��تا مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد
مقاومتی را طرح فرمو دهاند .هر چن د توس��عه بخش
معدن و صنایع معدنی از دیرباز مطرح بوده و امروزه
سهم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی کشور نیز
به این بخش اختصاص دار د اما نبو د برنامههای جامع
در توس��عه صنایع معدنی ،جانماییهای فاق د مبانی
علمی ،قوانین و آییننامههای دستوپاگیر و  ...موانعی
جدی در راه جایگزینی صادرات محصوالت معدنی و
صنایع معدنی بهجای نفت به وجو د آورده است.توسعه
دیمی بخش معدن و نب��و د اراده جدی برای اجرای
اس��تراتژی تصویب شده به منظور توسعه معدنی در
کنار حلقه مفقوده برنامههای میانمدت و بلندمدت در
ایجا د صنایع رقابتپذیر زنگ خطر جدی برای فعاالن
این بخش و مس��ووالن به صدا در آورده است .این در
حالی است که سهم قابل توجهی از اقتصا د ملی ریشه
در صنعت معدن و پتانسیلهای بیشمار این صنعت
دارد .آنچ��ه در اقتصا د امروز جهان حرف نخس��ت را
میزن��د ،صرفا دارا بودن برخ��ی مزیتهای طبیعی
نیست ،بلکه مزیتهای رقابتی و بسترسازی در کنار
تصمیمهای عقالیی و مدبرانه کلی د اصلی موفقیت در
سطوح جهانی است.

4

سیال بودن قوانین و تعرفهها

بس��یاری از فعاالن معدنی کش��ور از ش��ناور
ب��ودن و ارقام باالی حقوق دولتی ،تغییرات زودبهزود
تعرفههای صادرات و احساس��ی عمل کردن در قالب
پدیده خامفروشی ،تغییرات نرخ انرژی در این صنایع
و سیاس��تهای متغیر حملونقل زمینی و دریایی،
صدور بخشنامههای غیرکارشناسی ،عدم مشورت و
نظرخواهی از تشکلهای موجو د تخصصی و بسیاری
موار د و نقصانهای دیگر نگرانند .چنانکه اش��اره شد
ریس��ک سرمایهگذاری در معدن باالست و به همین
خاطر م��دت اعتبار پروانهه��ای بهرهب��رداری برای
سرمایهگذاریهای سنگین در معادن بای د طوالنی و
کافی باش د و متاسفانه گاهی برخی افرا د که با رنج و
مشقت و سرمایهگذاری بسیار همراه با تجارب ارزنده
و تخصص��ی که دارند ،وار د این صنعت میش��وند ،از
برخ��ی طمعورزیها ،افزایش حقوق دولتی و تمدید
بلندمدت پروانههای بهرهبرداری ،عوارض و تعرفههای
متنوع ،صدور بخش��نامههای ش��وکآور و بدون کار
کارشناسی در امان نیستند .بنابراین اعالم برنامههای
بلندم��دت در تعیی��ن تعرفهه��ای ص��ادرات اقالم
معدنی و حقوق دولت��ی ،درازمدت کردن پروانههای
بهرهبرداری و پایبن��دی عملی وزارت صنعت به این
برنامهها از اصلیترین ملزومات توسعه صنایع معدنی
در کش��ور خواه د بود .گرچه قان��ون در این زمینه تا
ح��دودی پیشبینیهای الزم را کرده اما متاس��فانه
گاهی در عمل مش��اهده میشو د که به همین اندک
پیشبینیهای قانونی نیز پایبندی الزم وجو د ندارد.
در ارتب��اط با افزایش حقوق دولتی که طبق ماده ۶۱
آییننامه قانون وزارت صنعت ،معدن و تجارت هر سه
سال یکبار موظف است حقوق دولتی را بازنگری کند،
یک بار در س��ال  1391نسبت به افزایش اقدام کرده
و ش��اه د بودیم که در کمال ناباوری در سال 1392
نیز با افزایش نجومی-گاهی در بخشی از محصوالت
 ۱۱۰۰درصد -نس��بت به افزایش م��ور د نظر اقدام
شده اس��ت .عدم رعایت موا د قانونی موجب شده تا
سرمایهگذاران در این بخش از صنعت دچار دلسردی
و کاهش انگیزه شوند .همچنین است تعیین تعرفه
برای تعدادی از کاالهای صادراتی به میزان ده تا صد

حسن حسینقلی
رییس اتحادیه
صادرکنندگان
فرآور دههای صنایع
و معادن سرب و
روی ایران

ریسک
سرمایهگذاری در
معدن باالست و به
همین خاطر مدت
اعتبارپروانههای
بهرهبرداری برای
سرمایهگذاریهای
سنگین در معادن
بای د طوالنی و
کافی باش د

نگر
آینده
شماره بيست و هشتم  /مرداد 93

19

اقتصا د مقاومتی وصنعت و معدن

پرونده ویژه

پیشنها دمیشو د
که اتاق فکری با
حضورتشکلها
و سرمایهگذاران
فعال در بخش
تولی د و صادارت
صنعتمعدن
به طور منظم
تشکیل شو د تا
از این طریق
دولتمردانپیش
ازتصمیمگیری
در حوزه
سیاستهای
اقتصادی و
تولیدی کشور ،از
تجربه و نقطهنظر
فعاالن بخش
خصوصیبهرهمند
شوند.

نگر
ه شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
آیند

20

درص د که در سالهای پیش هیچگونه عوارضی برای
آنها تعیین نشده بود ،که این اقدام موجب سردرگمی
دستاندرکاران مربوطه ش��ده و خواه د شد .بدیهی
اس��ت که اینگونه عملکردها م��ا را در تحقق اقتصاد
مقاومتی دچار مشکل کرده و خواه د کرد.

5

عوارض و تعطیلی

طی سالهای اخیر ،متاسفانه بیش از ۱۹۳۰
معدن دارای پروانه تعطیل ش��ده اس��ت .حال باید
بررس��ی کر د چط��ور این تعدا د مع��ادن که بدون
ش��ک در آنها سرمایهگذاری نیز صورت گرفته به
تعطیلی کشیده ش دهاند؟ تعیین عوارض باالی ده
درصد ،یعنی ممنوعیت ص��ادرات آن کاال .در اکثر
کش��ورهای جهان حقوق دولتی صفر تا ده درصد
سو د است و دولتها تالش دارن د تا بسترهای الزم
را برای افزایش صادرات به وجو د آورده و با تشویق و
انگیزهبخشی به سرمایهگذار ،زمینههای الزم را برای
ب��اال بردن میزان صادرات فراه��م کرده و به دنبال
آن سطح اشتغالزایی را در جامعه سامان دهند .با
چنین تجاربی ،دولت نبای د برای کسب درآم د بخش
خصوصی را تضعیف کند .با توجه به شرایط موجود
جهانی ما دیگر فرصتی برای تکرار پیاپی اشتباهها
و دوب��ارهکاری در تصمیمگیریها نداریم بلکه باید
نگاهمان نگاه مبتنی بر برد-بر د باش�� د و مسووالن
دولتی بای د از نظرات تخصصی تش��کلها و بخش
خصوصی بهرهمن د شوند.

6

اتاق فکر

ب��ر اس��اس گفته مس��ووالن ،ما ش��اه د افت
 ۴۸درص��دی در س��رمایهگذاری ۳۸ ،درص��دی در
اشتغالزایی ۳۵ ،درصدی در تورم ۸ ،درصدی مالیات
بر ارزش اف��زوده ۲۵ ،درص د بهره بانکی ،تحریمهای
خارجی و فرسودگی ماشینآالت و تجهیزات معدنی
و  ...هستیم که بای د برای رفع این موار د فکر اساسی
کر د دولتمردان هر از چندگاهی در سفرهای خارجی
با س��رمایهگذاران ایرانی خارج از کشور دیدار کرده و
از آنها برای س��رمایهگذاری در معادن ایران دعوت
میکنند .ای��ن دیدارها با صرف هزینهه��ای فراوان
برای تش��ریف و ترغیب این س��رمایهگذاران صورت
میگیرد ،در حالیکه س��رمایهگذاران فعلی در بخش
خصوصی با قوانین ،بخشنامهها و انواع تعیین تعرفهها
دست و پایشان را بسته میبینند .به همین منظور
پیش��نها د میشو د که اتاق فکری با حضور تشکلها
و س��رمایهگذاران فعال در بخش تولی�� د و صادارت
صنعت معدن به طور منظم تش��کیل شو د تا از این
طری��ق دولتمردان پی��ش از تصمیمگیری در حوزه
سیاس��تهای اقتصادی و تولیدی کشور ،از تجربه و
نقطهنظر فعاالن بخش خصوصی بهرهمن د شوند .شاید
به این ترتیب تصمیمهای مثبتی اتخاذ و به مرحله
اجرا گذاشته شود ،تصمیمهایی که کمترین چالش
و تن��ش را در جامع��ه ایجا د کن�� د و یاریگر تحقق
سیاستهای اقتصا د مقاومتی باشند.

خیز معدن در برنامۀ ششم
یدهد
تدوین سن د استراتژی ،به بخش خصوصی امکان آین دهنگری م 
ذخایر معدنی در ایران ارزش باالیی دار د و این صنعت در صورت سرمایهگذاری مناسب و
بهرهمندی از توان بخش خصوصی بهخوبی میتوان د جای صنعت نفت و درآمدهای نفتی را
بگیرد .البته رسیدن به چنین وضعیتی نیازمن د سرمایهگذاری همهجانبه و ایجا د زیرساخت
مور د نیاز برای بهرهبرداری حداکثری از صنایع معدنی در کشور است.
دیر یا زو د ذخایر نفتی در کش��ورهای نفتخیز با تهدی د مواجه میش��و د و آنچه برای ما
باقی خواه د مان د س��رمایهگذاری در دیگر عرصههایی است که امکان درآمدزایی از آن برای
داریوش اسماعیلی
کشور وجو د دارد .اینجاست که بای د تاکیدی دوباره کر د که بهترین راه رهایی از وابستگی به
رئیس کمیته معدن
درآمدهای نفتی ،توجه به معادن و صنایع معدنی است و به همین دلیل بو د که بخش معدن
و صنایع معدنی
به عنوان یکی از اولویتهای  ۲۰گانه مجلس نهم معرفی ش��د .این امر ،سبب توجه بیشتر
مجلس نهم
نمایندگان به این بخش شده و بدون شک ،در قانونگذاریها و نظارت ،مور د توجه بیشتری
قرار خواه د گرفت و چنانچه این بخش جایگاه ویژه خو د را پیدا کند ،بسیاری از مشکالت رفع
خواه د شد .به ویژه در سالی که سایه ابالغ اقتصا د مقاومتی را بر سر داریم ،تمرکز بر افزایش سطح تولی د و استخراج
در معادن میتوان د پاسخی عملی به اجرایی شدن این ابالغیه باشد .اما در این مسیر همه بخشها بای د دست به دست
یکدیگر داده ونهایت همکاری را داشته باشند ،مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس تا اینجا توانسته اقدامات مثبتی
در شناسایی مشکالت و مسائل بخش معدن انجام ده د اما عدم حضور وزیر صنعت در جلسههای شورای عالی معادن
از نقدهای اصلی ماست ،چنانکه ایشان از ابتدای کار دولت یازدهم حتی یک بار هم در این جلسهها حضور نداشتند.
شورای عالی معادن یکی از شوراهای رسمی و قانونی است که وزیر صنعت ،معدن و تجارت رئیس آن بوده و مصوبات
این شورا با تایی د رئیس اجرایی میشود.
د استراتژی معدن
لزوم تدوین سن 

برای توسعه صنعت معدن یکی از امور اصلی «تدوین سن د استراتژی» معدن است که از م دتها پیش حرف آن بوده
و تا به حال عملیاتی نشده است .برنامه و چشمانداز مصوب تکلیف خیلیها را در انجام امور مشخص کرده و به بخش
یدهد .در همین زمینه تدوین استراتژی معدن بارها از
خصوصی و سرمایهگذار توان و امکان پیشبینی و آین دهنگری م 
وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواسته شده؛ زیرا وزارت صنعت ،معدن و تجارت ملزم به تدوین سن د استراتژی معدن
است .در دوران دولت دهم بودجههای چن د میلیار د تومانی درخصوص تدوین استراتژی هزینه ش د و پس از رونمایی از
سن د استراتژیک ،تنها در ح د یک کتابچه بدون اجرا باقی ماند.
نکته دیگری که در بحث معادن بای د به آن توجه شود ،ایجا د ارزش افزوده در بخش معادن است .در شرایط فعلی
صادرات موا د خام میتوان د برای کشور ایجا د ارز کند ،به همین خاطر خواستار ایجا د مکانیزمی هستیم که سرمایهگذار
بتوان د فارغ از مباحث متفرقه سرمایهگذاری کند .در همین زمینه بای د تالش شو د تا سرح د امکان از خامفروشی مواد
معدنی جلوگیری شده و بخش معدن را به سوی فرآوری این موا د سوق دهیم .لزوم راهاندازی صنایع مرتبط با مواد
معدنی موجو د در سطح کشور از دیگر اموری است که میتوان د به توسعه معدن در کشور منتهی شود .نکته دیگر هم
اتکای معادن و صنعت معدن کشور به دانش روز این حوزه است ،چراکه الزمه تداوم عملکر د و فعالیت واحدهای فعال
در بخش معدن استفاده از تکنولوژی نوین و وابسته نبودن به یک نوع ماده معدنی است.
چشمانداز معدن در برنامۀ ششم توسعه

از منظر حرکت در مسیر برنامههای توسعه ،همانطور که بارها دیگر مسووالن و کارشناسان بر این امر تاکی د کر دهاند،
بای�� د اذع��ان کر د که در اجرای اهداف موردنظر در بخش معدن ضعیف عمل ش��ده و ذی��ل قانون برنامه پنجم ،برای
دستیابی به اهداف مور د نظر در بخش معدن ،نیازمن د افزایش قابل توجه بودجه اکتشاف هستیم .به همین خاطر یکی
از اولویتهای کاری کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس تالش و برنامهریزی برای افزایش بودجه اکتشاف بوده است
چراکه در ماده  ۱۵۷قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر تدوین بودجههای سنواتی مناسب در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای اجرای نقشههای پایه ،اکتشافات اصلی و پایهای و سپس سپردن ادامه کار به بخش غیر دولتی تاکی د شده است.
خوشبختانه مجلس نهم با بهرهمندی از توان مشورتی مرکز پژوهشها از همین حاال برای تدوین بخشهای مرتبط با
معدن در برنامه پیشنهادی ششم توسعه اقدام کرده و از متخصصان و کارشناسان این بخش برای شرکت در نشستها
دعوت شده است .از این جهت امیدواریم که با وجو د غفلت صورت گرفته در صنعت معدن ،ضرورت تحقق شعار اقتصاد
مقاومتی بتوان د ما را به سمت سرمایهگذاری حداکثری در این بخش هدایت کند ،چنانکه تجربه سالهای گذشته نیز
نشان دا د که در سایه تحریمها ایران توانست به خوبی با اتکای به معدن به سمت توسعه در این بخش و درآمدزایی و
جذب سرمایه برود .مجلس نهم همچنین به برخی کمبودهای حقوقی واقف است و امیدواریم بتوانیم در حوزه قانونگذاری
نیز موانع پیش روی صنعتکاران و به ویژه عالقهمندان به سرمایهگذاری در بخش معدن را کمرنگتر کنیم.
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آغاز فرآین د رفع تحریمها دیپلماسی تجاری را تقویت خواه د کرد
دیپلماسی تجاری به مفهوم استفاده حداکثری
از توانمن دیهای سیاس��ت خارجی یک کش��ور
برای رش�� د و توسعه اقتصادی آن است .سازگاری
سیاس��تهای ملی در دو حوزه تجارت خارجی و
سیاست خارجی زمینه را برای استفاده از ابزارهای
دیپلماتیک نوین به نحوی که ضمن تامین منافع
ملی ،منافع بخش خصوصی توانمن د و مستع د را نیز
پاسخگو باشد ،فراهم مینماید.
دیپلماسی تجاری زمانی میتوان د ایفاگر نقش
تس��هیل تجارت ،دسترس��ی به بازارهای جهانی
و توس��عه س��رمایهگذاریها ب��رای فعاالن بخش
خصوصی باش�� د که فضای کالن اقتصادی دارای
ش��رایط باثبات و سیاس��تهای تج��اری و ارزی
کشور نیز در س��ازگاری با هم باشند .وجو د ثبات
اقتصادی و اصالح ساختارهای اقتصادی ،موجب
جلب نگاههای بینالمللی چه از سوی سازمانهای
جهانی و چه بخش خصوصی خارجی ،به اقتصاد
کش��ور و ایجا د اطمین��ان در آنها ب��رای ارتقاء
فعالیتهای س��رمایهگذاری و مبادالت تجاری و
مالی با ایران خواه د ش��د .تقویت جایگاه و اعتبار
کشور در اقتصا د جهانی ،از الزامات رفع دغدغههای
بخ��ش خصوصی در زمینه توس��عه فعالیتهای
تولی د و تجارت و انگیزهدهی بیشتر برای استفاده
کارآمدتر از ابزارهای نوین در بخش دیپلماس��ی
تجاری است .اعمال وظیفه حاکمیتی و پرهیز از
تص دیگری از جمله اقدامات شایسته و بایستهای
اس��ت که بای د توس��ط دولت انجام شود .تنظیم
سیاستهای درست خارجی و اقتصادی به نحوی
که س��یگنالهای مثبتی از س��وی سیاستهای
خارجی برای توسعه بیشتر فعالیتهای اقتصادی
داخل��ی و خارجی دریافت ش��و د از وظایف اصلی
حاکمیتیاست.
یک��ی از وج��وه کاربردی دیپلماس��ی تجاری،
آش��کار نم��ودن ظرفیته��ای تجاری کش��ور و
بهرهگیری مناس��ب با رویکر د برد -بر د در هنگام

تنظی��م و برق��راری موافقتنامهه��ای تجاری دو
و یا چندجانبه با س��ایر کش��ورها است .تجربیات
گذشته کش��ور حاکی است که عدم اشراف کافی
و نبو د بررسیهای جامع و حاکمیت رویکردهای
بخشینگر ،موجب شده که موفقیتهای چندانی از
برقراری موافقتنامههای بین ایران و سایر کشورها
حاصل نشود .سلطه اقتصا د سیاسی و قائل نبودن
به سیاست برونگرایی و تعامل با خارج از عوامل
اصلی عدم موفقیت کش��ور در زمینه اس��تفاده از
دیپلماسی تجاری بوده است.
دیپلماسی تجاری یکی از انواع دیپلماسی است
که هدف اصلی آن پشتیبانی فعالیتهای توسعه
کس��بوکار بین کشورهاست .دیپلماسی تجاری
حاصل فعالیت مشترک شبکهای از بازیگران بخش
خصوصی و دولتی اس��ت که رواب��ط تجاری را با
استفاده از کانالهای تجاری مدیریت میکنند .از
جمله بازیگران فعال بخش خصوصی در دیپلماسی
تجاری ،اتاقهای بازرگانی کش��ورها هستند .آغاز
فرآین د رفع تحریمه��ا و پیگیری دولت جدی د در

این مورد ،زمینه را برای فعالتر نمودن دیپلماسی
تجاری کش��ور و آغاز تعامالت اقتصادی و تجاری
قدرتمن د و مستحکم فراهم خواه د نمود .تقویت
ظرفیت دیپلماس��ی تجاری کشور ضمن استفاده
موثر از ظرفیتهای تشکلها به ویژه تشکلهای
فراگیر مانن د اتاق ،در توسعه همکاریهای اقتصادی
و تجاری بخشهای خصوصی ایران با سایر کشورها
موثر خواه د بود .اتاق به عنوان نها د تحکیمکننده
رواب��ط بین دو بخش دولت��ی و خصوصی بر این
تالش است تا نقش سازن دهای در زمینه دیپلماسی
تجاری برای پیگیری درخواستهای منطقی بخش
خصوصی واقعی به ویژه در زمینه رفع موانع تجارت
با سایر کشورها و توسعه نفوذ به بازارهای جدی د با
هماهنگی بخشهای ذیربط در وزارت امور خارجه
ایفا نماید .بهبو د بنیانهای ارتباطات خارجی ایران
و تحکیم موقعیت سیاس��ی و اقتصادی ایران در
سایر کشورها از طریق حضور موثر بخش خصوصی
در بازار سایر کشورها نیز امکانپذیر است لذا اتاق
میتوان�� د از طریق کمک ک��ردن به فعالیتهای
دیپلماسی تجاری نقشی چندمنظوره را برای حفظ
منافع ملی و منافع بهحق بخش خصوصی در این
زمینه ایفا نماید.
یکی از برنامههای اتاق ،شناس��ایی مش��کالت
بخش خصوصی در زمینه توسعه تجارت با سایر
کشورها و پیگیری از طریق مراجع مربوط برای حل
آن است .بدیهی است وجو د یک بخش دیپلماسی
تجاری قوی آش��نا به کلیه فنون و جزئیات نحوه
برق��راری تعامل خارجی مناس��ب در بدنه دولت،
رون د رفع مس��ائل بخش خصوصی در این زمینه
را کوتاهتر و سریعتر مینماید .باور کردن استعداد
تدهی
و توانمن دیهای بخش خصوصی و مشارک 
اثربخش آن از جمله حضور در هیاتهای خارجی،
در فراهم کردن زمینه برقراری و توسعه تعامالت
تجاری خارجی مفی د است و اتاق درص د د است تا
این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کند.

غرب در حال برنامهریزی
ایران پس از تحریم است
برای ِ
توگوی «آین دهنگر» با دکتر یحیی آلاسحاق
دیپلماسی تجارت در گف 
آین دهنگر :رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران معتق د است دوران
ایرانهراسی در دنیا در حال پایان یافتن است و کشورهای غربی اکنون به ایران بعد
از تحریم میاندیش�ند .به اعتقا د یحیی آلاسحاق زیر سایه دولت جدی د و اقدامات
آن از س�ویی و گس�ترش فعالیتهای اتاق بازرگانی ،تجار و فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی از سوی دیگر ،بسیاری از کشورها در حال آما دهسازی زمینه مناسب برای

شماره بيست و هشتم  /مرداد 93

اساس��ا نقش تجارت در روابط بینالملل نقشی
کامال کلیدی است؛ چه در حوزه توسعه اقتصادی و
چه در حوزه روابط سیاسی منتج از روابط تجاری و
اقتصادی .قریب به اتفاق نظریههای علمی در حوزه
اقتصا د بیانگر این نکته مهم است که توسعه تجاری
از مهمترین محورهای توسعه کشورها است .یعنی

اگر نسبت رش د اقتصادی و رش د تجاری را با یکدیگر
مقایس��ه کنیم خواهیم دی د کشورهایی که از رشد
اقتصادی برخوردار هستن د دارای رش د تجاری بسیار
قابل توجهی بو دهاند .ممکن اس��ت کشوری از نظر
رش د اقتصادی و تولی د منابع وضعیت خوبی داشته
باش د اما در حوزه تجارت به هر دلیلی موفق نباشد.
آهنگ رش�� د اقتصادی چنین کش��وری نسبت به
کشوری که از رش د تجاری مناسبی برخوردار است
پایینتر خواه د بود .چنان که آمارها کامال نش��ان
یدهن د که درص د رش�� د اقتصادی وابس��تگی به
م
رش د تجاری دارد .نکته دوم اینکه در روابط خارجی
کش��ورها چگونگی اس��تفاده از اهرمهای تجاری و
اقتصادی و همچنین تاثیر آنها در روابط سیاسی
ندهنده توانایی و ظرفیت آن کشور
و بالعکس نشا 

در روابط اقتصادی و همچنین روابط سیاس��یاش
است .یعنی استفاده از روابط سیاسی برای توسعه
اقتصادی و همچنین بهرهبرداری از روابط اقتصادی
برای توسعه روابط سیاس��ی الزم و ملزوم یکدیگر
هس��تن د و از مهمترین ش��اخصهای هر کشوری
برای اداره آن محسوب میشوند .اما در مور د اینکه
اتاقه��ای بازرگانی در این مناس��بات چه نقش��ی
دارن د بای د بگویم که اتاقهای بازرگانی در توس��عه
روابط اقتصادی و به تبع آن توسعه روابط سیاسی
همیش��ه نقش داش��ته و دارند .چراک��ه اتاقهای
بازرگانی درواقع باشگاههایی هستن د که برای فعاالن
اقتصادی عض��و ،در حوزهه��ای مختلفی از قبیل
اطالعات��ی ،روابط بینالملل ،فناوری و ...س��رویس
یدهند .ضمن اینکه اتاقهای
و خدمات��ی را ارائه م 

نگر
آینده

د موض�وع بحث ما
یدانی 
همانط�ور که م 
دیپلماس�ی تجارت اس�ت .با توجه به اهمیت
جای�گاه اتاق بازرگانی در این خصوص در ابتدا
میخواستم بپرسم نقش اتاقهای بازرگانی در
کشورهای مختلف در زمینه توسعه مناسبات
بینالمللی چیس�ت و فعالیته�ای آنها چه
تاثیری در تصمیمات دستگاه سیاست خارجی
این کشورها دارد؟

ایجا د روابط تجاری و اقتصادی با کشورمان پس از برداشتهشدن تحریمها هستند .او
به آینده روابط اقتصادی کشورمان با جامعه جهانی خوشبین و معتق د است دیپلماسی
و تجارت دو مقولهای هستن د که در همه جای دنیا آثار ملموس و تعیینکنن دهای بر
توگوی
یکدیگر دارن د و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست .متن زیر حاصل گف 
ما با یحییآلاسحاق در طبقه هفتم ساختمان اتاق بازرگانی تهران است.
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی

گاهیممکن
است کشورها
از اهرم روابط
اقتصا دیشان
برای بهبو د روابط
سیاسیشان
استفادهکنند
یابالعکس.
یعنی خیلی از
مذاکراتی که به
صورت رسمی
نمیتوان دشکل
بگیر د به صورت
غیر رسمی از
طریقتوسعه
روابط اقتصادی و
تعامالتتجاری
ممکن است شکل
بگیرد.

نگر
ه شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
آیند
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بازرگانی وظایف دیگ��ری هم دارند .اهمیت نقش
اتاقها آنجا مش��خص میشو د که بدانیم در روابط
بینالملل اصوال دو نوع رابطه را شاه د هستیم؛ یکی
روابط رسمی و دیگری روابط غیر رسمی .در حوزه
اقتصاد ،همیش��ه روابط غیر رسمی نمو د بیشتری
دار د تا روابط رسمی .ممکن است دو کشور در روابط
رسمی و امنیتی اختالفات فراوانی داشته باشن د اما
آخرین حلقه از سلسله اختالفات ممکن است منافع
اقتصادی آنها را به هم گره بزن د و برای همین هر
دوی این کش��ورها حاضر شون د تن به نوعی رابطه
تجاری و اقتصادی با یکدیگر بدهند .درواقع گاهی
ممکن است کش��ورها از اهرم روابط اقتصا دیشان
برای بهبو د روابط سیاسیش��ان اس��تفاده کنن د یا
بالعک��س .یعنی خیل��ی از مذاکراتی که به صورت
رسمی نمیتوان د شکل بگیر د به صورت غیر رسمی
از طریق توسعه روابط اقتصادی و تعامالت تجاری
ممکن است شکل بگیرد.
نمونه مشخصی در این زمینه را میتوانید
مثالبزنید؟

نمونههای آن فراوان است .اصال قریب به اتفاق
روابط بینالمل��ل از همین قاعده پیروی میکنند.
درواقع شرکتها ،کمپانیها ،تاجران و بازرگانان و
فعاالن اقتصادی به عنوان یاران دس��تگاه سیاست
خارجی کش��ورها در حال ایفای نقش هس��تن د و
این مساله منحصر در یک یا دو کشور نیست بلکه
همه کشورها سعی میکنن د از مواهب فعالیتهای
اقتصادی تاجران و بازرگانان خو د بهرهبرداری کنند.

حاال برای اینکه مصداقیتر بتوانیم بحث
را ادامه بدهیم با توجه به حضور چندین ساله
شما بر ریاست اتاق تهران و اشرافی که به این
د به یکی دو مور د موفق از
د میتوانی 
مساله داری 
تاثیرگذاری روابط اقتصادی کشورمان بر حوزه
سیاست خارجی در حل یک بحران یا مشکل
بزرگ در دیپلماسی کشورمان اشاره کنید؟

خب ش��ای د بهتر باش د اسمی به میان نیاورم اما
همین قدر بگویم که از این نمونهها فراوان در ذهن
دارم و توفیق فعالیتهای اقتصادی در بهبو د روابط
بینالملل مسالهای انکار ناشدنی است .میگوین د اگر
بین دو کش��ور جنگی واقع شود ،اولین کسانی که
بای د مور د مواخذه قرار بگیرن د س��فرای آن کشورها
هستند .عین همین مس��اله را میتوانیم در حوزه
تج��ارت ببینیم .اگر مس��ائل و مش��کالت بین دو
کش��ور را نشو د با سیاستهای اقتصادی حل کرد،
بای د مسئوالن اقتصادی آن کشور مور د سئوال قرار
بگیرن د و جوابگو باشند .ضمنا مشکل ما در داخل
کشور این اس��ت که اساسا به حوزه تجارت چنان
که بای د و شای د توجه نمیشود .گاهی حتی به این
مساله مهم نگاه منفی هم وجو د دارد.
آیا دلیلش این نیس�ت که تج�ارت را در
د و رون�ق آن را به مثابه
د میبینن 
مقاب�ل تولی 
تضعیفصنعتمیپندارند؟

دقیقا .متاسفانه در ذهنیت برخی یک تعارضی

بی��ن تجارت و تولی د ایجا د ش��ده و هر نوع رونقی
در ام��ر تجارت را تضعیف صنع��ت و تولی د داخل
یدانن��د .درصورتی که این یک برداش��ت کامال
م
غلطی اس��ت .چراکه وقتی به زنجی��ره تولی د هم
نگاه میکنیم میبینیم یک قسمت اولیه آن شامل
تامین منابع الزم و م��وا د اولیه ،حمل ،برخورداری
از تکنولوژی الزم ،ماش��ینآالت ،قطع��ات و تمام
خدماتی که تا پیش از اینکه محصول نهایی تولید
شو د الزم اس��ت  -اعم از بیمه ،بانک ،خدمات بعد
از فروش ،س��رویس حملونقل ،انبارداری ،فروش،
توزیع و - ...همه و همه از مس��یر تجارت میگذرد.
حتی در خو د فراین د تولی د هم قبول سفارش بای د در
پروسه تجارت انجام شود .بنابراین حتی در تولی د هم
چیزی حدو د شصت درص د آن وابسته به تجارت و
خدمات بازرگانی است .یعنی تولی د و بازرگانی الزم و
ملزوم یکدیگر هستن د و به بیان دقیقتر الزمه تولید،
تجارت است.
ضمن اینک�ه بیتوجهی به مقوله تجارت
باعث میش�و د تا محص�والت م�ا و تولیدات
داخلیم�ان از عرص�ه رقابت در ب�ازار جهانی
محروم شوند.

بله .حتما همینطور است .یعنی کیفیت تولید،
امکان رقابت در بازارهای جهان��ی ،صادرات کاال و
غیره همه با مساله تجارت و بازرگانی عجین هستند.
برای همین بو د که وزارتخانههای صنایع و بازرگانی
در یکدیگر ادغام شدن د تا بتوانن د از ظرفیت یکدیگر
استفاده کنند .اما اینکه در عمل چه اتفاقی افتا د واقعا
جای بحث دارد .به هر حال این یکی از مش��کالت
ما در کش��ور اس��ت که در باور خیلیها بین تولید
و تج��ارت نوعی تعارض وجو د دارد .بر اس��اس این
بینش ،شاهدیم که در بخشهای مربوط به تجارت
در قالب مقررات ،بروکراسی ،تخصیص منابع و انواع
حمایتها مشکالت عدی دهای وجو د دارد .در صورتی
که اگر تولی د ما از یک بازرگانی فعال و پویا برخوردار
باشد ،موفقیت آن بیتردی د صدچندان خواه د شد.
خوشبختانه اتاقهای بازرگانی االن از این جامعیت
برخوردار هس��تن د چنان که ای��ن مجموعه «اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی» نامگذاری
ش��ده اس��ت .درواقع اتاق برای خو د این تناقض را
حل کرده و تولید ،تجارت ،معدن و کشاورزی را با
یکدیگر تجمیع کرده است.
د و تجارت در
این تض�ادی که بین تولی� 
د آیا
اذهان وجو د دار د و شما به آن اشاره کردی 
د از
در هم�ه دورهه�ا و دولته�ای مختلف بع 
انقالب به یک میزان وجو د داشته یا این نگاه از
افت و خیزهایی نیز برخوردار بوده است؟

همیشه و کماکان این نگاه به صورت غالب وجو د
داشته و دارد .البته واقعیت این است که بخش تولید
ما به دلیل چالشها و فشارهایی که دار د در نقطۀ
دی�� د اولیه هم اتاق و هم دولت قرار گرفته اس��ت.
بخش تولی د ما از زوایای مختلف تحت فشار است؛
از نظر قیمت تمامش��ده به دالیل مشکالت پولی و

روابط بانکی و عدم امکان دسترسی به منابع و غیره
دارای مشکل است .شرایط بینالمللی ،منطقهای،
ب��ازار ،واردات و صادرات ما هزینهای بیش از هزینه
عادی را به تولیدکننده ما تحمیل میکند .بنابراین
واقعا تولیدکنن��ده داخلی ما با ی��ک تولیدکننده
خارجی امکان رقابت ندارد .خب در چنین شرایطی
اولویت هر مدیری این است که به دنبال نقاط آسیب
خو د و بع د به دنبال ترمیم آن باشد .لذا اتاق هم در
این ش��رایط توجه خو د را بیش��تر به بخش تولید
معطوف کرده است .اما در عین حال توجه به تولید
به معنای عدم توجه ب��ه بخش تجارت و بازرگانی
نیس��ت .همچنان که ما در اتاق با نگاهی ریشهای
س��عی کردیم یک توجه جامع و همهجانبهنگر به
این دو مقوله داش��ته باشیم .در نگاه اتاق بازرگانی،
بخش صنعت به هیچ وجه مغفول نیست کما اینکه
بخشهای معدن و کش��اورزی مغفول نیستند .به
تناسب امکاناتی که داریم سعی میکنیم در همه
این چهار حوزه فعال باشیم.
د در خصوص دیپلماس�ی
فک�ر میکنی� 
تجارت ،اتاق بازرگانی ما از نظر تاثیرگذاری در
دستگاه سیاست خارجی کشورمان در مقایسه
با اتاقهای س�ایر کش�ورهای منطقه از قبیل
آذربایجان ،ارمنس�تان و ام�ارات و قطر از چه
جایگاهی برخوردار است؟

ظرفیت ما ،جایگاه ما ،توان و موقعیت ژئوپلیتیکی
ما و  ...اساسا قابل مقایسه با برخی از این کشورهایی
ک��ه نام بردی د نیس��ت .م��ا با تمام ش��اخصهای
اقتصادی بای د بتوانیم یک درص د از تجارت جهانی و
منطقهای را داشته باشیم .تجارت ما ضعیفتر است
اما اتاقهای ما حتما بای د بتوانن د از این پتانسیلی که
دارن د اس��تفاده کنند .ما بای د خودمان را با امارات،
قطر ،ترکیه و این کشورها مقایسه کنیم .البته در
مقایس��ه با مثال ترکیه و امارات ،ما رتبه خوبی در
سهولت کسبوکار در فضای بینالمللی نداریم که
بخش��ی از این مساله مربوط به روابط بینالملل و
اقتضائات ما از قبیل تحریمه��ا برمیگر دد .به هر
حال یک تاجر یا تولیدکننده ایرانی محدودیتهای
خیلی بیشتری نسبت به یک تاجر ترک ،گرجی یا
ارمنی دارد.

نوع رابط�ه اتاق بازرگانی م�ا با نهادهای
اقتصادیبینالمللیازقبیلصندوقبینالمللی
پول و بانک جهانی چگونه است؟

اتاقه��ای بازرگان��ی در هر کش��وری به عنوان
باشگاههای اقتصادی شناخته میشوند .این اتاقها
دارای مجامع ساالنه هس��تن د که در کشور ما هم
در قالب اتاق ایران این نوع رابطه به ش��کلی وجود
دارد .اتاقهای شهرس��تانها و همچنین اتاقهای
پایتختهای کش��ورها نیز با یکدیگر ارتباط دارند.
خب اتاق ایران در مجامع بینالمللی عضو اس��ت و
حضور دار د اما اتاق تهران استراتژیای که از دو سال
قبل در پیش گرفته توسعه روابط با اتاقها و فعاالن
اقتصادی سایر کشورها است .در این ارتباط اولویت

اول ما کشورهای منطقه و بع د از آن هم کشورهایی
هستن د که دارای رابطه خوبی با ما هستن د و با هم
همکاری داریم .لذا برنامهای که ما داریم این است
که ب��ا تمام اتاقهای بازرگانی کش��ورهای منطقه
در قال��ب همکاریهایی که داری��م چه به صورت
رفتوآمدها ،چه به صورت حضور در س��مینارهای
مختلف و چه ب��ه صورت ایجا د ارتباط بین فعاالن
اقتصادی و همچنین امضای تفاهمنامه و ...ارتباط
مستمر خودمان را رونق بدهیم.
و نتیجه مشخصی هم این تالشها از منظر
ی اقتصادی داشته است؟
دیپلماس 

بله ،فضایی که طی چن د س��ال گذش��ته مبنی
بر ایرانهراس��ی در دنیا شکل گرفته بو د زیر سایه
همین رفتوآمدها و روابط تجاری و بازرگانی تعدیل
و تلطیف شده .این کار تا االن به ح د قابل توجهی
انجام شده است که نتیجه آن را میتوان در همین
رفتوآم د هیاتهایی که از کشورهای مختلف اینجا
میآین د و میرون د مالحظه کرد .به هر حال اشتیاق
فراوان��ی که االن حتی در بین کش��ورهای اروپایی
ب��رای ارتباط تجاری با ایران وج��و د دار د از برکات
همین رفتوآمدها اس��ت .ضمن اینکه در س��ایه
همین رفتوآمدها در عمل هم اتفاقاتی افتاده و به
هر حال تفاهمنامهها و قراردادهایی بین کشور ما با
کشورهای دیگر امضا شده است .خیلی از کشورهای
دیگر هم در حال آماده کردن زمینه روابط تجاری
با کش��ور ما هس��تن د تا به محض برداش��ته شدن
تحریمها و رفع این مشکل بتوانن د به سرعت روابط
خودشان را با ما آغاز کنند .کما اینکه قریب به اتفاق
شرکتهایی که به عنوان مهمان به اینجا میآیند
هدفش��ان این اس��ت که اوال ارزیابی خودشان را از
شرایط جدی د ایران داش��ته باشن د و ثانیا زمینه را
برای شروع روابط اقتصادی و تجاری مهیا کنند .تا
االن هم این رفتوآمدها در ح د خودش موثر بوده
اس��ت .به هر حال ما االن غیر از نفت چیزی حدود
هفتاد ،هشتا د میلیار د دالر واردات و صادرات داریم.
خب این حجم از مب��ادالت تجاری علیرغم همه
تحریمهایی که بر ما تحمیل شده ،در سایه همین
رفتوآمدها ش��کل گرفته اس��ت .حاال اینکه اتاق
چقدر در این زمینه س��هیم است بای د بگویم نقش
اتاق در این فراین د بسیار جدی و تعیینکننده بوده
و هست .اتاق در فراین د شناخت نیازها و اقتضائات
ما و کش��ورهای دیگر نقش بسیار جدی دار د و در
نقل و انتقال اطالعات و همچنین رفع برخی موانع
و مشکالتی که وجو د دار د ق دمهای بلندی برداشته
است.

خوش��بختانه دولت جدی د ک��ه االن حدو د یک
س��ال از عمر آن میگذر د دیدگاههایش هم از نظر
اس��تراتژی و هم از نظر بینش اقتصادی خیلی به
دیدگاههای اتاق و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
نزدیک اس��ت .خب البته طبیعی هم هست چون
اکثر قریب به اتفاق دولتمردان در طول س��الهای
گذش��ته در ارتباط مستمر و مراوده با اتاق بو دهاند.
نکته دیگر اینکه تیم اقتصادی دولت افرا د مجرب
و کار بلدی هستن د و ظرف این مدتی که در دولت
نبو دهان د هم فرصت داشتهان د مطالعات جامعی را با

خیلی صریح عرض کن��م؛ االن دنیای غرب که
عمده محدودیتهای ما با آنها است ،متوجه شده
که باالخره دیر یا زو د مس��ائل خو د را با جمهوری
اس�لامی ایران حل خواه د کر د ی��ا حداقل جمع
کثیری در آنجا به این قضیه خوشبین هستند .این
روحیه در بخش اقتصادی کشورهای غربی قویتر
از بخش سیاس��ی آنها است .درواقع برآور د بخش
اقتصادی این است که این مشکالت به زودی قابل
حل شدن است .لذا آنها به طور برنامهریزیشده در
تالش هستن د که بتوانن د بع د از رفع تحریمها ،روابط
خو د را با ایران تنظیم کنند .االن در بین کشورهای
غربی و شرکتهای آین دهنگر یک نوع مسابقه برای
ارتباط برقرار کردن با ایران بع د از تحریم به راه افتاده
اس��ت .بهخصوص آن ش��رکتهایی که االن رونق
خودشان را در بازارهای اروپایی از دست دا دهاند .این
هیاتهایی که االن به کش��ور ما در حال رفتوآمد
هس��تن د همه به دنبال آنن د که اگر مشکل تحریم
در کشور ما بر طرف ش�� د آنها در برقراری روابط
اقتصا دیشان با ما از سایرین یک قدم جلوتر باشند.
مثال همین امروز که ما در حال گفتوگو هس��تیم
ش��نیدیم که آقای ترکان از ایجا د واح د سومی در
صنعت خودروسازی خبر دادند.
در صحبتهای آقای رییسجمهور هم اشاراتی
را دیدی��م ک��ه گفتن د باالخره تا کی قرار اس��ت از
فالن صنعت حمایت شود؟ اگر ما واقعا میخواهیم
صنعت و تولیدم��ان از وضعیت فعلی بیرون بیاید
بای��د هم��ان راهکاری ک��ه مقام معظ��م رهبری

فرمودن د یعنی راهکار «دورنزای بروننگر» را باید
به کار ببندیم؛ یعن��ی تواناییهای درونی خودمان
را بشناس��یم  -منظ��ور از توان هم هم��ه چیز از
قبیل منابع ،تکنولوژی ،نیروی انس��انی ،موقعیت
جغرافیایی و  ...اس��ت -ولی این تواناییها را با نگاه
بروننگرانه به کار ببندیم .یعنی با توجه به بازارهای
جهان��ی و تکنولوژی و فناوری روز دنیا و همچنین
صنایع مختلف و قیمت تمامشده آنها به تولیدات
خودمان ادامه بدهی��م .درواقع ما بای د واقعیتنگر
آرمانگرا باشیم .یعنی در عین اینکه بای د واقعیتهای
خودمان و جهان پیرامونمان را درک کنیم ،اهداف
غایی و آرمانهایمان را نیز بشناسیم.

در بین
کشورهایغربی
و شرکتهای
آین دهنگریک
نوع مسابقه برای
ارتباط برقرار
کردن با ایران
بع د از تحریم به
راه افتاده است.
بهخصوص آن
شرکتهایی
که االن رونق
خودشان را در
بازارهای اروپایی
از دست دا دهاند.
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قطعا تاثیر زیادی دار د و میتوان د از هر دو س��و
آثار بسیار مثبتی داشته باشد .به هر حال در زمینه
مقررات ،آئیننامهها و مس��ائلی از این دس��ت ،این
دولتها هس��تن د که بای د زمینه تج��ارت را فراهم

کارنامه دول�ت یازدهم را در بهرهگیری و
استفاده از ظرفیتهای اتاق به عنوان پارلمان
بخش خصوص�ی در ام�ر دیپلماس�ی چطور
ارزیابیمیکنید؟

د که اتاق چه اقداماتی را
در پایان بفرمایی 
د در جهت بهبو د مناس�بات جهانی ما
میتوان 
انجام بدهد؟ شما به عنوان اتاق بازرگانی تهران
د از روی
در دیپلماسی کشور چه باری میتوانی 
دوش دولت بردارید؟

نگر
آینده

همراه�ی هیات�ی از ات�اق بازرگان�ی در
سفرهای خارجی رییسجمهور چقدر میتوان 
د
به دیپلماسی تجارت ما کمک کند؟

کنند .همین حضور هیاتی از بازرگانان در س��فرها
و نوع برخور د ریاست جمهوری و مسئوالن دولتی
با این نوع مس��ائل قطعا تاثیر بس��زایی دارد .اینکه
تاجران ایرانی شأن مناسبی در کنار رییسجمهور
داشته و تجار و بازرگانان سایر کشورها شاه د و ناظر
این مساله باش��ند ،قطعا در روابط تجاری ما موثر
خواه د بود .ضمنا در خیلی از مسائل حرف آخر را
مقامات دولتی میزنند؛ اینکه به هرحال چه حجمی
از مبادالت تجاری قرار اس��ت بین کشور ما با فالن
کشور وجو د داشته باش د و نحوه اعمال سیاستهای
تجاری ،مالیاتها ،تعرفهها و  ...از مسائلی است که
دولتها در آن تعیینکننده هستند .از طرف دیگر
وقتی فعاالن اقتصادی با یکدیگر مذاکره میکنند
دولته��ا متوجه این مهم میش��ون د ک��ه آیا این
سیاستها قابل پیاده کردن د هستن د یا نه؟ به همین
دلیل است که میبینیم وقتی اردوغان به کشور ما
سفر میکن د یک هواپیما از اعضای اتاق بازرگانی و
فعاالن تجاری ترکی��ه را با خو د همراه میکند .اما
توجه داشته باشی د که قطعا در جلسه یک روزه که
با حضور رییسجمهور تش��کیل شده این توافقات
حاصل نخواه د ش��د .مدل بهینه این است که قبال
جلس��ات مفصل برگزار و کارها انجام شده باش د و
در آن جلسهای که با حضور رییسجمهور تشکیل
میش��ود ،کارهای نهایی انج��ام گیر د و مثال فالن
تفاهمنامه یا قراردا د به امضای طرفین رسد .بنابراین
قبل و بع د از این جلسهها ،خیلی مهمتر از اصل آن
جلسه است.

توجه به سابقه حضورشان در دولتهای قبل داشته
باشن د و از این منظر تجربیات خودشان را پختهتر و
علمیترکنند.بنابراینبهدلیلسیستماتیک،منطق
اقتصادی دولت با منطق اتاق بازرگانی یکسان است.
لذا ما از نظر بینش مشکل نداریم .منتها برای پیاده
کردن این دیدگاهها به یک سری اقتضائات زمانی
و مکانی نیازمن د هستیم و به وجو د آمدن یکسری
هماهنگیها الزم است.
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی
د ايرانمهر
عكس :امي 

بازرگانان وفادار به نظام سیاسی ،راه را باز میکنند
توگوی «آین دهنگر» با اسداهلل عسگراوالدی
دیپلماسی تجارت در گف 
اسداهلل عسگر اوالدی چن د ماه پس از انقالب طی حکمی از سوی بنیانگذار جمهوری
اسلامی و به همراه هفت فعال اقتصادی دیگر به ات�اق بازرگانی آمدن د تا پایهگذاران
پارلمان بخش خصوصی نظام جمهوری اسلامی باشند .در س�یوپنج سالی که او در
اتاق ایران رحل اقامت گزیده خاطرههای فراوانی دار د از گیروگرفتاریهای دولتهای
مختلف در سیاس�ت خارجی که به دست بخش خصوصی باز شده است .از تیرهشدن
روابط کشورمان با ژاپن در بع د از انقالب و افت شدی د خری د نفت این کشور از ما که با
همت او و یکی دو نفر دیگر در سال شصت بهبو د مییاب د تا مشکل بزرگی که در دوره
احم دینژا د کش�ور ما با چین پیدا میکن د و او نمیتوان د در مور د آن مشکل توضیحی
بده د و تنها بر کمک به حل آن توس�ط خ�ودش به عنوان یک عضو بخش خصوصی

نگر
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شما نقش فعالیتهای بخش خصوصی و
تاجران ما در راستای بهبو د روابط کشورمان با
د و به
جامعه جهانی را چط�ور ارزیابی میکنی 
د در
نظرتان اساسا روابط تجاری چقدر میتوان 
این مساله موثر باشد؟

تج��ارت ،درواقع ارتباط بخشه��ای غیردولتی
کشورها است اما در عین حال عاملی برای تلطیف
روابط سیاسی بین کشورهای مختلف هم بهشمار
میآید .اگر شما به تاریخ نگاه کنی د میبینی د کسانی
که از ایران بزرگ (ایران قدیم) به چین رفتهان د باعث

تاکی د میکند .عسگراوالدی معتق د است تمام دولتها کم و بیش از ظرفیتهای بخش
خصوصی برای بهبو د روابط بینالمللی کشورمان بهره بر دهان د اما در برخی دولتها این
امکان بیش�تر و در برخی دیگر کمتر وجو د داشته است .وی در همین راستا به تقارن
آخرین سفرش به چین با حضور رییسجمهور در این کشور اشاره میکند .سفری که
در یکی از جلس�ات آن حس�ن روحانی از او میخواه د سخنرانی کند .رییس چهارده
ساله اتاق ایران و چین میگوی د این کار رییسجمهور باعث بها دادن بیشتر به بخش
خصوصی کش�ورمان و افزایش اعتما د فعاالن اقتصادی چین به تاجران ایرانی ش د که
از برکت آن پروتکلی س�ه س�اله بین ایران و چین به امضا رسید .متن پیش رو حاصل
توگوی ما با اسداهلل عسگراوالدی در اتاق ایران و چین است.
گف 

اشاعه دین اسالم در چین ش دهاند .درواقع دین اسالم
را تجار و بازرگانان به چین بردند ،چون دولت وقت
چین دین خودش را داش��ت که درواقع نوعی دین
بودایی قدیم بو د که پیروان کنفس��یوس بودند ،اما
تجار مسلمان و غالبا ایرانی وقتی برای مبادله کاالها
به این سرزمین سفر میکردن د اعتقادات خودشان
را به عوامل سیاسی و اقتصادی و تجاری این کشور
عرضه و آنها را برای ورو د به دین اس�لام تش��ویق
میکردند .در دورههای جدی د هم مثال در دوره دکتر
مصدق هم ایشان با وجو د اینکه کار سیاسی انجام

یدا د اما همواره برای ارتباطات سیاس��ی خو د از
م�� 
کانال اقتصادی استفاده میکرد .مثال محم د نمازی
که یکی از تجار مشهور و بزرگ کشور بو د از شیراز با
هندوستان ،آلمان ،فرانسه و سایر کشورهای اروپایی
کار میک��رد .آقای دکتر مصدق ،نمازی را به عنوان
مش��اور اقتصادی خو د برگزیده ب��و د و هر کجا در
مسائل سیاسی دنیا نمیتوانست به صورت شفاف
مس��اله کش��ور را حل کن د از عواملی مانن د مرحوم
نمازی اس��تفاده میکر د و او را به کشوری که با آن
مساله داشتیم میفرستا د تا از ظرفیت تجاری برای

بهبو د روابط سیاسی و حل مسائل آن استفاده کند.
اینچنین بو د که مرحوم نمازی به همراه هیاتی تحت
عنوان مثال فروش خشکبار راهی کشوری میش د که
ما به لحاظ سیاسی با آن کشور دچار مساله بودیم.
یعنی دکتر مصدق منافع اقتصادی طرفین
را دس�تاویزی ب�رای ح�ل مش�کالت و روابط
یداد؟
سیاسی قرار م 

بله ،بع د از انقالب هم امام (ره) به هش��ت تاجر
-عل��ی ح��اج طرخان��ی ،ع�لاء میرمحمدصادقی،

س��ال  ۱۳۶۰بود .درست ابتدای ش��روع به کار
دولت آقای موس��وی .بع د از ای��ن اقدام که توضیح
دادم ،رواب��ط ب��ه تدریج اصالح ش�� د و حتی دو یا
سه س��ال بع د از این کاری که ما انجام دادیم آقای
هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس مجلس شورای
اسالمی به ژاپن س��فر کر د و قراردادهای مختلفی
را ب��ا آنها بس��ت .در صورتی که قب��ل از آن اصال
نمیخواستن د کسی به طور رسمی از ایران به آنجا
برود .بنابراین اینکه شما سوال میکنی د فعالیتهای
تجاری چه نقشی میتوان د در بهبو د روابط بینالمللی
داش��ته باش�� د این یکی از مصادیق موفق آن است.
مشکلی که شای د هیچ سیاستمداری نمیتوانست
آن را حل کن د با یک هفته س��فر س��ه تاجر ایرانی
حل شد .یا نمونه دیگر وقتی بو د که کورت والدهایم
دبیرکل وقت سازمان ملل در دهه هشتا د میالدی به
ر همان بحبوحه پس از انقالب،
ایران آمده بود ،او د
زمانی که ما بع د از اشغال النه جاسوسی آمریکاییها
را زندانی کرده بودیم به ایران آمده بو د و با امام (ره)
مالقات ک��رد .وقتی که به تهران رس��ی د برادر من
مهماندار او بود .همین والدهایم دو سال بع د یعنی
در س��ال  ۱۳۶۴شمسی رییسجمهور اتریش شد.
همان زمان ما با بازار مش��ترک دچار مشکل شده
بودیم .آقای نوربخش هم یک روز من و خاموش��ی
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پس از انقالب هم بر اساس همین استدالل
بخش خصوصی وادر این عرصه شد...

این قضیه مربوط به چه سالی است؟

روابط سیاسی ما
هم با ژاپن تیره
و تار بو د اما بعد
از اینکه یک هفته
در ژاپن ماندیم
توانستیمفروش
نفت به این
کشور را از روزی
 ۱۰هزار بشکه
به روزی یکصد
و بیست هزار
بشکهبرسانیم.
فکر میکنی د چه
کار کردیم؟ ما در
قالب خری د کاال
به این کشور سفر
کردیم.

نگر
آینده

دقیق��ا .مصدق منافع سیاس��ی و اقتص��ادی را
یداد .او
بهانهای برای بهبو د روابط سیاس��ی قرار م 
در ارتباطی که برقرار میکر د ضمن اینکه حرفاش
حرفی اقتصادی بو د اما در عین حال درخواستهای
سیاس��ی خو د را از همین کانال مس��ائل اقتصادی
به دولت کش��ورهای مختلف میرس��اند .بنابراین
همیش��ه تجار بزرگ در گذش��ته و ح��ال عالوه بر
عامل اقتصادی ،عامل سیاس��ی ی��ا دقیقتر بگویم
عامل ارتباط سیاس��ی نیز بوده و هستند .در دوران
صفویه هم شاه د چنین مسالهای هستیم .شاه عباس
و حتی قبل از آن شاه طهماسب زمانی که عثمانیها
آمدن د و برای کشورمان گرفتاری درست کردن د سه
ب��ار هیات تجاری به اروپا فرس��تا د تا از طریق اروپا
یدانست داشتن
به دولت عثمانی فشار بیاورد .او م 
روابط اقتصادی با دنیا باعث میشو د که کشورهای
مختلف نس��بت به وضعیت کش��ور م��ا بیتفاوت
نباشند ،به همین خاطر شاهطهماسب هیاتی را به
مسکو فرستا د تا چای بخرند .چون چای هندوستان
را در آن زم��ان روسها میخریدن د و ما تا س��الها
بع د حتی زمان قاجار هم چای خودمان را از روسیه
تامین میکردیم .این س��ماوری ک��ه االن ما داریم
روسی اس��ت .هم خودش روسی اس��ت و هم واژه
«سماور» واژهای روسی است .همین تجار ایرانی به
شاه طهماسب کمک کردن د و در اثر همین ارتباط و
مبادالت تجاری ،بازرگانان عثمانی به دولتشان فشار
آوردن د و سعی کردن د او را متقاع د کنن د که معامله
بهتر از مشاجره است .وقتی هم به زمان شاهعباس
رسیدیم او دو هیات از ایران به اروپا فرستاد .ثمره این
کار آن ش�� د که با استفاده از عوامل تجاری توانست
هیاتی را از انگلستان وار د کشور کن د تا برای ما توپ
بسازن د و ما با آن توپ توانستیم در برابر عثمانیها
بایستیم و درنهایت شاهعباس عثمانیها را عقب زد.

