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تدبیر برای سرمایهگذران خارجی

رئیس اتاق تهران

سرمایه گذاری خارجی ،به سرنوشت خصوصی سازی دچار نشود

تک جملهای طی تمامی سال های گذشته بارها تکرار شده و در
ذهن همگی ما نقش بستهاست«:گذشته چراغ راه آینده است».
معنای دقیق این جمله روایت میکند از «شکستها باید درس
گرفت» .اما امروز ما چه میکنیم؟ با وجود تکرار کلیشــه وار،
چنین شعارهایی ،حاضر هستیم از گذشته برای ساختن آینده
درس بگیریم؟امروز برهمگی ما مسلم است قافله خصوصی
سازی در اقتصاد ایران به سالمت به مقصد نرسیدهاست .تحلیل
شکست سیاستهای خصوصیسازی نشان میدهد ،واگذاری
شرکتهای دولتی به شرکتهای شبه دولتی در نهایت منجر به
ظهور قطبی جدید در اقتصاد ایران شد .قطبی که فعاالن بخش
خصوصی از آن با عنوان خصولتیها یــاد میکنند .امروز هم
بیتوجهبهسابقهگذشته،همانتجربهراتکرارمیکنیموگذشته
را نه به چراغ راه آینده که به تابلوی راهنمایی برای رفتارهای
اشتباهی و غلط تبدیل کردهایم .اخباری که به گوش میرسد،
نشان میدهد دولت یا حداقل بخشی از بدنه دولت عالقه مند
شدهاند ،سرمایه گذاران خارجی را به شرکای خود تبدیل کنند
و به اندازه شرکتهای شبه دولتی بیفزایند.
اما چند نکته را باید بدانیم:
اول :طیتمامیسالهایگذشتهودربدترینشرایطاقتصادی،
بدنه متعهد و مولد بخشخصوصی همچنان به تولید ادامه داد.
بازهم باید تاکید کنیم در دوران رکود بیشترین سهم از تولید
اشتغال در اختیار بخش خصوصی فعال و متعهد کشور بود که
سرمایههایخودرابهکارخانهوصنعت تبدیلکردند.امروزگفته
میشود درهای اقتصاد جهان به روی اقتصاد ایران باز شدهاست.
در این شرایط حداقل انتظار از دولتی معتقد به عقل و تدبیر این

سید حامد واحدی

است که شرط انصاف در رقابت را رعایت کند .اگر امروز آغوش
اقتصاد ایران را با انواع تسهیالت و امتیازات برای سرمایهگذار
خارجی باز کردهایم ،چرا نباید همان امکانات را در اختیار سرمایه
گذار داخلی قرار دهیم؟ چرا فکر میکنیم بخشخصوصی ایران
توان قدرتنمایی در بازارهای جهانی را ندارد؟ آنچه اقتصاد ایران
را زمین گیر کرد ،نه محصول کار بخش خصوصی که برآمده
از اندیشــهای بود که اقتصاد ایران را برخالف اسناد باالدستی
و تاکیدات عالیه مقامات بلند پایه کشور ،تماما دولتی ساخت.
شرکتهای شبه دولتی و به قول معروف خصولتیها در دوران
تحریمها و در اوج روزهایی که شعار خصوصیسازی سرداده
میشد ،یکی یکی سربرآوردند .این شرکتها ،نه حتی رقیب که
جایگزینشرکتهایبخشخصوصیشدند.امروزهمقراراست
در برروی همان پاشنه بچرخد؟ یعنی هم اولویت با خارجیها
باشد و هم اینکه سرمایه آنها به جایی به غیر از صنایع متعلق به
بخشخصوصیبرود؟
دوم :بــار دیگر در ذهــن به اخبــاری که در مــورد حضور
سرمایهگذاران خارجی منتشر شــده ،دقت کنید .هیاتهای
تجاری به دعوت وزارتخانههــای دولتی میآیند و یکی یکی
به نشســتهایی با مســوالن دولتی و مدیران شــرکتهای
دولتی میروند .معنای دقیق چنین رفتاری ،پیوند جدید بین
سرمایهخارجی و شرکتهای دولتی است .اگر فرض کنیم ،همه
این دیدارها به همکاری مشترک ختم میشود ،قطعا نتیجهای
بهغیرازافزایشدامنهنفوذشرکتهایدولتیدرساختاراقتصاد
ایرانعایدمانمیشود،.الزماستیادآوریکنیمبخشخصوصی
ایران در اوج رکود ،ناجی اقتصاد ایران شد .هیاتهای تجاری به

طور خاص تضمین دولتها را برای انتقال سرمایههایشان به
اقتصاد ایران نیاز دارند .بنابراین حضور معنا دار چهرههای دولتی
در برخی دیدارها میتواند کمک رسان باشد ولی در فاز بعدی
آنچه رخ میدهد باید برقراری ارتباط بین بخش خصوصی ایران
و سرمایهگذار خارجی باشد..
چهارم :بارها اشــاره شده که سرمایه گذارخارجی بیش از هر
عنصر دیگر به ثبات ،آرامش و منطق نیاز دارد .همه ما به خوبی
میدانیم یک شرط همکاری با دولت ،پذیرش ریسک باالاست.
بنابراین نیازی نیست سرمایه گذارخارجی را ملزم به همکاری
با شرکتی دولتی کنیم که مشخص نیست ،مدیرانش چقدر
دوام دارند .به طور حتم سرمایهگذار خارجی نیز برای حضور
در اقتصاد ایران به همکاری همزبان و هــم خانواده خود نیاز
دارد .شریکی که نظام بازار را بداند ،ســرمایه خود را در خطر
بیندازد و تن به همکاری واقعی دهد .همگی اینها نه در دولت
که تنها در مجموعههایی وجود دارد که به صورت واقعی توسط
بخشخصوصی اداره میشود.
ترویج این باور که بخش خصوصی ایــران ناتوان در مذاکرات
اقتصادی و عقد قراردادهای بلند مدت با ســرمایهگذاران بین
المللی است ،خطاست .امروز دولت با سیاستگذاری منطقی
و علمی شــرایطی را مهیا کند که مذاکرات بخشخصوصی
و ســرمایهگذران خارجی رونق بیشــتری بگیــرد .نگاهی
که روایت میکند ،بخــش خصوصی ایران تــوان همکاری
بــا ســرمایهگذارخارجی را نــدارد از همان جایــی آمده که
خصوصیسازی اقتصاد را طی تمامی سالهای گذشته منکوب
کردهبود.

مذاکرات اقتصادی به جای گفت وگوهای سیاسی

عضو هیات رییسه اتاق تهران

هدایت مذاکرات اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود

ورود هیاتهای اقتصادی و تجاری از دیگر کشــورهای دنیا به
ایران طی هفتههای اخیر از رونق باالیی برخوردار شدهاست .در
این شرایط فصل جدیدی از دیپلماسی اقتصادی آغاز شده که
اهمیت پیشبرد این نوع مذاکرات در دوره پس از توافق و پیش از
لغو تحریمها بسیار اهمیت دارد.
بخشخصوصی پس از سالها تحمل فشار و تحریمها امیدوار
است بتواند با شرکای بین الملی به همکاری بپردازد و راه ورود
ســرمایه و تکنولوژی به کشــور را هموار کند اما متاسفانه این
روزها اکثر دیدارها و جلســات هیاتهای اقتصادی خارجی با
مسووالن دولتی برگزار میشود .وزرای اقتصادی شخصا میزبانی
مدیران شرکتهای بینالمللی را بر عهده گرفتهاند و این موضوع
نگرانیهاییرابرایبخشخصوصیایجادکردهاست.اگرقرارباشد
سرمایهگذاریهای جدید و مشارکتهای بین المللی به سمت
شرکتهای دولتی و شبهدولتی سرازیر شود ،زنگ خطر جدیدی
برای اقتصاد ایران به صدا در میآید .اگر روزگاری واگذاریهای
غیر اصولی و اجرای نادرست قانون اصل  44موجب بزرگ شدن
بخش شبه دولتی یا خصولتیها در اقتصاد ایران شدهاست؛ امروز
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نیز این خطر وجود دارد که در فصل جدید اقتصاد ایران و پس از
لغو محدودیتها ،بخش دولتی و شبه دولتی نوع جدیدی از بزرگ
شــدن و قدرت گرفتن را تجربه کنند و بخشخصوصی واقعی
همچنان از در اختیار گرفتن سهم بیشتر در اقتصاد ایران بازبماند.
این درحالی است که همه مسووالن و مقامات کشور اذعان دارند،
راهپیشرفتاقتصادیوتوسعهکشورازمسیرکوچکسازیدولت
و تقویت بخشخصوصی میگذرد .همگان بر ضرورت همکاری
با بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن امور تاکید دارند اما در
عمل دیده میشود این بخش در برههای حساس از پوست اندازی
اقتصاد کشور مورد بیمهری قرار میگیرد .با این شیوه پذیرش
هیاتهای تجاری از ســوی دولتیها به نظر میرسد که وزرای
اقتصادی اعتقادی به توان بخشخصوصی برای پاسخگویی به
طرفهای خارجی ندارند .این درحالی است که سوابق نشان داده،
بخشخصوصی در پیشبرد مذاکرات اقتصادی با نگاه برد -برد از
خالقیت بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است.
انتظار میرود وزرای اقتصادی و دســتگاههای دولتی ،ارتباط
مستقیمبامدیرانشرکتهایخارجیومتقاضیانسرمایهگذاری

در ایران را به فعاالن بخشخصوصی بســپارند .اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران میتواند از ظرفیت خود برای
این امور بهرهببــرد و فعاالن اقتصــادی را رودرروی طرفهای
خارجی قرار دهد .در این شرایط میتوان انتظار داشت ارتباطات
اقتصادی از همین روزهایی که قرار است دوران جدیدی را تجربه
کنیم ،به درســتی و بر مبنای ارتباط بخش خصوصی ایران با
بخش خصوصی کشورهای دیگر شکل بگیرد .از طرف دیگر اتاق
تهران با برگزاری جلسات کمیسیونهای مشورتی و اخذ دیدگاه
تشکلهای فعال در اقتصاد کشــور ،نیازها و کمبودها در دوران
جدید را شناسایی میکند تا استراتژی ایران در برابر طرفهای
خارجی بر مبنای نیازهای واقعی طراحی شود .کمیتهای در اتاق
برای تنظیم این امور تشکیل شده تا بسته پیشنهادی برای دوران
پساتحریم را به دولت تقدیم کند .در این شرایط این آمادگی در
میان فعاالن بخشخصوصی قرار دارد تا در دیپلماسی اقتصادی
نقش موثرتری را ایفا کند .انتظار این است که پس از به نتیجه
رسیدن مذاکرات سیاسی از سوی دولت ،کا ِر مذاکرات اقتصادی
به بخش غیردولتی سپرده شود.

مهدی جهانگیری

دوری از هیجان

نایب رئیس اتاق تهران

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حرکت خردمندانه نیاز دارد

اقتصاد ایران امروز دورانی متفاوت از گذشته را تجربه میکند.
توافق هستهای و تحوالت بعدی آن همگی نشان میدهد ،درهای
اقتصاد ایران به روی منطق و تدبیر باز شدهاست .اگر تا چندی
قبل ،فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران بخش خصوصی باید در
اضطراب تصمیم گیریهای خارج از دایره منطق روزها را سپری
میکردند ،حداقل امروز همگی میدانیم ،تدبیری برآمده از عقل
جمعی جایگزین تفکر قبلی شدهاست .اما با این حال امروز بیش
از هر زمان دیگر باید نگران بود چراکه اقتصاد ایران به یمن توافق
هستهای خود را برای ایامی تازه مهیا میکند .آنچه پیش روی ما
قرار گرفته ،فرصتی تاریخی است که در صورت بیتوجهی به آن تا
سالهاخسارتپرداختمیکنیم.هیچکدامازنخبگانوبازیگران
اقتصاد ایران روزهایی را از یاد نمیبرند که 700میلیارد درآمدهای
نفتی که باید صرف آبادانی ایران میشــد ،چگونه در سایه بی
تدبیریازمیانرفتومحصولشرکودیعمیقدردلاقتصاایران
شد .برهمین اساس امروز همگی ما در بخش خصوصی ،دولتی و
بدنه کارشناسی کشور مسولیتی بزرگ برعهده داریم .هر بخش و
هر نهادی باید برمبنای تعهدات و توانایی که در اختیار دارد ،برنامه
ریزی برای دوران انتقال اقتصاد ایران از عصر تحریمها به روزهای
پس از تحریم داشته باشد .اما صرف نظر از برنامهریزیها و اهداف
بلند مدت به نظر میرسد که یک اصل را نباید از ذهن دور کنیم.
آنچه در فضای رسانهای و حتی برخی محافل بخش خصوصی
و کارشناسی بیان میشود ،به نوعی هیجان و افراط در تحلیل
منجر شدهاست .همگی ما میدانیم اقتصاد ایران برای توسعه و
حتی اداره وضعیت موجود به سرمایههای جدید نیاز دارد .این
ســرمایهها نیز از طریق دولت تامین نمیشود چراکه دولت به

سیده فاطمه مقیمی

دلیل کاهش قیمت نفت و موضوعات دیگر توان مالی سابق خود
راازدستدادهاست.برهمیناساسنیازحداقلیبهسرمایهگذاری
 400هزار میلیارد تومانی ســالیانه به کمک سه بخش تامین
میشود .بخش خصوصی ،دولت و سرمایهگذار خارجی در اتحاد
باهم میتوانند این منابع را تامین میکنند .از میان این سه گانه،
دولتبهجهتکسریمنابع،قطعاکمتریننقشوسهمراخواهد
داشت .بخش خصوصی ایران هم به جهت بحران منابع و عبور از
شرایط رکود توان باالیی برای تامین سرمایهها ندارد .برهمین
اساس تنها سرمایهگذار خارجی به عنوان در دسترسترین بخش
باقی میماند .اما آیا آنچه در مورد ســرمایهگذاران خارجی طی
چند هفته گذشته بیان شده ،تمام واقعیت است؟ به نظر میرسد،
ما برای دسترسی به منابع مالی سرمایهگذاران خارجی مرز بین
واقعیت و تحلیل را مخدوش کردهایم .سرمایهگذار خارجی نه
برمبنای هیجان و عجله که براســاس منطق بازار و شیوههای
علمی اقدام به انتقال سرمایه به کشورهای دیگر میکند .براین
اســاس تصور اینکه طی زمانی کوتاه سرمایهگذاران خارجی به
اقتصاد ایران سرازیر میشوند ،با واقعیت سازگار نیست .آنها اقدام
به بررسی وضعیت اقتصاد ایران ،بازار سنجی و بررسی ریسکها
میکنند.درصورتیکهتمامیمولفههامنطقیوصحیحبود،طی
زمانی مشخص سرمایهها به ســوی ایران میآید ولی این زمان
مشخص نه امروز و فردا که حداقل یکسال آینده است .برهمین
اساسدرتحلیلوضعیتاقتصادیایرانوتحلیلانتقالسرمایهها
به اقتصاد کشــور باید هیجان را کنار بگذاریم .البته معنای این
حرف ،توجه به نظام برنامهریزی است .بخش خصوصی کشور
با نگاهی منطقی میتواند برای روزهای آینده برنامهریزی برآمده

از خرد کارشناسی داشتهباشد .همه نگاهها و امیدها اکنون به این
سمت است که مذاکرات موفق شده و دستاوردی تاریخی برای
کشور و اقتصاد ایران رقم بخورد که در این راستا ،یکی از وظایف
و رسالتهای بخش خصوصی ،تدوین برنامههای ضروری برای
اقتصاد پس از تحریم است تا حاصل و خروجی آن برای اقتصاد
کشور دستاوردهای مثبت داشته باشد.
در یک خرد جمعی و فضای مشورتی می توان به دستاوردهای
خوبی برای شرایط پس از تحریم رسید ،چرا که در این شرایط
فرصتها و تهدیدهای بسیاری وجود دارد .از جمله آن نظام پولی،
بانکی و تحریم های مالی کشور است.
فضای پس از تحریمها میتواند منجر به بروز رفتارهای هیجانی
شــود .اما ضرورت دارد براي مديريت اين تصميمات هيجاني،
مشــورتهای الزم را به دولت بدهیم .بر این اساسق کمیتهای
مشورتی در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شــده تا راهکارها را
طراحی و جمــع بندیهای الزم را بــرای ارائه نتیجه به دولت
صورت دهیم .امروز همگی ما مسولیت داریم با منطقی استوار
و باوری عمیق به توانایی بخش خصوصی مولد و متعهد کشور
به جای ابراز احساســات به فکر آینده ایران باشــیم .برهمین
اساس برنامهریزی بلند مدت برای بهره گیری صحیح از منابع
ســرمایهگذاران خارجی میتواند التیام بخش زخمهای کهنه
اقتصاد ایران باشد .بخصوص اینکه دولت به سبب گرفتارهای
مالی دیگر توان حمایت مالی گســترده ســابق را ندارد و همه
چشمها به بخش خصوصی دوخته شدهاست .در چنین بزنگاهی
منطق حکم میکند ،هیجان را از تصمیم گیریها دور کنیم و
نگاهمان را به برنامهریزیها بدوزیم.

درهای اقتصاد جهان به روی ایران باز می شود

عضو هیات رئیسه اتاق تهران

تجارت جهانی امروزه از اهمیت ویژهای برخوردار است و کشورها
سعیدارندبهبهترینوسریعتریننحوبهمنابعاولیهدستیافته و
به صادرات محصوالت نهایی اقدام و در این دنیایی پر رقابت از تمام
عوامل و منابع موجود خود استفاده کنند .در این مسیر ایران نیز
در طی سالیان اخیر نیز سعی کرده با ایجاد زیر ساختها و توانمند
نمودن صنایع و خدمات خود محصوالتی رقابتپذیر را در عرصه
جهانی فراهم کند و سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهد.
بنابرآنچه علم مدیریت میگوید تجارت خوب در هر دوسوی خود
که شامل واردات و صادرات است ،مهم بوده و بهرغم نظر منفی
بسیاری به وارادت ،میتوان گفت چنانچه این موضوع در فرایند
تجارت به درستی مدیریت شود نه تنها مشکلی برای کشور ایجاد
نمیکند بلکه میتواند در تامین مواد اولیه ،کاالهای سرمایهای و
واسطهای خوراک مناسب را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر برای
صنایع فراهم کرده و به طبع آن صنایع کشور بتوانند محصوالتی
رقابتپذیر و با کیفیتتر را در سطح جهانی ارائه و صادرکند .در
شرایطی که مرزهای فیزیکی در تجارت امروزی معنا و مفهوم خود
را از دست داده ،کشورها رقابت بسیاری در توسعه بازارها و نفوذ

آنسوی رقابت جهانی چه میگذرد؟

به بازارهای جدید داشته و در این مسیر سعی دارند گستردهتر و
سریعتر میزان زیادی از بازار یک کشور را تصاحب کنند .در این
راســتا ایران نیز با توجه به همسایگی با پانزده کشور و پتانسیل
خوب در زمینه منابع انسانی و انرژی و زیرساختهای صنعتی
میتواندباسرعتبیشتریدرحوزهتجارتمنطقهایوبینالمللی
شده و عالوه برگسترش حجم صادرات خود از نظر ارزش به تنوع
و سبد کاالهای صادراتی نیز پرداخته و موتور محرک مناسبی نیز
برای صنایع کشور برای استفاده از ظریفیتهای خالی آنها باشد
کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه با همه توان خود
محصوالت رقابتی را تولید کرده و آماده ارسال به بازار می کنند و
آنچه مشهود است بسیاری از بازارها در دنیا اشباع شده و در این
کشورهابرایفروشمحصوالتوخدماتوحتیسرمایهگذاریها
رقابت سنگینی وجود دارد که ما را به یاد استراتژی اقیانوس آبی و
قرمزمیاندازدواینکشورها جنگسختیرادراقیانوسقرمزبرای
فروشمحصوالتوخدماتبهراهانداختهاندودراینمسیرکشورها
و شرکتهای هوشمند به دنبال اقیانوس آبی هم از نظر محصول
و خدمات و یا کشور یا منطقهای خاص از جهان میگردند .در طی

دو سال اخیر شاهد هستیم بسیاری از هیاتهایی خارجی که از
ایران دیدار دارند ،اذعان ميکنند ایران تنها کشوری در منطقه
هست که پتانسیل سرمایهگذاری صنعتی و تجاری شدن را دارد و
میتواند بعد از افزایش قیمتهای انرژی و نیروی انسانی در چین
کهبهخروجبسیاریازسرمایهگذاریهامنجرخواهدشدنسبتبه
جذباینسرمایههااقدامکردهاست.براساسمطالعاتانجامشده،
ایران میتواند برای خود و چهارصد میلیون بازار مصرف کشورهای
اطراف خود نقش تولید کننده را بازی کند و شرکتهای بزرگ و
کشورها هم بر اساس استراتژی اقیانوس آبی آمادگی ورود به این
بازار و سرمایهگذاری را دارند که منجر به افزایش حجم تجارت
خارجی ایران در بلند مدت خواهد شــد .در این راستا با همدلی
دولت و بخشخصوصی بایستی استراتژیهای مناسبی را برای
این نوع ســرمایهگذاریها تدوین کرده و از این فرصت طالیی
سرمایهگذاری به بهترین نحو استفاده کرد .فرصتی که شاید تا
سالهای سال امکان چنین ســرمایه گذاریهای فراهم نشد و
زمینه صنعتی شدن و به تبع آن نقش موثرتر در تجارت جهانی را
برای ایران فراهم خواهد کرد.
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اعالنات
اعالنات
فاكتورهاي تعیینکننده براي سرمايهگذاران خارجي

نتایج یک نظرسنجی از 35سرمایهگذار خارجی ،حاکی از آن است که در مسیر سرمایهگذاری خارجی 9گلوگاه وجود دارد که با
رفع آن میتوان منابع الزم را برای بهبود تولید و خروج کشور از رکود جذب کرد .براساس این پژوهش ،از میان شاخصهای اصلی
کسبوکار ،شاخصهای «شروع کسبوکار»« ،اخذ مجوزهای الزم»« ،اشتغال»« ،ثبت اموال»« ،حمایت از سهامداران جزء»،
«پرداخت مالیات»« ،تجارت فرامرزی»« ،الزماالجرا شدن قراردادها» و «پایان کسبوکار» با جذب سرمایهگذاری خارجی رابطه
معنادار دارند .بنابراین با حل چالشها در این شاخصها میتوان ،مسیر ورود سرمایه خارجی پایدار به داخل کشور را هموار کرد.
طبق گزارش «دنياي اقتصاد» ،کارشناسان اقتصادی معتقدند همزمان با حصول توافق هستهای میان ایران و گروه ،5+1زمینه جذب
سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شده است ،اما برای بالفعل کردن و دستیابی به سرمایهگذاری خارجی پایدار ،باید به
سمتی حرکت کرد که از یک سو سرمایهگذاری بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال متمرکز شود.

 3عضو کابینه در اتاق تهران

چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور  3عضو هیات دولت برگزار شد تا به گفته رئیس اتاق تهران جلسهای کمنظیر
میان فعاالن اقتصادی و اعضای دولت برگزار شــده باشد .اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در این نشست به همراه
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت و همچنین ولیاهلل ســیف رئیسکل بانک مرکزی حضور یافتند و دغدغههای
بخش خصوصی در دوران جدید اقتصاد ایران را شنیدند .در این نشست مسعود خوانساری  11مطالبه بخش خصوصی از دولت را
بیان داشت و تاکید کرد که راه نجات اقتصاد ایران در آنسوی مرزها نیست .روسای کمیسیونهای اتاق تهران و چند عضو هیات
نمایندگان نیز دیدگاههای خود را بیان داشتند و پس از آن نعمتزاده ،سیف و جهانگیری به پاسخ دغدغههای نمایندگان بخش
خصوصی پرداختند.

کاندیدای نوبل اقتصاد ،از ایران چه میگوید

روایت بزرگان اقتصاد
از آینده ایران

اولين نشســت هيات«راهبردهاي
اقتصادي» ،اوايل مردادماه در اتاق
تهران برگزار شــد كه در آن دکتر
موسی غنینژاد ،دکتر فرهاد نیلی و
دکتر محمد طبیبیان وضعیت فعلی
اقتصاد ایران و همچنیــن الزامات
دوران پس از لغــو تحریمها را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دادند .سلســله
نشســتهاي راهبرد قرار است به
طور ماهانه به ميزباني اتاق بازرگاني،
صنايع ،معادن و كشــاورزي تهران
برگزار شــود .طبق گفته مســعود
خوانســاري رئيس اتاق تهران ،اين
پارلمان در تالش اســت که سلسله
نشســتهای علمیو تخصصی با
حضــور تشــکلها و بنگا ههــای
اقتصادی برگزار کند و قرار است در
این جلسات ،مسائل و مشکالت پیش
روی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد
تا چشــماندازی از وضعیت اقتصاد
ایران به فعاالن اقتصادی ارائه شود.
بر اين اســاس هر ماه يك نشست با
ميزباني اتاق تهران برگزار و بســته
به موضوعــات روز از اقتصاددانان و
كارشناسان مطرح براي سخنراني
در آن دعوت خواهد شــد .استقبال
فعاالن بخش خصوصي از نشســت
اول با اقتصاددانان كه به ابتكار اتاق
تهران در دوره جديــد فعاليت آن
راهاندازي شــده است ،نشان داد كه
فعاالن بخش خصوصي تمايل زيادي
به شــنيدن مباحث كارشناســي و
تحليل هــا ي
علمي از زبان
اقتصاددانان
دارند.

نشست با اقتصاددانان در اتاق تهران در گام دوم قرار است با حضورهاشم پسران و جواد صالحی اصفهانی به صورت
ویدئوکنفرانس برگزار شود .این دو اقتصاددان ایرانی که در خارج از ایران مشغول به فعالیت علمیدر زمینه اقتصاد
هستند ،راهبردهای پیشنهادی خود را برای دوران جدید اقتصاد ایران و شرایط پس از تحریمها ارائه خواهند کرد.
پروفسو ر هاشم پسران اقتصاددان برجسته ایرانی مقیم بریتانیا و کاندیدای دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013
است .او دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج ،استادتمام بازنشسته دانشگاه کمبریج (-۲۰۱۲
 ،)۱۹۸۸صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (از سال  2005تاکنون)
و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی ،کمبریج (از سال  1977تاکنون) است .جواد صالحی
اصفهانی نیز مدرک فوق لیسانس و دکتری خود را از دانشگا ه هاروارد دریافت کرده و در حال
حاضر استاد اقتصاد در موسسه پلیتکنیک ویرجینیا در آمریکا است .او سابقه همکاری و
تدریس با دانشگاههای آکسفورد و پنسیلوانیا را نیز در کارنامه دارد.
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مذاکرهکننده ارشد ایران در مذاکرات هستهای به اتاق
تهران میآید تا در جمع فعاالن بخش خصوصی از
فرصتهای اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک و
قطعنامه شورای امنیت در این زمینه سخن بگوید.

افزايــش 20درصدي
صادرات با لغو تحريمها

عضــو هيــات نماينــدگان اتاق
تهران و رئيس ســازمان توســعه
تجارت معتقد اســت كــه با لغو
تحریمها انتظــار افزایش حداقل
20درصدی حجم صادرات و تولید
داخل میرود .معاون وزیر صنعت،
معدن و تجــارت در اظهارنظري
اعالم كــرد :اثرات لغــو تحریم در
کوتاهمدت بهطور کامل مشــهود
نخواهد بود و تــا تحریمها به طور
کامل لغو و رســما اعالم شــوند و
تا فرآیند نقل و انتقــال پول و ارز
بتواند روال متعــارف خود را پیدا
کند ،زمانبر است .ولياهلل افخمي
راد با بیــان اینکه در میانمدت و
درازمدت اثــرات مطلوب توافق را
شــاهد خواهیم بود ،گفت :تسریع
حرکت چرخ واحدهای تولیدی و
سرمایهگذاریهای جدید در کشور
برای تامین نیاز داخل و صادرات از
اولین تبعات لغو تحریمها است.
وی با بیان اینکه با افزایش حجم
صادرات ،زمینه بهکارگیری نیروی
انســانی در بخش تولید و خدمات
فراهم میشــود ،تاکید کرد :باید
خودمان را متناســب با شــرایط
جدید آمــاده کنیم کــه بتوانیم
سیاســتگذار یهای مناسبی را
برای حرکت در راســتای توسعه
اقتصادی کشــور صــورت دهیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :قطعا اســناد باالدستی که
در اختیارمان اســت اعم از اقتصاد
مقاومتی ،اسناد مربوط به برنامه،
اسناد قانونی بودجه و سایر قوانین
و مقرراتی که داریم کمک میکند
این بخش به نحــو مطلوبی پیش
برود.

مشاور اتاق تهران به بانک جهانی رفت

فرهاد نیلی مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به عنوان
نماینده جدید ایران در بانک جهانی معرفی شد .فرهاد نیلی سالها رئیس پژوهشکده
پولی و بانکی کشور بود .دکتر فرهاد نیلی ،مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات
کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف ،مدرک کارشناسی ارشد را در رشته برنامهریزی
سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکترای
اقتصاد را در گرایش اقتصاد کالن از دانشگاه یورک انگلستان
گرفته است .او سابقه فعالیت در سازمان مدیرت و برنامهریزی
را دارد و مسئولیتهای متعددی در بانک مرکزی داشته است.
ی که ولیاهلل سیف رئیسکل بانک مرکزی
بر اساس حکم 
صادر کرده است ،علی دیواندری جایگزین نیلی در
پژوهشــکده پولی و بانکی شده است .دیواندری
ســابقه مدیرعاملی بانکهای ملت و پارسیان را
در کارنامه دارد.

در جلسات شورای گفتوگو چه میگذرد؟

پانزدهمین نشســت شــورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی اســتان تهران
مردادماه در اتاق تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،استاندار تهران به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و استانداری در
دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت :در تعاملی که میان اتاق تهران و استانداری تهران
شکل گرفته است میتوان خطمشی توسعه استان تهران را ترسیم کرد و در کشور
ن هاشمیافزود :در حال حاضر استان تهران از ظرفیتهای
پیشتاز بود .سیدحسی 
باالی اقتصادی برخوردار اســت که بهرهبرداری از آن بــه تعامل و همکاری بخش
خصوصی و دولتی گره خورده و در شــرایط کنونی که مسئله تحریمها نیز در حال
رفع شدن اســت ،از این فرصت برای تعالی اقتصادی و توسعهای استان تهران باید
استفاده کنیم.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز پس از آنکه از موفقیت در پرونده هست های
بهنیکی یاد کرد و تالش تیم مذاکرهکننده را ستود ،گفت :دوره مذاکرات سياسي و
ديپلماتيک به پايان رسيده و اکنون زمان مذاکرات اقتصادي است .بنابراين حضور
بخش خصوصي ميتواند در اين مورد بسيار موثر و راهگشا باشد.

دیدار آلمانی

میکاییلبارونانگرن-اشتنبرگ،
سفیر آلمان در تهران به اتفاق رایزن
بازرگانی این سفارتخانه ،در اتاق
تهرانحضوریافتندتاعالوهبردیدار
با هیات رییسه اتاق تهران ،درباره
راهکارهای افزایش مبادالت تجاری
ونیزسرمایهگذاریهایمشترک
گفتوگوکنند.برايچهارمینبار
بود که اين سفير اروپايي به اتاق
تهران میآید و با هیات رئیسه اتاق
تهرانپایمیزمذاکرهمینشیند .او
در این نشست از تمایل شرکتهای
آلمانیبرایسرمایهگذاریمستقیم
در ایران سخن گفت و این نکته را
مورد تاکید قرار داد که در آلمان
اراده خوبی برای برقراری ارتباطات
تجاری بیشتر با ایران وجود دارد.
دو طرف با ابراز امیدواری به رفع
موانع جاری بر سر راه توسعه
تجارت میان ایران و آلمان در آینده
نزدیک ،خواستار برقراری ارتباطات
نزدیکتربینتجاروکارآفرینان
دو کشور برای فراهم آمدن شرایط
مناسبهمکاریهایتجاریو
سرمایهگذاریمشترکشدند.
مسعودخوانساری ،رییس اتاق
تهران نیز با اشاره به روابط عمیق
فعاالن اقتصادی ایران و آلمان ،ابراز
امیدواری کرد که با رفع تحریمها،
افزایش تبادل هیاتهای تجاری و
برگزارینمایشگاهها،توانمندیهای
دو کشور بیش از پیش برای طرف
مقابل آشکار شود و روابط تجاری
ایران و آلمان به سطح قابلقبولی
افزایشیابد.

گزارش تحلیلی اتاق تهران از اقتصاد 94
گزارش تحلیلی اتاق تهران از وضعیت اقتصاد ایران نشان
میدهد که عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در سال ،93
بهبود نســبی مدیریت اقتصادی کشور ،ثبات بازر ارز و
کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی دولت بود .بر اساس
این گزارش شرط رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال
 ،1390دستیابی به حداقل رشد اقتصادی  6.2درصد در
سال  94اســت .به عبارت دیگر هنوز نسبت به سال 90
حجم اقتصاد ما معادل  6.2درصد کوچکتر است .بر این
اساس ،تعداد  24رشته فعالیت صنعتی در کشور وجود
دارد که بررسیها نشــان میدهد در سال  1393تعداد

 14فعالیت رشد مثبت و  10فعالیت رشد منفی داشتهاند.
میزان تسهیالت پرداختی در سال  93نسبت به سال 92
معادل  44.5درصد رشد یافته است که معادل 105هزار
میلیارد تومان بود و در نتیجه ،این امر باعث شده است که
از ظرفیتهای خالی کارگاهها استفاده شود.
طبق این گزارش مجموع درآمدهای مالیاتی در ســال
 1393به رقم 70.96هزارمیلیارد تومان رسید که با توجه
به رقم مصوب بودجه  1393معادل  101درصد محقق شد.
همچنین نسبت به درآمدهای مالیاتی سال  1392به میزان
 44درصد رشد داشته است.
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اعالنات
نشست سفرای خارجی در اتاق تهران

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران اعالم کرد که اتاق تهران قصد دارد از طريق بخش معاونت بينالملل خود
در زمينه راههای جذب سرمایهگذاری خارجی فعال شود و در همین زمینه نشستي با حضور سفراي کشورهاي
خارجي و نمايندگان بخش خصوصي در اتاق تهران برگزار ميشود تا مزيتهاي سرمايهگذاري در ايران و تهران
به صورت مستقيم به اطالع نمايندگان کشورهاي خارجي برسد.

21
 21هزار میلیارد
تومان ،میزان
درآمد مالیاتی
است که تا پایان
تیرماه از سوی
سازمان امور
مالیاتی دریافت
شده است.

6/2
نرخ رشد
اقتصادی سال
 94باید 6.2
درصد باشد تا
حجم اقتصاد به
میزان سال 90
برسد.

رعايت استاندارد اتاق بازرگاني بينالمللي در قراردادهاي جديد

توصيه دو عضو هيات رئيسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللي به بهرهگيري از خدمات اين اتاق

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللي در جريان قوت گرفتن مذاكرات اقتصادي در دوران جديد اقتصاد ايران
به فعاالن اقتصادي توصيه كرده است كه قراردادهاي اقتصادي با طرفهاي خارجي را بر اساس استانداردهاي
موجود در اتــاق بازرگاني بينالمللي  ICCتنظيم كنند .نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
بینالمللي در گفتگو با آيندهنگر گفت :فعاالن اقتصادي ميتوانند از مشاورههاي كميته ايراني اتاق بازرگاني
بينالمللي بهره ببرند چراكه الگوي تجاري در اتاق بازرگاني بينالمللي ( )ICCوجود دارد و بايد از خدمات اين
اتاق بهره برده شود .محمد مهدي بهكيش ادامه داد :الزم نيست ما از ابتدا چرخ را اختراع كنيم .اتاق بازرگاني
بينالمللي به اعضاي خود خدمات ميدهد و ايرانيها هم بايد از آن استفاده بيشتري بكنند .به عنوان مثال در
مورد قراردادهاي اقتصادي و تجاري الگوهاي مشخص و استانداردي از سوي اين اتاق طراحي شده است و به
زبان انگليسي وجود دارد .اين قراردادها از نظر حقوقي چارچوب درست و تاييد شده اي دارد كه فعاالن اقتصادي
ايران نيز ميتوانند از اين الگوها براي همكاريهاي جديد اقتصادي خود با شركاي خارجي بهره ببرند .وي افزود:
در اين صورت اختالفات به حداقل ميرسد و در صورت بروز اختالف مرجع رسيدگي به آن مشخص است.
حسين سليمي عضو هیات رئیسه و خزانهدار كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي نيز بر بهرهبرداري از
موقعيتهاي اين اتاق تاكيد كرد .اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به آيندهنگر گفت :فعاالن بخش
خصوصي براي جلوگيري از خســارتهاي احتمالي پس از عقد قرارداد با طرفهاي خارجي الزم است
از الگوهاي مطمئن و تضمينشده استفاده كند كه مشاوره در اين زمينه براي استفاده از مدلهاي اتاق
بازرگاني بينالملل از سوي كميته ايراني ارائه ميشود .سليمي همچنين تاكيد كرد :ارتباط بيشتر و بهتر با
اتاق بازرگاني بينالمللي ميتواند زمينه حضور ايران در سازمان تجارت جهاني  WTOرا نيز فراهم كند .با
توجه به اينكه بعد از لغو تحريمها شرايط براي پيوستن ايران به اين سازمان مهيا خواهد شد ،بايد از قواعد
بينالمللي در مراودات خود بهره ببريم كه اتاق بازرگاني بينالمللي ميتواند در اين راه كمكرسان باشد.

هیات اقتصادی ایران
به آلمان میرود

نایب رئیــس اتــاق بازرگانی ایران
از برگــزاری پنجمین کمیســیون
مشترک اقتصادی ایران و آلمان بعد
از  13ســال و همچنین سفر هیات
اقتصادی از ایران به آلمان در پاییز
امسال خبر داد.
پدرام سلطانی که در جلسه مشترک
هیــات آلمانی با وزیــر نفت حضور
داشته است درباره جزئیات این دیدار
گفــت :هیات آلمانــی اولین هیات
اروپایی بود که بعــد از انجام توافق
وارد ایران شد .وی با بیان اینکه 12
شرکت شناختهشده آلمانی در جهان
در ترکیب این هیــات اقتصادی به
ایران آمدند ،ادامه داد :به اعتقاد من
قصد فرستادن این هیات اقتصادی
از سوی آلمان به ایران در وهله اول
نشانگر این است که آنها این آمادگی
را دارنــد که در عالیترین ســطح،
ارتباطات خود با ایران را بازســازی
کنند و افزایش دهند.
ســلطانی گفــت :بیــن اتاقهای
بازرگانی دو کشور مذاکراتی انجام
شد و اتاق بازرگانی آلمان دعوتی را
از اتاق بازرگانی ایران به عمل آورد
و قرار است هیات اقتصادی از ایران
در پاییز امســال به آلمــان برود .از
سوی ما نیز به اتاق بازرگانی آلمان
پیشنهاد شــد تا یک شبکه تجاری
بین شرکتهای کوچک و متوسط
ایرانی و آلمانی برقرار شود.

توصیههای میرمحمد صادقی به بخش خصوصی کشور :اخالق کسب و کار نیاز امروز ما

امروز بیش از هر زمان دیگری به گسترش و بسط اخالق کسب و کار نیاز داریم .اقتصاد
ایرانسالهایبحرانزدهایراپشتسرگذاشتهاست.سالهاییکهرکوداقتصادیدر
کنار گسترش فساد اقتصادی هم جان تولید را گرفت و هم اخالق را به بیراهه کشاند.
طیسالهایگذشتهفضایاقتصادیایرانباانواعفسادهاآمیختهش دهاست.بنابراین
آنچه برجای مانده ،جامعهای نگران آینده است .فعاالن اقتصادی که کسب و کار خود
یدانند هراندازه اخالق با بحران
را در فضایی سالم و رقابتی شکل میدهند ،به خوبی م 
مواجهشود،قطعاهزینههایبیشتریبهدوشتولیدواقتصادتحمیلمیشود.پیش
ازاینبخشمهمیازنظاماقتصادیایرانبراساسمعیارهایاخالقیشکلگرفتهبود.
هرآنچه در مورد مراودات اقتصادی در بازارهای ایران گفت ه میشود ،تایید میکند،
فعالیت زیرنظر اخالق اسالمی و انسانی موجب شدهبود ،فرآیند تجارت و کسب و کار
با سهولت بیشتری به انجام برسد .یک نمونه بسیار مشخص از فعالیتهای برپایه
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اخالق درمیان اقتصادیون به موضوع راهاندازی صندوقهای قرض الحسنه مربوط
است .اما امروز چه چیزی در کنار خود میبینیم .متاسفانه آن جو همراه با گسترش
انسانیتوفعالیتهایخیرخواهانهجایخودرابهشرایطیدادهکههرلحظهبرشدت
نگرانیها در مورد گسترش فساد افزوده میشود .فضای اقتصادی ایران امروز دورانی
تازه را تجربه میکند که نیاز به گسترش معیارهای اخالقی گذشته در آن بهشدت
احساس میشود .اگر قرار است ،امروز اقتصاد ایران به سمت بهبود حرکت کند به طور
حتم بدون اخالقی انسانی و اسالمی چنین اتفاقی رخ نمیدهد .در نظر داشتهباشید،
بخش مهمی از فسادی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده به شکل سازمان یافته نیست و
برآمده از شیوه تفکر افراد است .در این دوره تاریخی ما نیاز به گسترش فرهنگ اخالق
در فضای کسب و کار داریم .زمانی که ما عنصر اخالق را در زندگی شخصی و کسب
و کارمان رها میکنیم ،به طور قطع باید آماده پرداخت هزینههای زیادی باشیم.

ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد
ایران با مدیریت اتاق و دولت صورت
گیرد.

سیاست درونزا و برونگرا انتخاب شود

روايت عضو شورای مشورتی اتاق از شرايط جديد اقتصاد ايران

مسعود نیلی در نشستي كه به ميزباني دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد ،در
مورد وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق هستهای در شرایط
رفع تحریم سخن گفت.
مشاور ارشد رئیسجمهور و عضو شورای مشورتی اتاق تهران ،بر ضرورت ایجاد وفاق
ی کشور
در سطح سیاستگذاری و مدیریت انتظارات در ســطح اجتماعی و عموم 
تاکید و عنوان کرد برای استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی رویداده در کشور الزم است
با اصالح ساختاری اقتصاد به انتخاب سیاست درونزا و برونگرا دست زد .انتخابی که
اگرچه در ابتدای راه نیازمند تالش مضاعف مسئوالن و بردباری از سوی عموم جامعه
است اما میتواند به رونق و بهبود مستمر و رشد اقتصادی پایدار برای حل مشکالت
اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود .نيلي پيش از اين در گفتوگويي اعالم كرده
بود كه پس از مذاكرات بينالمللي بايد راهي براي مذاكرات داخلي باز شود تا با ايجاد
وفاق در كشور بتوان در مسير توسعه گام برداشت .مسعود نیلی در نشست دانشگاه
تهران گفت :در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریمهای اقتصادی زیر
چهار سرفصل تجارت ،تکنولوژی ،مالی و انرژی خواهیم بود .در این صورت ،با نگاه
خوشبینانه ،سال  1395را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد.
لذا میتوان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریمها در سال آینده اقتصاد ایران خود
را نشاندهد .مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور با نام بردن از سال  1394به عنوان
سختترین سال مالی و بودجهای دولت ،استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ
مثبت رشــد اقتصادی را دو چالش اصلی ســال  1394خواند و گفت :بخش واقعی
اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه
است .عضو شورای مشــورتی اتاق تهران مشکالت کنونی اقتصاد ایران را در زیر سه
سرفصل عمده مشکالت ساختاری بلندمدت ،مشکالت مربوط به سیاستگذاری در

اتاق و ثبت شرکتها

در حالی که چند ماهی از انعقاد
تفاهمنامه اتاق تهران و اداره ثبت
شرکتها میگذرد ،واحدی به
عنوان ثبت شرکتها در اتاق
تهران تشکیل شده که آماده
خدماترسانی به اعضای اتاق تهران
است .بنا بر آنچه در تفاهمنامه
میان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران و اداره کل ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری
مقرر شده است ،تسهیالتی برای
اعضای اتاق در مورد امور جاری
آنها با ثبت شرکتها فراهم شده و
شرکتهای دارنده کارت بازرگانی
میتوانند امور مربوطه را از طریق
واحد امور ثبت شرکتها در اتاق
تهران پیگیری کنند .این واحد اتاق
تهران خدماتی از قبیل مشاوره و
آموزش را انجام میدهد.

سرمایهگذاری در تهران

نعمت اله ترکی رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان تهران
در نشست شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی تهران ،گزارشی از
جلسات تشکیلشده در استانداری
با بانکها و بیمهها و نیز تامین
اجتماعی در خصوص رفع مشکالت
واحدهای تولیدی ارائه کرد .ترکی،
از برگزاری همایش بینالمللی
معرفی فرصتهای توسعه اقتصادی
و جذب سرمایه استان تهران در
آبانماه سال جاری خبر داد .به
گفته وی ،مخاطبان این گردهمایی،
تجار و سرمایهگذاران ایرانی خارج
از کشور هستند و برگزارکنندگان
آن قصد دارند طی دو روز به معرفی
طرحهای اقتصادی و صنعتی
استان تهران و سایر استانها برای
سرمایهگذاران خارجی بپردازند.

دوره وفور درآمدهای نفتی و مشکالت مربوط به دوره تحریم طبقهبندی کرد .مشاور
اقتصادی رئیسجمهور گفت :اقتصاد ما قبل از دوره اخیر سیاستگذاری در کشور
هم با مشکالتی مزمن مواجه بوده است .این مشکالت در دوره وفور درآمدهای نفتی
ابعاد بزرگتر و تنوع بیشتری پیدا کرد و به دنبال آن ،در دوره تحریم هم مسائل تشدید
شــد .وی به عنوان یک نمونه به ضعف سیستم اداری و حاکمیت قانون اشاره کرد و
توضیح داد که ایفای نقش توزیع رانت در مقیاس بزرگ توسط دولت در دوره وفور،
منجر به بروز فساد مالی شده و به دنبال آن ،در دوره تحریم همین مجموعه مسائل
باعث شکلگیری یک اقتصاد غیررســمیو غیرشفاف تحت عنوان دور زدن تحریم
شده است که اثر آن روی ضعیفتر شدن نظام اداری کشور بازگشت کرده است.

انتصاب دبيركل اتاق

مسعود خوانساری در حکمی،
دکتر بهمن عشقی را به دبیرکلی
اتاق تهران انتخاب کرد .عشقی،
مدرک دکترای خود را در مهندسی
عمران ،برنامهریزی حملونقل از
دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده
است .او سابقه حضور و فعالیت در
حوزههایی چون تولید و واردات
خودرو ،برنامهریزی شهری و حمل
و نقل را دارد .دبیرکل جدید اتاق
تهران در فاصله سالهای  1370تا
 1376مدیرعامل شرکت ساختمانی
پیمانکار شهرداری تهران بوده و پس
از آن تا سال  1383به عنوان معاون
و مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر،
مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک و
رئیس کمیته نوسازی ناوگان در
سازمان حمل و نقل و پایانههای
کشور فعالیت کرده است.

تمدن بزرگ در اتاق

اهيات رئيسه اتاق بازرگاني ،صنايع،
معادن و كشاورزي تهران در دوره
هشتم برنامهاي براي ديدار سفراي
كشورمان در ديگر كشورها ترتيب
دادهاند تا از اين طريق زمينه ارتباطات
اقتصادي ايران با ديگر كشورهاي دنيا
فراهم شود .با تبادل اطالعات ميان
اتاق و سفارتخانههاي ايران ،امكان
رايزنيهاي اقتصادي از طريق سفرا
بيش از گذشته فراهم خواهد شد .بر
اين اساس نشستي با سفير جدید ایران
در یونان برگزار شد و دو طرف در مورد
توسعه مناسبات تجاری ایران و یونان
بهگف 
توگونشستند.مجیدمطلبی
شبستری ،پیش از سفر و استقرار در آتن
به اتاق تهران آمد و در نشستی با هیات
رئیسه این اتاق ،نسبت به مساعدت در
زمینه افزایش همکاریهای اقتصادی
دو کشور اعالم آمادگی کرد.

آیندهنگر | شماره سی ونه ،شهریور 1394

11

دیدگاه
پارملان

تحلیلهایی از فعاالن اقتصادی درباره
آینده اقتصاد ایران

آرزوهای بزرگ

بررسیها نشان میدهند فضای اقتصادی ایران خود
را برای دوران تازهای آماده میکند .در صورتی که
فضای اقتصادی پساتحریم به درستی مدیریت شود،
امکان دستیابی به رشد اقتصادی قابل توجهی هم برای
اقتصاد ایران مهیا میشود .هرچند که هنوز فاصله قابل
توجهای با آن دوران باقی ماندهاست.

40

نمره فعاالن اقتصادی به محیط کسب و
کار ایران از  100نمره

26

نمره فعاالن اقتصادی به شــاخصهای
مالی در محیط کســب و کار ایران از
 100نمره

30

نمره فعاالن اقتصادی به شاخصهای
اقتصاد کالن در محیط کسب و کار
ایران از  100نمر

12
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عکسها :رضا معطریان

ریحانه یاسینی ،راضیه علیپور
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پارملان
نگاه کارآفرین

سرمایه سیال

فرهاد فزونی

بخش خصوصی و دولت در بحث سرمایهگذاری
چگونه باید تعامل داشته باشند؟

عضوكميسيونانرژيومحيطزيست

در وهله اول باید راجع به ســرمایه و سرمایهگذاری خارجی،
و بایدها و نبایدهای آن صحبت کنیم .یکی از مســائل مهم
این است که سرمایه سیال است .یک جا نمیایستد .سیالیت
سرمایه خاصیتش این است که به طرف جایی که باالترین
بازده را داشته باشد ،میرود ،و برای داشتن این باالترین بازده،
به طرف جایی که در آن ثبات سیاسی و اقتصادی وجود داشته
باشد ،میرود .ســرمایه به دنبال دموکراسی و مردمساالری
نیست ،سرمایه به دنبال بازده خودش و ثبات است .به جایی
میرود که باور به اقتصاد آزاد و قوانین آن وجود داشته باشد.
اگر کشــوری به اقتصاد آزاد باور ندارد و به دنبال اقتصادهای
چپگرا و سوسیالیستی است ،سرمایهگذار به آنجا نمیرود.
برایاینکهبهسرمایهدراینکشورهابیشتربهچشمضدارزش
نگاه میشــود .بنابراین به جایی میرود که ثروت و دارایی،
ارزش محسوب میشود .حاال اگر در این کشور مدام بگوییم
ســرمایهگذار خون مردم را میمکد ،باعث فرار سرمایهگذار
اقتصادی از کشورمان میشــويم .پس برای اینکه بتوانیم
سرمایههای خارجی و حتی داخلی را به سمت فعالیتهای
تولیدی کشور جلب کنیم ،در وهله اول باید باورهای اقتصاد
آزادراتقویتکنیم،بایدثباتسیاسیواقتصادیداشتهباشیم.
سرمایهگذار آزادی میخواهد و گوشت قربانی نیست

نکتهبعدیایناستکهسرمایهگذاربایدآزادیتصمیمگیری
داشته باشد .شما نمیتوانید برای سرمایهگذار خارجی تعیین
تکلیف کنيد که باید حتما ســرمایهات را به این شهر ببری
و آن کاال را تولید کنی .باید آزادی عمل داشــته باشد ،چون
سرمایهگذار خارجی با استفاده از ســرمایه ،دانش و تجربه
میآید در یک مملکت ســرمایهگذاری میکند .اگر کسی
کارش ساختن نیروگاه برق است ،ســرمایهاش را میآورد
در جایی که خودش تشــخیص میدهد بهترین اســت و
نتیجه کارش را به دولت یا بخش خصوصی میفروشد .شما
نمیتوانید او را مجبور کنید که نیروگاه نسازد و بیمارستان
بسازد .بنابراین باید آزادی عمل داشته باشد .لذا این حرفها
که زده میشود که باید سرمایهگذار خارجی را هدایت كنیم
و ملزم کنیم کارهایی را که ما میخواهیم انجام دهد ،بسیار
غلط است .این یک تفکر دولتی اســت که تصور میکنند
سرمایهگذار خارجی را هم میشود مجبور کرد کارهای مورد
عالقه دولت را انجام دهد .کسانی که این حرفها را میزنند ،یا
از تعامل با سرمایهگذار خارجی میترسند یا میخواهند فضا
را جوری بسازند که سرمایهگذار خارجی جرأت نکند به این
مملکتبیاید.
نکته بعدی این است که سرمایهگذاری خارجی قرار نیست
منشأ درآمد برای دولت باشد .متأسفانه تصور دولتمردان
ما این است که باید برای ســازمانها و ادارات خودشان کار
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و درآمد ایجاد کنند .در حقیقت آنها جزیرهای فکر میکنند،
فکر میکنند هرکسی باید از این سرمایهگذار خارجی نصیبی
ببرد.آنهابهسرمایهگذاربهچشمگوشتقربانینگاهميکنند.
در صورتی که سرمایهگذار گوشت قربانی نیست .او هم دنبال
نفع خودش است ،و ما هم در نفع او منفعتهایی داریم .اگر
سرمایهگذار ایجاد اشتغال کرد ،فناوری جدید آورد و مالیات
و بیمهاش را هم در حد معقول پرداخت کرد ،برای دولت باید
کفایت کند .به این علت که ســرمایهگذار در کشور اشتغال
ایجاد میکند ،و دانش و تکنولوژی نوینی را هم در مملکت
پیاده میکند ،مالیات و بیمه کارکنانش را هم باید به صورت
نرمال نگ ه داریم ،نه اینکه چون خارجی است بیشتر بگیریم.
حتی ما باید برای مالیات و بیمه نرخهای تشویقی هم تعیین
کنیم .برای همین است که در خیلی کشورها میگویند مثال
سرمایهگذار خارجی  ۵سال از پرداخت مالیات معاف است.
چنینطرحهاییباعثمیشوددرنهایتکشورسودبیشتری
به دست آورد.
خودمان باید دنبال سرمایهگذارها برویم

اولین کار برای ورود ســرمایهگذار خارجی این است؛ باید
اطالعات کامــل را در مورد پروژههــا و امکانات اقتصادی و
فنی مملکت در اختیار سرمایهگذار خارجی بگذاریم .نه غلو
کنیم ،نه کمنمایی کنیم ،نه تشویق بیجهت و نه ترساندن
داشته باشــیم .باید آنها را با واقعیتها روبهرو کنیم .وزارت
نفت و وزارت راه و شهرسازی این کار را کردهاند .پروژههایی
که میتواند توسط سرمایهگذاران خارجی مورد استفاده قرار
گیرد و برای خودشان و مملکت حاصل برد -برد داشته باشد،
اينها را اعالم کردهاند .این کار باید توسط بقیه سازمانهای
دولتی هم انجام شود.

دولت باید از بخش خصوصی
کمک بگیرد .منظورم از کمک این
نیست که دو جلسه افرادی را از
بخش خصوصی
دعوت کنیم ،مذاکره کنیم و بعد
بگوییم خداحافظ
بلکه باید تعامل مستمر وجود
داشته باشد

بحث بعدی این است که سادهسازی مراحل سرمایهگذاری
باید صورت بگیــرد .ما باید قوانین مزاحــم را حذف کنیم.
سیستمهای ساده را پیش بکشــیم و نگران نباشیم که اگر
چهارتا از این قوانین حذف شود سرمایهگذار خارجی سود
ال بعضی مواقع وحشــت داریم که سرمایهگذار
میکند .اص ً
خارجی سود کند .در صورتی که باید بفهمیم سود ما هم در
گروی سود اوست.
در اینجا دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد .منظورم
از کمک این نیست که دو جلسه افرادی را از بخش خصوصی
دعوت کنیم ،مذاکره کنیم و بعد بگوییم خداحافظ ،بلکه باید
تعامل مستمر وجود داشته باشد .بخش خصوصی باید قوانین
مزاحم سرمایهگذاری خارجی را استخراج کند و در اختیار
دولت قرار دهد .بخش دولتی هم با اطمینان به اینکه حذف
برخی قوانین به نفع مردم اســت و باعث باال رفتن درآمدها
میشود ،اقدام کند .در نتیجه ما در وهله اول باید به سیستم
تکپنجرهایبرسیم.سیستميکهسرمایهگذارخارجیبهیک
سازمان مراجعه کند و خیلی سریع کارهایش را انجام دهد .نه
اینکه از سازمانهای مختلف مدام امضا بگیرد و بین طبقات و
ادارات متعدد سردرگم شود .یک سیستم بوروکراسی چابک
و ســبک در اول کار برای سرمایهگذار ایجاد کنیم و بعد که
سرمایهگذاری شروع شد ،قوانین مزاحم را که باعث کندی
میشود از جلوی پایش برداریم .اینجا نقش بخش خصوصی
ال الزم است و با دستور دولتی نمیتوان کاری
بسیار مهم و کام ً
کرد .یکی از مشکالت دیگر این مملکت فساد اداری است .ما
دیگر این روزها در این مملکت مسئولی نداریم که از فساد
اداری حرف نزند .این باید حذف شود .چراکه باعث میشود
سرمایهگذار خارجی از این مملکت فرار کند .با این مسئله
شدیدا ًباید مبارزه کرد و آن را از میان برداشت .دولتیها فکر
نکنند که این مسائل ربطی به سرمایهگذاری خارجی ندارد.
سرمایهگذاران خارجی در محیطی که فساد و زد و بند زیادی
جریان داشته باشد ،وارد نمیشوند .نکته آخر هم اینکه ما
نباید بنشینیم ببینیم چهکســانی میآیند سرمایهگذاری
کنند .خودمان باید به دنبال سرمایهگذاران خارجی برویم.
بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی باید گروههای مختلفی را
به کشورهای دنیا بفرستند ،گروههایی حرفهای که مثل بقیه
گروهها نخواهند بروند و فقط اجناس خودشان را بفروشند.
گروههایی باید باشند که بروند به دنبال مذاکره با سرمایهداران
خارجی و ضمن ارائه پتانســیلهایی که این مملکت برای
سرمایهگذاری خارجی دارد ،پاسخگوی سواالت آنها باشند.
ایندرستنیستکهمابنشینیمومنتظرباشیمتاآنهابیایند،
بعد ببینیم در هواپیمایشان ۴۰نفر هستند یا ۶۰نفر .افرادی
ازکشوروبخشخصوصیخودمانبایدبروندباسرمایهگذاران
جلسه بگذارند و برای بخشهای مختلف جذبشان کنند.

متأسفانه بعضی از این سرمایهگذاران
خارجی هنوز هم رویکرد و دید سنتی
نسبت به ایران دارند

نگاه کارآفرین

سرمایهها در راه ایران

احمد کیمیایی

مسائلی که میتواند سرمایهگذار خارجی را فراری دهد
چيست و با ما چه ميکند؟

عضوكميسيونبازارپولوسرمايه

خوشبختانه بعد از توافق وین ،هم زمزمههایی از حضور
سرمایهگذاران خارجی شــنیده میشود و هم رفت و
آمدهایی رخ داده است .اينها را به فال نیک میگیریم.
اما من تا به حال عزم جدی در سرمایهگذاران خارجی
ندیدهام ،به ایــن صورت که آنها به طــور جدی وارد
مباحثاتی شــوند و به صورت مشترک با شرکتهای
ایرانی بخواهند کار کنند .هنــوز چنین چیزی حس
نکردهام .اما روند ورود ســرمایهگذار خارجی هم باید
به این شــکل باشــد که دانش فنی همراه خودشان
بیاورند و با حضور شرکتهای ایرانی کار کنند .یعنی
به صورت مشارکتی با ایرانیها شرکتی را اداره کنند.
اینکه سرمایهگذار خارجی بیاید و بهتنهایی بخواهد
حرکتی را انجام دهد ،چندان به نفع صنعت ما نیست و
اهداف صنعت و اتاق بازرگانی را زیاد محقق نمیکند.
دید ســرمایهگذاران خارجی نسبت به ایران سنتی
است

متأسفانه بعضی از این ســرمایهگذاران خارجی هنوز
هم رویکرد و دید سنتی نســبت به ایران دارند .بعضاً
هياتهایی کــه ورود پیدا کردند ،بیشــتر با مقامات
وزارت نفت و وزارت نیرو جلســاتی داشــتهاند .هنوز
هم همــان دید قدیمــيرا دارند و بــرای حضور در
عرصههایی که نقطه قوت کشور ماست ،بیشتر عالقه
نشان دادهاند .اما قبل از تحریم و حتی در زمان تحریم
هم ســرمایهگذاری زیادی در این بخش شــده و این
نقطه قوت کشور ماست .ما خوشبختانه تا به حال در
این زمینه مشکلی برای سرمایهگذاری ،چه داخلی و
چه خارجی نداشتهایم .ولی هنوز هم خارجیها چون
رابطهمان کم بوده است ،همان دید را دارند که بیایند
در این زمینههای مذکور سرمایهگذاری کنند .دولت و
بخش خصوصی باید با راهكارهای کارشناسیشده به
هياتهایی که میآیند توانایی کشور ما را نشان دهند،
حتی صنایع بالقوهای را که در آنها میتوانیم حرفهایی
برای گفتن داشته باشیم ،نشــان دهند و حتماً آنها را
ملزم کند که همراه با سرمایهگذاری ،انتقال دانش فنی
را هم داشته باشند.
اگرچه مــن روی حوزه و کســب و کار خاصی مطالعه
نکردهام .اما فکر میکنم کارهایی که نیروی کار بیشتری
نیاز داشته باشد ،با توجه به نیروی کار ارزانقیمتی که
در کشــور ما وجود دارد ،برای سرمایهگذاری خارجی
مناسبتر باشد .هم برای ســرمایهگذار نفع دارد و هم
برای ما اشتغالآفرینی میکند .به طور کلی در بعضی
حوزهها مثل همین نیروی کار ارزانقیمت دارای مزیت

نسبی هستیم و باید با برنامههای مدونی سرمایهگذاران
را به سوی آنها سوق دهیم ،به طوری که نتیجه برد -برد
به دست آوریم.
تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی ،موانع ســرمایهگذار
خارجی

برخی ویژگیهایی برای ایران ذکر میشود که عدهای
معتقدند به دلیل آنها سرمایهگذاران خارجی به ایران
نخواهند آمد .عدهای میگویند نیمياز جمعیت کشور
زیر خط فقر هستند و ایران چندان بازار مصرف بزرگی
محسوب نمیشود .اما فکر نمیکنم این مسئله به بحث
سرمایهگذاری خارجی زیاد مرتبط شود .سرمایهگذار
ال ممکن است
خارجی دنبال منافع خودش است .اص ً
کاالیی را بخواهد تولید کند که در کشــور ما مصرف
داخلی نداشته باشد و بخواهد آن را صادر کند .بیش از
این شائبهها ســرمایهگذاران خارجی آیتمهایی را که
به عنوان تسهیل کسب و کار برای یک کشور شناخته
میشود ،مالک قرار میدهند .سرمایهگذاران بررسی
میکنند که چقــدر راهاندازی کســب و کار در ایران
میتواند راحت و متضمن سودآوری بیشتری باشد.
موارد زیادی را به عنوان مؤلفههای تســهیل کسب و
کار میتوان نام بــرد .یکی از چیزهایی که همین االن
هم خیلی دســت و پاگیر شده ،مشــکل بوروکراسی
است .این مشکلی است که هم سرمایهگذار داخلی با
آن مواجه اســت و هم خارجی .برای حل این مسئله
دولت باید پیشقدم شــود .بخش خصوصی میتواند
پیشنهادهایش را طی راهكارهایی به دولت ارائه کند،
اما قــدم اصلی را باید دولت بــردارد .من هم میبینم

فکر میکنم کارهایی که نیروی
کار بیشتری نیاز داشته باشد ،با
توجه به نیروی کار ارزانقیمتی
که در کشور ما وجود دارد
برای سرمایهگذاری خارجی
مناسبتر باشد .هم برای
سرمایهگذار نفع دارد و هم برای
ما اشتغالآفرینی میکند

این عزم در دولت وجــود دارد که بخواهد این موانع را
برطرف کند .ولی باید زمــان بدهیم به دولت و بخش
خصوصی ،تا ســرمایهگذار خارجی خودش را با وضع
موجــود تطبیق دهد .مــا چندین ســال را با تحریم
گذراندیم ،مدتی را هم بایــد در دوره گذار طی کنیم.
نمیشــود انتظار داشت ســریع به دوران پساتحریم
برسیم .بهتر است فرصتی بدهیم تا هم بخش خصوصی
و هم سرمایهگذار ،بتوانند تعامل بهتری پیدا کنند.
یکی دیگر از موارد مورد بررسی در مؤلفههای کسب
و کار ،مســئله تأمین اجتماعی اســت .این مســئله
برای ســرمایهگذاران داخلی هم معضل شــده است.
ســرمایهگذار خارجی نیز وقتی بخواهد بیاید ،حتماً
توجه میکند که ســازمانی به عنوان تأمین اجتماعی
وجود دارد ،رقــم قابل توجهــی از کارفرما میگیرد
و در قبال آن خدماتــی ارائه میدهد کــه چندان با
دریافتیاش همخوانی ندارد .بعد از این هم مسئلهای
است با عنوان نظام مالیاتی .این نظام سعی خودش را
میکند که به سوی عدالت و انصاف پیش رود ،اما بخش
اعظم مالیاتی که میگیرد از بخشهای آســیبپذیر
اســت .بخش تولید ما به صورت شفاف عمل میکند
و همه مدارک خرید و فروشــش را بــه اداره مالیات
میدهد ،به همین دلیل فشار هم از اداره مالیات بیشتر
به این قشر میآید تا جاهای دیگری که همه میدانیم
کجا هستند.
مسئله دیگر نیز میزان بهرهوری نیروی کار است .آن
کاراییاي کــه نیروی کار در جوامع پیشــرفته دارد،
نیروی کارگری ما ندارد .من خودم شاهد هستم که اگر
کارخانهای در کشــورهای جنوب شرق آسیا بخواهد
با صد نفر کارگــر بگردد ،در ایــران حداقل  ۳۰۰نفر
نیرو الزم اســت تا آن کار را پیش ببرند .بحث کارایی
و بهرهوری در سیستم کسب و کار خیلی مهم است.
یکی از مسائل مهم دیگر در مؤلفههای تسهیل کسب
و کار ،نرخ سود بانکی ماست .االن هیچ رابطه و منطقی
نسبت به جوامع اطرافمان و کشورهای در حال توسعه
در ایران وجود ندارد .سودهای نزدیک  ۲۵درصد یا حتی
باالتر بانکی ،هیچ سنخیتی با وضعیت تولید ما ندارد.
من نمیدانم این وامها چطور پرداخت میشود و در این
بازار راکد چطور بازپرداختش به بانک انجام میگیرد.
این آیتمها را حتماً سرمایهگذار خارجی میسنجد و
بعد وارد میشــود .البته هرکدام از مسائل وزن خاص
خودش را دارد و ســرمایهگذار تمام آنها را با هم مورد
بررســی قرار میدهد و برای ورود به کشور ،تصمیم
میگیرد.
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پارملان
نگاه کارآفرین

واقعا چه کردهایم؟
فریال مستوفی

نوبت به مذاکرات اقتصادی رسیده،
ايران حاال مركز توجه سرمايهگذاران خارجي است

عضوكميسيونصنعتومعدن

زمانی که فضای بينالمللي برای ایران باز شــود ،مســلماً
ســرمایهگذاران خارجی هم عالقهمند به حضــور در بازار
بکری مثل ایران خواهند بود .این سرمایهگذاران میتوانند
از هرجایی باشند ،نمیشــود گفت از یک کشور بخصوص
یا از یک قاره بخصوص خواهند بود .میتوانند از اروپا ،آسیا و
حتی آفریقا باشند .هر بازرگانی عالقهمند است پولهایش را
در جایی سرمایهگذاری کند که برایش سودآور باشد .مسلماً
درها باز میشود و ســرمایهگذاران خارجی به سمت ایران
میآیند ،اما اینکه شرایط کشور ما برای جذب آنها چگونه
باشد جای بحث دارد .اگرچه شرایط پساتحریم چشمانداز
جدیدی را برای ایران باز میکند ،اما تمام مشکالت اقتصاد
ایران فقط ناشی از تحریمها نیست .بخش عظیميهم به
دلیل مدیریت نادرست بوده است .به همین دلیل اول باید
پیشزمینهها برای جذب سرمایهگذاری آماده شود .در راس
همه اينها ،باید اعتمادسازی به وجود آید .ظرف سالهای
گذشته به دلیل تبلیغات سوء علیه ایران ،کشورمان چهره
خوبی در جامعه بینالملل نداشته .این باید بازسازی شود و
نیاز به زمان دارد .از طرف دیگر در ایران هنوز با وجود پتانسیل
باال ،آمادگی خوبی نداریم .ما زیرساختهای خوبی داریم و
به آبهای آزاد دسترسی داریم .اما پیشزمینه نیاز است .ما
در ایران دائماً تغییر و تحول در مسائل قانونی و آییننامهها
را داریم .سیستم بوروکراسی ما باید متحول شود تا پتانسیل
باالیمان به کار آید .به علت این مشکالت سرمایهگذاران
خارجی و حتی داخلی عالقهای به سرمایهگذاری در کشور ما
نداشتهاند .این شرایط نامناسب محیط کسب و کار در ایران،
میتواند برای جذب سرمایهگذاری مشکل به وجود آورد .باید
زمینههای ســرمایهگذاری را آماده کنیم تا سرمایهگذاران
بتوانند وارد شوند.
اکنون باید از گذشته درسی گرفته باشیم؛ اگر برای یک کشور
پیشرفته به هر دلیلی تحریم به وجود آید ،اینهمه گرفتاری
ما ،برای آن هم به وجود ميآید؟ اگر کشوری خودکفا باشد و
نرخ خودکفاییاش باال باشد ،ضربه کمتری میبیند .اقتصاد
ما همواره وارداتمحور بوده است و به همین دلیل در دوره
تحریمها ضربه سختی خوردیم .حاال باید این شرایط را تغییر
دهیم و بخش خصوصی میتواند در تغییر شــرایط نقش
مهميایفاکند.
شرکتهایی که به ایران میآیند ،هدفشان بیشتر فروش
است تا ســرمایهگذاری .باید آنها را به سمتی ببریم که به
سرمایهگذاری تشویقشان کنیم .ابتدا باید ثروت به کشور ما
وارد شود ،بعد تکنولوژی بیاید و بعد هم سیستم مدیریت ما
بهروزرسانیشود.مخصوصاًبهاینموردآخرشدیدا ًنیازمندیم.
برای اینکه این اتفاقات بیفتد ،دولت باید بوروکراسیهای
غلط را حذف کند و به بخش خصوصی مجال نقشآفرینی
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بیشتریبدهد.
دیپلماسی اقتصادی مهم و ضروری است

در جریان کسب و کار عملی من حتی زمان تحریمها مشکل
چندانی به وجود نیامد .چون دیپلماسی اقتصادی را کم و
بیش بلدم ،حتی ظرف ا مدت تحری م درهای کشــورهای
خارجی آنچنان که به روی خیلیها بسته بود ،به روی من
نبود .من هم توانستهام سرمایهگذار خارجی جذب کنم و
هم توانستهام فاینانس کنم ،به این علت که به دیپلماسی
اقتصادی واقف بودهام .این نوع دیپلماسی همان چیزی است
که میتواند راهگشای ما باشــد .ظرف دو سال گذشته هم
پیشنهادهای خیلی بیشتری به من شده برای اینکه افراد
بیایند و سرمایهگذاری کنند ،اما این تنها در حد اطالعات
گرفتن بوده و اتفاق عملی نیفتاده است.
در کشورهایی از اروپا تا آسیا كه من در آنها حضور دارم ،دیدهام
کهدر دوسالگذشتهفعاالناقتصادیشانتمایلباالییبرای
حضور در ایران داشتهاند .اما تمایل آنها به حضور در بخش
خصوصی است .شرکتها و افراد ثروتمند در دنیا عالقهمند
نیستندکهبادولتسرمایهگذاریکنند،آنهاشریکخصوصی
در سطح خودشان میخواهند تا موازنه تساوی حقوق برهم
نخورد .اقتصاد ما چون دولتی بوده ،نتوانسته جذب سرمایه
کند .با توجه به وضعیت بيكاري که در مملکتمان داریم ،نیاز
است که برای اشتغالزایی به کشورمان بیایند.
بایداینسیگنالرابهخارجیهابدهیمکهدردورهپساتحریم،
قرار نیست همان رویهای که تا به حال انجام شده ادامه یابد.
زمانیکه آنها دنبال فروش بودند و ما هم دنبال خرید ،تمام
شده اســت .درآمد دولت باید به وسیله بخش خصوصی از
طریقمالیاتتأمینشود،اماچونچنینچیزینبوده،دولت

در کشورهایی از اروپا تا آسیا كه
من در آنها حضور دارم ،دیدهام
که در دو سال گذشته فعاالن
اقتصادیشان تمایل باالیی برای
حضور در ایران داشتهاند ،اما
تمایل آنها به حضور در بخش
خصوصی است

تمام تکیهاش به فروش نفت بوده و کاری به بخش خصوصی
نداشته است .ظرف سالهای گذشته برای آزادسازی اقتصاد،
بســیار بد عمل شــده و طبقه رانتخواری به وجود آمده
ال دولتی میماند ،بهتر بود تا به سمت
است .اگر اقتصاد کام ً
«خصولتی»هابرود.دولتبایداینرویهرااصالحکند،وبخش
خصوصی هم بتواند خودش را بسازد و آمادگی تعامل با بخش
خصوصی دنیا را داشته باشد.
هنوز انقالب نکردهایم

بعد از مناقشات برنامه هســتهای ایران ،چش م بسیاری از
ی دنیا و شرکتهایشان به ایران دوخته شده
فعاالن اقتصاد 
است .ولی مسلماً بعضی کشورها یا افراد هستند که عالقه
ندارند ایران قدرتمند شود .هر کشوری برای قدرتمند شدن
سیاسی نیازمند کسب قدرت اقتصادی است .بعضیها که
سوءنظر دارند مشــکالتی چه در داخل چه در خارج ایجاد
کرده و خواهند کرد ،اما دست خود ماست که این وضعیت
را تغییر دهیم .فضاسازیهای رســانهای و تبلیغات دروغ
داخلی و خارجی ترسی ندارد ،کذب بودن آنها بعد از مدتی
رو میشود .اما اگر کارهایی انجام دهیم که واقعاً غیرحرفهای
باشد ،آن سوءنظرها مقبول جلوه خواهد کرد .به همین دلیل
باید بسیار مراقب حرکات و رفتارمان باشیم ،و سعیمان در
تعامل با دنیا باشد ،نه قرار گرفتن در مقابل آنها .مسئوالن باید
خیلیمدیریتشدهصحبتکنند.اگرصحبتهایمانطوری
باشدکهسرمایهگذارهایخارجیاحساسکنندمیخواهیم
باجذبآنهاتنهاخودمانسودکسبکنیمومحدودیتهایی
برای آنها به وجود آوریم ،نخواهند آمد .اما اگر فضای خوبی
از طرف مسئوالن دولتی و بخش خصوصی در ایران فراهم
باشد ،آنقدر بازار کشور ما جذاب هست که برندهای خارجی
بااشتیاقبیایند.
من در سفری که دو ماه پیش به آمریکا داشتم عالقهمندی
شرکتهای آمریکایی را برای حضور در ایران مشاهده کردم.
آنها هم منتظر پایان مناقشــات کنگره بر توافق هستهای
هستند تا اقدامات جدی و عملیشان را آغاز کنند .به نظر
میرسد توافق انجامشده در نهایت از کنگره آمریکا نیز رد
شود و طی دوسه ماه آینده فعالیتهای مشترک اقتصادی
به صورت جدی آغاز شــود .اما باید توجه داشت که بخش
خصوصی باید به صورت قوی وارد مذاکره با سرمایهگذارهای
خارجی شود نه دولت .هیچ شرکت خصوصی در هیچجای
دنیا عالقه ندارد با دولتی سرمایهگذاری مشترک انجام دهد
و به دنبال شــریکی همتراز با خودش در بخش خصوصی
میگردد .ما راه درازی داریم و باید دیپلماسی اقتصادی یاد
بگیریم .اگرچه انقالب کردیم ،ولی هنوز انقالب اقتصادی
نکردهایم.

بعد از مناقشات برنامه هستهای ایران،
ی دنیا و
چش م بسیاری از فعاالن اقتصاد 
شرکتهایشان به ایران دوخته شده است

نگاه کارآفرین

سیاسیترین برندها

حسن فروزانفرد

نگاه کارآفرین پای سرمایهگذارهای خارجی
به صنایع غذایی باز میشود؟

عضو كميسيون كشاورزي ،آب و
صنايعغذايي

بعد از توافق هستهای ،صحبتها و رفت و آمدهای هياتهای
تجاری خارجی به داخل کشور افزایش یافته ،اما تا جایی که
من در جریان هستم هنوز اتفاق بزرگ و قابل ذکری نیفتاده
است .اما به طور قطع میتوان امیدوار بود اتفاقات مثبتی در
کشــور و بهخصوص در حوزه صنایع غذایی ما بیفتد .علت
این موضوع مزیت نسبی کشور در حوزه تولید محصوالت
کشاورزی و تولید محصوالت غذایی بستهبندیشده است.
نکته این است که ما هم خودمان صاحب بازار بزرگ مصرف
هستیموهمبهبازارهایبزرگکشورهایهمسایهدسترسی
خوب و راههای حمل و نقل قابل قبولی برای ارائه محصوالت
داریم.
اگر تشــکلهای حوزه صنایع غذایی توانشان را برای ارائه
واقعیتها ،توانمندیها و ظرفیتهای موجود توسعه دهند
و آماده مذاکرات چالشــی و حرفهای با طرفهای خارجی
باشند ،میتوانند جذابیتهای این حوزه را به شکل مناسبی
ارائه دهند .تنها از این راه است که میتوانیم سرمایهگذاران
خارجی را به صنعت غذا جذب کنیم .اگر مذاکرهکنندگان
خوبی داشته باشیم و مواد خوبی هم برای مذاکره آماده کنیم،
جذابیتهایبسیاریبرایمشارکتهایبینالمللیدرحوزه
صنایع غذایی ایران فراهم است.
نظرســنجیها و بررسیهای میدانی نشــان میدهد بازار
ایران بعد از  35سال دوری از برندهای بینالمللی ،در سطح
شهرهای بزرگ و قسمتهای برخوردار ،آماده مصرف کاالها
و برندهای باکیفیت و بنام دنیا هست .حتی اگر به سفرهای
توریستی ایرانیان به خارح از کشور و تمایلشان برای مصرف
کاالهای غذایی خارجی نگاه کنیم ،متوجه ظرفیتی در کشور
که به صورت خاموش وجود دارد ،میشویم .این مسئله را باید
پذیرفت،مقابلهباحضورسرمایهگذارانخارجیکمکزیادی
به ما نمیکند .اما اگر ســرمایهگذارهای خارجی در هنگام
ورود با سرمایهگذاران داخل کشور همراه شوند ،حضورشان
میتواند به ایجاد رقابت حرفهای در بازار منجر شود.
فروشــگ اههای زنجیرهای و اثبات نقش سرمایهگذار
خارجی در ارتقای تولید داخلی

دو دهه بعد از انقالب فروشگاههای زنجیرهای را ابتدا با برند
فروشــگاه رفاه و بعد هم فروشگاه شــهروند ایجاد کردیم.
تا اندازهای در دانش فروشــگاهداری پیش رفتیم و به یک
سطحی دست پیدا کردیم .اما بعد از اینکه فروشگاههایی با
برندهای جدید و بینالمللی ،مانن د هایپراستار و ...وارد کشور
ي فروشگاهداری ظرف پنج سال گذشته
شدند ،سطح عموم 
بهشدت در کشور متفاوت شــد .همه فروشگاههای بزرگ
امروز به این رسیدهاند که باید خودشان را از نظر مدیریت،
ساختمان ،نیروی انسانی و ...بِهسازی کنند .به استناد ورود

یک رقیب جدی خارجی ،تازه در شرایطی که امکان عرضه
سریع و توسعه خودش را در قالب فروشگاههای دیگر نداشت،
این اتفاق افتاد .این نوع برندها که صاحب توانایی و سیستم
خاص هســتند ،غیر از اینکه یک محصــول خاص دارند،
همراه خودشــان نوعی نگرش مدیریتی ،مدیریت زنجیره
تأمین و سیستم را وارد ایران میکنند .به خاطر اینکه آنها
مجبورند از نیروهای داخلی ایرانی اســتفاده کنند ،دانشی
که دارند بهسرعت و ظرف چند سال بین فعاالن اقتصادی
ایرانی منتشر میشود .پس امیدوارکنندهاست که در نتیجه
حضور خارجیها فضای رقابت ایجاد شود و برندهای داخلی
مابتوانندتوسعهپیداکنند.
فقط نکته اینجاست که به تناسب باز شدن فضا برای حضور
برندهایبینالمللیدرحوزههایمختلف،فضایکسبوکار
و انگیزههای الزم برای توسعه در بخش خصوصی هم تقویت
شود.اگرگروههادریکفضایمناسبکسبوکار،انگیزههای
الزم را برای توسعه خودشان در کنار رقبای خارجی داشته
باشند ،میتوانیم امیدوار باشــیم که در  ۵تا  ۱۰سال آینده
چندین برند تقویتشده ایرانی داشته باشیم .بیتردید در
جریان این مسئله بايد برندهای ضعیف را هم از بازار بیرون
ببریم .به این ترتیب کارایی عموميبازار افزایش پیدا میکند.
رفاهعموميمصرفکنندگانافزایشپیدامیکندورفتارهای
تولیدکنندگانهمحرفهایترمیشود.اینچشماندازیاست
از آنچه در حال اتفاق افتادن است .بر یک نکته دیگر مجدد
تأکیدمیکنمكهميتواندچشماسفندیاریاپاشنهآشیلاین
موضوع باشد :به همان نسبتي که فضای اقتصاد برای حضور
بازیگران خارجی در ایران باز میشــود ،فضای کسب و کار
بخش خصوصی نیز برای پیشرفت و توسعه بايد افزایش پیدا
کند .اگر این دو با هم اتقاق بیفتد ،میشود برای بهبودهایی

اگر گروهها در یک فضای مناسب
کسب و کار انگیزههای الزم را
برای توسعه خودشان در کنار
رقبای خارجی داشته باشند،
میتوانیم امیدوار باشیم که در
 ۵تا  ۱۰سال آینده چندین برند
تقویتشده ایرانی داشته باشیم

امیدوار بود ،بنابراین اصالت حضور سرمایهگذاران خارجی
درست است و باید اتفاق بیفتد ،اما دولت ،بخش خصوصی،
انجمنها و اتحادیههاي ما باید کنار هم تالش کنند تا این
دو همراه با هم پیش روند .من به صورت عموميبه حضور
سرمایهگذاران خارجی بســیار مثبت نگاه میکنم ،اما به
شرطی که فضا برای حضور بخش خصوصی نیز بازتر شود.
مکدونالد بیش از اندازه سیاسی است

مکدونالد به عنوان یک برند بینالمللیِ شناختهشده ،فضای
سیاســی دارد .به عنوان برندی که نماینده فرهنگ و رفتار
آمریکایی در حوزه مصرف غذا است ،حساسیتهایی را در
داخل برمیانگیزد.
موضوع این برند چون چند بار به صورت سناریوی پیروزی
آمریکا در دنیا مطرح شده ،کميبیش از اندازه سیاسی است.
ما برندهای مختلف و محصوالتی شبیه همین محصول را
در داخل استفاده میکنیم و اندیشه مصرف آن در گذشته
منتقل شده است ،موضوع فقط برند است .این برند هم به
خاطر سناریوهای قبلی که در دنیا به عنوان فتح و پیروزی
مطرح شده ،در کشور ما با چالش مواجه است .برای همین
بیش از اندازه نباید به آن پرداخت ،و باید اجازه داد در طول
زمان مسئلهاش حل شــود .اگر مکدونالد شاخص اولین
برندهایی که از آمریکا وارد میشوند ،باشد ،مشکالتی پیش
میآید .نباید اجازه دهیم حساسیتهای بیش از اندازه ایجاد
شود ،چراکه حساسیتهای اینچنینی میتواند تمام روند
جدید پیش روی اقتصاد را با مشــکل مواجه کند .بیش از
برندهای اینچنینی به برندهــای صنعتی و مهم دیگری
در حوزه خودروســازی و صنایع اینچنینی احتیاج داریم،
باید تمرکزمــان را روی این مــوارد بگذاریم و در خصوص
موضوعاتی مانند مکدونالد ،حساسیت ایجاد نکنیم .اصرار
درباره موضوعاتی که میتواند حساســیتهای جامعه را
برانگیزد ممكن است روند عمومياصالح روابط ما با دنیا را به
خطر بيندازد .اما از زمانیکه بحث حضور مکدونالد مطرح
شده ،بحثهایی در خصوص محدودیتهایی در سیستم
بوروکراسی دولتی ما پیش آمده است .معموال کشورها برای
حضور برندهای بزرگ و فعــاالن اقتصادی هرکدام قوانین
مربوط به خودشــان را دارند .روح این قوانین باید با اندیشه
پشت اداره کشــور هماهنگی داشته باشــد .اگر قصدمان
جلوگیری از ورود است خب این روشها خوب است و جواب
میدهد ،اما اگر تصمیم گرفتهایم فصل جدیدی از ارتباطات
را برقرار کنیم ،حتما باید در همه این حوزهها تجدید نظر کرد.
اگر قوانین سرمایهگذاری خارجی و بوروکراسیهای دست و
پاگیر خارجی اصالح نشود ،نمیتوانیم اوضاع خوبی در دوره
پساتحریمداشتهباشیم.
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پارملان

لطف ًا نگران باشید!