علینقی خاموشی ،ابوالفضل کرداحمدی ،مصطفی
عالینس��ب ،محمدعلینوید ،علیاکبر پورشهامی و
م��ن -یک حکم دادن د که بروی د ب��ه اتاق بازرگانی،
چون ات��اق بازرگانی آن زمان دس��ت طاغوتیها و
دارودس��ته ش��اه بود ،و اولی��ن کاری که میکنید
این باش�� د که گرفتاری تولیدکنندگان و صاحبان
س��رمایه و حرفههای مختلف را ک��ه در اثر انقالب
صدم��ه خور دهان د حل کنی د و بع د هم بازوی دولت
باش��ید .این حکم امام(ره) بو د ک��ه من هنوز آن را
نگه داش��تهام .باز ای��ن را هم فراموش نمیکنم که
ما به عنوان تاجر اولین کاری که در زمان ریاس��ت
جمهوری آیتاهلل خامن��های (مقام معظم رهبری)
کردی��م این بو د که به نخس��توزیر وقت از طریق
مرحوم برادرم ک��ه وزیر بازرگانی بو د گفتیم روابط
ش��ما با ژاپن تیره اس��ت و خودتان هم نمیتوانید
آن را اص�لاح کنید .چون ژاپن قبل از انقالب روزی
چهارص�� د هزار یا شش��ص د هزار بش��که نفت از ما
خری��داری میکر د و آنوقت ب��ه چیزی حدو د ۱۰
هزار بشکه رسیده بود .تحلیل ما هم این بو د که ما به
فروش نفت به ژاپن احتیاج داریم چراکه به کاالهای
ژاپنی نیاز داشتیم .من از طریق اخوی به نخستوزیر
پیغام دادم که شما ما را به ژاپن بفرست .اخوی وزیر
بازرگانی بو د و اجازه این کار را از میرحسین موسوی
که نخستوزیر بو د گرفت و بع د به علی حاجطرخانی
(که جزء ما بازرگانانی بو د که از امام حکم داشتیم)
گفت نخستوزیر با رفتن شما به ژاپن موافقت کرده
است ،حاال ببینیم چه عرضهای برای انجام این کار
دارید .برای اعزام به ژاپن س��ه نفر تعیین شدیم که
من بودم ،ابوالفضل کرداحمدی و آقای توسلی .من
به حاجطرخانی اصرار کردم که بیای د با هم برویم ولی
یدانم و آمدنم
قبول نکرد ،گفت من زبان انگلیسی نم 
خاصیتی ندارد .اما شما سه نفر زبان بلدی د و بروی د و
این کار را انجام بدهید .ما به ژاپن رفتیم در حالی که
هیچ کداممان هم افرا د سیاسی نبودیم بلکه افرادی

کامال اقتصادی بودیم .روابط سیاسی ما هم با ژاپن
تی��ره و تار بو د اما بع د از اینک��ه یک هفته در ژاپن
ماندیم توانستیم فروش نفت به این کشور را از روزی
 ۱۰هزار بشکه به روزی یکص د و بیست هزار بشکه
برس��انیم .فکر میکنی د چه کار کردیم؟ ما در قالب
خری د کاال به این کشور سفر کردیم .اصال حرفی از
فروش نفتمان نزدیم بلکه گفتیم آم دهایم تا کاالهای
ش��ما را بخریم و به کشورمان ببریم .فالن جنس و
بهمان کاال را گفتیم میخواهیم از شما بخریم .حاال
شما راضی هستی د آن را به ما بفروشید؟ گفتن د خب
چراکه نه .گفتیم خب پول آن را چطور بای د به شما
بدهیم؟ همین کار باعث ش�� د که ما مج ددا بتوانیم
ژاپن را به یکی از بهترین مش��تریان نفت خودمان
تبدیل کنیم .بببنی د ما لباس کاسبی تنمان کردیم
و رفتیم و این کار را درست کردیم .باور کنی د ظرف
هفت ،هشت روزی که ما در ژاپن بودیم قراردادهای
تا یکص د و بیست هزار بشکه نفت در روز را بستیم
و برگشتیم .تعجب میرحسین را از این کاری که ما
سه نفر انجام دادیم فراموش نمیکنم.
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی

آلمانها موا د اولیه
تولیدات ما را
یدادن د  -خیلی
نم 
از کارخانهها و
صنایع ما آلمانی
بود-بهانهشان
هم این بو د که
شماصاحبان
این کارخانهها را
بیرون کر دهاید؛
چون در آن زمان
هنوز تحریم را
بهانهنمیکردند.
این مساله را چه
کسی حل کرد؟
باز هم چهار تاجر
بودن د که آن را
توانستن دحل
کنند.
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(علینقی خاموش��ی) را صدا کر د و گفت ما گرفتار
بازار مشترک هس��تیم .بازار مشترک ریسک ما را
روی دوازده درص د بهره برده اس��ت .چون ریس��ک
ما قبل از این حرفها ضریب چهار بود .اما مس��ائل
سیاسی و جنگ و اینها باعث ش��ده بو د مراودات
ما با دنیا تحت تاثیر ق��رار بگیرد .مرحوم نوربخش
به خاموشی گفت تو میتوانی بروی و این مساله را
یدانم ،ولی میروم
حل کنی؟ خاموشی هم گفت نم 
و تالش میکنم .من ،خاموشی و میرمحمدصادقی
هر س��ه با هم راه افتادیم و به اتریش رفتیم .رفتیم
آنجا و آقای صفری (مهدی صفری) که االن سفیر
ما در چین است آن زمان سفیر جمهوری اسالمی
در اتریش ب��ود .آقای صفری هم آم د و ما با رییس
اتاق بازرگانی اتریش صحب��ت کردیم .البته هدف
ما از این س��فر این بو د ک��ه با رییس بانک مرکزی
اتریش مالقات کنیم .چون در دوره بازار مش��ترک
اروپا همان رییس بانک مرکزی
رییس بانک مرکزی 
اتریش بود؛ درواقع ریی��س دورهای آن بود .من در
همان صحبتها به رییس اتاق بازرگانی اتریش گفتم
یک خواهش��ی از شما دارم و آن اینکه دوست دارم
با رییسجمهور ش��ما مالقات کنم .او به من گفت
شما که همشأن ایشان نیستید .گفتم درست است
اما به او بگو من همانی هستم که در تهران از شما
پذیرایی کردم .چون وقتی رییسجمهور اتریش به
ته��ران آم د مهمان مرحوم اخوی بو د و مترجم هم
خودم بودم؛ چون برادرم انگلیس��ی بل د نبود .گفتم
اینطوری من را به رییسجمهورتان معرفی کن ،حاال
یدهد .رییسجمهور اتریش
یده د یا نم 
یا ما را راه م 
قبول کر د و من ،خاموش��ی و میرمحم د صادقی به
همراه صفری که سفیرمان بو د هر چهار نفر رفتیم
به دیدار ب��ا رییسجمهور اتری��ش .رییسجمهور
بیست دقیقه به ما وقت داده بو د و ما هم نشستیم
و از هر دری صحبت کردیم .بع د او گفت من س��ر
از این حرفهای ش��ما درنیاوردم ،باالخره کار شما
چ��ی بود؟ ما هم گفتی��م میخواهیم رییس بانک
مرکزی شما را ببینیم .گفت خیلی خب فعال برویم
یک قدمی بزنیم .پرس��ی د شما این کاخ را دی دهاید؟
گفتم من این را در کتابها و درسها خوانده بودم
اما ندی دهام .من هم واقعا اشتیاق زیادی برای دیدن
کاخ ریاس��ت جمهوری اتریش داش��تم چون قبال
چیزهایی در مور د آن و داستانهایش خوانده بودم
و رییسجمهور اتریش هم متوجه اشتیاق ما شد .در
همان گرماگرم کاخگردی یک دفعه پرسی د راستی
شما چه کار داش��تی د با من؟ ما هم مج ددا گفتیم
میخواهیم با رییس بانک مرکزی شما مالقات کنیم
او هم س��ریعا گفت فردا میگویم بیای د همینجا و
ب��ا او دیدار کنید .رییسجمهور اتریش ترتیب قرار
مالقات ما با رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا را داد
و بعدش هم به خاموش��ی گفتم از اینجا به بع د کار
خودت اس��ت .خاموشی و سفیر هم با رییس بانک
توگوی صمیمانه
مرکزی نشس��تن د و در یک گف 
ریسک ما را از هفت درص د به پنج درص د رساندند.

خب این چیزی نبو د که دولت بتوان د حل کند .چون
دولت در موضعی است که پروتکل سیاسی را نگاه
میکن د اما تاجر پروتکل اقتصادی را نگاه میکن د و
انگشت بر منافع اقتصادی فعاالن اقتصادی میگذارد
و همانها را به سراغ دولتهایشان میفرستد .پس
همیش��ه در گرفتاریهای بزرگ تاریخ اقتصادی -
سیاس��ی ،اقتصا ددانان و تاجران وف��ادار به نظام راه
سیاسی را باز کردند.
د تقارن س�فر آقای
اخیرا ه�م که ش�اه 
روحانی به چین و حضور شما در آنجا بودیم.

وقتی ما برگش��تیم به آقای نوربخش گفتیم ما این
کار را انجام دادیم .او میگفت امکان ندار د و محال
است اما این کار شده بود .بنابراین میخواهیم بگویم
بخش خصوصی اگر دولتها درست از آنها استفاده
کنن د میتوان د عامل ثبات اقتصادی و حتی سیاسی
در کشور باشند.
د که واقعا
شما به موار د موفقی اشاره کردی 
دستاوردهای بزرگی محسوب میشود .اما چرا
چنین استفا دهای از بخش خصوصی ما آنچنان
د در دورههای مختلف مور د اس�تقبال
که بای� 
دولت قرار نگرفت؟

به ای��ن برمیگر د د که برخی س��عی میکردن د
انقالب ما را به انقالبی ضدارزشی  -ارزش به معنای
دارای��ی -تعبیر کنند .به طوری ک��ه هر که دارایی
و مال و اموال داش��ت مور د نف��رت بود .خب همه
سمبل دارایی هستند .صاحبان
یدانیم که تجار،
م
ِ
صنایع سمبل دارایی هس��تند .تاجر ،کارخان هدار و
بانکدار هر س��ه در آن زم��ان مصداق تکاثر بودند.
خب انقالب ما یک انقالب عدالتخواه بو د که جاده
عدالت آن را کمونیستها گرفته بودند.
سوسیالیستها توانستن د در کشور ما نبض کارها
را در دست بگیرن د و در آن تمرکز به وجو د بیاورند.
ما نظام طاغوت را ساقط کرده بودیم و سرمای هدارها
یا اعدام ش��ده بودن د یا فرار ک��رده بودن د اما تاجران
سالم کشور هم نمیتوانستن د در کشور جای خو د را
پیدا کنند .مثال اولی که گفتم در زمان دولت آقای
موسوی بود ،مثال دومم در دوره آقای هاشمی بو د و
حاال بگذاری د مثال سومی را تعریف کنم که مربوط
به دوره آقای خاتمی است .ما میخواستیم به آلمان
برویم و با نخس��توزیر آن کشور مالقات کنیم .باز
یداد .باالخره آقای
هم نخستوزیر وقت مالقات نم 
خاموشی و سه ،چهار نفر دیگر راه افتادن د و رفتن د با
وزیر دارایی آلمان مالقات کردن د تا اینکه درنهایت
رسیدیم به صدر اعظم آلمان و توانستیم یک سری از
گرفتاریهای صنایع خودمان را حل کنیم.
یدادن د -
آلمانه��ا موا د اولیه تولیدات م��ا را نم 
خیلی از کارخانهها و صنایع ما آلمانی بود -بهانهشان
هم این بو د که شما صاحبان این کارخانهها را بیرون
کر دهای��د؛ چون در آن زمان هن��وز تحریم را بهانه
نمیکردند .این مس��اله را چه کس��ی حل کرد؟ باز
هم چهار تاجر بودن د که آن را توانستن د حل کنند.

بگذاری د پی��ش از این ،به ی��ک نمونه از چنین
مراودات��ی در دوره آقای احم دينژا د اش��اره کنم و
بع د به دولت آقای روحانی برس��یم .در سال ۲۰۱۰
که زمان آقای احم دین��ژا د بو د ما به چین رفتیم.
آنجا نمایشگاهی برگزار شده بو د با عنوان اکسپوی
 .۲۰۱۰م��ا به آنجا رفتیم و ب��ه خاطر ارتباطمان با
اتاق بازرگانی چین با دولت خودمان مذاکره کردیم
و خواس��تیم که در آن نمایشگاه غرفه بهتری را به
ما بدهند .ما قسمت اقتصادی آن نمایشگاه را برای
مدت ش��ش ماه از دولت خودمان ب��رای اتاق ایران
و چین اجاره کردی��م .اما جایی که دولت چین در
اختی��ار دولت ایران قرار داده بو د و آنها به ما اجاره
داده بودن د جای خیلی مناسبی در آن نمایشگاه نبود
و ما خودمان بع د رفتیم با دولت چین مذاکره و اعمال
نفوذ کردیم تا درنهایت یکی از بهترین مکانهای آن
نمایشگاه را در اختیار ما قرار دادند .بع د از این کارها
از آقای احم دینژا د هم دعوت کردیم که برای افتتاح
غرفه حضور داشته باشد .آقای احم دینژا د را به هر
ترتیب آوردیم در غرفه خودمان .اوال ایش��ان آمدن
برایشان سخت بود؛ مخصوصا اینکه صاحب آن غرفه
ما بودیم سختشان بو د که در افتتاحیه شرکت کنند.
وقتی هم که آمده بو د چین ما همراهش��ان نبودیم
اما من دو ،س��ه روز قبل از آمدن ایش��ان در چین
ر هم��ان هتلی که اقامت کرده
ب��ودم و بع د آمدم د
بودند .خو د من س��ر راه ایشان ایستادم و وقتی وارد
هتل شدن د و من را دیدن د بغلم کردن د و گفتن د اینجا
چه میکنی؟ گفتم آم دهام شما را ببینم .بع د رفتم
در اتاق آقای احم دینژا د و گفتم فردا در نمایشگاه
اینطور و آنطور خواه د ش��د .مثال گفتم شهردار
به استقبال ش��ما میآید ،ممکن است فالن وزیر و
بهمان مسئول هم بیایند .خواهش من این است که
اگر خواستی د صحبتی داشته باشی د در خوبیهای
روابط ما با چین صحبت کنی د و خدای ناکرده مثال
در مور د اختالفات دینی و مذهبی و اینها صحبت
نشود .چون به هر حال چینیها بتپرست هستند
اما ما چه کار ب��ه کار آنها داریم؟ بع د گفتم اجازه
بدهی د ما صحبتهایمان در توس��عه روابط باش��د.
وقتی فردای آن روز آم د و آقای احم دینژا د هم برای
افتتاحیه غرفه ما حضور پیدا کر د بعدش به من گفت
تو بردی! همانی که میخواستی شد ....خب ببینید
من تاجر میروم زیر پای رییسجمهورم مینشینم
و از آن طرف هم با دولت کش��وری که کار میکنم

در کشورهای دیگر هم به همراهی هیاتی
از اتاق بازرگانی در سفرهای خارجی مقاماتشان
اهمیت زیادی داده میش�ود .کمااینکه وقتی
سال  1388اردوغان به تهران آمده بو د قبل از
دینژا د برو د با همان
اینکه به مالقات آقای احم 
تیم همراه و هیات�ی که از اتاق بازرگانی ترکیه
د و با آقای نهاوندیان
آمده بو د به اتاق ایران آم 
توگو کرد.
دیدار و گف 

قبل از آن ،تورگوت اوزال رییسجمهوری سابق
ترکیه هم این کار را انجام داد .اوزال چند سال قبل
از اردوغ��ان آم�� د و چهارص د نفر همراهش بودن د و
خ��و د من هم مهماندارش بودم .ج��ز افرادی که او
با خودش آورده بود ،س��یص د نف��ر را هم ما دعوت
کردیم و همینجا از آنها پذیرایی کردیم ،اوزال را
هم فرستادیم طبقه دهم با آقای خاموشی صحبت
ر همان سالها ماهاتیر محمد
کرد .از طرف دیگر د
از مال��زی به اینجا آم د و ص د و پنجاه نفر از فعاالن
اقتص��ادی بخش خصوصی را نی��ز همراه خودش
صراحت گفت دولت

آورده ب��ود .او همان وق��ت به
شما بزرگترین اش��تباه را میکند .بع د هم به آن
صدوپنجاهنفر اش��اره کر د و گفت من با اینها کار

میکنم؛ راحت از اینه��ا مالیاتم را میگیرم و کار
را هم به دس��ت خودشان سپر دهام .ماهاتیر محمد
گفت من از اینها چهل درص د مالیات میگیرم؛ نه
قیمشان هستم و نه نوکرشان بلکه با آنها شریکم .او
معتق د بو د نجات اقتصادی هر کشوری در گرو بخش
خصوصیای است که در کنار دولتش ایستاده باشد.

«کار را به دست
اینهابدهید».
منظورش از
اینها ،بخش
خصوصی بود.
او خطاب به
آقای الریجانی
میگفتشماها
بای د حکومت کنید
و کارها را همینها
(بخشخصوصی)
بای د انجام بده د و
دولت و حکومت
تنها بای د ناظر
باشد.
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چانهزنی میکنم که غرف��ه خوب بگیرم و بع د هم
دس��ت دولت خودم را در دس��ت دولت این کشور
میگذارم و س��عی میکنم رابطهشان بهتر از قبل
ش��ود .تا جایی که فردای آن روز آقای احم دینژاد
یک پروتکل پنج س��اله را با چینیها امضا کرد .آن
موقع ه��م هنوز تحریمهای جدی د با این وس��عت
شروع نش��ده بو د و ما در آس��تانه آن قرار داشتیم.
من بخش
آن پروتکل را ک��ه احم دینژا د با کمک ِ
خصوص��ی امضا کرد ،در جریان تحریمها خیلی به
ما کمک کرد .از این تجربه که بگذریم،امس��ال من
اول همان زمان بو د که
دو سفر به چین رفتم؛ سفر 
جناب دکتر الریجانی رییس مجلس میخواستن د به
چین برون د که من خودم از ایشان خواهش کردم و
طی یا دداشتی برایشان نوشتم من رییس اتاق ایران
و چین هس��تم اگر برایتان امکان دار د من هم شما
را در این س��فر همراهی کنم و بع د هم به ایش��ان
نوشتم من در این سفر مفی د هستم و مضر نیستم.
آقای الریجانی هم قبول کردن د و ما به اتفاق ایشان
به چین رفتیم و آقای مجیدرضا حریری هم همراه
من بودند .آقای الریجانی هم در تمام جلساتش��ان
م��ن و آقای حریری را با خودش��ان بردند .وقتی به
جلسهای که رییسجمهور چین با آقای الریجانی
داش��ت رفتیم ،رییسجمهور چین هم اس��تقبال
زیادی از ما به عنوان رییس اتاق ایران و چین کرد.
بع د در حین جلس��های که داشتیم ،رییسجمهور
چی��ن به آق��ای الریجانی گفت« :کار را به دس��ت
اینها بدهید ».منظورش از اینها ،بخش خصوصی
بود .رییسجمهور چین گفت کار را به دست اینها
بدهی د و هر کجا که اشتباه کردن د تنبیه و هرجا هم
که درست عمل کردن د تشویقشان کنید .او خطاب به
آقای الریجانی میگفت شماها بای د حکومت کنی د و
کارها را همینها (بخش خصوصی) بای د انجام بدهد
و دولت و حکومت تنها بای د ناظر باشد .نتیجه حضور
همزمان ما با رییس مجلسمان این ش د که قرار شد
ما تا پنج سال دیگر در چین حضور داشته باشیم و
برای همین دو غرفه و دفتر و  ...گرفتیم .ضمن اینکه
حضور ما در کار خو د دکتر الریجانی هم تاثیر مثبتی
داشت .اما در مور د سفر آقای دکتر روحانی که شما
پرسیدید .خب آقای روحانی وقتی انتخاب ش د ما به
ایشان تبریک گفتیم و تازه رییس خودمان را هم به
دولت ایشان داده بودیم .آقای نهاوندیان به هر حال
از ما بودن د که االن رییس دفتر ایشان ش دهاند.
وقتی آقای روحانی قرار ش د به چین برون د من
به آقای نهاوندیان تلفن زدم و گفتم ما میخواهیم
ایشان را در این سفر همراهی کنیم .آقای نهاوندیان
گفتن د لیست ما بسته ش��ده ولی شما آنجا به ما
ملحق ش��و .من ب��ا زبان نزدیک به ش��وخی به او
یدهم
گفتم باش�� د من خودم میآیم اما اجازه نم 
آنجا به من بیاحترامی ش��ود .به آقای صفری که
سفیرمان اس��ت تلفن کردم و ایشان را در جریان
این مساله و صحبتهایم با آقای نهاوندیان گذاشتم.
از آق��ای صفری هم خواس��تم در چین حدو د ۱۰

دقیق��ه از رییسجمه��ور برای م��ن وقت مالقات
ر همان صف اس��تقبال
بگیرد .آقای روحانی هم د
من را بغل کر د و پرس��ی د کجا بودی و کی آمدی؟
گفتم من همین امروز به ش��ما ملحق شدم .آقای
روحانی هم گفتن د شما همهجا باش ،چون من دیر
رس��یده بودم و درواقع روز آخر سفر آقای روحانی
به ایش��ان ملحق شدم .آقای روحانی گفت ما االن
یک میهمانی برای ایرانیهای مقیم چین داریم و
ش��ما هم حتما باشید .ما هم رفتیم .صفری آم د و
رییس یک سازمان بزرگ تجاری چین هم از طرف
بخش بازرگانی چین در آن میهمانی آمده بود .او از
صفری که سفیر ما بو د پرسی د ما با چه کسی باید
صحبت کنیم؟ صفری هم به من اشاره کر د و گفت
ایشان نماینده بخش خصوصی ما هستند .در آن
جلس��ه هم قرار بو د سه نفر صحبت کنند؛ یکی از
ایرانیان مقیم چین ،دو نفر هم از کسانی که از ایران
آم دهاند .آقای روحانی به من اش��اره کردن د که در
آن جلسه صحبت کنم .احترامی که آقای روحانی
در آن جلس��ه به من گذاشت باعث ش د رییس آن
سازمان تجاری بزرگ چین بفهم د که روابط من به
عنوان بخش خصوصی ایران با دولتم خوب است
و او میتوان د روی من حس��اب باز کند .همین کار
باعث ش د ما بتوانیم با آن سازمان تجاری بزرگ یک
قراردا د سه ساله ببندیم.
این پروتکل را دولت قرار است اجرا کن د و نفع آن
برای دولت اس��ت .من بع د از این همه سال هنوز با
چین کار تجاری نمیکنم .نه وارداتی از چین دارم و
نه صادراتی؛ صادرات من هم به هنگکنگ است و نه
چین ،اما راه دولت را باز میکنم .خالصه اینکه تاجر
اگر به نظام وفادار باش�� د و درایت الزم را نیز داشته
باش د قطعا میتوان د به دولت در برقراری ارتباط خوب
سیاسی کمکهای زیادی بکند .ارتباط اقتصادی هم
سر جای خودش است؛ من االن هر سال چهار هیات
به چین میبرم و از پنج ،شش هیات چینی هم در
ات��اق ایران و چین پذیرایی میکنم .هر کدام از این

هیاته��ا که میآین د و میرون د وقتی با وزرای ما یا
وزرای خودشان برخور د میکنند ،میگوین د قدر این
اتاق ایران و چین را بدانید .من در آن جلسهای که
در چین در حضور رییسجمهور سخنرانی کردم به
ایش��ان گفتم آقای دکتر روحانی ما توقعی از شما رییسجمهور
نداریم و تنها خواس��ته ما این اس��ت که اگر به درد
چین به آقای
کشور میخوریم ،ش��ما از این ظرفیت ما استفاده
الریجانیگفت:
یدهند.
کنید .همین کار را هم دارن د انجام م 
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د ايرانمهر
عكس :امي 

دیپلماسیتجاریومعجزههایبخشخصوصی
میزگر د «آین دهنگر» با حضور علینقی خاموشی ،محمدحسین مالئک و بابک افقهی
دهنگر»
عظیم محمودآبادی « :دیپلماسی تجاری» موضوع این میزگر د «آین 
بود .در این بررسی درباره آثار متقابل دیپلماسی و فعالیتهای تجاری تالش
کردیم بحثها را بیشتر بر مصادیق متمرکز کنیم و برای همین اصرار داشتیم
دهنگر بیشتر به بیان تجربیات و خاطرههای خودشان در رابطه
میهمانان آین 
تا
ِ
با اثرگذاری فعالیتهای تجاری بر مناس�بات جهانی کش�ورمان یا بالعکس
بپردازند .علینقی خاموشی رییس سابق اتاق بازرگانی ایران که تجربه حضور
بیس�توهفت س�اله را بر پارلمان بخش خصوصی در کارنامه خو د دارد ،به
همراه محمدحسین مالئک سفیر اسبق ایران در کشورهای چین و سوئیس
و همچنین بابک افقهی رییس سابق سازمان توسعه تجارت در دولت دهم
د است روابط
دهنگر بودند .خاموشی معتق 
میهمانان این ش�ماره میزگر د آین 
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موض�وع میزگ�ر د ما «دیپلماس�ی تجاری»
اس�ت .اینکه روابط تجاری با کشورهای مختلف
چقدر میتوان د به بهبو د مناس�بات م�ا با جامعه
جهانی و روابط بینالمللیمان کمک کن د و ما از این
ظرفیت تاکنون چقدر توانستهایم استفاده کنیم و
احیانا چه فرصتهایی را در این راس�تا از دس�ت
دا دهایم .با مروری بر تجربیات گذشته ،میخواهیم
به ارائه طریقی برای آینده برسیم تا این بحث در
ح� د و ح�دو د خ�و د بتوان د م�ا را در اس�تفاده از
فرصتهای احتمالی که از طریق تجارت و بازرگانی

اقتصادی بین کشورها مستلزم ایجا د رابطه بین بخشهای خصوصی کشورها
د از انقالب را تا
با یکدیگر اس�ت .مالئک که سابقه همکاری با دولتهای بع 
د اس�ت که
پیش از روی کار آمدن دولت نهم در کارنامه خو د دار د نیز معتق 
بخ�ش خصوصی م�ا در وضعیت فعلی ضعیفتر از آن اس�ت که در اقتصاد
دهای ایفا کند.
د نقش تعیینکنن 
کشور و به تبع آن در دیپلماسی تجاری بتوان 
دینژا د بخش خصوصی ما را دارای
اما افقهی از مدی�ران دولت محمو د احم 
د دیپلماسی تجاری
د که در رش� 
یدان 
دیهای بس�یار قابل توجهی م 
توانمن 
د نقش بسیار پررنگی داشته باشد .متن پیش رو ،حاصل
کش�ورمان میتوان 
بحثی است که در ظهر یکی از گرمترین روزهای ماه رمضان نزدیک به سه
ساعت به طول انجامید.

عای د سیاس�ت خارجی کش�ورمان میشو د یاری
کند .شای د بهتر باش د این بحث را با آقای خاموشی
ش�روع کنیم که نزدیک به سه دهه ریاست اتاق
ایران را برعهده داشتن د و حتما خاطرات فراوانی از
بزنگاههایی که اقتصا د به یاری سیاست آمده است
دارند.
خاموش�ی :ابت��دا بای د اش��اره کنم که ما با کش��ورها

روابط اقتصادی نمیتوانیم داش��ته باش��یم مگر اینکه
بخش خصوصی هر دو کش��ور با هم کار کنند .یعنی
رواب��ط اقتصادی با دولتها به وج��و د نمیآید .چراکه

دولتها در پی منافع کالن خو د هس��تن د و چه بس��ا
گاهی میرون د با یک کش��وری کار میکنن د که از آن
متضرر هم میش��وند .منتها این کار را برای سیاس��ت
یدهند .اجازه بدهی د یک قدم عقبتر برویم و
انجام م 
بپرس��یم در اقتصا د یک کشور ،سیاست بای د اقتصا د را
اداره کن د یا اقتصا د بای د سیاس��ت را اداره کند؟ ش��اید
همین آقای مالئک که االن اینجا هستن د این صحبت را
پانزده سال پیش از خو د من در چین شنیده باشن د که
گفتم« :بس کنی د دیپلماتها! شما کمی کنار بکشید
و اج��ازه بدهی د که اقتصا د کار خ��ودش را انجام بدهد

افقهی :دیپلماسی تجاری نیازمند
همراهی همه بخشهای حاکمیتی
و بخش خصوصی است

مالئ�ک :بخ�ش خصوصی م�ا در
مقایس�ه با بخ�ش خصوصیهای
جهان در مرحله جنینی قرار دارد

ما جواب مثبت بدهید؛ ما برای پرداخت بدهی خودمان،
دو تا سه سال زمان نیاز داریم .شما دو ،سه سال به ما
زمان بدهی د و بع د از آن بدهی خودتان را در یک دوره
پنج س��اله با بهره کامل بگیرید .مولر گفت« :آن موقع
میتوانی د بدهید؟» گفتم« :بله .میتوانیم ».همان زمان
یک آقایی که در اتاق ایران و آلمان فعالیت میکر د در
ایران بازداشت شده و به زندان افتاده بود .اتهام او این بود
که با یک زن ایرانی رابطه داشته است .من قبل از رفتن
به آلمان به آقای یزدی رییس قوه قضائیه تلفن کردم و
با ایشان یک حال و احوالپرسی کردم و بع د هم گفتم
من یک هیاتی تشکیل دا دهام و فردا میخواهم به آلمان
بروم .ایشان هم به من گفتند« :در این شرایط؟» گفتم:
«خب از من این را خواستهاند ،حاال چه کار کنم؟» ایشان
هم گفتند« :خب موفق باشی ».گفتم« :صبر کنی د من
با شما کار دارم ».بع د گفتم یک آلمانی که کارمن د اتاق
بازرگانی است االن در زندان شماست .ایشان هم تایید
کردند .بع د پرسیدم با او میخواهی د چه کار کنید؟ چون
االن م��ن میخواهم بروم آنج��ا و اینها حتما در مورد
وضعیت شهروندشان از من سوال میکنند .بع د آقای
یزدی به من گفت خودت چه پیش��نهادی داری؟ من
هم گفتم« :این متهم یک مسیحی است که با یک زن
ایرانی رابطه داش��ته است .او که مسلمان نیست حاال
ش��ما بخواهی د ح د را بر او جاری کنید ».از من پرسید
یعنی چه کارش کنیم؟ من هم گفتم سوال پرسیدن
ندار د که ،آزادش کنی د برود .خالصه آقای یزدی قبول
کرد .بع د باز هم من پیگیر بودم و پرسیدم به من بگویید
دقیق��ا تا کی او را آزا د میکنید؟ ایش��ان هم گفتن د تا
هفتا د و دو ساعت دیگر آزادش میکنیم .بع د من گفتم
این قول ش��ما را من آنجا استفاده میکنم و میگویم
و ایش��ان هم گفتن د ایرادی ندارد .این قضیه در آلمان
ر همان مالقات ما ب��ا مولر به دردمان خورد .وقتی
و د
صحبتهای ما با او در اتاقش تمام ش�� د و شرایط ما را
قبول کر د موقع خداحافظی گفت من تا جلوی اتومبیل

علینقیخاموشی:
جلسهتشکیل
شد و یک دفعه
یک نفر از وسط
جمعیت با همان
ی با
زبان آلمان 
اشاره به تلکسی
که دستش بود
گفت« :این را
میبینی؟  این
چهار هزار
مارک را بانک
شما پرداخت
نمیکند .آن
وقت تو آم دهای
اینجا از روابط
حرف میزنی؟»
خندیدم و گفتم:
«اتفاقا برای همین
آم دهام».

نگر
آینده

خاموشی :صدراعظم آلمان گفت
پیام ش�ما را گرفتم و ب�ا تقاضای
استمهالموافقتمیکنم

درواق�ع میخواس�تی د از او ب�رای پرداخت
بدهیهایمان مهلت بگیری� د و در این فاصله هم
کاره�ا ادامه پیدا کن د و تعاملات اقتصا دیمان با
آلمان قطع نشود.
خاموشی :بله همینطور است .گفتم شما به استمهال
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و راه��ش را پیدا کند ».مقام معظ��م رهبری فرمودن د
«اقتصا د مقاومتی» ش��دنی نیست مگر اینکه اقتصاد،
سیاست را اداره کند .اداره کردن سیاست توسط اقتصاد
مصداقش همان بوده است که مسئوالن افرا د همچون
بن��ده را به عنوان رییس اتاق ای��ران اعزام میکردن د تا
کمک کنم مشکالت سیاس��ی را حل کنم .آن زمانی
که زبان سیاسی دیگر از اثرگذاری افتاده بو د به ما روی
میآوردن�� د و ما به عنوان بخش خصوصی میرفتیم و
اقدام میکردیم .در یکی از دولتهای گذشته اعتبار ما
در دنیا مخدوش شده بو د و به جایی رسیده بودیم که
بانک مرکزی ما حتی کوچکترین ال.سیها را پرداخت
نمیکرد .اعتبار ما خیلی مخدوش ش��ده بو د و ریسک
ما در خارج به باالی ۳۰درص د رس��ید؛ یعنی اسنا د ما
۳۰درص د ریسک
را که میخواستن د بخرن د و نق د کنند ،
داشت .باالخره غیرمستقیم از ما خواستن د که ببینیم
چه کار میتوانیم انجام بدهیم .همین آقای موسویان که
االن هم هست در آن زمان سفیر ایران در آلمان بود .ما
یک هیاتی حدو د بیست نفر تشکیل دادیم و با اتاق ایران
و آلمان هم هماهنگ کردیم چون آن زمان روابطمان
با آلمان خیلی خوب بود ،رفتیم به آلمان و چهار سمینار
در چهار ایالت آلمان تشکیل دادیم .ابتدا وار د هامبورگ
ش��دیم و آقای موسویان هم آمده بود .در البی نشسته
بودیم که ایشان پرسید« :سی د برای چه آم دهای اینجا؟»
گفتم« :آم دهام مشکالت بدهیها را حل کنم ».گفت:
«خیلی اوضاع خراب اس��ت ».گفتم« :چطور؟» گفت:
«اصال ممکن است در جلسه ز د و خور د بشود ».گفتم:
«خ��ب فوقش کتک میخوریم (خن��ده) ».صبح فردا
جلسه ما تشکیل ش�� د و حدو د پنجاه ،شصت شرکت
آلمانی ش��رکت کرده بودند .در پنل آنجا ،رییس اتاق
مش��ترک آلمان و ایران و سفیرمان آقای موسویان هم
بود .من شروع به صحبت کردم و یک دفعه یک نفر از
وسط جمعیت که تلکس در دست داشت با همان زبان
آلمان��ی و با صدای بلن د گفت« :چه میگویی؟» گفتم:
«چه ش��ده مگر؟» بع د با اشاره به تلکسی که دستش
بو د گفت« :این را میبینی؟ این چهار هزار مارک است.
این چهار هزار مارک را بانک شما پرداخت نمیکند .آن
وقت تو آم دهای اینجا از روابط حرف میزنی؟» خندیدم
و گفتم« :اتفاقا برای همین آم دهام ».بع د شروع به شرح
دادن کردم و مدل بحثم هم این بو د که بگویم ایران با
مشکالتی روبهرو شده که خریدش مازا د بر احتیاجش
بوده است و در اثر اعتباراتی که اروپا از جمله آلمان به
کش��ور ما داده ،ما بیش از ح د نیازمان خری د کر دهایم
و ح��اال هم درآم د کافی برای بازپرداخت اینها نداریم.
بع د ه��م ادامه دادم و گفتم ...« :ام��ا از اینجا من برای
دولت آلمان یک پی��ام دارم؛ دولت آلمان بدان د االن به
خاطر وضعیتی که برای اعتبار ایران پیش آمده ،تا جایی
ک��ه من خبر دارم بیش از چهار هزار ش��رکت کوچک
و متوس��ط آلمانی درگیر هستند .ما انقالب کر دهایم و
االن هم زیا د از انقالبمان نگذش��ته است .ما میتوانیم
به خودمان فش��ار بیاوریم و هزینههایمان را کم کنیم
اما دولت آلمان! این گرفتاریهای شما چطور برطرف
خواه د شد؟ ما مانن د آن تاجر ورشکستهای هستیم که

در ورشکستگی خودش مقصر نیست اما به هر حال این
اتفاق افتاده است .چون در بازرگانی دو نوع ورشکستگی
داریم ،یکی ورشکستگی به تقصیر است که خب طرف
زندان میرو د و دیگری ورشکستگی به تقصیر نیست .در
این مور د دوم بازاریها میآین د کمکش میکنن د تا هم
به زندان نیفت د و هم بتوان د بدهیهایش را بدهد .حاال
همین مساله هم در بازرگانی بینالمللی مطرح است و ما
انتظار داریم اگر آلمان میخواه د مشکلش برطرف شود،
ش��رایط ما را درک کند .ما قبول داریم که بدهکاریم و
حاضریم بدهی خودم��ان را با بهره آن پرداخت کنیم.
اما شما بیایی د جلو و مج ددا کار را با هم راه بیندازیم».
این را گفتم و جمعیتی که بو د شروع به کف زدن کرد.
وقتی از روی سن پایین آمدم ،موسویان گفت« :سید!
ای واهلل ،م��ن منتظر بودم ک��ه آن باال کتک بخوری».
ما بع د از این س��مینار چن د جلسه دیگر در ایالتهای
مختلف داشتیم تا اینکه سوار هواپیما شدیم برای رفتن
ب��ه کلن تا بتوانیم آقای «مولر» مع��اون وزارت دارایی
آلمان را ببینیم .وقتی در هواپیما بودیم به موس��ویان
گفتم این آقای مولر را نمیشناسم ،چطور آدمی است؟
موس��ویان هم گفت از آن آ دمهای تلخ اس��ت ولی اگر
بتوانی فقط ۱۰دقیقه جلس��هات را با او ادامه بدهی ما
پیروز هستیم .گفتم یعنی تا این ح د تلخ است؟ گفت
خودت میبینی .ما وقتی رس��یدیم و از هواپیما پیاده
شدیم غروب بو د و درواقع دیر شده بو د به خاطر همین
با عجله باالخره خودمان را به دفتر آقای مولر رساندیم.
رفتیم باال در دفترش که یک اتاق کوچکی بو د نشستیم.
سالم و علیکی کردیم و او هم با آن نخوتی که داشت با
پررویی تمام گفت« :برای چه آم دهای د اینجا؟» من هم
گفتم« :برای مش��کالت اقتصا دیای که بین دو کشور
هس��ت آم دهام اینجا با شما صحبت کنم تا این مساله
یدانی د هفته پیش
را حل کنیم ».مولر گفت« :ش��ما م 
رییس بانک مرکزی با وزیر داراییتان در راه برگشت از
نیویورک آمدن د همینجا و با من صحبت کردند؟» من
هم گفتم« :این مساله را االن میشنوم ».گفت« :من از
آنها پرسیدم باالخره شما کی میخواهی د بدهیهایتان
را بدهید؟ آنها به من گفتن د از شش ماه دیگر شروع به
پرداخت میکنیم ».وقتی مولر این را گفت من خندیدم.
از من پرسید« :چرا میخندی؟» گفتم« :به شما دروغ
گفتهاند ».سریع گفت« :یعنی چه؟» من گفتم« :دروغ
گفتهان د چون ندارن د که بدهی ش��ما را بدهند ».گفت:

«چه با جرات هم صحبت میکنی!» من گفتم« :خب
من پروتکلی نیستم که بخواهم با مالحظه حرف بزنم.
من از بخش خصوصی اقتصا د کش��ورم آم دهام و دارم
حقیقت را به شما میگویم .االن هم میگویم آنها به
ش��ما دروغ گفتهان د و ما نداریم این پول را ش��ش ماه
دیگر بدهیم ».گفت« :خ��ب حاال چه کار میخواهید
بکنید؟» من گفتم« :خ��ب برای همین که چه کاری
بای د بکنیم اینجا آم دهام ».این را گفتم و او آرام ش د و بعد
ش��روع به شرح دادن کردم .گفتم اگر شما میخواهید
موضعتان در ایران قوی باش�� د و اقتصادتان در کش��ور
ما بمان د و همچنین بهترین شریک ایران باشی د  -که
االن هس��تید -و این ش��رایط بتوان د ادامه پیدا کن د راه
حل مشخصی دارد .رابطه اقتصادی ما نیازمن د استمهال
است.
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی

بابکافقهی:
بخشخصوصی
ما میتوانسته از
طریقارتباطات
غیر رسمی
با بخشهای
خصوصی
کشورهایدیگر،
بدون اعتنا به
دیدگاههای
مقاماتسیاسی
ورو د پیدا کند
و خودشان
مسائلشان را حل
کنند.
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شما را بدرقه میکنم .همینطور که از پلهها داشتیم به
اتفاق هم پایین میآمدیم از من پرسید« :راستی شما
با ای��ن آقا چه کار میخواهی د بکنید؟» من هم گفتم:
«او دو روز دیگر آزا د میشود ».گفت« :جدی؟» گفتم:
«بله» گفت« :آخر گفتهان د میخواهن د او را اعدام کنند».
گفتم« :نه .چیزی نیست .آزا د میشو د و من هم خودم با
رییس قوه قضائیهمان صحبت کر دهام و این مساله را از
او شنی دهام ».همین آقای مولر موقعی که میخواستیم
سوار ماشین شویم در ماشین را برای من باز کرد .شب
آخری هم که میخواستیم برگردیم ایران قبل از رفتن
به فرودگاه به دیدن وزیر صنایع متوسط و کوچک آلمان
رفتیم که باز هم آقای موس��ویان همراهمان بود .وقتی
وار د دفتر وزیر شدیم و سالم و علیک کردیم بیمقدمه
گفت« :آقای خاموش��ی! م��ن از دفتر صدر اعظم برای
ش��ما پیامی دارم .آقای صدر اعظم از من خواستن د تا
از ش��ما به دلیل سفرتان به آلمان تشکر کنم و ایشان
تاکی د کردن د که تمام سخنرانیهای شما در این چهار
سمینار را پیگیری کر دهان د و همچنین از من خواستند
تا به شما بگویم ایشان پیامتان را گرفتهان د و با تقاضای
استمهال شما موافقت میکنن د و همچنین به اندازه ۱۰
میلیار د مارک هم در برنامه پنج س��اله دومتان شرکت
میکنیم ».با شنیدن این پیغام صدر اعظم آلمان تمام
خستگی از تن ما بیرون رفت .یادم هست وقتی من به
تهران رس��یدم هنوز فرصت نکرده بودم گزارشم را به
آقایان ارائه دهم اما خو د آلمان اعالم کر د که استمهال
را پذیرفته است .بع د از آن هم ژاپن جلو آم د و آن هم با
درخواست استمهال ما موافقت کرد .این یکی از کارهای
ما به عنوان بخش خصوص��ی بو د که درواقع گرهی از
مش��کالت دولت و کش��ور را در آن مقطع باز کرد .باز
هم بگویم؟
مور د دیگر اینکه ما در این جلسات ستا د هماهنگی
که به ریاس��ت آقای واعظی برگزار میش�� د ش��رکت
میکردیم .از همه وزارتخانهها آنجا حضور داشتن د و ما
را هم دعوت میکردند .همان مقطعی بو د که ریس��ک
بیمه تجارت م��ا باال رفته بود .من به آقایان گفتم چرا
برای این مس��اله فکری نمیکنید؟ آخر اینطوری که
نمیش��و د کار کرد .آقای نواب (مع��اون وزارت دارایی
و مسئول س��رمایهگذاری خارجی) که در آن جلسات
حضور و نس��بت به م��ن هم لطف خاصی داش��تند،
گفتند« :باز خاموش��ی شروع کرد! آقای خاموشی! این
یک مس��اله اقتصادی نیست بلکه سیاسی است ».من
هم گفتم قبول دارم که سیاس��ی اس��ت اما بای د اقدام
کنید .ایش��ان گفتن د این کاری نیست که از دست ما
بر بیای��د ،من هم گفتم پس خودم اقدام میکنم .یک
هیاتی راه انداختیم .ش��ورای بیمههای اروپا متشکل از
پنج شرکت اس��ت؛ با چهارتا از این شرکتها مالقات
و مذاکره شخصی کردیم .شای د باورتان نشو د اما وقتی
میخواستیم از آلمان خارج شویم رتبه ما از ع د د هفت
به چهار رسیده بود!
یک اتفاق دیگری که افتا د بر س��ر مس��اله سلمان
رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی بود .قضیه سلمان
رش��دی به اینجا رسی د که تمام س��فیران اروپا جمعا

اعتصاب کردن د و از کش��ور ما رفتند .هیات مدیره اتاق
ایران -فرانسه آمدن د دفتر من و گفتن د برای خداحافظی
آم دهایم چون میخواهیم اتاق را تعطیل کنیم .آن روی
من باال آمد؛ گفتم« :ش��ما فکر میکنی د ما در اتاق چه
وظیف��های داریم؟ در حالت عادی ک��ه ما کاری انجام
یدهیم .در وضعیت بحرانی است که اتاق بای د خودش
نم 
را نش��ان بدهد ».گفتند« :یعنی چ��ه؟» گفتم« :االن
س��فیران کش��ورهای اروپایی از جمله سفیر فرانسه از
کشور ما رفتهاند .من به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران
از شما میخواهم سفیر فرانسه را برگردانی د و خو د من
هم برای این کار به شما کمک میکنم ».همان موقع به
فرانسه رفتم و با رییس اتاق بازرگانیاش صحبت کردم
و دیدم او هم میگوی د این س��فیران بیهوده این کار را
انجام دا دهاند .گفتم «حاال خالصه اینطوری ش��ده و ما
میخواهیم برشان گردانیم ».بع د او به من گفت «خیلی
خب من درس��تش میکنم ».دقیقا یادم نیست اما به
گمانم حدو د یکی دو هفته بع د سفیر فرانسه به تهران
برگشت و پشت سر او سفیران دیگر کشورهای اروپایی
هم راه افتادند.

آقای مالئک شما از تجربیات خودتان در این
زمینه بگویی� د و بفرمایی د که با توجه به س�ابقه
حضور طوالنیتان در پستهای مختلف مرتبط با
مسائل جهانی و سیاس�ت خارجی کشورمان ،در
کجاها بخش خصوصی به کمک دستگاه سیاست
خارجی آمده و گرهی را باز کرده است؟
مالئ�ک :دولتها بای د نماین��ده بخش یا بخشهایی از

جامعه و پاس��خگوی یک سری مطالبات آنها باشند.
این دولتها درواقع تالش میکنن د مطالبات آن بخشی
از جامعه را که نمایندگیاش میکنن د بیشتر رسیدگی
کنن د و همچنین سعی دارن د معیشت ،سالمت و رفاه
را ابتدا برای آن بخش��ی که به نمایندگ��ی از آنها به
قدرت رسی دهان د و در مرحله بع د برای جامعه بزرگتر
که درواقع کشورش��ان است محقق کنند .در کشور ما
به طور مش��خص از کودتای  ۲۸م��ردا د به این طرف،
دولت نماینده بخشهایی از جامعه نیست بلکه بیشتر
پاسخگوی یک «نیاز سیاسی» در جامعه است .همین
وضعیت خودش را تا انقالب ما در سال  ۵۷میکشان د و
میبینیم که باز دولتهای بع د از انقالب نیز قبل از اینکه
پاسخگوی رفاه جامعه باشن د درواقع پاسخگوی یک نیاز
سیاسی جامعه هستند .دولتهای ما درواقع دولتهایی
سیاسی هستن د که منبعث از یک درآم د ویژهای به نام
نفت تداوم مییابند .این مساله در اوایل انقالب خیلی
زیا د بو د و در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی تا
حدی تعدیل ش د و در دولت آقای خاتمی باز وضعیت
کمی بهتر از قبل ش د و در دولت آقای احم دینژا د هم
دیدیم که تا حدودی این وضعیت مج ددا تش��دی د شد
و به بزرگتر ش��دن دولت انجامید .همچنین از ابتدای
انقالب به این طرف ،متاسفانه بخش خصوصی ما پویا
نبوده و نتوانسته در عمق جامعه نقش تعیینکنن دهای
داشته باشد .بخش خصوصی ما به عنوان نماینده طبقه
جامعهمان همیشه ضعیف و ضعیفتر شده است و االن
هم واقعا وضعیت چندان روش��نی ندارد .عالوه بر این،

دولتهای ما همیشه به بخش خصوصی به عنوان یک
عنصر نابهکار نگاه میکر دهاند .البته بخش خصوصی ما
هم ب��ه دولت معموال به عنوان یک عنصر غاصب نگاه
میکن��د .بنابراین فضای جامعه م��ا به لحاظ تعاریفی
که از رابطه بخش خصوصی با دولت میش��و د فضای
مسمومی است .در حالی که ما نیازمن د تعاریف باثباتی از
این همان کاری است که چینیها
این مقولهها هستیم؛ 
کردند؛ ما هم دائم بر بخش خصوصی تاکی د میکنیم
اما دولت یک برداشت از آن دارد ،قوه قضائیه برداشتی
دیگر ،مجلس یک برداشت دیگر ،خو د فعاالن اقتصادی
برداشت کامال متفاوت و ...بنابراین ما در مور د تعاریف
بخش خصوصی حتی به لحاظ تئوریک نیز شاه د یک
نظام بسیار نابسامانی هستیم .حاال اگر بخواهم از اینجا
وار د موضوع س��وال شما ش��وم .بای د اشاره کنم که به
هر حال هر کش��وری ارتباطات گستر دهای را با کشور
دیگری دار د و یک بخشی از این ارتباطات هم طبیعتا
تجارت اس��ت .درکش��ور ما اما با توجه به اینکه دولت
همیشه بزرگترین واردکننده و همچنین بزرگترین
مصرفکننده بوده ،این دیپلماسی تجارت خیلی تعریف
دقیقی نداشته است .من دیده بودم مسئوالن و اعضای
اتاق بازرگانی به این طرف و آن طرف سفر میکنن د و
تماسهایی را با نقاط مختلف دنیا برقرار میکنن د اما در
یدیدیم که واردکننده گندم و اینها
انته��ای کار باز م 
باز خو د دولت است .یعنی این کارها دست بخشهای
خاصی از حاکمیت اس��ت و اساسا بخش خصوصی در
اینجا معنی ن��دارد .یا مثال در مور د پتروش��یمی االن
میبینیم با یک شرایط خیلی ویژه و حساسی بخشی
از فعالیتهای خصوصیسازی خیلی با سختی و کندی
در حال شکلگیری است .در مجموع بای د عرض کنم
ما بخش خصوصی بسیار ضعیف و دولت سیاسی بسیار
قوی داریم و این دولت سیاس��ی بس��یار ق��وی اجازه
تاثیرگذار به اندازه کافی به بخش خصوصی به معنای
یدهد.
واقعی آن نم 
منظورت�ان از «دول�ت» ،دول�ت خاصی هم
نیس�ت و معتقدی د که این مش�کل یک مشکل
پایهای در کشور ماست .درست است؟
منظورم نها د دولت اس��ت و در این مورد

مالئ�ک :بله،

واقع��ا بین دولته��ای مختلف ،تفاوت زی��ادی وجو د
نداش��ته و اگر تفاوتی هم بوده اندک بوده اس��ت .االن
کنترل چیزی حدو د هش��تا د درص د از واردات را دولت
یده د و یا اصال مستقیما در دست خو د دولت
انجام م 
قرار داد .این به معنای آن است که بخش خصوصی در
نظام اقتصادی ما جایگاه مناسبی ندارد .خاطرم هست
در زمان ریاس��ت جمهوری آقای خاتمی ایشان برای
بازدی د از هنگکنگ رفته بودن د و آقای خاموش��ی که
االن در خدمتشان هستیم هم همراه ایشان بودند .برای
بازدی د به چن د ساختمان و برج بزرگ رفته بودن د و یادم
میآی د که آقای خاموشی در آن بازدی د به آقای خاتمی
گفتن د مبنای این برجها و ساختمانهای عظیمی که
داری د میبینی د «تجارت» است و واقعا هم درست است.
اساس��ا مبنای هنگکنگ ،بخش خصوصی و تجارت
اس��ت .زمانی که چین بودم خاطرم هست در آخرین

لحظات ماموریتم یک محاسبهای را انجام دادم و متوجه
شدم نزدیک شصت هیات از نمایندگان مجلس ما برای
بازدی د از مناطق آزا د چین به این کشور سفر کر دهاند.
هدف از این سفرها هم احتماال انتقال این تجربهها به
ایران بوده است .بع د حس��اب کردم اگر پول سفر این
هیاتها را ما در مناطق آزا د خودمان هزینه میکردیم
قطعا س��و د بیشتری داشت تا اینکه در طول آن پانزده
سالی که من در موردش صحبت میکنم پنجاه ،شصت
هیات نمایندگی از ایران به هنگکنگ بیاین د و واقعا هم
ذرهای از انعکاس این سفرها را در هیچ کدام از مناطق
آزا د کش��ورمان نبینیم .دلیلش هم روشن است چون
اساسا ساختار چنین چیزی در اینجا وجو د ندارد .ضمن
اینکه توجه داشته باشی د که قانونگذار ما نماینده بخش
خصوصی نیس��ت که در تدوین و تصویب آن مصالح و
منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرد .بلکه قانونگذار
هم قانونگذار سیاسی است.
اما از این بررسی آسیبشناسانه شما درباره
ضع�ف بخ�ش خصوصی و ع�دم تقوی�ت آن که
بگذریم ،همی�ن بخش خصوصی موج�و د و مثال
اتاقهای بازرگانی آیا به نظرتان نمیتوانن د نقش
جدی در تسهیل روابط دیپلماتیک ایفا کنند؟
مالئک :وقتی تحریمها شروع ش د درواقع ارتباط کشور

آق�ای افقهی ش�ما در دورهای ک�ه خودتان
متصدی سازمان توس�عه تجارت بودی د چقدر از
ظرفیتهای تجارت و بازرگانی برای دیپلماس�ی
کشور بهره گرفتید؟
افقه�ی :موضوعی که ش��ما برای این جلس��ه تعیین
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یعنی همان «دیپلماس��ی تج��اری» یک ترم
کر دهای د 
بینالمللی مشخص و معین در دنیا است« .دیپلماسی
اقتصادی» در سا دهترین تعریفاش درواقع عبارت است
از کاربر د منابع اقتصادی از طریق اعطای امتیاز یا اعمال
تحریم به منظور دس��تیابی به اهداف سیاسی .به این
میگوین د دیپلماس��ی اقتصادی که یک ترمینولوژی
کامال مش��خص در دنیا دار د و س��ردمداران استفاده از
دیپلماسی اقتصادی هم در جهان شناخته شده هستند.
البته توفیق در اجرای دیپلماسی اقتصادی هم نیازمند
هماهنگ��ی و همراهی همه بخشه��ای حاکمیتی و
همچنین بخش خصوصی اس��ت .البت��ه برای تحقق
آن مهارتهایی هم الزم اس��ت که درواقع بخش��ی از
فرمایش��ات آقای خاموش��ی در مور د انعطافپذیری،
مه��ارت ،ابتکار عم��ل ،قض��اوت درس��ت و آگاهانه،
برخ��ورداری از یک دانش و بینش عمیق مدیریتی ،به
اضافه مهارتهای فردی که وجو د دار د در قالب همین
مهارتها میگنجد .اما «دیپلماس��ی تجاری» یکی از
زیر مجموعههای «دیپلماسی اقتصادی» است .یعنی
درواق��ع از طریق دیپلماس��ی تج��اری دولتها تالش
میکنن�� د که با اتخاذ یک س��ری از خط مش��یهایی
که در برنامه خودش��ان دارن�� د از منافع تجاری بخش
عمومی و بخش خصوصی خودشان دفاع بکنند .منتها
در بعضی از ش��رایط این تبدیل به یک جاده دوطرفه
میشود؛ یعنی فقط دولتها نیستن د که از منافع بخش
خصوصی حمایت میکنن د بلکه االن میبینیم در خیلی
از کشورها سازمانهای غیردولتی ،مر دمنها د و درواقع
ان.جی.اوها در پیش��بر د دیپلماسی تجاری نقش قابل
توجهی ایفا میکنن د که موار د زیادی را آقای خاموشی
در صحبتهای خودش��ان اش��اره کردند .اما آنچه که
مهم است اینکه ما در کشورمان متاسفانه «دیپلماسی
تجاری» و «دیپلماسی اقتصادی» را بعضا مترادف با هم
استفاده میکنیم .ش��ای د از مفهوم دیپلماسی تجاری،
نوع حمایت دولت از بخش خصوصی ،تجار و بازرگانان
بیشتر به ذهن ما متبادر شده است .البته دولتها باید
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ما با سایر کشورها به یک ارتباط غیررسمی تبدیل شد
که االن هم همینطور است .اما اگر قبل از این اتفاقات
ما به بخش خصوصیم��ان امکانات و اختیارات الزم را
یدادی��م در وضعیت کنونی این بخش خصوصی در
م
رابطه ما با س��ایر کشورها واقعا میتوانست برای دولت
کار کند .این کار را نکردیم و برای همین هم در شرایط
بحرانی ،باب��ک زنجانیها میآین د که هش��تا د درصد
یدهند .من
را میبرن د و بیس��ت درص د را به کش��ور م 
خاطرم هست در دولت اول آقای هاشمی فعالیتهای
زیادی انجام ش د تا ما بتوانیم صادرات فرشمان را بیش
از پیش رونق ببخش��یم .چون مهمترین صادرات ما در
آن زم��ان بع د از نفت ،فرش بود .یعنی اگر درآم د نفت
ما حدو د س��ه میلیار د دالر بود ،هشتص د میلیون دالر
درآم د ناش��ی از صادرات فرشمان بود .خاطرم هست
همان موقع جلس��های در مرکز فرش زوریخ داشتیم و
وزارت بازرگان��ی هم به ما اعالم کرده بو د که ش��ما در
مجموعه مثال صدمیلیون فرش��ی که آور دهای د بیست
تخته فرش هم قاچاق شده است .برای وزارت بازرگانی
ما قاچاق این بیس��ت تخته فرش خیلی مهمتر بو د تا
آن صدمیلی��ون .برای من هم مهم ب��ود .من آن زمان
جوانی بودم که داش��تم در س��ایه سیاس��ت و انقالب
رش د میکردم و وقتی نگاه میکردم با خودم میگفتم
عجب نامردی بزرگی اس��ت که بیست قطعه فرش به
صورت قاچاق از کش��ور خارج شده باشد .اما بعدها به
این نتیجه رسیدم که ما ناگزیر هستیم از اینکه وجود
این مش��کل را بپذیریم تا بتوانیم آن هشتص د میلیون
دالر را کس��ب کنیم .اما همه بولتنهای آن زمان هم
برای اینکه بخش خصوصی ما را تضعیف کن د بیش��تر
یداد .در نهایت اینکه ،اگر ما
روی همین موار د مانور م 
بتوانیم یک ارتباط منظم و دقیقی بین دولت و بخش

خصوصی از لحاظ تئوریک و مفهومی ایجا د کنیم و در
این راستا یک تعریف مشخص از منافع ملی ارائه شو د
حتما ظرفیتهای این کشور میتوان د رش د بسیار قابل
توجه��ی را تجربه کن��د .االن در همه جای دنیا کارگر
به خارج میفرس��تن د تا ارز وار د کشور کن د اما ما اینجا
کار میکنیم و پول خودمان را به خارج میفرستیم تا
پول نیاز خانوادهمان را در آنجا تامین کنیم .س��یصد،
چهارصدهزار نفر ایرانی که در کانادا زندگی میکنند،
همه از فرهیختگان و س��رمای هداران بزرگ کش��ور ما
هستند .اینجا کار میش��و د و پول آن در کانادا هزینه
میشود؛ یعنی عکس رون د دنیا .خب دلیلش هم وجود
همین ناهماهنگیها و همین ضعف بخش خصوصی
است .این بخش خصوصی را دولت بای د تقویت کند.

از صادرکنن��دگان و تجاری که به صورت بالقوه حضور
دارن د و میخواهن د در بازارهای مختلف حضور داشته
باشن د حمایت کنن د تا آنها را از اشتباهات استراتژیک
احتمال��ی در بازارهای هدف مصون نگ��ه دارند .اما آن
چیزی که مسلم اس��ت اینکه وقتی روابط سیاسی دو
کشور یا یک کشور با کش��ورهای دیگر دچار اختالل
میش��ود ،بخش خصوصی به ویژه بنگاههای اقتصادی
ک��ه در حوزههای تجاری فعالیت میکنن د مش��کالت
زیادی را متحمل میش��وند .دلیلش هم این است که
یدهند،
بخشی از بازارهای صادراتی خو د را از دست م 
یا اجرای قراردادهای تجاریشان به مشکل برمیخورد،
ی��ا صندوقهای تامین اعتبارات دیگر نیازهای آنها را
یدهند ،در سرمایهگذاریهای مشترک ایجاد
پوشش نم 
اختالل میشود ،تامین قطعات ،تجهیزات و لوازم یدکی
و موا د اولیه تولی د با مش��کالت جدی روبهرو میشو د و
لذا با تمام وجو د اولین بخش��ی که در حاکمیت شاید
احساس میکن د که فشار اقتصادی بر آن تحمیل شده
بخش خصوصی است .یعنی شای د دولتها به خصوص
دولتهایی که به منابع نفت وابس��ته هستن د آن قدر
فشار را لمس نکنن د که بخش خصوصیای که در میدان
عمل قرار دار د درک میکند .چرا که بخش خصوصی
به عینه دار د میبین د که س��طح تولیدش کاهش پیدا
کرده ،واحدهای تولی دیاش مجبورن د بخشی از نیروی
کار خ��و د را از ادامه فعالیت معاف کنن د و یا در تامین
قطعات خو د به مشکل برخور دهاند .در همه جای دنیا
هم معم��وال اتاقهای بازرگانی ،اتحادیهها ،تش��کلها
و در ی��ک کالم بخشهای خصوص��ی در این وقتها
س��اکت نمینشینند .یعنی در چنین مواقعی مراودات
بخشهای خصوصی اتفاقا بیشتر از قبل میشو د و این
کار را در چارچوب اع��زام هیاتهای تجاری ،برگزاری
نمایشگاهها ،فعال کردن اتاقهای مشترک بازرگانی و
یدهند .شای د یکی از موضوعاتی که برای
غیره انجام م 
ما بهخصوص در چن د س��ال اخیر با اعمال تحریمهای
شدیدی که متحمل آن ش��دیم واقعا جای بحث دارد
همین عدم توجه به امکان یا فرصتی است که در اختیار
داشتهایم .یعنی بخش خصوصی ما میتوانسته از طریق
ارتباطات غیر رسمی با بخشهای خصوصی کشورهای
دیگر ،بدون اعتنا به دیدگاههای مقامات سیاسی ورود
پیدا کن د و خودشان مسائلشان را حل کنند .خاطراتی
که آقای خاموش��ی میفرمودن د برای من خیلی جالب
بو د چون واقعا خیلی از این مس��ائل و مش��کالتی که
ناش��ی از تیرگی روابط سیاسی بین کشور ما با برخی
کشورهای دیگر بود ،توسط بخش خصوصی پیگیری و
دنبال شده و بع د هم به نتیجه رسیده است .اما در کشور
خودمان علیرغم اینکه آقای مالئک فرمودن د ما بخش
خصوصی قوی نداریم ،من میخواهم بگویم اتفاقا نظر
متفاوتی دارم و معتقدم در این سی و چن د سالی که از
پیروزی انقالب اسالمی گذشته و با سعی و خطاهایی
که در طول دوران اقتصادی ،جنگ تحمیلی و فشارهای
مختلف تحریمی که تجربه کر دهایم ،بخش خصوصی
ما یک بخش خصوصی آبدیده و مجربی ش��ده است.
االن در ص��ادرات غیرنفتی ما  -حاال به غیر از میعانات
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی

بابکافقهی:
در خیلی از
کشورهااتاقهای
بازرگانی و بخش
خصوصی با هر
اقدامی که در
جهت بهبو د روابط
بینالمللیکشور
قرار دار د موافقت
میکنن د و با هر
نوع اتفاقی که
موجب اختالل
در این روابط
میشو دمخالفت
میکنند.
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گازی و پتروشیمی که دولت متکفل آن است -بخش
خصوصی ما واقعا در ح د بضاعت خودش خیلی موفق
عمل کرده و بسیار زیبا تحریمها را دور زده است .بخش
خصوصی ما در این چن د س��ال به ویژه بع د از قطعنامه
چهارم شورای امنیت که علیه ایران صادر شد ،خیلی از
روزنههای کاری و مراودات تجاری خو د را با دنیای خارج
حفظ کرده و همه اینها مبتنی بر آن ش��رایط خیلی
سختی بو د که ما در دوران دفاع مقدس تجربه کردیم
و این واقعا جای خوشحالی دارد .بنابراین دولتها حتما
بای د توجه کنن د به بخش خصوصی ما پروبال بیشتری
بدهن د و از این ظرفیت استفاده بیشتری بکنند .خیلی
از کشورهای دنیا بر اس��اس دیپلماسی تجاری که در
سیاستهای خارجی خو د اعمال میکنن د پیشانی حوزه
عملش��ان همین بخش خصوصی اس��ت .ما اتفاقا اگر
بگوییم بخش خصوصیمان یک بخش ناتوان ،فرتوت و
فاق د عملکر د است یعنی عمل کردن در نقشه بدخواهان
کشور .بنابراین چنان که تجربه نشان داده و آمارها به
ما میگوی د بخش خصوصی ما درواقع بخش پویای رو
به جلویی است
یعنی ش�ما معتقدی د که بخش خصوصی به
دلیل اینکه پایههایش بر تجارت آزا د بنا میشود
میتوان د به کمک دولت بیای د و آزا د ش�دن روابط
دیپلماتیک را تسهیل کند .اما معتقدی د که دولت از
این امکان بالقوه ،استفاده کامل نکرده است؟
افقه�ی :اگر میگویی�� د که از هم��ه ظرفیتهای آن

توانستهایم به خوبی و بهطور کامل بهره ببریم خب بای د
بگویم نه ،اینطور نیس��ت و خیلی از ظرفیتهایی که
وجو ددار دهمچنانبالاستفادهمان دهاند.مثالشرکتهای
چندملیتی آمریکایی میلیاردها دالر در مناطق آزا د چین
س��رمایهگذاری کر دهان د و بخش عم�� دهای از صادرات
کاالهای چین به آمریکا توسط همین شرکتها انجام
میشود .همین شرکتها و توان بخش خصوصی که در
مناطق آزا د چین وجو د دارن د خیلی از مسائل عم دهای
که بین دو ابر قدرت چین و آمریکا اتفاق میافت د را در
نطفه خفه میکنند .اصال یکی از عوامل اصلی پذیرش
چین در سازمان تجارت جهانی همین بخش خصوصی
بوده است .دلیلش هم این است که بخشی از اختالفاتی
که بین آمریکا و چین وجو د داشت بر سر همین عدم
رعایت حقوق مالکیت معن��وی در چین بو د و درواقع
شدستی میکردن د و
چینیها در کپیبرداری خیلی پی 
محصوالت صنعتی را کپیبرداری میکردن د بدون اینکه
حق الیس��نس را پرداخت کنند .اما با اقدامات بخش
خصوصی چین از ایجا د تنش بین این کشور با آمریکا
جلوگیری شد .یا مور د دیگر همین یکی دو سال پیش
بو د که تجار چین در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳به ایران
کاال ص��ادر میکردند؛ اما بع�� د از تحریمهایی که بر ما
تحمیل ش د این تجار چینی در برابر صدور کاال به ایران
نمیتوانستن د از بانک ذخایر هن د استفاده کنند .چراکه
پرداخت پول نفت ایران ب��ه دالر بو د و آن بانک هم از
پرداخت آن امتناع میکر د و جواز صدور آن هم منوط به
تسویهحساب ارزی بود .خب این اتفاق نمیافتا د و برای
همین تجار هندی برای حفظ روابط خودشان با کشور

م��ا آمدن د با دولت توافق کردن د و گفتن د ما میپذیریم
که بابت صادرات به ایران روپیه دریافت بکنیم مشروط
به اینکه دولت هن د معادل ن��رخ تبدیل روپیه به دالر
را به آنها پرداخت کن��د .درواقع این منافع اقتصادی
مانع از قطع کامل روابط اقتصادی بین دو کش��ور شد.
شای د اگر دولت دو کشور با هم مذاکره میکردن د هیچ
موقع به این جمعبندی نمیرس��یدند .اما این تجار از
منافع اقتصادی برخوردار بودند ،چنین پیش��نهادی را
ارائ��ه دادن د و آن را دنبال کردن د به این دلیل که آنها
در بخشهای حاکمیتی نفوذ دارند .ما االن در کش��ور
خودمان در چن د سال اخیر میبینیم که سراسر قوانینی
که به تصویب رسیده  -از همین قوانین مربوط به فضای
کسبوکار گرفته تا سایر قوانینی که در مباحث مختلف
اقتصادی به تصویب رسیده -جایگاه بخش خصوصی،
جایگاه نهادهایی مانن د اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در
شورای پول و اعتبار را به عنوان یک جایگاه حاکمیتی
و تصمیمسازی جدی به رسمیت شناخته است .یعنی
قبل از این شای د اصال توجهی به این مساله نمیش د و
شای د مجلس بدون توجه به بخش خصوصی قوانین را
به تصویب میرس��اند .ام��ا االن در قانون داخلی اداری
مجل��س به تصویب رس��یده که ب��دون حضور بخش
خصوصی در قوانینی که در مجلس و کمیسیونهای
اقتصادی به بحث گذاشته میشود ،استماع نظر بخش
خصوصی الزامی اس��ت .االن آم دهان د قانون مربوط به
تجارت ک��ه مربوط به شصتوچندس��ال پیش بو د را
اصالح کر دهاند .قانونی که بدون نظر بخش خصوصی،
اصن��اف و بازرگانان تنظیم کردن د و یک چیز بیمعنی
و بیمنطقی ش��ده که همه را دچار س��ردرگمی کرده
است .دلیلش هم این اس��ت که در این مور د با مردان
عمل و صاحبنظران واقعی این بخش مشورت نشده
است .البته درنهایت ش��ورای نگهبان و خو د مجلس
متوجه ش��دن د که این قانون نیازمن د اصالح و بازنگری
است و برای همین مج ددا به مجلس برگردانده شد .به
نظر میرس�� د در خیلی از کشورها اتاقهای بازرگانی و
بخش خصوصی با هر اقدامی که در جهت بهبو د روابط
بینالمللی کشور قرار دار د موافقت میکنن د و با هر نوع
اتفاقی که موجب اختالل در این روابط میشو د مخالفت
میکنند .چن��ان که در همین چن د وق��ت هم تعداد
هیاتهای اقتصادی که به کشور ما در حال رفتوآمد
هستن د افزایش چشمگیری یافته و این مساله نوی د یک
اثرگذاری بهتر در آینده را دارد .البته ش��ای د سرعتی را
که ما در دیپلماسی تجاری داریم نسبت به دیپلماسی
سیاسیمان در سطح کالن کشور خیلی کندتر است.
یعنی ش��ای د توقع این اس��ت که ما بتوانیم دیپلماسی
تجاری خودمان را هم فعال کنیم و همانطور که در پی
حل مسائلمان با کشورهای مختلف هستیم ،مراودات
چندجانبه اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصیمان با
همتایان خو د در س��ایر کشورها را بیش از پیش فعال
کنیم .ش��ای د به آن ابتکاری که ما در تش��کیل شورای
توگوی دولت و بخش خصوصی ایجا د کر دهایم در
گف 
سطح بینالمللی هم نیاز داشته باشیم.
واقعی�ت هم این اس�ت ک�ه خیل�ی از این

تحریمهایی که بر علیه کش�ور ما اعمال شده در
نقاط مختلف دنیا مخالفان جدی دار د چراکه به هر
حال منافع اقتصادی آنها تحتالشعاع قرار گرفته
است.
افقهی :بله ،این کارها میتوان د سرفصل اقدامات ما در

این زمینه قرار بگیرد .یعنی در امتدا د فرمایشات آقای
خاموش��ی که از دوره مس��ئولیت خو د و تجربیاتشان
گفتن د معتق��دم االن هم بخش خصوصی میتوان د آن
ظرفیتها را مج ددا فعال بکند .برخالف برخی روایتها،
در دول��ت نهم اعتقادی که وجو د داش��ت این بو د که
حمایتهایی که در تکتک بندهای قانون برنامه پنجم
توس��عه از تشکلها ،اتاقهای بازرگانی و اتحادیهها نام
برده ش د و خیلی از این اتفاقهایی که در نقشآفرینی
بخش خصوص��ی در مجموعه حاکمیت ایجا د ش��ده
محصول همان دوران است .درواقع یک تعامل مطلوب

با بخش خصوصی در دورهای که به آن اشاره میکنید
برای حل مش��کالت کشور به وجو د آمد .خیلی راحت
خدمت شما عرض کنم که در آن زمان ارتباطات ما با
اتحادیهها ،تشکلها و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور
یک ارتباط دوسویه بود .من میتوانم اینجا عرض کنم
که صمیمیترین دوستان من در آن زمان و حتی همین
االن هم از داخل مجموعه بخش خصوصی است .چون
اعتقا د م��ا این بو د که دولت به تنهایی نمیتوان د چرخ
اقتصا د کشور را بچرخان د و حتما کسانی که در عرصه
عمل هستن د بای د نظراتشان شنیده شود .سال 1384
که بنده در سازمان توسعه تجارت مسئولیت پذیرفتم و
ت��ا انتهایی که کار را تحویل دادیم ،ع ددی که در حوزه
صادرات غیرنفتی بو د یک ع د د تک رقمی بو د اما بع د از
اینکه ما از مسئولیتمان فارغ شدیم از نظر رشد ،یک
نرخ رش د زائدالوصفی را در حوزه زیرساختهای تجاری،
مشوقهای صادراتی ،تعامل سازنده با بخش خصوصی
و البته حمایتهایی که از ناحیه دستگاه دیپلماسی ما
اعمال میش د را شاه د بودیم .سفارتخانههای ما در چند
سال گذشته یکی از اولویتهای اصلی امتیازدهیشان
همی��ن حوزه اقتصادی بود .یعنی س��فیران ما به طور
جدی اولین ماموریتش��ان توجه به مس��ائل اقتصادی
بو د و این اولین باری بو د که چنین اتفاقی در کشور ما
میافتاد.توجه به حوزه اقتصادی در دستور کار دستگاه
سیاس��ت خارجی کشورمان قرار داش��ت و درب اتاق
س��فیران ما به روی تجار ،بازرگانان و فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی باز بود.
آقای خاموشی به نظر شما هم آیا همواره نگاه
مثبت�ی به اس�تفاده از ظرفیت تاج�ران و فعاالن
بازرگانی در توسعه دیپلماسی در کشور ما وجود
داشته است؟
خاموش�ی :بابت هیچ کدام از ای��ن تالشهای ما در

عرصه دیپلماسی کسی از ما تشکر نکر د و آقای مالئک
یدانند .نتیجه این ش د وقتی
هم این موضوع را خوب م 
آقای احم دینژا د رییسجمهور ش د و من میخواستم
از اتاق بیایم بیرون ،رفتم خدمت آقای هاشمی و گفتم
برای خداحافظی آم دهام .آقای هاشمی من را قسم داد
و گف��ت از اتاق ن��رو و همان کارها را انجام بده .گفتم

مس�اله دیگر هم این است که یک سیاست
واح د و تعریفش� دهای در استفاده از دیپلماسی
تجاری در دستگاههای مختلف ما وجو د ندارد؟
افقهی :بله .متاس��فانه سیاس��تهای این دستگاههای

نگر
آینده

مختل��ف ب��ا هم هماهنگ نب��وده و نیس��تند .ما یک
دیپلماسی تجاری در کشور خودمان نداریم که بر اساس
یک سن د مشخص ،هر دستگاهی بدان د در بخشهای
مختلف چه نقشی دار د و چگونه بای د عمل کند .اتفاقی
که در کشور ما افتاده این است که مثال هر استانداری
برای خو د هیات تجاری میبرد .بعضا در برخی سفرهای
ما به کش��ورهای دیگر شاه د بودیم که دو یا سه هیات
تجاری با هم آم دهان د و خب مش��خص اس��ت که این
اقدامات خروجی قابل دفاعی نخواه د داشت .برای اینکه
یدانیم چه کار میخواهیم بکنیم و مثال از
ما اساسا نم 
فالن س��فر خارجی چه هدفی را دنبال میکنیم .برای
یدانند ،نه
همین یک هیاتی از بازرگانان که نه زبان م 
میتوانن د در یک کشور خارجی ارتباط بگیرن د را بر دهایم
آنجا و متاسفانه نتوانستهان د به درستی از فرصت استفاده
کنن د و دیدارهای خوب داش��ته باش��ن د و بع د به قول
آق��ای مالئک این همه هزینه کر دهایم اما بدون نتیجه
مشخصی این هیاتها به کشور بازگشتهاند .در صورتی
که همین اقدامات را میتوان جهت دا د و س��اماندهی
کر د و در یک نقش��ه راه ب��ا در نظر گرفتن یک تقویم
کاری میتوان موقعیتهای مختلف تجاری را تعریف
کرد .بنابراین اگر میخواهیم در بحث دیپلماسی تجاری
موفق باشیم راهی نداریم جز اینکه اصول آن و متولی را
برای خودمان تعیین کنیم.
مالئک :من در دفتر خودم در پکن نشسته بودم و دیدم

علینقیخاموشی:
گفتم « :به آقای
بلر بگویی د در
یک نشست
خبری اعالم کند
که متاسفانه به
من اخبار اشتباه
رسیده بو د و این
ملوانان بدون اجازه
وار د آبهای ایران
ش دهان د و این
کشور حق داشته
با آنها برخور د
کند .بع د هم
اضافه کن د که من
همینجا از کشور
ایران عذرخواهی
میکنم».

شماره بيست و هشتم  /مرداد 93

آقای هاشمی خب موقعیت فردی افرا د هم مهم است.
وقتی من در اتاق بودم کس��ی به من نمیگفت باالی
چشمت ابرو است .زمان آقای احم دینژا د یازده ملوان
و سرباز انگلیس��ی در آبهای ایران دستگیر شدن د و
بع د از چن د روز هم کار س��خت ش��د .یادم هست ایام
نوروز بو د و من هم در باغچهمان در لواسان بودم .پشت
تلفن مرحوم دانشور بو د که آن موقع دبیر اتاق ایران-
انگلیس در لندن بود .گفت« :کجایی ش��ما؟ چه کار
میکنی؟» گفتم « :لواسان هستم و از این هوای خوب
استفاده میکنم .مگر چی شده؟» گفت« :دکتر لوموند
 که یکی از لردها است و رییس اتاق بود -دنبال شمامیگر دد ».گفتم که به همین ش��ماره زنگ بزند .به
فاصله چن د دقیقه لومون د زنگ ز د و گفت« :ما این همه
با هم روابط دو کشور را حسنه کردیم و  ...حاال ببین
دارن د چه میکنن د و همه چیز در حال بههم خوردن
است ».گفتم« :چرا به من میگویی؟ به آن نخستوزیر
دهان گن دهتان بگو که چشمانش را میبن د د و هرچه
از دهانش درمیآی د را میگوید ».گفت« :چرا توهین
یدهم.
میکنی؟» گفتم « :دارم جواب س��وال تو را م 
من از شما سوال میکنم .اگر احیانا یک ایرانی بدون
اج��ازه در آبهای انگلی��س آمده بود ،آیا ش��ما او را
نمیگرفتید؟ اصال این کار در دنیا رسم است یا نه؟»
گفت« :هست .درست است ».گفتم« :اینها هم بدون
اجازه آم دهان د آبهای ما و حاال هم دستگیر ش دهاند».
گفت« :حاال چه کار کنیم؟» گفتم « :به آقای تونی بلر
بگویی د در یک فرصت مناسب در یک نشست خبری
اعالم کن د که متاسفانه به من اخبار اشتباه رسیده بود
و این ملوانان بدون اجازه وار د آبهای ایران ش دهان د و
این کشور حق داش��ته با آنها برخور د کند .بع د هم
اضافه کن د که من همینجا از کشور ایران عذرخواهی
و تقاضا میکنم با رافت نس��بت به آزادی شهروندان
ما اقدام کن��د ».گفت« :خب بلر این را بگوید ،چطور
میش��ود؟» گفتم« :به احتمال هفتاد ،هشتا د درصد
آزا د میشوند ».این قضیه تمام ش د و یادم هست روز
سیزده نوروز هم گذشته بو د و ما هم رفتیم به دیدن
آقای هاشمی رفسنجانی .بع د از خوشوبش ایشان از
آقایان میپرسیدن د چه خبر؟ وقتی به من رسیدن د و
گفتند« :مهندس چه خبر؟» گفتم« :انشااهلل خبرهای
خوبی خواهیم ش��نی د اگر بگذارند ».گفتند« :یعنی
چی؟» گفتم« :تا همینقدر بیش��تر نمیتوانم بگویم
در اینجا ».موقع خداحافظی آقای والیتی آم د و گفت:
«چه خبر؟» گفتم« :پریروز یک چنین اتفاقی افتاده
و لومون�� د با من تماس گرفت��ه و من هم اینطوری به
او گفتهام و به احتمال قوی هم انجام میش��ود .شما
چون همان روز
مواظب باش��ی د که کار خراب نشود .
شنیده بودم آقای احم دینژا د قرار است یک مصاحبه
مطبوعاتی بینالمللی داشته باشد .گفتم که میترسم
او یک حرفی بگوی د و قصه را خراب کن د و همه چیز
را بههم بزند .آقای والیتی خیلی خوش��حال ش�� د و
قرار ش�� د این قضیه را به مق��ام معظم رهبری انتقال
بدهند .من آمدم و بع د از دو ،س��ه ساعت دیدم اخبار
اعالم کر د که مصاحب��ه مطبوعاتی رییسجمهور به

روز چهارشنبه موکول ش�� د و من هم با شنیدن این
خبر خوش��حال شدم .روز سه ش��نبه دیدم ع دهای را
فرستا دهان د فروشگاه ما (فروشگاه جامعه) و یازده دست
لباس و کت شلوار خریداری کردند .بع د هم دیدیم روز
چهارشنبه کتوشلوارها را به تن این ملوانان کردن د و
گفتن د التماس دعا! روز شنبه من به اتاق رفتم .تلفن
زنگ خور د و گفتن د سفیر ژاپن میخواه د شما را ببیند.
من هم اوقاتم تلخ بو د و گفتم به او بگویی د پروتکل را
رعایت کن�� د و اول از وزرات امور خارجه اجازه بگیرد.
یک س��اعت بع د مج ددا تلف��ن و تاکی د کردکه حتما
میخواه�� د با من صحبت کند .تلفن را گرفتم ،گفت
من را در چاله ننداز! برای مجوز گرفتن چن د روز طول
میکش�� د و االن من یک کار فوری با شما دارم .سفیر
ژاپن آم د  -ظاهرا تازه هم س��فیر این کشور شده بود
چون من قبال او را ندیده بودم -و جلس��های تشکیل
دادیم و آقای خارقانی هم حضور داش��ت .گفت« :من
فقط آم دهام تشکر کنم از اینکه شما ملوانان انگلیسی را
آزا د کردید ».بع د هم شروع کر د در مور د تماس لوموند
با من در لواس��ان و پیام من به بلر و  ...صحبت کر د و
یداند .بع د هم گفت ما چهار
دیدم ریز تمام مسائل را م 
سفیر کش��ورهای انگلیس و آلمان و ژاپن و کشوری
دیگر درخواست کردیم با دولت ایران دیداری داشته
باشیم تا میانجیگری کنیم اما دولت شما قبول نکرد.
به همین خاطر الزم دانستم از شما تشکر کنم.

دو هیات آمد؛ یکی از استان خراسان و دیگری از استان
فارس .یعنی دو هیات تجاری همانطور که آقای افقهی
گفتن د به پکن س��فر کرده بودند .هیاتی که از اس��تان
خراسان آمده از من میخواه د صنعتی را برای درست
ک��ردن پودر گوجه فرنگی به آنها معرفی کنم .هیاتی
که از استان فارس همزمان با هیات خراسانی آمده به
من میگوی د من پودر گوجه فرنگی را درست کر دهام و
از شما میخواهم اینجا برای من بازاریابی کنید .ببینید
این یک نمونه از س��ردرگمی روابط تجاری ماست .هر
دوی اینها هم دولتیان د فقط یکی از آنها از استانداری
فارس و دیگری از اس��تانداری خراسان آم دهان د و هیچ
کدامش��ان هم بخش خصوصی نیستند .یکی از آنها
بر اس��اس تصمیم و ضرورت چن�� د نماینده مثال پودر
گوجه فرنگی تولی�� د کرده و حاال به دنب��ال بازاریابی
برای آن اس��ت و هیات دیگر نیز بر اس��اس تصمیم و
ضرورت چن د نماینده دیگر میخواه د دست به تولید
پودر گوجه فرنگی بزند .خب این مصداق اتالف منابع
اس��ت .درصورتی که اگر ای��ن کار را بخش خصوصی
میخواس��ت انجام بده د اول میرفت بررسی میکرد
ببین د این محصولی که میخواه د تولی د کند ،سابقهاش
چیس��ت .آیا قبال در کشور تولی د ش��ده؟ اگر شده چه
وضعیت��ی دار د و آیا میتوان د ب��ا آن رقابت کن د یا نه و
یداد.
مسائلی از این دست را مور د تجزیه و تحلیل قرار م 
اما وقتی کار دولتی ش�� د این اتفاق میافتد .آن بخش
خصوصی که آقای خاموشی نمایندگیشان را میکرد
به نظر من با همه مشکالتی که داشت اما باز هم یک
ظرفیتهای خیلی قویای داشت .بازار همچنان قوی
ب��ود .اگر خاطرتان باش�� د آن زم��ان میگفتن د در این
مملکت به صورت وزیر میشو د سیلی ز د اما به صورت
بازار نه .دیپلماسی تجاری هم فقط با بخش خصوصی
اس��ت که قابل تحقق است .اگر تحریمها را هم در این
مقوله بررسی کنیم میبینیم که آن هم نوعی دیپلماسی
تجاری اس��ت و بازارها در جه��ت تضعیف یک دولت
خاص مور د سوءاستفاده قرار میگیرند.
افقهی :اساسا مقوله دیپلماسی چیزی است که دولتها
آن را دنبال میکنن د و در همه جای دنیا هم اینچنین
است .اما آقای وزیر خارجه آمریکا به عمان میرو د و بعد
آنجا میگوی د س��اخت این فرودگاه را به دست بخش
خصوصی م��ن بدهید .بنابراین در همه جای دنیا یک
حمایت سیاس��ی از تجار در گرفت��ن پروژهها و فروش
کاالهایشان دیده میش��ود .و بنابراین این ارتباط یک
ارتباط دوس��ویه اس��ت .یعنی در دیپلماسی تجاری،
دفاع تمامق د دولتها از بخش خصوصیشان هم اتفاق
میافتد .اینکه آقای اردوغان یکص د و بیست نفر از تجار
ت��رک را با خودش همراه میکن د و ب��ه ایران میآورد
حتما هدفی را دنب��ال میکن د و حتما برای بازار ایران
به اصطالح یک خوابی دیده است .االن همه کشورهای
اطراف به ما میگوین د «بیگ مارکت» .چرا؟ چون یک
بازار بسیار بزرگی هستیم که به اصطالح میگوین د بازار
محصول ما کامل است .یعنی شما از نان گندم تا پورشه
و انواع و اقسام کاالهای گرانقیمت و لوکس را میتوانید
در این بازار به فروش برسانید.
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی

اقتصا ددولتی
پاشنه آشیل ایران در برابر تحریمها
نقشآفرینی بخش خصوصی در سیاست خارجی ضروری است

د علی خرم
سی 
استا د حقوق
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دیپلمات
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چگونه تجارت و
اقتصا دتوانست
مقدماتبازگشت
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نگر
ه شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
آیند

36

امروزه نقش بخش خصوصی در اقتصا د ملی مور د
تاکی د همه اقتصادهای جهانی اس��ت .در کش��ورهای
توس��عهیافته اص��وال بخش خصوصی موت��ور محرکه
اقتصا د آن کش��ورها بهش��مار میرو د و دولت نظرات
بخش خصوصی را در سیاست خارجی اعمال میکند.
کش��ورهای در حال توس��عه موفق نظیر کره جنوبی،
برزیل ،هن د و  . . .هم پا جای پای کشورهای توسعه یافته
گذاشته و اقتصا د و صنعت را بهعهده بخش خصوصی
گذاشتهان د تا اقتصا د ملی رش د یابد .حتی چین هم در
این عرصه مجبور شده بخش خصوصی را شبیهسازی
نموده و با ترکیبی از بخش خصوصی و شب هدولتیها،
مدل کشورهای توسعه یافته را به اجرا گذارد.
نق��ش بخش خصوصی در سیاس��ت خارجی از دو
بع د قابل طرح اس��ت :بع د اول بهعنوان موتور محرکه
منافع ملی در سیاس��ت خارجی و بع�� د دوم بهعنوان
تعدیلکننده هرنوع تندروی در سیاست خارجی.
اقتصاده��ای دولت��ی و ش��ب هدولتی عموما نظرات
حکومت را در سیاست خارجی و همچنین در اقتصا د و
صنعت پیاده میکنند ،درحالیکه اقتصادهای متکی بر
بخش خصوصی نظرات عمومی مردم در قالب شرکتها
و کارخانجات را دنبال مینمایند .در گروه دوم ،حکومت
بهعنوان یک بازیگر در کنار انبوهی از بازیگران کوچکتر
میتوان د نقش هدایتکننده و تعدیلکننده را بهعهده
گرفته و در سیاس��ت خارج��ی و در چارچوب منافع و
امنیت ملی اجماعس��ازی صورت دهد .بع د دوم کاربرد
نقش بخ��ش خصوصی در سیاس��ت خارجی ش��اید
جالبتر باش�� د و اینکه برعکس بع د اول ،این بار بخش
خصوصینقشتعدیلکنندهتندرویهایغیرواقعبینانه
احتمالی در سیاست خارجی حکومت را بهعهده دارد.
از قضا در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و
از جمله در پرونده هسته ای ،ما شاه د تاثیر مثبت نقش
بخش خصوصی کشورهای گروه  5+1بر سیاستهای
تن د حکومتهایشان بو دهایم .به طور مثال چنانچه نقش
بخش خصوصی فرانسه همچون شرکتهای نفتی الف
و توتال و یا کارخانجات اتومبیلس��ازی پژو و رنو نبود،
مواضع دولت فرانسه در پرونده هستهای کامال منطبق
بر مواضع اسراییل قرار میگرفت و تندرویهایی میکرد
ک��ه هنگام امضاء «برنامه اقدام مش��ترک» معروف به
تفاهم ژنو در آبان ماه گذشته مشاهده کردیم که چگونه
آقای فابیوس وزیر امورخارجه این کش��ور مانعتراشی
کر د و مواضع اسراییل را مطرح نمود .سیاست خارجی
آمریکا نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است .تندروهای

آمریکایی در قالب کنگره نمایندگان در جستوجوی
راهه��ای س��ختافزاری و برخ��ور د با ایران هس��تند
درحالیکه بخش خصوصی این کش��ور سالهاس��ت
به کاخ س��فی د فش��ار وار د مینمای د که راه همکاری و
ارتباطات دوجانبه را با ایران هموار سازد.
بدین ترتیب بع د س��ومی در اینجا نسبت به نقش
بخش خصوصی در سیاست خارجی مطرح میشو د که
کمتر درباره آن اندیشه شده است .درحالیکه دولتهای
آمریکا و فرانسه بهعنوان «غرب» ممکن است نگاههای
مش��ابهی نس��بت به ایران داشته باش��ن د ولی بخش
خصوص��ی آمریکا و بخش خصوصی فرانس��ه در حال
رقابت با یکدیگر برای بازسازی همکاریهای اقتصادی
و صنعت��ی خو د در ایران هس��تن د و باعث نوعی تقابل
آشکار و پنهان بین دولتهای خو د ش دهاند .بنابراین بعد
سوم نقش بخش خصوصی در سیاست خارجی ،مربوط
به ایجا د رقابت بین قدرتهای همس��و در سیاس��ت
بینالمللاست.
نمودهای دیگری از نقش بخش خصوصی در قالب
همکاریهای تجاری اقتصادی و تاثیر ش��گرف آن در
کاهش یا رفع اختالفات بینالمللی و یا حتی بازگرداندن
س��رزمینی به وطن اصل��ی میتوان مش��اهده نمود.
نمونههایی وجو د دار د که یک س��رزمین مور د اختالف
بین دوکش��ور با ورو د بخش خصوصی و رونق تجارت
و اقتصا د چگونه تبدیل به س��رزمین آرامش ش��ده و
همکاری جای تقابل را گرفته است .هنگکنگ و ماکائو
نمونههایی هس��تن د از این که چگونه تجارت و اقتصاد
توانست مقدمات بازگشت مسالمتآمیز این سرزمینها
را از انگلستان و پرتقال به سرزمین مادری چین ،فراهم
کن د و هیچگونه درگیری و تنش هم بوجو د نیاید.
در مکتب اسالم ،کسبوکار و بخش خصوصی پایه
اقتصا د اس�لامی است که کامال با تجربه جهانی که در
باال توصیف موفقیت آن گردید ،همخوانی دار د اما هنوز
در جمهوری اسالمی ایران به آن توجه کافی نمیشود.
آخری��ن ضربهای که ایران از این بابت خور د در جریان
تحریمها ب��و د که کمتر درباره آن صحبت یا نوش��ته
ش��د .یکی از عواملی که تحریمها در یک کشور موثر
واقع میش��و د ضعیف بودن سهم بخش خصوصی در
اقتصا د و صنعت آن کشور است .به عبارت دیگر ،حوزه
فعالیت تحریمها اعم از بینالمللی یا دوجانبه میتواند
محدوده اقتصادهای دولتی و حداکثر شب هدولتی را به
خو د اختصاص ده�� د و طبق حقوق بینالملل ،بخش
خصوصی کامال مستقل ،مشمول چنین تحریمهایی

نمیشود ،چنانکه در همه قطعنامههای تحریم ایران،
رابطه دولتی ش��رکت مور د تحریم بهعنوان سن د ذکر
شده است.
در دول��ت نهم و دهم آنقدر توان و اختیارات بخش
خصوصی به حاشیه رفت که امروز بایستی درباره احیاء
بخش خصوصی در ایران صحبت کرد .زمانی در دولت
اصالحات ،بخش خصوصی خو د را گرم میکر د تا بهطور
جدی وار د عرصه اقتصا د و صنعت ش��و د و پیوس��ته از
ش��ب هدولتیها و دولتیها فضا و سهم میگرفت اما در
دوران پس از آن نهتنها گرمی خو د را از دست دا د بلکه
فضای کمی هم که در اختیار داش��ت به شب هدولتیها
و دولتیها واگذار نمود .بهعبارت دیگر کس��بوکار در
اساس تعطیل ش د و تولیدات بخش خصوصی متوقف
گردید .ش��ب هدولتیها و دولتیها ه��م که تنها بازیگر
عرصه اقتصا د و صنعت شدن د چون رقیبی نداشتن د به
ورطه رکو د و واپسگرایی افتادند .حاصل آن ش�� د که
بخش خصوصی برای جلوگیری از مرگ زودهنگام خود
به واس��طهگری روی آور د و فرهنگ تولی د و نوآوری از
میان ما رخت بربست به ترتیبی که از شیر مرغ تا جان
آدمیزا د از چین وار د گردید .اگر درک و مدیریت صحیح
یداش��ت بجای به حاشیه راندن
در آن هنگام وجو د م 
بخش خصوصی تالش میش د از چن د سال قبل ،توان
و اختیارات بخش خصوصی آنق��در باال رو د که در روز
سیاهی به کمک دولت بش��تاب د و نیاز به رانت دادن و
گسترش فسا د مالی نباش��د .در آن زمان ابالغیههای
مقام معظم رهبری در مور د اصل  ۴۴قانون اساس��ی و
خصوصیسازی هم نتوانست بخش خصوصی را نجات
ده د و بجای آن رانتخواران در اقتصا د سهم گرفتن د و
قویتر شدند.
اکنون مهمتری��ن کاری که دول��ت دکتر روحانی
میتوان د انجام ده د احیای تولی د و مهمتر از آن ترویج
فرهنگ تولی د بهجای واس��طهگری است که میطلبد
بخ��ش خصوص��ی هم خ��و د در این رابط��ه همراهی
و هم��کاری کن��د .بخ��ش خصوصی بهج��ای تولید،
واس��طهگری میکن د چون موا د اولیه ندارد ،س��ازوکار
بانکی دراختیار نیس��ت ،احساس امنیت نمیکن د و از
ثبات در شرایط مطمئن نیست .این وضعیت بای د تغییر
کن�� د و به وضعیتی اطمینانبخ��ش بازگر د د تا بخش
خصوصی نقشآفرین شو د و بتوان د راه ورو د سرمایهگذار
خارجی را تسهیل نماید .درآنصورت است که میتوان
از نق��ش بخش خصوصی ایران در سیاس��ت خارجی
کشورمان سخن گفت.

د تجارت جهانی باشد
مبنای اقتصا د ما بای 
توگوی «آین دهنگر» با سیروس ناصری
دیپلماسی تجارت در گف 
د در
د است کشورهایی که توانستهان 
عظیم محمودآبادی  :سیروس ناصری معتق 
مبادالت اقتصادی و تجاری بیشترین سهولت را برای تاجران و فعاالن اقتصادی
دهاند .به باور سفیر اسبق
خو د فراهم کنند ،اکنون به مرز توس�عهیافتگی رسی 
کشورمان در سوئیس امروزه دیگر سخت است کشورهایی نظیر مالزی ،اندونزی
و برزیل را کشورهای در حال توسعه دانست ،بلکه به گمان او این کشورها به مرز
دهاند .نماینده سابق ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی
توسعهیافتگی رسی 
د به سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی
د است کشورمان برای اینکه بتوان 
معتق 

یک تاثیر غیرمستقیم و غیرملموس وجو د دار د و آن
این است که بهطور طبیعی وقتی شرکتهای خصوصی
کشورهای پیشرفته در کشورهای هدف سرمایهگذاری
میکنن د یا صادرات عم�� دهای دارن د حجم تراز بازرگانی
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در کشورهای پیش��رفته میان دستگاه دیپلماسی و
فعالیتهای اقتصادی ،یک رابطه ارگانیک و سیستماتیک
به نحوی که در کش��ورهای در حال توس��عه وجو د دارد
دیده نمیشود .دلیلش هم این است که شرکتهایی که
به عنوان شرکتهای چن د ملیتی مطرح هستن د و جایگاه

خودشان را در دنیا تعریف و پیدا کر دهاند ،در دیپلماسی
این کشورها نقش تعیینکنن دهتری دارند .این شرکتهای
چندملیتی معموال ساختارهای خودشان را دارن د و شاید
به همان اندازه که دس��تگاه دیپلماسی کشور در جاهای
مختلف دنیا نمایندگی دار د و تحت عنوان سفارتخانهها
و کنسولگریها فعالیت میکنن د این شرکتها هم دفاتر
خودشان را در همه دنیا دارن د و بنابراین چندان به حمایت
دستگاه دیپلماس��ی نیازی ندارند .در این کشورها تنها
ارتباط موثری که بین دیپلماسی و تشکیالت صنعتی و
بازرگانی وجو د دار د این است که این شرکتها وضعیت
سیاس��ت خارجی را رص�� د میکنن د و فاکتور ریس��ک
سیاسی را بر مبنای جایگاه سیاسی کشور هدف تعریف

میکنن د و آن را در محاسباتشان میگنجانند.

ش�ما به این اش�اره کردی د که در کشورهای
پیشرفته فعاالن اقتصادی نیازی به حمایت دستگاه
دیپلماسی کشورشان ندارند .اما پرسش این بو د که
فعالیته�ای تاج�ران و بازرگان�ان و بهط�ور کلی
فعالیتهای اقتص�ادی در چنین کش�ورهایی چه
تاثیریدرسوگیریهایدستگاههایدیپلماسی این
کشورها دارد؟

نگر
آینده

برای ورو د به بحث ابتدا بفرمایی د در کشورهای
پیشرفته ،بازرگانان و تاجران عالوه بر نقشی که در
اقتصا د کشورش�ان ایف�ا میکنن د چ�ه تاثیری در
دستگاه دیپلماسی و مناس�بات بینالمللی دارند؟
درواقع میخواهیم به این بپردازیم چه تناسبی بین
فعالیت اقتصادی و تنظیم روابط سیاس�ی با س�ایر
کشورها وجو د دارد؟

د فرصتهای خوبی داش�ته و یکی از مهمترین این فرصتها را مذاکرات
برس� 
دو
یداند .مذاکراتی که به تاس�یس س�ازمان تجارت جهانی منجر ش 
«گات» م 
علیرغم اصرار روس�ای آن س�ازمان برای حضور ایران در مذاکرات مربوطه ،به
د و تحت تاثیر
دلیل اتهاماتی که سوسیالیستهای جهانی به آن وار د میکردن 
قرار گرفتن برخی مس�ئوالن وقت ،فرصت حضور در این س�ازمان مهم جهانی
توگوی ما با عضو س�ابق تیم ایرانی
را از دس�ت دادیم .متن پیش رو حاصل گف 
مذاکرات هستهای و تیم مذاکرات قطعنامه  ۵۹۸شورای امنیت است.
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی

مرزپیشرفتگی
صرفا به تراز
بازرگانیکشورها
برنمیگر دد.بلکه
این تراز بازرگانی
خودش معرف
یک موضوع
مهمتری است و
آن اینکه چقدر
این کشورها
توانستهاند
امکاناتمربوط
به مبادالت آزا د را
فراهمکنند.

یدهن د و این مساله بهطور طبیعی
با آن کشور را ارتقا م 
همیشه از عواملی است که متخصصان سیاست خارجی به
عنوان یکی از شاخصهای روابط بین دو کشور به آن نگاه
میکنند .اما آن جایی که آثار این مساله لمس میشود،
در جایگاهی است که کشورها با توصیه دستگاه سیاست
خارجی امکانات تامین اعتبارات مالی تضمینشده دولتی
را فراهم میکنن د و اینجاس��ت که دستگاههای سیاست
خارجی میتوانن د در بین ش��رکتهای مختلف گرایش
ایجا د کنن د تا در کش��ورهایی که سیاست خارجی آنها
مایل است روابط سیاسیشان توسعه پیدا کند ،این هدف
یدانی د در ایتالیا «ساچه»
برآورده ش��ود .همانطور که م 
و در آلمان «هرمس» اس��ت و مجموعه این س��اختارها
و بانکهای صادرات و واردات نقشش��ان این اس��ت که
تضمین دولت را برای سرمایهگذار بخش خصوصی فراهم
میکنن د و از این طریق میتوانن د در جهتگیری سیاست
خارجی کش��ورها نقش داشته باش��ند .فرض کنی د اگر
اتحادیه اروپا در مقطعی تصمیم میگیر د روابط اقتصادی
خو د با کش��ور ویتنام را به دالیل سیاسی توسعه بدهد
آن وقت مجموع��ه صندوقها یا بانکهای تضمینی که
ضمانت سرمایهگذاری را میکنن د یک مبلغی را به این امر
یدهن د که آن مبلغ با هدایت دستگاه سیاست
اختصاص م 
خارجی معموال تنظیم میشو د و از این طریق شرکتهای
خو د را به حضور و س��رمایهگذاری در این کشورها سوق
یدهند .این مربوط به کشورهای پیشرفته بو د و وضعیت
م
در کش��ورهایی که در حال توسعه هستن د بهطور کلی
متفاوت است.
اگر درس�ت متوجه ش�ده باش�م در پش�ت
برقراری مبادالت تجاری بیشتر اراده سیاسی وجود
دار د تا اراده اقتصادی .درست است؟

در اغلب موار د اینچنین اس��ت ،اما خب همیشه هم
اینطور نیس��ت .یعنی در خیلی از موار د ممکن اس��ت
تحولی در روابط سیاس��ی با یک کشور خاص رخ ندهد
اما بهطور سنتی یک مبالغی به عنوان تضمین دولت برای
سرمایهگذاری در کشور هدف تعیین شده و این سازوکار
دائما در حال تکرار و اس��تمرار باشد .بنابراین در بعضی
موار د بای د بگویم درست میگویی د اما لزوما در همه موارد
هم اینگونه نیست.

آن وقت در این کش�ورها چه سازوکاری برای
تحق�ق این رویکرده�ا وجو د دارد؟ یعن�ی فارغ از
س�اختارهای کلی و ایدئولوژیک چه سازوکارهای
عملیات�ی وجو د دار د که منج�ر به جهتگیریها و
اتخاذ تصمیماتی از این دست میشود؟ در فرایندی
که شما به آن اشاره کردی د غیر از اتاقهای بازرگانی
چه ان.جی.اوها و مراکز غیر دولتی دیگری دخیل و
موثرهستند؟

نگر
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کشورهای پیش��رفته اغلب این مراحل را گذران دهاند.
یعنی س��اختارهای فیزیکی و همچنین س��اختارهای
غیرفیزیکی در این کش��ورها برای مبادالت آزا د تجاری،
هم تاسیس شده و هم بع د از سالها استمرار اکنون دیگر
نهادینه ش��ده است .در این کش��ورها اتاقهای بازرگانی
تنها نقشی معرف برای مجموعه اقتصا د آن کشورها ایفا
میکنن د وگرنه تاثیرگذاری آنها به میزانی نیست که ما

در کشورهای در حال توسعه شاهدش هستیم .علت آن
هم این است که ساختارها در کشورهای پیشرفته موجود
و نهادینه شده است .توجه داشته باشی د که نقش عمده
اتاقهای بازرگانی در کشورهای در حال توسعه این است
که در تعامالتشان با دولتها بتوانن د شرایط الزم را برای
تجارت آزا د چه در داخل کش��ور و چه در خارج از کشور
فراهم کنند .در جاهایی که این فراین د تنظیمشده ،نقش
اتاقهای بازرگانی چندان تعیینکننده نیست .بلکه در این
کشورها اتفاقا به عکس این سندیکاها هستن د که دارای
نقش تعیینکنن دهای هستند .سندیکاهایی که نماینده
کارفرمای��ان و بیش از آن س��ندیکاهایی که نمایندگان
کارگران هس��تن د در اقتصا د این کش��ورها ایفای نقش
میکنند .بنابراین این دسته از کشورها دیگر از آن مراحل
عبور کر دهان د و بحثهای عم دهشان روی مسائل جزئی از
قبیل حق و حقوق متقابل کارگر و کارفرما و از این قبیل
مسائل است.
پس درواقع اتاقهای بازرگانی بیش�تر ابزاری
برای اقتصا د کش�ورهای در حال توسعه هستن د تا
کشورهایپیشرفته؟

تقریبا .اگر بخواهیم در مور د کشورهای در حال توسعه
صحبت کنیم وضعیت کامال متفاوتی را شاه د هستیم.
ضمن اینکه مفهوم «کش��ورهای در حال توسعه» امروز
دیگر شای د تعبیر چندان دقیقی نباشد .درواقع در قالب
تقسیمبن دیهای امروز کشورها را به کشورهای پیشرفته،
کشورهایی که جهش سریع داشتهان د و کشورهایی که در
مرز پیشرفتگی قرار دارن د تقسیمبندی میکنیم که البته
در این میان همچنان کش��ورهای عقبمانده هم وجود
دارند .بنابراین شای د تقسیمبندی درستتر این باش د که
بگوییم برخی کشورها هستن د که در آنها قوانین و مقررات
مربوط به مبادله آزا د تجاری و ساختارهای مربوط به آن
تاسیس و ایجا د شده و به سرعت در حال رش د است اما
از س��وی دیگر کشورهای دیگری هم وجو د دارن د که در
این زمینه در حال درجازدن هس��تند .به نظر من نقش
عم دهای که اتاقهای بازرگانی دارن د این است که هر کجا
محدودیتهای تجارت آزا د بیشتر است ،نقش اتاقهای
بازرگانی پررنگتر و تعیینکنن دهتر است.
در چ�ه م�واردی ب�روز و ظهور ای�ن نقش را
میتوان مشاهده کرد؟

امروز دیگر سخت است که بگوییم کشورهایی مانن د
برزی��ل ،اندونزی و مالزی کش��ورهای در حال توس��عه
هستند .چرا که واقعیت این است که اینها کشورهایی

هستن د که اکنون به مرز پیشرفتگی رسی دهاند .به نظر من
مرز پیشرفتگی صرفا به تراز بازرگانی کشورها برنمیگر دد.
بلک��ه این ت��راز بازرگان��ی خودش معرف ی��ک موضوع
مهمتری است و آن اینکه چقدر این کشورها توانستهاند
امکان��ات مربوط به مب��ادالت آزا د را فراهم کنند .یعنی
اگ��ر یک تاجری در فالن کش��ور بتوان د مجموعه فرایند
صادرات یک کاال را از پش��ت میز و کامپیوتر خو د انجام
دهد ،میتوان گفت آن کشور به مرز توسعهیافتگی رسیده
است .مجموعه فراین د صادرات یعنی از بستهبندی کاال تا
رفتن به گمرک و ترخیص آن ،انتقالش و درنهایت هم
رسیدن به مقصد ،به این شکل که صاحب کاال بتوان د از
طریق اسنا د اعتباری یا شیوههای دیگر مبلغ آن کاال را
دریافت کند .اگر برای همه این اقدامات مجموعه امکانات
و نیروهای الزم مهیا باش د آن کشور به مرز توسعهیافتگی
رس��یده است اما اگر برای هر قدمی از این کار الزم باشد
که چن د نفر برون د به دنبال حل مسائل و کاغذبازی اداری
آن ،خب طبیعی اس��ت که این کشور تا رسیدن به مرز
توس��عهیافتگی فاصله زیادی داشته باش��د .امروز برزیل
دار د به جایی میرس�� د که تاجر آن از پشت میز خودش
میتوان د صادراتاش را ب��ه راحتی انجام بدهد .بنابراین
شاخص رس��یدن به مرز پیشرفتهای تجاری مسالهای
است که به آن اشاره کردم.
پ�س صرفا طب�ق همین ش�اخص میتوانیم
بگوییمکشورهاییکهنامبردی دبهمرزتوسعهیافتگی
رسی دهان د وگرنه شای د کش�ورهای مالزی ،برزیل و
اندونزی اساسا با یکدیگر قابل مقایسه نباشند.

ش��ما فرض کنی د تاجری در بصره ،ایروان ،تفلیس یا
کوآالالمپور نشسته باش د و بخواه د جنسش را بفروشد.
اینکه کدام یک از این شهرها برای فروش اجناس و کاالها
و صادرات آنها آس��انتر و س��هلتر است معیاری برای
پیشرفتهتر بودن آن کشور به لحاظ تجاری است .اینکه
فعاالن اقتصادی بتوانن د بدون مانع فعالیتهای خودشان
را چ��ه در بخش تولید ،چ��ه در واردات و صادرات و چه
در س��رمایهگذاری انجام دهن د معیار پیشرفتگی اقتصاد
کشورها است .توجه داش��ته باشی د که سهولت این امر
درواقع بستر و زیرساختی است که از اهمیت فوقالعاده
باالیی برخوردار است .اگر این زیرساخت فراهم ش د بقیه
امکانات و شرایط هم خودبهخو د مهیا خواه د ش د و دیگر
دولتها نیازی ندارن د که خودشان نقشآفرینی کنند.