نگاه کارآفرین

با حضور برندهای خارجی ،خطر از دست دادن کسب و کارتان بسیار
جدی است و بايد بيش از گذشته تالش کرد
پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق ایران

به طور طبیعــی یکی از تحوالت بعــد از توافق
هستهای ،توجه سرمایهگذاران خارجی به فضای
داخلی کشور ما اســت .طی دو سالیکه از روی
کارآمدن دولت یازدهم ســپردی شــده است،
همواره در خصوص این مسائل صحبت کردهایم.
اوضاع کشــور از همان زمان به سمتیرفت که
میشد حدس زد گشایشی در مناقشات هستهای
و تحریمها ایجاد میشود و به تبع آن فضای کسب
و کار کشور متحول میشود .بعد از تفاهم لوزان
بحثها برای حضور سرمایهگذاران خارجی بیشتر
و با توافق نهایی هم جدیتر شده است.
البته آنچه از ســوی بعضی ابراز میشــود که در
کوتاهمدت برندهای معتبر به کشــور ما هجوم
خواهند آورد ،بزرگنمایی است .اینطور نیست
که ظرف مــدت کوتاهی تمــام برندهای معتبر
بیایند و سرمایهگذاری کنند ،یا به نوعی در بازار
محصوالتشــان را عرضه کنند و مستقر شوند.
این کار تنها در مقایسه با ده سال گذشته شتاب
میگیرد .حاال که فضــای تعامل با خارجیها باز
شده ،روند حضور آنها نیز شتاب میگیرد و ظرف
چند سال بهتدریج فضای خوبی ایجاد میشود.
ا هم گفتم ،میتواند
این فضا همانطور که قبــ ً
بهتدریج عرصه را بر توليدكنندگان داخلی تنگ
کند .هنوز این اتفاق نیفتــاده اما زمان زیادی تا
وقوع آن نیز باقی نمانده اســت .تولیدکنندگان
ما باید به خودشان بیایند و از فرصت باقیمانده
استفاده کنند .باید حواسشــان باشد تا بهتر و
سریعتر خودشان را با ســرمایهگذاران خارجی
وفق دهند.
باید حوزههــای غیرنفتــی را خودمان به
خارجیها نشان دهیم

اما بررسی فضای کسب و کار کشور نشان میدهد
تقاضاهای سرمایهگذاران خارجی مانند گذشته
در ابتدا بیشــتر به حوزههای نفت و گاز ما سوق
پیدا میکند .یعنی همان بخشهایی که در آنها به
صورت سنتی قوی هستیم .به هر حال آنچه کشور
ما را از نظر اقتصادی در دنیا مطرح میکند منابع
نفتی و گازی ماست .دید سرمایهگذاران خارجی
نیز نســبت به مزیتهای ایــران هنوز به همین
ترتیب است .پس ســرمایهگذاری اصوال بیشتر
18
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در بخش نفت و گاز اســت .فرصتهای دیگری
که بعد از اينها مورد توجه ســرمایهگذاران قرار
میگیرد ،مربوط به حوزههایی است که در آنها با
هدف دسترسی به بازار ما سرمايهگذاری میشود.
حوزههایی مثل خودروســازی ،مخابرات ،امور
بانکی و بیمهای مواردی است که سرمایهگذاران
خارجی به جهت بازار بزرگ و هشــتادمیلیونی
ایران ،عالقــه دارند بــه آنها وارد شــوند .ما به
بازار کشــورهای همســایه نیز دسترسی راحت
و مناســبی داریــم ،و ســرمایهگذاران خارجی
عالقهمند هســتند از طریق حضــور در بازار ما،
به آن بازارها هم دسترســی راحتی پیدا کنند.
بنابراین انگیزههای اصلی ســرمایهگذار خارجی
دو چیز است :دسترسی به منابع ارزان مثل نفت
و گاز ،و دسترسی به بازارهای بزرگی برای بعضی
محصوالت مثل خودرو.
حوزههای دیگر به تناســب اینکه چقدر منابع
ما در دســترس ســرمایهگذار خارجی باشد ،یا
چقدر بازارها جذابیت داشــته باشد ،در ردههای
بعدی قرار میگیــرد .در این حوزههاســت که
سهولت و شــفافیت ،و وضعیت محیط کسب و
کار ،و همینطور ریلگذاری که ما با سیاستهای
تشویقی انجام میدهیم ،میتواند به سرمایهگذار
خارجی سیگنال دهد و او را به سرمایهگذاری در
سایر بخشهایمان سوق دهد.
با توجه به اینکه در شــرایط فعلی اقتصاد رکود

به فعاالن اقتصادی توصیه
کردهام که خودشان به دنبال
شرکای خارجی بروند .از آن
زمانی که دولت روحانی سر کار
آمد و چشمانداز تعاملمان با
دنیا تغییر پیدا کرد ،گفته بودم
که ما باید برای این زمان آمادگی
داشته باشیم

گســتردهای حاکم اســت و نرخ بيكاري باالیی
داریم ،خودمان هم احســاس نیاز میکنیم که
سرمایهگذار خارجی به عنوان منجي برای خروج
اقتصــاد از این وضعیت ،وارد کشــور شــود .اما
باید توجه کنیم اشــتیاق ما برای اهرم قراردادن
سرمایهگذاری خارجی جهت حل این مشکالت،
از تدبیر و تعقل ما برای تدوین استراتژی جذب
ســرمایهگذاری خارجی و مســیردهی به این
سرمایهگذاریها پیشی نگیرد .ما باید سعی کنیم
ســرمایهگذاری خارجی را پایهای برای توسعه
همهجانبه قــرار دهیم ،نهفقط بــرای اینکه در
کوتاهمدت ،میانبری برای حل و فصل مســائل
کشور باشد.
در بازار راکد کنونی هم باید از حضور برندهای
خارجی نگران بود؟

گفته میشود که شرایط اقتصاد ایران نابسامان
اســت و قدرت خرید مــردم باال نیســت و بازار
مصرف مناســبی حتی برای کاالهــای داخلی
هم وجود ندارد .اما این حرف درســتی نیست.
اســم کاالیی را که در داخل تولید میکنیم چه
خارجی بگذاریم چه داخلی ،هــر بازار مصرفی
حتی بازارهای مصرفی کشــورهایی که ســطح
درآمد پایینتر از ما دارند ،کشــش مشــخصی
برای گروهی از کاالها دارد .به طور مثال بازار ما
در همین شــرایط فعلی هم توان جذب سالیانه
بیش از یکمیلیون و ۵۰۰هزار خودرو دارد .اگر
حتی سرمایهگذار خارجی در کشور ما نگاهی به
بازارهای محلی و منطقهای هم نداشــته باشد،
به دســت آوردن ســهم در بــازار یکمیلیون و
۵۰۰هزارتایی میتواند جذابیت داشته باشد .یا
ال در حوزه مخابرات ،در همین شرایط هم بیش
مث ً
از ۷۰میلیون سیمکارت در کشورمان فعال است.
افراد به طور متوسط بیش از یک خط تلفن همراه
دارند و با باز شــدن درها و رفت و آمدها میزان
تقاضا برای سیمکارت و اســتفادههای مقطعی
افزایش پیــدا میکند .پس بــازار تلفن همراه يا
بازارهای مربوط به مخابرات هم میتواند جذاب
باشد .در همین شــرایط ،متقاضیان تسهیالت
پشت در بانکها صف کشــیدهاند .بنابراین ارائه
خدمات بانکــی تقاضای خــودش را در همین

باز شدن درها و برندهای خارجی چه به
صورت سرمایهگذاری تولیدی در ایران و
چه به صورت صادرات و واردات ،قطع ًا
اتفاق میافتد

شرایط نامناسب هم دارد .برای بسیاری از بازارها
در همین شرایط نامناسب تقاضای بسیاری وجود
دارد و برای خارجیها آنقدری ســودآور هست
که توجهشــان به داخل جلب شود .این بحث را
میتوان ادامه داد و لیستي طوالنی از کاالهایی را
گفت که تقاضا برایشان باالست و سرمایهگذاری
در آنها سود زیادی دارد.
با توجــه به این مســائل ،برندهــای داخلی ما،
تولیدکنندگان داخلــی و ارائهکنندگان داخلی
ما حتماً باید نگران باشــند .البتــه بعد از اینکه
حرفهایــی برای حضــور مکدونالــد در بازار
ایران مطرح شــد ،نگرانیهایــی در فعاالن این
صنف بــه وجود آمد .امــا باید توجــه کنیم که
حضــور مکدونالد را نميتوان ســرمایهگذاری
خارجی دانست .چون شــرکتهای اینچنینی
سرمایهگذاری نمیکنند ،بلکه اصطالحاً سیستم
خودشان را که نحوه طبخ ،آماده کردن ،و مدیریت
کردن فستفود است ،به اضافه برند خودشان به
متقاضیان واگذار میکنند .سپس آن متقاضیان
برای گرفتن مکانی متناســب با استانداردهای
مکدونالد ،استخدام پرسنل ،و خرید تجهیزات و
ماشینآالت تحت نام مکدونالد اقدام میکنند.
محصوالت مکدونالد را به فروش میرســانند
و مبالغی را به عنوان حق امتیــاز به مکدونالد
پرداخت میکننــد .این برند به طور مشــخص
مصداق سرمایهگذاری خارجی نیست.
اما به صورت کلی باز شــدن درهــا و برندهای
خارجی چه به صورت ســرمایهگذاری تولیدی
در ایران و چه به صورت صادرات و واردات ،قطعاً
اتفاق میافتد .بــا اطمینان نیــز میتوان گفت
خارجیها و برندهایشان برای برندهای داخلی ما
رقیب جدی و سرسختی خواهند بود .به همین
دلیــل تولیدکنندگان داخلــی و ارائهکنندگان
خدمات مشــابه از االن باید بداننــد که چگونه
میخواهند با این برندها رقابت کنند؟ آیا با آنها
دست به سرمایهگذاری مشترک میزنند؟ آیا به
سایر برندها رجوع میکنند و آنها را به بازار داخلی
ایران میآورند؟ آیا به افزایش کیفیت خودشان ،به
متناسبتر کردن قیمت و کیفیتشان ،و به بهبود
وجهه خودشان در نزد مشتریان توجه میکنند؟
آیا کارهایی میکنند که بتوانند در برابر برندهای
خارجی تاب آورند؟ آیا با سرمایهگذاران خارجی
شریک میشــوند تا بتوانند ســرمایهگذاری و
مدیریت بهتری انجام دهنــد؟ و یا به جای همه
اينها ،میپذیرند که ســرمایهگذاران خارجی از
آنهــا برترند و باید کارشــان را تعطیل کنند؟ ما
نمیتوانیم جلوی فضایی که باز شده بایستیم و
نباید هم این کار را بکنیم ،نه به صالح کســب و
کار شخصی خودمان است و نه به صالح اقتصاد
کشور ،اما میتوانیم هشیار باشیم و از این فضا به
نفع خودمان و برای بهبود فعالیتهای خودمان
استفاده بهینه کنیم.
البته اینطور نیســت که بــرای همه حوزههای
تولیدیمان نگران باشــیم .در بعضی جاها این
نگرانی را بیشتر داریم ،در بعضی کمتر ،در بعضی

وضعیت بنگاههای متوسط (با كاركنان بين  ۱۰تا  ۴۹نفر) طی سالهای  ۸۷تا ۹۰
سال

تعداد (واحد)

نیروی کار
(نفر)

میزان ارزش افزوده
خلقشده (میلیارد
تومان)

میزان دستمزد
پرداختی (میلیارد
تومان)

۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰

۱ ۲.۳۰۰
۱۱.۴۴۰
۱۰.۷۱۱
۱۰.۴۸۱

۲۷۳.۱۶۲
۲۵۶.۲۰۳
۲۴۴.۳۲۲
۲۳۵.۲۳۹

۳.۴۸۷
۳.۵۰۹
۴.۰۴۰
۵.۴۴۸

۱.۱۷۲
۱.۲۶۷
۱.۳۷۳
۱.۵۸۷

نسبت حقوق واقعی به
دستمزد ماهانه
پرداختی به هر کارگر حداقل حقوق مصوب
(تومان)
۳۵۷.۴۱۹
۴۱۵.۰۵۲
۴۶۸.۲۹۹
۵۶۲.۱۶۹

۱.۶۳
۱.۵۸
۱.۴۲
۱.۷۰

توضيح آيندهنگر :طی ســالهای  ۸۷تا  ۹۰بیش از  2600کارگاه صنعتی تعطیل شدند؛ درست زمانی که
طرح حمایت از بنگاههای زودبازده در دولت محمود احمدینژاد اجرا شــده بود .آن زمان سوءتدبیرهای
دولتی کسب و کارهای شخصی را به ورشکستگی کشاند ،اما حاال عدم توجه صاحبان کسب و کار به شرایط
پساتحریم و استانداردهای روز دنیا میتواند برایشان بسیار گران تمامشود.

ال نگرانی نداریــم .چون بعضی حوزههای
هم اص ً
تولید به نوعی نیست که برندهای خارجی بتوانند
وارد شوند و سهم باالیی از بازار بگیرند .بنابراین
یک رأی واحد و کلی برای همه حوزههای تولیدی
و خدماتــی نمیتوانیم صادر کنیــم .به هر حال
در حوزههایی که نگرانی وجــود دارد ،همهچیز
به ســرعت عکسالعمل و میزان هوشــمندی
تولیدکنندگان و برندهای داخلی ما برمیگردد.
آنها باید مطالعه کنند و بفهمند چطور خودشان
را با این شرایط تطبیق دهند و وضعیت موجود را
به یک فرصت تبدیل کنند ،به جای تهدیدی که
میتواند بیخ گوششان باشد.
فعاالن اقتصادی در این شرایط باید چه کنند؟

من در فضای کســب و کار شخصیام هم عالقه
بیشتری در خارجیها برای تعامل نسبت به قبل
میبینم .چون ارتباطات جهانیمان بیشتر شده
است ،آنها با اشتیاق بیشــتری شروع به مکاتبه
کردهاند و در رفت و آمدها عالقهمندی زیادی به
ارزیابی روشها وشیوههای همکاری و مشارکت
با ما دارند .این فرصت برای کلیه فعاالن اقتصادی
فراهمتر از گذشته اســت .اما اینکه هرکسی در
حوزه خودش به تناسب عالقهمندیاش چگونه با
طرف مقابل وارد تعامل شود و ارتباط برقرار کند،
محل تفاوت است .قطعاً آنهایی که به دیپلماسی
اقتصادی واقف باشند ،برد خواهند کرد.

در فضای کسب و کار عالقه
بیشتری در خارجیها برای
تعامل نسبت به قبل میبینم.
چون ارتباطات جهانیمان بیشتر
شده است ،آنها با اشتیاق شروع
به مکاتبه کردهاند و در رفت و
آمدها عالقهمندی زیادی به
ارزیابی روشها وشیوههای
همکاری و مشارکت با ما دارند

من از ماههــا پیش به فعــاالن اقتصادی توصیه
کردهام که خودشــان به دنبال شرکای خارجی
بروند .از آن زمانی که دولت روحانی سر کار آمد و
چشمانداز تعاملمان با دنیا تغییر پیدا کرد ،گفته
بودم که ما باید برای این زمان آمادگی داشــته
باشیم .توصیه من به همکارانم و فعاالن اقتصادی
این بود که با فهم دقیقتر و بهتر از توانمندیهای
خودشــان در بازار حضور یابند .با بررسی بیشتر
از برنامههایی که در آینده دارند ،اثراتی که ورود
ایران بــه فضای اقتصاد جهانــی در آن برنامهها
میتواند داشته باشد و فرصتهایی که میتواند
برایشان به وجود آید ،در مورد شکل و شیوه ادامه
فعالیت اقتصادیشان تصمیم بگیرند.اگر احساس
میکنند فعالیتشان در دوران پساتحریم پاسخگو
نخواهد بود تصمیم بگیرند که چگونه فرآیند آن را
عوض کنند .بهتر است کسب و کارشان را کوچک
ولی کارآمد کنند یا در فرآیند تغییر از یک فعالیت
به فعالیت دیگر بیفتند ،یا اگر احساس میکنند
در شرایط پساتحریم فرصتهایی برایشان فراهم
میشــود ،باید بدانند چگونه به توسعه کسب و
کار خودشــان مبادرت کنند .باید بررسی کنند
که سرمایهگذار خارجی میتواند برایشان مفید
باشد؟ و اگر احساس کردند ورود فناوری خارجی
و سرمایهگذاری خارجی میتواند برایشان مفید
باشد ،باید طرحهای اقتصادیشان را آماده کنند
و به بازاریابی آن طرح نزد سرمایهگذاران خارجی
بپردازند.
آنها بایــد به صورت کنشگرانــه ارتباط گرفتن
با طرفهای بالقوه را شــروع کنند .چه در قالب
هياتهای تجاری که وارد کشور میشوند ،چه در
قالب مکاتبات خودشان و چه در قالب سفرهایی
که به کشورهای هدف برای یافتن شرکای بالقوه
میروند .اگر این کار را به این شیوه انجام دهند،
طبیعتاً اثر تعامــل با جامعه جهانی و بیشــینه
شــدن فرصتهای اقتصاد ایــران در این فضا را
برای خودشان بیشــتر و اثرات منفی ناشی از آن
را مدیریت کردهاند .اگر غیر از این عمل کنیم ،در
حوزههایی که با باز شــدن بیشتر فضای تجارت
جهانی بین ایران و سایر کشورها ،فضا برای ورود
سرمایهگذاران خارجی فراهم میشود ،کسب و
کارهایمان دستخوش تغییرات منفی میشود.
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کارنامه
کارنامه
گردشگری
گردشگری به
عنوان باالترین
منبع درآمد
کشور قابليت
جایگزین شدن
با درآمدهای
نفتی را دارد

بخش خصوصی
محور تصمیمگیری

بخش خصوصی باید نقش
محوری و فعالی در تدوین قوانین
و برنامهها داشته باشد

محسن مهرعلیزاده

س کمیسیون گردشگری
رئي 
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در اولین اقدام از جلســات کمیســیون گردشگری،
مسئوالن بخشهای مختلف سازمان میراث فرهنگی
در کمیسیون حضور پیدا کردند و گزارشی از وضعیت
صنعت گردشگری در کشور ارائه دادند.
اهم موارد مطرح شــده در این جلســه از سوي آقای
رحمانی موحد ،معاون گردشــگری سازمان میراث
فرهنگی عبارت بودند از :ایجاد فضای مناســب برای
تعامالت و تبادل توریســم در پــی تحرکات مطلوب
اخیر در حوزه روابط بینالملل ،ابراز نگرانی از تقویت
کشورهای همسایه در جذب ظرفیتهای گردشگری
منطقه در صورت برقراری امنیت پایدار در آنها ،وجود
مشکالت عدیده در زیرساختهای صنعت گردشگری
و خدمات مســافرتی ،تاکید بر جاذبههای وســیع و
چندگانه در کشور به عنوان یک فرصت اقتصادی در
جذب توریست ،گردشــگری مذهبی دارای باالترین
سهم در جذب گردشگر به کشور ،پایش مناطق نمونه
گردشگریدردستورکاراینسازمانجهتصرفبهینه
منابعدراینبخش،مشکلعدمارتباطساختاریبخش
خصوصی فعال در حوزه گردشگری با اتاق بازرگانی به
علت پراکندگی و استقالل این صنعت ،اعالم رویکرد
حمایتی سازمان از بخش خصوصی فعال به علت وجود
امکانات بالقوه و ظرفیتهای فراوان در بخش خصوصی
حوزه گردشگری با اتکا به منابع خود ،که تنها نیازمند
بسترســازی در این حوزه اســت و خبر روند اصالح
آييننامه مربوط به تسهیل در حوزه گردشگری توسط
دولت جهت تسهیل حضور مقتدر بخش خصوصی و
همچنین سرمايهگذاران خارجی در این حوزه.
در این جلســه ،آقای اوحدی رئیس ســازمان حج و
زیــارت هم بــه موضوعاتی از جمله وجــود ظرفیت
بالقوه 10میلیارد دالری برای سرمايهگذاری در حوزه
گردشگری زیارتی بهویژه در عراق که سهمیلیارد دالر
آن با همکاری بخش خصوصی توسط سازمان حج و
زیارت در قالب پروژه تحقق یافته است اشاره کرد.
همچنین در جلســات ماه گذشته کمیسیون بر لزوم
توجهبهظرفیتهایاتاقبرایکمکبهبخشخصوصی
گردشگری جهت تسهیل کسب و کار و سرمايهگذاری،
و بررسی راهکارهای قابل اجرا توسط کمیسیون اتاق
در جهت انسجامدهی به بخش خصوصی فعال در این
بخشتاکیدشد.
از طرف دیگر ،ضرورتهایي هم در اصالح نگرش دولت و
افکارعموميدرکمکبهتوسعهگردشگریونامناسبو
ناکافیبودنقوانینومقرراتمرتبطباحوزهگردشگری
مطرح شد.
بر این اساس طراحی استراتژی مشخص و مدون برای
توسعه صنعت گردشــگری با دعوت از سازمانهای
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری ،حج و
زیارتوسازمانمحیطزیستبابهکارگیریکارشناسان
مجرب در جهت کمک به پیادهسازی و اجرایی شدن آن
طی شش ماه آینده به صورت یک برنامه میانمدت که
منبعث از برنامههای بلندمدت موجود در کشور باشد
الزم دانسته شد و بر این اســاس مقرر شد از این پس
از نمایندگان سازمانهای دولتی مذکور جهت حضور

دائميدر جلسات ،دعوت به عمل آید.
در این ماه ،پيشنهادهايي هم مطرح شد که از این قرار
است :کمک اتاق بازرگانی در مشارکت در سازماندهی
و کمک به تشــکیل کارگاههای آموزشی و برگزاری
ســمینارهای مرتبط با حوزه گردشگری با همکاری
سازمان گردشگری با توجه به اهمیت بحث آموزش
در این حوزه ،درخواست از کمیسیون برای همکاری
با شورای برنامهريزي گردشگری سالمت با مشارکت
وزیر بهداشت و سایر سازمانها ،همکاری و مشارکت
کمیسیون در کمپین «دوست گردشگر ،دوست فردا»
به عنوان نماینده فعاالن بخش خصوصی.
در نهایت مقرر شــد ســازمانهای میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشــگری ،حج و زیارت و سازمان
محیط زیست جهت حضور دائميدر جلسات دعوت
شــوند .همچنین از چهار تشــکل اصلی تشکلهای
حوزه گردشگری شامل انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرتی و جهانگردی استان تهران ،اتحادیه هتلها و
هتلآپارتمانهای استان تهران ،اتحادیه مهمانپذیران
اســتان تهران و انجمن راهنمایان گردشگری استان
تهران به عنوان عضو دائمي جلسات دعوت به عمل آید.
ماه گذشــته ،در طــرح ارائه نظرها و پیشــنهادهاي
کمیسیونهای مشــورتی به آقای جهانگیری معاون
اول رئیسجمهور در قالب موضوعاتی از قبیل مسائل
پســاتحريم و برنامه ششــم در حوزه هر کمیسیون
اشاره شد.
اهم موضوعات مطرح شــده در کمیسیون گردشگری
شــامل اين موارد بود :تاکید بر نیاز به فرهنگسازی در
دولت جهت مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین
و برنامهها و همچنین تاکید بر نقش تأثیرگذار این بخش
در تدوین برنامه ششم توسعه ،تاکید بر وجود مبارزات
زیرزمینی دولت با بخش خصوصی به عنوان عاملی در
جلوگیری از مشارکت این بخش با دولت ،لزوم پذیرش
بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور
توســط دولت و ایجاد جایگاه قانونی برای این بخش در
تصميمگيريها ،تاکید بر پتانسیل حوزه گردشگری به
عنوان باالترین منبع درآمد کشور و قابل جایگزین بودن
درآمد حاصل از این حوزه با درآمدهای نفتی با توجه به
اينكه حوزه توریسم اشــتغالزاتر است و صنعت پاک
نامیده ميشود ،تاکید بر وجود دیدگاه امنیتی در کشور
به عنوان یک موضوع مهم در جلوگیری از رونق صنعت
گردشگری ،لزوم اختصاص بودجه و تسهیالت مناسب
جهت حمایت از ســرمايهگذاران بخش خصوصی در
حوزه گردشگری ،محدودیتهای مختلف اعم از قانونی
و غیرقانونی ناشی از گرایشها و طرز تلقیهای مختلف
فرهنگی و رفع شرایط و عدم ثبات در قوانین و مقررات،
لزوم رفع موانع و ایجاد یکنواختی و یکپارچگی قوانین و
مقررات در حوزه گردشگری و ارائه خدمات و جلوگیری
ار اعمال سلیقه در مسیر و ایســتگاههای مختلف ارائه
خدمات به گردشگران.به هرحال ،بخش خصوص باید
نقش محوری و فعالی در تدوین قوانین و برنامهها داشته
باشدوکمیسیونبایدبتوانددرتدوینبرنامهششمتوسعه،
برنامههای حوزه گردشگری را تهیه ،ارائه و از آن دفاع کند.

صنایع ایران امیدوارند در دوران پساتحریم با بهبود
ارتباطات بین المللی به سمت فضای رونق حرکت کنند.
در حال حاضر رکود اجازه توسعه را به صنایع نمیدهد.

در ماه گذشته ،تأثیرات منفی اقدام اخیر کشور عراق
مبنی بر دریافت عــوارض 20دالری به ازای هر تن
کاالی صادراتی ایرانی و حتی بورس کشــور بهویژه
در زمینه فعالیت شرکتهای سیمانی بررسی شد.
بنابراین کمیســیون صنعت و معدن ،درخواســت
ورود اتاق به این موضوع جهت مطالبه از دولت برای
واکنش دیپلماتیک به این موضوع را خواستار شد .بر
این اساس مقرر شد موضوع به طور مکتوب از طرف
تشکل مربوطه به کمیســیون منعکس و سپس از
طریق هيات رئیســه اتاق پیگیریهای الزم جهت
اقدام سریع انجام شود.
در یک ماه گذشته جلســات کمیسیون ،نسبت به
پیامدهای منفی رکود بیســابقه در صنعت و بازار
کشور در شــرایط غیرتورميبر وضعیت اجتماعی
کشور هشدار داده شد.
البته انتقادهایی هم از تشدید فشار وزارت نیرو ،نفت
و حتی بانکها بر بخش تولید با ســختگیری در
دریافت منابع اندک مالی واحدهای انرژی به عنوان
هزینههای انرژی وارد شد و هشدارهایی هم نسبت
به پیامدهای خطرناک آن بر توقف تولید و مشکالت
ناشی از عدم اشتغال و حتی ایجاد بحرانهای حاد
اجتماعی داده شد که بر این اساس مقرر شد موضوع
نحوه دریافت هزینههای انرژی در صنایع انرژیبر از
طریق تشکلهای مربوطه به این کمیسیون ارجاع
گردد تا مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین در اجرای طرح نظرســنجی از تشکلها
در خصوص مشــکالت صنعت و معدن کشــور در
کمیسیون به مســائل مختلفی اشاره شد .مسائلی
که عبارتاند از :ضرورت صرف زمان بیشــتر براي
مشــکالت داخلی صنایع اســتان تهــران و پرهیز
از مــوازیکاری با کمیســیونهای اتــاق ایران در
بررسی امور کالن کشور ،لزوم تمرکز کمیسیون بر
اولویتبندی در پرداختن به مسائل کالن کمیسیون
به عنوان یک برنامه بلندمدت دوساله ،لزوم تدوین
برنامه بلندمدت و همچنین درخواست اطالعرسانی
در خصوص مسائل جاری پیش از جلسات از طریق
دبیرخانه ،ضرورت توجه به وظیفه اصلی کمیسیون
در واکنش سریع به مشکالت جاری موکالن خود در
بخش صنایع و معدن کشور با پرهیز از بوروکراسی
در کمیسیون ،لزوم اولویتبندی در تمرکز همزمان
بر دو بخش مســائل جاری و کالن ،لــزوم تعیین
شــرح وظایف کمیســیون به عنوان مبنایی جهت
اولویتبندی مسائل در کمیسیون و همچنین ارائه
گزارشهای عملکــرد ادواری در خصوص ارزیابی
میزان دستیابی به آنها ،تأکید بر ضرورت جمعبندی
از مهمترین و اساســیترین مشکالت تشکلها در
صنایع مختلــف جهت تمرکز کمیســیون بر آنها،
ضرورت ورود کمیســیون به مواردی که اختیارات
الزم را در جهت تاثیرگذاری بر آنها داشته باشد؛ به
طور مثال لزوم مطالبه اتاق و کمیسیون از دولت در
اجرای قوانینی همچون قانون رفع موانع تولید و در
عین حال واگذاری مشــکالت منطقهای صنایع به

ستاد تسهیل امور کســب و کار در استانها و لزوم
توجه توامان به مشــکالت بخــش صنعت و دولت
جهت ارائه راهکارهای عملیاتی قابل اجرا و برد -برد.
در ادامه موضوع تعیین تشکلهای مدعو به صورت
ثابت در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به هرحال ،به طور کلی  175تشکل در کشور وجود
دارد که  120واحد از آنها در حوزه صنعت و معدن
فعال هستند.
همچنین باید مشخص شود که درصد تاثیرگذاری
تشــکلها بــر  GDPکشــور جهت تســهیل در
اولویتبندی آنها چگونه است .بر همین اساس هم
پیشنهاد شد تا رتبهبندی تشکلها بر اساس سهم
تاثیرگذاری هر رشته فعالیت در  GDPکشور جهت
اولویتســنجی برای حضور در جلسات کمیسیون
صورت بگیرد.
در جلسات ماه گذشته کمیسیون ،به عدم تصویب
تفاهمنامه واگذاری بخشــی از اختیارات دولت به
تشکلها توســط وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
که در دورههای گذشــته به تصویب رســیده بود و
همچنین به عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در
روند تدوین و ابالغ ســند استراتژی توسعه صنعتی
کشور توســط وزیر صنعت ،معدن و تجارت در روز
صنعت و معدن انتقادهایی مطرح شد.
عالوه بر این ،پیشنهادهايي برای حذف الزام دستگاهها
و شرکتهای دولتی به گشودن اعتبار اسنادی داخلی
برای خرید کاال و خدمت بیش از یکمیلیارد ریال و
همچنین حذف خســارت معادل  2/5درصد ماهانه
برای تأخیر در تادیه دین از متن پیشــنهادی برای
آييننامه اجرایی مادههای  1و  2داده شد.
همچنین در کمیسیون بر لزوم ایجاد زیرساختهای
الزم و آمادگی دولت و بخش خصوصی برای استقبال
از سرمايهگذاران خارجی تاکید شد.
در ماه گذشته ،گزارشی از مکاتبات صورتگرفته با
 93تشکل تخصصی حوزه صنعت و معدن پیرامون
اولویتبندی مشــکالت عمده صنایع و موانع تولید
جهت بررسی در کمیسیون ارائه شد .این مشکالت
از نگاه تشــکلها نــرخ باالی بهره بانکي ،مشــکل
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها ،رکود
عمومي حاکم ،فساد اداری  /اقتصادی ،تحریمهای
خارجی ،نرخ برگشت ســرمایه پایین در مقایسه با
سایر بخشهای اقتصادی ،مشکل انتقال ارز کاالی
صادراتی  -تحریم بانکی ،رفتار سازمانهای مرتبط
با تولید  -اســتاندارد ،بهداشــت ،محیط زیســت،
شــهرداری ،گمرک ،دونرخی بودن ارز ،چکهای
برگشــتی زیاد و غیرقابل اعتماد شدن بازار عنوان
شده است.
همچنین آقای خسروتاج گزارشــی از روند تدوین
آییننامه ماده  8قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام بانکی پیرامون تقویت نشــان تجاری
و ســاماندهی تبلیغات و آقای بهرامن گزارشــی از
روند تغییرات انجامشــده در آییننامه این ماده را
ارائه کردند.
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بورس مهمترین صحبت های ماه گذشته کميسیون
بود .چراکه وضعیت شاخص بورس کشور در ماههای
اخیر از افت 22درصدی آن نســبت به ســال  93و
افت 60درصدی ارزشــی بازار بورس خبر ميدهد.
همین افت ارزش هم موجب کاهش شدید دارايی و
سهامداران و در نتیجه به خطر افتادن موضوع تامین
مالی ميشود.
وضعیت شاخصهای بازار ســرمایه طی هفتههای
گذشــته تحت تاثير اخبار مثبت مذاکرات ایران و
 5+1بود .البته در نهایت بازار سرمایه نسبت به خبر
توافق هستهاي به علل مختلف برخالف پيشبينيها
واکنش معکوس نشان داد.
در ادامه برخوردهای سلیقهای در بانکهای مختلف
در قبال تسهیالت ارزی دریافتشده صحبتهایی
به میان آمد .با این حال ،انتقاد از نظام بانکداری به
همین مسئله ختم نشد ،بلکه ممنوعالخروجی و یا
سهستاره شدن مدیران واحدهای اقتصادی دارای
بدهی معــوق که نقض حقوق شــهروندی مدیران
اســت و در عمل موجــب خودتحریميدر صنعت
توسط نظام بانکی ميشود از موضوعات مورد بحث
کمیسیون در ماه گذشته بود.
عالوه بر این ،دیدار و مذاکره آقای جهانگیری با آقای
الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالميپیرامون
طرح قانون بانکداری بدون ربا صورت گرفت .البته
از سوی دیگر ،روند اصالح آييننامه وصول مطالبات
که در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار ،هم به
ضرر بانکها و هم به ضرر تسهیالتگیرندگان خواهد
بود ،باعث ایجاد نگرانیهایی از این باب شد.
در ماه گذشته ،محمد فطانت ،رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار در جلسه کمیســیون پول و سرمایه
شرکت و گزارشی از بازار سرمایه ارائه کرد .براساس
گزارشهای فطانت از بازار سرمایه ،سهام  40صنعت

مهمترین اخبار و رویدادهای ماه گذشته کمیسیون
حول ارائه آمار و اطالعات گذشت .بر این اساس ،قرار
شــد آمار صادرات 2/6میلیاردی صنعت برق از کل
6میلیارد صادرات به کشور عراق و ابراز نگرانی نسبت
به از دست رفتن بزرگترین بازار صادرات کشور به
علت ایجاد برخی مشــکالت و افزایش هزینههای
مالی ،بررسی شود.
کاهش 30درصدی صادرات به عــراق در ماههای
ي است که بر این اساس مقرر شد
اخیر موضوع مهم 
گزارش تحلیلی از وضعیت صادرات به عراق دریافت
و برای کلیه اعضا ارسال شود .به هرحال ،از ماه هشتم
سال میالدی قرار شده است تعرفه مضاعف بر هر تن
کاالهای صادراتی از ایران توسط کشور عراق اعمال
شــود .عالوه بر این ،لزوم توجه توامان به مســائل
زیربنایی و استراتژیک و مسائل مهم جاری در ذیل

در بورس کشور معامله ميشود .مجتبی خسروتاج،
از اعضای کمیسیون پول و سرمایه و قائممقام وزیر
صنعت و معدن هم گزارشی از وضعیت سرمایه در
گردش واحدها و نقش ابزارهای مالی بازار ســرمایه
در تامین نقدینگی برای آنها در شرایط ناکارآمدی
سیستم بانکی ارائه کردند.
از دیگر موضوعات مطرح شــده در یک ماه گذشته
کمیسیون ،ميتوان به نارضایتی سهامداران بانکها
از کاهش سود تقســیميبه علت برخی بدعتها و
ضوابط جدید بانک مرکزی برای بانکها اشاره کرد.
در این ماه ،همچنیــن موضوعاتی که پیرامون عدم
برنامهريزي دولت برای مواجهه با شرایط پساتحريم
ناشی از مشکالت بازار ســرمایه و بخشینگری در
برخی وزارتخانهها ،عدم تسویه بدهیهای دولت
به بانکها و بخش خصوصی ،عدم باور دولت به بازار
ســرمایه به عنوان منابع تأمین مالی ،درخواست از
دولت برای پایش عدم دخالت دستگاههای دولتی
در قیمتگذاری کاالهای غیراساســی ،درخواست
برای تســریع در اجرای بندهای مصوب دولت در
خصوص خروج از رکود و ایجاد رونق ،تأکید بر اهمیت
گنجاندن جایگاه مشخص برای بخش خصوصی در
تدوین برنامه ششم توسعه کشور ،مطالبه برای تعیین
تکلیف موسسات مالی و پولی غیرمجاز ،درخواست
جامعنگری و اتخاذ رویکردهای جامع و سیستمي
توسط دولت و پرهیز دیدگاههای بخشی ،تأکید بر
اهمیت نقش بیمهها در پوشــش ریسک در شرایط
پساتحریم و درخواست برای توجه ویژه دولت به آن،
درخواســت تالش برای ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار
میان صنعت و بانکها از طریق رفع محدودیتهای
بانکها در ارائه تسهیالت و پیشنهاد طرح موضوع
الزام دولت به پرداخت یارانه صنعت مطرح شد.

نقشه راه فعالیت کمیسیون قرار دارد.
همچنين مطالبه جدی بخش خصوصی جهت اجرای
ابالغیههای بانک مرکزی بــه بانکها در خصوص
مســائل بانکی الزم دیده شد .بهغیر از مشکالت در
افزایش تعرفه در کشــور عراق ،اقدام اخیر کشــور
امارات نسبت به مســدود کردن حسابهای بانکی
شــرکتهای ایرانی و تعطیلی بســیاری از آنها هم
باعث نگرانی شــده اســت .البته مقرر شد موضوع
جهت پیگیری از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه
به هيات رئیســه اتاق منعکس شود .به هرحال ،در
داخل کشور هم بررسی وجود برخی قوانین دست و
پا گیر در اتاق تهران برای دریافت کارت عضویت یا
صدور و تمدید کارت بازرگانی و تفویض اختیار برخی
از این نظارتها به تشکلها در مواردی همچون تايید
رســمیت اجارهنامههای محل فعالیت متقاضیان

تجارت خارجی ایران در دوران
پساتحریم رونق میگیرد و امیدها
برای توسعه فضای کسب و کار ایجاد
شدهاست.