س�هولتی که به آن اشاره میکنی د از دو زاویه
محل بحث است؛ یکی جنبه بیرونی آن و مناسبات
ب�ا س�ایر کشورهاس�ت و دیگری جنب�ه داخلی و
بروکراسی درونی و اداری است .تاکی د شما روی هر
دو حوزه اس�ت یا اینکه معطوف ب�ه یکی از این دو
جنبه است؟

اتفاقا هر دوی این جوانب را ش��امل میش��و د و این
مس��ائلی که گفتم هم دارای مبانی جاافتاده بینالمللی
اس��ت و بههیچوج��ه بحثهایی نیس��ت ک��ه تنها در
کتابه��ای اقتصا ددانان ،تئوریس��ینها و نظریهپردازان
اقتصادی مطرح شده باش د بلکه اینها مسائلی است که
در دنیا به عنوان تصمیمات اجماعی بینالمللی تثبیت
شده اس��ت .بنده شخصا در فراین د مذاکرات «گات» که

منجر به تاسیس سازمان تجارت بینالمللی شد ،دستکم
ش��ای د یک دوره دوازده ساله حضور داشتم که اتفاقا آن
زم��ان هم اوج این مذاکرات بود .من خاطرم هس��ت که
در دهه  ۱۹۸۰میالدی و دهه شصت و اوایل دهه هفتاد
شمسی ما ،نمایندگان مکزیک در مذاکرات گات خیلی
با خوشحالی به خودشان میبالیدن د که کشورشان آماده
استقبال از سرمایهگذاری خارجی است .چون قبل از آن
مکزیک برای دورهای که رییس جمهورش سیاستهای
تمرکزگرایی اقتصادی را دنبال میکر د خو د را از هر نوع
س��رمایهگذاری خارجی محروم کرده بود .درواقع دولت
مکزی��ک در آن دوره معتق د بو د هر نوع س��رمایهگذاری
خارجی در کش��ور به معنای تحلیل رفتن و رقیق شدن
استقالل کشور است و این تفکر برای م دتها در مکزیک
جا افتاده بود .خب نتیجه سیاستگذاریهای آن دوره هم
افت شدی د ارزش پول ملی این کشور بود .اما در سالهایی
که مذاکرات گات انجام میش د نماینده مکزیک خوشحال
بو د که کشورش از خارجیها برای سرمایهگذاری دعوت
میکن د و در ازای آن حاضر اس��ت هیچ درصدی از سود
آنها را دریافت نکن د بلکه اجازه ده د همه سودشان را از
کشور خارج کنند .این ابتدای این مباحث بو د اما همین
صحبتها در بین کش��ورهایی که عضو گات بودن د رواج
داشت و آن زمانی که این صحبتها مطرح بو د کم نبودند
کش��ورهایی که در این مذاک��رات تمرکزگرا ،دولتگرا و
دارای گرایشهای سوسیالیستی بودن د و برای همین هم
چالشها همیشه خیلی جدی و سخت بود .اما علیرغم
همه اینها مجموعه اعضای گات به این نتیجه رسیدند
که بای د تمامی موانع تجاری بین کشورها برداشته شو د و
تعریف موانع هم تعریفی بسیار موسع و گسترده بود .خب
نتیجه آن مذاکرات سازمان تجارت بینالمللی ش د که االن
درواقع به نوعی تنظیمکننده روابط تجاری بین کشورها
است و دولتها دیگر نمیتوانن د به اختیار خودشان برای
حمای��ت از صنایع داخلی یا ترجی��ح طرفهای خاص
تجاری در بین کش��ورهای خارجی با ابزار تعرفه و سایر
موان��ع تجاری بازی کنند .لذا این یک اجماع بینالمللی
بو د که نهتنها تعرفهها بای د به یک سطح منطقی در میان
کشورها برس د بلکه سایر موانع تجاری هم بای د برداشته
شوند.
از زاویه بحث خو د شما یعنی سهولت بازرگانی
و صادرات کشور ،ایران در بین کشورهای منطقه در
چه جایگاهی قرار دارد؟

آیا فرصتی در این زمینه بوده که داشتهایم اما
به هر دلیلی نتوانستهایم از آن بهره الزم را ببریم؟ در
این مور د شما مصداق خاصی در ذهنتان دارید؟

پیوسته بودن اقتصا د ما با نظام اقتصا د جهانی
چقدر ما را در برابر تحریمها مقاوم میکند؟ یعنی آیا
به همان مذاکرات گات و سازمان تجارت
اگر ما مثال 
جهانی پیوسته بودیم ،برای غرب امکانپذیر بو د که

ما در دهه شصت
و اوایل دهه
هفتا دفرصت
ویژهای داشتیم
که به مذاکرات
« »GATTبه
عنوان یک عضو
بپیوندیم  .تعبیری
که از مجموعه
گات توسط
سوسیالیستهای
بیرونی القا شده
بو د این بو د که
اینجامجموعه
پولدارها و
سرمای هدارها
است.
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ما در دهه شصت و اوایل دهه هفتا د فرصت ویژهای
داش��تیم که به مذاکرات « »GATTبه عنوان یک عضو
بپیوندی��م .خاطرم هس��ت که مدیرکل س��ازمان گات
س��اعتها با من صحبت میکر د که بتوان د کش��ور ما را
به حضور در این مذاکرات عالقهمن د کند .تعبیری که از
مجموعه گات توسط سوسیالیستهای بیرونی القا شده
بو د این بو د که اینجا مجموعه پولدارها و س��رمای هدارها
اس��ت و حضور در این مذاک��رات به نحوی پذیرش این
یدانم این حرف
ساختار سرمای هداری بینالمللی است .نم 
ایدئولوژی��ک صحت داش��ت یا نه اما آنچ��ه من درواقع
یدیدم این بو د که مذاکرات بسیار جدی و عمیقی در
م
حال انجام بو د و یک نظام جدیدی در س��طح جهان در
حال شکلگیری بو د که این نظام جدی د روابط تجاری و
بازرگانی بین کشورها را تعریف خواه د کرد .اما متاسفانه
دول��ت وقت تحت تاثیر همین القائات سوسیالیس��تی
بینالمللی قرار گرفته بو د و موضع منفی نس��بت به هر
نوع حضور در این مجموعه بینالمللی داشت .اما بعدها
در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی و با حمایت خود
ایشان این بحث ش��کل گرفت اما مقاومت شدیدی در
س��طح داخلی وجو د داشت که این مقاومت هم عمدتا
توس��ط کارخانهه��ا و ش��رکتهای دولتی ب��ود .یعنی
ش��رکتها و س��رمایهگذاران خصوصی ما حتی اگر در
کوتاهمدت از تجارت آزا د جهانی متضرر شون د اما به دلیل
منافع بلندمدت آن حاضر بودن د کشور ما به این سازمان
جهانی بپیون دد .اما س��اختارهای متع د د و البته فرسوده
دولتی ما از قبیل کارخانههای خودروسازی به هر طریق
ممکن مانع آن شدن د که ما به این مجموعه و مذاکرات
آن بپیوندیم .چون کارخانههای دولتی ما به سو د بادآورده
عادت کر ده بودن د و اینکه با حمایت دولت و جلوگیری
از واردات و از بین بردن زمینه رقابت بتوانن د سو د کالن
و مستمر دائمی به هزینه مصرفکننده داشته باشن د و
البته گذش��تن از آن بههیچوجه کار سا دهای نبود .شاید
اگر خو د من هم مدیر یک کارخانه دولتی در آن مقطع
یدادم همین شرایط حفظ شو د تا بتوانم از
بودم ترجیح م 
شرایط ویژه و امتیازات خاصی که دولت برایم قائل است
بدون هیچگونه نگرانی و دغدغه رقابت برخوردار باش��م.
نتیجه آن ش د که ما از این مذاکرات بیرون ماندیم و این
مجموعه مذاکرات گات در اروگوئه و بع د از آن در دوحه
به یک س��ازمان قوی بینالمللی تبدیل ش د و متاسفانه
امروز ما برای اینکه بتوانیم در آنجا عضویت داشته باشیم
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متاس��فانه م��ا در بین کش��ورهای منطقه همچنان
وضعی��ت مناس��بی را از نظ��ر س��اختارهای بازرگانی و
تج��ارت آزا د نداریم .مگر اینکه بخواهی��م خودمان را با
کشورهایی که دچار بحران هستن د مقایسه کنیم که من
اصال مایل نیس��تم وار د این مقایسه بشوم .اساسا ما کجا
و افغانستان کجا؟ ما کجا و عراقی که سالهای طوالنی
تحت سیاستهای سوسیالیستی حزب بعث بود ،کجا؟
البته انکارپذیر نیست که اگر ما االن وضعیت خودمان را
با آذربایجان ،گرجستان و ارمنستان از نظر میزان موانعی
که برای تجارت آزا د داریم مقایسه کنیم واقعا در ح د قابل
قبولی نیستیم .تازه من از مقایسه کشورمان با ترکیه هم
گذش��تم .درواقع وضعیت ما در خصوص تجارت آزا د به

معضلی بزرگ تبدیل شده است که حل آن کار کوچکی
نیست .شناخت یک مشکل و ابعا د و گستره آن مقدم بر
حل آن است .به نظر من با وجو د اینکه خیلی در مور د این
مساله صحبت شده و در تصمیمات گوناگون در سطوح
مختلف کش��ور همیشه مطرح بوده اما در عمل هیچگاه
نتوانستهایم بهرغم آنچه ادعا میکنیم حتی یک جهش
ولو کوچک در راس��تای ایجا د زیرساختهای الزم برای
مبادالت آزا د تجاری در داخل و خارج داشته باشیم و در
این زمینه همچنان عقبماندگی اساسی داریم.

احتماال بای د وار د مذاکرات سیاسی بشویم چرا که به این
سادگیها دیگر حاضر نیستن د عضویت ما را بپذیرند .این
مساله برای کشور ما یک فرصت و نقطه عطفی بو د که
آن را متاس��فانه از دس��ت دادیم .اگر ما به این مذاکرات
میپیوستیم از طرفی باعث میش د که در داخل کشور،
ساختارهای دولتی ما ،موانع تجاری ما و نظام گمرکی ما
که از زمان رضاشاه باقی مانده است در سایه تعامل با این
مجموعه متحول شود .در صحنه بیرونی هم امکان ارتباط
و تجارت آزا د با کشورهای مختلف دنیا را فراهم میکرد
که امروز صادرکننده ما مجبور نباش د برای صادرات یک
قطعه صنعتی یا یک ماده کش��اورزی تعرفههایی چند
برابر تعرفههای دیگر کشورهایی که عضو این مجموعه
هس��تن د بپرداز د و عمال از رقابت و حضور در این بازارها
محروم بش��ود .اگر مفهوم حمای��ت از تولی د داخلی به
معنای کشیدن دیوار و ساختن س د و مانع برای واردات
کاالهای خارجی باش د گرچه در کوتاهمدت ممکن است
اثر مثبت داشته باش د اما در درازمدت به معنای محروم
کردن امکانات داخلی کش��ور از دسترس��ی به بازارهای
جهانی است و این یعنی تولیدات ما مانن د یک آب راکد
در بازار خودش باقی میمان د و چون فقط مجبور اس��ت
که در همان بازار محدو د خودش به حیاتش ادامه بدهد
هر روز از صحنه رقابتهای جهانی بیشتر و بیشتر حذف
این همان تجربهای است که ما به کرات در دنیا
میشود .
شاهدش بو دهایم و شای د کسی در بودن چنین سیاستی
در درازمدت تردی د نداش��ته باش��د .اتفاقا در زمانی که
دوست عزیزم جناب آقای مهندس جهانگیری  -که االن
معاون اول رییس جمهور هس��تن د  -وزیر صنایع بودند
یکی از کارهایی که وزارت صنایع دنبال میکر د و البته
توانس��ت آن را به نتیجه هم برسان د این بو د که صنعت
خودروس��ازی بتوان د خ��و د را به یک صنعت پویا و قابل
حضور و رقابت در صحنه بینالمللی تبدیل کند .بحثی
که ایشان داشت این بو د که ما بای د حجم تولی د خودمان
را چن د برابر کنیم و برای همین با یک عزم و اراده قوی
و پیگیری جدی توانستن د در یک دوره شش ،هفت ساله
تیراژ خودروی ما را از چیزی حدو د سیصد ،چهارص د هزار
خودرو در سال به یک میلیون برسانند .حرف ایشان هم
درست بو د که میگفتن د اصال کارخانهای که تولیدش زیر
یک میلیون تیراژ باش د نمیتوان د هویتی در دنیا داشته
باشد .شما ببینی د که این سیاست بع د از گذشت حدود
 ۱۰سال به کجا رسیده و االن ما چقدر صادرات خودرو
داریم .االن سایپا و ایران خودرو در تالش هستن د که تیراژ
به همان یک میلیون در سال هفت ،هشت سال
خو د را 
پیش بازگردانن د که االن هم چنان که خبرها میگویند
ظاهرا دار د به نتیجه میرسد .ضمن اینکه در تمام سالها
کیفی��ت خودروهای تولیدی ما هم بهتر نش��د .ما االن
داریم یک سری خودروهای قدیمی از رده خارج شده را
یدهیم و
تولی د میکنیم و به اسم خودروی نو به مردم م 
صادراتمان هم در ح د بسیار جزئی است.
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در ضرورت دیپلماسی تجاری

اقتصا د سیاسی

وقتی ما عمال
خودمان را از
تجارت آزا د در
دنیا تا حدود
زیادی محروم
کنیم ،در این
صورت کار برای
یک دشمن
خارجیخیلی
آسانتر میشود.
یک تحول
اساسی در صحنه
اقتصادی ما الزم
است.
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بتوانن د تحریمهای ظالمانهشان را در برابر ما اعمال
کنن�د؟ درواقع محرومیت ما از حض�ور در بازارها و
همچنین نهادهای جهانی اقتصادی دست غرب را
برای اعمال تحریمهای ظالمانه بیشتر با ز نکرد؟

یدقتیه��ا این تحریمهای ظالمانه
به دلیل برخی ب 
به ملت ما تحمیل ش�� د و اثر عم دهای در محدو د کردن
تجارت خارجی کشور ما داش��ت که برای همه واضح و
روشن است .اما در رابطه با آنچه که شما میگویی د مبنی
بر اینکه آیا اگر کشور ما مبادالت تجاری وسیعی با دنیا
داشت به این س��ادگی میتوانستن د تحریمهایی به این
گستردگی را به کشورمان تحمیل کنن د قطعا پاسخش
خیر اس��ت .وقتی ما عمال خودم��ان را از تجارت آزا د در
دنیا ت��ا حدو د زیادی محروم کنی��م ،در این صورت کار
برای یک دش��من خارجی خیلی آسانتر میشود .شما
فرض کنی د ما اصال نفت نداش��تیم  -چنانچه بنای ما بر
این اس��ت که اقتصا د کشورمان را بدون نفت هم بتوانیم
اداره کنیم و نفت فقط بخشی از آن باشد -بقیه تجارت
خارجی ما واقعا برای کشورهای دیگر آن هم نه آمریکا و
کشورهای اروپایی برای کشورهای رده دوم و سوم جهان
چقدر میتوان د ایجا د مشکل کند؟ اصال اگر نفت و آنچه به
نفت مربوط میشو د را از تجارت خارجی ما فاکتور بگیرید
چیزی باقی نمیمان د که تحریم ما بتوان د برای جایی ایجاد
دردسر کند .کشور ما کش��ور هزار میلیار د دالری است.
این یک فاجعه اس��ت که ما عادت کر دهایم بر س��ر صد
میلیون و یک میلیون دالر بحث میکنیم .تمام ظرفیتها
و اس��تعدادهای الزم را در کشورمان داریم تا بتوانم تراز
تجاری یک میلیار د دالری داشته باشیم و این به نظر من
در یک بازه زمانی پنج ساله قابل تحصیل است .اما مساله
مستلزم به وجو د آمدن یک انقالب در صحنه اقتصادی
ما اس��ت .یک تحول اساسی در صحنه اقتصادی ما الزم
است .اینکه مقام معظم رهبری ضرورت اقتصا د مقاومتی
را مطرح کردن د به این معناست که اقتصا د ما بای د بتواند
بنیه قوی داشته باشد .کشور ما به راحتی بنیه یک اقتصاد
هزار میلیار د دالری را دار د و آنچه مانع رسیدن ما به آن
میشو د این نیست که حرکتهای ما در این زمینه کافی
نیست بلکه موانع ،محدودیتها و نقاطی که روی اقتصاد
ما فشار ایجا د کرده و نمیگذار د که به جهش خو د ادامه
بده د آنقدر متنوع و زیا د است که ما هر کاری میکنیم در
همین چنبره اقتصا د بیست تا ص د میلیار د دالر متکی به
نفت باقی مان دهایم و نمیتوانیم این حفاظی که خودمان
به دور خو د ایجا د کر دهایم را بش��کنیم .دولت فعلی هم
متشکل از مجموعهای از افرا د واقعا مجرب و سر د و گرم
روزگار را چشیده هستند .آقای دکتر روحانی بسیار دید
بازی نسبت به مسائل دارن د و بر موضوعات اقتصادی به
صورت کالن و عمیق اش��راف خیلی جدی دارند .رییس
دفتر ایشان آقای دکتر نهاوندیان هستن د که خودشان برای
سالها رییس پارلمان بخش خصوصی بو دهان د و از نزدیک
با تمام مسائل آشنا هستند .معاون اول رییسجمهور و
همچنین اکثر وزرا ،تجربه کار در بخش خصوصی را یا از
نزدیک دارن د یا ناظر و یا اساسا عامل آن بو دهاند .بنابراین
دولتمردان فعلی کار صنعتی و تجاری را لمس کر دهان د و
یدانن د که چقدر فعالیتهای اقتصادی به دلیل
کامال م 

محدودیتهایی که وجو د دار د دشوار است .بنابراین این
دولت اراده عمیقی دار د تا این محدودیتها را بشکند .لذا
یک چشمانداز امیدوارکنن دهای وجو د دارد .با این روندی
که دولت در پیش گرفته به نظر میرس د در پایان دولت
یازدهم یعنی در  ۳سال آینده میتوانیم به رش د اقتصادی
چهار یا پنج درص د برسیم و تورم را نیز تا زیر پانزده درصد
کاهش دهیم .اما سوال این است که آیا این رون د مطلوب
اس��ت؟ به نظر من خیر .هرچن د روش درس��تی اس��ت
اما مطلوب نیس��ت و ظرفیت کشورما چندین برابر این
هدف است و ما وقتی بخواهیم هدف خودمان را بزرگتر
بگذاریم میتوان د خطرات سیاسی داشته باشد .درواقع در
این ش��رایط اگر یک اجماع ملی در سطح کشور وجود
نداشته باش د گروههای مختلف سیاسی میتوانن د مسائلی
که بهطور طبیعی در یک جهش اقتصادی ایجا د میشود
را علیه دولت به کار بگیرن د و زیرپای دولت را سست کنند.
زمان��ی هم که این اتفاق بیفت�� د دولت برای پیش بردن
سیاستهایش اقتدار کافی نخواه د داشت.
هدف دولت این اس��ت که نرخ تورم را در سال جاری
به زیر ۲۵درص د برس��ان د و البته کار مشکلی هم هست.
ح��اال من میگویم فرض کنی د دول��ت بتوان د تورم را به
بیست درص د برساند .دولت برای انجام این کار بای د حجم
نقدینگی را به شدت کنترل کند .بنابراین در این شرایط
رش�� د اقتصادی ما بس��یار محدو د خواه د بو د و از رکود
نمیتوانیم خارج ش��ویم .این به معنای آن است که یک
خانواده متوس��ط میبین د که اجناس به جای اینکه ۳۵
درص د گرانتر شو د  ۲۰درص د گرانتر شده اما دخلشان
افزایشی نداش��ته است و هنوز چهار نفر در یک خانواده
ش��ش نفری بیکارند .بنابراین سیاستگذاریهای امروز
دولت معلوم نیس��ت واقعا بتوان د یک جایگاه مناسبی را
در افکار عمومی پیدا کن د و من فکر میکنم نتایج آن را
از همی��ن االن میتوانیم ببینیم .باالخره دولت االن ،۱۰
 ۱۱ماه میش��و د که س��ر کار است و میبینیم خیلیها
میآین د در سخنرانیهایشان میگوین د گرانی هنوز هم
باقی اس��ت .بله که باقی است .مگر دولت گفته گرانی را
یدهد؟
حذف میکن د و اجازه گرانتر شدن اجناس را نم 
دولت تنها گفته با س��ازوکاری که درپیش گرفته سعی
میکن د قیمت کاالها افزایش کمتری داشته باشد .خب
درک این مساله برای عامه مردمی که عادت کر دهان د همه
چیز را در این س��الها آسان ببینن د خیلی سخت است.
مقابل این روش ،این است که دولت خطر را بپذیرد
طرف ِ
و در سیاس��تگذاریهایش رش د اقتصادی را هدف قرار
ده د و نه کاهش تورم را .در این روش ممکن است گرانی
خیلی هم شدیدتر شو د اما چارهای نیست .این کار برای
مقاومسازی اقتصا د ما الزم است.
بنابراین شما با نگاهی آین دهنگرانه مهمترین
عارضه اقتصادی کشورمان را ایجا د زیرساختهایی
ب�رای تج�ارت آزا د چ�ه در داخل و چ�ه در صحنه
یدانی د و معتقدی د که اتاقهای بازرگانی
بینالمللی م 
نیز میتوانن د در ای�ن خصوص نقشآفرینی باالیی
داشتهباشند؟

بل��ه ،و منظور از زیر س��اختها مجموع��ه قوانین و
مقرراتی است که دولت در صحنه تجارت تعیین میکند

که عمده آن به تعرفههای گمرکی ،سو د بانکها و وامهای
بانکی ،نرخ ارز و مسائلی از این دست بازمیگر دد .به بیان
دیگر مجموعه مقررات م��ا و محدودیتهایی که داریم
ب��رای واردات و حتی ص��ادرات کاالهای مختلف باعث
میشو د که اقتصا د ما نتوان د رش د الزم را داشته باشد.دنیا
سالهاست که به سمت تجارت الکترونیک رفته است و
یک جوان دانشجو در یک گوشه اتاق خودش در سئول
نشس��ته و میتوان د از همانجا دستگاه مور د نیاز خو د را
از آن طرف دنیا در کالیفرنیا س��فارش بده د و س��ه روز
بع د آن دستگاه را جلوی منزل خودش تحویل میگیرد.
آیا ما در ایران از چنین امکانی برخوردار هستیم؟ چقدر
فاصله داریم تا بتوانیم چنین ش��رایطی را در کشور مهیا
کنی��م؟ ما برای اینک��ه بتوانیم در درازم��دت روی پای
خودمان بایس��تیم چارهای جز اقتصا د مقاومتی نداریم و
اقتصا د مقاومتی به معنای واقعی آن عبارت از اقتصادی
اس��ت که در مقابل هر نوع فشاری بتوان د مقاومت کند
و دوام بی��اور د و ای��ن اتفاق هم نمیافت د مگر اینکه بنیه
اقتصا دیمان را قوی کنیم .بنیه ما وقتی محکم میشود
ک��ه بتوانیم در عرصه بینالمللی رقابت کنیم و خودمان
را مح��دو د به بازارهای داخلی و مصرفکنندگان دولتی
نکنیم .ما بای د خودم��ان را به بازار جهانی وصل کنیم و
البته این کار هزینه دارد .هزینه آن هم ممکن است این
باش د که بخشی از تاسیسات ما ضربه ببینند .ولی ما ناچار
هستیم این مساله را قبول کنیم .به هر حال ممکن است
یک کارخانه دولتی یا حتی خصوصی ورشکست شو د و از
صحنه رقابت حذف شو د و این اصال چیز عجیبی نیست.
اصال ورشکس��تگی در دنیا مساله مهمی نیست .شما در
آمریکا ش��ای د روزانه هزاران ش��رکت کوچک و بزرگ را
میبینی د که میرون د اعالم ورشکستگی میکنند .بنابراین
ورشکستگی بنگاههای اقتصادی اصال مهم نیست بلکه
آنچه مهم است اینکه زیرساختهای یک اقتصا د پویا و
مقاوم فراهم باشد .شما اگر میخواهی د از صنعت داخلی
با ایجا د محدودیت حمایت کنید ،ممکن است برای یک
برهه زمانی آن را بتوانی د سرپا نگه داری د اما سقوط آن در
بلندمدت محتوم و سنگینتر خواه د بود .چرا فرش چینی
دار د در دنیا جایگاه پیدا میکن د و راحتتر از فرش ایران
به فروش میرسد؟ برای اینکه برای تاجر چینی صادرات
فرش خیلی آسانتر از تاجرا ایرانی است .واقعیت این است
مجموعه امکاناتی که یک تاجر چینی برای صادرات فرش
خو د دار د خیلی بیش��تر از یک تاجر قهار چندین سال
خاک فرش خورده ایرانی اس��ت .برای همین اس��ت که
فرش ایران هر روز س��هم خو د را در بازار جهانی بیش از
یدهد .البته در مواقعی به خصوص در
گذشته از دست م 
عرصه کشاورزی گفته میشو د بای د تعرفههای ترجیحی و
مقررات ترجیحی برداشته شو د که البته هنوز هم برداشته
نشده است .اقدامات تنبیهی را شما نمیتوانی د از دولتها
بگیری د اما مهم این است که این روش مبنای کار ما نباشد
بلکه در موار د استثنایی اعمال شود .آنچه بای د بنای فکری
ما در اقتصا د باش��د ،تجارت جهانی است .سیاستهای
حمایتی قاعده نیستن د بلکه استثنا هستن د ولی متاسفانه
در کش��ور ما به عکس قاعده اقتصا د بر حمایت قرار داده
شده است.

پژوهش آین دهنگرانه

پژوهشی از:
مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق تهران

تعاملگرایی
فعاالنه
راهبردسیاست خارجی برای ارتقای
موقعیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

بیش از سه دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران در هر دو
عرصه داخلی و خارجی در شرایط حساس و در عین حال پیچیده و تعیینکنن دهای
قرار گرفته است .تشدی د تحریمها و فشارهای بینالمللی که عمدتاً به دلیل پایداری
و مقاومت جمهوری اس�لامی ایران بر اهداف به حق خو د بوده است ،رون د توسعه
اقتصادی کشور را با موانعی مواجه کرده است.بدون تردید ،در شرایط موجود ،عبور
از این وضعیت مهمترین وظیفه و دستور کاری است که پیشروی سیاستگذاران
خارجی کشور قرار دارد ،اما پرسش مهمی که بای د به آن پاسخ گفت این است که
چگونه میتوان با حفظ اصول و ارزشهای انقالب اسالمی ،در سطح بینالمللی و
منطقهای سیاستهایی را اتخاذ کر د که ضمن کاهش فشارها و تهدیدات ،زمینههای
مناس��ب را برای عبور از ش��رایط موجو د و احتماالً فراهم ساختن بستر الزم برای
ارتقای وضعیت اقتصادی کش��ور ایجا د نماید؟در این پژوهش تالش شده است تا
راهبردهایی برای خروج از وضع موجو د و بازسازی موقعیت منطقهای و بینالمللی
جمهوری اس�لامی ایران ارائه ش��ود .مفروض این پژوهش این است که مشکالت
موجو د سیاست خارجی الزاماً اجتنابناپذیر نیستن د و با فرض حفظ اصول میتوان از
میزان و شدت آن کاست و در عین حال فرصتهای تازهای برای جمهوری اسالمی
ایران ایجا د کرد .بر این اساس ،ابعا د «سیاست خارجی تعاملگرای فعاالنه» با هدف
ارتقای موقعیت اقتصادی ایران توضیح داده میشود.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و ضرورتهای تغییر
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در جهان معاصر هيچ سياست داخلي و اقتصادي موفق
د شد ،مگر آن كه با يك سياست خارجي معقول
نخواه 
تكميل گر دد .اين مسأله براي ايران كه در موقعيت جغرافيايي
و ژئوپوليتيكي خاصي قرار دار د و اطراف آن به شدت ناپايدار
است ،از اهميت بيشتري برخوردار است .ضمن آن كه
مسأله فروش نفت ،انتقال تكنولوژي و داشتن روابط پايدار
اقتصادي نيز بر اهمیت این موضوع افزوده ،و توافق نسبت
به يك راهبر د سياست خارجي را بیش از پیش ضروري
ساخته است .راهبردي كه فراحزبي و مور د توافق بخش اعظم
د اصول كلي اين سياست در
نيروهاي سياسي باشد .شاي 
رابطه با اقتصا د در ابالغيه اقتصا د مقاومتي آمده است ،ولي
د فايده باشد .گزارش حاضر،
د مفي 
بسط مفهومي آن ميتوان 
دهاي است از مطالعهاي كه در همين رابطه و به سفارش
چكي 
بخش پژوهشي اتاق بازرگاني تهران انجام شده است و مطالعه
آن جهت رسيدن به يك درك مشترك از سياست خارجي
د است.
د براي ايران مفي 
كارآم 

سیاست خارجی به منزله روشی که یک جامعه خو د را در مقابل دنیای خارج
تعریف میکند ،تأثیرپذیری مستقیم و بی واسطهای از تحوالت محیط بینالمللی و
منطقهای دارد .میتوان گفت که هرچه سرعت تحوالت در دنیای خارج بیشتر باشد،
ضرورت روزآمدسازی و باز تعریف سیاست خارجی افزونتر خواه د بود .این قاعده
برای کشورهایی که مانن د جمهوری اسالمی ایران خواهان ایفای نقش تأثیرگذار در
فضای بینالمللی هستند ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .بر این اساس ،با توجه
به این قاعده کلی حداقل سه دلیل عمده برای ضرورت بازنگری در سیاست خارجی
قابل ذکر است:
اوالً ،تغییرات شگرف و قابل توجه در هر سه حوزه «ساختار قدرت»« ،ماهیت
قدرت» و «ابزارها و روشهای اعمال قدرت» در فضای بینالمللی ،ایجا د تغییر در
نوع نگاه به مسائل جهانی و همچنین روزآمدسازی مستمر استراتژیها و سیاستها
را برای تمامی کش��ورها از جمله جمهوری اس�لامی ایران ،امری ضروری ساخته
است؛
ً
ثانیا ،تحوالت وس��یع در برخی از کش��ورهای عربی که به سرنگونی رژیمهای
دیکتاتوری در این کش��ورها منجر ش��د ،نه تنها ساختار قدرت در منطقه را کام ً
ال
متحول و دگرگون ساخته ،بلکه هنجارها و گفتمانهای تازه و نوینی را نیز در سراسر
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منطقه گسترش داده است .این مسئله به معنای آن است که در آینده قدرتهایی میگر د د که افزایش قدرت و ثروت ارزش و اهمیت همسانی پیدا کر دهاند .همانگونه
ق��ادر خواهن د بو د که نقش مؤثری در منطقه ایفا نماین د که از قدرت و ابزار کافی که در فصل گذشته بر آن تأکی د شد ،در دوران جنگ سر د به دلیل غلبه گفتمان
برای باز تعریف گفتمانها و هنجارها و یا خلق گفتمانهای تازه برخوردار باشند .رئالیس��تی بر نظام بینالمللی کشورها یا رقیب تلقی میشدن د یا همکار .با تغییر
درواقع ،این تحوالت بستر تازهای از چالشها و فرصتها را برای تمامی قدرتهای شرایط بینالمللی این مسئله برای تمامی قدرتها پذیرفته شده است که میتوان
تأثیرگذار منطقهای و فرامنطقهای فراهم کرده است .در این شرایط عبور از چالشها در عین رقابت در برخی از حوزهها ،در حوزههای دیگر به تعامل و همکاری پرداخت.
و بهرهگیری از فرصتهای تازه نیازمن د خالقیت ،ابتکار عمل و رویکر د روزآم د نسبت الزمه تحقق اهداف سیاست خارجی تعاملگرا ،مسلط ساختن الگوهاي همكاري/
رقابت بر رويكردهاي سياس��ت خارجي اس��ت تا در پرتو آن بتوان ضمن كاهش
به تحوالت جهان بیرونی است.
ثالث��اً ،در س��الهای اخیر جمهوری اس�لامی ایران در رواب��ط خارجی خو د با حساسيتهاي سايرين و جلوگيري از شكلگيري رفتار موازنهاي آنان در قبال ايران،
مشکالت متع ددی مواجه شده است .این مشکالت شامل تشدی د تحریمها ،افزایش محيط بينالمللي را موافق ارتقاء موقعيت ايران كرد.
تنش در روابط با برخی از همسایگان ،افزایش فشارهای هنجاری بینالمللی ،کاهش چندجانبهگرایی :بدون تردید ،نظم ناعادالنه موجو د با توجه به دستور كار حاكم بر
میزان س��طح تأثیرگذاری بینالمللی و منطقهای و نادیده گرفته ش��دن حقوق و سياست خارجي ايران ،مطلوب كشور نيست ،موضوعي كه كشورهاي مهم ديگري
ظرفیتهای ایران در تعامالت اقتصادی منطقهای و بینالمللی میش��ود .افزایش نيز در آن با ايران اشتراك نظر دارند .اين همپوشي در نگاه به نظم موجود ،زمينههاي
تحریمها و فشارهای بینالمللی و همچنین تالش گسترده غرب برای اعمال پروژه مناسبي براي همكاري با كشورهاي همسو جهت مقابله نرمافزاري با نظم موجود
ایرانهراس��ی و منزوی س��ازی ایران ،اتخاذ یک سیاست خارجی فعال ،هوشمند ،بينالمللي و تقويت چندجانبهگرايي فراهم ميآورد .براين مبنا ميتوان همكاري با
كشورهاي همسو جهت مقابله با يك جانبهگرايي و تقويت چندجانبهگرايي در عرصه
تنشزدا ،اعتمادساز و در عین حال مبتنی بر اصول را ضروری میسازد.
بينالمللي را نيز از ديگر الزامات كالن سياست خارجي در افق چشمانداز دانست.
تقويت چن د جانبهگرايي از آنرو اهميت دار د كه اوالً محدوديتهاي سيس��تمي
سیاست خارجی تعاملگرای فعاالنه؛  ابعا د و ویژگیها
يده د و در
سیاست خارجی یکی از حوزههایی است که نیاز به انعطافپذیری زیادی دارد ،اما پيشروي كش��ور براي نيل به قدرت اول منطقهاي ش��دن را كاهش م 
بای د میان انعطافپذیری منفعالنه و ابتکار عمل خالقانه تفاوت قائل شد .بای د توجه ثاني شرايط را براي بهرهبرداري از قابليتهاي ذاتي ايران بهبو د ميبخشد .اهداف
داش��ت که انعطافپذیری الزاماً به معنای انفعال ،وادادگی و پذیرش نظر دیگران سياس��ت خارجي در افق چش��مانداز باي د با رويكر د جمعي و مجموعهاي طراحي
نیست ،بلکه میتوان د فعاالنه و از موضع ابتکار عمل صورت گیرد .از سوی دیگر ،رفتار و پيش برده ش��ود ،زيرا در عرصه بينالمللي ،ارتقاء موقعيت يك كش��ور عموماً با
تقابلي و چالشي در نظام بینالمللی نیز به معنای ورو د به يك رقابت استراتژيك و حساسيت و نگراني از سوي ساير بازيگران دنبال ميشود .اين نگراني ريشه در منطق
نتيجتاً پذيرفتن منطق بازي حذفي و یا بازی با حاصل جمع صفر است .اگرچه یکسر و تاريخ روابط بينالملل دار د و توجيهپذير است .بر اين مبنا كشوري ميتوان د به طور
موفقيتآميز و با هزينه كمتري موقعيت بينالمللي خود
راهکارها
استراتژی
نوع سیاست خارجی رویکر د به جهان
پیامدهایاحتمالی را ارتقاء بخش د كه اهداف سياست خارجي خويش را تا
ح د ممكن در قالب منافع جمعي و مجموعهاي طراحي
تعاملمؤثر
متکثر/چندسویه
رقابت/همکاری
فرصت/تهدید
تعاملگرایفعاالنه
نم��وده و پيش برد ،بدان معنا كه س��ايرين در ارتقاء و
تقابلی
رویارویی
محدود
تهاجم
تهدید
رش د آن بيش از آنكه چالش و تهدي د ببينند ،حوزههاي
گستر دهاي از فرصت ،بيابند.
وابستگی
محدود
همکاری
فرصت
تعاملگرای منفعالنه
ژئوپلتیکگرای�ی :موقعیت ژئوپلیتی��ک ایران ،به رغم
این بازی میتوان د پیروزی قاطعانه باش��د ،اما سوی دیگر آن نیز شکست قاطعانه امتیازات ویژه و منحصر به فر د آن ،در طول تاریخ نه تنها کمکی به افزایش قدرت
ال متفاوت با رقابت در محيط تعاملي و ملی ایران نکرده است ،بلکه عم ً
خواه د بود .رقابت در اين فضا ،تعريفي كام ً
ال به مانعی برای توسعه اقتصادی نیز تبدیل شده
درون سيستمي دارد .اتخاذ سیاست تقابلی همچنین نیازمن د برخورداري از قابليت است .از زمان تشکیل نخستین دولت فراگیر ملی در ایران در زمان صفویه ،در حالی
تولي د آلترناتيوها و گزينههاي بديل جهت بسيج منابع پشتيباني كننده استراتژيك که قدرتهای همتراز ایران در اروپا در حال آغاز تجربه تازهای بودند ،رهبران ایران
در تأمين و گسترش منافع حياتي و ملي كشور است .امری که ورو د به آن حتي گرفتار جنگ با عثمانیها در غرب کشور ،ازبکان در شمال کشور و حتی پرتغالیها
در جنوب کشور بودند .در دورههای بع د نیز این مسئله به شکلهای متفاوتی ادامه
براي كشورهاي داراي منابع داخلي بسيار غني نیز میتوان د پر مخاطره باشد.
اصل  ١٥٣قانون اساس��ی به عنوان مهمترین اصل مربوط به سیاست خارجی ،پیدا کرد .طی چن د قرن گذشته ،ایران یا فرصتی برای تغییر شرایط منطقهای خود
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را« بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و نداش��ت ه است و یا در دورههای کوتاهی که این فرصت وجو د داشته ابتکار عمل و
سلطهپذیری ،حفظ اس��تقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق فرصتسنجی مناسب صورت نگرفته است .مطالعه و بررسی وضعیت اقتصادی و
یده د که ایران نتوانسته است
همه مسلمانان و عدم تعه د در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با سیاسی ایران در دورههای مختلف تاریخی نشان م 
دول غیر محارب» تعریف میکند .این مفاهیم همانگونه که پیداست بیشتر اصول چنان که بای د و ش��ای د از جایگاه و موقعیت برجسته منطقهای و بینالمللی خود
یدهند .بنابر این ،با تأکی د بر حفظ اصول در جهت توس��عه اقتصادی کش��ور بهره الزم را ببر د و گاه این جایگاه به جای آن
راهنما هستن د و مسیرهای کالن را نشان م 
و ارزشهای انقالب اسالمی  -که در قانون اساسی و سایر اسنا د بر آنها تأکی د شده که فرصتآفرین باش��د ،تهدیدزا و چالشآفرین بوده اس��ت .قدرتهای بزرگ ،تا
است -میتوان به گزینههایی اندیشی د که فضای عملیاتی سیاست خارجی جمهوری پیش از پیروزی انقالب اس�لامی از طریق عوامل وابسته داخلی و پس از پیروزی
اس�لامی ایران را در شرایط موجو د توسعه بخش��د .سیاست خارجی تعاملگرای انقالب اسالمی ،از طریق تأثیرگذاریهای خارجی ،مهمترین مانع دستیابی ایران به
فعاالنه در نوع رویکر د به جهان ،استراتژی عملیاتی ،راهکارها و پیامدهای احتمالی از جایگاه واقعی خو د بو دهاند .به همین دلیل ،در شرایط کنونی که قدرتهای بزرگ
سیاست خارجی تقابلی (از یکسو) و سیاست خارجی تعاملگرای منفعالنه (از سوی تمامی ابزارهای خو د را برای محدودسازی و منزویسازی جمهوری اسالمی ایران
به کار گرفتهاند ،ضرورت دار د تالش مضاعفی برای بهرهگیری بیش��تر از موقعیت
یدهد.
دیگر) قابل تفکیک است .جدول باال مقایسه این سه نوع را نشان م 
ژئوپولیتیکی ایران به خرج داده ش��ود .از این لحاظ ،ش��رایط تاریخی کنونی به دو
دلیل زیر احتماالً میتوان د فرصت مناسبی برای ایجا د تغییر در موقعیت منطقهای
راهبردها
رقابت  /همکاری :در ش��رایط جدی د بینالمللی کش��ورها نه یکسره دوست تلقی ایران به وجو د آورد:
میش��ون د و نه یکس��ره دشمن .این مس��ئله به ماهیت روابط بینالملل معاصر بر  .1جمهوری اس�لامی ایران به میزانی از قدرت و توانمندی دس��ت یافته است که

میتوان د طرحهای مبتکرانهای برای تغییر ساختار منطقهای طراحی و پیگیری کند.
 .2اختالفات ایران با همسایگان خو د در شرایط موجو د در حدی نیست که نتوان
از طریق برخی ابتکار عملها این اختالفات را حل کر د و فضای نوینی را در سطح
منطقهای حاکم نمود .اختالفات ارضی ایران با همسایگان خو د در شرایط کنونی در
کمترین ح د اهمیت خو د به نسبت دورههای گذشته است.
عالوه بر دو مور د فوق ،ش��رایط بینالمللی نیز جمهوری اسالمی ایران را ملزم
میساز د که در سطح منطقهای به یک ابتکار عمل خالقانه دست بزند .این ابتکار
عمل هرچه ابعا د اقتصادی بیش��تر و ابعا د سیاس��ی کمتری داشته باش د با موانع
کمتری مواجه خواه د بود .بر این اساس ،پیشنها د مشخص این طرح بازسازی روابط
اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و گسترش تعامالت اقتصادی با این کشورها از
طریق بهرهگیری هرچه بیشتر از موقعیت ژئوپلیتیک ایران میباشد.
الزامات داخلی تغییر شرایط منطقهای جمهوری اسالمی ایران

تغییر روابط یا بازسازی روابط منطقهای ایران از یک موضع فعاالنه و خالقانه ،از
یک سو مستلزم تغییر در برخی رویکردها ،نگرشها و رویههای جاری در دو حوزه
اقتصا د ملی و سیاست خارجی و از سوی دیگر نیازمن د داشتن برنامهای واقعگرایانه
و عملیاتی و همچنین تدوین قوانین و مقرارت الزم در این زمینه میباشد .در این
سه سطح موار د زیر توصیه میشود:

 .1در حوزه رویکردها

نگر
آینده

 .2در حوزه راهکارهای عملیاتی

سیاست گسترش تعامالت اقتصادی منطقهای به طور مشخص بای د تمرکز خود
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 -١-١اولویت دادن به همسایگان در سیاست خارجی :بنا به دالیل ژئوپلیتیک،
سیاست خارجی ایران در دورههای مختلف ،همواره بر نوع رابطه با قدرتهای
ب��زرگ متمرکز بوده و در اغلب موار د همس��ایگان کوچکتر ب��ه رغم تأثیرات
ملموس و تعیینکننده آنها ،مور د توجه جدی واقع نش�� ده و یا موضوع تفکر و
سیاستگذاری قرار نگرفتهاند .تصور نادرست تاریخی در این زمینه از این قرار
بوده اس��ت که در صورت حل مسائل ایران با قدرتهای بزرگ ،مسائل ایران با
همسایگان بالنسبه ضعیفتر نیز حل خواه د شد ،در حالی که این معادله میتواند
برعکس باشد.
 -١-٢اصالح رویکر د اقتصادی به همسایگان :به طور سنتی نگاه ایران به همسایگان
خو د یا به عنوان دروازه ورو د کاال به کشور بوده است و یا این که حداکثر همسایگان
ایران به عنوان محلی برای تجارتهای محدو د و پیلهوری نگریسته ش دهاند .ایران
هیچگاه به همسایگان خو د به عنوان مهمترین و در دسترسترین بازار صادراتی نگاه
نکرده اس��ت .در حال حاضر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که میتوانستن د به
حیاط خلوت اقتصادی ایران تبدیل شوند ،عم ً
ال در سیاست خارجی ایران به حاشیه
رانده ش�� ده و به جوالنگاهی برای اقتصا د چین ،ترکیه و برخی کشورهای اروپایی
مبدل ش دهاند .کش��ورهایی مانن د عراق ،افغانستان و پاکستان نیز با توجه به بازار
مصرف گسترده آنها ،میتوانن د بیش از این دریافت کننده کاالهای ایرانی باشند.
 -١-٣موقعیت جغرافیایی به عنوان محور اقتصا د ملی :در شرایط کنونی ،محوریت
اقتصا د ملی بر نفت و درآمدهای نفتی مبتنی است ،در حالیکه جغرافیای اقتصادی
ایران از لحاظ ترانزیت کاال و انرژی ،کش��اورزی ،گردشگری و سایر معادن و منابع
طبیعی و حتی ترانزیت برق میتوان د به عنوان مزیت اقتصادی نخست ایران مورد
تأکی د قرار بگیرد .بر این اساس ،رویکر د کالن اقتصادی بای د به سمت بهرهگیری هر
چه بیشتر از موقعیت جغرافیایی تغییر کند.
 -١-٤توجه به بخش خصوصی در تعامالت اقتصادی خارجی :توجه هر چه بیشتر
به بخش خصوصی و اعتما د به این بخش برای ایجا د تغییر در ش��رایط اقتصادی
کش��ور و افزایش تولی د ملی و همچنین گس��ترش صادرات امری ضروری و غیر
قابل اجتناب است .با توجه به ضعیف بودن بخش خصوصی در ایران ،همکاری با
کشورهای همسایه علیالقاعده میتوان د برای این بخش آسانتر و سهلالوصولتر
باشد ،اما به دلیل فقدان زیر ساختها و قوانین مناسب ،بخش خصوصی عمدتاً به
س��مت سرمایهگذاری یا فعالیت تجاری در دو کشور امارات متحده عربی و ترکیه
سوق پیدا کرده است.

را بر چهار محور زیر قرار دهد:
 -٢-١بهرهگیری از موقعیت ترانزیتی :با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران ،در
سیاست گسترش تعامالت اقتصادی منطقهای بای د اولویت نخست به تسهیل شرایط
ترانزیت کاال ،انرژی و مسافر داده شود .در این زمینه موار د زیر پیشنها د میشود:
 توجه جدی به توس��عه خطوط حمل و نقل دریایی ،جا دهای و ریلی و توس��عهبنادر کشور؛
 توجه جدی به توسعه خطوط انتقال نفت و گاز؛ توجه جدی به توسعه خطوط انتقال برق؛ فراهم ساختن زمینههای الزم برای گسترش ترانزیت هوایی؛ فراهم ساختن امکانات الزم برای ترانزیت خودرو از کشورهای همسایه ( در اینزمینه میتوان تمهیداتی برای گسترش ترانزیت خودرو از کشورهای حاشیه خلیج
فارس برای عبور از خاک ایران به کشورهایی مانن د ترکیه ،عراق جمهوری آذربایجان
و ...اندیشید).
 -٢-٢بهرهگیری از موقعیت گردشگری:
امکانات و ظرفیتهای وس��یع ایران برای انواع گردشگری از جمله گردشگری
زیارتی ،گردش��گری س��یاحتی ،گردش��گری درمانی و غیره میتوان د در سیاست
گس��ترش تعامالت اقتصادی منطق��های به عنوان یک محور اصل��ی مور د توجه
قرار بگیرد .همکیش��ی و نزدیکی فرهنگی میان ایران و کشورهای همسایه یکی
از مزیتهایی است که هم نگرانیهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از حضور
یده د و هم برای این دسته از گردشگران شرایط
گردش��گران خارجی را کاهش م 
فرهنگی مناسبتری را مهیا میسازد .در این زمینه موار د زیر پیشنها د میشود:
 برنامهریزی برای تبلیغ گسترده امکانات و ظرفیتها و جاذبههای گردشگری ایراندر کشورهای همسایه؛
 تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینههای گردشگری؛ لغو یک طرفه روادی د برای شهروندان برخی از کشورهای همسایه که حضور آنهادر ایران مزیت اقتصادی دارد؛
 اعطای تسهیالت ویژه برای گردشگری درمانی برای شهروندان کشورهای همسایهاز جمله اختصاص برخی بیمارستانها ،مراکز آب درمانی و....؛
 تسهیل شرایط برای گردشگری ورزشی برای شهروندان کشورهای همسایه (ازجمله اسکی ،کوهنوردی ،کویرنوردی ،قایقرانی در آبهای خروشان ،گالیدر و)....؛
 -٢-٣بهرهگیری از موقعیت کشاورزی:
با توجه به امکانات منحصر به فر د ایران در زمینه کشاورزی ،جمهوری اسالمی
ایران میتوان د از این امکانات برای گسترش تعامالت اقتصادی با کشورهای همسایه
بهره ببرد .در این زمینه موار د زیر پیشنها د میشود:
 اعطای تس��هیالت ویژه به صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی به کشورهایهمسایه؛
 تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی در زمینه بستهبندی و فرآوری محصوالتکشاورزی؛
 تسهیل سرمایهگذاری شهروندان کشورهای همسایه در زمینه تولی د محصوالتکشاورزی.
عالوه بر س��ه حوزه فوق که حوزههای مزیتی جمهوری اس�لامی ایران تلقی
میشوند ،در برخی حوزههای دیگر مانن د صدور خدمات فنی مهندسی ،صدور مصالح
ساختمانی و صدور نیروی کار ساده و آموزش دیده نیز در سطح منطقه فرصتهای
زیادی برای صنعتگران و نیروی کار ایرانی وجو د دار د که در سیاس��تگذاریهای
کالن بای د مور د توجه جدی قرار بگیرند.
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«بیایی د خلیج فارس و دریای عمان را به دریای مدیترانه و س��یاه
متصل کنیم» این جملهای بو د که رییس جمهور کشورمان در سفر به
ترکیه بیان کرد .ماه گذشته و پس از 18سال ،روسای جمهور دو کشور
درکاخریاستجمهوریترکیهبهگفتگونشستند.دوبرابرکردنحجم
مبادالت تجاری میان دو کشور هدف بلندپروازانهای است که سران دو
کشور بر آن توافق کردند .مقامات ارش د دو کشور  10معاهده همکاری
امضا کردن د تا به تحقق این هدف کمک کرده باشند .مبادالت تجاری
ما و ترکها در سال  2012به  22میلیار د دالر افزایش یافته بو د اما در
سال گذشته به 15میلیار د دالر کاهش یافت .خری د گاز طبیعی ایران و
پرداخت پول آن به طال ،اصلیترین مبادله دو کشور به شمار میرفت.
در این چن د سال که ایران زیر فشار تحریم قرار گرفت ،ترکها با انتقاد
دائمی از تحریم همسایه شرقی خود ،مبادالت غیررسمی با ایران برقرار
کردن د که در این شرایط اس��تثنایی کمکحال ایران شد .البته سود
سرشار از روابط ویژه ایران و ترکیه در دوران تحریمها ،اقتصا د ترکیه را
نیز بی نصیب نگذاشت .بخش عم دهای از صادرات ایران به ترکیه شامل
نفت و گاز و استحصاالت آنها است .در سوی مقابل ایران واردکننده
بس��یاری از محصوالت ترکیه است به ش��کلی که بخش عم دهای از
بازار منس��وجات و لوازم خانگی ایران در دست کاالهای ترکی است.
همچنین مسیر واردات کاالهای مور د نیاز کشورمان از امارات متحده
عربی به ترکیه تغییر یافتهاست .در عینحال ،هزاران شرکت ایرانی در
ترکیه دست به سرمایهگذاری ز دهان د تا هم از ترکیه به عنوان بستری
ل کاال و معامالت مالی استفاده کنن د و هم از
برای تسهیل نقل و انتقا 
فرصتهاى اقتصادی ترکیه بهره ببرند .اگرچه دو کشور عزم خو د را
بر دوبرابر کردن حجم تجارت نهاده ان د اما مبادالت بازرگانی ایران و
ترکیه در پنج ماهه نخست سال  2014میالدی به  5/5میلیار د دالر
رسی د که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدو د  23درص د کاهش
یدهد .در سال گذشته با افزایش تحریمها علیه ایران و قرار
را نشان م 
گرفتن تجارت طال در فهرست تحریمها ،حجمتجارت دوکشور روبه
کاهش گذاشت .با این حال به نظر میرس د در میان ابرهای جنگ در
خاورمیانه ایران و ترکیه تجارت دوجانبه را افزایش خواهن د داد .اجرایی
ش��دن قراردا د «تجارت ترجیحی» که در بهمن ماه سال گذشته در
جریانسفر رجب طیب اردوغان نخستوزیر ترکیه به تهران به تصویب
رسی د و مطرح بودن انعقا د موافقتنامهتسهیل تجاری بین دو کشور که
به عنوان مهمترین مراحل گذار به نظام تجارت آزا د بین طرفین ارزیابی
میشود ،نشانههایی است که این گمانه را تقویت میکند .در صفحات
پیشرو به گفتوگو با فعاالن اقتصادی و مسووالن دیپلماتیک حوزه
روابط ایران و ترکیه نشس��تیم تا راهکارهای افزایش سطح مبادالت
تجاری دو کشور را واکاوی کنیم.

خودباوری و بازارسنجی
آین دهای روشن در مبادالت تجاری ایران و ترکیه
تجارت میان ایران و ترکیه سابقهای طوالنی دار د و
سرزمین آناتولی سرزمینی غریبه برای تاجران ایرانی
نیست .در زمانهای دور ،روم شرقی-ترکیه فعلی -به
پایتختیاستانبولفعلیدرهمسایگیغربیایرانحضور
داشته و جا دهابریشم به عنوان مهمترین محور مبادالت
تجاری غرب و شرق ،آناتولی را به آسیای میانه و شرق
دور متصل میکر دهاست .بنابراین مرز ایران و آناتولی
سابقهای هزاران ساله در تجارت دارد .به وضعیت امروز
این دو مرز بنگریم :نوار مرزی ایران و ترکیه برای طرف
ایرانی دروازهای برای صادرات و واردات کاال به اروپا است.
این مرز برای طرف ترک دروازهای است برای مبادالت
تجاری با آسیای میانه و شرق دور .درواقع ایران و ترکیه
در کنار هم یک نقشه راه تجاری را برای منطقه ترسیم
میکنند .همین چن د روز پیش بو د که به دنبال بحران
داعش در شمال عراق ،دولت ترکیه با ایران وار د مذاکره
ش د و درخواست کر د که کاالهای ترک از مسیر ایران به
یده د که ایران
عراق صادر شوند .این موضوع نشان م 
و ترکیه حتی در شرایط جنگی و بحرانی هم تسهیل
کننده تجارت منطقهای هس��تند .چنانکه در جنگ
ایران و عراق ،ترکیه کانال مناسبی برای تجارت ایرانیان
بود .وجو د س��ه راه ترانزیتی میان ما و ترکها از طریق
ندهنده
راهآهن ،مرز بازرگان و همچنین مسیر وان نشا 
حجم باالی تجارت میان دو کشور است .در جریان سفر
اخیر رییسجمهور کشورمان دکتر روحانی به ترکیه،
جلسه مشترکی با حضور ایشان ،رییسجمهور ترکیه،
بازرگانان و نمایندگان اتحادیههای تجاری ترکیه و ایران
از جمله اعضای شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
برگزار شد .در جریان این نشست مقامات دو کشور عزم
خو د را مبنی بر افزایش حجم مبادالت دو کشور به سی
میلیار د دالر در سال اعالم کردند .همچنین برای اولین
بار شورای عالی اقتصا د دو کشور تشکیل شد .این شورا
متشکل از شش وزیر ایرانی و شش وزیر ترک خواهد
بو د و مطمئنا گامی مهم برای تقویت روابط تجاری دو
کشور است.

صادرات به ترکیه ،بیمها و امیدها  

خودب��اوری در م��ور د تولیدات داخل��ی از دیگر
مولفههایی است که صادرات ایران به ترکیه را میتوان د
تقویت کند .اخیرا چ��ای ایران��ی در ترکیه و مالزی
جای پای خو د را باز کر دهاس��ت .این در حالی است
که صاحبان صنایع چای ،برای مشتریان ایرانی خود
چای سیالن را تبلیغ میکنن د اما هم اکنون ترکها
مش��تری چای نوبهار گیالن ش دهاند .توصیه مهم به
تجار ایرانی فعال در ترکیه ،استفاده بیشتر از دا دههای
تجاری است .همکاری بیشتر تجار با شورای بازرگانی
ایران و ترکیه در این خصوص میتوان د راهگشا باشد.
ما اطالعات مفصلی در مور د تجارت با ترکیه و نحوه
س��رمایهگذاری در این کش��ور در اختیار داریم که
میتوانیم آنها را به تجار عرضه کنیم .تجار ما بای د برای
حضور در بازار ترکیه به روز باشند .آنها بای د محصول
خو د را از طریق اینترنت و حضور در نمایش��گاههای
تجاری به مشتریان معرفی کنن د تا سهم صادرات ایران
به ترکیه به جایگاه مناسبتری صعو د کند.