در یک ماه گذشــته ،خبرهای زیادی در کمیسیون
انــرژی و محیط زیســت بود .خبــر توافق انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با معاونت علميو
فناوري ریاستجمهوری در خصوص ارائه تسهیالت
با شــرایط مناســب از محل صندوق شــکوفایی و
نوآوری به شرکتهای دانشبنیان و لزوم کمک به
اطالعرســانی در این زمینه ،که بر این اساس مقرر
شد تا از اتاق درخواست شود که آقای ستاری ،معاون
س جمهور جهت یک صبحانه
علميو فناوری رئيــ 
کاری به اتاق دعوت شود.
البته در جلسات این ماه ،به بحث ورود وزارت نفت به
حوزه صادرات برق و ایجاد برخی اختالفات با وزارت
نیرو هم اشارههایی شد.
از انتقادات مطرح شده در کمیسیون انرژی و محیط
زیست ،عدم توجه وزارت نفت به همکاری با بخش
خصوصی علیرغم نص صریح قانــون در بند «ق»
بودجه کشور و ماده  12قانون رفع موانع تولید مبنی
بر ایجاد تسهیالت برای مشارکت بخش خصوصی و
ي غیردولتی بود .به هر حال ،متأسفانه
بخش عموم 
تاکنون هیچ قراردادی با بخش خصوصی بسته نشده
و کلیه قراردادها با بخش شبهدولتی بوده است.
این در حالی اســت کــه در وزارت نفت هیچگونه
محدودیتی برای فعالیت بخــش خصوصی وجود
نداشــته و ماده  12قانون رفع موانع تولید فرصت
بســیار مطلوبی برای تسهیل و تســریع در این امر
اســت .همچنین به اتخاذ رویکــرد معکوس دولت
در عمل به شعارهای خود در حمایت ویژه از بخش
خصوصی ،در حالی که بر اساس اصل  ،44دولت به
جای مشارکت گسترده با بخش شبهدولتی ،موظف
به توجه به توانمندیهای بخش خصوصی است هم
انتقادهایی وارد شد.
عالوه بر این مســائل ،تشدید رکود داخلی در حوزه

ي و انباشــتگی کاال و مواد اولیه در انبارها
پتروشیم 
به علت رکود و همچنین ایجاد برخی مشکالت در
ي بهویژه در عراق از
صادرات محصوالت پتروشــیم 
جمله مسائل مورد بحث در کمیسیون بود.
البته وزارت نیرو در این میان هم خبرساز بود ،چرا که
قراردادهایی که مناقصه آنها برگزار و حتی امضا شده
و یا عدم پرداخت در قبال کاالها و یا پروژههایی که
تحویل شدهاند توسط وزارت نفت و نیرو ابالغ نشد.
به همین دلیل هم کمیســیون در بحث عدم ابالغ
قراردادها در مناقصات و برخوردهای یکجانبه در
قراردادهای بخش خصوصی با دولت از هيات رئیسه
اتاق درخواست کرد تا این موضوع را جهت گنجاندن
در قوانین مربوطه همچون قانون رفع موانع تولید ،از
دولت پیگیری کند.عالوه بر این مسائل ،کمیسیون
به مسئله بیتوجهی به بندهای مربوط به حوزه انرژی
در برنامه پنجم توســعه بهویژه در موضوع افزایش
رقابتپذیری پرداخت.
اما با توجه به ابالغ سیاســتهای کلی برنامه ششم
توسعه ،بند  8برنامه ششم توسعه در خصوص جذب
سرمايهگذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایههای
خارجی و درخواســت برای تمرکز بــر این بند در
دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت.
مهمتریــن برنامــه و اولویتها کمیســیون که در
یک ماه گذشــته بیان شــد ،عبارتاند از :پیشنهاد
افزودن بندی در خصوص موضوع مطالبات معوق و
خسارات دیرکرد سازندگان ،پیمانکاران و مشاوران
حوزه انرژی ،تبیین سیاســتهای گــذر از بحران
تحریم ،بررسی راهکارهای اجرايی شدن رفع موانع
ســرمايهگذاری و تولید بخش خصوصی در حوزه
انرژی و رفع موانع کسب و کار برای فعاالن این حوزه،
افزایش بهرهوری در حــوزه انرژی از طریق کاهش
شدت انرژی ،جلوگیری از هدرسوزی گاز و . ...

کارت الزم دانسته شد.
همچنين مقرر شــد موارد زير پيگيري شوند :توجه
بیشتر به بهرهبرداري از دیپلماسی تجاری و اقتصادی
توســط اتاق در شرایط فعلی و پســاتحريم ،تاکید بر
اهمیت و راهگشایی صادرات به عنوان منبع تامین مالی
جهت واردات کاالهای سرمایهای و پایه توسعه اقتصاد
کشور ،پیشنهاد تمرکز کمیسیون بر مسائل استراتژیک
و بنیادی در تسهیل تجارت ،توجه به استراتژی توسعه
صادرات غیرنفتی در جهت تحقق آرزوی اداره کشور
از طریق درآمدهای غیرنفتی ،تمرکز کمیســیون بر
تسهیل در گلوگاههای مشــکلزا در توسعه صادرات
غیرنفتی ،افزودن بندی در شــرح وظایف کمیسیون
تحت عنوان راهکارهای کوچک کردن ســهم دولت
در اقتصاد کشور ،تمرکز بر تعداد محدودی از وظایف
جهت بررســی بلندمدت و ارائه راهکارهای عملیاتی

مطلوب در این خصوص ،طرح و بررسی قانون مبارزه با
قاچاق کاال در کمیسیون ،که ریشه بسیاری از مشکالت
بخش تولید و تجارت اســت و تاکید بر اهمیت حضور
نمایندگان دولت در زمان بررسی و مطالعه استراتژی
توسعه صادرات کشــور و ضرورت مطالبه اتاق برای
حضور مستمر نمایندگان عضو کمیسیون .همچنین
در جلسات کمیسیون تشریح تحلیلهای عربی منفی
از توافق ایران با گروه  5+1و در عین حال حاکمیت جو
مطلوب در داخل کشور نسبت به آن ،ضرورت کنترل
فضای هیجانی ناشــی از توافق و پرهیز از نگرانیهای
نادرســت از جریان ارزهای آزادشده به سمت واردات
و  ...انجام شــد .در کمیسیون وضعیت پساتحریم هم
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به عدم آمادگی دولت
در مواجهه و بهرهبرداري صحیح از شرایط پساتحريم
انتقادهایی وارد آمد.

انرژی
تاکنون هیچ
قراردادی با بخش
خصوصی بسته
نشدهاست

خارجیها کنار
شبهدولتیها

چگونه سرمايهگذارها را جذب
کنیم؟

منصور معظمی

س کمیسیون انرژی و محیط زیست
رئي 

محسن بهراميارض اقدس

س کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
رئي 
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کارنامه
کشاورزی
ایران بیست و
هشتمین کشور
دنیا از نظر واردات
محصوالت
کشاورزی است

بازنگری در
نظام توزیع

نظام توزیع مکانیزه شود

کاوه زرگران

س کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع غذایی
رئي 

اقتصاد سالمت
عدم شفافیت،
مهمترین مشکل
کشور است

اقتصاد زیرزمینی

استراتژی ،صادرات دارو است
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در جلســات کمیســیون در یــک مــاه گذشــته،
پیشــنهادهايی درباره دعوت از تشــکلهای بزرگ
و فعــال در حوزه صنایــع غذایی و تولیــد ادوات و
ماشینهای کشاورزی ،دعوت از تشکلهای مختلف
در هریک از حوزههای بازرگانی (صادراتی یا وارداتی)،
باغداری و زراعت ،شــیالت ،صنایع غذایی و آب به
صورت عضو ثابت در کمیســیون و دعوت از انجمن
پسته به عنوان یک تشــکل موفق در حوزه تجارت و
بازرگانی ارائه شد.عالوه بر این مسائل ،کمیسیون به
بررسی خرید تضمینی گندم پرداخت ،به طوری که
عبور خرید تضمینی گندم از مرز 5میلیون تن باعث
نگرانی از فروش گندمهــای وارداتی به مراکز دولتی
شد .مشکالت بعدی در حوزه کشاورزی ،به تولید مازاد
بر مصرف و نوسان قیمت مرغ و تخممرغ ،بیماریهای
آن و محدودیتهای صادراتی در این حوزه ،جایگاه
بيستوهشتم ایران در واردات محصوالت کشاورزی
بر اساس آمار  FAOبا حجم واردات 12میلیارد دالر
در سال گذشته ،توقف روند افزایشی قیمت زعفران
و افت صــادرات آن به میزان  25درصــد ،نگرانی از
واگذاری مســئولیت تنظیم بازار میــوه ایام عید به
اتاق اصناف در سال  94به علت نداشتن تجربه الزم
در این زمینه ،درخواست صنایع لبنی برای افزایش
قیمت شیر و درخواست صنایع غذایی برای افزایش
قیمت محصوالت غذایی بــه میزان  8الی  10درصد
به علت افزایش هزینههای تولید مربوط دانسته شد.
البته در جلسات کمیســیون از روند واردات بیرویه
برنج ،تشدید سیاستهای تشویقی نسبت به ایجاد
کســب و کارهای کوچک ،که موجب کوچک شدن
تولیدکنندگان حرفهاي و افزایش هدررفت هزینههای
تولید و فروش غیرحرفهاي ميشود ،عملکرد وزارت
جهاد در نظارت بر کیفیت و مصرف سموم ،و عملکرد
ضعیف در حوزه نظارت توســط وزارت بهداشــت و

سازمان استاندارد با تمرکز بیش از اندازه و غیرحرفهاي
بر کاالی نهایی انتقاد شــد .همچنیــن واردات برنج
و انــواع میوهجات از طریق پیلهوری و ریســکهای
ناشــی از آلودگی آنها هم نگرانیهایی را ایجاد کرد.
در جلسات ماه گذشته کمیسیون ،گزارش مختصری
از پيشبينيهای وضعیت حوزه کشــاورزی در دوره
پساتحريم ارائه شــد .طبق این گزارش ،پيشبيني
شد که اثربخشترین اتفاق در این حوزه ،اختصاص
9میلیارد دالر خطوط اعتباری به این بخش است که
ميتواند آثار مثبتی بر تولید محصوالت کشــاورزی
داشته باشــد.همچنین در خصوص سیستم توزیع
و انتقاد به نقص بزرگ سیســتم توزیع مواد غذایی
و همچنیــن دریافت نامعقول مالیــات بر مصرف از
تولیدکننده که موجب ورود تولیدکننده به بازارهای
غیررسميو افزایش بیش از حد هزینهها و سود باالی
واسطهگری ميشود ،اشارههایی صورت گرفت .چراکه
پيشبيني ميشود در صورت ســاماندهی سیستم
توزیع ،کاهش قابل توجه قیمت تمامشده کاالها در
سطح  20الی  30درصد اتفاق خواهد افتاد .از طرف
دیگر ،بحثهایی در مورد دوران پساتحريم و ضرورت
توجه ویژه به بحث در حــوزه تکنولوژی و مدیریت
توزیع کاال مطرح شد .در ادامه ،آمار و ارقام 
ي مربوط
به ظرفیت صنایع غذایی و مشکالت تولیدکنندگان
این حوزه با راندمــان کمتر از  40درصد ناشــی از
عواملی همچون رکود حاکم بــر بازار مصرف ،تداوم
سیاســتهای انقباضی ،افزایش هزینههای تولید،
سیاستهای دســتوری دولت در تثبیت قیمتها،
کاهش شــدید تقاضا و سرانه مصرف ســاالنه مواد
غذایی خانوار به علت افت شــدید قدرت خرید ارائه
شد .همچنین مشکالت ناشی از افزایش 150تومانی
تعرفه آرد و کاهش قدرت رقابت صادراتی در صنایع
تبدیلی تشریح شد.

در اولین جلسه ،اولویتهای کاری کمیسیون اقتصاد
سالمت عنوان شد .این اولویتها عبارت بودند از لزوم
تهیه لیستی از تصدیگریها و فعالیتهای وزارت
بهداشت یا دیگر نهادهای نظارتی که قابل واگذاری
به تشکلها هســتند و ســپس تالش کمیسیون
برای مطالبــه واگذاری این اختیــارات از دولت به
تشکلها ،ضرورت احصاي مشــکالت و نیازمندی
تشکلها و فعاالن این حوزه جهت تدوین نقشه راه
کمیسیون ،لزوم در نظر گرفتن زمان مشخص طی
چند ماه آینده جهت آمادهسازی مقدمات مباحث
و پیشنیاز آن ،به منظور دعوت از وزیر بهداشــت و
درمان در اتاق ،انتقاد از دولتی بودن مدیریت اقتصاد
ســامت و ضرورت اکتفاي دولت به سازماندهی و
نظارت در حوزه اســتانداردهای سالمت ،تاکید بر
اهمیت تالش برای عملکرد مطلوب این کمیسیون

ي در بخش خصوصی در
به عنوان اولین نهاد رســم 
حوزه ســامت جهت ایجاد بستر گسترش نفوذ آن
در ســطوح باالتر ،درخواست بررســی کمیسیون
پیرامون معضل واردات کاالی ســامت بیکیفیت
و تقلبی در سطح عرضه با تبلیغات بسیار گسترده،
و لزوم پایش بخشنامههای پیشــین در خصوص
کاالهای ســامت جهت حل مشکالت فعاالن این
حوزه .براساس تصمیمات گرفتهشده در کمیسیون،
کلیه تشکلهای مربوطه در حوزه سالمت به عنوان
عضو این کمیسیون مفروضاند و در صورت تمایل
ميتوانند در جلسات کمیسیون شرکت کنند .اهداف
کمیســیون در یک ماه گذشــته مشخص شد .این
اهداف عبارتاند از الزامات قانونی در اسناد باالدستی
مبنی بر اهمیت فعالیت بخــش خصوصی در نظام
سالمت کشــور ،وضعیت فعلی و چالشهای بخش

اقتصاد سالمت کشور به دلیل وابستگی
بیش از  90درصد به کاالهای وارداتی به
شدت تحت تاثیر تحریمها قرار گرفتهبود.

در اولین جلسات ماه گذشته ،یک سری نگرانیها
هــم از طرح و تصویــب بحث قانون ســختی کار
کارگران در وزارت کار ،مطرح شــد .عالوه بر این
مسائل ،به تشدید فشــار دولت بر بنگاهها از طریق
نحوه دریافــت هزینههای انــرژی ،مالیات ،عدم
ارائه تســهیالت بانکی ...،و همچنین عدم اجرای
استمهالی که دولت قول آن را به فعاالن اقتصادی
داده بود ،انتقادهایی وارد شد.
در جلسات یک ماه گذشته کمیسیون ،گزارشهای
تحلیلی بانک مرکزی از رشــد اقتصادی کشور در
ســال  93به میزان و ضرورت بررســی علت رشد
نامتوازن در صنایع مختلف ،بهویژه تشدید رکود در
صنایع انرژیبر یا با نیروی کار زیاد ،مورد بررســی
قرار گرفت .همچنیــن با پیگیری جــدی اتاق و
کمیســیون و حتی اتاق ایران در خصوص معضل
نحوه حسابرسی دهساله سازمان تأمین اجتماعی
از واحدهای اقتصادی یا وجــود الزام قانونی مبنی
بر بازرسی صورتهای مالی طی شش ماه ،نتیجه
حاصل و مشــکل بهزودی با صدور دســتورالعمل
جدید مرتفع خواهد شد.
در ادامه جلسات ،اقدام دولت به دریافت حق بیمه
از کمکهای نقدی و غیرنقدی مزد کارگران مورد
بررسی قرار گرفت و آقای نامغ ،مشاور اتاق در امور
بیمه ،توضیحاتی را درخصوص اقالم مشمول حق
بیمه ارائه و تاکید کرد کــه دریافت آن هم از نظر
ظاهری و هم شــکلی برخالف نــص صریح قانون
کار است.
بنابراین در این خصوص نامهای تهیه و جهت ارسال
به دولت به هيات رئیسه اتاق ارائه شده است .بر این
اساس مقرر شد نامه مشــاوران امور بیمهای اتاق
در خصوص اقالم مشمول حق بیمه مزد کارگران
جهت امضاي هيات رئیســه اتاق و سپس انعکاس

آن به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شــورای
گفتوگو و همچنین معاونت امور اقتصادی وزارت
اقتصاد و دارایی مورد پیگیری قرار گیرد .البته در
این جلســه ،به طور ویژه به مغایرت قانونی تعریف
«مزد» در متن قانون کار و تامین اجتماعی اشاره
شد که نیازمند تالش برای حل این تضاد قانونی و
جلوگیری از برخوردهای سلیقهای است.
عالوه بر انتقادها ،کمیســیون پیشــنهاد افزودن
بند  14به شرح وظایف کمیســیون تحت عنوان
«بررســی فســاد اداری» و پیشــنهادی مبنی بر
تشــکیل کمیتهای ویژه براي بررســی چگونگی
خروج از رکود و ارائه راهکارهای آن را ارائه داد .در
ادامه جلسات یک ماه گذشته ،ممانعت از تدوین و
تصویب قوانین و مقررات جدید برای بهبود فضای
کســب و کار و تنها تمرکز بر حذف قوانین مزاحم
الزم دانسته شد.
از مهمترین اخبار و مسائل روز مربوط به کمیسیون
تسهیل کسب و کار ميتوان به حضور وزیر اقتصاد
و انرژی آلمــان و انتقاد به ناهماهنگیهای موجود
و عدم اطالعرسانی مناســب در خصوص نشست
با هيات آلمانی اشــاره كرد ،که بر این اساس مقرر
شد کمیســیون ضمن حمایت از تقویت تعامالت
بینالمللــی ،از روابط عمومياتــاق ایران و تهران
درخواســت کند تا در این خصوص اطالعرسانی
بهموقع انجام و از هرگونه شتابزدگی در دعوت از
هياتها بدون هماهنگی الزم پرهیز شود .همچنین
در جلسات کمیسیون تسهیل کسب و کار بر اهمیت
موضوع «فساد» به عنوان یکی از هزینههای مهم
فضای کســب و کار تاکید شــد و درخواست لغو
بخشنامه دولت دهم در خصوص ممانعت از ارائه
تســهیالت به واحدهای تولیدی دارای بدهیهای
معوق یا افراد دارای چک برگشتی اعالم شد.

درمان ،تنوع مشــارکت در کمیسیون از بخشهای
مختلف خبرگان ،تشکلها و نهادهای دولتی ،تشریح
فرصتها و تهدیدات احتمالی پس از برداشته شدن
تحریمها و راهکارهای مواجهه با آنها.طبق مسائل
مطرحشده در کمیســیون ،به موضوعاتی از قبیل
لزوم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به اقتصاد و بهویژه
مسائل حوزه ســامت از دیدگاه بخش خصوصی و
دولت ،ضرورت درخواست تخصیص تعرفه گمرکی
و سود بازرگانی به واردات حوزه اقتصاد در حمایت
از تولید داخل و صادرات ،درخواست از دولت برای
واگذاری وظایــف و مســئولیتهای قابل تفویض
خود به بخش خصوصی ،ضرورت تکنرخی شــدن
قیمت ارز ،لزوم بازپسگیری وظیفه شرکتداری از
سازمان تامین اجتماعی در راستای بهبود بهرهوری
و افزایش خصوصیســازی ،تاکید بر اهمیت بحث

خصوصیســازی در حوزه دارو ،اشــاره به اهمیت
اتخاذ استراتژی کالن صادراتمحور در حوزه دارو
و تجهیزات پزشــکی ،و لزوم تمرکز بر طرح مسائل
و چالشهای کالن حوزه سالمت در دیدار با معاون
ل رئیسجمهور مطرح شد.همچون موضوع کنترل
او 
بیش از اندازه قیمت دارو و درخواست اصالح نظام
بانکی کشور با تسهیل در استفاده از السي مدتدار
و بدون انتقال ارز ،تاکید بر لزوم درخواست از دولت
برای جدا کــردن ردیف بودجــه دارو و تجهیزات
پزشــکی جهت پرداخت مطالبات حوزه دارویی و
همچنین فشار به بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی
برای پرداخت معوقات خود به میان آمد.مهمترین
چالشهای اقتصادی مطرحشده در کمیسیون شامل
 -1عدم شفافیت و  -2عدم پرداخت مالیات توسط
پنجاه درصد از مشموالن عنوان شد.

کسب و کار
دریافت حق بیمه از
کمکهای نقدی و
غیرنقدی کارگران،
خالف قانون است

اقتصاد فسادخیز
«فساد» ،از هزینههای مهم
فضای کسب و کار

محمدرضا نجفیمنش

س کمیسیون تسهیل کسب و کار
رئي 

محمود نجفی عرب

س کمیسیون اقتصاد سالمت
رئي 
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تشکلتشکل
گاردتعرفهایبرایمحصوالتفوالدی
آيا صنعت فوالد رو به افول میرود

رسول خلیفهسلطان

دبیر انجمن تولیدکنندگان
فوالد

ی کشورها
تمام 
تعرفههای
واردات فوالد را
حدود  40درصد
وضع کردهاند تا
بتوانند در مقابل
چینامنیت
داشته باشند.
میزان افزایش
تعرفه فوالد کافی
نیست .این تعرفه
باید دو برابر شود
تابتوانندبگویند
که در مقابل
تولیدکنندگان
چینی،امنیت
خاطر دارند
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اوضاع تولید فوالد به لحاظ قیمتی ،در دنیا روز به روز بدتر میشــود .بسیاری از
تولیدکنندگان صاحبنام دنیا به دور خود دیوارهای تعرفهای کشیدهاند تا شاید
بتوانند تولیدکنندگان خود را از سیل کاهش قیمتی که در دنیا به راه افتادهاست،
در امان نگاه دارند .به همین دلیل ،کشورها گارد مقاومتی در برابر تولیدکنندگان
کشورهاییگرفتهاندکهتولیدخودراباسوبسیدومشوقهایحمایتی،بانرخیارزان
وارد بازارهای دنیا میکنند و حتی کشورهایی را هم هدف گرفتهاند که تولیداتشان
تا چند ســال پیش ،در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشت .شاید بهترین
شاخصه چنین اقداماتی از سوی دولتها را بتوان در مقابل کشوری همچون چین و
ی کشورها تعرفههای واردات فوالد را
تولیدکنندگانش دانست .به همین دلیل ،تمام 
حدود 40درصدوضعکردهاندتابتواننددرمقابلصادراتچینامنیتداشتهباشند.
دراینمیانایرانهماگرچهافزایشتعرفهرابهمنظورحمایتازتولیدکنندگانخود
در دستور کار قرار داده است ،اما این میزان افزایش تعرفه از دیدگاه تولیدکنندگانی
که دستی بر آتش دارند ،کافی نیست و به نظرشان این تعرفه باید دو برابر شود تا
بتوانند بگویند که در مقابل تولیدکنندگان چینی ،امنیت خاطر دارند .به همین
دلیل بود که چندی پیش ،باز هم تولیدکنندگان گرد هم آمدند تا پیشنهادهایی را
برای تعرفه تنظیم کنند و روی میز وزیر صنعت ،معدن و تجارت بگذارند .بر اساس
پیشنهادی که از سوی آنها تدوین شد ،تغییر در تعرف ه واردات ورقهای فوالدی
خواسته شده بود .در واقع ،این پیشنهاد که به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ارائه شده بود اینگونه اعالم
میکرد که تعرف ه ورقهای فوالدی باید پلکانی شود،
چراکه هماکنون واردات محصوالت نهایی فوالدی،
کمتر از قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی شده
است و بنابراین تولیدکنندگان از دولت میخواهند
که همچون سایر کشورها دیوار تعرفهای پیش روی
واردکنندگان ورقهای فوالدی قرار داده شود .در واقع،
زمانی که تعرفهها برای سال جاری اعالم شد ،اگرچه
تولیدکنندگان نظام پلکانی را پیشنهاد داده بودند اما
وزارت صنعت حاضر نشد به تولیدکنندگان اعتماد و
به آن عمل کند؛ بنابراین در جلساتی که اخیرا برگزار
شده ،تولیدکنندگان ورق فوالدی جمعبندی خود را
اینگونه به وزارت صنعت اعالم کردند که تعرفهها به
صورت پلکانی لحاظ شود .بر این اساس پایه تعرفهای
از شمش و اســلوب فوالدی برای ور ق سرد  ۵درصد
باالتر از ورق گرم ،ورق پوشــشدار  ۵درصد باالتر از
ورق سرد و ورق رنگی  ۵درصد باالتر از ورق پوششدار خواسته شده است ،این در
حالی اســت که هماکنون تعرفه واردات ورق سرد و ورق رنگی ،کمتر از ورق گرم
دیده شده اســت ،پایه ورق گرم نیز از  ۱۵درصد به  ۲۵درصد افزایش یافته است.
همچنین درخواست تولیدکنندگان این بود که تعرفه ورق سرد  ۳۰درصد ،ورق
پوششدار  ۳۵درصد و ورق رنگی  ۴۰درصد در نظر گرفته شود .در این میان البته
تولیدکنندگان این نکته را نیز به دولت تذکر دادهاند که در برخی بندهای تعرفهای،
فضایی تحت عنوان «سایر» وجود دارد که با یک استثنای نابجا ،راه برای دور زدن
تعرفه باز میشود ،بنابراین پیشنهاد ما این بود که بند سایر نیز عددهایی مشابه با
عددهای اصلی داشته باشد .این در شرایطی است که هماکنون برخی کشورها ،برای
صادرات محصوالت فوالدی خود ،جایزه صادراتی تعیین کردهاند که این امر زمینه
دامپینگرادرایرانفراهممیکند؛بنابراینبایددولت،دیوارتعرفهایراهمانندسایر
کشورهای دنیا از جمله آمریکا ،برای محصوالتی که از چین وارد کشور میشوند ،باال
ببرد .به هرحال طبیعی است که در شرایط رکود در بازارهای جهانی ،هر کشوری
تالش دارد تا سهم بیشتری را از بازارهای دنیا بستاند و به نوعی کسب و کار خود را
رونق بخشد ،بنابراین به روشهایی متوسل میشوند که شاید برای تولیدکنندگان
ایرانی ناخوشایند باشد .به این معنا که برخی از کشورها ،ورقهایی با وزن کمتر را
به عنوان ورق آلیاژی به ایران وارد میکنند که این امر به دلیل اشکاالت تعرفهای
صورت میگیرد که باید اصالح شود.
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بر همین اساس ،پیشنهاد دیگری به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه شده است
که بر مبنای آن ،تناســب قیمت بین داد و ستدی که در زنجیره فوالد از گندله تا
آهن اســفنجی و محصول نهایی صورت میگیرد ،به وجود آید و همهچیز تحت
نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گیرد .اما باید به این نکته توجه داشت که
فوالدسازان در شرایط بحرانی قرار دارند و آهن اسفنجی را ۳۰درصد باالتر از قیمتی
کهبایدباشد،خریداریمیکنند.واقعیتایناستکهسودآوریوظرفیتدرزنجیره
فوالد از معدن تا محصول نهایی بهدرستی تقسیم نشده و این شرایط نابرابر ،موجب
صدور ابالغیه قیمت آهن اسفنجی و گندله از سوی وزیر صنعت شده است که باز
هم جای خوشحالی دارد .وزارت صنعت ،معدن و تجارت طی بخشنامهای در تیرماه
گذشته ،شیوه تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی را مشخص ساخت و براساس
آن ،حمایت از فوالدسازان بخش خصوصی در کنار حمایت از فوالدسازان بزرگ و
عمده از سیاستهای جاری وزارت متبوع است و در این جهت برای متعادلسازی
قیمت تمامشده آهن اسفنجی در جهت قیمتهای جهانی و توزیع عادالنه سود در
چرخهفوالدوباتوجهبهگزارشنهاییموسسهحسابرسیوخدماتمالیموردتایید
بورس ،قیمت فروش گندله آهن (با خلوص)66درصدی در سال جاری برای مصرف
واحدهای فوالدی کشــور  20درصد قیمت شمش فوالد خوزستان تعیین شده
است .بر همین اساس ،واحدهای فوالدسازی دریافتکننده سهمیه نیز در صورت
تولید آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود ،اجازه صادرات
محصول تولیدی از این محل را ندارند و باید آن را به
واحدهای مصرفکننده داخلی و با قیمت  47درصد
قیمت شمش فوالد خوزستان برای آهن اسفنجی با
متوسط 91درصد(خلوص)متالیزاسیونعرضهکنند.
عالوه براین قیمت کنستانتره با توافق تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان برحسب مورد تعیین میشود .بر
همیناساس،سهمیههریکازواحدهایمصرفکننده
کنستانتره ،گندله و آهن اسفنجی نیز توسط معاونت
امور معادن و صنایع معدنی اعالم خواهد شد و تا زمان
ابالغ ،سهمیههای سال گذشته جاری است .در این
میان ،چنانچه فوالدسازان و نوردکاران که مستقیم با
بازار ارتباط دارند و از نوسان آن تاثیر میپذیرند ،مورد
بیاعتنایی قرار گیرند ،مطلوب اســت که دولت این
واحدها را تحویل بگیرد و نسبت به پرداخت تسهیالت
دریافتی آنها متعهد شود.
البته باید به این نکته هم توجه داشــت که ســود
شرکتهای فوالدی و معدنی با یکدیگر برابری ندارد ،به گونهای که در بخش
معادن عامل بسیار مهمیدر ترغیب ســرمایهگذاری در این بخش است .در
این میان ،شرکتهای معدنی و سهامداران عمده آنها در این سالها به دلیل
انحصاری بودن محصولشان سودهای کالن کسب کردهاند و در عین حال طی
یک سال گذشته شرکتهای معدنی از تخفیف 70درصدی پرداخت حقوق
دولتی معادن ســنگ آهن ،تعلیق عوارض صادرات سنگ آهن تا پایان سال،
و تعلیق پرداخت حق انتفاع یا بهره مالکانه بهرهمند شــدهاند که تعلیق حق
انتفاع یا بهره مالکانه معادن ســودی چندصدمیلیارد تومانی در هر سال عاید
شرکتهای بزرگ معدنی خواهد کرد .در نهایت ،بهتر است مروری هم بر قیمت
سنگ آهن در بازارهای جهانی داشته باشیم .این روزها ،قیمت متوسط جهانی
سنگ آهن دانهبندی صادراتی هر تن  46دالر است ،در حالی که فوالدسازان
داخلی به قیمت هر تن  50دالر این ماده معدنی را از واحدهای معدنی کشور
خریداری میکنند و بنابراین در این بخش رویکرد باید به ســمت واحدهای
داخلی باشد .از سوی دیگر ،واحدهای تولیدکننده سنگ آهن بخش خصوصی
و دولتی در ســال  92افزون بر 24میلیون تن ســنگ آهن به ارزش بیش از
2.5میلیارد دالر صادرات داشتند .بنابراین به نظر میرسد مجموعه تدابیری
که دولت میتواند در این راستا در نظر گیرد ،باید پکیجی از تصمیماتی باشد
که همهجانبه ،صنعت فوالد کشور را تحت حمایت خود درآورد.

صنایع کشور براساس نظام تعرفهگذاری به فعالیت
میپردازند و برهمین اساس به نظر میرسد نیاز به
بازنگری کلی در این شیوه وجود دارد.

نساجي و یوزانس5میلیارددالری

آرزوی صنعتگران این است که سیاست ،اقتصادزده و صنعتمحور شود نه اینکه اقتصاد ،سیاستزده شود
این روزها دولت صحبــت از اختصاص منابعی به بخش تولید کشــور به مبلغ
5میلیارد دالر یوزانس میکند .اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان منتظر تخصیص
چنین منابعی هستند ،اما در مورد شیوه آن نیز بحثهای فراوانی دارند .در این
میان اعتقاد ما بر این است که این تخصیص منابع باید بر روی صنایعی باشد که
ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند و اشتغال پایدارتری را به دنبال دارند؛ چراکه
هماکنونمشکلبزرگاقتصادایران،اشتغالاستوبرهمیناساستوصیهمیشود
سرمایهگذاری بر روی صنایع اشتغالزا همچون صنعت نساجی در اولویت کار
دولت باشد .واقعیت این است که صنعت نساجی با سرمایهگذاری اندک میتواند
اشتغالزایی چندین برابر صنایع دیگر سرمایهبر همچون خودرو ایجاد کند و بر
همیناساسصنایعیبایددراولویتحمایتهایدولتقرارگیرندکهعالوهبرایجاد
ارزش افزوده بیشتر ،امکان و پتانسیل صادراتی هم داشته باشند .در شرایط کنونی
کهافقهایجدیدیپیشرویاقتصادایرانقرارگرفتهبهنظرمیرسدبایدحداکثر
استفاده را از فرصتها کرد و البته باور ما به عنوان صنعتگر و بازوی دولت این است
که توافقنامههایی که در سایه توافق هستهای میان ایران و سایر کشورهای دنیا به
امضا میرسد ،حتما منافع ملی را در خود جای داده است .در این میان البته آرزوی
صنعتگران این است که سیاست ،اقتصادزده و صنعتمحور شود نه اینکه اقتصاد،
سیاستزده شود .البته باید همهجانبه مراقب موافقتنامههای میان ایران و سایر
کشورهای دنیا هم بود .نمونه آن هم توافقنامه تجارت
ترجیحی میان ایران و ترکیه است که متاسفانه برخی
اقالمآننهتنهامنافعتولیدراتامیننمیکند،بلکهبازار
را برای کاالهای ترکیهای باز و تولیدات را خدشهدار
میکند .مروری بر فهرســت اقالم در موافقتنامه
تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بهخوبی نشانگر
این است که برای برخی کاالهایی که در داخل کشور
تولیدنمیکنیم،تعرفهبهصورتبیمنطقتبیینشده
و در مقابل ترکها کاالهای سرمایهای خود را به ایران
میفروشند که البته وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در حال بازنگری این موافقتنامه است.
در این میان در بخش نساجی ،تولیداتی وجود دارد
که امکان صادرات آن به ســایر کشورهای دنیا از
جمله ترکیه وجود دارد و باید جلوی واردات آن را هم
گرفت .دولتمردانی که فرزندان همین آب و خاک
هستند ،به طور قطع دلشان همچون صنعتگران
برای مملکت در تپش است و به طور قطع اشکاالت
این موافقتنامه را برطرف خواهند کرد؛ چراکه دولتمردان و تولیدکنندگان
همگیبریکقایقسوارهستندکهمقصدآنتوسعهاقتصادکشوراست،بنابراین
باید با قدرت و توان بیشتری نقایص اقتصادی را برطرف کنند .تمامیاینها در
شرایطی مطرح میشود که خوشبختانه صنعت نساجی مزیت بزرگی دارد و
آن در اختیار داشتن  95درصد این صنعت در دستان بخش خصوصی است و
بخش خصوصی دقیقا میداند که باید در شرایط فعلی اقتصاد چه کارهایی را
انجام دهد و حتی اگر الزم باشد برای پایین آمدن قیمت تمامشده خود نیز از
هیچ اقدامیفروگذار نمیکند .در حالی که گاه دولت از همین اقدامات فعاالن
اقتصادی تعبیر به ایجاد مشاغل سخت و زیانآور میکند و هزینههایی را بر این
اساس به صنایع تحمیل م 
یکند .بنابراین جریمهها یا هزینههایی را به بخش
خصوصی تحمیل میکند و باعث زیانآوری آن میشود .به همین دلیل به نظر
میرسددولتبایددرشرایطفعلیاقتصادایران،زمینهسازیکتغییربزرگبرای
صنایع کشور از جمله صنایع نساجی شود و راهکارهای موثری را برای تامین
مالی ،سیاستگذاری و تولید با ارزش افزوده باالتر بیندیشد.
اما شاید بهتر باشــد مروری هم بر وضعیت صنعت نساجی کشور داشته باشیم،
در حال حاضر ،حدود 9هزار و  818واح ِد دارای پروانه بهرهبرداری در این صنعت
مشغولبهکارهستندکهدرکنارآنها،کارگاههایزیادیوجوددارندکهبدونپروانه
کار میکنند؛ اما در میان این 9هزار و 818واحد دارای پروانه ،حدود400هزار نفر

به طور مستقیم شاغل هستند؛ اشتغال غیرمستقیم که جای خود دارد .اشتغال
غیرمستقیم اینگونه است که به ازای هر نفر 5 ،نفر یا بیشتر فعالیت دارند .آمارها
گویای این است که در صنعت نساجی حدود 66هزارمیلیارد ریال سرمایهگذاری
شده است؛ یعنی  5درصد نسبت به کل صنعت .از سوی دیگر ،سهم ارزش افزوده
بخش نساجی و پوشاک حدود18هزار و 340میلیارد ریال است ،یعنی سه درصد
نسبت به کل صنعت .همچنین ارزش صادرات صنایع نساجی در سال گذشته،
1.5میلیارد دالر بود و حدود 54هزار و  735میلیارد ریال ارزش تولیدات صنایع
نساجی اعالم شد .چنین ارقام و آماری جایگاه این صنعت را نشان میدهد.
در کنار چنین آماری باید گفت که متاســفانه نسبت به مدت مشابه سال
قبل در بسیاری از صنایع و نهتنها در صنعت نساجی ،مطلقا شرایط مطلوبی
نداشتیم .البته دولت تالشهای بســیاری در عرصه اقتصادی انجام داده
اســت ،اما خروج از رکود با شــعار صورت نمیگیرد ،بلکه باید به صورت
عملی اتفاق بیفتد .خروج از رکود زمینهسازی میخواهد .تا صبح بگوییم
میخواهیم از رکود خارج شــویم ،اما وقتی برای مثال ،صنعت ساختمان
راکد اســت و آمار صدور پروانههای ســاختمانی کم شــده ،این موضوع
خودبهخود روی تمامیصنایع وابسته اثر میگذارد .البته نباید شک کرد
که از رکود خارج خواهیم شــد ،چون نیاز وجود دارد .جامعه 75میلیونی
ما به تولید کاالها و محصوالت داخلی نیاز دارد.
این نیاز با خود تولید را همراه خواهد داشــت.
اما در کل شرایط نقدینگی به دلیل عدم امکان
فروش مناسب ،بسیار به شرایط بحرانی نزدیک
شده و نقدینگی واحدهای تولیدی بسیار پایین
آمده است .برای این موضوع باید یک فکر عاجل
شــود .امروز ،روزی نیست که تمام شرکتهای
یک صنعتگر را به دلیل اینکه چک برگشتی در
یکی از شرکتهای خود دارد ،از خدمات بانکی
محروم کنند .امروز ما باید فکر کنیم که چطور
میتوانیم حرکت چرخ صنعت را سریعتر کنیم.
حرکت ســریع چرخ صنعت جواب خواهد داد.
حتی بزرگترین کشــورهای دنیا که این روزها
حرفی برای گفتن در صنعت نساجی دارند ،در
برخی ســالها ،بحرانهای جدی داشتهاند ،به
عنوان مثال ترکیه  5سال پیش در یک شرایط
بســیار بحرانی از نظر تولید و تورم قرار گرفت.
بزرگترین کارخانههای خودروسازی آمریکا خوابید و میخواستند اعالم
ن دو کشور به صنعتگران خود گفتند
ورشکستگی کنند .اما دولتمردان ای 
اصال نگران بدهیهای خود به بانکها نباشــید؛ ما ایــن بدهیها را فریز
میکنیم و  5سال دیگر شما آنها را پرداخت کنید .به آنها گفتند شما تولید
کنید و حفظ اشتغال داشته باشید .چون بسته شدن واحدهای تولیدی و
بیکاری ضربه شدیدتری به اقتصادشان وارد میکرد .با چنین اقدامی ،این
کشورها بر مشــکالت خود فایق آمدند .این در حالی است که ما در ایران
گفتیم که بدهیها را دو سال استمهال میکنیم ،ولی در مقابل یک بهره به
عالوه جریمه روی استمهال گذاشتند .اگر امروز بدهی من  Aتومان بود،
بعد از دو سال  A2میشد .اینکه کمک نیست .از سوی دیگر ،یک آقایی
در یک بانک دولتی خطایی کرد و از کشور هم فرار کرد ،اما در مقابل جلوی
بخش خصوصی را گرفتند و مانع جلوی آن گذاشــتند و گفتند شما تا به
امروز میتوانستید از السی داخلی استفاده کنید ،ولی از امروز نمیتوانید،
چون خطای آن فرد ،حاصل همین السیهای داخلی بوده است .حاال اگر
میخواهید از السیهای داخلی استفاده کنید ،طرف شما حتما باید یک
بخش دولتی باشد ،یعنی بدتر از بدتر شد .این مسائل و مشکالت به نظر من
باید برطرف شود و برطرف هم میشود .به هر روی ،آینده اقتصادی ایران
روشن است ،فقط باید اندکی تالش خود را بیشتر کنیم.

علیمردان شیبانی

نایبرئیس انجمن صنایع
نساجی

 95درصد از
صنعتنساجی
در دستان بخش
خصوصی است و
بخشخصوصی
دقیقا میداند که
باید در شرایط
فعلیاقتصادچه
کارهایی را انجام
دهد و حتی اگر
الزم باشد برای
پایین آمدن قیمت
تمامشده خود
نیز از هیچ اقدامی
فروگذار نمیکند.
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تشکل

سالهاست رقابت میکنیم
ماندگاري رکود در اقتصاد ایران و آینده صنایع شوینده

رضا صحرایی

رئیس انجمن صنایع شوینده،
آرایشی و بهداشتی

شرکتهای
بینالمللیدر
داخل همانند
گذشته به تولید
ادامه میدهند
و شرکتهای
تولیدی ،بهرغم
تحریم شرکای
خود را حفظ
کردهاند .در
صنعتشوینده،
رقابت به معنای
واقعی و عملیاتی
شکل گرفته است
و همین رقابت،
منجربهتوسعه
واقعی شده است
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این روزها اگرچه با توافق هستهای ،فضای اقتصادی ایران آرام و مثبت
شده و همه فعاالن اقتصادی مذاکرات خود را با طرفهای خارجی خود
آغاز کردهاند ،اما متاســفانه ،رکود همچنان سایه سنگین خود را بر سر
اقتصاد ایران گسترده نگاه داشته است .برخی میگویند که رکود به دلیل
تمرکز بیش از حد دولت بر تورم ،هنوز محــرک اصلی را برای حرکت
و خروج از وضعیت فعلی و ناخوشــایند خود آغاز نکرده اســت .صنایع
شوینده ،آرایشــی و بهداشــتی هم همین اوضاع و احوال را با پوست و
گوشت خود لمس میکنند .شاید بهتر باشد برای بررسی بیشتر ،صنایع
شوینده ،صنعت آرایشی و همچنین صنعت محصوالت بهداشتی را در
سه حیطه جداگانه مورد بررسی قرار دهیم .البته اینکه صنایع کشور از
رکود خارج شدهاند ،سوالی مهم و کلیدی است و پاسخی مفصل دارد.
صنایع شوینده ،آرایشی و بهداشتی سه رشته کامال شبیه به هم و البته
با شــرایط مختلفاند که تالش میشــود در این یادداشت ،توضیحات
مختصری در خصوص آخرین وضعیت آن داده شود.
در مورد صنعت شوینده اوضاع به این ترتیب است که اوال ،در حال حاضر
شرکتهای بینالمللی در داخل کشــور همانند گذشته به تولید خود
ادامه میدهند و برخی شرکتهای تولیدی ،علیرغم تحریم همچنان
شرکای خود را حفظ کردهاند .بنابراین در صنعت
شوینده ،رقابت به معنای واقعی و عملیاتی شکل
گرفته اســت و همین رقابت ،منجر به توســعه
صنعت به معنای واقعی شــده و میتوان در یک
جمله گفت که صنعت شوینده در کشور به مدد
رقابت با شرکتهای خارجی ،بهخوبی رشد کرده
است .البته در بستهبندی باز هم ضعفهایی وجود
دارد که باید رفع شــود تا این صنعت به صورت
صددرصد ،قابلیت رقابت با شرکتهای خارجی را
بیابد .این را نباید به معنای آن دانست که حضور
شــرکتهای قدر خارجی در ایــران ،نمیتواند
صنعت شوینده کشور را دچار مشکل کند ،بلکه
این صنعت هم در فضای گلخانهای تحریم ،دچار
مشکالتی شده است که احتماال با ورود برندهای
مطرح بینالمللی ،ممکن است دچار آسیب شود.
بنابراین راهکار اصلی این است که صنایع داخلی
با شرکتهای قدر بینالمللی وارد مذاکره شوند
و از طریق جوینت ونچر ،زمینه را برای توسعه و پیشرفت فراهم آورند.
این موضوع هم در اغلب کشورهای دنیا مشاهده میشود و در ایران هم
احتماال ،این اتفاق رخ خواهد داد ،چراکه شرکتهای توانمندی در ایران
وجود دارند که همكاري با آنها از سوی شرکتهای خارجی ،قطعا به نفع
هردو طرف خواهد بود.
در این میان اگر بخواهیم نگاهی به صنعت بهداشــتی کشور بیندازیم،
قضیه همانند صنعت شوینده اســت؛ البته ضعفها بهمراتب بیشتر از
صنعت شوینده ،در صنعت بهداشتی به چشم میخورد .در زمینه صابون،
بدنشوها و شامپوها ،هنوز ایران نتوانسته با کاالهای لوکسی که از سایر
کشورهای دنیا از طریق مبادی رسمیو غیررسم 
ی وارد میشود ،خود
را برابر کند و به مردم بقبوالند که برندهای ایرانی نیز از استانداردهای
باالی کیفی برخوردار هستند .در این میان ،مردم در این سری کاالهای
بهداشتی به برندهای مطرح دنیا متکی هستند و قطعا برندهای خارجی،
انتخاب اول آنها خواهد بود .واردات نیز در مــورد این کاالها بهراحتی
صورت میپذیرد و بــه دلیل حجم پایینی که دارنــد ،زمینه برای آنها
از طریق مبادی غیررسمی فراهمتر اســت؛ بنابراین احتمال اینکه در
زمینه واردات ایــن کاالها ،رقابتهای نابرابری میــان تولیدکنندگان
ایرانــی و برندهای مطرح دنیا صورت گیرد ،وجود دارد .ولی احســاس
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من این اســت که اگر برندهای خارجی در ایران با شرکتهای داخلی
تولیدکننده محصوالت بهداشتی متصل شــوند ،حتما و حتما اعتماد
مردم بیش از گذشته جلب خواهد شد و البته بازار مناسبی هم پیش روی
تولیدکنندگان خارجی قرار میگیرد .اما در یک جمعبندی ،زمینه برای
رقابت میان شرکتهای ایرانی و خارجی فراهم است و میتوان امیدوار
بود که این صنعت ،در زمره برخی صنایع آسیبپذیر کشور بعد از توافق
هستهای و ورود شرکتهای خارجی قرار نگیرد.
اما با مروری بر صنایع آرایشی در ایران ،مشاهده میشود که بیشترین
آســیبپذیری در این صنعت نهفته اســت و قضیه ،کامال متفاوت از
صنایع شوینده و بهداشتی اســت .واقعیت این است که هنوز ایران در
صنعت آرایشــی ،حرفی برای گفتن ندارد و همین امر ،مردم را هرچه
بیشتر به سمت اســتفاده از برندهای خارجی ســوق داده است .البته
تنوع نیز بهشــدت باال اســت و همین امر ،قدرت رقابت را کمتر از هر
زمان دیگری کرده است .در این زمینه ،فرهنگ عام ،توجه به برندهای
بینالمللی است .اگرچه ممکن است در مورد تولید برخی از اقالم لوازم
آرایشــی ،قابلیتهای خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمده
باشد ،اما در حد وســیعی ،بسیاری از برندهای داخلی ،قابلیت رقابت با
تولیدکنندگان قدر لوازم آرایشــی را ندارند و به
همین دلیل ،بســیاری از تولیدکنندگان ایرانی
تسلیم واردکنندگانی شــدهاند که توانستهاند
برای تولیدکنندگان خارجی بازاریابی مناسبی
داشــته باشــند .البته هماکنون به دلیل قیمت
باالیی که تولیدات خارجی بهخصوص در شرایط
تحریــم و باال رفتــن هزینه نقــل و انتقال پول
دارند ،بسیاری از مردم بهناچار از تولیدات ایرانی
استفاده میکنند ،اما اگر درها باز شود و فضا برای
ورود شــرکتهای خارجی به صورت رسمیو با
هزینههای کمتر فراهم شود ،به طور قطع ،نباید
انتظار داشــت که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند
پای محکمیدر بازار داشته باشند .از سوی دیگر
بسیاری از تولیدات لوازم آرایشی دنیا ،به صورت
قاچاق و غیررســمیوارد کشور میشوند که بر
همین اســاس ،تقلب باال اســت و در مورد این
کاالها هم تقلب زیاد است و در نتیجه بازار پر از
کاالهای تقلبی است که این امر قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی
سلب میکند .اگر مکانیسم پیشبینیشده و شرایط از سوی دولت برای
سرمایهگذاری مشترک برندهای خارجی با برندهای ایرانی فراهم شود،
به طور قطع هم به نفع مصرفکنندگان و هــم به نفع تولیدکنندگان
خواهد بود و دولت به نوعی ،مانع از قاچــاق کاالها و بهخصوص لوازم
آرایشی به داخل کشور خواهد شد.
بر این اساس در انجمن صنایع شوینده ،آرایشی و بهداشتی طرحی تهیه
و به دولت ارائه شده اســت تا بتوان بازخورد موثری از این تمهید به نفع
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گرفت .اگر توجه به این طرح صورت
گیرد ،به طور قطع زمینه برای تولیدات رقابتی فراهم میشــود و بازار از
قاچاق نجات مییابد .طرح خیلی ساده و بر این محور است که به کاالهايی
با برندهای بینالمللی و منطبق بر استاندارد ،اجازه ورود به داخل کشور
داده شود و در مقابل 5 ،سال این مجوز در اختیار واردکنندگان باشد که
کاالی خارجی وارد کنند ،اما در مقابل باید ظرف  5سال ،تولیدات مشترک
نیز در ایران انجام دهند .و در نهایت ،اگر این تولیدات به نتیجه رسید ،اجازه
واردات همچنان وجود داشته باشد ،اما اگر تولید به نتیجه نرسد ،آن برند
اجازه ورود به ایران را نخواهد داشــت .به هرحال این طرح به دولت ارائه
شده و منتظر پاسخ از سوی مراجع ذیربط هستیم.

در صورتی که فعالیت صنایع با رکود
کنونی ادامه پیدا کند ،جامعه کارگری
کشور بیش از گذشته نگران بحران اشتغال
میشود.

واردات،طاقتفرساتر شد

تعرفههای وارداتی مواد اولیه ،صنایع کشور را تعطیل می کند
رکود حاکم بر اقتصاد کشور و مشکالتی که بر تولیدکنندگان تحمیل
شده ،موجب شــده تا بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها در بخش
صنعت کشــور ،با تهدید نابودی روبهرو شود .از این رو ،باید بخشهای
مختلف با تمکیــن از رهنمودهای مقام معظم رهبــری با همکاری و
همراهی ،شــرایط گذر از تنگنای کنونی را فراهم کنند .در این میان
اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان چشــم امید خود را به سیاستهای
دولت یازدهم مبنی بر رونق اقتصادی و خروج از رکود دوختهاند اما به
هرحال سیاســتهای اقتصاد مقاومتی باید از سوی بخش خصوصی و
دولت به صورت توامان اجرایی شــود .این در شرایطی است که برخی
تولیدکننــدگان نیز خود فضــای کنونی را که یک فضــای خاص در
اقتصاد ایران است از یاد بردهاند و همچنان بدون توجه به ضرورتهای
ارزآوری برای کشور ،تنها به خامفروشی مواد اولیه و مواد معدنی کشور
مشــغول شــدهاند .در این میان ،دولت هم مجموعه سیاستهایی را
به کار بسته است که گاهی اوقات ،خواســته و ناخواسته بخش تولید
کشور را به خامفروشــی ســوق میدهد .در این میان ،تعرفهها نیز به
عنوان ابزار دیگری که باید از ســوی دولت بــرای تنظیم بازار و تولید
محصوالت معدنی در نظر گرفته شود ،گاه آنقدر برای بخش خصوصی
و تولیدکنندگان مشکلساز میشود که چارهای
جز خامفروشی برای آنها باقی نمیماند .به عنوان
مثال ،در حال حاضر ورق فــوالد با ضخامت ۲
میلیمتر در داخل تولید نمیشود ،در حالی که
یکی از انتقادات مطرحشــده ،در مورد افزایش
تعرفه ایــن کاال به عنوان ماده اولیــه مورد نیاز
صنایع از جمله لوله و پروفیــل فوالدی بود که
نهتنها به صادرات لطمــه خواهد زد ،که موجب
توقف تولید و وابستگی کشور به واردات خواهد
شد.
در این میان تاکنون پیشــنهادهای مختلفی از
ســوی فعاالن اقتصادی ارائه شــده است که از
جمله آن ،توجه به برخی تولیدکنندگان بزرگ
فوالد در کشور است که محصوالت تولیدی خود
را با نرخهای مورد نظر خود به صنایع پاییندستی
عرضه میکنند .بنابراین پیشنهاد ما این است که
این محصوالت با همان قیمت صادراتی در اختیار
صنایع داخلی گذاشته شود تا پس از ایجاد ارزش افزوده ،صادر شوند .این
در حالی است که صنایع پاییندستی به امید تامین مواد اولیه از داخل
کشور سرمایهگذاری کردهاند و با برخی تصمیمات غیرعادالنه و نگاههای
اشتباه به تولید و صادرات ،ادامه فعالیت آنها با مشکل روبهرو خواهد شد.
در این میان برخی تولیدکنندگان عمدتا دولتی فوالد ،در حالی از تامین
مواد اولیه صنایع داخلی امتناع میکنند که با استناد به بحث حمایت از
تولید داخلی ،از متقاضیان و حامیان افزایش تعرفه واردات ورق فوالد ۲
میلیمتری و دیگر محصوالت فوالدی هستند .بر این اساس از انجمن
فوالد انتظار میرود حمایت از تمامیزنجیره تولید محصوالت فوالدی
را در دستور کار قرار دهد؛ چراکه متاسفانه تولیدکنندگان فوالد بهجای
تعدیل قیمت ،برای توجیه گرانفروشــی خود پشت سپر تعرفه پنهان
میشوند .متاسفانه تولیدکنندگان ورق فوالدی بیتوجه به این رهنمود
ارزنده ،رفتاری دوگانه و متضاد پیش گرفتهاند :از یک سو برای انتفاع
بیشتر حاضر به تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی نیستند و از طرفی
به بهانه حمایت از تولید داخلی ،دولــت را برای افزایش تعرفه واردات
تحت فشار میگذارند .در حال حاضر ورقهای با ضخامت  2میلیمتر
یکی از نیازهای اصلی تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی اســت و
این در حالی است که شــرکتهای داخلی امکان تامین این محصول

را ندارند .در حالی که به نظر میرســد افزایش تعرفه واردات ورقهای
فوالدی با عنوان حمایت از تولید وضع شــده است ،اما از  2میلیون تن
نیاز فعلی صنعت لوله و پروفیل به این نــوع ورق فوالدی ،تنها امکان
تولید  15تا  20درصد ورق فوالدی مورد نیاز صنعت وجود دارد که البته
این تولیدات نیز کیفیت بسیار پایینی دارند و به تولیدات و ماشینآالت
صنعت لوله و پروفیل صدمه وارد میکنند .طبق اعالم مدیرکل صنایع
معدنی وزارت صنعت در تاریخ  28اســفندماه ســال گذشته ،مجموع
حقوق ورودی و سود بازرگانی برای ورقهای فوالدی با ضخامت کمتر
از  3میلیمتر تغییری نکــرده و واردات این نــوع ورق همچنان با ارز
مبادلهای قابل انجام اســت .این در حالی است که هیئت دولت در 27
اســفندماه افزایش تعرفه واردات این نوع ورق را مصوب کرده بود و به
نظر ما نوعی اشتباه در این بخش اتفاق افتاده که دوگانگی موجود بین
اظهارات مســئوالن وزارت صنعت و مصوبه دولت این مسئله را نشان
میدهد .اگر مشکل واردات ورقهای فوالدی برطرف نشود ،تعداد زیادی
ی آنها
از کارخانههای فعال در صنعت لوله و پروفیل تعطیل و نیروی انسان 
به جمع بیکاران اضافه خواهند شد .به هرحال بررسیها حکایت از آن
دارد که برخی تولیدکنندگان بزرگ فوالد ،نوعی انحصار را در بازار ایجاد
کردهاند و قیمت فروش محصوالت این شرکتها
باالتر از قیمتهای جهانی است .البته مسئوالن
این شرکتها علت این مســئله را مازاد نیروی
انسانی تحمیلشده به خود عنوان میکنند ،در
حالی که بررسیهای ما نشان میدهد تأثیر این
موضوع نیز بیشــتر از  15دالر در هر تن نخواهد
بود ،امــا تولیدات مبارکه بــا قیمتهای باالیی
عرضه میشود .با کاهش قیمت نفت ،قیمت فوالد
نیز در دنیا کاهش پیدا کرد ،این در حالی اســت
که محصوالت فوالد مبارکه هیچ تغییری نکرده
اســت .در این میان این امر هم پذیرفته اســت
که واحدهای تولیــدی باید بهرهوری خود را باال
ببرند ،اما باید توجه داشت که پیششرط افزایش
بهرهوری ،باال رفتن رقابت است ولی اکنون ،بازار
راکد است؛ از ســوی دیگر ،در حال حاضر تعرفه
واردات لوله و پروفیل به کشور  20درصد است که
واردات آن نسبت به تولیدش در کشور با تعرفه
15درصدی مواد اولیه ،بهصرفهتر اســت .از سوی دیگر ،واردات گندله
سنگ آهن ،قراضه آهن و ورق فوالدی با ضخامت کمتر از  2میلیمتر با
ارز مبادلهای صورت میگیرد.
بنابراین ،اگر تعرفههای فعلی برای واردات مواد اولیه ادامه داشته باشد،
طی  3تا  4ماه آینده بیش از  30واحد تولیدی تعطیل خواهد شد و در
عین حال بازار نیز کشــش افزایش  200تا 250تومانی قیمت هر کیلو
محصول ما را نخواهد داشت .نکته حائز اهمیت دیگر این است که قیمت
تمامشده تولید پایینتر از قیمت محصول است .به این معنا که در حال
حاضر هر کیلو مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل با تعرفه جدید
به قیمت  1750تومان تامین میشــود ،در حالی که قیمت محصول
ما در بازار  1600تومان اســت که دلیل آن ،رکود بازار و عدم کشــش
افزایش قیمت در بازار است .دولت در تعیین تعرفه جدید واردات مواد
اولیه هیچ نظرسنجیای از تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی نکرده
و در این مورد یکطرفه تصمیمگیری شده است .به هرحال اکنون که
رقابت بیشتر دارد کمکم فراهم میشود به نظر میرسد برخی
ِ
فضا برای
تولیدکنندگان فوالد هم باید در وضعیت کاری خود تجدیدنظر کنند
و شرایط را برای بهرهگیری صنایع پاییندستی خود از این فرصت هم
فراهم سازند و در یک فضای رقابتی ،کار خود را پیش برند.

سیدابراهیمحسینیمهربان
رئیس سندیکای
تولیدکنندگان لوله و پروفیل

اگر تعرفههای
فعلی برای واردات
مواد اولیه ادامه
داشته باشد،
طی  3تا  4ماه
آینده بیش از 30
واحد تولیدی
تعطیلخواهد
شد و در عین حال
بازار نیز کشش
افزایش  200تا
250تومانی
قیمتهرکیلو
محصول ما را
نخواهد داشت
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خصوصیخصوصی
بخشبخش
 4چالش و  6فرصت
سرمایهگذاری در
صنعت برق ایران

فرصت طالیی

برق از مدار خارج شد

عراق در  15سال آینده  300تا
 400میلیارد دالر کاال و خدمات
در صنعت برق نیاز دارد و این
فرصت طالیی برای شرکتهای
ایرانی است

گزارش تحلیلی آیندهنگر از صنعت برق کشور
آیا صنعت برق ایران جایگاه مناسبی برای سرمایهگذاری
است؟ پاسخ به این ســوال را تنها با توجه به فرصتها،
ظرفیتهاوپتانسیلهایاینصنعتمیتوانمتوجهشد.
برق یکی از استراتژیکترین کاالهای قرن  20شناخته
میشود و حاال دیگر حتی چند ساعت زندگی بدون آن
را هم نمیتوان تصور کرد .با همه اینها پتانسیلهای مهم
و ظرفیتهای اصلی که با توجه به آنها باید در صنعت برق
ایران سرمایهگذاری کرد ،چیست؟ در این گزارش تالش
شده است تا با برشمردن چالشهای اصلی و فرصتها به
این سوال پاسخ داد.

33

هزار میلیارد تومان میزان
بدهی وزارت نیرو به بانک ها و
فعاالن بخش خصوصی صنعت
برق

72
15

تا  20درصد هر پروژه ای
از فرودگاه سازی گرفته تا
ساختمان سازی و ...در حوزه
برق تعریف می شود
30
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عکس :رضا معطریان

تومان هزینه تولید هر
کیلووات ساعت برق برای
دولت بدون درنظر گرفتن
قیمت سوخت که  50تومان به
مصرف کننده فروخته می شود

دولت یازدهم از ابتدای کار خود میراثدار بدهیهای کالن
دولت نهم و دهم بود؛ بدهیهایی که حاال با گذشت دو سال از
شروع کار دولت حسن روحانی همچنان باقی است و در برخی
از بخشها و صنایع مانند برق به چالشی بزرگ تبدیل شده است

وزارتنیرووشرکتهایدولتیدرقراردادهایکهتازی
میکنندواینربطیبهوضعیتمالیخوبیابددولتووزارت
نیروندارد،قراردادهاییکهمعموالترکمنچایشکلبسته
میشوندودراینبینبخشخصوصیهمواقعاناتواناز
گرفتنحقوقخوداستودرهمینشرایطهماگرشکایتو
نارضایتیاشرابیانکنددرلیستسیاهقرارمیگیردودیگر
ازپروژهوکارخبرینیست
چالشهای مهم پیش روی صنعت برق کشور
بدهیهایکمرشکن
دولت یازدهم از ابتدای کار خود میراثدار بدهیهای کالن دولت نهم و
دهم بود؛ بدهیهایی که حاال با گذشت دو سال از شروع کار دولت حسن
روحانی همچنان باقی است و در برخی از بخشها و صنایع مانند برق به
چالشی بزرگ تبدیل شده است ،تا جایی که تعداد زیادی از شرکتهای
این حوزه ورشکست شدهاند یا با توجه به نداشتن نقدینگی با سختترین
شــرایط روبهرو هســتند و یا فعالیت خود را با کمترین ظرفیت ادامه
میدهند.
علیرضا کالهی ،رئیس هیات مدیره سندیکای برق با تایید اینکه بدهیها
هماکنون به بزرگترین چالش صنعت برق کشــور تبدیل شده است،
میگوید بدهیها کمر شرکتها را شکسته است .او مجموع بدهیهای
وزارتنیروبهبانکهاوپیمانکاران،نیروگاهداران ،تولیدکنندگان تجهیزات،
شرکتهای خدمات فنی مهندســی و ...را 33هزار میلیارد تومان اعالم
میکند و میگوید« :عمر بخش زیادی از این بدهیها به 8-7سال میرسد
 ،مثال اگر من  8سال پیش از وزارت نیرو 3میلیارد تومان طلبکار بودهام و با
این 3میلیارد میشد  Aتن مس خرید در این 8ساله با توجه به تورم و نرخ
ارزی که جهش پیدا کرده و بهرهای که به سیستم بانکی دادهام ،سرمایهام
به کجا رسیده است؟»
ت مدیره فدراسیون
در همینباره حمیدرضا صالحی ،دبیرکل و عضو هیا 
صادرات انرژی و صنایع وابسته نیز با اشاره به چالشهایی که بدهیها برای
شرکتهای حوزه صنعت برق به وجود آورده ،میگوید« :در نظر بگیرید
در طی این سالها از یک طرف شرکتهای طالبکار ارزش پولشان را از
دست دادهاند و از طرف دیگر هم به دلیل نداشتن نقدینگی نتوانستهاند
مثال وامها و قســطهای بانکی خود را پرداخت کنند و هر روز بر میزان
سودهای بانکی که باید پرداخت کنند افزوده شده است و حاال به  2تا 3
برابر رسیده ،درصورتی که مشکل اصلی آنها برای پرداخت نکردن بدهیها
عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت بوده است».
او میگوید« :زمانی یکی از معاونان وزارت نیرو به من گفت که ارزانترین
پول برای ما جیب پیمانکار است و در عمل این جمله به این منجر شده
اســت که دولت و وزارت نیرو همیشه روی منابع پیمانکاران حساب باز
کنند به جای اینکه مشکل بودجه خود را حل کنند .در نظر داشته باشید
وزارت نیرو حتی در طول این سالها اعتبار خود را نزد بانکها نیز از دست
داده و معموال بانکی حاضر نمیشود برای این وزارتخانه السی باز کند،
بنابراین تنها منبع این وزارتخانه بخش خصوصی است».
اما در این بین و برای حل این چالش فعاالن صنعت برق و بخش خصوصی
این حوزه عالوه بر تالش و مذاکره با مسئوالن و مقامات دولتی و مجلس
برای گرفتن مطالبات به دنبال وصول خسارتهای مالی خود نیز هستند.
به اعتقاد آنها مثال همانگونه که وزارت اقتصاد و دارایی درصورتی که کسی
مالیات خود را پرداخت نکند او را مشمول جریمه دیرکرد میداند و عالوه بر
مالیات خسارت هم دریافت میکند ،حاال این دولت است و باید بعد از چند
سال عالوه بر پرداخت دیون و بدهیهای خود خسارت نیز به صنعتگران و
فعاالن حوزه برق پرداخت کند تا آنها بتوانند به نوعی آسیبهای چند سال

گذشته را جبران کنند و برای فعالیت جانی دوباره بگیرند.
صالحی ،عضو اتاق تهران و ایران با اشــاره به پیگیریهایی که از طریق
سازمان مدیریت و برنامهریزی برای گرفتن حداقل هزارمیلیارد تومان
در یک سال به عنوان خســارت دیرکرد ،صورت گرفته است ،میگوید:
«خســارت از بدهی مهمتر اســت چرا که ارزش مطالبات پیمانکاران و
شرکتها از وزارت نیرو با گذشت زمان یکسوم شده است و باید جبران
شــود .در زمان دولت قبلی تالشهایی صورت گرفت تا از طریق دولت
الیحهای به مجلس ارائه و این خسارتها جبران شود اما با تغییر دولت
همهچیز نیمهکاره باقی ماند و حاال از طریق اتاق به دنبال آن هستیم تا
اقدامات الزم را انجام دهیم .پیشنهاد ما که با موافقت ریاست اتاق تهران
نیز مواجه شده این اســت که کمیتهای در اتاق تشکیل شود تا عالوه بر
ماجرای بدهیها ،خسارتها را نیز از طریق دولت و مجلس دنبال کند و به
ی که به اعتقاد علیرضا کالهی میتواند صنعت
سرانجام برساند ».سرانجام 
برق کشور را مجددا زنده و پویا کند و به شروع پروژههای جدید منجر شود.
قیمت پایین و دومینوی مشکالت
آنچه در کنار چالش بدهیهــای وزارت نیرو به بانکهــا ،پیمانکاران،
فروشــندگان و ...در صنعت برق باید مورد توجه قــرار گیرد و به اعتقاد
ی از مشکالت این صنعت
بسیاری از کارشناسان ریشه اصلی بخش مهم 
را در آن باید دنبال کرد بحث اقتصاد انرژی و واقعی نبودن ارزش برق در
کشور است؛ نگاه دولتی ،سوبسیدی و حمایتی که چند دهه است ادامه
دارد ولی انگار دولت به دنبال چارهای برای آن نیست .در نظر بگیرید هزینه
تولید هر کیلووات ساعت برق برای دولت حداقل و بدون در نظر گرفتن
قیمت سوخت حدود  72تومان است اما آن را تنها  50تومان به فروش
میرساند .یعنی در هر کیلووات ساعت آن نهتنها سودی نمیکند ،که 20
تومان (بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت) هم از جیبش پرداخت میکند
تا چراغ خانهها روشن باشد.
صالحی میگوید« :بحث قیمت انرژی مشــکل عمــدهای در تاریخچه
اقتصاد انرژی کشور است .یعنی کاالیی به نام برق تولید میشود ولی این
کاال ارزش واقعیاش روشن نیست و دولتها طی سالیان گذشته به جای
حل مسئله همیشه به دنبال پاک کردن صورت مسئله بودهاند و کاری
کردهاند که این کاال به عنوان کاالیی غیراقتصادی شناخته شود و حاصل
این اتفاق بهجز بیتوجهی به انرژی و بــه وجود آمدن بدهیهای کالن
وزارت نیرو چیزی نبوده است ».چالشی که به گفته او تنها راه چارهاش
واقعی کردن قیمت و دستاورد آن رقابتی شدن بازار و باال رفتن بهرهوری
برق در کشور است.
در همین زمینه علیرضا کالهی نیز صحبتهای خود را با طرح این مسئله
شروع میکند که نگاه به برق در کشور ما از دههها قبل نگاه به یک کاالی
تجاری نبوده بلکه همیشــه یک خدمت دولتی محسوب شده است .او
میگوید« :ارزانفروشی برق باعث شده که وزارت نیرو همیشه محتاج به
بودجههای عمومیو دولتی باشد درصورتی که قیمت برق را دولت باید
واقعی کند تا مصرف آن به صورت عادالنه صورت گیرد .چرا باید فردی که
در تهران و یک آپارتمان سهخوابه زندگی میکند و دهها وسیله برقی دارد

صالحی

زمانی یکی از
معاونین وزارت
نیرو به من گفت؛
ارزان ترین پول
برای ما جیب
پیمانکار است و
درعمل این جمله
به این منجر شده
است که دولت
و وزارت نیرو
همیشه روی
منابعپیمانکاران
حساب باز کنند
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بخش خصوصی
مشمول سوبسید برق شود و فردی که در یک چادر کوچک با یک المپ
زندگی میکند هم همان سوبسید را بگیرد؟ این عادالنه نیست و از طرف
دیگر نیز تشویق افراد به افزایش مصرف و بیتوجهی به صرفهجویی است».
قراردادهای یکطرفه
در کنار بدهیها و واقعی نبــودن قیمت برق در کشــور ،یکی دیگر از
چالشهای پیش روی صنعت برق و فعــاالن این صنعت بهویژه بخش
خصوصی قراردادهای یکطرفه است که به اعتقاد صالحی سوءاستفاده
دولتی و انحصار دولتی را به وجود آورده و باعث شده رقابت در این صنعت
بهدرستی شکل نگیرد.
صالحی با بیــان اینکه معموال قراردادهایی کــه با بخش خصوصی در
صنعت برق از سوی وزارت نیرو و یا زیرمجموعههای دولتی دیگر بسته
میشود یکطرفه است ،میگوید« :بیتوجهی وزارت نیرو به حقوق بخش
خصوصی در متن قرارداد مشکل مهمیاست؛ وزارت نیرو و چند شرکت
بزرگ دولتی صنعت برق با توجه به اینکه انحصار پروژهها را در دست دارند
معموال دست باالتری را نیز برای خود در قرارداد در نظر میگیرند و این در
شرایطی است که در بسیاری از موارد شرکتها برای داشتن کار و پروژه
چارهای جز پذیرش قرارداد ندارند».
او میگوید« :وزارت نیرو و شــرکتهای دولتی در قــرار ادها یکهتازی
میکنند و این ربطی به وضعیت مالی خوب یا بد دولت و وزارت نیرو ندارد؛
قراردادهایی که معموال "ترکمانچایشکل" بسته
میشوندودراینبینبخشخصوصیهمواقعاناتوان
از گرفتن حقوق خود است و در همین شرایط هم اگر
شکایت و نارضایتیاش را بیان کند در لیست سیاه
قرار میگیرد و دیگر از پروژه و کار خبری نیست».

صالحی

خسارت از بدهی
مهم تر است چرا
که ارزش مطالبات
پیمانکاران و
شرکت ها از
وزارت نیرو با
گذشت زمان یک
سوم شده است و
باید جبران شود
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نبود پروژه
کاهش پروژههای عمرانی و زیرســاختی و تعریف
نشدن پروژههای توسعهای در حوزههای مختلف
صنعت برق و از طرف دیگر نبود فرصتهای چندان
کاری به دلیل شــرایط رکود اقتصادی در داخل و
همچنین از بین رفتن بسیاری از موقعیتهای کاری
در خارج از کشــور به دنبال تحریمهای اقتصادی
کشور در سالهای گذشته چالش مهم دیگری بوده
است که گریبان شرکتهای مختلف صنعت برق
در حوزههای مختلف از خدمات فنی مهندسی تا
شرکتهای بزرگ نیروگاهساز را گرفته است و باعث
شده که آنها با کمبود کار و پروژه هم در داخل و هم در خارج روبهرو شوند
و چرخ شرکتشان با مشکل بچرخد.
البته در این بین دولت و وزارت نیرو نیز به عنوان بزرگترین مشتری و
کارفرمای صنعت برق کشور به دلیل نداشتن نقدینگی پروژههای جدیدی
تعریف نکردهاند و همه اینها به ورشکستگی و بیکاری شرکتها و تعدیل
نیرو و ...دامن زده است.
علیرضا کالهی که خود نیز شــرکت تولید کابل دارد و عضو اتاق ایران
و تهران اســت ،دراینباره میگوید« :فعال در کشور با نبود پروژه روبهرو
هستیم ،کسری سرمایهگذاری در حوزه صنعت برق در دولت دهم15هزار
میلیارد تومان بوده است و دولت جدید نیز بودجه و نقدینگی چندانی در
اختیار نداشته که سرمایهگذاری جدیدی صورت دهد ،چون خرابهای را با
بدهیهای کالن تحویل گرفته و توانایی برای حل مشکل نداشته .البته در
این بین متاسفانه برخی از موقعیتها نیز با عملکرد ضعیف مسئوالن در
جذب و استفاده از ظرفیتها از بین رفته و حاصل همه اینها جز نبود پروژه
و کار چیز دیگری نیست».
این مشکلی است که به گفته کالهی ،دولت باید با توجه به فرصتهای
بسیاری که در صنعت برق کشور وجود دارد و مدیریت صحیح آن را حل
کند و چرخ اقتصاد صنعت برق کشور را دوباره به حرکت درآورد .به اعتقاد او
و صالحی استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی با توجه به توافق هستهای
صورتگرفته میتواند شرایط مطلوبی را در سالهای آینده در صنعت برق
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کشور و استفاده از ظرفیتهای بکر این صنعت به وجود آورد.
البته کالهی معتقد است که در این بین دولت نیز باید از سرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی حمایت کند؛ او با بیان اینکه ما به دنبال سیاستهای
حمایتی غلط دهه  60نیســتیم ،میگوید« :با نگاهی به ده سال گذشته
سیگنالی که سیاستهای اقتصادی کشور به منِ صنعتگر و بهخصوص
صنعتگر برق میدهد این است که سرمایهگذاری نکن؛ ساختمان بخر،
مغازه راهاندازی کن ،اما به تولید وارد نشو .همه میگویند کسی که کارخانه
میزند یا باید دیوانه کار باشد یا عاشق .در این شرایط سیاستهای حمایتی
دولت باید به نوعی باشد که سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تشویق به
سرمایهگذاری کند و امکانات الزم را از نظر قانونی و ...بهراحتی در اختیار
قرار دهد».
او میگوید« :دولت اگر به دنبال افزایش تولید ،اشتغال و پیشرفت کشور
است باید ورق برگردد و سرمایهگذار ،ایران را بهجای دوبی ،استانبول و...
برای سرمایهگذاری انتخاب کند».
فرصتها و ظرفیتها
ایران :بکر از نظر فرصتهای صنعتی
صنعت برق یک صنعت زیرســاختی مهم اســت و ضعف در آن برای
حرکت چرخ اقتصاد تمام کشورها پاشنه آشیل محسوب میشود؛ یعنی
رشــد صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهــای انرژی جدید ممکن
نیست .حال با در نظر گرفتن همین موضوع صالحی
میگوید« :کشــور ما از نظر صنعتی کشور بکری
است بنابراین رشــد صنعتی و توجه به تولید انواع
محصوالت و کاالها در دستور کار باید باشد و تحقق
آن بدون انرژی و برق ممکــن نخواهد بود .در نظر
بگیرید به صورت کلی و بهجز انــرژی برق 15 ،تا
 20درصد هر نوع پروژهای از فرودگاهسازی گرفته
تا ساختمانسازی و ...در حوزه برق تعریف میشود؛
از سیم ،کابل و کنتور بگیرید تا تجهیزات اساسیتر
که در حوزه برق هستند .پس برای رشد صنعتی و
تولید که نیاز امروز کشور است ،برق و انرژی حرف
اصلی رامیزنند و ایــن یعنی فرصت و امکان برای
سرمایهگذاری».
نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه
در ماههای گذشته شاهد این هستیم که مسئوالن
کشــور از رئیسجمهور گرفته تا وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی از اشــتغال به عنوان اولویت اول کشور یاد میکنند و با
اشاره به 4میلیون دانشجو در کشور از نگرانیها درباره رشد آمار بیکاری
فارغالتحصیالن دانشگاهی میگویند؛ فارغالتحصیالنی که مزیت نسبی
بسیار مهمیبرای کشور محسوب میشوند ،به شرطی که ایران بتواند با
ایجادفرصتهایاشتغالمثالدرصنعتبرقبهبهترینشکلممکنازآنها
استفاده کند .علیرضا کالهی با اشاره به اینکه از بین 4میلیون دانشجوی
کشور نزدیک 700هزار نفر آنها در رشته برق و رشتههای مرتبط تحصیل
میکنند ،میگوید« :رئیس دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه استنفورد
سال 2008در مصاحبهای گفت که بهترین دانشجویان برق و الکترونیک
این دانشگاه از فارغالتحصیالن دانشگاه شریف ایران هستند .عالوه بر این
اگر بار علمیدانشجویان دیگر دانشگاههای کشور مانند امیرکبیر را هم در
یو
رشته برق در نظر بگیرید ،متوجه میشوید که ما از نظر کیفیت علم 
داشتن متخصص و نیروی انسانی در شرایط مطلوبی قرار داریم و این یک
فرصت طالیی برای هر کشوری محسوب میشود که نیروی انسانی جوان
و متخصص داشته باشد».
او با بیان اینکه یکی دیگر از مزیتهای کشــور ما بــه وجود مواد اولیه
بازمیگردد ،میگوید« :مس ،آلومینیوم ،روی ،مواد پلیمری و ...مواد اولیه
الزم برای صنعت برق محسوب میشود که ما در کشور منابع بسیار غنی از
هریک از آنها را در اختیار داریم .عالوه بر این از نظر ذخایر سوخت نیز جزو
کشورهایی هستیم که حرف اول را در جهان میزنیم؛ پس ما از مزیتهای

رئیس دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه استنفورد
چند سال پیش در مصاحبه ای گفت؛ بهترین
دانشجویان برق و الکترونیک این دانشگاه از فارغ
التحصیالن دانشگاه شریف ایران هستند

مهمیبرخورداریم که باید از آنها در جهت تولید استفاده کنیم».

مدار کردهایم ،میگوید« :وزارت نیرو با تشویق سرمایهگذاری در بخش
کاهش اتالف انرژی عالوه بر ایجاد فرصت کاری جدید و رشد اقتصادی در
کشور میتواند از ظرفیتهای ایجادشده برای صادرات برق استفاده کند
یا کمبودهایی را که هماکنون با آن روبهرو است جبران کند».
علیرضا کالهی نیز کاهش اتالف انرژی و پروژههای مرتبط با آن را فرصت
مناسبی برای سرمایهگذاری در صنعت برق میداند که دولت میتواند
با واگذاری آن به بخش خصوصی پتانسیلهای جدید به وجود آورد .او
میگوید« :تلفات یک چالش ملی است و ما در ایران با تلفات انرژی بسیار
باالیی روبهرو هستیم .در حالی که مثال مسئوالن کرهای اعالم میکنند
تلفات انرژی در کشورشان  3درصد است ،این عدد در ایران حدود  4برابر
است .پس بحث تلفات یک تهدید برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
اما درعین حال این موضوع میتواند در حال حاضر به یک فرصت هم برای
شرکتهای سرمایهگذار و بخش خصوصی تبدیل شود».
او با اشــاره به اینکه وزارت نیــرو باید از این موقعیت اســتفاده کند و
بوروکراسی را کنار بگذارد ،میگوید« :سرمایهگذاری در این زمینه براساس
برآوردها میتواند700هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند که این میتواند
فرصتی بسیار مهم برای کشور باشد».

بازار صادراتی منطقه
ی داخلی صنعت برق که با توجه به نیاز کشــور به رشد
درکنار بازار بوم 
صنعتی و میزان حجم مصرف داخلی میتواند بسیار پویا باشد ،یکی از
مزیتهای مهم ایران در صنعت برق بدون شــک بازار منطقه است که
فرصت انواع صادرات در صنعت برق کشور از خدمات فنی -مهندسی و
تجهیزات تا صادرات انرژی برق را برای وزارت نیرو و شرکتهای بخش
خصوصی این حوزه مهیا میکند؛ بازار صادراتی که سهم ایران هماکنون
از آن بسیار کم است.
عیلرضا کالهی با بیان اینکه صنعت برق پایدار جزو حقوق بشر است،
میگوید« :ما در کشورهای دورتادورمان با یک بازار بسیار بزرگ روبهرو
هستیم؛ بازاری که میتوان آن را به بازار صادراتی اولیه با حدود  300تا
400میلیون جمعیت (کشورهای همسایه همچون عراق ،افغانستان،
پاکستان و ...که نیاز جدی به انرژی و صنعت برق دارند) و بازار صادراتی
ثانویه مثل هند با1.2میلیارد جمعیت تقسیم کرد».
او در ادامه با اشــاره به ظرفیت و پتانســیل کشــوری مانند عراق برای
ســرمایهگذاری در صنعت برق میگوید« :در شــرایط کنونی نیمیاز
جمعیت کشور عراق برق پایدار ندارند و این نکته این کشور را به یک بازار
بسیار بزرگ تبدیل کرده است ،به گونهای که پیشبینیها نشان میدهد
این کشور در 15سال آینده بین 300تا400میلیارد
دالر کاال و خدمات در صنعت برق نیاز خواهد داشت
و این میتواند فرصتی طالیی برای سرمایهگذاری
شرکتهای ایرانی باشــد که در این بازار حضوری
فعال داشته باشــند و حداقل  30درصد سهم این
بازار را به دست آورند ،که اگر اینگونه نباشد کوتاهی
بزرگی صورت گرفته است».
عالوه بر کالهی ،حمیدرضا صالحی نیز بر صادرات
برق (تجهیزات ،خدمات و انرژی) از کشور به عنوان
یک مزیت مهم تاکید دارد و معتقد است دولت در
زمینه صادرات انرژی به کشورهای دیگر به بخش
خصوصی باید اجازه حضور فعــال و پررنگ بدهد.
او میگوید« :ظرفیت صادراتی برق از کشور امروز
حدود یکمیلیارد دالر است و این هم توسط دولت
انجام میشود در شرایطی که این ظرفیت صادراتی
میتواند به  7-6و حتی تا 10میلیارد دالر برســد
درصورتی که از مزیتها و سرمایهگذاریهای بخش
خصوصی در این زمینه استفاده و به بخش خصوصی فرصت حضور در
این بازار داده شود».