دبیرکل شورای
مشترک بازرگانی
ایران و ترکیه

حجم مبادالت
ایران و ترکیه
پانزده میلیار د دالر
است .قریب به
دو سوم حجم
مبادالت به نفت،
گاز و استحصاالت
نفتی و پتروشیمی
اختصاص دارد.
باقیمانده این مبلغ
را ماشینآالت،
لوازمخانگی،
منسوجات
و پوشاک و
چوبهای
فرآوریشده
یدهند
تشکیلم 
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برای ص��ادرات کاال به ترکیه ابتدا بای د اصول رایج
بازار تجارت را رعایت ک��رد .بازرگانان ما درابتدا بای د
بازارسنجی کنند .به عبارت دیگر اگر نیاز بازار هدف
را واکاوی نکنیم ،رفتن به سوی صادرات اشتباه است.
در حال حاضر تاجر یا واس��طه ایران��ی خودش برای
صدور کاال تصمیم میگیر د و مطالعات الزم را انجام
یدهد .علت آن اس��ت که متاسفانه هیچ مرکزی
نم 
برای جمعآوری و ارایه دا دههای تجاری به بازرگانان
دو کشور وجو د ندارد .آیا خریدار سنگ مرمر ایرانی -به
عنوان یکی از پرخریدارترین کاالهای ایرانی در بازار
ترکیه -میتوان د با یک کلیک از لیست فروشندگان
سنگ مرمر در ایران و قیمت کاالها و نحوه فروش آنها
مطلع شود؟ در اینجاست که نقش رایزنان بازرگانی
پررنگتر میش��ود .رایزنان تجاری ما بای د اطالعات
آماری مفصلی از کشور هدف را برای استفاده تجار دو
کشورتهیهکنند.ایناطالعاتبای دفرصتهایتجاری
و بازرگانی را به تفکیک منطقه و استان مشخص کند
و به تجار ارایه کند .بنابراین حاال که عزم مقامات عالی
دو کش��ور بر افزایش حجم مبادالت دو کشور است،

راهکاری برای افزایش صادرات

جالل ابراهیمی

نگر
آینده

جایگاه تجاری ایران و ترکیه

حجم مبادالت ایران و ترکیه در حال حاضر پانزده
میلیار د دالر اس��ت .قریب به دو سوم حجم مبادالت
تجاری دو کش��ور به نفت ،گاز و استحصاالت نفتی
و پتروش��یمی اختصاص دارد .باقیمانده این مبلغ را
ماشینآالت ،لوازمخانگی ،منس��وجات و پوشاک و
یدهند .همچنین
چوبهای فرآوریشده تشکیل م 

ترکیه یکی از منابع اصلی تامی��ن داروهای خاص و
لوازم آرایشی -بهداشتی کش��ورمان است .از سوی
دیگر در حال حاضر  835ش��رکت ایرانی ثبت شده
در ترکیه فعال هستند .چرا این شرکتها در ترکیه
به وجو د آم دهاند؟ شرکتهای ایرانی مستقر در ترکیه
پایگاه تجارتی بازرگانان ایرانی به سمت مقص د سوم
هس��تند .تاجر ایرانی برای تس��هیل تجارت با دنیا و
به خصوص اروپا از طریق ش��رکتهای ایرانی مقیم
ترکیه عمل میکند .تجار ما میتوانن د به کمک این
شرکتها از مقص د سوم -مثال آلمان -کاال خریداری
کنن د و به مناطق آزا د تجاری ترکیه بیاورن د و از آنجا
کاالی خو د را به س��مت ایران و یا مقص د دیگری جز
ایران -مانن د افغانستان -حرکت دهند .از سوی دیگر
صادرات کاالهای ایرانی  -مثال داروهای گیاهی و مواد
پتروشیمی -به نقاط مختلف اروپا از جمله کشورهای
حوزه مدیترانه و دریای س��یاه از طریق شرکتهای
مستقر در ترکیه تسهیل میشود .علت آن است که
اوال ترکیه به مرکزی برای مبادالت تجاری منطقه ای
و جهانی تبدیل شده و ثانیا بازرگانان ایرانی ترکیه را
به دلیل فرهنگ ،دین و آداب مشترک ،محل مناسبی
یدانند.
برای کسب و کار م 

مقامات میانی نیز بای د به عزم عالی دو کش��ور توجه
بیشتری نشان دهند .مجموع جمعیت  150میلیون
نفری ایران و ترکیه نه تنه��ا میتوانن د تامینکننده
نیازهای تجاری هر دو کش��ور باشن د بلکه میتوانند
با تولیدات مشترک بازار آسیای میانه و حوزه خلیج
فارس را نیز سیراب س��ازند .از این رو توجه به ایجاد
صنایع مشترک میان ایران و ترکیه گامی مهم جهت
رونق تجاری دو کش��ور اس��ت .ایران در حال حاضر
بهترین سنگهای ساختمانی و موا د اولیه معدنی را به
بازار ترکیه صادر میکند .اگر این سنگها و موا د اولیه
در پروژههای مشترک صنعتی در داخل خاک ایران
فراوری شو د سو د سرشاری برای هر دو طرف خواهد
داشت .ارزان بودن قیمت نیروی کار ،انرژی و موا د اولیه
در ایران فرصت خوبی برای صاحبان صنایع دو کشور
است که با ایجا د مراکز صنعتی مشترک محصوالت
خو د را در ایران ترکیه و بازارهای منطقهای به فروش
برسانند .ایران همچنین صادرکننده انواع موا د معدنی
به ترکیه ازجمله اکس��ی د منیزیم ،آنتیمووان و آهن
مگنتیت است .ص د البته که صدور فرآوریشده این
س��نگهای معدنی برای ما بهصرفهتر خواه د بود .به
عنوان مثال قیمت هر تن ماده معدنی آنتیمووان 12
میلیون تومان است اما اگر همین سنگ فراوری شود
قیمت آن به هر تن  46میلیون تومان خواه د رسید.
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سفر رییس جمهور روحانی
آینده تجارت دو کشور را تضمین کرد
حضور ایران
در بازار ترکیه
حضوری رو
به رش د است.
گذشته از بخش
نفت و گاز که
کشورمان از قبل
در آن حاضر
بوده ،ایران جزو
کشورهایپیشتاز
در تامین سیمان،
شیشه و کاالهای
پتروشیمیو
پلیمری در ترکیه
است
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حسن روحانی در سفر خو د به ترکیه در کنار تیم سیاسیاش هیئتی  90نفره از فعاالن ایرانی اقتصا د و تجارت را با خو د به همراه برد.
آنچنان که غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته است این هیئت شامل« :تجار و سرمایهگذاران در زمینه
نساجی،مخابرات،برق،موادغذایی،حملونقل،کشتیرانی،معاون،انرژیوصنایعوابستهکشاورزی»بود.اینکهدولتیازدهممجموعهای
بزرگ از بازرگانان و صاحبان صنایع را با خو د به سفر رسمی سیاسی به ترکیه برد ،نشان از عزم ایران برای گسترش روابط با ترکیه است .از
این رو سواالتمان در خصوص وضعیت تجاری ایران و ترکیه را با رایزن بازرگانی ایران در ترکیه در میان نهادیم تا کاستیها و نقاط قوتمان
در تجارت با ترکها را واکاوی کنیم.
به عنوان اولین سوال میخواهیم بدانیم
وضعیت بازار تجاری ترکیه ازلحاظ واردات کاال
به چهصورت اس�ت ومهمتری�ن نیازهای این
کشور ازلحاظ واردات در چه زمینه است؟

ترکیه امروزه به عنوان ی��ک پل تجارت جهانی
شناخته شده اس��ت .جغرافیای این کشور از سمت
غرب به بازارهای غربی متصل است و از سمت شرق
به بازارهای آس��یایی .موقعی��ت جغرافیایی خاص
یده د که بتواند
ترکیه این قابلیت را به این کشور م 
محل مبادله انواع کاال و خدمات باشد .بنابراین تقریبا
هر نوع کاالیی را میتوان از طریق ترکیه بر حس��ب
نیاز داخلی ایران وار د کرد .مثال ممکن است داخل
کشور یک ماده غذایی خاص الزم شود .این ماده را یا
میتوان از خو د ترکیه تامین کر د و یا از طریق ترکیه
به ایران ترانزیت کرد .در خصوص نیازهای وارداتی
ترکیه بای د توجه کر د که این کشور به مرور زمان با
پیچیده تر شدن سبک زندگی نیازهای جدیدی را در
جامعه خو د مشاهده میکند؛ در راس این نیازها ،نیاز
به فنآوری قرار دارد .ترکها در حال حاضر اهتمام
جدی خو د را بر واردات ف��نآوری و تجهیز صنایع
نها دهاند .از این رو تعمیر ماشینآالت صنعتی یکی
از اولویتهای اصلی در ترکیه است .همچنین تالش
برای تولی د خودروی مل��ی و هواپیما از اولویتهای
دیگر ترکها است .میتوان گفت توسعه صنایع مادر
با تمرکز بر واردات فنآوری مهمترین هدفی است

که ترکها برای واردات خو د مدنظر ق��رار دا دهاند.
در مرحل��ه بعدی ترکیه به طور باالق��وه واردکننده
انواع موادغذایی است .واردات موادغذایی به ترکیه
اگر در قالب موسس��ات و برندهای ب��زرگ غذایی
انجام شو د با موفقیت بیش��تری همراه خواه د بود.
پیشرفت قابل مالحظه صنعت توریسم در ترکیه،
لزوم توس��عه هتلها و رس��تورانهای زنجیرهای را
نیز بیش از پیش نمایان کرده اس��ت .در مرحله بعد
ترکیه در راس��تای برنامههای توسعهای ،احتیاج به
توساز دارد .اگرچه ترکیه خود
تقویت صنعت ساخ 
از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و سنگ است اما
واردات گستر دهای هم در این بخش دار د و برای نمونه
ایران در تامین بخشی از نیاز ترکیه به سیمان و سنگ
فعالیت خوبی دارد.
با توجه به پاس�خ س�وال باال شرکتها و
بازرگان�ان ایرانی در چه بخشهایی میتوانند
س�رمایه گذاری بهتریبرایحض�وردر بازار
ترکیه داشته باشند؟

حضور ایران در بازار ترکیه حضوری رو به رش�� د
است .گذش��ته از بخش نفت و گاز که کشورمان از
قبل در آن حاضر بوده ،ایران جزو کشورهای پیشتاز
در تامین س��یمان ،شیش��ه و کاالهای پتروشیمی
و پلیم��ری در ترکیه اس��ت .این حض��ور اگرچه با
چالشهایی هم در ای��ن حوزه مواجه ب��وده اما در
مجموع حرکتی رو به جلو داشتهاست .من تاکی د دارم

که یکی از مزیتهای کشورمان در تجارت با ترکها
حوزه موادغذایی است .این موضوع به دلیل ظرفیت
بس��یار خوب صادرات موادغذایی ایران و با توجه به
سازگار بودن ذائقه ایرانی و ترکی شکل برجستهای
به خو د میگیرد .در این بخش فروشگاههای بزرگ
زنجیرهای ایران بای د جهت برن د سازی و حضور در بازار
ترکیه تالش فراوانی به خرج دهند .همچنین ایران
دستاوردهای تکنولوژیک قابل قبولی در سالهای
اخیر داشته است؛ مخصوصا در زمینه صنایع خودرو
و هواپیمایی .از این رو با توجه به اهداف ترکیه در این
بخشبهنظرمیرس دهمکاریهایمشترکدوطرف
میتوان د راهگشا باشد.
به طور مشخص کدام کاالهای ایرانی در
حال حاضر در ترکیه مشتری بیشتری دارد؟

کاالهای ش��ناخته ش��ده در ب��ازار ترکیه طیف
وسیعی را شامل میشو د که به برخی از آنها اشاره
میکنم :شیش��ه جام ایران ،س��یمان و سنگهای
ساختمانی،محصوالتمعدنیمثلمسسربوروی
مشتریهای زیادی در ترکیه دارد .قیر ،محصوالت
پتروش��یمی و موا د غذایی نظیر خرما و خش��کبار
ایران دیگر محصوالتی هستن د که تجار ترکیه از آن
استقبال میکنند .البته به تدریج گرایش به سمت
برخی محصوالت کنسروی تولی د ایران هم در حال
شکلگیری است ،اما این حوزه هنوز راه درازی برای
پاگرفتن در بازار پر از برن د ترکیه خواه د داشت.

با توجه منفی ب�ودن تراز تجاری ایران و
ترکی�ه  -ب�دون در نظر گرفتن نف�ت و گاز-
میخواهیم بدانیم ایران از ترکیهچهکاالهایی
وار د میکن�د؟ وضعیت تعامل تج�ار ایرانی و
ترک چگونه است؟

برخالف دیدگاه شما من معتقدم که نمیتوان تراز
تجاری را فقط به صادرات غیرنفتی محدو د کرد .از این
منظر تراز تجاری ایران و ترکیه مثبت است .اگر امکان
و مجالی برای صادرات ترکیه به ایران داده میشود
به دلیل برتری نیست بلکه به دلیل مالحظاتی است
که برای باالنس کردن تراز تجاری دو کش��ور انجام
میشود .ضمن اینکه نبای د از رون د رو به رش د پیشرفت
ص��ادرات کاالهای غی��ر نفتی ایران نی��ز غافل بود.
صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه در سال -2010سال
آغازین ماموریت اینجانب  400 -میلیون دالر بوده
است .این میزان ،امسال به  1/5میلیار د دالر رسیده
یعنی سیر افزایشی مناسبی داشته است.
پ�س دلیل باال بودن ص�ادرات ترکیه به
ایران چیست؟

ترکیه در زمینه تجارت از امتیازاتی برخوردار است
که ایران آن امتیازات را ندارد .کاالهای ترک دارای
مقبولیتهایی هستن د که از موقعیت تجاری ترکیه
ناشی میشود .این کشور به دلیل عضویت در اتحادیه
گمرکی اروپا ،عضویت در سازمان تجارت جهانی و
برخورداری از استانداردهای اروپایی دارای استحکام
تجاری مناس��بی اس��ت .ترکیه همچنین توانسته
برندهای خو د را در جهان جا بیاندازد .از سوی دیگر
کاالهایی که ترکها تولی د میکنند ،کیفیت نسبی
داش��ته و قیمت اقتصا دیتری نسبت به نمونههای
مش��ابه اروپایی دارند .این کاالها به همین دلیل در
جامعه ایران خریدار پیدا میکن��د .ترکیه در حال
حاضر توانسته جای مناسبی در بازار پوشاک و لوازم
خانگی ایران پیدا کند .برخالف ترکیه ،کشورمان با
هیچ کش��وری پیمان تجارت آزا د منطقهای ندارد.
برای رفع این کمبو د ما در ژانویه سال  2014موفق
شدیم موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور را
امضا کنیم و امیدواری��م که با اجرای این معاهده در
ماههای آینده تجارت میان دو کش��ور تحت قاعده
منظمی درآید.
تاثیر سفر اخیر رییسجمهور کشورمان
بر مبادالت تجاری دو کش�ور ایران و ترکیه را
چگونهارزیابیمیکنید؟

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﺎزارﺗﺮﻛﻴﻪ
درکناربرآوردیکهبای دازسو دوهزینهکسبوکاردربازارترکیهوهمچنینارزیابیرقبایقدرتمن دحاضردربازار
یدهد.
بوکاردرترکیهارایهم 
ترکیهبای دداشتهباشید،جدولزیربهتفکیککاالوخدماتپیشنهادهاییرابرایکس 

نام کاال-خدمات

پیشنهادها

شهرمناسب

ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ،ﺑﺮﻗﻲ
و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ  CEو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎ
ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮاي اﻋﻄﺎي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎوره راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در آﻧﻜﺎرا
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﻜﺎرا،
آداﻧﺎ ،ﻛﺎﻳﺴﺮي ،ازﻣﻴﺮ،
ارزروم ،وان ،ﻛﺎرس،
اورﻓﺎ ،آﻏﺮي ،اﻳﻐﺪﻳﺮ ،
ﻣﺎﻻﺗﻴﺎ و ﻏﺎزي آﻧﺘﭗ

ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ،ﺷﻮﻳﻨﺪهﻫﺎ،
ﻟﻮازمﺻﻮﺗﻲو ﺗﺼﻮﻳﺮي،
ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك،
آراﻳﺸﻲوﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻓﺮش

اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻫﺎي  CEﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه داﺋﻤﻲ ﻋﺮﺿﻪ
و ﻓﺮوش ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺠﻴﺮهاي و
اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻌﺐ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﻜﺎرا

ﻣﺤﺼﻮﻻتﻛﺸﺎورزي،
ﻣﻴﻮه وﺳﺒﺰيﻫﺎ

اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪار د اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﺸﺎورزي ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﻠﻲ( ﺑﺎزرﮔﺎن ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ) ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در آنکارا
ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري در ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﻠﻲ

آداﻧﺎ ،ازﻣﻴﺮ  ،اﺳﭙﺎرﺗﺎ
و ﻏﺎزي آﻧﺘﭗ وﻛﻠﻴﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ
ﺷﺮﻗﻲ

ﺧﺪﻣﺎتﻓﻨﻲو ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻗﺒﺎ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺮﻧﺪ
ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و
اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و
راﻫﺴﺎزي :آﻧﻜﺎرا
اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ :اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزا د ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري
اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪار د اروﭘﺎﻳﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻮر د ﻧﻈﺮ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از
ﻣﺸﺎوره آﻧﺎن

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزا د ازﻣﻴﺮ و
اژه(زﻣﻴﻦ ارزان)،
ﺳﺎﻣﺴﻮن (زﻣﻴﻦ
راﻳﮕﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ) ،ﻏﺎزي
آﻧﺘﭗ(زﻣﻴﻦ راﻳﮕﺎن
ﺻﻨﻌﺘﻲ) و آﻧﻜﺎرا(ﺑﺮاي
اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي).

ﺗﺎﺳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﻠﻲ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در آﻧﻜﺎرا
ﺑﻨﺪر ﻣﺮﺳﻴﻦ ،ﺑﻨﺪر ازﻣﻴﺮ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ)

آﻧﻜﺎرا و ارزروم.

ﺗﺎﺳﻴﺲ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ

سفر مقامات
عالی به خصوص
در سطح
ریاستجمهوری
پیامهایدوستی
را برای کشور
همسایه در
پی دارد .به
خصوص  اینکه
آقای روحانی
در نشست با
بازرگانانترکیه
بر لزوم توسعه
تجارت دو کشور
انگشتنهاد.

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزار ترکیه:
 2ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺘﻞﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ
 3ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻓﺴﺘﻴﻮال

 4ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺮﻳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ و زﻣﺎن
 5ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و رادﻳﻮﻳﻲ

نگر
آینده

 1ﺑﻴﻠﺒﻮرد ،ﺑﺎﻟﻮن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
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مسلما س��فر مقامات عالی به خصوص در سطح
ریاستجمهوری پیامهای دوس��تی را برای کشور
همسایه در پی دارد .به خصوص اینکه آقای روحانی
در نشست با بازرگانان ترکیه بر لزوم توسعه تجارت دو
کشور انگشت نهاد .در این سفر اسنا د بسیار موثری در
زمینه همکاری اقتصادیتجاری و گمرکی نیز امضا
شد .سفر آقای روحانی باعث قطعی شدن گسترش
روابط دو کشور در سالهای آینده ش د زیرا پس از سفر
ایشان به خوبی میبینیم که هر دو طرف عزم جدی
برای تقویت تجارت دو جانبه دارند.

آنچه برای صادرات به ترکیه
د بدانید
بای 
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شاخص عملکر د مهندسی انرژی

گزارش راهبردی

آین دهنگر منتشر میکند:

انرژی در جهان
گزی دههایی از گزارش شاخص عملکر د
مهندسی انرژی2014 ،
مجمع جهانی اقتصا د داووس

نگر
ه شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
آیند
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موزون س�اختن تقاضای تأمین عرضهای امن ،پایدار و ارزان از انرژی
د همچنان نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا میکند.
بهنحوی کارآم 
بهس�بب محدودیتهای توس�عه اقتص�ادی ،جغرافیا و پیش�رفت،
د نوآورانهای
د روشهای جدی 
کشورهای جهان سخت در تالش هستن 
برای تأمین تقاضای انرژی بیابند .در سه سال گذشته ،مجمع جهانی
اقتصا د مشغول بررسی و ط ّراحی برنامه تشویقی مهندسی نوین انرژی
روبرتو بوکا
بوده است .با این برنامه میتوان درک بهتری از تح ّوالت و تغییراتی که
د مجمع
مدیر ارش 
یدهد ،و این که چطور میتوان آن را مدیریت
در نظام انرژی جهان رخ م 
جهانی اقتصاد
کر د ب هدس�ت آورد .یک رکن مهم این تالش عظیم طراحی ش�اخص
عملکر دمهندسیانرژیجهانبودهاست.پیاماصلینخستینگزارش
شاخصعملکر دمهندسیانرژی،ایناستکهراههایگذاردرهرکشور
با کشورهای دیگر متفاوت هستند .طرحریزی مسیر گذار به مهندسی
ی بلندمدت است که تمام
د انرژی بهمعنای توسعه یک استراتژ 
جدی 
مبادالتومسائلپیرامونانگیزهوهدفاصلیهرنظامانرژیرامیکاود
آرتور هانا
وبررسیمیکند:مدیریتریسکهایپیشرویعرض هانرژی،همزمان
مدیر عامل بنیاد
د اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی
با حصول اطمینان از رونق و رش 
مشاوره صنایع
کشور .مجمع جهانی اقتصا د و بنیا د اسنتور دومین گزارش این شاخص
انرژی اسنتور
د را
د به یک مهندس�ی ان�رژی جدی 
ی کارآم 
را که عوام�ل گذار جهان 
بررسی میکند ،پیش رویتان گذاشتهاند .حاال بحث و جدل بر سر این
گذار در چارچوب یافتههای شاخص عملکر د مهندسی انرژی ممکن شده است ،ابزاری که به
د پیشرفت گذارشان را بر مبنای مجموعهای از شاخصها بسنجند .این
کشورها کمک میکن 
گزارش ،همچون گزارش پیشین ،به بررسی این موضوع میپرداز د که یک مهندسی جدید
د به کشورهای عالیرتبه
د و چطور محیطهای مساع 
د چه ویژگیهایی داشته باش 
انرژی بای 
د که گذارشان به یک مهندسی بهینهتر و کارآمدتر انرژی را آغاز کنند .تقاضای
کمک کر دهان 
د و توسعه
متفاوت در مهندسیهای انرژی مختلف کشورها ،با اهداف گاه متضا د و رقیب رش 
اقتصادی ،پایداری محیطزیستی ،و دسترس�ی به انرژی و امنیت آن -در این شاخص و این
تحلیل مور د بررسی قرار گرفتهاند .گزارش امسال به مسیرهای گذار و چالشهای پیش روی
مناطق و اقتصادهای مختلف هم میپردازد ،و بر عوامل فراملیتی مثل موقعیت جغرافیایی،
زمینشناسیمنطقهایوسطحتوسعهاقتصادیدرنظامانرژییککشورتأکی دمیکند.پروژه
مهندسی نوین انرژی با مشارکت شورای صنعت انرژی مجمع جهانی اقتصاد ،و با حمایت تیم
مسئولگزارشرقابتجهانیمجمعاجرامیشود،ودرجریانآنازکارشناسانومتخصصان
صنعتانرژیدرسراسرجهانهمکمکگرفتهشدهاست.همچنینازهیأتمتخصصانمجمع
هم که حامی این گفتمان و تحقیقات پشت این گزارش بود ،آژانس بینالمللی انرژی که منبع
اصلی تأمین دا دههای مور د نیاز گزارش بود ،و کارشناس�ان بیرونی که نظرات و دیدگاههای
د سپاسگزاریم.
تحلیلیشان را در اختیارمان گذاشتن 

همه آنچه در گزارش داووس آمده است:

خالصه اجرایی برای مدیران بخش انرژی
گذارهای بنیادینی در سراسر نظامهای انرژی جهان در جریان هستند ،گذارهایی
با پیچیدگی بیسابقه ،پیشرفتهای تکنولوژی و اکتشافات ،دروازهها را به روی طیف
وسیعی از منابع انرژی گشوده اس��ت و نحوه مصرف انرژی را هم تغییر داده است.
بازارهابیشازپیشتحتتأثیرتغییراتدرتقاضایجهانیوالگوهایعرضههستند؛
در عین حال که تصمیمات حوزه انرژی با ضرورت پرداختن به مسأله محیطزیست
روبهرو هس��تند .تقاضا برای انرژی در سراسر جهان با سرعتی سرسامآور افزایش
مییابد .اهمیت تضمین آین دهای پایدار برای انرژی آشکار است ،و این هدف باید
چنان طراحی و اجرا شو د که جوابگوی بیش از یک میلیار د نفر در جهان امروز که
هیچ دسترسی مطمئنی به برق ندارن د باشد .از سوی دیگر برنامهریزیها بای د رشد
مدام اقتصا د جهان و تداوم صنعتیشدن اقتصادها که دار د بازارهای انرژی جهان را
متحول میساز د و چالشهای جدیدی در مدیریت عرضه و تقاضا پدی د میآور د را
هم در نظر بگیرد .در این بستر جهانی ،چالشهای طراحی و توسعه یک مهندسی
انرژی که عرضه ارزان ،امن و بهلحاظ محیطزیس��تی پایدار انرژی را تأمین کند،
پرتعدا د و پیچیده هستند .در ارزیابی عملکر د کشورها در مقایسه با چن د شاخص
کلیدی ،مطالعه حاضر تأیی د میکن د که این چالشها چهقدر زیا د و بزرگ هستند:
هیچ کشوری در کل به امتیاز کامل 1.1نرسیده است ،و هیچ کشوری در هیچ معیار و
شاخصی به باالترین امتیاز نرسیده .بااینکه تفاوت بسیاری میان عملکر د کشورهای
مختلف وجو د دارد ،همه آنها در مس��یر موازنه مدیریتشان در سه گوشه مثلث
انرژی ،یعنی رش د و توسعه اقتصادی ،پایداری محیطزیستی ،و دسترسی و امنیت
انرژی ،با موانعی روبهرو هستند.

ابزاری استراتژیک
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برای گذر از تنشها در این حوزه ،دولتها به مجموعهای جدی د از ابزار استراتژیک
نیاز دارن د تا به کمک آنها نقشه مسیرشان به س��وی یک مهندسی نوین انرژی،
هماهنگ با اهداف همپوشان امنیت ،ارزانی ،و پایداری را ترسیم کنند .این ابزارها
بای د سریعاً طراحی ش��ون د تا اصالحات و تحلیلی را که حامی موازنه بیشتر میان
اهداف سیاستها است ،در اختیار سیاستگذاران بگذارد .طراحی شاخص عملکرد
مهندسی انرژی یک پاس��خ به این نیاز است .ش��اخص عملکر د مهندسی انرژی
مجموعهای از عوامل و شاخصها را به کار میگیر د تا مهندسی انرژی  124کشور
ندهنده عملکر د هر کشور در ابعاد
جهان را ارزیابی و رتبهبندی کند .شاخصها نشا 
مهم مثلث انرژی هستند ،و میگوین د که عملکر د انرژی کدام کشور اقتصادش را
عقب نگه داشته و عملکر د کدام بر اقتصا د و رش د آن میافزاید؛ تأثیر محیطزیستی
عرضه و مصرف انرژی چیست؛ و عرضه امن چهنوع عرضهای است.

نگر
آینده

چالشهای متنوع ،بسترهای منحصربهفرد

یدار د که تال 
ش
این تحقیق از ارتباطات و وابس��تگیهای پیچی دهای پرده برم 
برای تضمی��ن یک نظام انرژی کارآم د در همه زمینهه��ا را ناکام میگذارند .البته
که کشورهای مختلف بهره متفاوتی از منابع طبیعی بر دهان د و از نقاط شروع بسیار
متفاوتی گام در راه توسعه اقتصادی گذاشتهاند .موازنه در مواجهه با خواستهها و
سیاستهای رقیب و متضا د بسیار دشوار است .مثال ،تأکی د بر تضمین رش د اقتصادی

گاه به این معنا است که چندان توجهی به مالحظات محیطزیستی نمیشود .تالش
و فشار برای تضمین پایداری محیطزیستی در کشورهای توسعه یافته هم حاال که
مصرفکنندگان از هزینههای باالتر مینالن د و خواهان قیمتهای پایینتر انرژی
هستن دبهمشکلبرخوردهاست.منابعغنیطبیعیدرکشورهایصادرکنندهخالص
اغلب به این معنا است که به قیمت و هزینه سوختهای فسیلی برای مصرف داخلی
یارانه تعلق میگیرد؛ و از این طریق مشوقهای پیگیری تدابیر کارایی بخش انرژی
و سرمایهگذاری در سوختهای تجدیدپذیر ناکام میمانند.
از س��وی دیگر وضعیت برترینها در ش��اخص عملکر د مهندسی انرژی نشان
ی موزون وجو د ندارد؛
یده د که یک مسیر واح د برای دستیابی به یک نظام انرژ 
م
یده د که توس��عه اقتصادی بار سنگینی بر
بااینحال نتایج این شاخص نشان م 
عملکر د میگذارد .نروژ در ش��اخص عملکر د مهندس��ی انرژی  2014در جایگاه
نخست ایستاده ،و پس از آن کش��ور فرانسه و سوئ د قرار گرفتهاند .تمام  10کشور
برتر فهرست عضو اتحادیه اروپا و یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند ،به
استثناء کاستاریکا و کلمبیا.

وضعیت
برترینها در
شاخصعملکرد
مهندسیانرژی
یده د که
نشان م 
یک مسیر واحد
برای دستیابی به  
یک نظام انرژی
موزون وجود
ندارد؛ بااینحال
نتایج این شاخص
یده د که
نشان م 
توسعهاقتصادی
بار سنگینی بر
عملکر دمیگذارد
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0درص 
د
6درصد
5درصد
4درصد
3درصد
0درصد
0درصد
10درصد
45درصد
6درصد

د از تولید ناخالص
صادرات سوخت (درص 
داخلی)

21درصد
1درصد
1درصد
0درصد
1درصد
18درصد
55درصد
3درصد
28درصد
3درصد

بنزین  -سطح تورش قیمت از طریق یارانه
یا مالیات ( 0تا )1

0.19
0.44
0.8
0.84
0.59
0.6
0.08
0.76
0.97
0.84

سوخت دیزلی  -سطح تورش قیمت از طریق
یارانه یا مالیات ( 0تا )1

0.07
0.57
0.85
0.78
0.64
0.61
0.03
0.52
0.77
0.87

قیمت برق صنعتی
(دالر امریکا بهازاء هر کیلووات ساعت)

نامعلوم
0.14
0.11
نامعلوم
0.07
0.05
نامعلوم
0.08
0.12
0.02

بست ه رشد و توسع ه اقتصادی

0.25
0.53
0.64
0.35
0.57
0.59
0.32
0.49
0.58
0.59

انرژی جایگزین و هستهای
بهعنوان سهمی از کل مصرف (درصد)

1درصد
10درص 
د
20درصد
12درصد
16درصد
9درصد
0درصد
28درصد
3درصد
13درصد

اکسید نیتروژن در بخش

میزان انتشار
انرژی (برابر تن مربع از دی اکسید کربن)
 .کل جمعیت

0.03
0.04
0.07
0.04
0.2
0.05
0.04
0.02
0.02
0.04

د کربن از تولید برق
میزان انتشار دیاکسی 
 .کیلووات ساعت

565
460
461
766
522
384
737
912
499
927

میزان انتشار گاز متان در بخش انرژی
(برابر تن مربع از دی اکسید کربن)  .کل جمعیت

1.07
0.21
0.18
0.61
0.68
2.99
1.9
0.1
0.26
0.6

شدت انتشار گازها  -سطح کشوری
(میکروگرم بهازاء متر مربع)

56
35
16
59
18
15
96
52
23
18

بسته پایداری محیطزیستی

0.25
0.45
0.52
0.35
0.34
0.49
0.19
0.41
0.37
0.38

نرخ برقرسانی (درصد جمعیت)

98درصد
100درص 
د
100درصد
100درصد
100درصد
100درصد
94درصد
75درصد
73درصد
83درصد

شاخص عملکر د مهندسی انرژی

 3.93دالر
 11.73دالر
 10.90دالر
 4.14دالر
 7.36دالر
 4.38دالر
 4.46دالر
 6.05دالر
 9.46دالر
 3.95دالر

د از تولید ناخالص
واردات سوخت (درص 
داخلی)

کیفیت عرضه برق ( 1تا )7

5.3
4.8
6.1
5.1
6.2
4.5
6.4
3.2
6.7
3.8

گزارش راهبردی

ایران
ترکیه
آلمان
چین
امریکا
روسیه
عربستان
هند
سنگاپور
افریقای جنوبی

تولید ناخالص داخلی بهازاء هر واح 
د
استفاده از انرژی (نرخ برابری خرید دالر
بهازاء هر کیلوگرم معادل نفت)

درصد جمعیت که از سوختهای جامد برای
پختوپز استفاده میکنند (درصد)
واردات (واردات انرژی ،درصد خالص از
مصرف انرژی)

0.44
0.17
0.12
0.43
0.15
0.27
0.46
0.2
0.54
0.45

تنوعبخشی واردات خالص کشور (شاخص
هرفیندال)

نامعلوم
0.1
0.13
0.05
0.1
نامعلوم
نامعلوم
0.07
0.06
نامعلوم

بسته دسترسی و امنیت انرژی

0.76
0.73
0.8
0.65
0.84
0.79
0.81
0.54
0.61
0.64
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تنوع کل عرضه اولیه انرژی (شاخص
هرفیندال)

شاخص عملکر د مهندسی انرژی

0.42
0.57
0.65
0.45
0.59
0.62
0.44
0.48
0.52
0.54
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رویکردی منطقهای

گزارش امس��ال شاخص عملکر د مهندسی انرژی با اس��تفاده از یافتههای این
ش��اخص ،برخی از مهمترین و خاصترین چالشهایی را که هر کشور و منطقه از
یدهد.ساختار گزارش امسال
جهان در بخش انرژی با آنها روبهرو است ،نشان م 
بررسی نتایج شاخص در سطح منطقهای و نیز در سطح ملّی است ،و از این طریق
برخی از مهمترین مشکالتی را که کشورها پیش روی خو د دارن د به نمایش میگذارد.
تحلیل عمیقتر چالشها ،اغلب نش��ان از اهمیت همکاری و به اشتراک گذاشتن
دانش موجو د در ّ
حل این چالشها دارد .مهمترین یافتههای گزارش حاضر در سطح
منطقهای اینها هستند:
کش��ورهای یورو ،28س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی ،و نوردیک در
باالترین رتبههای شاخص ایستا دهاند .با امتیاز متوسطی برابر با بهترتیب  0.62از
ندهنده باری هستن د که توسعه
یک 0.63 ،از یک ،و  0.68از یک .این نتایج نشا 
اقتصادی بر عملکر د یک نظام انرژی میگذارد .امتیازات کشورهای اتحادیه اروپا
توجه را به سمت گذار به سوی اقتصادی با سوخت اندک کربنی ،آنطور که در
استراتژی اتحادیه اروپا آمده ،میگردانند .تدابیر حذف کربن ،استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر و تدابیر کارایی در بخش انرژی ،هریک به طریقی به کاهش انتشار
گازهای گلخانهای این منطقه کمک کر دهان��د ،و امنیت انرژی را در این منطقه
یده د که اتحادیه اروپا هنوز
بهبو د بخشی دهاند .بااینحال ،تحلیل بیشتر نشان م 
با چالشهای بسیاری در زمینه سوختهای فسیلی و وابستگی به واردات انرژی
روبهرو است .کش��ورهای در حال صنعتی شدن ،مثل کشورهای عضو بریکس،
آسهآن و آسیای درحالتوسعه ،بیشترشان ،اقتصادهایی دارن د که انرژی بیشتر
مصرف میکنن د و انتشار شدی د گازهای گلخانهای دارند .همانطور که در امتیازات
پایینشان در شاخص عملکر د مهندسی انرژی و در تمام زیرشاخصها بهچشم
میخورد .امتیاز متوسط کل این کشورها بهترتیب  0.55از یک 0.48 ،از یک ،و
 0.45از یک است ،که نشان از شکاف عمیق در عملکر د این کشورها در مقایسه
با کشورهای باالی فهرست دارد .عملکر د کشورهای بریکس ،آسهآن و آسیای
درحالتوسعه در مثلث انرژی خبر از اولویتهای متفاوت این اقتصادهای نوظهور
یدهد.
و در حال صنعتیشدن م 
عملکردها در منطقه امریکای ش��مالی تنوع زیادی دارند ،که نشان از سطوح
متفاوت توسعه اقتصادی و ثروت منابع طبیعی میان امریکا و کانادا و کشورهای مرکز
و حوزه کارائیب دارد .بااینکه ثروت غنی منابع و س��رمایهگذاری در سوختهای
تجدیدپذیر امتیازات باالیی در زمینه امنی��ت انرژی برای کانادا و امریکا به ارمغان
آورده ،عملکر د ضعیف در شاخصهای محیطزیس��تی هر دو کشور هنوز چالش
بزرگی است .منطقه امریکای شمالی کشورهای دیگری چون کاستاریکا  -یکی از
 10کشور برتر فهرست  -و هاییتی ،که در جایگاه  116فهرست بدترین عملکر د را
دارد ،را هم در خو د جای داده است .در کل این اختالف عملکر د میان کشورها نشان
از عدم توازن میان کشورهای متکی بر واردات در امریکای مرکزی و حوزه کارائیب،
و کانادا ،امریکا ،و مکزیک دارد .رابطه میان شاخص عملکر د مهندسی انرژی و تولید
ناخالص داخلی در خاورمیانه و شمال افریقا وارونه شده است .منطقه خاورمیانه و
شمالافریقاپایینترینمتوسطعملکر درادرمیانتماممناطقاقتصادیجهاندارد:
 0.42از یک .متوسط سرانه تولی د ناخالص داخلی در این منطقه 15هزار دالر امریکا
است ،که بسیار باالتر از افریقای جنوب صحرا -منطقهای که از نظر عملکر د باالتر
ایستاده -است .منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ،بهعنوان منطقهای که بیشترین
بهره را از منابع طبیعی جهان برده است ،در زمینه صادرات خالص انرژی بسیار قویتر
ازمتوسطعملمیکند.بااینحال،امتیازکلاینمنطقه،تحتتأثیرعملکر د ضعیف
ی است،
در پایداری محیطزیستی و رش د و توسعه اقتصادی ،که متأثر از یارانههای انرژ 
یده د و سرمایهگذاری در منابع
استفاده از انرژی را ناکارآم د کرده و اسراف را افزایش م 
تجدیدپذیر انرژی را دشوار میسازد.

کشور

5درصد -67درصد
73درصد
5درصد
60درصد
5درصد
د 11درصد
46درص 
15درصد
5درص 
د
5درصد -80درصد
5درصد -222درصد
58درصد 28درصد
97درصد
5درصد
15درصد -15درصد

عملکر دضعیف
در پایداری
محیطزیستیو
رش د و توسعه
اقتصادی در
منطقهخاورمیانه
و شمال افریقا،
که متأثر از
یارانههای انرژی
است ،استفاده از
انرژی را ناکارآمد
کرده و اسراف را
یده د و
افزایش م 
سرمایهگذاری در
منابعتجدیدپذیر
انرژی را دشوار
میسازد

با استفاده از شاخص عملکر د مهندسی انرژی میتوان به دولتها و دیگر بازیگران
حاضر در بخش تولی د انرژی در هر س��طحی از زنجیره عرضه انرژی کمک کر د تا
حوزههای بهبو د را بیابن د و بهشان اولویت دهند.

جدول ریز امتیازات شاخص عملکر د مهندسی انرژی جهان2014
دهنگر)
د ه آین 
(کشورهای برگزی 

مهندسی انرژی در یک مثلث

کارایی انرژی در سه ضلع
مهندسیانرژیعبارتاستازنظامیکپارچهمنابع،
حاملها و بخشهای تقاضای انرژی که دولت ،صنعت و
یدهد« .مثلث انرژی» اهداف
جامعه مدنی آن را شکل م 
یدهد :توان تأمین
اصلی مهندسی انرژی را نش��ان م 
عرضهای ارزان ،امن و بهلحاظ محیطزیستی پایدار از
انرژی .به عبارت دقیقتر ،مهندسی انرژی باید:
رش دوتوسعهاقتصادیراتشویقوتسهیلکند:انرژی
قابلاتکا از طریق افزایش بهرهوری و تسهیل درآمدزایی
توسعه اقتصادی و اجتماعی را پیش میبرد .قیمتها
بای�� د بازتاب هزینههای واقعی تولی د انرژی باش��ن د تا
مصرف بهلحاظ اقتصادی بادوام بمان د و تولیدکنندگان

در بازاری بیمداخله و سالم خلاّ ق و پاسخگو باشند.
بهلحاظمحیطزیستپایدارباشد :تولید ،انتقال و مصرف
انرژی عواقب محیطزیستی منفی چشمگیری به دنبال
دارد .انرژی همچنان مهمتری��ن عامل گرمایش زمین
ریزذرات و
اس��ت .تخریب زمین (برای نمونه ،آلودگ��ی
ّ
تأثیرات اس��تفاده از زمین) و تکیه بخش انرژی بر دیگر
منابع محدو د (مثل آب و فل ّزات) پایداری محیطزیستی
را یکی از اولویتهای مهم مهندسی انرژی ساخته است.
دسترسی و امنیت جهانی و همگانی انرژی را تضمین

کند :عرضه انرژی با چندین ریسک و خلل روبهرو است.
اما امنیت انرژی به روابط میان کش��ورها هم ربط دارد.

رشد و توسعه اقتصادی

تعاریف
عناصر فیزیکی:
شامل منابع انرژی ،حاملهای
آن و بازارهای هدف.

مثلث انرژی:
چارچوب مفهومی
مهندسی انرژی

و

جو

ب

د ز

د آ

جو

و

صنعت

م
ین

عناصر اجتماعی:
شامل نهادهای سیاسی،
صنعت و جامعه مدنی ،که
عناصر فیزیکی را شکل
یدهند.
م

حاملها
دولت
منابع انرژی
شرای
غرا
طج
فیای

ذ

یو

حمایت یا
ممانعت از رشد

هزینه واردات انرژی (درصد
از تولید ناخالص داخلی)
قیمت صادرات انرژی
د از تولید ناخالص
(درص 
داخلی)

اهداف

پایداری محیطزیستی

تأثیر انتشار
گازهای
گلخانهای

بهرهوری تولید برق  -میزان
د کربن از تولید
انتشار دیاکسی 
برق  .کیلووات ساعت
میزان انتشار اکسید نیتروژن
در بخش انرژی (برابر تن مربع از
دی اکسید کربن)  .کل جمعیت
میزان انتشار گاز متان در
بخش انرژی (برابر تن مربع از
دی اکسید کربن)  .کل جمعیت
شدت انتشار گازها  -سطح
کشوری
متوسط سوخت برای ناوگان
وسایل نقلیه مسافری (100.1
کیلومتر)

نسبت
سوختهای
کمکربن در
ترکیب انرژی

انرژی جایگزین و هستهای
بهعنوان سهمی از کل مصرف
(درصد)
اهداف

اهداف

دسترسی و امنیت انرژی

تنوع عرضه

تنوع کل عرضه اولیه انرژی
(شاخص هرفیندال)

سطح و کیفیت
دسترسی

برقرسانی (درصد جمعیت)
کیفیت عرضه برق ( 1تا )7
درصد جمعیت که از
سوختهای جامد برای پختوپز
استفاده میکنند (درصد)

خودکفایی

وابستگی به واردات
(واردات انرژی ،درصد خالص
از مصرف انرژی)
تنوعبخشی واردات خالص
کشور (شاخص هرفیندال)

نگر
آینده

ارزانی

میزان تورش مصنوعی قیمت
بنزین (شاخص)
میزان تورش مصنوعی قیمت
سوخت دیزلی (شاخص)
ت برق صنعتی (دالر
قیم 
امریکا بهازاء هر کیلووات
ساعت)

هی

محدودیتهای سرحدّی

مهندسیانرژی
عبارت است از
نظامیکپارچه
منابع،حاملها
و بخشهای
تقاضای انرژی
که دولت ،صنعت
و جامعه مدنی آن
یدهد.
را شکل م 
«مثلث انرژی»
اهداف اصلی
مهندسی انرژی را
یدهد
نشان م 
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بهرهوری

شدت مصرف انرژی (تولی 
د
ناخالص داخلی بهازاء هر واحد
مصرف انرژی (برابری قدرت
خرید بهازاء هر کیلوگرم از
برابر نفت))

خایر

ج ّوی

پایداری
محیطزیستی

دسترسی و
امنیت انرژی

اجتماعی

نظام انرژی کشور در زمینه تشویق و پیشبرد
رشد و توسعه اقتصادی ،همزمان با پایداری
محیطزیستی ،و تضمین امنیت و دسترسی
همگانی به انرژی ،چهقدر موفق است؟
رشد و توسعه اقتصادی

بازارها و بخشهای
تقاضا

درو

محدودیتهای سرزمینی:
عوامل فیزیکی و اجتماعی که
عملکرد را در مثلث انرژی
محدود میسازند.

شاخص عملکر د مهندسی انرژی

جامعه مدنی

ک
ربن

مثلث انرژی:
اهداف نهاییای که مهندسی
انرژی برای دستیابی به
آنها طراحی میشود.

اهداف

امنیت عرضه از سوی شرکای تجاری ،ریسکهای انرژی
و ناامنی در قیمتها  -که همه به شکنندگی و نوسان
ی هستن د که بای د به آنها
میانجامن د  -نگرانیهای اصل 
پرداخت و مدیریتش��ان کرد .دسترسی به انرژی برای
پرورش توسعه ادام هدار اجتماعی و اقتصادی و رسیدن
به اهداف توس��عه هزاره س��ازمان ملل حیاتی است .در
اقتصادهای ک مدرآمد ،انرژی مسئول بخش بزرگتری
از درآم د ماهانه خانوار است ،و استفاده از تجهیزات اولیه
آشپزی و گرمایش اغلب به این معنا است که سوختهای
چون نفت س��فی د و زغالچ��وب در خانهها س��وزانده
میشود ،و این مسأله سالمت انسانها را تهدی د میکند.
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پروفایلهای منطقهای

بررسی داووس از وضعیت انرژی در مناطق مختلف به صورت جداگانه
جدول :عملکر د شاخص عملکر د مهندسی انرژی خاورمیانه و شمال افریقا (منا)
توسعه و رشد
شاخصعملکرد
اقتصادی
مهندسی انرژی2014

د انرژی
بهرهوری بخش تولی 
خاورمیانه و شمال افریقا (منا)
آژانس بینالمللی انرژی تخمین زده است که منطقه منا در مجموع 800
میلیار د بشکه ذخایر قطعی نفت و  2800تریلیون فوت مربع گاز طبیعی
در اختیار دارد .در سالهای اخیر ،تمرکز در این منطقه بر حل چالشهای
مهمی چون تأثیر محیطزیستی تولید ،پاالیش و مصرف داخلی منابع ،و
نیز اثرات اقتصادی یارانهها ،متمرکز بوده است .کشورهای منا میکوشند
این چالشها را حل کنند .این منطق��ه در آینده یکی از عاملهای مهم
افزایش در تقاضای انرژی جهان خواه د بود ،فشاری اضافی بر الگوهای
مصرف خواه د گذاشت و توجه جهان را به بهرهوری بخش تولی د انرژی
معطوف خواه د کرد.

کشور
تونس
الجزایر
مراکش
مصر
لیبی
امارات
قطر
عربستان
عراق
ایران
کویت
سوریه
عمان
اردن
بحرین
لبنان
یمن

امتیاز
0.53
0.5
0.46
0.46
0.45
0.44
0.44
0.44
0.42
0.42
0.42
0.41
0.39
0.38
0.37
0.33
0.32

متوسط منا

رتبه
60
66
79
81
86
88
90
91
98
102
105
108
111
115
118
123
124

0.42

امتیاز
0.36
0.34
0.36
0.24
0.33
0.35
0.35
0.32
0.37
0.25
0.33
0.27
0.28
0.25
0.18
0.33
0.33

رتبه
75
88
78
121
90
79
81
97
74
120
91
110
108
116
124
93
92

0.31

پایداری
محیطزیستی

امتیاز
0.45
0.4
0.38
0.43
0.29
0.21
0.17
0.19
0.19
0.25
0.12
0.27
0.12
0.28
0.21
0.25
0.26

رتبه
66
85
92
73
106
118
122
120
121
112
123
109
124
108
119
113
111

دسترسی و
امنیت انرژی

امتیاز
0.77
0.76
0.64
0.71
0.72
0.77
0.8
0.81
0.72
0.76
0.8
0.69
0.79
0.6
0.72
0.41
0.38

0.26

رتبه
37
40
82
60
57
34
22
17
59
39
20
67
26
88
58
108
111

0.70

جدول :عملکر د شاخص عملکر د مهندسی انرژی افریقای جنوب صحرا
توسعه و رشد
شاخصعملکرد
اقتصادی
مهندسی انرژی2014

نرخ اندک برقرسانی
افریقای جنوب صحرا
اگرچه افریقای جنوب صحرا یکی از پایینترین امتیازات متوس��ط را در
مقایسه با دیگر مناطق مور د بررسی جهان دارد ،این منطقه چندتایی کشور
غنی از منابع نفتی مثل نیجریه ،جمهوری کنگو و آنگوال ،و نیز منابع سرشار
زغالس��نگ در افریقای جنوبی ،را در خو د جای داده است .انتظار میرود
که اکتشافات جدی د در میدانهای عظیم گازی دور از ساحل موزامبیک و
تانزانیا تا سال  2016به بهرهوری اقتصادی برسند ،که این امر بیش از پیش
ی هم
بر ثروت منابع منطقه میافزاید .بااینحال،منطق ه با چالشهای ج د 
روبهرو است ،که مهمترینشان نرخ اندک برقرسانی است 590.میلیون نفر
به عرضه مدرن انرژی دسترسی ندارن د و  700میلیون نفر از سوختهای
س ّنتی برای آشپزی استفاده میکنند.

نگر
آینده
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کشور
کنگو
افریقای جنوبی
کامرون
نامیبیا
غنا
زامبیا
نیجریه
بوتسوآنا
ساحل عاج
سنگال
موزامبیک
اریتره
کنیا
اتیوپی
توگو
تانزانیا
بنین
افریقای جنوب صحرا

امتیاز
0.55
0.54
0.46
0.46
0.45
0.44
0.44
0.44
0.43
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.37
0.36
0.35
0.43

رتبه
53
54
80
82
83
92
93
95
97
99
106
107
109
113
119
121
122

امتیاز
0.53
0.59
0.35
0.45
0.34
0.35
0.38
0.48
0.29
0.37
0.29
0.35
0.28
0.26
0.25
0.26
0.32
0.36

رتبه
46
29
85
62
87
83
69
57
104
71
105
80
109
113
119
112
96

پایداری
محیطزیستی

امتیاز
0.58
0.38
0.63
0.51
0.59
0.71
0.61
0.37
0.59
0.49
0.71
0.55
0.63
0.71
0.65
0.65
0.49

رتبه
25
94
13
48
22
6
18
96
24
55
5
36
14
4
11
10
54

0.58

دسترسی و
امنیت انرژی

امتیاز
0.55
0.64
0.4
0.41
0.42
0.27
0.33
0.46
0.41
0.42
0.26
0.33
0.31
0.19
0.2
0.17
0.25

رتبه
96
81
110
107
105
118
114
104
109
106
119
113
116
123
122
124
120

0.35

فرصتهای جذاب برای توسعه
امریکای شمالی
قاره امریکای ش��مالی دو تا از بزرگترین اقتصادهای جهان را در خو د جای
داده است ،کانادا و امریکا ،که در آنها متوسط سران ه تولی د ناخالص داخلی
در سال  2012پنجاه و یک هزار دالر بوده است .کشورهای امریکای مرکزی
و حوزهی کارائیب هم در این اقلیم هس��تند ،جایی که متوسط سران ه تولید
ناخالص داخلی کمی باالتر از  10هزار دالر است .چشمانداز انرژی این منطقه
همچنیننشانازتنوعبسیاردارد.درحالیکهکانادا،ترینیدا دوتوباگو،مکزیک
و امریکا منابع وسیع انرژی دارند ،باقی این سرزمین بهشدت در تأمین تقاضای
انرژی خو د به واردات وابسته است .انتظار میرو د دورنمای انرژی این منطقه در
آینده شاه د تغییر و تح ّوالت شگرفی باشد؛ توسع ه نفت شل امریکا این کشور
را تا سال  2035بهطور خالص خودکفا خواه د کرد ،و اصالحات بخش انرژی
مکزیک که از سال  2013آغاز شده احتماال فرصتهای جذابی برای توسعه
بیشتر منابع انرژی این کشور ایجا د خواه د کرد.

جدول :عملکر د شاخص عملکر د مهندسی انرژی امریکای شمالی
توسعه و رشد
شاخصعملکرد
اقتصادی
مهندسی انرژی2014

کشور
کاستاریکا
کانادا
مکزیک
ایاالت متحده
السالوادور
پاناما
جمهوری دومینیکن
گوآتماال
نیکاراگوئه
هندوراس
ترینیداد و توباگو
جامائیکا
هاییتی
متوسط امریکای
شمالی

امتیاز
0.67
0.66
0.59
0.59
0.57
0.56
0.53
0.49
0.46
0.44
0.44
0.39
0.38

رتبه
9
14
36
37
44
48
57
68
76
89
94
112
116

0.52

امتیاز
0.68
0.60
0.60
0.57
0.52
0.64
0.58
0.35
0.40
0.31
0.42
0.25
0.37

رتبه
7
25
26
36
51
14
34
82
67
99
65
115
70

0.48

پایداری
محیطزیستی

امتیاز
0.56
0.48
0.41
0.34
0.53
0.45
0.45
0.54
0.48
0.50
0.22
0.36
0.52

رتبه
31
56
83
104
42
68
65
40
61
50
116
99
47

0.45

دسترسی و
امنیت انرژی

امتیاز
0.77
0.88
0.75
0.84
0.67
0.60
0.56
0.58
0.51
0.51
0.68
0.56
0.23

رتبه
35
2
44
8
74
90
94
93
102
103
73
95
121

0.63

جدول :عملکر د شاخص عملکر د مهندسی انرژی یورو28

کاهش انتشار گازهای گلخانهای
اتحادیه اروپا
در سال  ،2011اتحادیه اروپا اس��تراتژی انرژی خو د تا سال  2050را به
اجرا گذاشت ،که بر تبدیل کردن اروپا به اقتصادی رقابتی و در عین حال
کمکربن تأکی د دارد .این استراتژی خواهان افزایش راهاندازی و استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر ،بهبو د کارایی و استفاده بهینه از انرژی ،و کاهش
انتشار گازهای گلخانهای شده اس��ت .در این چهارچوب ،اتحادیه اروپا
میکوش د تا س��ال  2020به  20درص د بهبو د بهرهوری انرژی و کاهش
انتشار گازهای گلخانهای نسبت به سطوح سال  ،1990و  20درص د سهم
بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب انرژی کشورهای عضو دست
یابد .سیاس��تهای کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا عموماً در جهت این
یدهد
استراتژی جدی د بو دهان د و تازهترین گزارش کمیسیون اروپا نشان م 
که کشورهای عضو دستکم در مسیر رسیدن به یکی از این اهداف در
حرکت هماهنگ و سریع هستند .در سال  ،2011اتحادیه اروپا توانست
یده د این قاره
 17درص د از انتشار گازهای گلخانهایاش بکاهد ،که نشان م 
یدارد .بااینحال ،نرخهای منفی
دار د به سمت هدف تعیینشده گام برم 
رش د متأثر از وضعیت بحران اقتصادی سالهای اخیر هم نقش مهمی در
کاهش انتشار آالین دهها داشته است ،اما از طریق کاهش فعالیت اقتصادی
ن سیاستها در
و صنعتی .عالوهبراین ،وضعیت اقتصادی به وارونه ش د 
کشورهای عضو اتحادیه انجامیده است (مث ً
ال در بریتانیا ،اسپانیا و ایتالیا)
کشورهایی که در حفظ یارانههای س��نگین و چهارچوبهای تشویق
سرمایهگذاری برای انرژیهای تجدیدپذیر دچار مشکل ش دهاند.

توسعه و رشد
شاخصعملکرد
اقتصادی
مهندسی انرژی2014

کشور
فرانسه
سوئد
دانمارک
اسپانیا
لیتوانی
بریتانیا
رومانی
اتریش
آلمان
پرتغال
ایرلند
فنالند
اسلواکی
مجارستان
اسلوونی
لوکزامبورگ
چک
بلژیک
هلند
لیتوانی
استونی
لهستان
یونان
کرواسی
بلغارستان
ایتالیا
قبرس
مالت
متوسط یورو28

امتیاز
0.72
0.72
0.71
0.67
0.66
0.66
0.66
0.66
0.65
0.65
0.65
0.65
0.64
0.64
0.63
0.63
0.6
0.6
0.6
0.6
0.59
0.58
0.58
0.58
0.57
0.56
0.49
0.46
0.62

رتبه
3
4
6
8
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
25
27
29
30
33
34
35
40
42
43
45
49
67
78

امتیاز
0.63
0.59
0.71
0.69
0.58
0.6
0.63
0.62
0.64
0.62
0.64
0.54
0.46
0.53
0.53
0.66
0.5
0.47
0.49
0.56
0.54
0.61
0.59
0.63
0.53
0.46
0.55
0.48
0.57

رتبه
19
30
4
6
35
27
17
20
15
21
12
44
59
49
48
10
52
58
53
38
43
22
31
16
47
60
40
56

پایداری
محیطزیستی

امتیاز
رتبه
0.73
1
0.73
2
0.54
39
0.55
38
0.65
12
0.56
32
0.6
19
0.55
37
0.52
46
0.57
29
0.56
33
0.55
35
0.66
8
0.61
17
0.53
41
0.52
45
0.48
60
0.56
34
0.47
62
0.53
43
0.5
52
0.36
98
0.41
82
0.34
103
0.46
63
0.48
59
0.39
89
0.36
97
0.53

دسترسی و
امنیت انرژی

امتیاز
0.81
0.85
0.88
0.78
0.77
0.83
0.75
0.82
0.8
0.77
0.75
0.84
0.81
0.78
0.82
0.69
0.84
0.79
0.83
0.69
0.72
0.77
0.74
0.75
0.73
0.75
0.54
0.54
0.77

رتبه
18
6
3
30
36
13
41
16
21
33
45
9
19
31
15
64
10
27
11
65
56
32
47
43
54
46
97
99

نگر
آینده
شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
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تغییراتکلیدی
برزیل ،روسیه ،هند ،چین ،افریقای جنوبی (بریکس)
کش��ورهای بریکس تا حدودی رش د ثابت اقتصا د و صنعتیس��ازی را در دو دهه
گذشته تجربه کر دهاند .در جریان بحران اقتصادی سال  ،2009اقتصادهای هند
و چین نرخهای رش د نزدیک به دورقمیش��ان را حفظ کردند؛ درحالیکه دیگر
اقتصادهای بریکس در آن س��ال با رش د پایینتر یا منفی روبهرو بو دهاند ،و انتظار
میرو د بیشترش��ان به این سیر نزولی رش�� د ادامه دهند .برای افریقای جنوبی،
هند ،چین و برزیل ،رش د از توسعه صنایع سنگین ،تولی د انبوه ،استخراج معادن
و ساختمانسازی پدی د آمده است ،درحالیکه روس��یه ب هدنبال توسعه تولی د و
صادرات نفت و گاز رفته است .در س��الهای اخیر ،اقتصادهای بریکس مدام زیر

ذرهبین تأثیری بو دهان د که اقتصادهای بهشدت مصرفکننده سوخت کربنیشان
بر تغییرات ج ّوی جهان میگذار د ( البته بهاستثناء برزیل ،که ترکیب انرژیاش
تحت سلطه نیروگاههای برقآبی اس��ت ).بااینحال ،برخی تغییرات کلیدی در
نظامهای انرژی در سراسر بریکس در جریان است :چین و هن د هر دو اهدافی برای
کاهش مصرف انرژی اقتصادهایشان تعیین کر دهاند ،و تمام اقتصادهای بریکس
هدف افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب انرژیشان را دنبال میکنند.
در برزیل ،اکتشافات در میدانهای دور از ساحل امنیت انرژی این کشور را بهبود
خواه دبخشید.