ن «هاب انرژی» شود
ایرا 
در کنار کاهش اتالف انرژی و اســتفاده از بازار صادراتی منطقه یکی از
فرصتهای مهم سرمایهگذاری و پتانسیلهای باال
در صنعت برق ایران که هماکنون از آن بهره چندانی
برده نمیشــود «هاب انرژی» منطقه بودن است.
ایران به دلیل شــرایط جغرافیایی و آب و هوایی به
دلیل اختالف دما میتوانــد ب ه هاب انرژی منطقه
تبدیل شود و به تبادل برق با توجه به شرایط بپردازد.
کالهی با اشاره به اختالف افق دوساعته در کشور
و اختــاف دمای شــدید در شــمال و جنوب که
امکان مبادله بــرق را فراهم مــيآورد ،میگوید:
«اختالف خیلی فاحشــی بین "پیک تابستان" و
"آف پیک زمستان" وجود دارد و این میتواند فرصت
ســرمایهگذاری مهمیبه کشور بدهد تا بتوانیم به
عنوان مبادلهکننده انرژی در منطقه عمل کنیم و
سود بسیاری از این راه به دست بیاوریم ».حمیدرضا
صالحی نیز با تاکید بر فرصت ایران برای تبدیل شدن
به «هاب انرژی» منطقه ،میگوید« :تبدیل کشور
بههاب انرژی و قــرار گرفتن این فرصت در اختیار
بخش خصوصی میتواند  10تا 20میلیارد دالر در آمد صادرات غیرنفتی
برای کشور به همراه داشته باشد و این تنها با تبادل انرژی اتفاق میافتد».

جلوگیری از اتالف انرژی
چالشی که فرصت صنعت برق کشور محسوب میشود و میتوان براساس
آن پروژهها و اشــتغالزایی باالیی به وجود آورد؛ اين تعریفی است که
باید از حجم باالی اتالف کنونی انرژی در کشــور ارائه داد که براساس
ی حدود  15درصد است ،یعنی  15درصد از برق تولیدشده
آمارهای رسم 
در نیروگاههای کشــور بعد از خروج و قرار گرفتن در شبکه تا به دست
مصرفکنندگان و مشتریان برسد از بین میرود .عددی که در مقياس
جهانی بسیار بزرگ است .حاال کاهش این ميزان اتالف انرژی در کشور که
باید طبق قوانین مختلف در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار گیرد ،یکی
از فرصتهای مناسب برای سرمایهگذاری در صنعت برق کشور در شرایط
کنونی محسوب میشود؛ فرصتی که دولت با توجه به اینکه هماکنون
منابعی در اختیار نــدارد و پروژههایی نمیتواند تعریف کند با کمک آن
میتواند بخشی از چرخه اقتصادی صنعت برق کشور را به حرکت درآورد.
به اعتقاد کارشناسان کاهش اتالف انرژی مصداق بازگرداندن آبِ از جوی
رفته به جوی است.
صالحی با اشاره به اینکه اگر ما مثال جلوی  1000مگاوات اتالف انرژی
را بگیریم به این معنی است که یک نیروگاه 1000مگاواتی جدید را وارد

انرژیهای نو
رویکرد جدید بسیاری از کشورهای جهان استفاده از انرژیهای پاک و
نو است و ایران نیز با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار که در این
زمنیه دارد مانند مناطق بادخیز و تابش شدید آفتاب در بسیاری از مناطق
ی از انرژی کشور را با سرمایهگذاری از این طریق تامین
میتواند بخش مهم 
كند و حتی به صادرات برق به کشورهای همسایه بپردازد.
صالحی در این باره میگوید« :ایران یکی از هشت کشور اول جهان از نظر
میزان تابش خورشید و تشعشعات آن است و از لحاظ بادی نیز چگالی در
مناطقیازایرانبسیارباالستواینهانشانمیدهدکهبراساسپیشبینیها
حدود 30مگاواتبرقبادیوحجمزیادیبرقخورشیدیدرکشورمیتوان
تولیدکرد.ولیتاکنونسرمایهگذاریدراینزمینههابسیارناچیزبودهوحاال
میتوان به این پتانسیلها با راهاندازی مزارع انرژی خورشیدی و بادی توجه
ویژه داشت .البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که نیاز سرمایهگذاری
در این بخشها بسیار باال و ارزی است ،بنابراین سیاستهای دولت به نوعی
حمایتیبایدباشدوقراردادهابلندمدتبستهشودتاسرمایهگذارانتشویق
بهاینکارشوند.عالوهبراین،برقتولیدیپاکرادولتبایدبهقیمتمناسب
خریداری کند و اجازه صادرات آن را به سرمایهگذاران بدهد».

کالهی

ارزان فروشی
برق باعث شده
که وزارت نیرو
همیشهمحتاج
به بودجه های
عمومی و دولتی
باشد درصورتی
که قیمت برق را
دولت باید واقعی
کند تا مصرف آن
به صورت عادالنه
صورت گیرد
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رسمایهگذاری
رسمايهگذارى
بازارسرمايهيکسالديگر
بهثباتميرسد

رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران تحلیل کرد
در شرایطی که پیش بینی های کارشناسان نشان می داد پس از
توافق هسته ای بین ایران و 5+1باید منتظر رشد بازارهای مالی و
بورسدرکشورباشیماماآنچهدرواقعیتبازارهااتفاقافتاد؛افت
و خیزهایبسیاربود کهنشان دادبازارباوجود توافق امید چندانی
به رشد در کوتاه مدت ندارد .درباره آینده بازارهای مالی و بورس
و پیش بینی های سرمایه گذاری و رشد بازار با علی سنگینیان
رئیسکمیسیونبازارپولوسرمایهاتاقتهرانگفتوگوکردهایم.

علي سنگينيان

رییس کمیسیون پول و بازار
سرمایه اتاق تهران

تحریمهاکه
سالها گریبانگیر
اقتصاد کشور
بوده است
وهمچنین
عدموجود
نقدینگی الزم
بهدلیل اعمال
سیاستهای
انقباضی دولت
از جمله عواملی
هستندکه
نمیتوان آثار
منفی آنها را در
کوتاهمدت از بازار
سرمای ه کشور
حذف کرد
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در روزهای گذشــته و پس از توافق هستهای بین ایران و 5+1
برعکس تصورات بسیاری از کارشناسان که انتظار رشد بازار مالی
وبورسراداشتندوپیشبینیهاییدراینزمینهانجامدادهبودند،
شاهد اف 
ت و خیز و به نوعی عدمتعادل در بازارهای مالی و بورس
بودیم؛فکرمیکنیدعلتاصلیایناتفاقچهبودوبهنظرشماریشه
اینتحوالتچیست؟
ریشــه واکنش عجیب و دور از انتظار بازار سرمایه نسبت به اخبار مثبت
توافق هســتهای را در رقابتهای سیاســی و تالش بــرای کماهمیت
جلوهدادن دستاوردهای توافقات هســتهای در فضای داخلی کشور باید
دید ،اما بهطور کل بیاعتمادی ســرمایهگذاران به بازار و اقتصاد کشور،
افق کوتاهمدت سرمایهگذاران و رفتار هیجانی آنها در واکنش به تغییرات
بازار ،پیشخورشدن قیمتها پیش از توافق هستهای ،افزایش قابلتوجه
خریدهای اعتباری پیش از اعالم نتیجه مذاکرات و عرضه آنها پس مشاهده
روند منفی بازار و از همه مهمتر عرضههای ســنگین توسط حقوقیها از
اساسیترین علل افت بازار سرمایه پس از اعالم نتایج مذاکرات بوده است.
البته با نگاهی عمیقتر به این موضوع میتوان عدمتعادل و واکنش منفی
بازار سرمایه را به موانع اقتصادی حاکم بر کشور نسبت داد .باالبودن نرخ
بهره بانکی و تمایل ســرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بانکها ،رکود
حاکم بر تولید کشور ،آثار منفی تحریمها که سالها گریبانگیر اقتصاد
کشور بوده اســت و همچنین عدموجود نقدینگی الزم بهدلیل اعمال
سیاستهای انقباضی دولت از جمله عواملی هستند که نمیتوان آثار
منفی آنها را در کوتاهمدت از بازار سرمای ه کشور حذف کرد.
باتوجهبهاینتحلیلهافکرمیکنیددرماههایآیندهبایدمنتظر
چه تحوالتی در بازارهای مالی و بورس باشیم؟ پیشبینی شما از
آینده بازار به چه صورت است؟
مسیریکهتاتصویبتوافقدرکشورهایمذاکرهکنندهواجراییشدنآن
باقی مانده است ،در کنار زمانبر بودن ظهور آثار حذف تحریمها در اقتصاد
واقعی ،باعث خواهد شد که در میانمدت شاهد واکنش فعاالن بازار به
توخیزبازارباشیم.انتظارمیرودکهبازارسرمایهکشور
اخباراینحوزهواف 
در یک افق درازمدت (بیشتر از یک سال) به تعادل و ثبات پایدار برسد و
بازدهی معقولی رابرای سرمایهگذاران خودبه ارمغانبياورد ،زیراباگذشت
زمانواثرگذاریآثارمثبتتصمیماتسیاسیازجملهتوافقاتهستهای،
بدونشکوضعیتاقتصادیکشوربهسمتبهبودوخروجازشرایطرکود
تورمی فعلی پیش خواهد رفت .البته حصول این شرایط مستلزم آن است
که دولت بهتدریج از سیاستهای انقباضی پولی به سمت ایجاد تحرک
بیشتر در تولید برود تا چرخهای قفلشده اقتصاد ایران به حرکت درآید.
بدینترتیب میتوان امیدوار بود که اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران به
بازار سرمایه دوباره احیا شود.
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بعدازتوافقهستهایشاهدگسترشورودهیاتهایخارجی
به کشور بودهایم؛ بهنظر شما مهمترین فرصتها و تهدیدات
بورسوبازارهایمالیدرماههایآیندهباتوجهبهتوافقهستهای
چه خواهد بود؟
یکی از مهمترین فرصتهــای پیش روی بازار ســرمایه پس از توافق
هستهای ،تقویت بخش ســرمایهگذاریهای خارجی بهعنوان موتور
متحرک رشد اقتصادی در کشور اســت .در این راستا بازارهای مالی و
سرمایه کشــور میتوانند با طراحی و ارائه ابزارهای مختلف به جذب
هرچه بیشتر این نوع سرمایهگذاری در کشور كمك کنند .اگر شرایط
تزریق سرمای ه خارجی برای تأمين مالی پروژهها که هماکنون بهدلیل
فقدان منابع راکد هستند ،فراهم شود ،در کنار بهبود و رشد اقتصادی
کشور نتايج مثبت دیگری مانند ورود ارز ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید،
آموزش نیروی کار و بهرهمندی از دانش و مهارتهای مدیریتی نیز به
همراهخواهدداشت.ورودسرمایههایخارجیبهبازارهایمالیایرانقطعاً
تأثیرمهمیدرافزایشعمقاینبازاروبهتبعآنامکانتأمينمالیطرحها
و صنایع خواهد داشت .از طرف دیگر ،تهدید تنگشدن عرصه فعالیت
بر صنایع و بنگاههایی که در سطح پایینتری از استانداردهای جهانی
فعالیتمیکنند،عدمبسترسازیمناسبدرحوزههایمختلفبهمنظور
بهرهگیری از فرصتهای ایجادشده در دوران پساتحریم مانند عد م تطابق
گزارشهایمالیشرکتهایایرانیبااستانداردهایحسابداریبینالمللی،
دشواری ارزیابی و سنجش ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای ایرانی
توسطسرمایهگذارانخارجیباتوجهبهعدمرتبهبندیاعتباریشرکتها،
احتمال بروز هیجانات سفتهبازی بهدلیل عمق اندک بازار سرمایه ،خطر
افزایش نرخ تورم در نتیجه آزادشدن منابع بلوکهشده ایران و افزایش پایه
پولی ،مداخالت دولت در قیمتگذاریها و بازارها ،ریسک افزایش نرخ ارز
بهدلیل کسری بودجه دولت و افزایش تقاضا برای ارز در دوران پساتحریم
از جمله چالشهای پیشروست.
بااجراییشدنتوافقاتهستهایشاهدلغوتحریمهاخواهیم
بود؛اینتحولبهنظرشماچقدرتأثیرمثبتدربازارمالیوبورس
خواهد داشت؟
سایه تحریم طی سالیان اخیر بر بخش وسیعی از اقتصاد ایران و بنگاههای
ایرانی سنگینی کرده اســت و همه فعاالن اقتصادی بهطور مستقیم یا
غیرمســتقیم تحت تأثیر نتايج منفی و بعضاً مثبت آن قرار داشتهاند.
متأســفانه تخمین دقیقی از میزان تأثیرپذیری اقتصــاد از تحریم در
دسترس نیست .بهعبارت دیگر هماکنون نمیتوان در مورد اینکه چند
درصد از وضعیت فعلی بنگاهها ریشه در مشکالت مرتبط با تحریم دارد و
چند درصد به مشکالت ساختاری اقتصاد ایران مربوط میشود ،قضاوت
صریحی داشت .اما آنچه مسلم اســت این است که رفع تحریمها تأثیر
مثبتی بر سود بسیاری از بنگاههای ایرانی پذیرفتهشده در بازار سرمایه
خواهد داشت.
با توجه به تحلیل بازار اگر بخواهید پیشنهادهاي مشخص
سرمایهگذاریبدهیددرچهزمینههاییخواهدبود؟آیابهصورت
کلی توصیه سرمایهگذاری در بورس را دارید؛ اگر دارید خرید
سهامدرچهبخشهاییراپیشنهادمیکنید؟
بیشکشرکتهاییکهبیشترینآسیبراازتحریمهادیدهاندوازحداکثر
ظرفیت خود به دلیل موانع تحریم نتوانستهاند استفاده کنند ،در دوران
پساتحریم نیز مترصد بیشترین رشد خواهند بود که از این میان میتوان
لونقل ،دارو ،خودرو و لیزینگ ،پتروشیمی و
به صنایع بانک و بیمه ،حم 
برق اشاره کرد.
البته تأثیر گشایش در تحریمها در سایر صنایع نیز بهمرور زمان مشهود
خواهد بود و دسترســی به بازارهای مصرف جهانی و منطقهای ،ورود
سرمایههای خارجی و کاهش بهای تمامشده تولید ،شرایط مطلوبی را در
درازمدت برای بیشتر صنایع رقم خواهد زد.

پیش بینیها نشان میدهد بازار سرمایه
طی یکسال آینده با تحول جدی مواجه
نمیشود.

70000

شاخص كل بورس در يك ماه گذشته

پس از توافق
سیرصعودی شاخص کل دوام زیادی
نداشــت و یک هفته پس از فروکش
کردن جو روانی ،بازار بازهم آرام شد.

توافق
همزمان با توافق هستهای پیش بینی
می شد ،شاخص بورس روند صعودی
قابل توجهی بگیرد .ایــن اتفاق هم
رخ داد.

انتظار
بازار پیش از توافق هستهای
روزهــا را با تردید ســپری
میکــرد .برهمین اســاس
حرکت شاخص به آرامی به
سمت صعود بود.

69000

68000
67000

66000

65000

توقفریزششاخص؟

پیشبینی آینده بورس :سرمایهگذاری خارجی در بورس احتماالً با رقمهای بسیار پایینی انجام خواهد شد
تحریمها در سالهای گذشته باعث شد تا افزایش تورمی بسیاری
را در اقتصادمان تجربه کنیم که این امر به نوعی صنایع بورسی را
تحت تأثیر قرار داد .چراکه افزایش تورم و نرخ ارز بر بازار سرمایه
برای مقطعی اثر مثبت دارد .طبیعی اســت که بهیکباره شــاهد
رشد چشمگیر سهام پتروشیمیها باشیم .وقتی شرایط طبیعی و
عادی نباشد هر اتفاقی ممکن است بیفتد .در این بین نیز عدهای
سوءاستفاده میکنند و از این شرایط غیررقابتی به نفع خود سود
میبرند .حضور کمتر شرکتهای خارجی در اقتصادمان برای یک
عده فرصت ایجاد کرد تا هر طور بخواهند به طور غیرشفاف معامله
انجام دهند و سودهای کالن ببرند اما در مقابل هر روز اقتصادمان
با مخاطره مواجه شد .بازار ســرمایه هم در این دوره دچار همین
مسئله غیررقابتی شدن ،انحصار و فساد شده است و امید داریم با
رفع تحریمها و فراهم شدن زمینه برای سرمایههای خارجی شاهد
تحول در این بازار باشیم.
البته بازار سرمایه ما به علت مشکالت زیرساختی که دارد یکشبه
نمیتواند از این رو به آن رو شــود و پذیرای سرمايهگذاران بزرگ
خارجی باشــد .باید قبول کنیم که بازارمان ،بازار بزرگی نیست.
اگرچه کارهایی در حوزه خصوصیســازی و توسعه بازار سرمایه
انجام شده است اما الزم است این بازار بیشتر توسعه پیدا کند.
در این بین یک نگرانی که داریم این است که پس از رفع تحریمها،
با فساد سیستماتیک ،چه کسانی حاضرند بیایند و سرمايهگذاری
کنند؟ البته ما نیز در این زمینه کار چندانــی انجام ندادهایم .به
عبارتی آمادهسازی برای ورود سرمايهگذاری خارجی نکردهایم.
بهخصوص اینکه نتوانستيم شرکای مناسبی پیدا کنیم .به طور
مثال چه زیرســاختهایی آماده کردهایم تا سرمايهگذار خارجی
ال این مفهومش این
راغب شــود در این بازار حضور پیدا کند؟ اص ً
نیست که ما هیچ زیرســاختی نداریم ،ولی زیرساختها در واقع
فراهم نیست تا سرمايهگذار خارجی را جذب کند که از همین فردا
بعد از برداشته شدن تحریم وارد بازار سرمایهمان شود.
هماکنون کمبود نقدینگی در بازار سرمایه مشهود است .در شرایط

کنونی همه انتظار دارند که با برداشته شدن تمامی تحریمها ،پول
هنگفتی وارد بازار شود و مشکالت را حل کند .اما باید توجه کنیم
که ما به لحاظ فرهنگی هم آمادگی نداریم .خاطرم هست در سال
 85یک مدیرصندوق سرمايهگذاری حرفهای برای سرمایهگذاری
از انگلیــس به ایران آمده بود .پس از مذاکراتمان ایشــان را برای
بازدید به داخل تاالر آوردیم .در آنجا سهامدارانی که متوجه قضیه
شده بودند به ما تذکر دادند که شــرکتها را مفت و ارزان به این
خارجیها نفروشید .اینجا بود که ما در دوگانگی قرار گرفتیم که
باالخره تکلیف چیســت .از یک طرف میگوییم وضع بازار خراب
اســت و نیاز به نقدینگی داریم و از یک طرف دیگر میبینیم که
سهامداران مدعی و معترض میشوند که شرکتها را به خارجیها
مجانی نفروشیم .به نظر من روی مسئله فرهنگی کار نشده است
که سرمایهگذار خارجی در کنار ســودآوری شخصی خود ،برای
اشتغالزایی و کمک به توسعه کشور هم مفید است.
عالوه بــر اینها عدم عضویــت در  IOSCOو ضعفهای مقرراتی
داخلی باعث میشود سرمایهگذار نهادی خارجی وارد بورس ایران
ال شخصی اخیرا ً از ســوئیس به ایران آمده و شرکتی را
نشود .مث ً
ثبت کرده است ،اما ظرف پنج ماه گذشته نتوانسته برای خود در
ایران حساب بانکی باز کند .این است که به نظر من سرمایهگذاری
خارجی در بورس احتماالً با رقمهای بســیار پایینی انجام خواهد
شد ،چراکه هیچ سرمایهگذار نهادی به ایران نمیآید.
اما نکته مهم این است که در عوض ما میتوانیم بورس خودمان را
ال همانطور که بانک توسعه اسالمی داریم،
بینالمللی کنیم .مث ً
بورس کشورهای اسالمی هم راه بیندازیم .در زمان مدیریت من
بر شــرکت بورس ،این ایده با مخالفت ترکها همراه شــد .آنها
مدعی شــدند اگر این بورس راه بیفتد نقدینگی از بورس ترکیه
خارج و به این بازار وارد میشــود .اما باالخره باید تالش کنیم که
شــرکتهایمان را وارد بازارهای بینالمللی کنیم .ولي متأسفانه
ضعف ما این است که گزارشگری مالی ما بر اساس زبان بینالمللی
 IFRSنیست.

علی رحمانی

مدیرعامل پیشین بورس

هماکنون کمبود
نقدینگی در بازار
سرمایهمشهود
است .در شرایط
کنونیهمه
انتظار دارند که
با برداشته شدن
تمامیتحریمها،
پولهنگفتی
وارد بازار شود و
مشکالت را حل
کند .اما باید توجه
کنیم که ما به
لحاظفرهنگیهم
آمادگی نداریم
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راهربد

دیدگاههای اقتصاددانان درباره وضعیت
ایران در پساتحریم

پشت
دیوارهای تحریم

29

میلیارد دالر ،میزان پولهای بلوکه شده
ایران در دوران تحریم

2/5

آخرین تحلیــل بانک جهانی نشــان
میدهد ،پس از رفــع تحریم ها ،میزان
ســرمایهگذاری خارجی در ایران 2/5
برابر بیشتر میشود

3

برآورد بانک جهانــی تایید میکند در
بهترین حالت جذب ســرمایهگذاری
خارجــی در ایران بــه  3میلیارد دالر
میرسد

36
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عکسها :رضا معطریان

در این پرونده دیدگاههای اقتصاددانان در مورد
اقتصاد ایران در روزهای پساتحریم را میخوانید
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پولهای بلوکه شده ،معجزه میکند؟
پنهانکاری ،دلیل ارقام متفاوت پولهای بلوکه شده

مسعود نیلی

همیشه بیکاران
بخشــی از جمعیت جوانان ایــران برای
همیشــه فرصت حضور در بــازار کار را از
دســت دادهاند و این محصول دولت قبل
است.

سعید لیالز

سرمایهبرباد؟
سرمایهگذار خارجی بدون حضور شریک
ایرانی نمیتواند در ایران موفق باشد.

به دنبال توافق روی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
بین ایران و گروه  5+1بحثهای زیــادی درباره میزان
داراییهای بلوکهشــده ایران و چگونگی استفاده بهینه
از این منابع دامن گرفته اســت .در این نوشــته تمرکز
روی مسئله برآورد این داراییها و میزان اهمیت آنها در
روند آینده اقتصاد ایران است.در مورد اندازه داراییهای
بلوکهشده ارقام متفاوتی از گوشه و کنار اعالم شدهاند که
به نظر متناقض ميرس ند .ولی قدری کندوکاو در علل این
تفاوتها نشان ميدهد که احتماال دو عامل عمده پشت
چندگانگی برآوردها است .یک عامل مهم کوشش دولت
و بانک مرکزی در گذشته برای مقابله با تحریمها از طریق
پنهان کردن اطالعات در مورد داراییهای خارجی ایران
و چگونگی استفاده کردن از آنها است .در نتیجه ،به خاطر
کمبود اطالعات ،خیلی از اظهار نظرها بر اساس حدس
و گماناند و طبعا تفاوتهایی دارند .دومین عامل مهم
مسئله تعریف دارایی بلوکهشده است.
این تعریف در مورد ســپردههایی که بانک مرکزی در
حسابهای بانکی در کشورهای دیگر داشته و مستقیما
توسط دولتهای خارجی مسدود شده کامال روشن است و
بانک مرکزی مقدار اینگونه سپردهها را حدود29میلیارد
دالر اعالم کرده است .ولی سپردههای خارجی دیگری
هم هستند که مستقیما بلوکه نشدهاند ولی استفاده از آنها
محدود شده است ،مثل پولهایی که توسط موسساتی
در چین و روسیه نگهداری ميشوند و بانک مرکزی از آنها
برای بعضی پرداختها استفاده ميکرده است ،اما این کار
پرهزینه بوده و بیشتر برای واردات از آن کشورها به کار
گرفته شده است .از اعداد اعالمشده چنین برميآید که
ارزش این نوع سپردهها باید حدود 35میلیارد دالر باشد.
یک مقدار از درآمدهای ارزی گذشــته هم به طرقی در

محمد علی نجفی

نتایجی در راه است؟
اثرات توافق هســتهای بزودی در اقتصاد
ایران نمایان میشود .حداقل دو تا سه ماه
زمان نیاز است.
38
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هادی صالحی اصفهانی
استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا

اختیار شرکتها و بانکهای داخلی گذاشته شدهاند تا
از آنها استفاده کنند و به شکلهای متفاوتی تحریمها را
دور بزنند .این مبالغ هم که احتماال بالغ بر35میلیارد دالر
ميشوند فعال به شکل وام هستند و در طول زمان به بانک
مرکزی مسترد خواهند شد.
به این ترتیب ،به نظر ميرسد مبلغی که مستقیما بلوکه
شده و بهزودی آزاد خواهد شده همان 29میلیارد دالر
است که بانک مرکزی اعالم کرده است .البته توافق برجام
دسترسی به 70میلیارد دالر دیگر را هم آسانتر ميکند
و بنابراین ارزی که آزادانه در اختیار بانک مرکزی خواهد
بود بیش از 29میلیارد دالر خواهد بود .این را هم اضافه
کنمکهبانکمرکزیاحتماالداراییهایخارجیبیشتری
در اختیار دارد ،از جمله طال و اســکناس دالر ،که از آنها
برای مدیریت بازار ارز اســتفاده کرده و خواهد کرد.یک
نکته اساسی که در بسیاری از بحثها راجع به داراییهای
بلوکهشده از قلم افتاده این است که بعید به نظر ميرسد
آزاد شدن آن پولها اثر بزرگی روی میزان واردات ایران
در چند سال آینده داشته باشد؛ به این دلیل که به احتمال
قوی بانک مرکزی از این داراییها بیشتر به عنوان پشتوانه
سیاســت ارزیاش در ثبات بخشــیدن به روند نرخ ارز
استفاده خواهد کرد تا اینکه آنها را برای کاهش نرخ ارز و
افزایش واردات هزینه کند .از نقطهنظر واردات و تولید،
موضوع مهمتر از آزاد شدن داراییهای بلوکهشده ،کاهش
هزینه صادرات و واردات اســت که ميتواند تراز تجاری
مثبت بزرگی ایجاد و زمینه رشد اقتصادی چشمگیری
را فراهم کند .با اجرای سیاســتهای مشوق تولید ،این
تراز تجاری ممکن است بهسادگی به 30میلیارد دالر در
سال برسد و بهزودی داراییهای آزادشده را تحتالشعاع
قرار بدهد.

موضوع مهمتر از آزاد شدن
داراییهای بلوکهشده،
کاهش هزینه صادرات و
واردات است که ميتواند تراز
تجاری را مثبت کند

بخش خصوصی امیدوار است ،دولت به سمت مداخله
کمتر در فضای اقتصادی ایران پیش برود .در این شرایط
احتمال رونق بیشتر اقتصادی نیز ایجاد میشود.

آمادگی ادغام با اقتصاد جهانی را نداریم
ی غنینژاد:دولت دالرهایش را پیشخور کرده است
موس 
مريم موسيپور

مذاکرات هستهای ایران با کشورهای  5+1که منجر به توافق هستهای وين شد ،انتظارات بسیاری را در جامعه ایجاد کرده
است و حاال بسیاری منتظرند که شــاهد تغییر و تحوالتی بزرگ در جامعه و بهخصوص در بخش اقتصادی باشند .تشدید
تحریمهای اقتصادی در چند سال اخیر ،فشار زیادی بر بخشاقتصادی کشور وارد کرده است که متعاقب آن این فشار به
مردم منتقل شد .اما حاال در شرایطی که توافق به دســت آمده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است ،بسیاری از فعاالن
اقتصادی از شرایطی که فکر میکنند رفع تحریمها ممکن اســت ایجاد کند ،ابراز خرسندی میکنند .همه از برنامههای
اقتصادی درست و لزوم اجرایی شدن آنها سخن میگویند .در این شــرایط دکتر موسی غنینژاد بر کنترل تورم و ادامه
کاهش آن از سوی دولت بهعنوان اصلیترین دستاورد دولت یازدهم تاکید میکند .او که عضو هیات علمی دانشگاه صنعت
نفت است همچنین معتقد است که دولت باید در این شــرایط به صورت جدی برای آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار
گام بردارد .این اقتصاددان لیبرال ،مشکالت اقتصادی ما را ناشی از تحریم و همچنین سوءمدیریتی میداند که در دولت
قبل وجود داشت و شرایط کنونی را برای ما رقم زد .غنینژاد همچنین برخی ابراز نگرانیها را در خصوص افزایش واردات
بیرویه به کشور در اثر آزادشدن دالرهای بلوكهشده ،قابل اتکا نمیداند ،چراكه میگوید :بخش بزرگی از داراییهای ایران
که آزاد میشود ،داراییهای بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نیست و دولت دالرهای خود را پیشخور کرده است؛ پس
این موضوع که مقدار معتنابهی دالر به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد و سیل بنیانکنی ایجاد خواهد کرد ،موضوعیت
توگوی ماهنامه آیندهنگر با وی را در زیر میخوانید.
ندارد .مشروح گف 
توافق هستهای ایران و کشورهای  5+1در وين که اجرای آن
به لغو تحریمها منجر خواهد شــد ،انتظار ایجاد تغییر و تحول
در اقتصاد کشور را در میان مردم ایجاد کرده است ،به نظر شما
اصلیترین برنامههای دولت برای اســتفاده از این فرصت لغو
تحریمهاچهبایدباشد؟
در درجه اول ،اعتقاد دارم که دولت باید دستاوردهای مرتبط با کاهش تورم
را با تالش حفظ کند و حتی تورم را بیشتر از مقدار فعلی کاهش دهد؛ به این
معنا که تورم15درصدی که در حال حاضر ما گرفتار آن هستیم در سطح
دنیا تورم باالیی است که باید آن را پایی 
ن بياوریم .اجرای این سیاست برای
اينكه بتوانیم در سطح بینالمللی وارد شویم و حرفی برای گفتن داشته
باشیم ،بسیار مهم است چراكه اگر تورم ما نامتناسب با ن ُرمهای جهانی باال
باشد ،نمیتوانیم توان رقابتیمان را تقویت کنیم .پس اولین قدم آن است
که دولت تمرکز خود را روی کنترل تورم حفظ کند و به صورت جدی برای
پایین آوردن آن تالش کند .مسئله بعدی که بیارتباط با این موضوعات هم
نیست ،مسئله دچار بودن اقتصاد کشورمان به رکود است؛ دولت باید برای
حل این مشکل و ایجاد اشتغال ،فضای کسب و کار و فضای عمومی اقتصاد
را مناسب کند تا هم سرمایهگذاری داخلی افزایش یابد و هم سرمایهگذاری
خارجی جذب شود .شرایط فعلی و توافق ایجادشده بین ایران و کشورهای
 5+1بهشتابگرفتنجذبسرمایهگذاریداخلیوخارجیدرایرانکمک
میکند ،پس دولت نیز باید زمینه الزم را برای این کار فراهم کند .فراهم
کردن زمینه این کار نیز مستلزم امن بودن ،آسان بودن و آزادی این فضاست
که از این جهت ما رتبه خوبی در دنیا نداریم .هنوز کشور ما گرفتار مجوزها،
مقررات و موضوع قیمتگذاری است و سیطره اقتصاد دولت در کل جامعه
و کل فعالیتهای اقتصادی دیده میشود که این موضوع مهمترین نقطه
ی
ضعف اقتصاد ماست .بنابراین دولت باید به صورت جدی برای آزادساز 
و بهبود فضای کسب و کار گام بردارد .حاال مثل سابق ،بهانه کشورهای
خارجی و تحریمها وجود ندارد ،هرچند که مشاهده تاثیرات رفع تحریمها
چهار تا شش ماه به طول میانجامد و بهسرعت نمیتوان اثر رفع تحریم را
دید .به هر صورت انتظار این است که دولت در شرایط فعلی همانند وقتی
که فشــار تحریمها وجود ندارد ،برنامهریزی و به صورت جدی به اجرای
سیاستهای آزادســازی اقتصادی که الزمه بهبود فضای کسب و کار و
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است ،کمک کند .به عقیده من ،در

تورم است و کنترل آن به انضباط مالی و پولی
شرایط فعلی ،گام اول ،کنترل 
دولت یعنی انضباط بودجهای دولت و انضباطی که بانک مرکزی باید در
جهتکنترلحجمپولونقدینگیوپایهپولیاعمالکند،بازمیگردد.برای
بیرون آمدن از شرایط رکود فعلی نیز دولت باید به فکر آزادسازی اقتصاد
کشور باشد تا سرمایه داخلی و خارجی را جذب کند.
بر اساس گفتههای شما میتوانیم بگوییم که در شرایط فعلی،
اقتصاد کشورمان ،آمادگی ادغام با اقتصاد جهانی را ندارد؟
بله ،در شرایط فعلی به دلیل تورم باال و به دلیل باال بودن تعرفههای ما و
همچنین مناسب نبودن فضای کسب و کار ،توانایی الزم را برای اينكه
آستینها را باال بزنیم و در عرصه جهانی وارد شويم و در این عرصه قادر به
رقابت باشیم نداریم .واقعیت این است که ما در این شرایط نیستیم ،پس
باید برای رسیدن به آن تالش کنیم.
لغو تحریم آزاد شدن دالرهای بلوكهشده ایران را بسیاری به
معنای سرازیر شدن کاالهای وارداتی به کشور میدانند ،شما تا
چه اندازه با این نظر موافقید و به نظرتان در صورت صحت داشتن
این موضوع ،دولت چه وظیفهای بر عهده دارد؟
سوال مهمی مطرح کردید ،اما برای پاسخ دادن به این سوال باید به دو نکته
توجه کنیم .اول اينكه درآمدهای دولت به آن صورت که تصور کنیم مقدار
معتنابهی دالر به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد و سیل بنیانکنی ایجاد
خواهد کرد ،موضوعیت نــدارد .به تصور من ،بخش بزرگی از داراییهای
ایران که قرار است آزاد شــود ،داراییهای بانک مرکزی بوده و متعلق به
دولت نیست ،به این معنا که دولت آنها را پیشخور و به ریال تبدیل کرده
و ریال آن را از بانک مرکزی گرفته و هزینه کرده اســت .بنابراین بخش
زیادی از دالرها متعلق به بانک مرکزی اســت ،هرچند رقم دقیقی از آن
ندارم .بسیاری از کارشناسان نیز مثل من فکر میکنند .پس این موضوع
که دولت دستش باز است که با درآمدهای زیاد خود ،برخی سیاستهای
کند ،اصال موضوعیت ندارد .اما با
اقتصادی مانند واردات بیرویه را اجرایی 
باال رفتن تولید و صادرات نفت و بهبود شرایط اقتصادی داخلی ممکن است
درآمدهای ارزی ایران یا درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کند ،آن وقت،
موضوعی که شما به آن اشاره کردید ،قابل بررسی است و برای جلوگیری
از رخ دادن آن ،انضباط مالی و پولی باید رعایت شــود .در درجه اول برای
رقابتپذیر کردن اقتصاد ملی ما ،دولت و بانک مرکزی نباید اجازه دهند که

آزادسازی
اقتصادی از
 ٢٥سال قبل
در دستور کار
قرار گرفت و
سیاستهایکلی
اصل  ٤٤ابالغ
شد که بسیار
مفید و مهم بود
اما عمال اجرا
نشد و خصوصی
سازیهای
گسترده
انجامشده
ظاهری بود
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درصد دقیق
تاثیرگذاری
تحریمها را
نمیتوانتعیین
کرد و برای آن
عدد و رقم ارائه
داد .در حقیقت
نمیتوان گفت
دقیقاچقدر
از مشکالت
اقتصادی ما به
تحریم و چه
مقدار از آن به
سوءمدیریتی که
قبال وجود داشت،
بازمیگردد
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نرخ ارز از سطح معقولی پایینتر برود و اگر درآمدهای ارزی زیاد شد باید
با اجرای سیاستهای پولی از پایین آمدن نرخ ارز جلوگیری کنند .به هر
میزان که نرخ برابری ارز پایین بیاید و ریال تقویت شود صادرات متضرر
ميشود و واردات افزایش مییابد .همچنین در شرایط فعلی باید به سمت
کاهش تعرفهها حرکت کنیم ،بنابراین تنها چیزی که میتواند اقتصاد ملی
ما را با توجه به تورم داخلی از رقابت خارج كند سیاستهای ارزی و نرخ ارز
است و دولت و بانک مرکزی باید در این خصوص حساس باشند و نرخ ارز را
درست تنظیم کنند .در حقیقت آنها باید از گذشته درس بگيرند و پول ملی
را بهگونهای تقویت نکنند که باعث کاهش صادرات و افزایش واردات شود.
توانکارشناساناقتصادیکشوررابرایمشاورهدادنبهدولتدر
چه اندازهای میدانید؟ برخی معتقدند که استفاده از کارشناسان
مجرب خارجی میتواند برای استفاده از این فرصت مفید باشد،
بهعقیدهشمااینموضوعمیتواندصحیحباشد؟
اگر دوران قدیم بود و تعداد تحصیلکردههای ما و کسانی که از دانشگاههای
معتبر دنیا فارغالتحصیل شدند محدود بود ،باید این کار را میکردیم .اما
در شرایط فعلی ،من فکر نمیکنم که نیازی به این کار باشد .اکنون میشود
در کنار کارشناسان داخلی از خدمات خارجیها نیز استفاده کرد .این کار
ش خصوصی
ش خصوصی میتوانند انجام دهند .بخ 
را هم دولت و هم بخ 
البته منعی برای این کار ندارد و بر حسب منافع و تشخیص خود میتواند از
مشاوران خارجی استفاده کند ،اما این موضوع به عنوان یک ضرورت مطرح
نیست ،چراكه ما به اندازه کافی کارشناس و تحصیلکرده و فارغالتحصیل
دانشگاههای معتبر در کشور داریم .حتی ایرانیهای مقیم در خارج از کشور
نیز سطح کارشناسی باالیی دارند و میتوانیم از آنها هم استفاده کنیم .به
هرحال ما در شرایط فعلی نیاز مبرمی به استفاده از کارشناسان خارجی
همانند 60یا 70سال قبل ،نداریم .البته من باز تکرار میکنم منعی در این
کار نمیبینم که چه دولت و چه بخشخصوصی در صورت احساس نیاز از
مشاوران خارجی نیز استفاده کنند.
یکی از سواالتی که در ابتدای اعالم خبر توافق هستهای ایران با
کشورهای 5+1برای بسیاری ایجاد شد ،واکنش بازارهای مختلف
برخالف انتظارات بود .شما واکنشهای بازارها به اعالم این خبر را
چگونه ارزیابی میکنید ،آیا ممکن است دولت در جهتدهی به
اینواکنشهانقشیداشتهباشد؟
فکر نمیکنم که دولت در یک بازه زمانی کوتاه ،کاری کرده باشــد .فکر
میکنم که این اتفاق خودبهخــود افتاد و علت آن نیــز به این موضوع
برمیگردد که انتظار پایین آمدن نرخ ارز و انتظارات مثبت در خصوص
بورس ،در روزهای آخر مذاکرات به اوج خود رسید .تصور بازار این بود که
توافق با احتمال 90درصد انجام میشود ،بنابراین بازار قبل از توافق ،رفتار
خود را با انتظارات تنظیم کرده بود .با قطعی شدن توافق به دلیل اينكه
قبال تاثیر آن در بازار رخ داده بود و آنچه که پیشبینی میکردند انجام شده
بود ،بازارها به حالت عادی و نرمال خود بازگشتند .با توجه به رکود داخلی
موجود در کشور ما به نظر من عکسالعمل بازارها نرمال و طبیعی بود اما
من فکر نمیکنم این موضوع ادامه یابد .نرخ ارز کمی باال رفت اما نمیتوان
انتظار داشت که دوباره نرخ ارز باال برود بلکه در همان وضعیتی که از قبل
بود و در یک وضعیت تعادلی باقی خواهد ماند .بازار بورس هم قبال بیش از
اندازه باال رفته بود به این معنا که خوشبینیها بسیار زیاد بود اما حاال در
حال وفق دادن خود با واقعیتهاست .پس بازار بورس هم به وضعیت نرمال
خود بازخواهد گشت و بیش از اندازه باال نخواهد رفت.
آیا میتوان این طور تصــور کرد که از آنجا که هنوز تحریمها
برداشته نشده ،دالری وارد کشور نشده و هیچ اتفاقی که صورت
عملی لغو تحریمها باشد نیفتاده است ،بازارها نیز واکنش مورد
انتظار را نداشتهاند و با لغو عملی تحریمها باید منتظر واکنش
بازارها بود؟
بله،ممکناستدرآنمرحلهباتوجهبهپیشبینیهايیکهانجامشدهاست
در این بازارها تغییری رخ دهد ،اما آنجا هم تغییر شدید و به صورت تالطم
بازار نخواهد بود .تولیدکنندهها و فعاالن اقتصادی ما بهخوبی میدانند که
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در وضعیت فعلی در چه شرایطی هستیم و به کدام جهت میرویم بنابراین
اتفاقی که بر اساس آن انتظار داشته باشیم که شوکی به بازار وارد شود ،رخ
نمیدهد.اینموضوعیعنیبازگشتبهوضعیتنرمالنیزبسیارخوباست
چراكه ادامه دادن وضعیت نرمال به نفع اقتصاد ایران است تا دچار نوسان
و تالطمهای شدید نشود.
رفع تحریمها را تا چه اندازه بر حل مشکالت اقتصادی کشور،
تاثیرگذارمیدانیدوبهنظرشمابهجزتحریم،چهموضوعیموجب
ایجاد اینهمه مشکالت در اقتصاد کشور شده است؟
درصد دقیق تاثیرگذاری تحریمها را نمیتوان تعیین کرد و برای آن عدد و
رقمارائهداد.درحقیقتنمیتوانگفتدقیقاچقدرازمشکالتاقتصادیما
بهتحریموچهمقدارازآنبهسوءمدیریتیکهقبالوجودداشت،بازمیگردد.
در هر صورت هردو مشکالت اقتصادی به وجودمیآمد .یعنی اگر تحریم
اتفاق نمیافتاد باز اقتصاد ما دچار مشکل میشد .سوءمدیريتی که قبال
وجودداشتباپایینآمدندرآمدهاینفتیکهارتباطیهمباتحریمنداشت
بود باز به وجود میآمد و ما باز هم امروز مشکالت
و مسئله بازارهای جهانی 
اقتصادی داشتیم ،اما تحریم نیز مقداری این مشکالت را تشدید کرد .حاال
مشکل تحریم در حال حرکت به سمت حل شدن است به این معنا که ما
به احتمال زیاد دیگر در فشار تحریم قرار نخواهیم داشت و در بخشهایي
مانند حوزه نفت ،نظام مالی و انتقال پول و غیره نیز مشــکلی برایمان به
وجود نمیآید .بنابراین ما اکنون باید به مدیریت اقتصاد داخلی توجه کنیم.
مشکلمادرهشتسالدولتهاینهمودهمبیشترازهمهبهسیاستهای
نادرستی که دولت در پیش گرفته بود ،بازمیگردد .سیاستهای انبساطی
مالی و پولی بسیار شدید که با اتکا به درآمدهای نفتی زیاد در پیش گرفته
شــده بود ،معضل بزرگی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد .تولید داخلی را در
شرایطی که ظرفیت ارزی ما خیلی باال بود ،بهشدت تحت تاثیر قرار داد و
به آن ضربه زد .یعنی با واردات زیاد با نرخ ارز پایین ،دولت نهم و دهم کمر
اقتصاد ملی را شکستند .حاال ما باید در جهت معکوس آن حرکت کنیم .اما
جهتمعکوسایننیستکهسیاستهایتعرفهایاجراكنيموتعرفهراباال
ببریم ،چراكه اگر در این زمینه در جهت آنچه در دنیا اتفاق میافتد ،حرکت
نکنیم وارد شدن ما به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه میشود؛
یعنی باید فکر کنیم که دیر یا زود ما باید به عضویت این سازمان دربیاییم و
در آنجا باید سیاستهای تجاری خود را اصالح كنيم و نظام تعرفهای خود
را نیز کاهش دهیم .بنابراین سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی ،نباید
سیاس 
ت محدود کردن واردات از طریق افزایش تعرفهها باشد ،بلکه باید از
طریق واقعی کردن و اصالح سیاستهای ارزی این کار را انجام دهیم .ما
باید سیاستهای ارزی خود را درست و آن را تعدیل کنیم.
یکی از مهمترین مشکالت اقتصادی در کشور ما تاثیرپذیری
اقتصاد از سیاست اســت و تا این مشکل برطرف نشود ،به نظر
نمیرسدکهبتوانيممنتظرتغییروتحولیشگرفدرادارهاقتصاد
کشورباشیم.بهنظرشمارفتاردولتدردورانپساتحریمبرایجدا
کردن اقتصاد از سیاست ،چگونه باید باشد؟
بله ،همانطور که اشاره شــد اقتصاد ما بهشدت سیاستزده است و این
موضوع چیزی نیست که دولتمردان و مسئوالن آن را ندانند .آقای روحانی
رئیسجمهوری بهصراحت به این مسئله اشــاره کرده است که اقتصاد
همیشه در ایران به سیاســت یارانه داده است درحالی که باید برعکس
آن اتفاق بیفتد ،یعنی به جای اينكه اقتصاد وسیلهای و ابزاری در اختیار
سیاستمداران برای پیش بردن شعارها و سیاستزدگی خودشان باشد،
سیاست باید زمینههای الزم را برای پیشرفت و توسعه اقتصاد فراهم کند.
همه ما امیدواریم که دولت فعلی ،دولت کارشناسان و متخصصان باشد و
اقتصاد را قربانی اهداف سیاسی بهویژه شعارهای آرمانی بیپایه و سیاسی
نكنند .دولت این موضوع را قبول دارد و باید مراقبت باشد که قولی را که
داده است ،اجرایی کند .در دولتهای نهم و دهم همهچیز در اختیار خدمت
به شعارهای سیاسی بود و برای شعارهای عوامفریبانه و پوپولیستیِ دولت
یارانه نقدی و پول توزیع میشد .دولت یازدهم این سیستم را قبول ندارد
و معتقد نیست که برای کسب محبوبیت باید به سیاستهای عوامگرایانه

و پوپولیستی بها دهد .اما کارشناسان و تحلیلگران هم باید مواظب باشند
که دولت روی قولی که داده است ،بایستد و از مسیری که انتخالب کرده
است منحرف نشود.
آیاممکناستدردورانپساتحریموباورودسرمایههایجدید
به کشور همانطور که شما به آن اشاره کردید ،تولید داخلی و
اشتغال کشور به خطر بیفتد و خارجیها بتوانند بازار ایران را به
دستبگیرند؟
دولت نهم و دهم با افزایش درآمدهای نفتی دولت ،شیر واردات را باز کرد،
ت را دولت
نرخ ارز را پایین نگه داشت و کمر اقتصاد را شکست .اما این سیاس 
فعلی نباید انجام دهد و البته در کوتاهمدت هم امکان انجام این کار را ندارد.
چونهمانطورکهاشارهکردم،درآمدارزیماتاآنحدباالنیستکهچنین
توانی به دولت بدهد .اما دوباره تکرار میکنم که دولت باید از یک طرف تورم
داخلی را کنترل کند که اقتصاد ایران در عرصه بینالمللی رقابتپذیر باشد
و از طرف دیگر نرخ ارز را در حدی تنظیم کند که صادرکنندهها متضرر
نشوند و واردات به اقتصاد داخلی ما لطمه نزند؛ به این معنا که سیاستهای
ارزی و انضباط مالی و پولی باید این مشکل را حل کند و نه سیاستهای
تعرفهای.دراینمیانتولیدکنندههانیزبایدبرایرقابتپذیرکردنکاالهای
خود گام بردارند و همانند گذشته نباید به فکر انجام کارهای خود با یارانه
دولت باشند .آنها باید اینگونه بیندیشند که با رقابتپذیر شدن خود و با باال
بردن توان رقابت خود ،میتوانند وارد عرصه جهانی شوند یا حتی در داخل
با کاالهای وارداتی رقابت کنند.
یکی از مهمترین تغییر و تحوالتی که بسیاری از کارشناسان
معتقدند باید در اقتصاد کشور رخ دهد تا اقتصاد کشور به سمت
توسعه حرکت کند ،استفاده از توان بخشخصوصی است .آیا
دورانپساتحریمرافرصتمناسبیبرایپررنگشدننقشبخش
خصوصیدراقتصادکشورمیدانید؟
بخش خصوصي باید از طریقنهادهای رســمی مثل اتاقهای بازرگانی،
اصناف و تشــکلها که در اختیار دارد به دولت فشار بیاورد تا دولت برای
آزادسازی فضای کسب و کار همکاری کند و مزاحمتهای دولت و اجرای
سیاستهاییماننددخالتدرقیمتگذاریازسویدولتنیزکاهشیابدتا
كند و به تولید ادامه دهد
این بخش بتواند در فضای مناسبی سرمایهگذاری 
و رقابت کند .بخش خصوصی منافع خود را بهتر از همه تشخیص میدهد
اما منافع خود را باید در جهتی پیش ببرد که در اقتصاد دنیا حرفی برای
گفتن داشته باشد .این منافع نمیتواند در میانمدت و درازمدت متکی به
حمایتهای دولت و حمایتهای تعرفهای و یارانههای دولت باشد .بخش
خصوصي باید بر توان رقابتی خود تکیه کند اما باید برای افزایش این توان
رقابتی ،مطالبات خود را بهصورت صریح ،روشن و جدی از دولت بخواهد
و برای مناسب کردن فضای کسب و کار تمام تالش خود را به کار گیرد.
اما یکی از مواردی که موقعیت بخش خصوصي کشور را به خطر
انداخته ،موضوع واگذاریهای مرتبط با اصل  44قانون اساسی
بود که در عمل نهتنها ســهم بخش خصوصي را افزایش نداد
بلکه رقبایی به نام «خصولتی»ها را در مقابل آنها قرار داد .حال
سوال اینجاست که چرا اجرای سیاست خصوصیسازی اقتصاد
در کشور موفق نبوده و نیست و حاال باید چه کاری انجام داد تا
بخش خصوصي بتواند جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور به
دست آورد؟
نراكهمشکلاقتصادکشور،دولتیبودنآناستهیچکسانکارنمیکند.
اي 
این موضوع که چرا در سیاست آزادسازی اقتصاد موفق نبودهایم چند دلیل
مهم دارد .آزادسازی اقتصادی از  ٢٥سال قبل در دستور کار قرار گرفت و
سیاستهای کلی اصل ٤٤ابالغ شد که بسیار مفید و مهم بود اما عمال اجرا
نشد و خصوصیسازیهای گسترده انجامشده ظاهری بود و همانطور که
گفتید ،این واگذاریها ،انتقال از دولت به بخشهای دیگری از دولت بود و
بخش خصوصي نقش زیادی در آنها نداشت .اما برای بررسی این موضوع
باید نگاهی به تعریف جایگاه دولت در اقتصاد از ســه منظر نگاه دولت و
سیاستمداران به این مقوله ،نگاه فعاالن اقتصادی و بخش خصوصي به این

دولت همهجا حاضر است و در حوزه اقتصاد
نیز ورود میکند .دولت نهتنها حاضر است بلکه
خود را قادر مطلق میداند.

موضوع و همچنین نگاه مردم به جایگاه دولت در اقتصاد داشته باشیم .از
اوایل دهــه  50دولت تصوری از جایگاه خود در جامعه پیدا کرد و آن این
استکهدولتخودرامتولیزندگیعمومی،خصوصی،سیاسیوفرهنگی
همه مردم میداند .دولت همهجا حاضر است و بنابراین در حوزه اقتصاد
نیز ورود میکند .دولت نهتنها حاضر است بلکه خود را قادر مطلق میداند
و همه کار را برای خود مجاز میشمارد .در این مورد دولت خاصی مدنظر
نیست و دولتها در کشور ما چنین تصوری از خود دارند .اما از منظر بخش
خصوصي ،دولت مالک منابع و توزیعکننده آن است .این نگاه از یک منظر
درست اســت ،اما از منظر دیگر ،بخش خصوصي دولت را سیاستگذار
اقتصادی به عنوان تنظیمکننده رژیم تجاری ،تعیینکننده نظام پولی و
مالی و مواردی از این دست میداند .اما تصور مردم از دولت ،همان تصوری
است که دولت از خود دارد .مردم دولت را متولی رفاه خود میدانند و فکر
میکنند که همهچیز را دولت باید درست کند و مسئول آن دولت است.
این بزرگترین مشکل ماست .به دلیل همین نوع از تفکر در دولت نهم و
دهم ضربه سختی به اقتصاد و جامعه ما وارد شد ،سرمایه انسانی ما از بین
رفت که جبران آن هم بهسادگی ممکن نیست .اما این ضربه در بستری رخ
داد که زمینه برای رخداد آن فراهم بود و اگر این بستر اصالح نشود ،دوباره
خطر بازگشت به همان سیاستها وجود دارد.
یعنی شما معتقدید که نوع نگاه به جایگاه دولت در اقتصاد،
تعیینکننده نحوه عملکرد آن در حوزه اقتصادی است؟ برای
برطرف کردن آن چه باید کرد؟
به طور حتم اینطور اســت؛ همه باید بدانند که مواردی مانند آموزش،
بهداشت عمومی و فراهمکردن زیرساختها و امنیت داخلی و خارجی
وظیفه اصلی دولت اســت و ورود دولت به بازارها ،تصدیگری اقتصادی
و ایجاد مزاحمت در جایگاه دولت نیســت .در تاریخ این کشور و از زمانی
که درآمد نفتی وارد اقتصاد شد ،دولت ،دخالتهای خود را شروع کرد و
خود را موظف به انجام بسیاری کارها دانست ،چراكه محدودیتهای مالی
دولت کم شده بود و فکر کرد که حاال همهکار میتواند بکند و از آنجا بود که
توقعات مردم هم باال رفت .اما بعد از انقالب هم این میراث بد یعنی اقتصاد
دولتی به جمهوری اسالمی منتقل شد و همانطور که میبینیم ساختار
دولتی اقتصاد هنوز عوض نشــده و همچنان دولت همهکاره است و این
تصور وجود دارد که همه مسائل را دولت باید حل کند .اما از لحاظ اجرایی،
برای برطرف کردن این مشکل ،دولت باید از خود شروع کند ،چراكه دولت
الگو است و گام اول باید توسط دولت برداشته شود و دولت باید پارادایم و
تصویر خود را از خود اصــاح کند .دولت باید وظایف خود را انجام دهد و
هزینه آن را نیز باید شهروندان پرداخت کنند اما در حا ل حاضر دولت هر
کاری میکند بهغیر از کاری که باید انجام دهد .و مثال اخیر آن را میتوان
وقوع سیل دانست که دولت نتوانست آن را بهخوبی مدیریت کند .علت هم
این است که دولت تخصیص منابع را بهدرستی انجام نمیدهد و منابع را
در مکانهای دیگری از جمله دادن یارانهها هزینه میکند و واضح است
که در این حالت ،دولت برای مصارف درست ،منابع کافی نخواهد داشت و
نمیتواند هزینه کند .همچنین با وجود اينكه دولتمردان و مسئوالن خود
به این موضوع واقفاند ،اما باز هم در عمل کارهایی از ســوی دولت انجام
میشود که قابل دفاع نیســت .نمونه اخیر آن را میتوان مصوبه  3مرداد
امسال دولت با عنوان «قیمتگذاری» عنوان کرد که دارای دو بخش است
و کاالها و خدماتی را مشمول قیمتگذاری کرده است در حالی که وظیفه
دولت قیمتگذاری نیست و نباید اعضای هیات دولت بنشینند و مصوبه
قیمتگذاری صادر کنند .اگر این دیدگاه اصالح نشود چه توقعی از بخش
خصوصي و مردم است؟ اما تغییر دیدگاه مردم از دولت نیز باید با رسانههای
عمومی و مطبوعات و بهخصوص رسانههای ملی انجام شود که متاسفانه
تبلیغات آنها ضداقتصادی است و طوری تبلیغ میکنند که به نظر میرسد
فعاالن اقتصادی خون مردم را در شیشــه میکنند ،در حالی که دولت
حالل مشکالت است .این موارد موجب میشود که بخش خصوصي نتواند
آنچنان که باید در اداره اقتصاد کشور نقش داشته باشد و برای رسیدن
به جایگاهی شایسته برای بخش خصوصي این دیدگاهها باید تغییر کند.

دولت نهم و
دهم با افزایش
درآمدهای
نفتی دولت ،شیر
واردات را باز
کرد .نرخ ارز را
پایین نگه داشت
و کمر اقتصاد را
شکست .اما این
ت را دولت
سیاس 
فعلینبایدانجام
دهد و البته در
کوتاهمدت هم
امکان انجام این
کار را ندارد
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دولت اجازه کاهش قيمت دالر را ندهد
توگو باجعفر خیرخواهان ،اقتصاددان و مشاور اتاق تهران
گف 
نازنين نيكآئين

«هیچ کشوری در وضعیت انزوا و فضای بسته اقتصادی نتوانسته و نمیتواند به پیشرفت برسد ،اما رفع تحریمها نیز شرط الزم
برای شتاب گرفتن روند پیشرفت است و بهتنهایی کافی نیست »...این جمالت را جعفر خیرخواهان ،استاد دانشگاه فردوسی
مشهد عنوان میکند .او مهمترین مشکالت اقتصاد کشور را نوع نگاه و ذهنیت مسئوالن و تصمیمگیران ردهباال و فرهنگ و
رفتار عامه مردم میداند؛ آنچه موجب شده است فضا برای فعالیت بخش خصوصي آنگونه که باید ،فراهم نباشد.
او معتقد است که توافق ایجادشده بین ایران و کشــورهای  5+1و رفع تحریمها را میتوان آغازی برای تلنگر زدن بر وضعیت
نامساعد اقتصادی و رفع مشکالت دیگر در نظر گرفت .مشروح گفتوگوی ما با وی را در زير میخوانید.

آسیب تزریق
نسنجیده
دالرهای نفتی
به اقتصاد
همیشه بیش از
منفعت آن است.
این یک آزمون
مهم برای دولت
یازدهم است تا
در مقایسه با
دولتهای قبل،
عملکرد خود را
نشان دهد

42

با توجه به شرایطی جدیدی که پس از توافق ایران با کشورهای
 5+1ب ه وجود آمده است که از جمله آنها رفع تحریم خواهد بود ،آیا
میتوانانتظارداشتکهبهزودیشاهدتغییراتیمثبتدرروندرشد
وتوسعهاقتصادیکشورباشیم؟
رفع تحریم ،شرط الزم برای شتاب گرفتن روند پیشرفت است چراكه هیچ
کشوری در وضعیت انزوا و فضای بســته اقتصادی نتوانسته و نمیتواند به
پیشرفت برسد .میتوان ادعا کرد که ما با اتکا به تقویت نیروهای خود در داخل
بهپیشرفتخواهیمرسید،امابایدبدانیمکهانزواوقطعارتباطبااقتصادجهانی
یک عامل بازدارنده اصلی در مسیر توسعه است .در نتیجه می توان گفت اگر
تحریمها برطرف شوند ،یک شــرط الزم عملیاتی شده است اما اجرای آن
شرط کافی برای پیشرفت نیست و نکته مهم همین است .بنابراین در صورتی
میتوان انتظار داشت تغییری مثبت در روند اقتصاد کشور روی دهد که در
کنار رفع تحریمها ،شروط دیگری هم تحقق یابد.
پس شما اقتصاد کشور را گرفتار مشکالت اساسی دیگری بهغیر
ازتحریمهامیدانید؟
بله ،و مهمترین این مشــکالت را میتوانیم نوع نگاه و ذهنیت مسئوالن و
تصمیمگیران ردهباال و فرهنگ و رفتار عامه مردم بدانیم .ذهنیتی که حاال
خوددولتمردانهمبهناموفقبودنآناعترافمیکنند،چراكهمشخصشده
است اتکا به دولت و اتکا به نفت پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور و توسعه آن
نیست؛اماباوجودایناعتراف،درصحنهعملاتفاقخاصینیفتادهوفضابرای
فعالیتبخشخصوصيبازومهیانشدهاستودرعمل،دولت(دولتمرکزی،
دولت استان و شهرداریها) به خود اجازه دخالت در همه زمینهها را میدهند،
در حالی که دخالت دولت باید حسابشده و اثربخش باشد و دولت نباید در
زمینههایی که ضرورتی ندارد مثل قیمتگذاری یا عرضه بسیاری از کاالها و
خدمات دخالت کند .این تصور که دولت قدرت انجام همه کارها را دارد تصور
نادرستی است ،بهخصوص در کشور ما که نظام اداری ،ضعیف و دچار فساد
است و نمیتواند کمککار توسعه باشد .اما یکی دیگر از مشکالت اقتصاد ما
این است که مردم نیز همهچیز را از دولت انتظار دارند و میخواهند و به همین
دلیل ،نهادهای مدنی و بخش خصوصي برای انجام کارها پیشگام نمیشوند.
چنین وضعیتی موجب میشــود که مردم چندان به دولت فشار نیاورند و
سازمانهای متولی نیز خدماتی حداقلی ارائه میکنند و پاسخگو نیستند.
تغییر ذهنیت مردم و فعال شدن بخش خصوصي میتواند یکی از راههای
گریز از شرایط فعلی کشورمان بهخصوص در بخش اقتصاد باشد .باید روابط
اقتصادی به گونهای باشد که دولت وابسته به بخش خصوصی و به دنبال رفع
مشکالتوموانعبخشخصوصیباشدونهعکسآنکهبخشخصوصیخود
راوابستهبهدولتببیند.درسالهایگذشتهمته ِمبیشترمشکالتاقتصادی
تحریمبودامابارفعتحریمهامسئوالنبایددربرابرپرسشهایجدیدپاسخگو
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باشند .پس باید دولت شفاف شود و عملکرد روشنی داشته باشد .به عنوان
مثال ،زمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی داشتیم که منحل شد و بسیاری
نسبت به انحالل آن انتقاد کردند ،این سازمان دوباره راهاندازی شده است اما
در این مدت چه کاری از پیش برده است؟ اگر قرار باشد همان کارهای گذشته
را انجام دهد و برنامههای پرطمطراق با اصطالحات دهنپرکن جدیدی تولید
شود که راهگشا نیست و سنخیتی با مسائل جامعه ندارد و مردم هم در جریان
نباشند،بازبهجایینخواهیمرسید.اگربنابرایناستكهاقتصادکشورتوسعه
پیدا کند و کارهای بزرگ انجام شود ،باید قدمهای بزرگ و مناسب برداشته
شود .دولت باید اعتمادزایی کند که الزمه آن شفافیت و اصالح نظام اداری
است .دولت باید مرتب توضیح و گزارش دهد که چه سیاستها و برنامههای
اقتصادیاي برای آینده دارد و در حال انجام چهکارهایی است و باب نقد و نظر
نیز باز گذاشته شود تا فضا و محیط بهتر و امنتری برای سرمایهگذاری چه
داخلی و خارجی فراهم گردد.
بر حضور مردم و بهخصوص بخــش خصوصي در حوزه اقتصاد
تاکیدکردید،بهعقیدهشمادرشرایطکنونیبخشخصوصيمااین
توان را دارد که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش بگیرد و آن
را هدایت کند؟
در مقطع فعلی پاسخ من به این پرسش منفی است .اگر هم این توان وجود
داشتهاستدرسالهایقبلتضعیفشدوبسیاریازفعاالنبخشخصوصی
نابود شــدند و از فعالیت دست شستند یا به کشورهای دیگر رفتند .به نظر
میرسددرشرایطفعلی،بخشخصوصیبایدازنظرفکریومسیریابیحرکت
خود پیشرفت كند و مهارتهای مختلفی را برای مذاکره ،شراکت و رقابت با
دولت و طرفهای خارجی کسب کند تا به موفقیت برسد .بخش خصوصي
تاکنون متکی بر دولت بود ،به طوری که طرح و پروژهای را از دولت تحویل
ميگرفت و آن را تحویل میداد ،اما حاال باید بر خود متکی باشد و در این میان،
دولت نیز باید نقش حمایتگری داشته باشد تا بخش خصوصی پیش برود.
یعنی قواعد بازی را به گونهای طراحی کند که منافع همه ذینفعان تامین
شود .دوران کنونی ،دوران سختی است و مسلم است که بخش خصوصي
نمیتواند بهیکباره کارهای گوناگون را بر عهده بگیرد .میتوان با واگذاری
کارها و طرحهای سادهتر و با پیچیدگی کمتر شروع کرد .بخش خصوصي
میتواند در اجرای این طرحها ســهیم شــود و بهتدریج مشارکت خود را
بیشتر کند و قراردادهای بلندمدتتری ببندد ،قراردادهایی که برای بخش
خصوصي و دولت شرایط برد ـ برد داشته باشد ،یعنی هم بخش خصوصی
سود مطمئن و خوبی ببرد و هم دولت اهداف منافع اجتماعی و خیر عمومی
کشور را تامین کند.
درمواردبسیاریشاهدبودهایمکهبخشخصوصیدربخشهایی
سرمایهگذاری کرده است که این ســرمایهگذاریها در رقابت با

بنگاههای دولتی یا نهادهایی کــه از حمایتهای ویژه برخوردار
بودهاند به نتیجه نرسید و مشکالت بسیاری را برای سرمایهگذاران
ایجاد کرد .همچنین در اجرای ابالغیه اصل  44قانون اساسی نیز
شاهد آن بودیم که خصوصیسازی به نحو شایستهای انجام نشد
ش خصوصی مولد و واقعی را دلسرد کرد .آیا
و همین موضوع بخ 
میتوان امیدوار بود که در این دوران در روند واگذاریهای اصل44
نیزشاهدتغییروتحولمثبتیباشیم؟
به مطلب مهمی اشاره کردید .برای اينكه بخش خصوصي بتواند در توسعه
اقتصادی کشور نقش داشته باشد ،باید سهمش در اقتصاد کشور افزایش یابد.
بر اساس سیاستهای اجرایی اصل  44قانون اساسی قرار بود سهم دولت از
اقتصاد بهتدریج کم شود و سهم بخش خصوصي افزایش یابد ،اما در عمل
این نهادهای شبهدولتی یا همان «خصولتی»ها بودند که سهم خود را در
اقتصاد افزایش دادند و سهم الزم به بخش خصوصي نرسید .بخ 
ش خصوصی
و قدرت آن در بسیاری از کشورها عامل پیشرفت اقتصاد آن کشور بوده است،
اما نکته مهم این است که بخش خصوصي در صورتی میتواند موفق باشد که
اصطالحا زمین بازی آن هموار باشد .فراهم کردن این زمین بازی هموار نیز
وظیفهدولتوقوهقضائیهاستکهبیطرفانهعملکنندوهمچنینامتیازات
اقتصادی به افراد و شرکتهای وابســته تعلق نگیرد .ادامه روند پیشین به
ش خصوصی داخلــی و خارجی و فرار
معنای دادن ســیگنال منفی به بخ 
سرمایه است ،سرمایهای که برای توسعه اقتصاد کشور الزم است .نباید اجازه
دهیم که کشورمان بدنام شود و بخش خصوصي داخلی و خارجی از حوزه
سرمایهگذاری عقبنشینی کنند .ارتباطات و وابستگیهای ناسالم به توسعه
اقتصاد و بخش خصوصی ضربه میزند که باید فکری به حال آن كرد و این
فرآیند را اصالح کرد.
منظورتان از زمین بازی هموار را میتوان همان محیط کسب و کار
مناسبدانستچراكهمادرشاخصهایمرتبطبامحیطکسبوکار
نیزوضعیتمناسبیدرجهاننداریم؟
به نوعی میتوان این موضوع را مطرح کرد چراكه محیط کســب و کار ما
نامناسب است و شرکتهای خاص یا بزرگ بسیار سریعتر میتوانند برخی
مراحل کار را طی کنند ،در حالی که بنگاههای کوچک که به جایی وابسته
نیستند باید هزینه بیشــتری برای طی کردن این مراحل بپردازند ،پس از
گردونه رقابت عقب میمانند یا خارج میشوند .اما جدای از این موضوع ،فساد
در ساختارهای کشور است که زمین بازی را برای بخش خصوصي ناهموار
میکند .برخی با داشــتن ارتباطات خاص ،زمین بازی را برای خود هموار
میکنندومابقیعقبمیمانند.
برخی معتقدند که با افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و ورود
سرمایهگذارانخارجیبهکشورممکناستتولیدواشتغالداخلی
تهدید شود ،آیا با این موضوع موافقید؟
این احتمال هســت که برخی بهدرستی چنین نگرانیهایی داشته باشند.
فرآیندی در اقتصاد داریم که در اصطالح به آن «تخریب خالق» میگویند؛
یعنی در اقتصاد هر کشوری با گذشت زمان بخشی از فعالیتها و مشاغل باید
از بین برود و به جای آن مشاغل جدیدتری ایجاد شود که بیشتر به نفع اقتصاد
است و مزیت بیشتری در آن وجود دارد؛ این موضوع اصال بد نیست .باید توجه
کنیم که اقتصاد ما تاکنون اقتصادی بسته و البته وابسته به نفت بوده است
و ما بدون توجه به مزیت واقعی هرچه را که میخواستیم با دالر ارزان وارد
میکردیم یا در هر حوزهای و هر منطقهای از کشور که اراده و فشار سیاسی
تعیین میکرد بدون سنجیدن مزیتهایمان ،تولید ميکردیم .در حقیقت
اقتصاد بسته و نفتی ما در بخشهایی وارد شد که واقعا مزیت نسبی نداشتیم.
حاال ممکن است با ورود سرمایهگذار خارجی و تصمیمگیری بهتر از جانب
آنها برخی از فعالیتهای بدون مزیت از گردونه خارج شوند .این دوران گذار،
دورانی سخت محسوب میشود؛ اينكه بازندگان رضایت دهند و ببینند که
درچهمشاغلدیگریبایدواردشوند،فرآیندسختیاست.اینموضوعممکن
استبهانهبهدستبازندگانبدهدکهجامعهراملتهبکنندکهسرمایهگذاری
خارجی آمد و تولید و اشــتغال را از بین برد .در این مرحله دولت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باید بتوانند فعالیتهایی را که به نفع اقتصاد کشور

در تمام دولتهای ایران ،دولتها هر
پولی را که به دستشان رسید برای جلب
رضایت کوتاهمدت مردم خرج می کردند

است شناسایی و در خصوص آنها اطالعرسانی کنند تا تولیدکنندگان داخلی
به آن سمت بروند و معلوم شود ما در دنیا چه میکنیم و دقیقا چه جایگاهی
در زنجیره ارزش جهانی داریم و قرار نباشد همه کارها را خودمان انجام دهیم.
باید برخی کارها و فعالیتها را رها کنیم و بهتدریج به سمت تولید و برندسازی
در کاالها و خدمات خاص پیش برویم که در تولید آنها مزیت نسبی داریم و
میتوانیم آنها را با هزینه مناسب تولید کنیم .این ماموریت سختی است اما
اگر بخواهیم که در آینده موفق شویم باید به اجرایی کردن آن فکر کنیم.
در جریان رفع تحریمها با موضوع آزادسازی دالرهای بلوكهشده
بهایرانروبهروخواهیمشد،بهعقیدهشماممکناستاینآزادسازی
به افزایش واردات کاالهای مصرفی منجر شود و دولت باید برای این
موضوع چه راهکاری داشته باشد؟
تجربه نشان داده است آسیب تزریق بیحساب و کتاب و نسنجیده دالرهای
نفتی به اقتصاد همیشه بیش از منفعت آن بوده است .این یک آزمون مهم
برای دولت یازدهم است تا در مقایسه با دولتهای قبل ،نحوه عملکرد خود را
نشان دهد .در تمام دولتهای ایران بهجز دولتهای هفتم و هشتم ،دولتها
هر پولی را که به دستشان رسید برای جلب رضایت کوتاهمدت مردم با ارزان
کردن دالر ،خرج کردند در حالی که در دولت هفتم و هشتم صندوق و حساب
ذخیره ارزی تشکیل شــد و تا حدی نیز عملکرد آن موفق بود .در شرایط
کنونی ،باید قیمت دالر بر اساس تورم موجود در جامعه تعیین شود که قیمت
آن را به حدود چهارهزار تومان یا حتی بیشتر میرساند .برعکس تصور عامه
مردم ،دولت نباید اجازه دهد که دالر ارزان شود ،هرچند که مقداری نارضایتی
مردم را نیز به دنبال داشته باشد .دولت و بانک مرکزی باید قاطعیت به خرج
دهند و نباید با پایین آوردن قیمت دالر اجازه دهند دالرها از دست برود ،بلکه
باید بخش اعظم آن را با توجه به شرایط کشور و داشتن دشمنان فراوان نگه
داریم .حتی باید برای یک یا دو سال فکر کنیم که چنین دالری وجود ندارد،
نه اينكه آن را پیشخور کنیم .وقتی از اقتصاد مقاومتی میگوییم باید بدانیم
که ضربهگیر یک اقتصاد مقاوم ،ذخایر ارزی آن است .البته سرمایهگذاری در
بخشهایی مانند طرحهای زیربنایی و زیرساختی مانند احداث راهآهن یا
مترو یا خرید هواپیما به دلیل اينكه خدماتی عمومی و بلندمدت هستند یا
سرمایهگذاری در کشورهای دیگر از مواردی است که میتوان برای هزینهکرد
این دالرها به آن اندیشید.
پس به عقیده شما دولت باید قیمت دالر را افزایش دهد؟
به عقیده من نرخ دالر باید «شناور مدیریتشده» باشد .قیمت دالر باید در
مسیری و با سرعتی حرکت کند که تورم کشور در حال حرکت است .این
حرکتنیزبایدشفافباشدوهمهبدانندکهکهقراراستدالرباتوجهبهتورمی
که در جامعه داشتهایم ،در یک یا دو سال آینده تقریبا چقدر افزایش قیمت
داشته باشد .با یک استدالل اقتصادی روشن ،همه تکلیف خود را میدانند و
اقتصاد و تولید داخلی هم ضربه نمیبینند چراكه واردات ارزان نخواهد شد.
اما با افزایش قیمت دالر ،قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع
نیز افزایش خواهد داشت و ممکن است شاهد ایجاد تورمی دیگر
درجامعهباشیم.
ایجاد تورم ،ارتباطی مستقیم و اساسی به افزایش نرخ دالر ندارد و نقدینگی
عاملاصلیایجادتورماست.البتهممکناستافزایشنرخدالربرقیمتبعضی
کاالها فشار بیاورد اما وقتی ما به فکر تولید داخلی و دلنگران آن هستیم ،باید
بدانیم گران شدن دالر یکی از مهمترین راههای حمایت از آن است .با گران
شدنکاالهایوارداتی،ممکناستتولیدکنندهازموادداخلیاستفادهوتولید
را برای خود بهصرفه کند و در عین حال به فکر ایجاد یا افزایش توان صادراتی
خود نیز باشد ،چون با افزایش نرخ دالر ،صادرات ارزنده خواهد شد .اصل اولیه
اقتصادایناستکهشمانمیتوانیدهمهچیزراباهمداشتهباشید.برایافزایش
نرخبرخیازکاالهایاساسیوخاصماننددارونیزبایدحمایتهاییانجامداد
تا قشر محروم دچار مشکل نشوند ،اما اگر بقیه کاالهای وارداتی گران شوند،
ابایی نیست ،چراكه ممکن است این گرانی ،مشوق خرید تولیدات داخلی
شود .به هر حال توافق ایجادشده بین ایران و کشورهای 5+1و رفع تحریمها را
میتوان آغازی برای تلنگر زدن بر وضعیت نامساعد اقتصادی و رفع مشکالت
دیگر در نظر گرفت.

یکی از مشکالت
اقتصاد ما
این است که
مردم همهچیز
را از دولت
انتظار دارند و
میخواهند و
به همین دلیل،
نهادهای مدنی و
بخشخصوصي
برای انجام
کارهاپیشگام
نمیشوند.چنین
وضعیتیموجب
میشود که مردم
چندان به دولت
فشار نیاورند
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درگير «ناکارايي سازماني» شديد هستيم

توگو با علی دینی ترکمانی درباره مشکالت اقتصادی کشور
گف 
احمد میرخدائی

هنوزفرازونشیبچندسالهمذاکراتبهپایاننرسیدهبودکهگمانهزنیهاواظهارنظرهایکارشناسیوغیرکارشناسیدربارهمیزانتاثیر
لغو تحریمها بر اقتصاد آغاز شد .عدهای دوران پساتوافق و لغو تحریم را روزگار «گل و بلبل» اقتصاد ایران عنوان میکردند و عدهای،
البته با استناد به آنچه در ساختار اقتصادی و حاکمیتی کشور وجود دارد ،بر درصدهای تاثیر پنج تا 30درصدی لغو تحریم بر اقتصاد
ایران تاکید داشتند .روزگاری ایران با تحریمهای سرسختانه اینسالها مواجه نبود و به توسعه اقتصادی مورد انتظار نیز نرسید ،اما در
دوران تحریم با تشدید وضعیت انحصارگونه و توام با رانت گستردهای مواجه شد که بیسابقه بود .میتوان این تصور را که لغو تحریم
نمیتواند بر اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد به چالش کشید اما اينكه واقعا لغو تحریم چه خواهد کرد و چه اتفاق تازهای در اقتصاد ایران
خواهد افتاد ،بیشک منوط به سیاستی است که دولتمردان و فعاالن اقتصادی داخلی اتخاذ میکنند .ابتدا باید جورچین اقتصاد ایران
درست شود ،به این معنا که دولت ناظری قدرتمند و عادل و فعالیت بخش خصوصی در راستای منافع ملی باشد و در این میان انحصار
و رانت نیز برچیده شود و به عبارتی ابتدا سالمت اقتصاد برگردد و سپس برای بالندگی آن برنامهریزی شود .در این میان دکتر علی
دینی ،استاديار موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني معتقد است که به طور حتم ،رفع تحريمها كمك ميكند تا اقتصاد کشوردر
موقعيت ركود تورمي كمشدتي در مقايسه با سالهاي 1391و 1392قرار بگيرد؛ با وجود اين ،مشكل ساختاري ركود تورمي و همينطور
مشكالتی مانند وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي ارزي نفتي همچنان باقي خواهد ماند مگر آنكه عوامل اساسي بهوجودآورنده آن
رفع شود .وی معتقد است که اقتصاد ما مانند فردي است كه غذا زياد ميخورد اما به دليل مشكل متابوليسمي ،نحيف و الغر ميماند.
به گفته دینی ،ظرفیت جذب اقتصاد را در دوران پساتحریم باید افزایش داد .گف 
توگوی مشروح آیندهنگر با او را در زیر میخوانید.