جدول :عملکر د شاخص عملکر د مهندسی انرژی بریکس
توسعه و رشد
شاخصعملکرد
اقتصادی
مهندسی انرژی2014

کشور
برزیل
روسیه
افریقای جنوبی
هند
چین
متوسط بریکس

امتیاز
0.64
0.62
0.54
0.48
0.45
0.55

رتبه
22
28
54
69
85

امتیاز
0.54
0.59
0.59
0.49
0.35
0.51

رتبه
42
28
29
54
84

پایداری
محیطزیستی

امتیاز
0.57
0.49
0.38
0.41
0.35

رتبه
26
53
94
79
100

0.44

دسترسی و
امنیت انرژی

امتیاز
0.79
0.79
0.64
0.54
0.65

رتبه
25
29
81
98
80

0.68

تحلیلی در حاشیه گزارش از کشورهای عضو بریکس

اقتصا د چین و چالش محیطزیست

نگر
آینده
شماره بيست و هشتم  /مرداد 93
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چین در س��ه دهه گذشته
به رش د خیرهکننده اقتصاد
دست یافته است .بااینحال،
بح��ران اخی��ر آلودگی در
شهرهای بزرگ چین توجه
عموم��ی را به ج��دی بودن
لین بوکیانگ
آلودگی محیطزیست جلب
مدیر مرکز تحقیقات
ک��رده اس��ت .ای��ن بحران
اقتصا د انرژی
یده د که
بهروشنی نشان م 
چین؛ چشمانداز
چین چه بهای س��نگینی از
انرژی پایدار و
محیطزیس��تش برای رشد
محیطزیست چین
اقتص��ادی پرداخته اس��ت.
شورای دولتی چین در  12سپتامبر  2013طرحی
ل آلودگی منتشر کرد .این طرح
ضربتی برای کنتر 
ندهنده عزم چین در پنج سال آینده برای بهبود
نشا 
کلّی کیفیت هوا و کاهش شدی د آلودگی هوا است،
بهویژه در مناطق نزدیک پکن ،دلتای رو د یانگتسه،
و دلت��ای رو د مروارید .آلودگی ه��وا در چین دالیل
متع ددی دارد .بااینحال ،کنترل مصرف انرژی ،تغییر
س��اختار انرژی و افزایش عرضه انرژی پاک احتماالً
مهمترین عوامل در کاهش آلودگی هوا در این مناطق
خواهن د بود.
طرح دولت بر کاهش مصرف زغالسنگ در شرق
چین متمرکز اس��ت ،منطقهای که هنوز در مرحله

توسعهای از رش د بسیار سریع قرار دار د و سهم عمده
افزایش تقاضای انرژی را به خو د اختصاص داده است.
اگر منابع انرژیهای تجدیدپذیر یا پاکتر نتوانن د از
پس تأمین تقاضای انرژی اس��تانهای شرقی چین
برآیند ،منابع انرژی ،بهویژه زغالسنگی که از مناطق
غربیتأمینمیشود،برایتأمینبرقضروریخواهند
بود؛ و همین به ادامه مشکل آلودگی در منطقه غرب
چین خواه د انجامید.
زغالس��نگ در حال حاضر  69درص�� د از انرژی
اولی��ه و نزدیک به  80درص د از ب��رق چین را تأمین
میکند .توس��عه برقآبی ظرفیت محدودی دارد ،و
دیگر انرژیهای تجدیدپذیر ،مثل با د و خورشید ،زیاده
از ح د کوچک هستن د که بتوانن د بخش قابلتوجهی
از تقاضای ان��رژی را تأمین کنند .انرژی هس��تهای
میتوان د جای زغالسنگ را بگیرد ،اما برای توسعه
آن نیاز به طر ح توسعهای بلندمدت است .گاز طبیعی
که آالیندگی کمتری دار د نمیتوان د بیش از  5درصد
ف زغالس��نگ را در ترکیب انرژی چن د سال
مصر 
آینده چین جایگزین کند.
کنترل آلودگی هوا در اس��تانهای شرقی به دو
طریق به آلودگی بیشتر اس��تانهای غربی خواهد
انجامید :یکی مهاجرت صنایع انرژیبر از ش��رق به
غرب خواه د ب��ود ،و عامل دیگر تولی د بیشتر برق از
زغالسنگ در اس��تانهای غربی ،برقی که میتوان

به شرق انتقالاش داد .بنابراین ،رون د سریع آلودگی
در مناطق غربی چین بهنظر اجتنابناپذیر میرسد.
آنچه در مناطق شرقی رخ دا د بای د درس مهمی
برای چین باشد .اینکه چطور رش د و توسعه اقتصادی
را با چالش پایداری محیطزیستی موازنه کرد ،امروز
بیش از گذشته اهمیت دارد ،حاالکه چین مجبور شده
است مناطق شرقی را پاکسازی کن د و ناگزیر احتمال
آلودگی بیشتر مناطق غربی را به ارمغان آورد.
دولت بای د دو مکانیزم را طراحی کن د تا از الگوی
آلودگی ناگزیر در مناطق شرقی دور شود .نخست،
قواع�� د و قوانین تج��ارت انتقال ان��رژی بای د به نفع
مناطق غربی باش�� د تا یک مکانیزم جبران کارآمد
محیطزیستی بتوان د اجرا شو د و اثرات محیطزیستی
را به حداقل برس��اند .دولت مرکزی بای د قیمتهای
ن آنها اطمینان
انرژی را تنظیم کن د و از منطقی بو د 
یابد ،اقدامی که میتوان د از توسعه اقتصادی در مناطق
غربی حمایت کن د و مصرف انرژی در مناطق شرقی را
کاهش دهد .دوم اینکه ،دولت بای د بهطریقی مطمئن
شو د که مردم عادی در مناطق غربی از انتقال منابع
انرژی منتفع شوند .با درآمدهای باالتر ،مردم مناطق
غربی میتوانن د به انرژی تجاری دسترس��ی یابند،
الگوهای مصرف انرژی خ��و د را تغییر دهند ،از پس
خری د انرژیهای پاکتر برآین د و مصرف زغالسنگ
را کاهش دهند.

ی انرژی
یکپارچهسازی نظامها 
اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (آسهآن)
اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (آسهآن) 10 ،کشور در جنوب شرق آسیا را شامل
میش��ود ،از جمله اقتصادهای بزرگ تایلند ،سنگاپور ،اندونزی و فیلیپین و مالزی و
اقتصادهای کوچکتر عموماً کمتر توسعهیافته یعنی ویتنام ،کامبوج ،الئوس ،میانمار و
برونئی دارالسالم .هدف آسهآن رسیدن به یکپارچگی اقتصادی تا سال  2015است؛
از نقطهنظر انرژی ،این طرح یکپارچهس��ازی اقتصادی شامل شبکه یکپارچه برق
آسهآن و توسعه یک خط لوله مشترک انتقال گاز میان کشورهای این انجمن است.

طرحی که قطعاً برای امنیت انرژی در منطقه مفی د خواه د بود .در دو دهه گذش��ته،
منطقه آسهآن با رش د سرسامآور غیرمنتظره تقاضای انرژی مواجه بوده است ،و انتظار
میرو د این رون د در فاصله سالهای  2013تا  2035هشتا د درص د دیگر هم افزایش
یابد .با در نظر گرفتن توزیع نابرابر منابع طبیعی در سراسر منطقه جنوب شرق آسیا،
ی انرژی منطقه میتوان د در برقراری موازنه عرضه و تقاضا
یکپارچهس��ازی نظامها 
بسیار مفی د و موثر باشد.

جدول :عملکر د شاخص عملکر د مهندسی انرژی آسهآن
توسعه و رشد
شاخصعملکرد
اقتصادی
مهندسی انرژی2014

کشور
تایلن 
د
سنگاپور
اندونزی
فیلیپین
مالزی
ویتنام
برونئی دارالسالم
کامبوج
متوسط آسهآن

امتیاز
0.53
0.52
0.52
0.51
0.48
0.47
0.42
0.36
0.48

رتبه
55
62
63
64
71
75
101
120

امتیاز
0.49
0.58
0.45
0.41
0.26
0.30
0.36
0.36
0.40

رتبه
55
32
61
66
111
102
77
76

پایداری
محیطزیستی

دسترسی و
امنیت انرژی

امتیاز
رتبه
0.39
91
0.37
95
0.41
81
0.51
49
0.34
102
0.43
74
0.21
117
0.45
67
0.39

امتیاز
رتبه
0.73
53
0.61
86
0.69
66
0.62
85
0.83
12
0.66
77
0.70
63
0.28
117
0.64

تحلیلی در حاشیه گزارش داووس از آسهآن

مسیر منسجم آسهآن به سمت سیاست انرژی

نگر
آینده
شماره بيست و هشتم  /مرداد 93

آس��هآن یکی از سریعترین
رش��دهای اقتص��ادی را در
میان مناطق جه��ان دارد و
بیشترین س��رعت افزایش
تقاض��ای انرژی در اثر رش��د
جمعیت��ی و اقتص��ادی در
یو زی یار آئونگ
جهان .عالوهبراین ،آس��هآن
وزیر انرژی
بهس��رعت دارد از بح��ران
میانمار
اقتصا د جهانی احیاء میشود.
در سال ،2010تولی د ناخالص
داخلی واقعی منطقه از متوسط جهان پیشی گرفت،
و برخی کشورهای این اتحادیه شاه د رش د اقتصادی
دو رقمی بو دهاند .تولی د ناخالص داخلی کل منطقه در
سال  1850 ،2010دالر بوده است ،که از سال پیش از
آن  7.4درص د بیشتر است ،و کل جمعیت آسهآن به
 598.5میلیون نفر در سال  2010رسید 1.3 ،بیشتر
از سال پیش از آن .رش د اقتصادی و جمعیتی منطقه
به افزایش در مصرف نهایی انرژی انجامیده اس��ت .با
نرخ رش د پیش بینی شده تولی د ناخالص داخلی 5.2
درصدی در س��ال از س��ال  2007تا  ،2030این رشد

بس��یار باالتر از نرخ متوسط رش د  1.4درصدی جهان
در تقاضای انرژی اولیه در فاصله س��الهای  2008تا
 2035اس��ت .از نقطهنظر رش د شدی د اقتصادی و نیاز
به عرضه ان��رژی ،چالش تضمین عرضهای مطمئن از
انرژی به نگرانی اصلی آسهآن تبدیل شده است .انرژی
مولفهای الزم و ض��روری برای دگرگونی آس��هآن به
جامعهای باثبات ،امن ،شکوفا و رقابتی و انعطافپذیر
تا سال  2015اس��ت .در این رابطه آسهآن طرحی را
ی همکاری انرژی میان کشورهای این انجمن تهیه
برا 
کرده است که مضمون آن «عملی ساختن سیاستها:
بهس��وی جامعه انرژی آس��هآنی کارآمدتر ،پایدارتر و
پاکتر» است.
این طرح بخش��ی از برنامه جام��ع  2015جامعه
اقتصادی آسهآن است تا این کشورها بتوانن د به کمک
آن عرضهای ام��ن و قابلاتکاء برای سراس��ر منطقه
تأمین کنند ،استفاده از زغالسنگ پاکتر را تشویق
کنند ،کارآیی و ذخیره انرژی را باال ببرن د و انرژیهای
تجدیدپذیر و هس��تهای را توس��عه دهند .برای این
منظور تأس��یس ش��بکههای مش��ترک برق آسهآن
و لولههای انتق��ال گاز برای حداقل س��اختن هزینه

غیرضروری زیرساختهای انرژی ،همچنین همکاری
در حل مسائل قانونی در دولتها و مجالس کشورهای
عضو ،ضروری خواه د بود .عالوهبراین ،چهارچوبها،
حمایت دولت��ی و الگوهای تجاری بای�� د با یکدیگر
هماهنگ شوند ،پیش از آنکه وقت انتقال برق و گاز
به اقتصا دیترین و کارآمدترین شکل برسد .البته فعال
بودن در این حوزه و تالش سخت برای طراحی الگوهای
نو و نظامهای نوین برای این که منطقه بتوان د عوامل
اصلی و مهم موفقیت در بازار انرژی و شیوه آمادگی برای
تغییرات احتمالی بازار را درک کند ،ضروری مینماید.
میانمار در سال  2014ریاس��ت دورهای آسهآن را
برعهده خواه د گرفت ،که محیطی عالی برای توسعه
ارتباطات نزدیکتر ،بهوی��ژه فرصتهای اقتصادی و
تجاری ،فراهم میس��ازد .این کشور همچنین با موج
بزرگ��ی از س��رمایهگذاریهای خارجی ه��م روبهرو
خواه د شد.
میانمار گامهای محکمی در اجرای گامهای بعدی
نقشه راه جامعه آس��هآن در کنار کشورهای دیگر این
انجمن ،برخواه د داشت و همزمان برای تقویت آسهآن
هم خواه د کوشید.
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شاخص عملکر د مهندسی انرژی

گزارش راهبردی

مانوئل آنتراکانالس
رئیس و مدیر عامل
شرکت آکیونای
اسپانیا

تغییراتضروری
در الگوی انرژی
یک کشور باید
هدفیمشترک
باش د که پذیرش
اکثریت مردم را
پشت خو د دارد.
همچنینضروری
است که نحوه
تغییربهوضوح
توضیح داده شود
و درباره هزینهها
و فوای د سیاست
جدی دشفافیت
کامل رعایت شود.

موخرهای بر گزارش داووس

انرژیهای نو:
آینده انرژی در
جهان
تاکنون ش��واه د بیپرده و روش��نی وجو د داش��ته
است که مس��أله نحوه مدیریت و مصرف منابع انرژی
جه��ان را در صدر برنامه جهانیمان بنش��انیم .اگرچه
مس��ائل ،روشن و تعریفشده هس��تن د اما چالشهای
عظیم بسیاری هنوز پیش رو بهچشم میخورند .حتی
وقتی مانن د برنامه مهندسی نوین انرژی مجمع جهانی
اقتصا د بهترین اندیشمندان را نیز در ترسیم نقشههای
راه به کار میگیریم هنوز این دولتها هستن د که باید
اولویتها را تعیین کنن د و در مور د منافع درهمپیچیده
تصمیمگی��ری کنن د تا مطمئن ش��ون د ک��ه الگوهای
انرژیشان به رش�� د اقتصادی ،پایداری محیطزیستی
و امنیت انرژی برای همگان میانجامد .روش��ن است
که هیچ راهحل منحصربهفر د واحدی برای این معادله
وجو د ندارد .اما این هم ب ه همان اندازه برای من روشن
است که انرژی تجدیدپذیر بخشی حیاتی و الینفک از
پاسخ است .به عقیده من انرژیهای تجدیدپذیر جایگاه
منحصربهفردی در پاسخ دادن به تقاضای جهانی و حل
چالشهای نو دارند .نخستین و مشهورترین بُع د انرژی
تجدیدپذیر ماهیت نامح��دو د آن و ع��اری از آلودگی
بودنش اس��ت .فقط همین یک دلیل کافی اس��ت که
س��هم انرژیهای تجدیدپذیر و ع��اری از آلودگی را در
ترکیب انرژیمان افزایش دهیم .دلیل دوم این است که
انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان منابع محلّی و منابعی که
به خوبی بهلحاظ جغرافیایی توزیع ش دهاند ،خودکفایی
انرژی یک کشور و امنیت انرژی آن را به دو طریق مهم
یدهند .با جایگزینی واردات سوخت فسیلی،
افزایش م 
انرژیهای تجدیدپذیر تراز پرداختهای یک کشور را

تنظیم میس��ازند .این انرژیها همچنین در بازارهای
برق ثبات قیمت به ارمغان میآورند .این ثبات از طریق
کاستن از وابس��تگی تولی د برق به قیمتهای متزلزل
سوختهای فس��یلی انجام میش��ود .قیمتهایی که
کشورهای واردکننده هیچ کنترلی بر آنها ندارند .به باور
من امنیت انرژی و ثبات قیمت مدام اهمیت بیشتری
در نظر سیاستگذاران خواهن د یافت ،آن هم در دنیایی
که هنوز گرفتار تنشهای ژئوپولتیک بر سر دسترسی
به منابع محدو د سوختهای فسیلی است .سوم اینکه
یدانی��م که انرژیه��ای تجدیدپذیر ب��ه خلق ثروت
م
اقتصادی و توسعه منطقهای میانجامند .مطالعهای که
توس��ط یک بنیا د اروپایی انرژی انجام شده ،نشان داده
است که در کشورهای فاق د منابع سوختهای فسیلی،
سرمایهگذاری در یک نیروگاه بادی  3.5برابر اثر بیشتر
بر تولی د ناخالص داخلی دار د تا سرمایهگذاریای مشابه
در یک نیروگاه گازی مر ّکب ،همچنین نیروگاه بادی1.6
برابر شغلهای بیشتر ایجا د میکند.
عالوهبراین ،توس��عه انرژیهای تجدیدپذیر فرصتی
برای خلق مجموعهای از صنایع جدی د بهوجو د میآور د که
معرفهاش محتوای تکنولوژیک غنی ،شغلهای بامهارت،
ّ
فرصتهای صادرات چش��مگیر و آین�� دهای طوالنی و
ُپرفرصت اس��ت .افزون براین ،انرژیه��ای تجدیدپذیر
بهلحاظ اقتصادی کارآم د و بهینه هستن د و روزبهروز در
مقایسه با منابع انرژی س ّنتی رقابتیتر میشوند .هزینه
انرژی تجدیدپذیر در سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته
است .برای نمونه قیمت توربینهای بادی در چهار سال
گذشته  30درص د کاهش یافته و هزینه نصب و راهاندازی
انرژی خورش��یدی هم در پنج س��ال گذشته  50درصد
کاهش یافته است .در بسیاری نقاط جهان ،انتظار میرود
انرژی تجدیدپذیر شانهبهش��انه انرژیهای فسیلی با آن
رقابتکند.طبق تحقیقات،با د ساحلی تا سال 2015باگاز
و زغالسنگ رقابت خواه د کرد .در این تحقیقات عواقب
منفی انرژیهای سنتی در نظر گرفته نشده است ،که اگر
آنراهمحسابکنیمانرژیهایتجدیدپذیراوضاعبهتری
از منابع متعارف خواهن د داشت .انرژیهای تجدیدپذیر
برای اقتصادهای تشنه انرژی که ش��تابان در حال رشد
هستن د هم گزینه منطقی است ،زیرا که بهسرعت میتوان
آنها را نصب کر د و بهش��دت پیشبینیپذیر هس��تند.
همچنین بهراحتی میتوان به کارشان بست و هیچ تأثیر
منفی بر محیطزیس��ت ندارند .عالوهبراین ،این انرژیها
راهحلی کارآم د و بهینه برای کش��ورهایی هس��تن د که
اولویتشان گسترش دسترس��ی و امنیت انرژی است و
میخواهن د خودکفایی انرژیشان را افزایش دهند .بهاین
سبب که نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر را میتوان در
مدت کوتاهی بنا کر د و در کمتر از دو سال به بهرهبرداری
رساند .این موضوع را با حدو د پنج سالی که برای توسعه
نیروگاههای سوخت فسیلی الزم است مقایسه کنید.
ی تجدیدپذی��ر ارزش افزوده
نیروگاههای انرژیها 
مقیاسپذیری هم دارند :آنها را میتوان در هر اندازهای
ساخت و الزم نیست که حداقل اندازهای داشته باشن د تا
سودآور شوند .با در نظر گرفتن این واقعیت که 19درصد
از جمعیت جهان دسترسی به برق ندارند ،با د و خورشید

راهحلی مهم برای حل این مش��کل عذابآور هستند.
بهویژه برای جوامع روس��تایی که به شبکه برقرسانی
وصل نیستن د این مسأله اهمیت زیادی دارد .در نهایت،
نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر «قابل بازگش��ت»
هستند.اگرچن ددههبع دفنآوریهایبهینهتر،رقابتیتر
یا قابل مدیریتتری خلق شدند ،برچیدن نیروگاههای
انرژیهای تجدیدپذیر در سراس��ر جهان ،تغییر مکان
آنها و حتی تغییر کاربری آنها ،سناریویی کام ً
ال شدنی
است و عواقب بلندمدت منفی اندکی دارد .متأسفانه ،در
مور د بیشتر منابع متعارف انرژی اینچنین نیس��ت و
تکنولوژیهای تولی د آنها اینطور نیستند .بااینحال،
ایجا د تغییرساختاریدرنظامانرژییککشورکارآسانی
نیست .سیاست انرژی نیازمن د تعه د سیاسی بلندمدت و
نیز تقویت مقاومت در برابر فشارهای عظیم اقتصادی
و اجتماعی منافع گسترده حافظان وضع موجو د است.
معرفی تکنولوژیهای نو ،مثل انرژیهای تجدیدپذیر،
ّ
اثری تحولآفرین بر وضع موجو د صنعت انرژی خواهد
داشت ،صنعتی که در آن مداخلههای مستقی م دولتی یا
انحصارهای بزرگ کم نیستند .این یکی از چندین دلیلی
است که هر جامعهای که میخواه د مهندسی انرژی خود
را برای قرن بیستویکم طراحی کن د بای د پیش از آغاز
راه به آن بیندیشد.
قاعده نخست سا دهترین قاعده اما اجرایش دشوارترین
است :تغییرات ضروری در الگوی انرژی یک کشور باید
هدفی مشترک باش د که حمایت همه طرفین و پذیرش
اکثریت مردم را پشت خو د دارد .همچنین ضروری است
که نحوه تغییر بهوضوح توضیح داده شو د و درباره هزینهها
و فوای د سیاست جدی د شفافیت کامل رعایت شود.
قاعده دوم بههمان اندازه قاعده اول چالشآفرین است:
دولتها بای د استراتژیای بلندمدت بههمراه مجموعهای
از سیاستها و ابزارها طراحی و اجرا کنند .این سیاست
بای د آنقدر انعطافپذیر باش�� د که بتوان�� د با تغییرات
کوتاهمدت سازگار شو د (تغییراتی همچون بحران کنونی
اقتصا د جهان)بی آنکه اهدافبلندمدت آن قربانی شوند.
البته که قواع د و توصیههای بسیاری وجو د دارد .همین
تازگی آژانس بینالمللی انرژی بسیاری از این قواع د را با
جزئیات فراوان در گزارش ردگیری پیشرفت انرژی پاک
 2013فهرست کرده است .تمام آنها قواعدی منطقی
هستن د و بر مبنای درسهایی که از اشتباهات گذشته
آموختهایم بنا ش دهاند .شکی نیست که خواهیم توانست
از تکرار بسیاری از اشتباهات گذشته اجتناب کنیم و این
راه را برای روشهای آسانتر و ارزانتر برای دستیابی به
نظام انرژیای پاکتر هموار خواه د ساخت.
اما همه این تالشها بیهوده خواهن د بود ،مگر اینکه
دو قاعده مهمی که پیشتر اشاره کردم ب هدقت رعایت
شوند .بای د انتظارش را داشت که طرفهای حائز منافع
هرچه در توان دارن د به کار خواهن د بست تا وضع موجود
را حفظ کنن د و سودهای شخصی کوتاهمدت را به منافع
اجتماع��ی و اقتصادی بلندمدت ترجی��ح خواهن د داد.
این است که ،همچون بسیاری از دیگر تکنولوژیهای
تح ّولآفرین ،کلی د حل مشکل در آغاز راه به دست آوردن
حمایت سیاسی و اجتماعی برای تغییر است.
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دهکدهجهانی

ی یک رویا
بنا 

تا سال  2030شهرهای چین حدو د یک میلیار د نفر را در خو د جای خواهن د داد .کارآم د ساختن چین شهری
برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور حیاتی خواه د بود

جیمز مایلز
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در روزگار مارکوپولو قصرهای باشکوه ،راههای هموار و
طراحیشده شهرهای چین بو د که مسافران خارجی
نظم ّ
یداشت؛ اما در کالنشهرهای امروز چین
را به حیرت وام 
برخی از بلندترین آسمانخراشهای جهان و بزرگترین
مراکز خرید ،که با ش��بکهای از طوالنیتری��ن قطار فوق
سریعالسیر جهان به هم وصل ش دهاند ،همان کار را میکند.
و اگر همهچیز طبق برنامه حزب کمونیست پیش برود ،در
دو دهه آینده باز هم ش��اه د بن د آمدن نفس خارجیها از
حیرت خواهیم بود .تا سال  2020شبکه قطار سریعالسیر
چین دو سوم طوالنیتر خواه د شد ،و 7000کیلومتر دیگر
ب ه آن افزوده میش��ود .تا آنزمان تقریباً هر شهر چین که
جمعیتی نی م میلیون نفری یا بیشتر داشته باش د به این
شبکه وصل خواه د ش��د .دهها میلیون مهاجر بیشتر از
حومه به شهرها کوچ خواهن د کرد .بانک جهانی میگوی د از

حاال تا 2030نرخ متوسط افزایش تعدا د مهاجران به شهرها
س��االنه حدو د  13میلیون نفر خواه د بود ،که برابر است با
جمعیت توکیو .در س��ال  2030شهرهای چین حدو د 1
میلیار د نفر را در خو د جای خواهن د داد ،این میزان برابر با
 70درص د جمعیت چین است .برخی تخمینها میگویند
که جمعیت شهری چین تا سال  2040به اوج خو د خواهد
رسید .همانطور که جیمز مکگرگور ،تاجری امریکایی،
در س��ال  2005در کتابش ،یک میلیون مشتری ،نوشته
است ،چشمانداز یک میلیار د مصرفکننده چینی نشان از
«رویای سودهای سرسامآور برای آنهایی که پیش از همه
ب ه آنجا رسی دهان د دارد ،آن امی د بزرگ و وسوسهکنن دهای
که قرنهاس��ت تاجران و دلاّ الن خارجی را مسحور خود
ساخته است».
ژی جینپینگ (رئیسجمه��ور کنونی چین) ،پس از

ت حزب را در س��ال  2012در دست گرفت،
آنکه ریاس�� 
دهه زما مداریاش را با این شعار آغاز کرد« :رویای چینی»
ی تکا ندهن دهای در س�� ّنت کهن ش��عارهای
که ن��وآور 
ایدئولوژیمحور حزب بود .این عب��ارت که حاال دیگر در
س��خنرانیهای مقامات دولت��ی تکرار میش��و د و راه به
کتابها و سرودهای بسیار گشوده ،آشکارا شهرنشینانی
را هدف گرفته است که میکوشن د راحتی و رفاه همتایان
خو د در دنیای ثروتمن د را به دست آورند .تا همین 15سال
پیش اثری از چنین طبقه متوسطی در چین نبود .در سال
 ،2011که این کشور به 50درص د شهرنشینی رسید ،دیگر
بهوضوح پیدا بو د که سرنوش��ت حزب کمونیست با ثبات
شهرها و رضایت خاطر شهرنش��ینان طبقه متوسط گره
خورده است .آن کشور عمدتاً روستایی که دنگ ژیائوپینگ
روستازاده در اواخر دهه 1970قدم در راه «اصالح و گشودن
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دهکده جهانی

دربهای تجارتش»گذاشت حاال دیگر زیا دهازح د شهری
شده است .اتفاقی که عمدتاً مدیون موجی از مهاجرتها
است .جمعیت شهرنشین چین از زمان آغاز اصالحات دنگ
تا کنون بیش از 500میلیون نفر رش د کرده است.
لی ککیانگ ،که در سال 2013عه دهدار نخست وزیری
چین شد ،شهریشدن بیشتر را برای موفقیت اقتصادی
یداند .او آن را «موتوری عظیم»
چین ضروری و حیاتی م 
برای رش د خوانده است .آقای لی و دولتمردان چینی عالقه
زیادی به نقل قول از جوزف استیگلیتز ،اقتصا ددان امریکایی
برنده نوبل ،دارن د که گفته بو د نوآوری تکنولوژیک در امریکا
و شهریش��دن در چین «دو کلید» توس��عه بشر در قرن
بیست و یکم خواهن د بود.
یک برنامه جامع جدی د برای شهرهای چین ،که تحت
نظارت نخستوزیر تهیه شده و اخیرا ً منتشر شده است،
بر چندین مش��کل و معضل تأکی د کرده اس��ت ،از جمله
شدت گرفتن آلودگی هوا ،پراکندگی و ازدحام شهری و نیز
تنشهایاجتماعی.همچنیندراینبرنامهاشارهشدهاست
که شهریشدن چین هنوز بسیار عقبتر از کشورهایی با
سطوح برابر توسعهیافتگی است ،و هنوز جای زیادی برای
رش د بیشتر شهرها باقی است.
درک درست و مدیریت کارآم د شهرها میتوان د به چین
کمک کن د که در س��الهای پیش رو نیز رش�� د اقتصادی
سریعاش را حفظ کند .اما درک نادرست از شهرها میتواند،

آیا واح د پول چین
جهانی خواه د شد؟

مقاماتچین
یدانند
م
که سرعت
شهرنشینی
در چین بسیار
بیشتر از
اگر تیترهای رسانهها ارزش تجاری مییافتند،
کشورهایغربی
یوآن م دتها بو د که بازار ارز جهان را تسخیر
در دوران تح ّوالت
کرده بود .واح د پول چین چندی پیش هم ،که
صنعتیبوده
جایگاهش را در لندن ،بزرگترین بازار تبادل
است .فقط 30
ارز جهان ،ارتقاء بخشی د بار دیگر صفحههای
سال طول کشید
نخست روزنامهها را اشغال کرد .از سال ،2009
که چین از  20آنزمان که چین برای نخستین بار از قص د خو د برای ارتقاء
دشهرنشینی جایگاه یوآن در بازار جهان پرده برداشت ،موجی از بیانیهها
درص 
به  54درصد و اظهارنظرها واح د پول چین را رقیبی برای دالر خواندند.
این جنج��ال بر چن د رقم بهنظر ش��گفتانگیز و عظیم
کنونیبرسد.

آینده یوآن
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استوار است .سپر دههای یوآن در خارج از مرزهای چین در
پنج سال گذشته دهبرابر شده است .بازار اوراق قرضهای که
خارج از چین اما نه به پول محلّی ،که به یوآن منتشر میشود،
از هیچ مور د در ماه به چندین و چن د مور د در ماه رسیده است.
یوآن حاال پس از دالر بیشترین کاربر د را در تجارت جهان
دارد .رقابت میان کشورهای سراسر جهان بر سر اینکه به
مراکز تجارت یوآن تبدیل ش��ون د هم این تص ّور را که اتفاق
یدهد ،تقویت کرده اس��ت .لندن
خارقالعا دهای دار د رخ م 
یکی از این شهرهاس��ت که اخیرا ً پس از آنکه دولت چین

بهسبب تعمیق شکاف نابرابری (که بانک جهانی میگوی د
در حال حاضر دار د به سطح مشابه امریکای التین میرسد)،
گسترش حومهها و زاغهنشینها ،تسریع تغییرات ج ّوی
زمین (شهرها سه چهارم از انرژی چین را مصرف میکنند،
انرژیای که عمد ً
تآ از سوزاندن زغالسنگ تأمین میشود) و
افزایش تنشها و ناآرامیهای اجتماعی ،فاجعهآفرین باشد.
پس از یک دهه رش د سرس��امآور در چین،که بیشتر
رش��دی دو رقمی بوده است ،ش��ک و تردیدهایی هم در
داخل و هم در خارج از مرزها درباره ثبات و پایداری «الگوی
چینی» مطرح شده است .رش د دار د آرام میگیرد .مخارج
هنگفت و دستودلبازیهای دولتهای محلّی بدهیهای
عظیمی ایجا د کرده .طبقه متوس��ط روبهرش�� د چین به
دنبال جایی امن برای خود ،خانوا دهشان و داراییهایشان
در خارج از کش��ور میگردند .رس��واییهایی که گریبان
عالیرتبهترین مقامات کش��ور را گرفته خبر از فس��ادی
گس��ترده در مقیاس��ی عظیم دارند .سانس��ور عموماً در
جلوگیری از انتشار پیامهای ضدحزب در سطحی گسترده
موفق است ،اما وبالگهایی با هزاران مخاطب هنوز آشکارا
و بیپرده دهان به انتقا د میگشایند.
رییس جمهور ژی مشکالت کشور و رویکردش در حل
یدهد .او میگوی د اصالحات وارد
آنها را جلوهای فریبنده م 
«دریایی عمیق» شده اس��ت .چین بای د «از گذرگاههای
س��ختی بگذر د تا بتوان د موانع اص�لاح را در نور دد ».برای

مهمترین اصالحاتی که رییس جمهور ژی بای د از پس
انجامش برآید ،به حرکت جمعیت به سوی شهرها مربوط
میشود .او بای د همان حقوق مالکیتی را به روستایی بدهد
که شهرنشینان دارند ،تا بتوانن د خانههایشان را بفروشن د و
زمینهای خو د را با جیبهای پر از پول ترک کنند .او باید
بهطریقی بتوان د امورات مالی دولتهای محلّی را سروسامان
ببخشد ،نظام مالیای که بهش��دت بر مصادره زمینهای
کشاورزان و فروش آنها به ساختمانسازها و شرکتهای
ساختمانیوابستهاست.اوبای دسلطهکسبوکارهایدولتی
بر قلّههای اقتصا د را سست ساز د و کاری کن د که بیشتر

بانک ساختمان این کشور را رس��ماً مسئول تراکنشهای
یوآن در بریتانیا اعالم کر د و موافقت کر د که مبادل ه مستقیم
پون د و یوآن را در چین آغاز کند ،سینه جلو داده و با غرور به
این موفقیت تازه مینازد .این توافقها با س��فر نخستوزیر
چین ،به لندن همزمان ش دهاست .تعیین یک بانک کارگزار
آزا د برای تمام تراکنشهای یوآن ،کانالی برای آزا د ش��دن
یوآنهای انباشته در بریتانیا و جریان یافتن این پولها در
بازارهای سرمای ه چین ایجا د میکند ،و همین موضوع جایگاه
لندن در مقام یک مرکز مبادله برای این واح د پول را ارتقاء
میبخشد .شهرهای دیگری چون فرانکفورت و سنگاپور نیز
چنین بانکهای آزادی گرفتهان��د ،اما لندن در حال حاضر
نزدیک به 60درص د از پرداختهای تجاری به یوآن میان آسیا
و اروپا را در اختیار دارد ،و این توافق اخیر جایگاه این ش��هر
را تثبیت و تحکیم خواه د کرد .بااینحال تاجران ارز لندن
نفس چندانی تازه نخواهن د کرد .رش د سریع استفاده از یوآن
بیرون از چین ،چه برای تجارت باش د چه سرمایهگذاری ،بر
شالو دهای خُ ر د استوار است .بهگزارش سوییفت ،که نظامی
جهان��ی از انتقال و تبادل ارز اس��ت ،ی��وآن هفتمین پول
پراستفا ده در پرداختهای بینالمللی است .این یعنی صعود
از جایگاه بیستم در آغاز سال  .2012بااینهمه ،واح د پول
چین هنوز فقط  1.4درص د از پرداختهای جهانی را شامل
میشود ،در مقایسه با  42.5درصدی که دالر دارد .با در نظر
ن این واقعیت که بیشتر این مبادالت درواقع انتقال
گرفت 
پول میان ش��رکتهای چینی و زیرمجموعههایشان در
هنگکنگ است ،یوآن آنقدری که تصویر رسانهها نشان
یده د در مقام واح د پولی تج��اری قدرت ندارد .وضعیت
م
یوآن در جایگاه پولی برای س��رمایهگذاری حتی از این هم

بدتر است .بنا بر گزارشها سرمایهگذاران بینالمللی به 56
تریلیون دالر از داراییهای امریکایی ش��امل اوراق قرضه و
سهامدسترسیدارند.اینسرمایهگذارانهمچنینمیتوانند
از  29تریلیون دالر ا داراییه��ای یورو و  17تریلیون دالر از
داراییهای ژاپن اس��تفاده کنند .اما وقتی پای داراییهای
چینی به میان میآید 0.3،تریلیون دالر یا اندکی بیش از این
چندان برای سرمایهگذاران خارجی وسوسهانگیز نخواهد
یدهد.
بود .این مسأله یوآن را همتراز پزوی فیلیپین قرار م 
چهچیزی یوآن را عقب نگه داشته است؟ پاسخ خو د چین
اس��ت  -هم بهلحاظ ش��رایط اقتصادی و هم از آن مهمتر
بهس��بب طراحی خو د واح د پول .برای اینکه پولی جهانی
شود ،بای د مس��یری برای آن طراحی شو د تا بتوان د کشور را
ترک کن د و در مجاری بینالمللی جریان یابد .خارجیهایی
که بهای کاالهایشان به یوآن پرداخت شده است نمیتوانند
کار چندانی با این واح د پول انجام دهن د و همین موجب شده
است که به دی د ه ضعف در آن بنگرند .چین میتوان د با آزاد
ساختن حساب سرمایهاش در چشم بههمزدنی این مشکل
را حل کند .حدس و گمانهایی هست که میگوین د حاال که
بحثبرسراصالحاتمالیدرپکنباالگرفتهدولتاینکشور
ممکن است چنین کاری کند .اما یو یونگدینگ ،مشاور سابق
بانک مرکزی چین ،پیشبینی میکن د که دولت همچنان
محتاط گام برخواه د داش��ت ،و آرام آرام دیوار کنترلهای
س��رمایهاش را محو خواه د کرد ،نه اینکه بهیکباره همه
آنها را فرو بریزد .اگر چنین شو د ثبات مالی چین وضعیت
بسیار بهتری خواه د داشت .اما از سوی دیگر هم به این معنا
است که شکاف میان جنجالها بر سر قدرت و خیزش یوآن
همچنان عمیقتر خواه د شد.

برچیدن فس��اد ،مردی الزم اس��ت که «برای نجات جان
خو د حتی دس��ت مارگزیده خو د را ه��م قطع میکند».
حزب کمونیست چین در یک گردهمآیی کمیته مرکزی
در ماه نوامبر اعالم ک��ر د که نیروهای بازار بای د «نقش��ی
تعیینکننده» ایفا کنند ،حمایتی که تا کنون بیس��ابقه
بوده است .پس از سالها نوسان در دوران زما مداری سلف
ژی ،هو جینتائو ،که در مواجهه با مقاومت سخت دولتهای
محلّی ،کسبوکارهای بزرگ دولتی و طبقه متوسط جدید
یدا د ثمرات رش د را با مهاجران روستایی سهیم
که ترجیح م 
نشود ،از اصالحات عقبنشینی کرد ،این حمایت از بازارها
تکا ندهن دهتر مینماید.
چرا شهرها مهم هستند؟

سودهای حاصله را به دولت دهند .او بای د حرکت به سمت
پاکسازی شهرها ،بهویژه هوای آلوده غیرقابلتنفسشان،
را س��رعت ببخش�� د و نگذار د توسعه ش��هرهای چین به
قیمت شدت بخش��یدن تغییرات ج ّوی تمام شود .و باید
به شهرنشینان فرصت و حق اظهارنظر در نحوه مدیریت
شهرها بدهد.
فهرس��ت اصالحاتی که ژی بای د اجرایشان کن د هم
هراسآور و هم اضطراری است .رش د اخیر شهرهای چین دو
نیروی اجتماعی جدی د پدی د آورده است که رییسجمهور
ژی نمیتوان د نادی دهش��ان بگیرد .یکی جمعیت پرشمار
مهاجران است که در حال حاضر بیش از یک سوم جمعیت
یدهند .کسب
 730میلیون نفری ش��هرها را تش��کیل م 
جایگاه شهروندی از سوی دولت ،با تمام منافع اجتماعی و
دسترسی به خدمات دولتی ،برای اعضای این گروه در کشور
خودشان سختتر است تا در امریکا یا اروپا .برخور د خشن
و ظالمان ه با مهاجران داخلی در چین به اختالفات اجتماعی
شدیدی انجامیده اس��ت که میتوان د موجب ناآرامیهای
گسترده شود.
نیروی جدی د دیگر طبقه متوس��ط ش��هری است ،که
حاال تخمین زده میشو د شمارش با شمار مهاجران یکی
باشد ،یعنی حدو د 260میلیون نفر .این طبقه در چن د سال
گذشته از رش د اقتصادی کیفور بوده ،اما این وضعیت دوامی
نخواه دداشت.طبقهمتوسطچین،همچونطبقهمتوسط

در هر جای دیگر ،دغدغه دارایی دارد :چطور آن را از چنگال
طراحان ش��هر و مقامات حزب مصون نگه دارد ،چه بر سر
قیمتها میآید ،و اگر حبابها بترکن د چهکار بای د بکند؟
قیمتهای مسکن که مدام گرانتر شوند ،یا در مقابل اگر
بهشدت سقوط کنند ،در هر دو حالت یک سوی طیف طبقه
متوسطشورشخواه دکرد.اشتباهاتحزبهممیتوان دبه
چنین نتیجهای بیانجامد :رسواییای چون رسوایی امنیت
غذایی ،که به فسا د دولتی مربوط میشود.
ژی همچنین کمپین سفتوسختی را هم علیه فساد
در سطوح باالی حکومت آغاز کرده است ،که اگرچه شاید
نتوان د درمانی قطعی برای مشکل گسترده و شایع اختالس
باش��د ،میتوان د مقامات را وا دار د از ترس موقعیت خو د با
اصالحات او همراه شوند.
کاهش عرضه نیروی کار

از س��رعت رش د اقتصادی که کاسته میش��و د و انباره
نیروی کار مازا د در حومهها ته میکشد ،سرعت شهرنشینی
و شهریشدن هم اُفت خواه د کرد .در چن د سال گذشته
حدو د  9میلیون نفر ساالنه به شهرها نقل مکان کر دهاند.
طبق تخمینهای جین سنلین ،از مرکز تحقیقات توسعه،
موسسهای دولتی ،این تعدا د در نیمه دوم دهه کنونی به 7
میلیون نفر کاهش خواه د یاف��ت و در دهه  2020به پنج
میلیون نفر .تا س��ال  2017هم عرضه نیروی کار مازا د در

حومه بهکل از بین خواه د رفت.
ت شهرنشینی در چین
یدانن د که سرع 
مقامات چین م 
بسیار بیشتر از کشورهای غربی در دوران تح ّوالت صنعتی
بوده است .فقط  30سال طول کشی د که چین از  20درصد
شهرنشینی به 54درص د کنونی برسد .در بریتانیا 100سال
الزم بو د تا این راه طی شو د و در امریکا 60سال .بااینحال در
روزگار اخیر رش د در شهرهای چین آهستهتر از کشورهایی
چون ک��ره جنوبی و اندونزی در دوران توس��عه اقتصادی
سریعش��ان بوده اس��ت ،که عمدتاً بهسبب سیاستهای
ضدمهاجرت چین و انحصار دولتی آن کش��ور در فروش
زمینهای روستایی است.
بههرطریق ،شهرنش��ینی چین بس��یار شگفتانگیز
و ش��تابان بوده اس��ت .ش��انگهای بهزودی س��اخت یک
آس��مانخراش  121طبقه را تمام خواه د کر د که دومین
ساختمان بلن د جهان بع د از برج خلیفه دوبی لقب خواهد
گرفت .محلّههای نوس��از ش��هری ،قطارهای زیرزمینی،
فرودگاههای مدرن و آزادراههای داخل ش��هری در چنان
مقیاس و با چنان سرعتی ساخته میشون د که هر کشوری
اگرآنراتجربهمیکر د میتوان دباغروربهخو دببالد.اماچین
نتوانسته است از تمام ثمرات رش د شهری بهرهمن د شود .با
کاهش مدام منافع و سودهای حاصل از ساختوسازهای
بیشتر این مسأله به مشکلی بزرگ و فشاری تابنیاوردنی
تبدیل میشوند.

بههرطریق،
شهرنشینی
چینبسیار
شگفتانگیز

و شتابان بوده
است.شانگهای
بهزودی ساخت
یک آسمانخراش
 121طبقه را تمام
خواه د کر د که
دومینساختمان
بلن د جهان بع د
از برج خلیفه
دوبی لقب خواه د
گرفت.

خیزش جهانی یوآن
600

سپر دههای مشتریان
در هنگکنگ
میلیار د یوآن

500
400

یوآن در بیست سال گذشته
د پول رسمی چین است .در ط��ول تاریخ ،کنترلهای
یوآن واح�� 
سرمایه در چین تج��ارت با بازار درونم��رزی را محدو د ساخته بود.
د پولیاش،
بااینحال ،ب��ا افزایش میل چین به جهانی ساخت��ن واح 
خیزش بازار فرامرزی ُبعدی تازه به مدیریت ریسک و انعطافپذیری
بازار ارز خارجی بخشیده است.

300

چین
هنگکنگ

200
100

نوامبر سپتامبر ژوئیه

می

مارس  2012نوامبر سپتامبر ژوئیه

می

مارس  2011نوامبر سپتامبر ژوئیه

ژانویه 2011
آوریل 2012
بانک خلق چین گستره تجارت
روزانهاش برای یوآن را از 0.5
یدهد.
د افزایش م 
د به  1درص 
درص 

مبادله یوآن برای مشتریان در امریکا
میسر میشود .شرکتهای چینی اجازه
ّ
د که از یوآن برای سرمایهگذاری
مییابن 
خارج از مرزها استفاده کنند.
اکتبر 2011

چین در پاسخ به بحران مالی و
اقتصادی جهان نرخ ارز ثابتی در
برابر دالر وضع میکند.
ژوئن 2010

ن آزا د مدیریت
چین یوآن را به جریا 
شده برمبنای سبدی از ارزهای
مختلف بازمیگرداند.
مارس 2011

در پایان نخستین سهماهه سال،
د از تجارت خارجی
حدو د  7درص 
چین با یوآن انجام میشود ،بیشتر
آن در هنگ کنگ.

ژوئیه 2010
دورنمای مبادله یوآن
گ کنگ توسعه
در هن 
مییابد ،و بازار CNH
د میشود.
متول 

چین به سازمان تجارت
د د و از
جهانی میپیون 
محدودیتهای واحد
پولی میکاهد
ژوئیه 2007

بانک توسعه چین نخستین اوراق قرضه
برمبنای یوآن را در هنگ کنگ منتشر میکند.
ژوئیه 2009
گ هنک امکان پرداخت به
هن 
یوآن را برای صادرات و واردات
برون مرزی فراهم میسازد.

دسامبر 1996
چین اجازه تبدیل
یوآن به ارز خارجی
بهمنظور تجارت
برونمرزی را
یدهد.
م
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مارس 2012
تمام بنگاههای داخل
چینمیتوانند
تجارتشان را به یوآن
انجام دهند.
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بنگاههای خارجی میتوانند
سرمایهگذاریهای مستقیمشان در
چین را به یوآن انجام دهند.

می

مارس  2010نوامبر سپتامبر 2009

2000
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گزارشهایی درباره روندهای اقتصا د جهان

دهکده جهانی

د شیمشک
محم 
ارایی ترکیه
وزیر د
ِ

یک دهه
اصالحاتآموزشی
در ترکیه و
اثرات سودمند
اقتصا دیاش
یده د که
نشان م 
اساس و شالوده
رش د سریع،
پایدار ،و همهگیر،
جز با توسعه
انسانی و دانش
اقتصادینیروی
کار ممکن نخواهد
شد.
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مدلی از نیروی کار دانشبنیان :اصالحات دهساله در بخش آموزش ترکیه

نظم مالی و کیفیت آموزش

جهان در عصری پساصنعتی پای میگذار د
ک��ه د ر آن تولی د انب��وه پیچی دهتر و رقابت
جهانیتر میشود .برای موفقیت در چنین
عصری کش��ورها روزبهروز نیاز بیشتری
به نی��روی کار ماه��ر و تحصیلکرده پیدا
میکنند .بنابراین ،افزایش سطح مهارتها
از طریق مدارس ثانویه و تحصیالت عالیه
اولویت ضروری کشورهای درحالتوسعه
و توسعهیافته شده است .بهعقیده من ،مسأله آموزش
فقط مسألهای آکادمیک نیس��ت .من در خانوا دهای با
نه فرزن د متول د ش�� دهام .والدین من بیس��وا د بودند ،و
هیچیک از خواهران من از مدرسه ابتدایی باالتر نیامدند.
بااینحال ،در نسل بعدی خانواده من ،تمام برادرزا دهها و
خواهرزا دههایم دیپلم دبیرستان دارن د و بیشترشان به
دانشگاه رفتهاند .بهبو د نظام آموزشی یک کشور با بیش
از  16میلیون دانشآموز ابتدایی و راهنمایی  -بیش از
مجموع جمعیت بیست کشور عضو اتحادیه اروپا  -با
چالشهای مالی عظیمی روبهرو است .لذا نخستین گام،
ایجا د اقتصا د کالنی امن است.
س��الهای س��ال ،بدهیه��ای ب��االی دولت��ی و
سوءمدیریت اقتصا د کالن ،ترکیه را مجبور به پرداخت
نرخهای بهره باال در بازاره��ای مالی بینالمللی کرده
اس��ت ،پولی که در غیر این صورت میش د در مدارس
طیب
سرمایهگذاریاش کرد .بااینحال ،دولت رجب ّ
اردوغان ،از زمان آغاز نخستوزیریاش در سال ،2003
سهم کس��ری بودجه مالی در تولی د ناخالص داخلی را
حدو د ده درص د کاهش داده است ،دولت ترکیه توانسته
این کسری را از 10/8درص د در سال  2002تا  1درصد
در س��ال  2013کاهش دهد ،و نس��بت بدهی دولتی
به تولی د ناخالص داخل��ی را از 74درص د در  2002به
36/3درص د در  2013برساند .در نتیجه ،پرداخت بهره
دولتی در قالب س��همی از درآمدهای مالیاتی در دوره
مش��ابه از 85درص د به نزدیک  15درص د کاهش یافته
است .این بهبودها در اوضاع مالی ترکیه ،سرمایهها را
برای سرمایهگذاری در بخش آموزش آزا د کرده است،
بدون آنکه به بدهی دولتی بیافزاید .از س��ال 2002

تا سال  ،2014سهم مخارج آموزش��ی در ّ
کل بودجه
ترکیه به 18درص د رسیده است که افزایشی دو برابری
یدهد .از سال  2003تاکنون ،این پول اضافی
را نشان م 
به دولت اجازه داده است که حدو د  410هزار آموزگار
بیشتر استخدام کند205 ،هزار کالس درس بسازد ،و
1/8میلیار د کتاب درسی رایگان توزیع کند.
اما بهمنظ��ور رقابت با قدرتهای ب��زرگ اقتصادی
جهان ،مثل چین ،الزم اس��ت کیفی��ت ّ
کل نیروی کار
هم بهبو د یابد .از سال تحصیلی  2002-03تا سال -13
 ،2012نرخ ناخالص تحصیل (که شامل دانشآموزانی
سن رسمی این گروه
است که سنشان پایینتر یا باالتر از ّ
است) در آموزش ابتدایی از 96/5درص د به 107/6درصد
افزایش یافته است؛ و در آموزش راهنمایی از  80/8درصد
به 96/8درص��د؛ و در تحصیالت عالی��ه از 35/8درصد
به 96/2درص د رس��یده است .نس��بتهای دانشآموز
به آموزگار هم کاهش یافته اس��ت .در س��ال تحصیلی
 ،2002-03در م��دارس ابتدای��ی  28دانشآموز به ازاء
هر آموزگار وجو د داش��ت و در م��دارس راهنمایی 18
دانشآموز؛ تا سال  ،2012-13این نرخ بهترتیب به  20و
 16کاهش یافته است .در سال ،2012ترکیه حداقل دوره
آموزش اجباری را به  12سال افزایش داد .این اصالحات
مهمی است ،زیرا که متوسط تحصیل ترکیهایهای باالی
 25سال فقط  6/5سال است ،در مقایسه با متوسط 11
ساله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.
عالوهبراین دولت فرصتهای آموزشی را هم بهبود
بخشیده است .ترکیه ،در اجرای پروژه فاتح برای کمک
به دانشآموزان محروم 1.4 ،میلیار د لیره ( 665میلیون
دالر) در سال  2014هزینه کرده است تا مدارس را به
اینترنت پرسرعت و تازهترین فنآوریهای اطالعاتی
مجهز نماید .طرحهای دیگ��ری چون «بابا بَنی اوکوال
گون دَر» (پدر ،لطفاً من را به مدرسه بفرست) و «هایدی
گی��زالر اوکوال» (دختران ،پیش بهس��وی مدرس��ه)
نس��بتهای جنس��یتی تحصیل را از  91دختر به ازاء
 100پسر در سال  ،2002به  101دختر به ازاء هر 100
پسر در سال  ،2012ارتقاء بخشیده است .این امر نرخ
مش��ارکت زنان در بازار کار ترکیه را هم ارتقاء خواهد

بخشید؛ نرخی که بهطور متوسط  30درص د بوده است،
اما در بین کسانی که مدرک دانشگاهی داشتهان د 72
درص د است .با در نظر گرفتن بزرگی جغرافیایی ترکیه
(دو برابر مس��احت آلمان ا ّما با همان تعدا د جمعیت)
چالشی بزرگ است که تمام کودکان را ،فارغ از مکان یا
پسزمینهاجتماعیاقتصا دیشان،بهمدارسبفرستیم.
اما یکی از مهمترین موفقیتهای ترکیه از سال 2003
تا کنون شکستن رابطه ناگسستنی شرایط خانوادگی
کودکان با بخت او برای موفقیت در تحصیل بوده است.
توجه داشته باشی د که در سال  2003نتیجه نمرات
 28درص د از دانشآموزان ترکیهای را میش د با دانستن
جایگاه اجتماعی اقتصا دیش��ان ب هدرستی حدس زد،
بهعب��ارت دیگر هرچه دانشآموز فقیرت��ر بو د نمرات او
پایینتر .این مسئله با متوسط سازمان توسعه و همکاری
اقتص��ادی همخوانی داش��ت .اما گ��زارش  2012این
س��ازمان نش��ان دا د که فقط  15درص د از نمرات پایین
میان دانشآموزان ترکیه را میتوان با شرایط اجتماعی
اقتصا دیشان توضیح داد ،که از متوسط کشورهای عضو
سازمان باالتر است .ترکیه در زمینه کیفیت آموزش هم
آرام آرام شکاف میان خو د با کشورهای سازمان همکاری
یدهد .در سال ،2006
و توس��عه اقتصادی را کاهش م 
ترکیه در زمینه آزمونهای علوم  76امتیاز و در ریاضیات
 74امتیاز پایینتر از متوسط کشورهای این سازمان بود.
تا سال 2012این شکاف به 38امتیاز در علوم و 46امتیاز
درریاضیاتکاهشیافت.بادرنظرگرفتنایندستاوردها،
تصادفی نیست که نرخ بیکاری جوانان ترک هم کاهش
یافته باشد ،از  25/3درص د در سال  2009به  17/3درصد
در ژانوی��ه  ،2014که کمتر از متوس��ط 22/8درصدی
اتحادیه اروپا است .آنچه به وضوح پیداست این که بهبود
آموزش و تسریع رش د اقتصادی دست در دست هم دارند.
البته ،هنوز تالش بسیار بای د کر د تا بتوان به ظرفیت
کامل توسعه انسانی ترکیه دس��ت یافت؛ اما یک دهه
اصالحات آموزش��ی و اثرات س��ودمن د اقتصا دیاش
یده د که اساس و شالوده رش د سریع ،پایدار ،و
نشان م 
همهگیر ،جز با توسعه انسانی و دانش اقتصادی نیروی
کار ممکن نخواه د شد.

آیا ناآرامیهای عراق
به افزایش قیمت نفت و بنزین خواه د انجامید؟

بحران نفتی در عراق؟
جاینگرانینیست

جنگی که درعراق درگرفته قیمتهای نفت را اندکی
باال برده ،اما تأثیر بلندمدت این ناآرامی بسیار
بزرگتر از این خواه د بود

چوبدوسرسوخته

ر مناقشهای
در کشوری
تولیدکنندهنفت
برایقیمتها
خبر بدی است.
اما گمان نباید
کر د که شاهد
تکرار آن 30
درص د افزایش
قیمتهاییباشیم
که در مناقشات
قبلی رخ دادند،
مگر اینکه اوضاع
خیلی از این بدتر
شود
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پیش از آن که پیکارجویان بخشهای بزرگی از شمال عراق را به اشغال خو د
درآورند ،امیدهای جهانیان از این که دوران اخیر قیمتهای باثبات نفت
آیا بای د نگران اوج گرفتن قیمتهای نفت -و قیمتهای گاز در تابستان-
تداوم یاب د بیش از هرچیز بر عراق و تولی د نفت آن استوار بودند .انتظار بر این
بهسببمناقشهفرقهایدرعراقباشیم؟اینموضوعپرسشیمهمدربازارهای
بو د که صادرات نفت عراق افزایش یابد ،و در زمانهای که ته کشیدن منابع
جهانی است ،زیرا هر  10دالر افزایش در قیمتهای نفت نی مدرص د از نرخ
حوزههای سودآور نفتی در هر جای دیگر عرضه را محدو د ساختهاست،
رش د جهانی میکاهد .اما بهطرز محتاطانهای خوشبین هستم که پاسخ این
پرسش نه خواه د بود .نفت ،بیش از هر کاالی دیگری متأثر از ترس است .عرضه و تقاضا نفتی با قیمت ارزان را روان ه بازارهای جهانی کند .آژانس بینالمللی انرژی تخمین
اصوالً بای د قواع د و شرایط بازار را تعیین کنند ،اما هر بار مناقشهای بزرگ و ج دّی در زده بو د که تولی د نفت عراق از  2/5میلیون بشکه در روز کنونی به  4/4میلیون بشکه
یده د  -از انقالب ایران تا جنگ خلیج فارس  -قیمتها در سال 2015برس د و تا سال 2020به نزدیک 6میلیون بشکه .پیشبینیهای دیگر
خاورمیانه غنی از نفت رخ م 
حدو دا ً 30درص د بیش از آنچه که بای د افزایش یابن د باال میروند ،بیتوجه به واقعیت در مور د عراق از این هم خوشبینانهتر بو دهاند .اما همچون گذشته ،جنگ ،تحریمها
یدهند .حتی وقتی خللی در عرضه پدی د نیامده است ،حتی وقتی و شورشهای داخلی پتانسیل عظیم دومین تولیدکننده بزرگ اوپک را بالاستفاده
رویدادهایی که رخ م 
بهاندازه کافی نفت برای تأمین سوخت بازارهای جهانی وجو د دارد ،قیمت نفت خام گذاشته است .بخت از سر گرفتن صادرات نفت شمال عراق (از طریق خط لولهای
که در ماه مارس با خرابکاریهایی مواجه شد) و سرمایهگذاری و مدرنیزاسیون در
معموالً متأثر از ترس و هراس بازارها است تا واقعیت.
خب ،واقعیت امروز امور در عراق چیست؟ پاالیشگاهی که به اشغال شبهنظامیان جنوب این کشور ،امروز کمرنگتر از گذشته بهنظر میرسد .جنگ داخلی پاالیشگاه
افراطی داعش درآمده در شمال کشور قرار گرفته و عموماً برای مصرف داخلی از آن بیجی ،بزرگترین پاالیشگاه عراق ،را در  18ژوئن به تعطیلی کشاند .این پاالیشگاه
استفاده میش��ود .این خبر خوبی برای عراقیها که کمبودهای ناشی از آن را حس روزانه 170هزار بشکه بنزین و دیگر محصوالت نفتی تولی د میکرد .عالوه بر صادرات،
میکنن د نیست ،اما چندان باری بر دوش بازارهای بینالمللی نمیگذارد .میدانهای این پاالیشگاه مایحتاج شمال عراق و بغدا د را هم تأمین میکرد ،که حاال با کمبود
اصلی نفتی عراق که تولیدشان بهقص د صادرات به بازارهای جهانی است در جنوب مواجه هس��تند .گرچه احتمالش اندک است که جنوب شیعهنشین عراق ،که 90
این کشور هستند ،که دولت سفتوسخت آنجا را تحت کنترل خو د دارد ،و صادرات درص د از نفت این کشور را تأمین میکند ،به کنترل پیکارجویان درآی د اما خرابکاری
درواقع بهجای آنکه کاهش یاب د در حال افزایش اس��ت .اینکه شرکتهای بزرگ و تروریسم ،و نیز بیثباتی سیاسی ،تهدیدهایی بالقوه در عراق هستند.
اخبار بهگوش رسیده از عراق هم چندان مش ّوق سرمایهگذاران در سرمایهگذاری
ن خو د را از عراق خارج میکنن د خبر خوشآیندی
نفتی مثل بیپی و اکسون کارکنا 
بدیده این کشور
نیست ،چون کشورهای درحالتوسعهای مثل عراق معموالً به کمک خارجیها نیاز در مجموعه جدیدی که برای توسعه میدانهای نفتی بیمار و آسی 
دارن د تا تولیدشان را کارا و بهینه نگه دارند .بهگمان من درست است که بگوییم اگر ضروری است ،نیستند .اخبار ب د از عراق تنها بخشی از اوضاع نابهسامانی است که
مناقشه ماهها ادامه یابد ،عراق ممکن است در نگه داشتن تولی د خو د در سطح مطلوب بازار نفت را در بر گرفته .صادرات سوریه ،که زمانی 400هزار بشکه در روز بود ،به صفر
به زحمت بیافتد ،اما فکر نمیکنیم شاه د خلل ج دّی و بزرگی در عرضه نفت باشیم ،رسیده است .امی د اینکه لیبی ،که تا کنون تولیدکننده بزرگ نفت بوده ،تولیدش را
احیاء کن د رنگ باخته است .این کشور بالفاصله پس از جنگ داخلی 2011به تولید
مگر اینکه مناقشه به جنوب کشیده شود.
در نتیجه ،افزایش اندکی در قیمتهای نفت خام خواهیم داشت ،زیرا بازارهای 1/5میلیون بشکه در روزش بازگشت ،که حیرت بسیاری از خارجیها را برانگیخت،
جهانی نفت از بیثباتی و ناآرامی واهمه زیادی دارند .قیمتهای گاز طبیعی حتی اما خیلی زو د به کمتر از یک میلیون بش��که در روز اُفت کرده است .سن میگوید
پیش از مناقشه عراق هم باالتر از آنی بودن د که در این وقت سال بای د باشند .دلیل آن نگرانیها باال گرفته است که هرجومرج و توقف فعالیت میدانهای نفتی لیبی تولید
هم افزایش تقاضا در امریکا است که این روزها سریعتر رش د میکند .تعمیراتی که نفت این کشور و میدانهای شکننده نفتیاش را به خطر بیاندازند .هر چه پمپهای
در پاالیشگاههای جنوب امریکا صورت میگیر د نیز در این افزایش نابهنگام بیتاثیر نفتی عراق بیشتر خاموش بمانند ،خطر آس��یب در آنجا هم بیشتر میشود .با
این وجو د هن��وز انباره نفت جهان قدرتمن د و
نیس��ت .در بحث از هرگونه خلل عرضهای که
مستحکم اس��ت و نگرانی از تحولاّ ت عراق در
ممکن است از مناقشه عراق پدی د آید ،محتمل
اوجها و فرودها
تولی ِد نفتعراق انتظارات و تخمینها دی دهمی شو د و نه در عرضه
است که صادرات نفت کردها با مشکل مواجه
قیمتنفت
ازای هر بشکه
میلیون بشکه در روز واقعی نفت .قیمت یک بش��که نفت خام برنت
برنت ،دالر به ِ
ِ
ش��ود ،اما باز هم این رویدا د چندان فشاری بر
پس از آغاز درگیریها در عراق اندکی از 115
بازارهای بینالمللی نخواه د آورد ،زیرا که همین
4
160
دالر قبلی بیشتر شده است .عربستان سعودی
حاال هم صادرات آنها بهسبب مسائل خودشان
3
120
میتوان�� د صادراتش را ،تا یک میلیون بش��که
 ترکیه ،مناقشه بر س��ر حقّ مالکیت نفت ،واضافه در روز ،افزایش ده د و امریکا میتوان د از
ادامه دعوا با دولت مرکزی ،و   - ...اندک است.
2
80
ّ
محل ذخایر استراتژیک خو د نفت خام آزا د کند.
خالصه این که هر مناقش��های در کشوری
اما در میانمدت ،دورنمای غمافزایی بهچشم
تولیدکنن��ده نفت برای قیمته��ا خبر بدی
1
40
میخورد .قرار نیست همهچیز درست و باثبات
اس��ت .اما گمان نبای د کر د که شاه د تکرار آن
باش د تا مقدار عرضه و قیمتی که دنیای صنعتی
 30درص د افزایش قیمتهایی باش��یم که در
0
0
میخواه د محقق شود .اما در حال حاضر خیلی
مناقش��ات قبلی رخ دادند ،مگر اینکه اوضاع
2004
06
08
10
12
14
اسپکتس؛ تامسون رویترز
منبعMEES:؛ انرژی ِ
از شرایط نامساع د هستند.
خیلی از این بدتر شود.
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گزارشهایی درباره روندهای اقتصا د جهان

دهکده جهانی
تام ملتزر

تحلیلگر در زمینه
آینده تکنولوژی
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ُرباتهای پزشک ،وکالی آنالین و معماران ماشینی :پیشرفتهای
تکنولوژی م دتهاست که تهدیدی برای کار یَدی قلمدا د می شوند

آیندهحرفهها

سال گذشته ،گزارشگران آسوشیتدپرس تالش
کردن د شغلهایی که تکنولوژیهای نو نابودشان
میکنن د را شناس��ایی کنند .آنه��ا دا دههای
اشتغال  20کش��ور را بررس��ی و با متخصصان
طراح��ان نرمافزار و مدیران مختلف
این زمینهّ ،
مصاحبه کردند .تحقیقات ایشان به این نتیجه
رسی د که تقریباً تمام شغلهایی که در چهار سال گذشته
از بین رفتهان د نه ش��غلهای کممه��ارت ک مدرآم د که
پُستهای درآمدزایی بو دهان د که در رده حرفههای طبقه
متوسط قرار میگرفتند .نرمافزارها دارن د جای مدیران و
بداران و منشیها
کارگزاران شرکتهای مسافربری ،کتا 
را میگیرند؛ آنهم با روندی سریع و هشداردهنده.
یدانن�� د که تصویر
اقتصا ددانه��ا و آین دهنگ��ران م 
آینده نه بهکل تیره و تار ،که چش��ماندازی سراس��ر از
تغییر اس��ت .کارل بندیکت فری و مایکل ای .آزبورن،
استادان آکسفورد ،پیشبینی کر دهان د که کامپیوتری
کردن مش��اغل ،در  10تا  20س��ال آین��ده ،نزدیک به
نیمی از مشاغل را زائ د خواه د ساخت .آنها معتقدن د که
کارهای اداری و شغلهای خدماتی بیش از همه در خطر
هستند .اما تقریباً هیچ شغلی در برابر اتوماسیون مصون
نیست .رون د اتوماسیون به مغازهها و کارخانهها راه یافته،
و کسبوکارهای بزرگ و کوچک را دگرگون ساخته ،و
حاال دار د انقالبی در حرفههای مختلف برپا میکند.
شغلهای دانشبنیان اصوالً قرار بوده است گزینههای
حرفهایمطمئنتریباشند،زیراکهسالهاتحصیلبرای
بدار شدن ،ظاهرا ًتضمینی است
وکیل ،یا معمار یا حسا 
برای یک عمر اشتغال پردرآمد .اما دیگر اینطور نیست.
حتی پزشکان هم با تهدی د بالقوه از دست دادن حرفهشان
مواجه هستند .رادیولوژیس��تهای حرفهای را نرمافزار
تشخیص رون د کنار زده اس��ت ،پزشکان عمومی را هم

پرسشنامههای ساده کامپیوتری .در سال  2012وینو د
خوسال ،سرمایهگذار د ّره سیلیکون ،پیشبینی کر ده بود
که الگوریتمها و ماش��ینها  80درص د از پزشکان را در
طول یک نسل بیکار خواهن د کرد.
اری��ک برینیولفس��ن و ان��درو مکآف��ی ،در کتاب
بحثبرانگیزش��ان «،دومین عصر ماشین» ،میگویند
اکنون با دورانی از تخریب خالقانه شدی د روبهرو هستیم.
یدهن د که «پیش��رفت تکنولوژیک
این دو هش��دار م 
همچنان که پیش میتاز د برخی را کنار خواه د زد ،شاید
هم خیلیها را ...هرگز زمانهای بدتر از این برای کارگری
که مهارتهای معمولی و تواناییهای اندکی برای عرضه
دارد ،وجو د نداشته است ،زیرا که کامپیوترهاُ ،رباتها و
دیگر تکنولوژیهای دیجیتال با سرعت این مهارتها و
تواناییها را میآموزن د و به کار میبندند».
ت حرفههایی که
پس س��وال این اس��ت که وضعی 
ت آم دهش��ان ،مقهور قدرت
تجربههای س��خت به دس 
کامپیوترها و هوش مصنوعی میشود ،چیست؟ کارآیی
کامپیوتریسازی احتماالً پایانی برای مصونیت شغلیای
یدیدند.
خواه دبو دکهنسلهایگذشتهدراینحرفههام 
برای بس��یاری از انس��انها ،آنچه زمانی مهارتهای
خارقالعادهتصورمیش دخیلیزو دباپیشرفتماشینها،
معمولی و پیشپاافتاده خواه د بود .پس در این صورت
حرفهای بودن به چه معنا خواه د بود؟
قدان آین دهنگر سرشناس،
ریچار د ساسکیند ،حقو 
میگوید« :در آینده نه چندان دور شاه د چیزی خواهیم
بو د که من آن را تالشی میخوانماش ،فروپاشی کارهای
حرفهای و تجزیه آنها به اجزاء سازن دهشان ».کتاب آینده
ساسکیند« ،ورای حرفهها» ،که با همکاری پسرش دنیل
ساسکین د نوشته است ،دگردیسیای را بررسی میکند
که در شغلهای طوالنیمدت پردرآم د در جریان است.

او روندی را پیشبینی میکن د که بیشباهت به تقسیم
کاری که صنعتگران و هنرمندان ماهر را در گذش��ته
کنار ز د نخواه د بود :انحالل مهارت و تخصص به چندین
و چن د فراین د خط تولیدی.
ساسکین د میگوید« ،بعضی از این اجزاء هنوز مستلزم
مش��اوران معتم د متخصصی خواهن د بو د که به طریق
س ّنتی کار میکنند .اما بسیاری از اجزاء دیگر استاندارد
یا نظاممن د خواهن د ش د یا با خدمات آنالین در دسترس
عموم قرار خواهن د گرفت ».او در کتاب پیش��ین خود،
«وکالی فردا» ،پیشبینی ایجا د هش��ت پُس��ت جدید
حقوقی را در تراکنش میان نرمافزار و نظام حقوقی کرده
بود .بس��یاری از این عنوانهای ش��غلی در شرکتهای
فنآوری اطالعات ایجا د ش دهاند :مهندس دانش حقوقی،
کارشناس حقوقی ،مدیر پروژه ،مدیر ریسک ،تحلیلگر
فرایند .بسیاری از وکالی قدیم و س ّنتی در پایان از خود
خواهن د پرس��ید :بله ،اینها شای د شغل باشند ،اما نه آن
ن کاری
ش��غلی که به خاطرش حقوق خواندم .و ن��ه آ 
یدادند .اما
که نس��ل پدران من بهعنوان وکیل انجام م 
ساسکین د میگوی د این مسأله مهمی نیست« :چه این
مش��اغل جدی د را وکالت بخوانیم چه نه ،نظام حقوقی
بقا خواه د یافت؛ به طریقی نو» .دکتر فرانک ش��ا ،مدیر
ت آین��ده ،میگوید« :آن
چش��مانداز در مرکز مطالع��ا 
حرفههایی که تغییر نمیکنن د ب هدردنخور خواهن د شد.
آن شغلهایی که بتوانن د خو د را دگرگون سازند ،و حقیقتاً
دگرگون ش��وند ،رونق خواهن د یافت و شکوفا خواهند
یدان د که شغلهای آینده چه
شد ».هیچکس به یقین نم 
سروشکلی خواهن د داشت .اما همین حاال هم شاه د از بین
رفتنشغلهاهستیم،وتکنولوژیایراتجربهمیکنیمکه
ایجا د مشاغل جدی د را آغاز کرده است .در اینجا سه حوزه
از مشاغل  -پزشکی ،معماری و حقوق  -را که ممکن
استدگرگونشون دبررسیمیکنیم،ازدیدگاهکسانیکه
دارن د به بازسازی و تحول آنها کمک میکنند.
حقوق

پنج س��ال پیش ،چارلی م��ور ،کارآفرین امریکایی،
ش��رکت راکت لویر را بنیان گذاش��ت ،ش��رکتی که به
یدهد.
مش��تریان خدمات حقوق��ی آنالین ارای��ه م 
این وبس��ایت در حال حاضر  30میلی��ون کاربر دارد.
مش��ترکین ،ماهانه مبلغی را برای دسترسی به اسنا د و
آموزشهای از پیش آماده شده ،و نیز مشاورههای حقوقی
آنالین از طرف متخصصان حقوقی بنگاههای همکار
راکت لویر ،میپردازند.
معماری

ش��رکت نرمافزاری اتودسک ،که در س��ال 1982
تأسیس شد ،ابزارهای طراحی مجازیای تولی د میکند
طراح هر روز از آنها در کارش��ان
که میلیونها معمار و ّ
بهره میگیرند .فقط در س��ال گذش��ته ،این ش��رکت
 2.3میلیار د درآم د داش��ت .پیت بکستر ،معاون رئیس
بخش بریتانیای این شرکت ،مسئول عملیات معماری،
مهندسی و ساختمان آن در اروپا ،آسیا و خاورمیانه است.
او معتق د اس��ت که معماران نبای د چندان هراسی از
هوش مصنوعی ب��ه دل راه دهند« .بله ،میتوانی د کار را
خودکار کنید .اما طرحی که بهکل از س��وی برنامهای

کامپیوتری طراحی و توجیه منطقی ش��ده چه شکلی
خواه د بود؟ قطعاً نه شگفتانگیزترین شاهکار معماری
که به عمرتان دی دهاید».
تکنولوژی این حرفه را نابو د نخواه د کرد ،اما همانطور
که بکس��تر میگوید ،آن را دموکراتیزه خواه د کرد« .با
تغییر پارادایمی مواجه هس��تیم :یک معمار تنها ،که با
اندیش�� ه و طرحی نبوغآمیز در خان��ه کار میکن د حاال
به مقدار نامح��دودی از قدرت محاس��به در اطالعات
دسترسی دارد .این یعنی که یک طراح تنها ،یک طراح
ت��ازه فارغالتحصیل ش��ده ،میتوان د به هم��ان قدرت
محاسبهای دسترسی داشته باش د که شرکتهای بزرگ
چندملیتی در اختیار دارند .و این یعنی چشمانداز رقابتی
متفاوت و وسیعتر».
پزشکی

چطور یک شرکت میتوان د سرنوشت اقتصا د کره را دگرگون کند؟
لی جائه یونگ پسر  46س��اله بنیانگذار شرکت
سامسونگ الکترونیکس ،هم بزرگترین امی د کره
جنوبی است و هم بزرگترین مشکل آن کشور .لی
کونهی ،رئیس سامسونگ و ثروتمندترین مرد
کرهجنوبی ،در ماه می گذش��ته پس از حملهای
قلبی ،جراحی خطرناکی داشت .کره جنوبی همین حاال
هم لیکونهی را فراموش کرده و رو به س��وی پس��رش
لی جوان برگردانده اس��ت .تحلیلگران و سرمایهگذاران
کرهجنوبی هم دست به دعا برداشتهان د که شای د او چرخ
کسبوکار خانوادگیشان را بهخوبی بچرخاند .بداقبالی
آنجاست که آینده 50میلیون نفر در این میان در تعلیقی
دلهرهآور گرفتار شده است .البته که یک شرکت نمیتواند
کل اقتصا د یک کشور باش د اما نقش عظیم سامسونگ در
اقتصا د کره چنان است که آن گفته قدیمی درباره جنرال
موتورز  -که میگفتن د اگر جنرال موتورز از بین برود ،امریکا
از بین رفته است -در مقایسه با وضعیت سامسونگ و کره
بهنظر شوخی میرسد .سامسونگ هسته اصلی سازمان
غولهای اقتصادی خانوادگی کره ،یا چائهبول ،است .پنج
شرکت بزرگ خانوادگی این سازمان دو سوم تولی د ناخالص
داخلی کره را در اختیار دارن د و هیچکدام س��لطه و قدرت
سامسونگ را -با بیش از  70شرکت زیرمجموعه -ندارند.
اگر این غو ل کسبوکار فردا درب فروشگاههایش را تخته
کند 25،درص د از تولی د ناخالص داخلی کره از دست خواهد
رفت .جای تعجب نیست که کرهایها بهشوخی میگویند
در جمهوری سامسونگ روزگار میگذرانند!
انتقال چنین شرکت س��هامی عامی که برای اقتصاد
کش��ور اینقدر حیاتی است ،از پدر به پس��ر ،تصویر کره
در اقتصا د جهان را تیره س��اخته و َبرن د کره را زیر س��وال
برده استَ .برندی که گوش��یها و تبلتهای پرزرقوبرق
سامس��ونگ نقش مهمی در خل��ق آن داش��تهاند .چرا
س��ها مداران ،اقدامی علیه قوم و خویشساالری بیشتر
شرکتهاینظامچائهبول،ونهفقطسامسونگ،نمیکنند؟
رئیس جمهور پارک گئونهای چطور؟ او که از هر فرصتی
استفاده میکن د تا بگوی د کشورش بای د به سمت اقتصادی
خالقتر حرکت کند؟
در جایجای ک��ره میش��نوی د که کس��بوکارها و
بنگاههای کوچک و متوسط قلب اقتصا د هستند .درست
است که این بنگاهها87درص د اشتغال را در اختیار دارند .اما

اوضاع نوآوری و کارآیی آنها بهشدت وخیم است .علیرغم
حمایتهای س��خاوتمندانه دولت��ی  -از طریق بیش از
 1300برنامه دولتی ،بهشمارش گزارش سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی  -این بنگاهها نتوانستهان د ساختار خود
را بازس��ازی کنند ،مدیریتهایشان را بهبو د بخشند ،یا
محصوالت تحولآفرین تولی د کنند .شرکتهای کوچک
کره همچنان کوچک خواهن د ماند ،و همین مانعی است
بر سر راه خلق ثروت.
رییس جمهور کره خواهان حمایت از ش��رکتهای
تازهکار و نوپا ،معافیتهای مالیاتی برای س��رمایهگذاران
کارآفرین نوآور ،وامهایی برای «شرکتهای اشتغالآفرین»
و محدودیتهایی بر بروکراس��ی ،بهمنظور بهبو د و ایجاد
رش د در بخشهایی چون مالیه ،آموزش و پرورش ،خدمات
درمانی و گر دشگری ،شده است .نگرانیها اما از این است
که گروهی معتقدن د او دار د گاری را جلوی اسب میبن دد.
زیرا مش��کل اصلی چائهبول اس��ت .رهبران چائهبول ،با
دستهای پنهان و آشکارش��ان که تا اعماق هر صنعتی
نفوذ کر دهاست ،میتوانن د هر تهدی د خالق را مهار کنند
و مبتکران و کارآفرینان جوان را بهسادگی درهم شکنند.
بااینحال رییس جمهور کره تاکنون نخواس��ته است
رهبران پرقدرت اقتصا د کشور را به چالش کشد .زیرا که اگر
چنین کن د درواقع الگوی اقتصا دیای را برهم زده است که
پدرش ،پارک چونگ هی دیکتاتور ،در کره بنیان گذاشته و
یداند
سالهاست حزب او پرچ مدارش است .او همچنین م 
یدهندگانرابطهعشقونفرتپیچی دهایباغولهای
کهرأ 
کسبوکار کشور دارند .از اینکه سامسونگ و گروههایی
چون دوو ،هیوندای ،و الجی توانستهان د به چنین موفقیت
جهانی دست یابن د احساس غرور میکنند ،و در عین حال
مدام نگرانتر میشون د که چطور سلطه چائهبول کشور را
عقب نگه داشته است.
یداند ،شای د لی جائه یونگ-رییس جوان
کسی چه م 
و جدی د سامسونگ -رهبری خالق باشد ،و پیشگام ورود
نسل جدیدی از مدیران تحصیلکرده در غرب در اقتصاد
کره .اما رییس جمهورپارک ،در تالشاش برای پیش بردن
کره ،بای د دیر یا زو د به سراغ غولهای اقتصا دیای برو د که
اقتصا د کشور را عقب نگه داشتهاند.

شای د رییس
جوان و جدید
سامسونگ
رهبری خالق
باشد ،و پیشگام
ورو د نسل
جدیدی از مدیران
تحصیلکردهدر
غرب در اقتصاد
کره .اما رییس
جمهورباید
دیر یا زو د به
سراغ غولهای
اقتصا دیای برود
که اقتصا د کشور
را عقب نگه
داشتهاند
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دکترپیتدیاماندیس،رئیسومدیرعاملایکسپرایز
است ،مجموعهای از مسابقهها که جایزهای  10میلیون
دالریرابرایهرمبتکرومخترعیکهیکیاز سختترین
چالشهای تکنولوژیک را حل کن د در نظر میگیرد .یکی
از جوایز این بنیا د به اولین تیمی که نخستین «رمزگشای
سهگانه» کارآم د را اختراع کر د تعلق گرفت ،وسیلهای
دستی که افس��ران پزشک در جنگ س��تارگان به کار
میبس��تند ،و نمونه واقعی آن میتوان�� د در حضور یک
متخصصپزشکی 15بیماریرادرلحظهتشخیصدهد.
دیاماندیس پیشبینی میکن د که تا پنج سال آینده
کسی بیای د و این تکنولوژی را ارتقاء بخشد .بع د از آن دیگر
کل پروسه تشخیص بیماری ب هدس��ت ماشینها انجام
خواه د شد .او میگوی د «مسأله فقط دادن دا دهها به ماشین
اس��ت .بهمحض اینکه دا دهها را گرفت ،خواه د توانست
هزاران یا میلیونها پارامتر مختلف را کههرگز در ذهنهیچ
انسانینمیگنج دبکاو دوبررسیکند».هنوزبهمتخصصان
پزشکی احتیاج خواهیم داشت که راه را نشانمان دهن د و
اثری انسانی بر فراین د بگذارند؛ اما پزشکان بای د بپذیرن د که
کامپیوترها دیگر بهتر از آنها در این حرفه هستند.
این امر به نرمافزار و تشخیص هم محدو د نمیشود:
جراحان بای د راه را برای ماشینهای هوشمن د باز کنند.
دیاماندی��س میگوید« :فکر میکنم ش��اه د تغییرات
چشمگیری در نقش پزشک بهسبب استفاده از ُرباتها
تشرکتاینتوییتیوسرجیکال،
خواهیمبود».اوبهموفقی 
شرکتیدردرهسیلیکون،اشارهمیکن دکهیک«سیستم
جراحی» ب ه نام داوینچی اختراع ک��رده ،که یک جراح
متخصص میتوان د از طریق آنالین آن را از هرجای دنیا
ت معماری ،این پیشرفتها
هدایت کند .همچون صنع 
به متخصصان اجازه خواهن د دا د که به بازار وسیعتری
دسترسی یابند؛ اما برخالف معماری دلیلی وجو د ندارد
که فرض کنیم کار در همینجا متوقف خواه د شد.
قدیم هم��ه ما جیپ��یاس میخریدی��م ،دوربین
میخریدی��م ،صفحههای موس��یقی میخریدیم .این
چیزها همه در گوش��ی تلفن همراهمان محو ش دهاند،
حاال دیگر ارزش پولیشان را هم از دست داده و رایگان
هس��تند .و در نهایت دموکراتیزه خواهن د شد .خدمات
درمانی هم دار د فراین د مش��ابهی را طی میکند :محو
شدن و دموکراتیزه شدن.

زندگی در جمهوری سامسونگ
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در معرفی کتاب قواع د مدیریت

کتابخانه
د مدیریت
قواع 
نويسنده :جو اوئن
مترجم:عليرضاابوالفتحي
ناشر :دنياي اقتصاد
تعدا د صفحات168:
سال انتشار1393 :
قیمت 10000:تومان

راهنمایی برای کارهای سخت مدیران
علی ملیحی

روزگار عوض شده و نوع مدیریت هم تغییر کرده
است .مدیران ،قواع د جدیدی برای موفقیت و ثبات
میآموزن د ام��ا انتظارات هم هر روز از آنها بیش��تر
میش��ود .کار برای مدیران در دنی��ای امروز خیلی
سختتر شده؛ در گذش��ته مدیران کارها را از طریق
یدادن دکهتحتکنترلکاملشانبودند.
افرادیانجامم 
روابط رییس و مرئوس در دنیای قدیم بسیار شفاف
بود :مدیران از مغز خو د بهره میگرفتن د و کارمندان از
بازوهایشان .از یک سو به کارکنان اصال فرصت تفکر
داده نمیش د و از س��وی دیگر نظارتها شدی د بو د و
شغلها ساده ،تش��ویق و تنبیهها هم صریح و بدون
پیچیدگی بود .همه اینها کار را برای مدیران آسان
و برای کارمندان س��خت کرده بود .امروز اما مدیران
قدرت مبتنی بر زور را از دست دا دهاند .دوره دستورها
و نظارتهای ش��دی د پایان گرفته اس��ت .حاال نوبت
تش��ویق و تعه د و ترغیب است .مدیران بای د عالوه بر
اینها راه تاثیر گذاری را نیز بیاموزند.
دهاند؟
چرا مدیران کم زور ش 
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دالیل مختلف��ی برای کاهش قدرت کالس��یک
مدیران وجو د دارد.
 -1کارکنان ح��ق انتخاب دارند :آنه��ا اگر نتوانند
با کارفرمای��ی کنار بیاین��د ،کارفرمای��ان دیگر و یا
سیستمهای حمایت اجتماعی از بیکاران وجو د دارد
تا به آنها پناه ببرند.
 -2س��طح س��وا د کارکنان ارتقا یافته اس��ت :آنان
قادرن�� د کارهای بیش��تری انجام دهن�� د و در عوض
انتظارات بیشتری هم دارند .حاال دیگر فقط مدیران
حکمفرمای��ان مطل��ق در حوزه فکر نیس��تن د بلکه
کارمندان نیز کمابیش چنیناند.
 -3در سازمانهایی با ساختار افقی مدیران بای د کار
را با مش��ارکت سایر قس��متها و حتی شرکتهای
دیگر انجام دهن د افرادی که شای د بر کار آنها نظارت

مستقیم نداشته باشند .حاال توان همفکری از جمله
مهارت های جدیدی است که مدیران بای د بیاموزند.
 -4در بع د جهانی مدیران به طور فزاین دهای گروههایی
را از راه دور و در نقاطی دوردست هدایت میکنند .این
موضوع مستلزم حس اعتماد ،دقت ،ظرافت در کار و
مهارتهای انگیزه بخشی است.
 -5ماهیت کارها نیز بس��یار پیچی دهتر ش��ده است.
دیگر نمیتوان مثال بر اساس تعدا د ایمیلهای کاری
و یا صفحات گ��زارش های ارایه ش��ده ،کارایی افراد
را سنجید .بررس��ی میزان کیفیت کارهای مبهم و
پیچیده بیش از پیش نیازمن د مهارت و قضاوت صحیح
مدیران است.
با وجو د این چالشها نحوه مدیریت یک مجموعه
به دو رشته مهارت نیاز دارد :ش��ما در مقام یک مدیر،
نخس��ت بای د روشهای نوین طرز برخ��ور د و رفتار با
کارکنان را بیاموزی د تا بهجای اعمال نظارتهای شدید
و دستوردهی ،به تشویق و ترغیب ،انگیزه بخشی ،تربیت
و تاثیرگذاری روی بیاورید .مهارت دیگر آن اس��ت که
بتوانی دباانواعمختلفآ دمهاتعاملمناسبداشتهباشید.
اگرچه ماهیت مدیریت امروز خیلی پیچیده شده
است اما فنآوری-الاقل در مقام نظریه -ابزاری است
که بای د به کمک مدیران بیاید .فنآوری بای د مدیران
را کارآم د کن د و زمان های مر دهای را که در گذش��ته
بیهوده تلف میش�� دهان د را زنده س��ازد .در عمل اما
فنآوری چیزی از تالش ش��ما به عن��وان یک مدیر
کم نمیکند ،بلکه بر انتظارات از ش��ما نیز میافزاید.
فنآوری باعث میشو د که وقتی محل کارتان را ترک
میکنید ،دفتر کار شما را ترک نکند .وقتی از دفترتان
بیرون میروی د درواقع لباسی الکترونیکی میپوشید
که از طریق زنجیرهای از ایمیلها و پیامها و تلفنها
یدارد .اگر همه این
شما را به دفترتان متصل نگاه م 
دکمههارانیزخاموشکنی دبازهمبهسختیمیتوانید
دکمه ذهن را خاموش کنید .امروز دیگر این کارمندان

نیستن د که شبانهروزی کار میکنند ،بلکه این مدیران
هستن د که ش��بانهروزی به محل کارشان متصلاند.
کتاب «قواع د مدیری��ت» میکوش�� د در  50قاعده
دستورالعملهاییرابهمدیرانپیشنها دده دتاباتوجه
به این چالشها بتوانن د رهبری بهتر برای سازمانشان
باشند .مروری کوتاه بر برخی از این قواع د ما را با چگونه
مدیریتکردن در دنیای جدی د آشنا میسازد.
چگونه کارها را تفویض کنید

اگر میخواهی د مدیری موفق باشید ،بای د شجاع
باشی د و اختیاراتتان را تفویض کنید .برخی مدیران
از این لذت میبرن د که همه امور در دستان خودشان
باشد .خن دهآور اس��ت اما برخی از آنها دوست دارند
اجازه استفاده از دستگاه فتوکپی هم منوط به اجازه
کتبی آنها باش��د .کامال روشن اس��ت که تفویض
اختیار به شکلی مطلوب ،یک هنر است .شما بای د در
گفتگو با کارمندتان ،اهداف مسوولیتی که تفویض
میکنی دراصریحبیانکنید.شماهیچگاهبهیکمعمار
نمیگویید«:برایمخانهبساز»بلکهجزییاتخانهمورد
یدهید .پس به کسی
انتظارتان را نیز برای او شرح م 
که اختیاری را به او تفویض میکنی د بای د به صراحت
هدف از کار را توضیح دهید .با این حال بای د در نتیجه
انعطاف پذیر باشید .این البته سختترین قسمت کار
است .زمانی که فردی را مش��اهده میکنی د که کار
را متفاوت از آنچه م د نظرتان بوده پیش بر دهاس��ت
شدیدا وسوسه میشوی د که در کارش دخالت کنید.
اما نبای د چیزی بگویی د و حتی اگر الزم است چسبی
بر دهان بزنید ،زیرا اگر دخالت کنی د دیگر ش��ما این
مسوولیت را تفویض نکر دهای د بلکه همچنان خو د آن
یدهید .اگر تامل کنی د کارمن د شما یا کار
را انجام م 
را با روش خو د با موفقیت جلو میبر د و یا اشتباهش
را تصحیح میکن د ضمن اینک��ه او کماکان در قبال
کارهایش مسوول نیز هست.

کدام کارها را تفویض نکنید

برخیازکارهاهستن دکهشمانمیتوانی دبهدیگران
تفویض کنید .مثال ارزیابی عملکر د و تعیین حقوق و
مزایای افراد .ضروری است تصمیم بگیری د که کجا باید
به کارها ارزش دهی د و کجا بای د تمرکز بیشتری داشته
باشید .در تعریفی کلی حداقل کارهایی که یک مدیر
بای د برای گروهش انجام ده د عبارتان د از :استخدام
افرا د مناس��ب ،تربیت و پرورش آنان ،گرفتن بودجه
مناسب ،مدیریت سیاس��تهای کالن گروه و کسب
اطمینان از اعطای شغل مناسب به افراد»
چگونه به گروه انگیزه دهید

از نظر برخی افرا د ناآگاه انگیزهبخشی ،کاری بسیار
دشوار مانن د دویدن در شنزار است.در انتهای یک طیف
افرادی هستن د که به شما میگویند « :تو میتوانی بدون
لباس و باچوب پای فنردار تا باالی کوه اورست بروی!»
در انتهای طیف دیگر ،گروهی هم هس��تن د کهبه جای
تشویق و انگیزهبخشی تنها به جمله «چه ایده چرندی»
بسنده میکنند.
با این وجو د روشهایی که به کم��ک آنها به افراد
انگیزه داده میش��و د عمومی و یک ش��کل هس��تند،
کارمندان شما زمانی انگیزه پیدا میکنن د که:
برای اهداف ارزشمن د کار کنن د.
نقش پرمعنا در گروه داشته باشند.
در کار از آنها حمایت شود.
همکاران خوبی داشته باشند.
تالشهایشان به چشم بیاید.
 به عنوان عضوی از گروه احساس امنیت داشته باشند.
عموم کارمندان معموال به این سوال توجه میکنن د که
«آیا مدیر من ،عالیق شخصیاش را بهمن و کار تحمیل
میکند؟» کارمندان معموال به دنبال این هستن د که مورد
توجه قرار گیرند.اگر برایشان اهمیت قایل شوی د آنها
نیز برای کارشان و شما اهمیت قایل میشوند.
چگونه نه بگویید

در معرفی کتاب الفبای مذاکره
یدانن د
بسیاری از افرا د مذاکره را نوعی میدان رقابت م 
که در آن یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده میش��ود.
تاکنون کتابهای زیادی با عنوانهایی همچون «مذاکره
برای برد» یا «مذاکره به شکلی قدرتمند» منتشر ش دهاند.
واقعیت اما این اس��ت که همه ماها ه��ر روز بارها و بارها
مذاکره میکنیم و البته این کار را با نگرشی غیر از شکست
و به حاشیهرانی طرف مقابل به انجام میرسانیم .این سبک
از حل مسئله را برد-بر د یا همکارانه مینامند .تجربه ثابت
کرده که کاربر د این روش در دستیابی به نتایج ارزنده باال
اس��ت و در عین حال هزینههای روحی و مالی آنچنانی
نیز برای طرفین به همراه ندارد .مذاکرات از نوع برد -برد
همچنین به تداوم رابطه میان طرفین نیز کمک میکند.
همهمازمانزیادیراصرفمذاکرهمیکنیم.بیشترمدیران
و سرپرستان حدو د  50درص د از وقت خو د را صرف مذاکره
میکنند .موفقیت ما در زندگی شغلی و نیز فردی به نتیجه
یدهیم بستگی دارد .مطابق
هر یک از مذاکراتی که انجام م 
با واژهنامه ،مذاکره را به صورت «رایزنی با کس��ی دیگر به
منظور دس��تیابی به شرایط مش��خص یا رسیدن به یک
توافق تعریف میکنند» .یکی از سا دهترین و در عین حال
مهمترین حقایق در مور د مذاکره این است که در طی آن با
نمایندگانانتزاعیطرفمقابلروبهرونیستی دبلکهچندین
انسان در برابرتان قرار میگیرند .یکی از مهمترین دالیل
شکلگیری مذاکره اختالف در دیدگاهها است .اختالف و
مذاکره معموال با هم همراه هستند .در بیشتر موار د ابتدا
یدهد ،سپس مذاکره ناموفق موجب ایجاد
مذاکره روی م 
اختالف میشود .گاهی نیز اختالف به شکلگیری مذاکره
برای حل اختالفات و از بینبردن تعارض میانجامد.
برای ش��کل گیری رویکر د برد -ب��ر د در یک مذاکره
گاهی الزم اس��ت امتیازی بدهیم ت��ا در مقابل امتیازی
به دس��ت آوریم .مهارتاصلی در رویکر د تبادل امتیاز به
توانایی تعیین زمان و مکان مناس��ب ب��رای امتیازدهی،
آگاهی از چرایی این کار ،ح د و حدو د امتیاز دهی و نیز آنچه
بای د در عوض امتیازدهی انتظار داشت ،بستگی دارد .یک

مذاکرهکنندهحرفهایبای دبدان دکهچگونهامتیازیراکهدر
دایره تواناش است به طرف مقابل بگیر د و امتیاز مناسبی
را بس��تاند .برای امتیاز گیری در ی��ک مذاکره میتوان از
راهبردهای رایج زیر نیز استفاده کرد:
رویکر د کالباس :کالباس ش��یوهای اس��ت که از آن برای
دستیابی به هدفی که نیازمن د گامهای کوچک و تدریجی
و نه یک گام بزرگ است استفاده میشود .این نام را دبیرکل
حزبکمونیس��ت مجارستان برای این ش��یوه از مذاکره
برگزی دهاست .او در مور د علت این نامگذاری میگوید« :اگر
میخواهی د به کالباسی که در اختیار حریفتان است و به
شدت از آن مراقبت میکن د دست یابی د نبای د به یکباره
آن را از دستش بگیرید .بلکه ابتدا بای د الیهای بسیار نازک
از آن جدا کنید .صاحب کالباس به زحمت متوجه این کار
یدهد.
شما میشو د یا دستکم اهمیت چندانی به آن نم 
روز بع د الیهای دیگر را جدا کنی د و به ترتیب اندکاندک
کالباس را تصاحب کنید».
عمل انجام شده :در این راهبر د شخص یک مرحله از پروژه
توگو در مور د شرایط ،فعالیت
را کامل کرده یا پیش از گف 
یدهد؛ به این امی د که طرف
زیادی در رابطه با آن انجام م 
مقابل با مدنظر قرار دادن کار انجام شده شرایط پیشنهادی
را بپذیرد .این راهبر د البته ریسک پذیری باالیی دار د زیرا
اگر جواب نده د درواقع زمان و انرژی صرف ش��ده و حتی
پول خو د را به هدر دا دهاید.
تعیین مهلت زمانی :زمان سرمایهای مهم برای همه افرا د و
سازمانها است .به همین دلیل بهرهگیری از مهلت زمانی
میتوان د یک راهبر د مذاکراتی خوب باشد .معموال همه از
محدودیتهای زمانی خو د آگاه هستند .اما فرض را بر این
میگذارن د که طرف مقابلشان چنین محدودیتی ندارد .به
هر حال اگر محدودیت زمانی داری د فرض را بر این بگذارید
که طرف مقابلتان نیز مهلت زمانی داشته و با محدودیت
وقت روبهرو اس��ت .هر ق��در از محدودیته��ای زمانی
طرف مقابل بیشتر خبر داش��ته باشیم میتوانیم راهبرد
مناسبتری برای امتیازگیری برگزینیم.

در جدول ذیل عبارتهایی که در مور د مذاکره ،مخالفت و تعارض است را با دقت بخوانید .چقدر این عبارات
یدانید؟ به هر عبارت نمرهای از یک تا پنج دهید .نمره پنج یعنی با آن عبارت کامال موافق هستید.
را درست م 
نمره یک یعنی اعتبار کمی برای آن عبارت قائل هستید.

الفبای مذاکره
نویسنده:چارلزلیکسون
و رابرتمادو
مترجم:صالحسپهریفر
نشر:دنیایاقتصاد
 116صفحه
 7000تومان

برای شکل گیری
رویکر د برد -برد
در یک مذاکره
گاهی الزم است
امتیازی بدهیم تا
امتیازیبگیریم.
مهارتاصلی در
این رویکر د به
تواناییتعیین
زمان و مکان
مناسب برای
امتیا زدهی ،ح د و
حدو د امتیاز دهی
و نیز آنچه بای د در
عوضامتیا زدهی
انتظار داشت،
بستگی دارد

مشکلی با چانهزنی برای قیمت اعالم شده یا درخواست تغییر قیمت ندارم.
د را با شکلی معقول بیان کنم
اگر درخواست برای تغییر قیمت یا شرایط مطرح شده برای خری 

وقتی درگیر اختالفی میشوم به شدت میکوشم آن را حل و فصل کنم.
اختالف امری مثبت است چون موجب میشو د نظراتم را به دقت بررسی کنم.
برای حل و فصل اختالفات سعی میکنم نیازهای طرف مقثابل را هم در نظر بگیرم.
سازش لزوما نشانه ضعف نیست.
د شد.
د روابط آنها تقویت خواه 
اگر اختالف طوری حل شو د که دو طرف راضی باشن 

نگر
آینده

چیزی را از دست نمی دهم.
اختالف بخشی از زندگی است.
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برخی مواقع الزم است که به برخی ای دههای جدیدی
که به ذهن زیردستانتان میرس د نه بگویید .با این حال
جواب منفی دادن در انجام یک کار گروهی مغایر با افکار
عمومی گروه است .بنابراین ش��ما میتوانی د روشهای
جایگزینی را بهجای نه گفتن صریح استفاده کنید:
-1هیچ کاری نکنید! اگر به ج��ای نه گفتن هیچ کاری
نکنی د فردی که ایده را مطرح ک��رده نمیتوان د کاری از
پیش ببر د و خودش آن را رها خواه د کرد .در این حالت
شما نه نگفتهای د اما به راحتی از شر آن ایده راحت ش دهاید.
 -2میتوانی د به سبک جودوکاران ای دهای که مخالفش
هستی د را با تمام توان پرتاب کنی د آن هم به بخشی دیگر
از سازمانتان.
 -3میتوانی د مس��وولیت را به گردن دیگران بیاندازید.
راهکار این است که به جای نه گفتن بگویی د که« خب!
این ایده بدی نیست اما من مدیری مناسب برای اجرای آن
نیستم» حاال ایده را به بخش دیگری ببری د و آن را طوری
طرح کنی د که ر د شود!

چگونه در مذاکره موفق شویم
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تجربه یک کارآفرین

اخالق کسبوکار

امپراتوری قزلآال
کارآفرینی در صنعت شیالت در گفتوگو با
قاسم پرتابیان

د ایرانمهر  :قاس�م پَرتابیان در سال  ۱۳۴۹در روستای سرسبز خاناپُشتان از
امی 
توابع بخش کالچای استان گیالن به دنیا آمد .در زادگاه او ،شغل غالب سکنه کاشت
برنج بو د بنابراین او نیز از دوران ابتدایی ،همراه پدر و مادرش در مزارع کار کر د و
تجربه اندوخت .اما در کنار کار ،برخالف برادران و خواهر بزرگش که به خاطر شرایط
خاص منطقه در هفتا د سال قبل فرصت تحصیل نیافتند ،از همان بچگی اهل درس
یداد ،توانست بهسرعت مدارج ترقی
بو د و با شوق و اشتیاقی که به تحصیل نشان م 
آقای پرتابیان ،از کودکیتان بگویید .کجا به
مدرسهرفتید؟

دوران ابتدایی را در مدرس��ه روس��تای خودمان،
خاناپشتان گذراندم و سوم ابتدایی بودم که انقالب شد.
یادم هست آن زمان نام مدرسهمان را خو د ما پیشنهاد
کردیم .دو پیش��نها د دادیم .یکی میرزا کوچکخان و
دیگری آیتاهلل طالقانی ،که دومی را پذیرفتند .دوران
راهنمای��ی را در مدرس��ه منطقه بیب��االن گذراندم.
 ۵ ،۴کیلومتر با خانه فاصله داش��ت و من این مسیر
را همیش��ه پیاده میرفتم .ش��مال هم همانطور که
یدانید ،به ش��دت بارانی است .این بو د که وقتی به
م
یرس��یدیم اغلب اوقات خیس باران بودیم.
مدرسه م 
یادم اس��ت که یکی از آرزوهای من داشتن چتر بود.
آن وقتها ،اگر کسی چتر داشت ،نشا ندهنده برتری
آن خانواده بود.

نگر
آینده
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درستان چطور بود ،آیا کارآفرین امروز ،در
مدرسه هم پیشرو بود؟

بسیار خوب .همیش��ه نمرههای عالی میگرفتم.
موضوع��ی که باعث ش�� د وقتی در مرحل��ۀ انتخاب
رشته دوره متوسطه قرار گرفتم بسیاری بر من خرده
بگیرند .چون آن زمان رسم بو د دانشآموزان مستعد
به سمت ادامه تحصیل در رشتههای ریاضی فیزیک

را طی کند .او که آخرین مدرک تحصیلیاش را در رشته دکترای اقتصا د مدیریت از
د بازهم عالقه دار د تحصیلش
دانشگاه ساخالین روسیه دریافت کرده است ،میگوی 
شدهندگان ماهی
را در رشته اقتصا د تکمیل کند .پرتابیان ،یکی از نخستین پرور 
قزلآال در ایران اس�ت .ماهی خوشخوراکی که به گفتۀ او تا بیس�ت سال قبل با
د او را
س�فرههای ایرانیان غریبه بود ،اما حاال جایگاه خو د را یافته است و این رون 
که به «امپراتور قزلآال» مشهور است به آینده کارش به شدت امیدوار میکند.

ی��ا علوم تجربی میرفتند ،بنابراین وقتی من رش��ته
اقتصا د را انتخاب کردم ،با توجه به اینکه در آن منطقه
یدانس��تن د که درسم چگونه است ،با
و محله همه م 
تعجب میپرسیدن د آخر چرا میخواه د اقتصا د بخواند؟
میگفتن د دانشآموزی که زرنگ نیس��ت رشتههایی
مثل اقتصا د میخواند ،وگرن��ه دانشآموز خوب باید
مهندس و دکتر شود .حتی مدیر و یکی دوتا از معلمان
مدرسه ما از جمله مرحوم نیکدل با این تصمیم مخالف
بودند .آقای نیکدل خاطرم هست به خانه ما آم د و به
پدر ،مادر و خواهرم گفت نگذاری د ایشان اقتصا د بخواند،
با توجه به استعدادی که دار د بای د پزشک یا مهندس
حاذقی بشود .ولی من بر اساس دورنمایی که از رشته
اقتصا د در ذهنم بود ،دوس��ت داشتم اقتصا د بخوانم و
علیرغم همه مخالفتها ،این رشته را انتخاب کردم.
دهنگرانه برای ش�ما
ای�ن دورنما و نگاه آین 
چگونه ایجا د شده بود؟

از بچگ��ی کار میکردم و عاش��ق کار بودم و بدون
اینکه موضوع خاصی در میان باشد ،رشته اقتصا د را در
همین راستا دوست داشتم .از کلمه اقتصاد ،از دانش
اقتصاد ،از تحصیل در اقتصا د لذت میبردم .شای د آن
زمان از ابعا د مختلف آن آگاه نبودم اما ذاتاً کار اقتصادی
را دوست داش��تم .بنابراین با وجو د همه مخالفتها،

درس��م را آغاز ک��ردم و در ادامه وقت��ی دیدم دروس
آکادمیک راضیام نمیکند ،مطالعات غیردرس��ی در
زمینه اقتصا د را ش��روع کردم .عضو کتابخانه شدم و
مرتب کتاب میخریدم .س��وم دبیرس��تان بو د که با
مکاتب اقتصادی آش��نا شدم و برایم جالب ش د بدانم
هر کدام چه دیدگاهی دارند .همان سال بو د که واقعا
احساس کردم اقتصا د را عاشقانه دوست دارم و تصمیم
درستی گرفته بودم .دیپلم را گرفتم و شروع کردم به
خواندن درس برای قبول ش��دن در رشته اقتصا د در
دانش��گاه .آن زمان در منطق��ه ما نه کالس کنکوری
بود ،نه جزوهای .همان زمان یعنی س��ال  ،۱۳۶۹یکی
از برادرانم که س��اکن رشت بود ،یک روز به من گفت
بانک میخواه د آزمون استخدامی برگزار کند .گفتم
من میخواهم درس بخوانم ،جواب دا د که در نهایت
درس میخواهی اش��تغال پیدا کنی دیگر .درست را
بخوان ،در آزمون بانک هم شرکت کن .امتحان را که
ش��رکت کردم به مادرم گفتم من قبول میشوم ،به
یدانم که در رتبه اول تا سوم
برادرم هم گفتم بعی د نم 
آزمون باشم .همین هم شد ،نتیجه آزمون استخدام که
آمد ،اسمم در بین قبولیها بو د و این ش د آغاز کار من
در بانک صادرات گیالن ،شعبه رحیمآبا د رودسر.
کار در بانک چه تاثیری در نگرش ش�ما به

وقتیمشتری
طی بیست سال
مدام به شما
مراجعهمیکند،
این یعنی از شما
رضایت دار د و ما
هم تالش کردیم
محصوالتمانرا
در بهترین شرایط
پرورش دهیم.
بهترینخوراک
را بدهیم ،بهترین
شرایط را فراهم
کنیم و این قطعا
به سو د بیشتر ما
میانجامد
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اقتصا د و فعالیت اقتصادی داشت؟
جامعهام خدمت کنم و این عشق ،عالقه و آرزویم بود .در قالب این س��اختار به من امر و نهی کنند .در این
جرقه اصلی برای ش��رک 
تدار ش��دن و فکر اینکه آن زم��ان زلزله رودبار و منجیل آمده بو د و تا ش��رق ش��رایط و با این محدودیتها یکجور احساس تحقیر
یدا د و تحملش را نداشتم.
بخواه��م فع��ال اقتص��ادی بش��وم ،کار در بانک بود .گیالن یعنی ییالقات اشکورات را هم آسیب زده بود .و توهین به من دس��ت م 
یعن��ی کارم در بانک باعث ش�� د که عالقهمن د ش��وم آن زم��ان حرف درآمده بو د که بعضی بانکیها پولها البته ماجرای دانش��گاه رفتن من به همین سادگیها
اس��تقالل پیدا کنم .بع د از اینکه کالسهای بانک در را کش میرفتن د و مردم ناراضی بودند .قرار ش د من و نبود .آن زمان موسس��ه علوم بانکداری در ضرابخانه
حس��ابداری و بانک��داری را گذراندم ش��روع کردم به چن د نفر دیگر را بفرستن د تا مسئولیت پرداخت وامهای تهران ،مخصوص کارمندان بانک بو د که میخواستند
کار .دو ،س��ه ماهی در بان��ک کار کردم .خب کارمند زلزلهزدگان منطقه اشکورات را برعهده بگیرم .بنابراین تحصیلش��ان را ادامه دهند .من قبول شدم اما رییس
تازه بودم ،اول مرا به بایگانی فرس��تادند ،در آنجا کار آرزوی خدمت به مردم روستایی هم خیلی زو د محقق شعبه با ادامه تحصیل من مخالفت کرد .رییس حوزه
کردم و حس��ب تواناییهای ذهنی که داشتم ،گفتند شد .من در آن دوره شنبه به مناطق زلزل هزده میرفتم ،هم گفت وقتی رییس شعبه مخالف است من کاری از
تداری کارها را دستم ساخته نیست .من دیدم که اینها یک ردیفی
حاال برو پایین کنار تحویلدار بنش��ین و پول شمردن پنجش��نبه برمیگشتم .به رس��م امان 
را یا د بگیر .در عین حال حواس��م به همه چیز بود ،تا انجام دادیم و نارضایتی مردم خوشبختانه کاهش پیدا چی دهان د که من نتوانم تحصیل��م را ادامه دهم ،چون
بتوانم زودتر دانش بانکی شعبه را یا د بگیرم .یک روز کر د و رون د بازسازی آن مناطق تسریع شد .بع د از این آن زمان س��طح تحصیالت در سیستم بانکی خیلی
مشغول کار خودم بودم به عنوان کمکتحویلدار ،پول ماجراها وقتی به شعبه برگشتم دیگر برایم کار جالبی پایین بود .من هم که تازه دیروز به بانک آمده بودم و
مردم را میگرفتم ،صدتومانی و پنجاه تومانی را س��وا وجو د نداش��ت ،کارها همه به ورطه تکرار افتاده بو د و امروز دانشگاه قبول شده بودم ،این برای رییس بانک
میکردم و میشمردم و از این قبیل کارها .چن د شعبه احس��اس میکردم هیچ جایی برای پیشرفت در آن خیلی گران تمام شد .همه فکر میکردن د من آم دهام
از بان��ک ما زیر نظر یک نفر بو د که به او رییس حوزه س��اختار وجو د ندارد .دیدم این آن چیزی نیست که مدیرعامل استان گیالن شوم .خالصه همه مخالفت
میگفتند ،یک روز همینطور که مشغول بودم ،رییس من میخواهم .بنابراین دوباره در کنکور شرکت کردم کردند .آن زمان مدیرعامل بانک صادرات استان گیالن
آقای آبگونصدف بود ،من چندین بار اجازه خواستم
حوزه به شعبه ما آمد .رییس شعبهای داشتیم که در تا درسم را ادامه بدهم 20 .ساله بودم.
شرف بازنشستگی بود .رییس حوزه گفت آقای فالنی
که به دیدن ایشان بروم و اجازۀ ادامه تحصیل را بگیرم.
پس به دانشگاه رفتید.
ش��ما دیگر موقع بازنشسته شدنتان است ،بای د آماده
بل��ه ،به خاط��ر اینک��ه از یک ط��رف روحیاتم با بع د از زمان طوالنی سرانجام مرا ارجاع دادن د به آقایی
شوید ،من حواسم بود ،رییس شعبه در حالی که سعی محدودیته��ای نظام بانکی جور درنمیآمد ،از طرف به نام مرتضوی رییس امور ش��عب .همه آن ش��رایط
یدیدم رییس ش��عبه با سی سال سابقه برای سخت و همین دیسیپلین خشکی که به کارمن د اجازه
میکر د عزت و احترامش را حفظ کند ،آرام به رییس دیگر م 
یدا د چن د دقیقه رییس��ش را ببیند ،به من کمک
حوزه میگفت که فالنی کاری کن که من بتوانم یکی یکی دو س��ال ماندن در س��متی که دار د به خواهش نم 
دو سال دیگر بمانم ،من دانشجو دارم ،فرزندانم زیادند و تمنا افتاده است .با خودم میگفتم سرنوشت ما بعد کر د که تکلیف خودم را با سیستم بانکی زودتر روشن
و از این جور حرفها .این حرفها مایه تعجب من شد از سی س��ال خدمت چه خواه د شد؟ محاسبه کردم بکنم .خالصه رفتم دیدن رییس امور شعب ،گفتم من
و س��وال برایم پیش آم د که این رییس ش��عبه که از من که آن زمان بیس��ت سال داشتم اگر بخواهم سی میخواهم ادامه تحصیل بدهم ،ایش��ان هم با تحقیر
قبل از انقالب رییس بو د و خودش میگفت من  ۶ماه سال در این شغل بمانم یعنی تا  ۵۰سالگی و بهترین و تحکم گفت آقا! ش��ما تازه آمدی ،نمیتوانی درس
کار کردم ،رییس شعبه بودم ،یعنی سی سال رییس سالهای عمرم را بیهوده تلف میکنم و تصمیم ذهن بخوانی .نمیشو د که بری لیسانس بگیری .یا بانک را
بانک بوده ،چرا تمنا میکن د که دو سال دیگر بماند؟ و فکر و زندگی من دست کسانی است که میخواهند رها کن ،یا قی د دانش��گاه را بزن .خالصه ما دیدیم که
حتما یک ماجرایی دارد .آنجا بو د که تصورم
ایشان عصبانی هس��تند ،حرف ما را توجه
از بانک و حقوق و مزایا و آین دهاش زیر سوال
نمیکنن��د .در چندین نوب��ت این دیدارها
رفت .مدتی کار کرده بودم که کس��ی آمد
انجام شد ،در نهایت گفتن د بای د مدیرعامل را
به عنوان رییس حراست ،به من که تازهکار
ببینی .در دیدار با مدیرعامل هم کار به دعوا
ب��ودم گفت اگر میخواه��ی کارت را ادامه
کشید .در نهایت گفت امسال که نمیشود
دهی بای د این کارها را نکنی ،یک فهرست
و من با دانشگاه رفتنت موافقت نمیکنم ،اما
بلندباال از کارهای ممنوعه و قوانین سفت و
اگر سال بع د باز هم شرکت کردی و دانشگاه
یدرپی گفت و مرتب تاکی د کرد
سخت را پ 
سراس��ری قبول شدی ،برو .او فکر میکرد
سو د بیشتر همان رضایت بیشتر است
که «نباید»« ،نشود» و چنین امر و نهیهایی.
م��ن از صرافتش میافتم یا دیگر نمیتوانم
گفتیم باش��د .به هر حال قوانین است .باز،
قبول ش��وم اما شدم .اما جالب است بدانید
یدهید
د نظر قرار م 
مهمتری�ن اصلی که در کار و مدیریتتان م� 
مدتی گذشت ،گفتن د رییس کارگزینی قرار
سال بع د از آن من عالوه بر رشته اقتصاد ،در
چیس�ت؟ چه چیزی در کار برای ش�ما ارزش است و به هیچ عنوان
است به ش��عبه بیای د و صحبت کند .دیدم
علوم سیاسی و جامعهشناسی هم پذیرفته
از آن نمیگذرید .سو د و انتفاع مالی؟ رضایت مشتری؟ همدلی میان
که ایشان هم باز یک لیست بلندباالی دیگر
شدم اما نزدیکترین جایی که میتوانستم در
کارکنان؟ توسعه؟ کدامیک برایتان در اولویت قرار دارد؟ در مباحث
از ممنوعیتها را فهرست کرد .من هم که
آن اقتصا د بخوانم ،دانشکده اقتصا د دانشگاه
اقتصادی شما نمیتوانی د بگویی د من فقط میخواهم توسعه بدهم،
جوانترین استخدامی در آن دوره بودم و تنها
بابلسر بود .از خانه ما تا دانشگاه چیزی حدود
رضایتمندی باش�� د ولی انتفاع نباشد .این غلو است اینکه کسی کار
بیستسال داشتم ،این چیزها برایم سخت
دو س��اعت تا دو س��اعت و نیم راه بود .من
اقتصادی بکن د و بگوی د من فقط به دنبال خدمت هستم .درآم د بیشتر،
بود .بع د از مدتی گفتن د وقتی میآیی باید
با ش��روع مهرماه تقاضا کردم با انتقالی من
سو د بیشتر حتما خدمت بیشتری هم کنارش خواه د داشت .بنابراین
اسمت را بنویسی و امضا کنی ،وقتی میروی
به بابلس��ر موافقت شو د تا هم کارم را انجام
اگر بای د رضایتمندی مردم را یا توجه به اقشار خاص را بیشتر داشته
هم بای د امضا کنی .کاری که در خو د بانک
دهم و ه��م درس بخوانم ،اما در راس��تای
باشید ،بای د تالش کنی د سو د بیشتر داشته باشید .وقتی مشتری طی
میکردیم هم من در طول  ۶ ،۵ماه همه را
همان اذی��ت و آزاری که گفتم نپذیرفتند.
بیست سال مدام به شما مراجعه میکند ،این یعنی از شما رضایت
یا د گرفتم .بدین شکل بو د که خیلی زو د از
حت��ی مدتی بع د م��را از محل کار قبلی به
دار د و ما هم تالش کردیم محصوالتمان را در بهترین شرایط پرورش
کار در بانک اشباع شدم .ضمن اینکه خیلی
کارگزینی رش��ت فرستادند .این یعنی من
دهیم .بهترین خوراک را بدهیم ،بهترین شرایط را فراهم کنیم و این
دوست داشتم به روستاییها و قشر ضعیف
در حال��ی که در کالچای زندگی میکردم،
قطعا به سو د بیشتر ما میانجامد.
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اخالق کسبوکار

محل کارم رش��ت بو د و محل تحصیلم بابلسر و این
یعنی بخش عم دهای از وقت من در راه میان این سه
محل میگذشت .این وضعیت یک سال و نیم به طول
انجامی د و در این مدت من هر روز صبح برای کار راهی
رشت میشدم و هفتهای دو روز هم برای تحصیل به
بابلسر میرفتم .این چیدمانی بو د که بانک برای من
در نظر گرفته بو د تا نتوانم درسم را بخوانم اما تحصیل
برای من خیلی مهم بود .به هر حال اقتصا د هم قبول
شده بودم و این رشته را بی نهایت دوست داشتم.
در این ش�رایط سخت لیس�انس اقتصا د را
گرفتید .بعدش چه کردید .چگونه وار د بازار کار
شدید؟

من س��ال  ،۷۴بالفاصله بع�� د از اتمام تحصیل در
مقطع کارشناسی ،در کارشناسی ارش د رشته اقتصا د
محض دانشگاه تهران پذیرفته شدم .از طرفی هم تعهد
داش��تم دو برابر دوران تحصیلم در خدمت سیس��تم
بانکی باشم .اما با توجه به کارهای جانبی و مطالعات
اقتصادی که در همکاری با دانش��کده اقتصا د داشتم
تداری ،بانک صادرات مرکز
از جمله در زمینه ش��رک 

نمایی از استخرهای
پرورش قزلآال در
ارتفاعاتگیالن

(تهران) اعالم نیاز کر د و خواستار انتقال من از گیالن
ش��د .بع د از اتمام تحصیالت من یک هفته در رشت
کار کردم و بع د از این یک هفته خودشان گفتن د بار و
بنهات را جمع کن و به تهران برو .به تهران که آمدم ،در
برج سپهر مشغول شدم .اما از همان سالهای ابتدایی
تحصیل در دوره لیسانس از بانک و بانکداری دل بُریده
بودم و س��ال  ۷۵تصمیم قطعی خو د را برای خروج از
بانک گرفتم تا برای خودم کار کنم.
پس یعنی کار مس�تقل را از سال  ۷۵آغاز
کردید؟

نگر
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خیر ،خیلی پیش از آن .از همان سال  ۷۰که شرایط
بانک را آنگونه دیدم تصمیم خودم را گرفتم .با اساتیدم
در دانشگاه اقتصا د مشورت کردم .استادی داشتم به نام
دکتر صمیمی که آن زمان به تازگی از امریکا آمده بود
و شاگر د پل ساموئلسون بو د که به او پدر علم اقتصاد
مدرن میگفتن��د .آقای دکتر ابون��وری بودند ،دکتر
فضل ریاضی بود ،دکتر اثنیعشری بود .به آنها گفتم
من بانکی هس��تم اما میخواهم برای خودم کار کنم.
بدین ترتیب مطالعات اقتصا دیام برای شروع یک کار
مستقل آغاز شد .رفتم به سراغ تکتک بخشها ،بخش
کش��اورزی ،بخش صنعت ،بخش معدن .تصور خودم

این بو د که که صنعت و معدن با روحیات من سازگار
نیست .چون از بچگی در مزارع کشاورزی بزرگ شدم
و با بافت سرسبز و شالیزارهای گیالن در ارتباط بودم،
بیشتر عشق و رغبتم به بخش کشاورزی بود .ما رفتیم
آن سالها بررسی کردیم ،بخش پرورش مرغ بود ،مرغ
مادر بود ،مرغ گوش��تی بود ،در دامداری ،گاو گوشتی
بود ،گاو شیری بو د و در نهایت بحث شیالت بود .کنار
خانه پدر من رودخانهای بو د که به زبان محلی به آن
«پُلرود» میگفتن د یعنی رو د بزرگ .آنجا ما از بچگی
ماهی میگرفتیم ،محل صی د ماهی س��فی د و انواع و
اقسام کولیهای محلی و البته زیستگاه نوعی قزلآال
بود .همین زمینه و مطالعات بعدی باعث ش د به سمت
ش��یالت و پرورش ماهی کشیده شوم .با توجه به آن
شرایطی که در بانک تجربه کرده بودم بیش از هر چیز
برایم مهم بو د کاری کنم ک��ه خودم اختیار خودم را
داشته باشم و این کار به همین شکل آغاز شد.
و از میان این همه ماهی ،به س�راغ قزلآال
رفتید...

بله .اما در آن س��ال یعنی س��ال  ،۷۰ماهی قزلآال
اص�لا جا افتاده نبود ،مخصوص��ا در گیالن با این همه
ماهی سفی د و انواع ماهیهای دیگر دریای خزر ،قزلآال
با مردم اس��تان گیالن غریبه بو د و همین غریبه بودن
به مانعی تبدیل ش د در راه کار ما .ولی من به هر حال
یدانستم و اینکه
اقتصا د خوانده بودم و بحث منابع را م 
باالخره منابع دریای خزر هم محدودیتهایی دار د و در
بلندمدت بازدهی دری��ای خزر و این رودخانهها به آن
شکل نخواه د ماند .بنابراین به طرح قزلآال خیلی امیدوار
بودم .به ش��یالت تهران رفتیم ،گفتیم ما میخواهیم
قزلآال پرورش دهیم .البته آنجا هم اطالعات چندانی
درباره ماهی قزلآال وجو د نداشت و بای د به استانهای
مختلف میرفتیم و اطالعات جم��عآوری میکردیم.
گفتن د ایرادی ندارد ،ما موافقت میکنیم اما شما برای
شروع در یک جا به صورت آزمایشی این طرح را پیاده
کنی��د ،زمین از خودتان ما قزلآال به صورت رایگان در
یدهیم .با پدرم صحبت کردم ،بخشی
اختیارتان قرار م 
از زمینش را که زیر کشت برنج نیست به ما بده د تا ما
مقداری ماهی بریزیم .مقداری ماهی قزلآال از شیالت
گرفتیم و کار را ش��روع کردیم .م��ن هم آن زمان هم
تحصیل میک��ردم و هم کار ،بنابراین دو س��ه کارگر
گرفتیم و کار پرورش ماهی کلی د خور د و خوشبختانه در
آن آب خوب رش د کردند .مکانیابی و مطالعاتی کردیم
تا بتوانیم ماهی قزلآال را در شرایط خیلی خوب پرورش
دهیم .کمکم با بحث شیالت ،اساتی د و روسای شیالت
آشنا شدیم و مکانی را که فیالحال نیز آنجا هستیم بعد
از جستوجو و مطالعه بسیار در نظر گرفتیم .آب و شن
و ماسهاش را آزمایش کردیم و بع د از اخذ مجوز ،وقتی
میخواستیم کار حفاری و درست کردن استخرها را آغاز
کنیم ،مانع بزرگی پیدا ش�� د و آن مانع مردمی بود .در
آن زمان خیلیها به دنبال پیدا کردن گنج و زیرخاکی
به مناطق روستایی و ییالقی میآمدن د و مردم وقتی ما
را با بولدوزر و ماشینهای حفاری دیدن د فکر کردن د ما
هم به دنبال گنجیم و شیشههای بولدوزر را شکستند

و خاطرم هس��ت نگذاشتن د حفاری صورت بگیر د و به
آن زمان دو میلیون و س��یص د و پنجاه هزار تومان پول
بول��دوزر و لودر را دادیم ب��دون آنکه یک متر زمین را
کنده باشد .رفتیم ،مذاکره کردیم و به مردم گفتیم ،ما
برای زیرخاکی نیام دهای��م اما اگر االن گنجی از خاک
درآم د مال ش��ما ،گنج آتی هم مال ما! آقای جعفرزاده
بخشدار وقت خیلی کمک کرد ،یادش بخیر .ما خودمان
گفتیم حین کار ما نیروی انتظامی بیاید ،بخشدار بیاید،
رییس شورای محل بیاید ،رییس انجمن بیاید ،ما هیچ
چیز نمیخواهیم ،بلکه کاری راه میاندازیم که بعدها
برای بچههای خو د شما اش��تغال ایجا د خواه د کر د و
همین هم ش��د ،ما آنجا را کندیم و خوشبختانه هیچ
چیز درنیامد .کمکم با احداث چن د استخر شروع کردیم
و سال به سال با فروش ماهی این استخرها ،استخرهای
جدی د احداث کردیم.
د آن زمان قزلآال
با توجه به اینکه میگویی 
دهای نبود ،بازار فروش�تان را
ماهی شناختهش� 
چگونه ایجا د کردید؟

آن زمان هیچ ک��س قزلآال نمیخرید ،ما مجانی
یدادیم و میگفتیم شما
در اختیار رستورانها قرار م 
یدانی د فرهنگ
هم مجانی یا به هر شکلی که صالح م 
مصرف قزلآال را در میان مردم ترویج کنید .بنابراین
یدادیم.
مجانی به خانوا دهها و رستورانها ماهی م 
چقدر این دوره س�رمایهگذاری اولیه طول
کشید؟

دو سالی طول کشید .بع د از مدتی با بازار سرچشمه
تهران تماس گرفتیم .گفتیم م��ا داریم اینجا قزلآال
تولی د میکنیم .میتوانیم برای شما بفرستیم؟ موافقت
کردند .اوایل که قزلاال به ته��ران دادیم ،به اصطالح
در حداقل مبلغ ک��ه هزینههای تولیدش هم حاصل
یدادند
نمیشد ،میخریدند .گاهی میش د سفارش م 
که ماهی بفرستی د تهران ،کیلویی  ۱۰۰تا  ۱۵۰تومان.
وقتی به تهران میرسی د میگفتن د از جاهای دیگر ،از
ش��یراز ،از مازندران و ...هم ماهی آمده ،ماهی شما را
برگردانیم؟ ما هم ک��ه به این امی د که پولی عایدمان
ش��و د ماهیها را بر اس��اس س��فارش بنکدار تهران
فرستاده بودیم میماندیم که چه کنیم .طرف میگفت
یدارم .ما هم
حاال عیبی ندارد ،کیلویی  ۵۰تومان برم 
یدادیم...
اجبارا م 
از چه زمانی شرایط سرمایهگذاری برای شما
تغییرکرد؟

سالها گذش��ت و مسائل مربوط به کمبو د منابع
ش��یالت که پیش آمد ،پرورش ماه��ی و کار ما رونق
گرفت و از سال  ۷۶قزلآال آرامآرام معنا پیدا کرد .االن
دیگر ش��رایط متفاوت است .اگر کسی بخواه د ماهی
بخر د بای د از قبل هماهنگ کند ،پولش را پیشپرداخت
کند .االن طوری است که در خیلی موار د خصوصا در
تابس��تان و پیش از عی د پاس��خ برخی مشتریها را
نمیتوانی��م بدهیم .خصوصا برای م��ا که در نزدیکی
رامسر و الهیجان و چالوس هستیم و مناطق توریستی
یآی د ش��رایط بهتر است چون آنجا هم
به حس��اب م 
خر دهفروشی زیا د است و هم عم دهفروشی.

ش�ما وار د عرصه ص�ادرات محص�ول هم
ش دهاید؟

بله .خوش��بختانه قزلآال در کشورهای ارمنستان،
آذربایجان ،ترکمنستان و عراق بازار خوبی دارد ،اخیرا
هم مذاکراتی کردیم که بتوانیم محصوالتمان را به بازار
اماراتبفرستیم.
مهمترین نکته در پرورش قزلآال که فعالیت
د چیست؟
اقتصادی شما را متمایز میکن 

قزلآال ماهی لوکس��ی است و خوراکش بای د یک
خوراک استاندار د باش��د .اگر خوراک استانداردی به
ماهیها داده نش��ود ،اولین کسی که ضربه میخورد،
خو د تولیدکننده است .یعنی خوراکی را که کارخانه
تولی د میکن د و ما میخریم در متن قراردا د قی د شده
که اگر به هر علت عیب پیدا کن د و ماهیها آس��یب
ببینن د شما بای د هزینهاش را پرداخت کنید .بنابراین
کارخان هدارها هم س��عی میکنن د محصول باکیفیتی
عرضه کنند ،ضمن اینکه ما واردات کش��ور فرانسه را
استفاده میکنیم .از دانمارک واردات میکنیم ،از آلمان
هست .چون تعامل خوبی با صنعت روز شیالت جهان
داریم ،کارشناس��انی از کش��ورهای مختلف به اینجا
میآین د یا ما برای بازدی د به آنجا میرویم.
رابطهتان با پرس�نل چطور اس�ت؟ چگونه
آنها را مدیریت میکنید؟

بله .من از یک مقطعی شروع کردم به مسافرتهای
مختلف و بازدی د از صنایع ش��یالت کشورهای دیگر.
از جمله به فرانس��ه رفتم ،دانم��ارک را دیدم ،بلژیک،
انگلستان ،آلمان ،لهستان و ...را بازدی د کردم و از منظر
تکنیکال برخی تکنولوژیها را به ایران آوردم .مثال در
یکی از مسافرتهایی که به دانمارک داشتم ،دیدم در
مزرعهای با سه لیتر آب ۴۰۰ ،تن ماهی قزلآال پرورش
یدهند .حقیقتا برایم غیرقابل باور بود.
م
یدادند؟
چطور این کار را انجام م 

ببینید ،ما معیاری داریم در پرورش ماهی قزلآال
ک��ه میگوین د مثال در صدلیت��ر آب فالن قدر ماهی
قزلآال تولی د میشود .وقتی به ایران برگشتم ،همین
موضوع را برای کارشناس��ان شیالت توضیح دادم اما
برایشان قابل باور نبود .در مجله «آبزیپرور» صنعت
شیالت هم مقالهای نوشتم و این تجربه را توضیح دادم.
بع د از آن بو د که  ۱۲ ،۱۰تن از کارشناس��ان شیالت
برای بازدی د این مزرعه همراه من به دانمارک آمدن د و
دیدن د که تکنیک چقدر میتوان د ما را در این صنعت
یاری کند .دانمارکیها در حقیقت دستگاهی درست
کرده بودن د که با استفاده از آن اکسیژن «سه لیتر آب
در گردش» را بازیابی میکردن د و این س��ه لیتر مرتبا
در حال ورو د و خروج از اس��تخر بود .این در حقیقت
تکنیکی بو د که از آلمان میآم د و به آن تکنیک «نیمه
مداربسته» میگفتند .قبل از آن هم در سفری که به
ایتالیا داشتم دستگاهی را دیدم که در ایران نبود .در
اروپا به آن «معجزهگر» میگفتن د و نام تجاریاش به
ا ِس ِپالشت معروف است .آن زمان در ایران نبو د اما االن
اِلی ماش��ااهلل در همین ایران در حال تولی د است .من
آن زمان چهار اسپالش��ت خریداری کردم و به ایران
آوردم و چون بکر بود ،از سراسر ایران تولیدکنندگان
و کارشناسان شیالت میآمدن د کارکر د این دستگاه را
ببینند .جالب است که هیمن کارها باعث ش د بعدها
برخی به شوخی مرا «امپراتور قزلآال» بنامند.
کار دستگاه اسپالشت چگونه بود؟

کارش این بو د که آب را یک مقدار از سطح استخر
باال میکشید ،گاز حاصل از خوراک ماهی و فضوالت
را از آب خارج میکر د و اکس��یژن را برمیگردان د و با
استفاده از آن میش د سرعت خروج فضوالت از استخر
را افزایش داد.
این مربوط به چه سالی است؟

سال  .۱۳۸۳آن زمان تکنیکهای امروز نبود .االن

همانطور که گفتم برای خ��و د من ،کارمن د بانک
شدن ،باعث ش د که دنبال کاری بروم که اختیار خودم
را خودم داشته باشم ،اختیار وقت ،اختیار کار ،اختیار
زندگیام در دست خودم باشد.
یعنی به نظر شما سرنوشتتان در این مسیر
تاثیر اصلی را داشته است؟

ذات اقتص��ادی من و عالقهای ک��ه از کودکی به
اقتص��ا د داش��تم و در حقیقت مجموع��های از همه
چیزهای��ی که گفتی د در کنار تجربه ش��خصی من از
زندگی ،مرا به عرصه کارآفرینی آورد.
به عنوان یک کارآفرین ،انتظار شما از دولت
چیست؟

پرتابیان و دو نفر از
همکارانشدرکنار
استخر پرورش قزلآال

به نظر من دول��ت بهترین کمکی که میتوان د به
تولیدکننده و کارآفرین بکن د این اس��ت که کاری به
کارش نداشته باشد ،چون متاسفانه در اکثر جاهایی
که دولت وار د عمل میش��و د ج��ز چوبی الی چرخ
تولیدکننده نیس��ت .مثال در همین صنعت شیالت
صدور پروانه بهرهبرداری را به نظام مهندسی سپر دهاند،
در حال��ی که واقعا هیچ ارتب��اط منطقی بین این دو
عرصه نیست .من خواهشم این است که کاری به کار
تولیدکنندهنداشتهباشند.

از تجربه خودت�ان در این عرصه تا چه ح 
د
دهای ب�رای کارتان
د و چ�ه آین� 
رضای�ت داری� 
متصورید؟

االن اوج لذت من این است که در همان جا و همان
عرصهای که عاشقانه دوستش داشتم یعنی «اقتصاد»
فعالیت میکنم .به آینده هم به شدت امیدوارم چون
خوشبختانه امروز فرهنگ مصرف ماهی در کشورمان
بس��یار بیش از گذش��ته جا افتاده و قزلآال دیگر آن
غریبهای نیس��ت که م��ا کار را با آن ش��روع کردیم.
برای آینده در فکر توس��عه کار هستم و احتماال جز
استخرهایی که االن داریم در مناطق دیگری هم کار را
گسترش خواهیم داد.

نگر
آینده

یک�ی از نوآوریهای�ی که ش�ما در کارتان
د استفاده از زنان در میان پرسنل است.
داری 

گوی�ا ش�ما در بخ�ش واردات تکنول�وژی
د چنانکه برخی
شیالت هم اقداماتی انجام دادی 
در ای�ن صنعت اساس�ا ش�ما را ب�ه واردات این
دستگاههامیشناسند.

شما به عنوان کسی که هم در رشته اقتصا د
د و هم در عرصه کارآفرینی
تحصیالت عالیه داری 
و صنعت ش�یالت فعالیت کردید ،فکر میکنید
پیششرط کارآفرین شدن چیست؟ سواد؟ ایده؟
سرمایه؟ پشتکار؟ ژن؟
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من همیش��ه تالش کردم از کارفرماگرایی پرهیز
کنم ،یعنی با کارکنان شرکت همیشه رفتار دوستانه
و همدالنه داشته باشم .همین رابطه خوب با پرسنل
باعث ش�� د که مثال در س��ال  ۸۶که بوران ،طوفان و
سرمای شدیدی در شمال به وجو د آمده بود ،پرسنل
در حالی که روز تعطیلشان بو د همگی راهی استخرها
ش��ون د و با ت�لاش و ف��داکاری کاری کنن د که حتی
یک دُم ماهی هم آس��یب نبین د در حالی که بسیاری
از همصنفان ما در آن س��ال متضرر ش��دند .یکی از
کارکنان من برای نجات ماهیها تا آستانه فلج شدن
دس��تش پیش رفت که خوشبختانه بع د از این ماجرا
در بیمارستان آتیه تهران بستریاش کردیم و کار به
آنجا نکش��ید .میخواهم بگویم رابطه من و همکارانم
از همان س��ال  ۷۰که شرکت «زیبا سموش ماهی»
را ثبت کردیم تا امروز که در قالب س��ه شرکت یعنی
«بهپ��رور امیر»« ،واتر ان د فیش» (،)Water & Fish
«زیبا س��موش ماهی» و دهها استخر به کارمان ادامه
یدهی��م ،هیچگاه از جنس کارگ��ر و کارفرما نبوده
م
است .ما با عشق و عالقه کار میکنیم .االن که با شما
صحبت میکنم  ۱۷نفر متخصص در سطح لیسانس
و فوق لیس��انس با مجموعه م��ا کار میکنن د و دهها
کارگ��ری که از جان و دل مای��ه میگذارند .حتی در
تابستانها که برخی در منطقه دنبال کار میگردند ،ما
یکسری مشاغل تازه تعریف میکنیم و برای گروهی از
افرا د اشتغال به وجو د میآوریم .این باعث شده همدلی
خوبی هم با اهالی پیدا کنیم و االن اهالی منطقه این
یدانند.
کار را از خودشان م 

بله .متاسفانه دیدگاهی وجو د دار د مبنی بر اینکه
کار ش��یالت کاری مردانه اس��ت .البته در پرسنل ما
هم اکثریت با آقایان اس��ت ولی من بخش تخمریزی
و پ��رورش آغازی��ن ماهی ق��زلآال را ب��ه گروهی از
پرس��نل خانم سپردم چون به نظرم آم د آنها روحیه
شدهن��دۀ قویتری از آقای��ان دارن د و از این کار
پرور 
جواب گرفتم.

دس��تگاههای مختلفی برای کنترل فضوالت به بازار
آمده است.
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راهنمای مدیران

تجربه یک کارآفرین:
شش چیزی که کارآفرینان آرزودارند
خانواده ،دوستان و کارمندانشان درک کنند

آتشفشان   انگیزهها
د که دیگران
کار آفرینان خیلی اوقات این حس را دارن 
د و دالیل خوبی هم برای چنین حسی
درکشان نمیکنن 
دارند .اما اگر اطرافیان کارآفرینان 6نکتهای را که در
د بود.
د بهسو د همه خواه 
د بدانن 
ادامه میآی 

کوین داوم /ترجمه علیرضا اکبری
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در سن 25سالگی نخستین شرکتام را تأسیس کردم.
دجوابگوی
میلیبهکارآفرینینداشتم.تواناییمندرخری 
د که بتوانم سیاستهای
سهشرکت بو د و به نظر نمیرسی 
ِ
سرعت
الزم برای رس�یدن به جایی که میخواس�تم را با
مدنظرمعملیکنم.پسعزمامراجزمکردمودرسال1989
شرکتی تأسیس کردم و دیگر هرگز به گذشته فکر نکردم.
اما در مسیری که برایتأسیس چهار شرکتام طی کردم
متوجه شدم که دنیا را متفاوت از بس�یاری از اطرافیانام
درک میکنم .تلاش میکردم ک�هدرک و همدلی آنها را
برانگی�زم و آنها هم همینطور .خان�واده و اطرافیانام در
د که چرا با اینهمهانگیزه و شور
اکثر مواقع درک نمیکنن 
و ش�وق در تکاپو هس�تم .بنابراین آنها همیشه در عجب
د که چطور از زنجیرهای از عناص� ِر به ظاهر نامرتبط
بودن 
چنین اتفاقاتی را رقم میزنم .کارمندان ش�رکت انگیزه
د اما همچنان عالمت سؤال بزرگی
من را تحسین میکردن 
برایشانبودم.برایشانعجیببو دکهکسیتمامخطرات
و مسئولیتهای تأسیس یک شرکت را بپذیر د و برای من
عنان سرنوشتام به د ِ
ست کسی جز خودم
عجیب بو د که
ِ
ِ
مصاحبت حدو د هزار کارآفرین را
د دهه
باشد .بیش از چن 
در جلسات عمومی مثلکنفرانسهای مجله آی.ان.سی یا
در جلسات خصوصی مثل جلس�ات سازمان کارآفرینان
تجربه کر دهام .به تجربه دریافتهامکه همه ما سبک زندگی
و نگاه مش�ابهی ب�ه زندگی داری�م .این دیدگاه و س�بک
زندگی به در د همه نمیخور د اما برای ما کارسازاست .اگر
د شش مفهوم زیر را به خاطر بسپارید
د بای 
کارآفرین هستی 
د رفتارهای شما را درک کنند .و برای
تا اطرافیانتان بتوانن 
کسانی از میان شما که جزو اطرافیان کارآفرینانهستید
د و به شما کمک کند
امیدوارم این توصیهها روشنگر باش 
تا از همراهی بااشخاص کارآفرین لذت ببرید.

ک دلاند
یکم .کارآفرینان خودشیفتهگانی نی 

ن رفتار میکنن د که گویی مرکز
شکی در این نیست که بسیاری از کارآفرینان چنا 
کائناتاند .زمانی که در رختخواب ای دهایبه ذهنم خطور میکن د آنقدر جلو چشمم
رژه میرو د تا آنرا به اجرا در آورم یا فراموشش کنم .در طول سالیان آموختهام کهبرای
به اجرا در آوردن ای دههایم مدام بای د فروش داش��ته باشم و آ دمهایی جدی د استخدام
کنم .این بدان معناست که آدمی مثل مندائم دار د در مور د ای دهها و کارهایش حرف
جهان من بر گر د ای دهها و جاهطلبیهایم در حال
میزند .پس این درست اس��ت که
ِ
گیمنمربوطاست.امابرخالف
ه
شیفت
د
خو
به
که
ماجراست
گردشاست.اینبخشیاز
ِ
کارآفرینانموفق فقط به خودشان فایده نمیرسانند .آنها از
اکثر انسانهای خودمحور،
ِ
شریک کردن دیگران در موفقیتشان لذت میبرند .خوشحال کردن ،ثروتمن دساختن
ن دیگران آنها را به شوق میآورد .کارآفرینان شرکتهایی تأسیس
و به موفقیت رساند ِ
میکنن د که جامعه از خدمات وتولیدات آنها سو د میبرد .ممکن است این باور وجود
داشته باش د که سو د خو د آنها با هیچکس قابل مقایسه نیست اما اقلیتی ازآنها هستند
که سوءاستفاده محض از دیگران برایشان لذتبخش است.
توصیه :دفعه بعدی که حس کردی د از س��وی یک کارآفرین م��ور د بیاعتنایی قرار
گرفتهای د از او بپرسی د چطور میتوانی د خودتان را در کاربیشتر درگیر کنی د و از سود
فعالیتهای او بهرهمن د ش��وید .موقعیتی که در نتیجه چنین پرسشی ممکن است
برایتان ایجا د شو د شای د باعثشگفتیتان شود.
ْ
ریسک متفاوت است
ارزیابی کارآفرینان از
دوم.
ِ

ِ
گذشت زمان کارآفرینان را وحشتزده میکند
چهارم.

امروزدیگرای دههایجدی دزیادیباقینماندهاند.امروزکمتراتفاقیمیافت دکهقبلتر
در رمانی علمی ـ تخیلی پیشبینی نشده باشد .درواقع امروز نوآوری به معنای اجرایی
کردن این ای دههای کهنه به شکلی است که هم بازار را تغدیه کن د و هم قابل گنجاندن
در یک چارچوبتجاریِ توجیهپذیر باشد .هر کارآفرین که در پی چنین راههایی برای
نیل به موفقیت است رقبایی دار د که سعی دارن د زیر پای او را خالی کنند.برخی از این
رقبا مشاورانی تیزهوشتر ،سرمایهای بیشتر و شرکائی بهتر دارند .برخی همه اینها را با
هم دارند .اما اینجا قواع د بازی از همینقرار است و برنده بازنده را نابو د میکند .از زمانی
که ای دهای را در ذهنم تکمیل میکنم مسابقهای با زمان آغاز میشو د تا لحظه تحقق آن
رؤیافرا برسد .هر چه طرح پیچی دهتر باش د زمان عامل مهمتری در موفقیت آن خواهد
بود .اینجاست که من هر روز از خالقیتام استفاده میکنم تابفهمم چطور میشو د در
سریعترین زمان ممکن از نقطه «الف» به نقطه «ب»برسیم بدون اینکه ثبات خودمان
را فدا کنیم یا به دیگران آسیبیبرسانیم .همین نیاز من به صرفهجویی در زمان باعث
میشو د در بسیاری مواقع بس��یار کمتر از آنچه که مردم انتظار دارن د ادب و احترام و
گیمننیست.مسئلهاینستکهگاهیچنان
مالحظهرارعایتکنم.مسئلهبیمالحظه ِ
در شتاب هستم که فراموش میکنم ادب و مالحظهامرا نشان دهم.
توصیه :زمانی که توقع چنین رفتارهایی از کارآفرین��ان داری د آنها را در مور د صحت کارآفرینکسی
رفتارشان به شک وادارید .به آنها یادآوری کنی د کهدیگران ملزم نیستن د با شتاب آنها
است که برای
هماهنگ شون د و دیگران نیاز به توجه دارن د تا احساس توهین نکنند.

د باقی میماند
سوم .وقتی یک کارآفرین تصمیمی میگیر د به آن متعه 

بر خالف باو ِر رایج ،کارآفرینان موجوداتی معتا د به کار نیستند .تعریف کار برای من
انجام دادن کارهایی برای رس��یدن بهآرزوهایمان است .برخی از مردم دوست دارند
برای سرگرمی به شنا برون د یا مثال نجاری کنند .کارآفرین کسی است که برایسرگرمی
کسب و کارهایی جدی د تأسیس میکند .ما از به دست آوردن موقعیتها ،ارتباطات
و توسعه تولی د هیجانزده میشویم.من وقتی بازیهای تیم بیسبال یانکیز را تماشا
میکنیم در حال محاسبه سو د و زیان تیم هستم تا ببینم این تیم برای صاحبشچقدر
پول میسازد .وقتی در حال کایاکسواری هستم ذهنم با پروراندن ای دههایی خالقانه
که میتوان د کسب و کارم را توسعهده د یا از منابعی که دارم امکاناتی جدی د بیافریند
استراحت میکند.
توصیه :هرگز به یک کارآفرین توصیه نکنی د که از شتاب کارش ک م کن د یا استراحت
کند .اینکار مثل اینست که از حیوانی بخواهی د آوازبخواند .با اینکار فقط وقتتان را
تلف میکنی د و برای حیوان مور د نظر مزاحمت ایجا د میکنید.

نگر
آینده

 یک فرضیه غلط در مور د کارآفرینان وجو د دار د مبنی بر اینکه آنها هیجانی تصمیم
میگیرند .تصوی��ر کردن کارآفرینان بهعنوان موجوداتی ک��ه دائم در حال راهرفتن
خیالبافی میکنن د و از پروژهای به پروژه دیگر میپرن د تصویریست که به شدت در
رسانهها تقویت میشو د و بیشتر اوقات نوعی سوءتعبیر است .بیشتر کارآفرینان موفقی
کهبامندوستهستن دانسانهاییبهشدتبادیسپلینوباتمرکزاند.آنهاآموختهان دکه
چگونه در جایی کههیچ زیرساختی وجو د ندار د سازندگیکنند .آنها روشی تثبیتشده
درسنجشموقعیتهادارن دوهیچپروژهجدیدیرابدونتحلیلوسبکسنگینکردن
کارآفرینان مجرب تمام وقت و
آغاز نمیکنند .اما وقتی سنجشهای الزمانجام ش د
ِ
منابع الزم را ِ
ن
د
مان
کاره
ه
نیم
تحمل
آنها
.
د
کنن
پیوستن رؤیاشان می
وقف به حقیقت
ِ
ِ
کارها را ندارند .ممکن است پروژه شکست بخور د ولی همینکه مراحل انجام کار به
بهترین شکل ممکن طی شده باش د برایکارآفرین راضیکننده است .آنگاه زمان آن
فرا میرس د که این شکست تحلیل شو د و درسهای الزم از آن گرفته شو د تامقدمهای
باش د برای ریسکهای بعدی.

کارآفرینان کار است
سرگرمی
ششم .تفریح و
ِ
ْ
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کارآفرینی معموال با ریسکپذیری مترادف است .بیشتر کارآفرینان اعتقادی به
این ندارن د که با کارگشایی و تأسیس شرکتدر حال ریسک کردن هستند .روزگا ِر
یدردسر را تضمین میکردند
بازنشستگی ب 
وران
شرکتهایی که استخدام دائم و د ِ
ِ
سپریش دهاست .من خودم در بحران سیستم بانکی در سال  2008همهچیزم را از
دست دادم .اما دوس��تانی هم دارم که بیش از  30سالدر صنعت بانکداری کارمند
بو دهان د و در همین بحران همهچیزش��ان را از دست دادند .من با سرعت عمل و سود
بردن از موقعیتیکه برای خودم ساخته بودم توانستم از نو همهچیز را بسازم اما بسیاری
از این دوستانم هنوز در تالش برای بازسازی زندگیشانهستند .کارآفرینان به خوبی
یدانن د که تنها ساحل نجاتی که همیشه میتوانن د به آن چشم امی د داشته باشند
م
توانایی خودشان دراستفاده از نفوذ ،آگاهی ،منابع و روابطشان است که باعث میشود
یدانن د خطرمحصور شدن در ساختاری
بتوانن د از هیچ ،چیزی بسازند .آنها بهخوبی م 
ساخته دست دیگران بیشتر است از خطر کردن برای گشودن افقهای نو .گذشته از
همه اینهابسیاری از ما آموختهایم که کمی از خواستهای ما دیمان چشمپوشی
کنیم و اندوختهای برای روز مبادا کنار بگذاریم.
توصیه :فکر نکنی د که کارآفرینان از روی بیفکری و بیمالحظهگی و بدون سنجش
عمل میکنند .اگر برایتان مهم است ،در مور د رون دکار و میزان تالشی که نیاز دارد
سؤال کنید .پاسخی که میشنوی د ممکن است شگفتز دهتان کند.

پنجم .هر روزی با جریان نقدینگی مثبت روزی خوب است

خاطرم هس��ت که چندس��ال پیش همراه همسر س��ابقم در کنفرانس سازمان
کارآفرینی در هنگکنگ ش��رکت ک��رده بودیم وتع��دا د زیا د زنگه��ای موبایل و
شرکتکنندگانی که دور تا دور تاالر هتل در حال انجام مکالماتی مشابه و پراسترس در
مور دپرداخت حقوق ماهیانه کارمندانشان بودند ،اسباب تفریح ما شده بود .توسعه هر
شرکتی نیاز به منابع ،به ویژه منابع مالی دار د وکارآفرینان سعی میکنن د از این جهت
رش د کنن د تا به سرعت در بازار پیشرفت داشته باشند .کمبو د منابع مالی برای رقابت در
این عرصه مهمترین نگرانی برای هر کارآفرینی است .دردناکترین روزها در زندگیام
برای من روزهایی بو دهان د که توان پرداختتعهدات مالیام را نداشتهام .در این روزهاست
که احساس گناه و بیکفایتی میکنم .در این روزهاست که رنجهای کارمندانم راکه به
من وابستهان د درک میکنم .در مقام یک کارآفرین درک میکنم که خانواده ،شرکاء
تجاری و کارمندانم به من اعتما دکر دهان د تا به سمت ثبات اقتصادی سوقشان دهم.
ثباتیناش��ی از
م
یدانم که آنها روش زندگی من را انتخاب نکر دهان د چون تحمل بی ِ
ریسک کردن را ندارند .تا وقتی که پولی در بانک برای ادامه دادن وجو د دار د هر مشکل
دیگری جزئی به حساب میآید.
اصلی کارآفرینان حرص و طمع است .قطعا آنها از مزیتهای
توصیه :فکر نکنی د انگیزه ِ
موفقیت لذت میبرند ،اما انگیزه اصلی آنها رسیدنبه امنیتی است که از میزان نقدینگی
و جریان نقدینگی باال ناشی میشود.

سرگرمیکسب
و کارهایی جدید
تأسیسمیکند.
ما از به دست
آوردنموقعیتها،
ارتباطات و توسعه
تولی دهیجانزده
میشویم .من
وقتی بازیهای
تیمبیسبالیانکیز
را تماشا میکنیم
در حال محاسبه
سو د و زیان تیم
هستم تا ببینم
این تیم برای
صاحبش چقدر
پول میسازد.
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واژههای مدیریتی قرن

نتایج پژوهش هاروار د بیزنس ریویو درباره بسام د استفاده از واژههای مدیریتی
زبان انعکاسی از فرهنگ اس��ت ،بنابراین گزارههایی که ما بهکار میبریم اکثرا ً
چیزهای زیادی دربارهتغییراتاولویتهایمان به ما میگویند .برای فهمیدن اینکه
دنیای مدیریت چقدر تکامل پیدا کر دهاس��ت ،در گوگل گشتیزدیم .این ابزار ،به
کمک ترسیم نمودار ،بسام د واژهها و گزارههای بیش از 5میلیون کتاب منتشر شده
از سال 1500تا  2008میالدی را رده بندی میکند .نگاهمان را بر دوره آغاز قرن

بیستم متمرکز کردیم .در نمودار زیر ،که بر حسب الگوی کتابهای گوگل تنظیم
ش دهاست ،محور ایگرگ نشانگر درص د دفعاتی است که یکواژه در میان تمام واژهها
یدهد
در سال نشان داده شده روی محور ایکس به چشم میخورد .این دا دهها نشانم 
که چگونه گزارههای مأنوس در میان مردم ظهور کر دهان د و گاهی اوقات نیز ناپدید
ش دهاند ،گواهی برتغییرات نگرانیها و دستور کارهای ما.
 018/

اولویت با
کلیدواژه «مدیریت»:
در حالی که توجه به مدیریت
استراتژی افزایش
یافتهاست ،به نظر
د کهمدیریت
میرس 
بهعنوان نگرانی استراتژی
گستر دهتری باقی
رهبری
دهاست.
مان 

 016/
 014/
 012/
 010/
 008/
 006/
 004/

نوآوری

 002/
2000

1980

1990

1960

1970

1950

از ارائ ه توضیح دربار ه این یکی
خو دداری میکنیم

1940

1920

1930

تجزیهتحلیلمتفاوتیاز
قدرت ،فرصت ،تهدید ،ضعف
 013/

 0000035/

 011/

 0000030/

رهبری فکر

 0000025/
 0000020/
 0000015/
 0000010/
 0000005/

 009/

قدرت

 007/

فرصت

 005/
 003/

تهدید

 001/

ضعف

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

د «مدیر عامل» :تب و تاب استفاده از عبارت «مدیر اجرایی» در سالهای  1980بهسرعت افزایشیافت،
افزایش بسام 
د آن در سالهای اخیر رو به کاهش گذاشتهاست.
اما بسام 
 0010/

مدیر عامل

 0009/
 0008/
 0007/
 0006/
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 0005/
 0004/
مدیر امور مالی
مدیرعملیاتی
مدیر بازاریابی
مدیر منابع انسانی

2005

 0003/
 0002/
 0001/
2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

در چند دهه اخیر کتابهای زیادی درباره اصول مدیریت به زبانهای مختلف در سراسر دنیا تالیف
و منتشر شده است .اگرچه بسیاری از این کتابها معلومات سودمندی در اختیار مدیران قرار
میدهند اما بس�یاری از این کتابها به ورطه تئوریپردازی افراطی درغلتیدهاند و فارغ از
توپنجه نرم میکند
مشکالت و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روزبا آن دس 
نکاتیرابهعنواناصولمدیریتبهخوانندهالقامیکنندکههیچمعلومنیستتاچهحد
درشرایطواقعیمحیطکاربرایمدیرانچارهسازخواهدبود.مایکلهویل وپیترنیومن
مولفان کتاب «راهنمای ساده مدیریت15 :ویژگی اساسی مدیران بزرگ» معتقدند که
اصول مدیریت را باید با الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و
موفق استخراج و تدوین کرد .آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15ویژگی اساسی را برای
مدیران موفق و بزرگ برمیشمرند و هر یک از این ویژگیها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی
قرار میدهند .از این پس در هر شماره از آیندهنگر ترجمه یکی از این فصول15گانه را خواهید خواند.

جسارت برای روبرو شدن
باموقعیتهایمختلف

بسیاری از موقعیتهای چالشبرانگیزی که مدیران با آن روبرو میشون د به این
دلیل است که چیزی طبق برنامه پیش نمیرو د یا اتفاقی نامنتظر رخ داده است.
اینجاستکهمدیربای دتصمیمبگیرد.ع دهایمعتقدن دکهبای دمشکلرانادیدهگرفت
وواکنشینشاننداد.تصورکنی دیکیازمدیرانمیانیدرشرکتیهستی دورئیستان
پیش از اینکه محل کار را ترک کنی د کاری دیگر هم به شما ارجاع میکند ،حاال با
اینکه به شریک زندگیتان قول دا دهای د شب بهموقع منزل باشی د شانه باال میاندازید
یدهند.
و مشغول بهکار میشوید .این پاسخیست که مدیران ضعیف بروز م 
مدیر خوب با خودش میگوی د «مشکلی برای من پیش آمده است .بای د راهحلی
برایش پیدا کنم .نمیشو د اجازه دا د اینجور مسائل تکرار شود .بای د با مدیر باالدستام
یا شریکام مشورت کنم .شای د الزم باش د کار دیگری هم انجام دهم ».شما اگر مدیر
خوبیباشی دازاینموقعیتهاشانهخالینمیکنی دوسرتانراهمزیربرفنمیکنید.
بهجایاینکاربارئیستانصحبتمیکنی دتابرایآنچهازنظرشمامشکلبهحساب
میآی د راهحلی بیابید.
یده د به عوامل گوناگونی
آنچه یک مدیر خوب در چنین موقعیتی انج��ام م 
بستگی دارد .نکته اینجاست که مدیر خوب جسارت روبرو شدن با این موقعیت را
دارد :او نز د مدیر یا شریکاش خواه د رفت و مشکل را با او در میان خواه د گذاشت.
ِ
فضیلت مدیران وجو د دارد:
ترین
نقلقولها و جمالت زیادی در باب این مهم ِ
اگر میخواهی د صلح به ارمغان بیاوری د نبای د با دوستانتان صحبت کنی د بای د با
دشمنانتان حرف بزنید.
یکی از فرماندهان نظامی افسانهای در خاورمیانه

چگونه نه گفتن همانقدر مهم است که چگونه آری گفتن.

بالتازار گ ِرسیان ،نویسنده و کشیش اسپانیایی

جس��ارت به درس��تی برترین کیفیت بشری خوانده شده اس��ت زیرا جسارت
کیفیتیست که وجو د کیفیات دیگر را تضمین میکند.
وینستونچرچیل

عملی انسان خوب است.
گی شر میشو د بی ِ
یگانه چیزی که باعث چیره ِ

بسیار مایل به گفت و گو هستن د و به راحتی میتوان با آنها وار د صحبت شد.
چ دستور کار مخفیای ندارند.
به تما م گزینههای روی میز توجه دارن د و هی 
صریح و بیپروا هستند.
یدانن د که مسئول چه چیزهایی در
یدهن د و م 
مدام خودشان را مور د نق د قرار م 
شرکتهستند.
مدیران کم جسارت:

از موقعیتهای پرمشکل فرار میکنند.
به نشانهها توجه میکنن د نه دالیل.
در مور د مشکالت پنهانکاری میکنند.
تنها با کسانی صحبت میکنن د که نظری موافق آنها دارند.
برای خالصی از مخمصههایی که گرفتارش میشون د دیگران را متهم میکنند.
مدیران خوب وجو د مشکل را به رسمیت میشناسن د و میپذیرن د که تا جایی
که مشکل به عملکر د آنها مربوط است بای د برای حلاش تالش کنند .جالب است
که این دو ویژگی دقیقا ویژگیهای اولیهای هستن د که جان هیوئیت در کتابشان از
آنها به عنوان ویژگیهایی یا د میکن د که برای بازگرداندن سالمت روانی الزمند:
قدم اول :به رسمیت شناختن و شناخت مشکل
قدم دوم :پذیرش و حل مشکل .پذیرش مشکل ،غرور و لجاجت را کنار میزن د اینها
عواملی هستن د که باعث میشون د آ دمها از پذیرش کمکی که سخت به آن نیاز دارند
سرباز بزنند .وقتی که کمک را پذیرفتی د گشایش نهایی حاصل میشود :تصمیم به
ذهنی فرد.
اقدامی عملی در جهت حل مشکل
ِ
یکی از سختترین موقعیتهایی که برای مدیران پیش میآی د زمانیست که در
مییابن د خو د آنها مشکل اصلی هستن د و برای حل مشکل بای د از خودشان شروع
کنند .این مشکل برای مدیر یک مجموعة صنعتی پیش آم د که فردی به نام جفری
را برای مشاوره به دفتر خو د فراخوانده بود .جفری متوجه ش د که برای پرهیز از فاجعه
بای د تغییراتی را بر کسب و کار شرکت اعمال کند .او مدیر را متقاع د کر د که تغییرات
اجتنابناپذیرن د و شخص مدیر بخش مهمی از مشکل است .پس مدیر جلسهای با
کارکنان ترتیب دا د و در جلسه اعالم کرد« :جفری قرار است کمکمان کن د در اینجا
ساز و کار همهچیز را عوض کنیم .او قرار است از من شروع کند!»
این حرفها پیغامی واضح برای کل ش��رکت بود .کش��تی شرکت به گل نشسته بود.
مدیریتشرکتدچارتغییراتیشد.مدیرشرکتفکرمیکر دمشکلازبخشتجاریستاما
بع د فهمی د که خودش بخشی از مشکل است و بای د تصمیم بگیر د به بخشی از راه حل تبدیل
شود .مهمتر از این ،او این جسارت و عزتنفس را داشت که این حرفها در معرض قضاوت
ِ
محک جسارتاند.
عموم به زبان بیاورد .یک درس در این حکایت نهفته بود :مشکالتْ
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ویژگی جسارترا
میتوانی دیک یادوتاازاینگفتههارابهخاطربسپاری د تااهمیت
ِ
برایتان یادآوری کند .میتوانی د یکی از این گفتهها یا کلمة «جسارت» را روی کارتی
بنویسید و از آن بهعنوان نشانگر الی اوراق دفترچه یا دداشتتان استفاده کنید .نه
تنها مهم است که اهمیت جسارت را درک کنی د بلکه مهمتر اینست که بتوانی د در
عمل آنرا به کار بگیرید.

یران جسور:
مد ِ

نگر
آینده

د ب ِرک ،فیلسوف انگیسی
ادمون 

 15ویژگی اساسی
مدیران بزرگ
مایکلهویل
و پیتر نیومن
ترجمهعلیرضااکبری
پاورقی  -بخش اول
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توصیههایی برای ظاهر مدیران

به نو شدن ظاهر برخیزید
یک طراحی لباس برای مایکل اولِری مدیر شرکت هواپیمایی رایان ایر
د و کارآفرین ،پیش از انجام فعالیت بهعنوان مدیر
طراح برن 
جوزف ابود :این
ِ
طراحی پوشاک مردانه در شرکت «رالفالرن» کار خو د را در فروشگاه لباس
«لوییس بوستون» آغاز کرد .او در سال  1987تولیداتش را با نام تجاری همنام
د هنری فروشگاه لباس مردانهMen›s
خو د وار د بازار کر د و هماکنون مدیر ارش 
 Wدر امریکا است.
 earhouse

کتی ایرلند :این بانوی سرشناس مدیر اجرایی و
د شرکت پرآوازه طراحی و تجاری «کتی
طراح ارش 
ایرلند» است کهدر سال  1993تأسیس شد .نام
دو
وی در میان  50نفر مهم و تأثیرگذار در صنعت م 
لباس ثبت شده است.

بعد

قبل
نظر نهایی:

کتی آیرلند:
در ترکیب رنگها هماهنگی و
حس تازگی وجو د دارد .این ظاهر
حاکی از ذکاوت و چاالکی است.
جوزف ابود:
او ظاهر غیررسمی و راحت
خودش را حفظ کرده و هنوز هم
خوشحال و آسوده است ولی با
ظاهری شیکپوشتر.

ترکیبرنگ
ک.آ :قرمز تیره ،خاکستری و
آبی به شکل بینظیری مکمل
یکدیگرهستند
ج.ا :بافت و الگو به گونهای
طراحی شده که هم ظریف و هم
قابل پوشیدن است.

کفش
ج.ا :این نوع کفش و
لباس در حال حاضر بسیار
رایج و محبوب است.

پیراهن
ج.ا :این سایه آبیرنگ بسیار
به کراوات میآید.

نقلقولهایالهامبخش
برای کارآفرینان

ک.آ :لباسهایش حجیم،
یکنواحتوکسلکننده
است.
پلیور
ک.آ :این پلیور سبز باعث
شده چیزی که میتوانست
د اص ًال
متناسب و شیک باش 
به چشم نیاید.

د و رؤیاهایتان را تحقق ببخشید.
این نقلقولها را فقط مطالعه نکنید ،آنها را در زندگیتان به کار ببندی 
د یک تلنگر است ،یک اشارة یا یک الهام کوچک .مهمترین چیز اینست که
گاهی تنها چیزی که نیاز داری 
د و آنرا جلو چشمتان قرار دهید
یده 
د که بیش از همه شما را تحت تأثیر قرار م 
آن نقل قولی را انتخاب کنی 
د که همیشه آرزوی رسیدن به آن را داشتهاید.
د آن جمله شما را به جاهایی برسان 
و بگذاری 

بهترین زمان برای کاشتن درخت بیست سال پیش
زمان دوم امروز است.
بود ،بهترین ِ

دریا بزنید .رویاپ��ردازی کنید ،جس��ت وجو کنی د و
کشفکنید.

هرگ��ز ب��رای تبدیل ش��دن به کس��ی ک��ه بالقوه
میتوانستهای د باشی د دیر نیست.

یدانم :هرگز
من موفقیتام را تنها مدیون یک چیز م 
نه عذری آوردم نه عذری پذیرفتم.

وقتی آنچه هس��تم را فراموش میکنم آنچه ممکن
است باشم پدیدار میشود.

سختترین بخش ماجرا تصمیم به عمل کردن است.
بقیهاش فقط بستگی به پشتکار دارد.

مهمترین چیزی که باعث میشو د آ دمها قدرتشان
را از دست بدهن د این فکر است که اصال قدرتی ندارند.

وقتی که به نظر میرس�� د همهچیز بر علیه شما
پیش میرود ،این نکته را بهخاطر داشته باشی د که
هواپیما در جهت مخالف با د اوج میگیر د نه در جهت
موافق آن.
هنری فور د (کارآفرین و مخترع آمریکایی)

زندگی آن چیزهایی است که موقع برنامهریزی برای
چیزهایی دیگر برایتان اتفاق میافتد.

بوکرتی.واشنگتن (نویسندهسیاهپوست امریکایی)

وودی آلن (کارگردان)

جیمیاسپیتیل(قهرمانقایقرانی)

ضربالمثلچینی

فلورانسنایتینگل(پرستارمشهور)
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ظاهرکلی
ج.ا :هیچکس دلش
د صاحب یک
نمیخواه 
شرکت هواپیمایی را با
ظاهری درهم و برهم ببیند.
ظاهر او زیادی شلخته و
بیتناسب است.

املیاارهارت ( زنی که عرض اقیانوس اطلس را پرواز کرد)

یا انجام بده یا انجام بده .امتحانی در کار نیست.

بودا
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