درآمدهاي ارزي
مشكلموسوم
به «شكاف ارزي»
را رفع ميكند.
يعنينيازهاي
ارزي پروژههاي
سرمايهگذاري
را تامين و از
اين طريق به
پيشبردفرآيند
انباشت سرمايه
كمكميكند.
اما رسیدن به
این اهداف،
شرطي دارد كه
همانا استفاده
صحيح از اين
درآمدهاست
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همزمان با انجام توافق هســتهای ایران با کشورهای
 5+1و امکان رفع تحریمها با اجرایی شدن آن ،بسیاری
منتظرند که شاهد تحوالت اقتصادی در کشور باشند،
به نظر شما آیا چنین انتظاری صحیح است و اگر هست،
شروع آن را از کدام بخش شاهد خواهیم بود و در حقیقت
تاثیرگذاری رفع تحریمها در کدام بخش اقتصادی زودتر
نمود پیدا خواهد کرد؟
ترديدي نيست كه بخش قابل توجهي از بيثباتي در بازار ارز و
بهوجود آمدن دور افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت ساير كاالها و
خدمات و همينطور دور افزايش نرخ ارز و نياز بيشتر به نقدينگي
ريالي در بنگاهها ،ريشــه در تحريمها و تشديد انتظارات رواني
تورمي دارد .طبيعي است با رفع تحريمها ،اين انتظارات تعديل
شود ،تقاضاي سفتهبازانهاي كه براي ارز و طال وجود دارد كاهش
پيدا كند و ضريب تمركز نقدينگي در اين بازارها نیز كمترشود.
اين به معناي كاهش فشارهاي تورمي از محل انتظارات است .در
عين حال ،با رفع تحريم شبكه بانكي ،امكان گشايش ارزي فراهم
ميشود كه هم موجب كاهش تقاضاي واقعي براي ارز ميشود
و هم به بنگاهها كمك ميكند كه با ميــزان نقدينگي كمتري
نيازهاي وارداتي خود را تامين كنند .اين به معناي تامين سريعتر
واردات و سرعت گرفتن چرخ توليد است .عالوه بر اين با افزايش
صادارت نفــت ،امكان افزايش درآمدهــاي ارزي نفتي و تامين
نيازهاي ارزي پروژههاي ســرمايهگذاري و به حركت درآوردن
آنها و مواردی از این دســت وجود دارد .اگر بخشي نگاه كنيم،
بخش نفت و گاز كه بيشــترين كاهش ارزش افزوده را طي سه
سال گذشته داشت ه است ،رشد بيشتري خواهد داشت .همچنین
این توافــق در بخش صنعت ،بر رشــته فعاليتهايي كه داراي
ارزبري بااليي هستند مانند خطهاي توليد اتومبيلهاي لوكس
كارخانههاي خودروسازي تاثير قابل توجهي خواهد گذاشت.
آیا رفع تحریمها میتواند کمبودها و عقبماندگیهای
اقتصادی کشور را جبران کند یا توسعه اقتصادی کشور
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نیازمند تغییر و تحوالت ســاختاری دیگری است که
ارتباطی با تحریمهای اقتصادی کشور ندارد؟
به طور حتم ،رفع تحريمها كمك ميكند تا اقتصاد در موقعيت
ركود تورمي كمشــدتي در مقايسه با سالهاي  1391و 1392
قرار بگيرد؛ با وجود اين ،مشــكل ســاختاري ركــود تورمي و
همينطور مشكالتی مانند وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي
ارزي نفتي همچنان باقي خواهد ماند مگر آنكه عوامل اساسي
بهوجودآورنده آن رفع شود .اين عوامل اساسي از منظر رويكرد
ساختاري -نهادي من عبارت از تودرتويي نهادي و ناهماهنگي
سياستي اســت كه موجب افزايش ناكارآيي سازماني و كاهش
ظرفيت جذب ميشــود .ظرفيت جذب اقتصاد ما هميشــه در
ســطح پاييني بوده اســت .اقتصاد ما مانند فردي است كه غذا
زياد ميخورد ،اما به دليل مشــكل متابوليسمي ،نحيف و الغر
ميماند .در حقیقت ،منابع تزريق ميشود اما اين منابع تبديل
به توليدات كارخانهاي پيشرفته ،به ظرفيتهاي توليدي مولد
در حداقل زمان و با كيفيت مناسب نميشود .بنابراين ،همزمان
دو اتفاق رخ ميدهد .از سويي ،تزريق منابع در قالب پروژههاي
ســرمايهگذاري ناتمام يا تمامشــده با بهرهوري پايين موجب
افزايش تقاضاي كل ميشود بدون آن عرضه كل چندان تغييري
كند .در نتيجه ،شــكاف ميان عرضه و تقاضاي كل ،بيشــتر و
فشارهاي تورمي تشديد ميشود .در سوي ديگر ،رشد آهسته و
كند اقتصادي كه متاثر از فرآيند انباشت سرمايه ضعيف است،
موجب ميشود كه هم ميزان بيكاري در سطح بسيار بااليي باشد
و هم ميزان توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه نصف آن چيزي
باشــد كه با توجه به توانمنديهاي اقتصادي كشور و موقعيت
تاريخي كه ما و اقتصادهاي همســايه مانند تركيه در آن قرار
داريم ،بهراحتي قابل تحقق است .توليد ناخالص داخلي تركيه
حدود 1200ميليارد دالر و توليد ناخالص ما كمتر از 600ميليارد
دالر است .توانمنديها و امكانات اقتصاد ما اگر بيشتر از تركيه
نباشد ،قطعا كمتر نيست .از اين منظر بر نكته مهمي بايد تاكيد

كنم .شاخص ركود معموال ميزان بيكاري يا افت توليد ناخالص
داخلي طي دو ســال متوالي اســت .به نظر من ،ركود را بايد بر
مبناي شكاف تاريخي كه ميان اقتصادهاي با شرايط كم و بيش
يكسان وجود دارد نيز ســنجيد .معني اين سخن اين است كه
اگر ما ميزان بيكاري را به  5درصد كاهش دهيم ولي بهرهوري به
دليل ظرفيت جذب ضعيف در سطح پايين باشد ،در اين صورت
ميزان توليد ناخالص داخلي تفاوت قابل توجهي با اقتصادي مانند
تركيه به عنوان مبناي مقايسه خواهد داشت .بنابراین ظرفیت
جذب اقتصادمان را باید افزایش دهیم.
ظرفيت جذبی را که به آن اشاره کردید ،چگونه میتوان
ارتقا داد؟
ظرفيت جذب تحت تاثير نظام نهادي و حكمراني است .در نظامي
كه تخصص و شايستهساالري و ضابطهمندي مولفههاي عرفي
و رسمي آن محسوب ميشوند ،علم و دانش به صورت يك نهاد
درميآيد .حكمراني قوي با تامين شرايط مناسب براي انباشت
در ســرمايه انســاني ،ارتقاي مهارتهاي مديريتي و مديريت
سرمايه خارجي و انتقال فناوري ،زمينهساز ارتقاي ظرفيت جذب
ميشود .وقتي از اين زوايا ،نظام حكمراني و نهادي خوب عمل
كند ،زمينه براي يادگيري فناورانه و افزايش بهرهوري سرمايه و
در تحليل نهايي همپايي فناورانه با قدرتهاي اقتصادي پيشرو
فراهمتر ميشــود .ارتقاي يادگيري و همپايي فناورانه به نوبه
خود موجب ارتقاي ظرفيت جذب ميشود و به اين صورت دور
فزايندهاي ميان اين دو شكل ميگيرد .هر ارتقايي موجب ارتقاي
ديگري ميشود .ماحصل اين دور فزاينده چيزي نيست جز رشد
و توسعه اقتصادي متوازن و درونزاد با ميوههاي شيرين كنترل
تورم و ركود و متنوعسازي صادراتي .در اين ميان ،سياستهاي
قيمتي از جمله كاهش ارزش پول ملي و تعديل قيمت حاملهاي
انرژي و سود بانكي ميتوانند در جايي كه الزم است در ارتقاي
بهرهوري سرمايه و همپايي فناورانه اثرگذار باشند.
در جریان تحریمهای اقتصادی ،کدام بخش از اقتصاد
کشور بیشتر متضرر شد و حاال با رفع آن فکر میکنید
چقدر طول بکشــد تا وضعیت آن به شــرایط قبل از
تحریمها بازگردد؟
شوك ناشي از تحريمها بيشــتر موجب كاهش ميزان توليد و
ارزش افزوده رشته فعاليتهايي شد كه ارزبري بااليي داشتند،
مانند خطهاي توليد اتومبيلهاي لوكس بنگاههاي خودروسازي.
به همين صورت با نصف شدن صادرات نفت ،ارزش افزوده بخش
نفت و گاز نيز تقريبا نصف شــد .ايــن كاهشها موجب كاهش
ارزش افزوده در رشــته فعاليتهاي ديگر شد و كل اقتصاد را به
ركود عميق فرو برد .لغو تحریمها انتظارات تورمي و فشارهاي
تورمي را كنترل ميكند .همچنین در بخش واقعي اقتصاد و در
طرف عرضه ،موجب افزايش توليد ميشــود .اين افزايش كه به
صورت پر شــدن ظرفيتهاي خالي بنگاههاي توليدي و سپس
ايجاد ظرفيتهاي جديد ،بازتاب پيدا ميكند به معناي افزايش
تدريجي اشتغال و سطح درآمد سرانه اســت .در طرف تقاضا،
فرض افزايش درآمد و بازتاب آن بــه صورت افزايش مصرف به
معناي تحريك تقاضا و رونق گرفتن بازارهاست .در عين حال ،با
افزايش تقاضاي كل ،يعني سرمايهگذاري ،تقاضا براي محصوالت
واسطهاي و سرمايهاي بنگاههاي توليدي باالدستي افزايش پيدا
ميكند و اين نيز موجب رونق ميشــود .بــراي مثال ،افزايش
ســرمايهگذاري در بخش مســكن ،موجب افزايش تقاضا براي
محصوالت صنايع سيمان و فوالد و غيره ميشود .پس در تحليل
نهايي انتظاري كه ميرود اين اســت كه رشد توليد در بخشي
مانند نفت و گاز يا رشــد ســرمايهگذاري در پروژههاي دولتي
موجب رشد زنجيرهاي بخشها و رشته فعاليتهاي ديگر شود.

شوك ناشي از تحريمها بيشتر موجب
كاهش ميزان توليد و ارزش افزوده رشته
فعاليتهايي شد كه ارزبري بااليي داشتند

چنين رشدي ،موجب رشد بخش مالي و بازار بورس نيز ميشود.
به اين صورت دور فزاينده ميان رشد بخش واقعي اقتصاد و بخش
مالي ب ه وجود ميآيد.
طبيعي است كه دو یا سه ســالي طول ميكشد تا ميزان توليد
ناخالص داخلي به سطح ســال  1390برسد .ما در دو سال 91
و  92در مجموع  9درصد رشــد منفي داشتيم .اگر در سال 93
رشد به ميزان دو تا ســه درصد مثبت بوده و در سال جاري نيز
به همين صورت باشد ،ســال بعد نيز بايد  3درصد رشد مثبت
وجود داشته باشد تا در سال  1396به سطح توليد سال 1390
بازگرديم .خب رفع تحريمها و افزايش دوباره صادرات نفت و گاز
و تامين نيازهاي وارداتي بنگاههاي توليدي از ســويي و گردش
بيشتر نقدينگي در اقتصاد از ســوي ديگر ،موجب وقوع چنين
اتفاقي ميتواند بشود.
به عقیده شــما دولت باید تا چه اندازه از مشاوران و
کارشناسان اقتصادی نخبه برای ایجاد تحول در بخش
اقتصادی کشور استفاده کند؟ آیا فکر نمیکنید که در
برخی زمینهها و بخشهای اقتصادی باید از مشــاوران
خارجی بهر ه برد؟
ما درگير «ناكارايي سازماني» شديد هستيم .راهكار اساسي آن
رفع مشكل اساسي «تودرتويي نهادي» است و تا زماني كه اين
ناكارايي باالست سرمايه خارجي و مديران خارجي نيز نميتوانند
چندان اثرگذار باشــند .ما دچار وضعي شــدهايم كه نام آن را
«تودرتويي نهادي» گذاشتهام .نهاد در نهاد ،دستگاه در دستگاه.
هنگامی که یک نهاد در عرض نهاد قبلی تاسیس میشود ،میزان
ناهماهنگی و تنشهای ســازمانی و همینطور موازیکاری و
اتالف منابع و انرژی بهشــدت افزايش پيــدا ميكند .در بحث
مربوط بــه برنامهریزی اتفاقی که میافتد این اســت که از نظر
نهادی مجموعه اجزای نظــام برنامهریزی نمیتوانند با یکدیگر
هماهنگ و سازگار باشند .اين وضع چند پيامد منفي مهم دارد:
ميزان تنشهاي سازماني و موازيكاري افزايش مييابد و امكان
پيشبرد پروژههايي كه مستلزم اقدام جمعي هماهنگ است كمتر
ن مسئوليتپذيري ،پاسخگويي و شفافيت در سطح
ميشود؛ ميزا 
پاييني قرار ميگيرد و امكان دور زدن قوانين و مقرارات و درگير
شدن در فســاد بيشتر ميشود؛ بيثباتي ســاختاري سازماني
اللها و تاسيسها) هم شديد و موجب
(ادغامها ،تفكيكها ،انح 
تغييرات پيدرپي رويهها و قوانيــن و مقررات و چارچوبهاي
ســازماني و بدتر شدن فضاي كســب و كار ميشود .در تحليل
نهايي ،اين پيامدها از «شكست در هماهنگسازي سياستي»
و شكست برنامه سر درميآورد .براي مثال ،در بازار پول تعداد
زيادي موسسه مالي وجود دارد كه تحت پوشش بانك مركزي
نيستند .اين شرايط اجازه نميدهد كه بازار پول سامان درستي
پيدا كند .در بخش صنعت ،بيست درصد از ارزش افزوده صنعتي
در اختيار بنگاههاي تحت پوشــش نهادهاي مختلف است .اين
شــرايط اجازه نميدهد كه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت به
عنوان متولي اصلي بخش صنعت ،سياســت صنعتي و تجاري
مناسبي را اتخاذ كند .در بخش مالياتي ،از سويي ماليات مدرن را
داريم و از سوي ديگر ماليات اسالمي را .عربستان سعودي نظام
مالياتي را يككاسه كرده اســت و نظام مالياتي ما هنوز دوگانه
است .اين دوگانگي اجازه نميدهد كه نظام بودجهريزي درستي
شــكل بگيرد .از اين گذشته ،موجب دولت در دولت شدن نظام
مديريتي كشور و شكست در هماهنگسازي سياستي ميشود.
از زاويهاي ديگر ،بيثباتي ساختارهاي سازماني كه همراه با ورود
و خروج شــدید نیروهای بیرونی در مقام مدير است به معنای
عدم کادرسازی مدیریتی و عدم شکلگیری منحنی یادگیری
سازمانی است .یعنی تجربهها درون بنگاهها و سازمانها انباشت
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نمیشود تا به دانش ضمنی و نهفته درونسازمانی تبدیل شود
و از اين محل کارایی را افزایش دهد .اینها بخشــی از مشکالت
«تودرتويي نهادي» ماست و همانطور که گفتم تا زماني كه اين
ناكارايي باالست سرمايه خارجي و مديران خارجي نيز نميتوانند
چندان اثرگذار باشند.
بسیاری معتقدند ورود دالرهای بلوكهشده به کشور
ممکن است موجب افزایش واردات ب ه کشور شود و ورود
کاالهای مصرفي را تشدید و تولید و اشتغال در کشور را
تهدید کند ،شما در این مورد چگونه فکر میکنید؟ و به
نظر شما با دالرهای آزادشده باید چه کرد؟
درآمدهاي ارزي نفتي مشكل موسوم به «شكاف ارزي» را رفع
ميكند .يعني نيازهاي ارزي پروژههاي سرمايهگذاري را تامين
و از اين طريق به پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه كمك ميكند.
اما رسیدن به این اهداف ،شرطي دارد كه همانا استفاده صحيح
از اين درآمدهاســت .اين درآمدها كه بــه روايت بانك مركزي
29ميلياد دالر است و با ذخاير ارزي بانك مركزي تفاوت دارد،
بايد صرف تامين نيازهاي وارداتي بنگاههايي شــود كه افزايش
توليدشان تاثير زنجيرهاي قويتري بر اقتصاد دارد .بخشي نيز
بايد صرف تامين نيازهاي ارزي پروژههاي سرمايهگذاري بشود.
درحقیقت دولت باید نحوه خرج کــردن این دالرها را مدیریت
کند تا به واردات بیرویه منجر نشود.
نظرتان در مورد تعیین قیمت دالر و چگونگی برخورد
دولت با این موضوع چیست؟ به عقیده شما منطقیترین
تصمیم در این مورد چیست ،قیمت ارز ثابت شود یا نرخ
آن به صورت شناور تعیین شود؟
اگر شــرايط بر همين منوال باقي بماند ،بــازار ارز از تب و تاب
خواهد افتاد و مانند دهه  1380خواهد بود .معني اين ســخن
اين اســت كه احتماال نرخ دالر به طور متوسط حدود  3200تا
 3300تومان براي دو یا سه سال آينده ،تثبت خواهد شد .بانك
مركزي احتماال ،نرخ ارز رسمي  2850تومان را بهتدريج افزايش
خواهد داد و بعد از دو ،سه سال به اين نرخ خواهد رساند .با توجه
به فروكش كردن فشــارهاي تورمي ناشي از انتظارات ،احتمال
اينكه بازار آزاد ارز نیز واكنش قابل توجه به این سياست بانك
مركزي نشان دهد ،كم است .البته ،اين به معناي شناور كردن
نرخ ارز نيست .در هر حال ،بانك مركزي از طريق نرخ ارز رسمي
كه اعالم ميكند به عنوان لنگرگاه بــازار آزاد ارز عمل خواهد
كرد و در اعالم اين نرخ ،طبعا مالحظات الزم را هم براي به هم
نخوردن اين بازار خواهد داشت.
توافق ژنو فرصتی برای جذب ســرمایههای خارجی
به کشور محسوب میشود ،چه مواردی را برای افزایش
سرمایهگذاریهای خارجی در کشور الزم میدانید؟
سرمايه ملي ،دولت توسعهخواه و سرمايه جهاني سه راس مختلف
و الزم مثلث توسعه را تشــكيل ميدهند .سرمايه جهاني براي
انتقال دانش علمي و فني جاري در مرزهاي پيشــروي جهاني
و پيشبرد فرآيند توسعه الزم اســت .اما چنين انتقالي به شرط
مهيا بودن زمينه و بستر سرمايه ملي امكانپذير است .در اصل،
ســرمايه ملي حكم زميني را دارد كه بذر سرمايه جهاني بدون
وجود آن ،امكان رويش در اقتصاد ملي را پيدا نميكند .در نبود
ســرمايه و توليد ملي قوي نهتنها امكاني براي انتقال و جذب و
نهادينهسازي دانش پيشرفته در دسترس سرمايه خارجي وجود
ندارد ،بلكه تمامي منافع ناشي از سرمايهگذاري خارجي به كشور
مادر منتقل ميشــود .در عين حال ،پرورش و كارآمدســازي
سرمايه ملي تابعي از دولت توســعهخواه و كارآمد است .هرچه
دولت از اين منظر قويتر باشد ،هم امكان بيشتري براي ظهور
و پرورش ســرمايه ملي فراهم ميشــود و هم با تامين شرايط

نهادي و قانوني مناسب زمينه بيشتري براي انعقاد قراردادهاي
سرمايهگذاري مشترك مبتني بر منافع ملي ميان سرمايه ملي
و ســرمايه خارجي و در نتيجه انتقال فناوري پيشرفته فراهم
ميشود.
تحلیل شما از وضعیت بازارهای مختلف مانند طال ،ارز،
بورس و مسکن در شرایط رفع تحریمها چیست؟
بازار ارز به احتمال زياد دچار افت خواهد شد .بخشي از نقدينگي
كه طي سالهاي  1390به سوي اين بازار حركت كرد دوباره به
ســوي بازارهاي ديگر حركت خواهد كرد .بازار طال ،در مقايسه
با بــازار ارز ميتواند جذابيت بيشــتري براي ســرمايهگذاري
داشته باشــد چراكه تغييرات قيمت آن تحت تاثير نرخ دالر و
قيمت جهاني طالســت .اگر نرخ دالر تثبيت شود ،نوسان نرخ
جهاني طال ميتواند به ســرمايهگذاران انگيزه بدهد تا در اين
بازار سرمايهگذاري ســفتهبازانه داشته باشند .مسكن به گمان
من يكي از بازارهايي اســت كه آن بخش بازگشــتي از بازار ارز
و طال را به ســوي خود جذب خواهد كرد .معموال دستكم 30
درصد از معامالت مســكن مربوط به تقاضاي سفتهبازانه است.
سرمايهگذاران ميخرند تا با سودي بفروشند .اين  30درصد در
چند سال گذشته افت كرده بود كه االن احتمال فعال شدنش
دوباره وجود دارد .بنابراين ،با اين توضيح احتمال افزايش قيمت
مسكن در ماههاي آينده وجود دارد.
نقش بخش خصوصي را در اســتفاده از این فرصت
چگونه ارزیابی میکنید و به نظرتان برای استفاده از توان
بخش خصوصي چه ساختارهایی باید تغییر کند و اصال
به عقیده شــما بخش خصوصي کشور توان ایفای نقش
در اقتصاد در ایــن دوره را دارد و میتواند نقش موثری
داشته باشد؟
طبیعی است وقتي اقتصاد به مرحله خروج از ركود وارد میشود،
بخشخصوصي چه در عرصه صادرات و چه در عرصه توليد براي
بازارهاي داخلي منتفع ميشــود .اگر بخواهيم وجه مشخصه
اساســي بخشخصوصي را بر مبناي تركيب سرمايهگذاري آن
توضيح دهيم ميتوانيم بگوييم بخشخصوصي ما بيشتر از نوع
تجاري ـ مستغالتي است .تجارت بايد در خدمت اقتصاد باشد
نه آنكه بر آن سيطره داشته باشد .تجارت ،در اصل ،به معناي
ايجاد روزنهاي در بازارهاي جهاني براي اســتفاده مازاد توليد
در داخل و البته واردات متناســب با آن است .تجارت در ايران،
عمدتا به معناي واردات نابرابر با صادرات است .سرمايهگذاري
در مستغالت نيز حد بهينهاي دارد .وقتي از اين حد بهينه باالتر
برود ،موجب انباشت ســرمايه بيش از اندازه در مستغالت و در
نتيجه افزايش حبابي قيمت ملك ميشود .اين موضوع ،دو تاثير
منفي دارد .اول اينكه ،بخش مستغالت را تبديل به موتور مكنده
ســرمايه ميكند و با ايجاد حباب قيمتي ،اقتصاد را در معرض
بحران قرار ميدهد .دوم اينكه موجب كاهش نرخ ارز واقعي و
در نتيجه تضعيف توليد مبادلهاي و صادرات صنعتي و كشاورزي
میشود ،چراكه يكي از شاخصهاي نرخ ارز واقعي نسبت قيمت
كاالهاي قابل مبادله به قيمت مســتغالت بــه عنوان کاالیی
غيرقابل مبادله است .البته باید گفت که ناتواني نظام حكمراني
ما و ساخت اقتصاد سياسي ما علت اصلي چنين مشكالتي است.
بنابراين ،از چارچوب نظري بنده ،نقطه عزيمت اوليه براي شكل
دادن به مثلث توسعه سرمايه ملي قوي و كارآمد ،دولت قوي و
كارآمد و سرمايه خارجي اثرگذار ،اصالحات نهادي معطوف به
كارآمدسازي دولت است .اگر دولت سياست صنعتي مشخصي
داشته و توانايي پيشبرد آن را هم داشته باشد ،امكان تغيير بافت
سرمايه خصوصي نيز بهتدريج فراهم و نقش درست آن در اقتصاد
پررنگتر میشود.

بازار ارز به احتمال زياد دچار افت خواهد
شد .بخشي از نقدينگي دوباره به سوي
بازارهاي ديگر حركت خواهد كرد

دوران انتقال با ما چه ميکند؟
عبور از گردنه سخت اقتصادی

شرایط فعلی کشور نتیجه دوران طوالنی صبوری و استقامت
سیاستمداران کشور بود که به نقطه عطفی رسیدیم که در این
نقطه ،حاکمیت کشور برای مصالح کشور اجماع کرده است و
طرفین مذاکره به منطق مصالحه توجه کردهاند؛ براساس این
منطق امتیازی داده و گرفته شده است.
نکته مهم این موضوع این است که توان اقتصادی کشور در این
مذاکرات به عنوان مهمترین مؤلفه امنیت ملی کشور شناسایی
شــد ،بنابراین قدم بزرگی برداشته شد تا تعریف جدیدی در
نقش و توان اقتصادی در امنیت ملی تهیه و تدوین شود.
شرایط فعلی را میتوان شرایط دوران انتقال نامید چراكه ما
در حال گذر از انزوای نسبی در طول دوران تحریم به سمت
عضویت دوباره در جامعه جهانی هستیم .در این دوران عاليمی
که به طرف مقابل منتقل و عاليمی که دریافت میکنیم باید
عاليم دوران انتقال باشــد .در دوران انتقال که شــاید بشود
شرایط آن را شرایط تعادل دانست ،طرفین به تعهدات خود
پایبندی مشروط دارند .پایبند هستند چون منفعت دارند و
مشــروط اســت چون پایبندی آنها به پایبندی طرف مقابل
مشروط اســت .اگر هردو طرف شرایط را شرایط برد -برد در
نظر بگیرنــد و منفعت پایبندی بیــش از هزینههای منفعت
عدم پایبندی باشد ،صرفنظر از منطق و تضامن حقوقی آن،
این توافق پایدار خواهــد بود .به نظر من بحث تغییر گفتمان
مهمترین بعد توافق بود که شاید باید بیشتر به آن توجه کنیم.
در دوران انتقال کشور باید پارادایمهای جدیدی برای خود
انتخاب کند .پارادایم غالب ما در دوره قبل دور زدن تحریمها
بود و پارادایم جدید پایبندی به تعهدات است؛ منطق این دو
با هم متفاوت اســت چراکه ریسک دور زدن بسیار باالست و
وزیر خارجه به نمایندگی از همه مردم ایران مواردی را متعهد
شــده اســت ،بنابراین در حال حاضر ،دور زدن تحریم دیگر
منطق ندارد.
همچنین ما باید از پنهانکاری به سمت شفافیت حرکت کنیم
و در عین حال از بیگانگی با قوانین بینالمللی باید به ســمت
یادگیری و پایبندی به آنها حرکــت کنیم ،چراكه دیر یا زود
این مقررات برای ما الزامآور میشود؛ بنابراین باید آنها را یاد
بگیریم و به آنها پایبند باشیم .همچنین در دوره جدید ،باید
ارائه حداکثری اطالعات از وضع کشور داشته باشیم و مقررات
داخل کشور را برای هرکسی که میخواهد در کشورمان ،حوزه
منافع خود را تعریف کند تشریح کنیم و باید و نبادهای کشور
را به او ارائه دهیم و از همه مهمتر اينكه باید سیاستهایمان
را توضیح دهیم.
در این شــرایط ما باید مدیریت قاعدهمند و پیشبینیپذیر
داشته باشیم. هیچکس دوســت ندارد غافلگیر شود و ما نیز
طبیعتا نمیخواهیم در جامعه جهانی ،کشوری غافلگیرکننده
باشیم .یکی از اقتضائات دوران جدید ،تغییر گفتمان است اما
بهغیر از آن ،باید آداب گفتوگو را یاد بگیریم؛ البته میدانیم
اما مدتی اســت تمرین نکردهایم و باید دوباره تمرین را آغاز
کنیم و این چند سالی را که با آن بیگانه شده بودیم باید جبران
کنیم .باید با ســازمانهای بینالمللــی دوطرفه کار کنیم و
تعهدات متقابل ایجاد و به تعهدات خود عمل کنیم و باید به

جامعه جهانی نشان دهیم به تعهدات پایبند هستیم.
حاکمیت نیز باید همه بازیگران را رصد کند تا نسبت به قوانین
تمکین کنند ،چراكه همه ما سوار بر یک کشتی هستیم .و اما
در این میان ،مهمترین بحث آن است که ما باید به دنبال حوزه
منافع اقتصادی در ورای مرزها باشیم .حوزه منافع اقتصادی ما
باید از حوزه منافع جغرافیاییمان بهتدریج فاصله بگیرد و فراتر
از مرزها به دنبال منافع اقتصادی خود باشیم.
در داخل کشــور نیز باید تغییــر انتظــارات را دنبال کنیم،
مشــکل ما آزاد شــدن چنددهمیلیارد دالر پول بلوکهشده
نیست .در زمانی که کشورهای صادرکننده نفت ذخایر ارزی
چندصدمیلیــارد دالری به وجود آوردند ،مــا هزینه کردیم.
این پولها باید تبديل به سرمایه شوند نه اينكه به فکر خرج
کردن آن باشیم .در این میان اعتدال و رعایت آن نیز موضوع
مهمی است.
ما نباید شــتابزده حوزههای منافع ملــی را واگذار کنیم و
هم نباید فرصتها را از دســت بدهیم ،چراكه بعد از اینهمه
شوک و هشت سال مضیقههای شدید ،جیدیپی ما بیش از
٣0٠میلیارد دالر است ،كه برای هرکسی جذاب خواهد بود،
ما باید با احتیاط گام برداریم .وضعیت ما وضعیت نامتقارنی
است ،سرعت تخریب و سرعت بازسازی در زمان کنونی برابر
نیست؛ بهسرعت تخریب شــد و بهتدریج بازسازی میشود.
باید از تجارب موفق و ناموفق کشورهای مختلف بهخصوص
تجارب کشــورهای اروپای شــرقي درس بگیریم و استفاده
کنیم .در حالحاضر کشور در حال تجربهکردن شرایط جدید
است؛ بنابراین باید بهترین تصمیمها را بگیریم و نباید شرایط
گذشته را تجربه کنیم.
همچنین باید توجه کنیم که قصد ما منابع یا ســاختارهای
تخصیص منابع است؟ تا زمانی که ساختار تخصیص منابع را
در کشور اصالح نکردیم ،شاید عجله برای تزریق منابع ،بهصالح
نباشد .در شرایط فعلی هم منابع اقتصادی ما بسیار کم است که
شاید در چند دهه اقتصاد کالن کشور این وضعیت کمتر سابقه
داشته است ،به طوری که تقاضا بسیار بیشتر از امکان عرضه
اســت .اما تنها ورود منابع مهم نیست چراكه ساختار ما برای
هزینهکرد این منابع بسیار ضعیف است .این ساختار بازندهها
را برای تجهیز منابع انتخاب میکند که باید آن را مد نظر قرار
دهیم و به اصالح این ساختار نیز بیندیشیم.
آنچه که امروز شاهد آن هستیم برآیندی از تحریم و سوءتدبیر
اســت و همهچیز را نمیتوان به تحریم یا ســوءتدبیر نسبت
داد .اما تحریم موجب تشدید ســوءتدبیرها شد چون برخی
چیزهایی را که در منطق بینالملل مجاز نبود ،مجاز دانست
و ما دچار این وضعیت شــدیم .به نظر میرسد که نگاه را باید
عوض کرد و امیدواریم بتوانیم بازیگــران خوبی برای دوران
جدید باشیم و منافع ملی را در حوزه اقتصاد بتوانیم حداکثر
کنیم.
طبع چيزي نوبهنو خواهد همي  /چيز نو نو راهرو خواهد
همي
سر نو خواهي که تا خندان شود  /سر دو گوش سرشنو
خواهد همي

فرهاد نیلی

نماينده ايران در بانک جهاني
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راهربد

ضعف نظام مالی ،ما را تضعیف کرد
کاری که بخش خصوصی میتواند انجام دهد شگفتانگیز است

محمد طبیبیان
اقتصاددان

در کشور ،نهتنها
اقتصاد دولتی
بلکهاقتصاد
«دودولتی» داریم
و هر دولتی سعی
دارد اموال دولت
دیگر را بگیرد ،در
حالی که کشور به
این صورت ،اداره
نمیشود .فعاالن
بخشخصوصی
توانایی
سرپاکردن
اقتصاد را دارند،
به شرط اينكه
فضا را باز کنیم

قدمت و ســابقه قیمتگذاری به چهارهزار ســال پيش از
ســوی حمورابی بازمیگردد و همه تجربهها در این زمینه
به شکست انجامیده اســت و تجربه این مورد در کشور ما
در این مورد نیز شکســت خورده است اما معلوم نیست که
چرا باز از انجام این نوع سیاســتها دست برنميداريم .در
موضوع تحریمها و برداشته شدن آن باید به یک نکته توجه
کرد؛ اينكه در دوران تحریــم جدید ،حادثهای که رخ داد
و با تحریمهای ایران نیز در ارتباط بود« ،تسلیحاتیشدن
مالیه» بود؛ به معنای اينكه در این دوره ،آمریکا سیســتم
مالی خود و برتری خود در این زمینه را به تسلیحات تبدیل
کرد .بایــد بدانیم که دیگر بحث حملــه نظامی ،هواییما و
کشــتی جنگی کنار رفته اســت و فاینانس به یک اسلحه
بســیار قدرتمند تبدیل شده اســت که در مورد ما تجربه
شــد و پس از ما در حال تجربه شدن روی روسیه است .در
بحث «تسلیحاتیکردن مالیه» چند وجه وجود دارد :یکی
اينكه آمریکا از طریق اتاقهــای پایاپایی که در نیویورک
معامالت جهانی و بهخصوص معامالتی را که با دالر انجام
میشــود کنترل میکنند ،میتواند اتفاقهایی را که باید
بیفتد یا نباید بیفتد بررسی کند که با همین روش ،بهطور
بسیار مؤثری توانســت تحریم را علیه ایران اجرا کند و از
راه همین تحریمها هزینههای زیــادی به اقتصاد تحمیل
کرد .همچنین آمریکا پلیســیکردن سیســتم مالی را به
بانکها واگذار کرده اســت ،به این معنا که اهلیت مشتری
را بانکهای عامل در اروپا و هرجــای دیگر برعهده دارند
و این سیســتم انفورماتیک که در دنیای امروز ایجاد شده
است ،موجب شد آمریکا بهراحتی بتواند تخلفهایی را که
در حوزه تحریم ایران انجام میشــد را پیگیری کند .عامل
دیگر فراسرزمینیکردن قوانین آمریکا بود که موجب شد
آمریکا قوانین داخلی خود را به طور مؤثر به سرزمینهای
دیگر گسترش دهد.
بنابراین ما در مقطعی قرار داريم که اعمال «تسلیحاتیشدن
مالیه» علیــه ایران بهکار گرفته شــد و ضعف نظام مالی و
محدودیــت آن در برد جهانی ،ما را در برابــر کار آمریکا و
کشورهای اروپایی آسیبپذیر کرد .محدود شدن ما برای
استفاده از پول آنها و خرید و فروش با آنها اقتصاد ایران را به
گل نشاند ،این موضوع تجربه بزرگی برای آموختن ماست
و نکته کلیدی آن نیز نظام مالی ماست.
امروز نظام مالی دنیا به معنی قرارداد است و عمق بخشیدن
به یک نظــام مالی یعنی اينكه مــردم و فعاالن اقتصادی
بتوانند با هم وارد قرارداد شوند و اينكه یک نظام بتواند این
قراردادها را ایجاد و حفظ کند .اما این قرادادها هزینه مبادله
دارند .هزینه مبادله هزینه داللی و حملونقل نیست بلکه
هزینه مبادله از نظر اقتصــادی هزینه عقد و هزینه اعمال
قرارداد اســت .به نظر من در برنامه ششــم ارتقای بخش
قضایی و حقوقی و قانونی کشور باید مدنظر قرار گیرد .این
اســت که ما ضعف داریم و نمی توانیم یک سیسیتم مالی
اجرایی کنیم.
موفقیت در این زمینه در گرو این اســت که نظام حقوقی

و قضایی ما پشــتیبان عقد و اعمال و قراردادها به صورت
کمهزینه باشد .برای مثال چرا بدهکار بانکی باید در زندان
باشد ،اگر فردی بدهکار است باید اعالم ورشکستگی کند
و قانون ورشکستگی اجرا شود ،بنابراین چرا باید در زندان
باشد .این اشــکاالتی است که موجب میشود که ما بخش
مالی نداشته و از این نقطه آســیبپذیر باشیم .اگر از این
تجربه درس نگیریم ،باز هم به سرمان میآید.
نکته بعدی این است که حاال از نظر تحریمها ما وارد مرحلهای
شدهایم و در توافقنامه ایران با کشــورهاي  5+1در جاهایی
مفری ایجاد شده است ،اصل موضوع هم برداشتن تحریمهای
اعمالشده مرتبط با بخش هستهای در دولتهای نهم و دهم
است ،اما تحریمهای قبلی همچنان برقرار خواهد بود .اما در این
متن مفرهایی باز شده است .به نتیجه رسیدن این موافقتنامه
احتیاج بــه مقدار زیــادی فعالیت دیپلماتیــک و حقوقی و
البیگری دارد ،در غیر این صورت روی کاغذ باقی خواهد ماند،
چراكه بسیاری از پیچیدگیها باید از طریق مجاری حقوقی و
به صورت مورد به مورد حل شود.
بســیاری از گرفتاریهــای مــا مربوط بــه تحریمهای
اخیر نیســت بلکه مرتبط با قانونی اســت به نــام «قانون
وطنخواهی» که این قانون علیه ما اعمال شــده است و با
برداشتن تحریمهای هستهای همچنان برقرار است .اما ما
نیز باید از راه مفرهای موجــود در توافقنامه اقدام کنیم و
بايد سیستم دیپلماتیک ما تقویت شود و البی پیدا کنیم.
طریق آن آمریکا ســرزمین مهاجران است و حجم سهام
ارتباط مســتقیمی با حجم البی دارد و ما باید بتوانیم در
این سرزمین ،البی بخریم؛ در عين حال ما در میان فعالیت
دو البی یهودی که یکی علیه توافقنامه و یکی موافق با آن
فعالیت میکند ،هیچ نقشــی نداریم ،در حالی که اگر این
جنبه از موضوع پیش نرود ،ایــن توافق به مراحل اجرايی
که ثمری از آن ببینیم نمیرســد .ما باید البیهایی داشته
باشیم تا مسائل و مشــکالت ایران را تک به تک پیگیری و
گرهها را برطرف کند .میتوان گفت با شرایط موجود ،تازه
د ِر مشکالت تازه باز شده است.
اما در حالحاضر در کشــور ،نهتنها اقتصــاد دولتی بلکه
اقتصــاد «دودولتی» داریم و هر دولتی ســعی دارد اموال
دولت دیگر را بگیرد ،در حالی که کشور به این صورت ،اداره
نمیشــود .فعاالن بخش خصوصی قوی هستند و توانایی
سرپاکردن اقتصاد را دارند ،به شرط اينكه فضا را باز کنیم.
مارکس میگوید کاری که بخش خصوصی میتواند انجام
دهد شگفتانگیز اســت به شرط اينكه اجازه کارکردن به
این بخش داده شود .اگر شرایط ایجاد شود ،سرمایه از سوی
بخش خصوصي ایجاد خواهد شد و شاهد حضور استعدادها
و کارآفرینان در این بخش خواهیم بود و این بخش میتواند
کار را بــر عهده بگیرد .اما حاال این فضا نیســت و باید یک
روزی برگردیم و تغییر دهیم مســائلی را که در تمام دنیا
غلط بودن آن به اثبات رسیده است .پس دولت باید ببیند
چه عواملی سبب بروز مشکالت کنونی شده و برای رفع آن
سیاستگذاری کند.

سرمایهگذاریهای پس از تحریم ،نیازمند هوشیاری
است .اينكه سرمایهگذاریها در چه حوزهای و
براساس چه سیاستی انجام شود

هوشیاری ،نیاز سرمایهگذاریهای پس از تحریم

اولویت های سرمایهگذاری مشخص شود

نظرات و انتظارات گوناگونی در مورد آثار رفع تحریمها بر اقتصاد
ایران وجود دارد و در این میان برخی انتظار دارند یا اظهار میکنند
که باید پس از رفع تحریمها ،بالفاصله مشکالت اقتصادی کشور
برطرف شود .فارغ از درســت یا غلط بودن این نظرات و انتظارها،
مسئله اول این اســت که نفس رفع برخی از محدودیتها ،مانند
سوئیفت و ازســرگیری فعالیتهای مالی و بین بانکی در فضای
بینالمللی ،اثرات مثبت آنی در کاهش هزینه معامالتی بنگاههای
اقتصادی دارد و همچنین این مســئله در فعالیتهای تجاری نیز
قطعا هزینهها را کاهش خواهد داد و انتظار داریم این مســئله با
کاهش قیمتها نشان داده شود.
مسئله دوم این اســت که تاکنون به دلیل نبود ارتباط مستقیم با
خارج و عدم حضور دفتر نمایندگی بنگاههای خارجی در کشور،
بســیاری و حتی میشــود گفت همه کاالهای مورد نیاز کشور
با واســطه خریداری میشد .این امر به تاســیس هزاران شرکت
ایرانی در دوبی انجامید و کاالها به صورت واسطهای ،از طریق این
شرکتها ،به ایران واردشد؛ از این رو به دلیل عدم حضور در بازار
به صورت مستقیم و نبود دسترســی به مبدا اولیه کاال ،هزینهها
افزایش پیدا میکرد .این مســئله با رفع تحریمها و آزاد شــدن
دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی ،عامل دیگری است که با
کاســتن از هزینهها باعث کاهش قیمتها خواهد شد .بنابراین با
کاهش قیمتها از این ناحیه ،باید بهسرعت شاهد بهبود وضعیت
مصرفکننده در کشور باشیم .گرچه عدهای میکوشند این نکته
را مخفی کنند اما این یک انتظار منطقی و مشروع است .به نظرم
در اقتصاد پساتحریم ،آثار روشن این دو نکته باید بهخوبی خود را
در کاهش قیمتها نشان دهد.
اما دستاوردهای توافق با منافع انحصارطلبانه و شبهانحصارهایی
که در سالهای طوالنی گذشته در کشور شکل گرفتهاند ،همخوانی
و همسویی ندارد .دوبی و قطر ،که جزیرههایی مهجور و عقبافتاده
بودند ،در پناه تحریمهایی که علیه ایران انجام شــد و به واسطه
تاسیس هزاران بنگاه واسطهگر ایرانی ،به آبادی و وضعیت فعلی
رســیدند .در پناه تحریمها ،بزرگترین بازار منطقهای از طریق
آنها تغذیه میشد و از این مســیر ،سالیانه میلیاردها دالر سود به
جیب شیخنشینها رفت و صدهاهزار میلیارد تومان نیز به جیب
واسطهگرهایی سرازیر شــد که برخی امروز نیز با توافق مخالف
هستند.
اما با حضور مستقیم شرکتهای خارجی که میتوانند در داخل
کشور نیز مســتقر شوند و حذف واســطهگری ،هزینهها کاهش
خواهد یافت و انحصار و شــبهانحصارها کم خواهد شــد .ضمنا
ظرفیتهای بزرگی در کشور برای سرمایهگذاری با هدف صادرات،
خصوصا در صنایعی که اشتغالزا هستند ،به وجود میآید .ایران
با توجه به موقعیت سوقالجیشــی و همینطور به دلیل داشتن
امنیت باال و نیروی انســانی جوان و دانشآموخته ،بهترین کشور
برای ســرمایهگذاران خارجی اســت و میتوانند کاالها را در این
کشــور تولید و در منطقه توزیع کنند .ایجاد صنایع خودروسازی
در ایران ،میتواند برای بسیاری از شــرکتهای صاحبنام دنیا،
ظرفیت بزرگی را برای تولید منطقهای ایجاد کند ،به گونهای که
ایران به هاب صنعتی منطقه تبدیل شــود و محصوالت مورد نیاز
برای یک بازار حدود 350میلیون نفری را تولید و صادر کند .البته

برای این مسئله تنها وجود زمینه و ظرفیت برای سرمایهگذاری
و ایجاد فضای امن کافی نیســت بلکه باید مطابق با برنامه توسعه
صنعتی کشور ،مشخص کنیم که ســرمایهگذاران به کدام بخش
وارد شوند تا منافع توسعهای کشور تامین شود .بر این اساس روند
جذب و تشویق ســرمایهگذار خارجی باید به گونهای باشد که در
پروژهای نیازمند به تکنولوژی روز ســرمایهگذاری کنند تا از این
راه فناوری و تکنولوژی روز به کشور وارد و برای بازسازی و توسعه
صنایع به کار گرفته شود.
سرمایهگذاریهای پس از تحریم ،نیازمند هوشیاری است .اينكه
سرمایهگذاریها در چه حوزهای و براســاس چه سیاستی انجام
شود میتواند دســتاوردها و تبعات دوگانهای برای اقتصاد کشور
به همراه داشته باشــد .چنانچه در طرحهای خامفروشی و صرفا
مونتاژ کاال باشد ،به تولید داخل ضربات مهلکی خواهد زد ،اما اگر
همسو با سند راهبردی توســعه صنعتی و اقتصادی کشور انجام
شود ،میتوان به توسعه اقتصادی امیدوار بود.
یکی دیگــر از موارد نیازمند هوشــیاری و مدیریت در این مقطع
زمانی ،فعالیت شــبهخصوصیها در ظاهر بخش خصوصي است.
استفاده شــبهخصوصیها از قدرت و نفوذ برای مصادره جایگاه
بخش خصوصي ،به چپاول جامعه خواهد انجامید و جلوگیری از
این رخداد از مسئولیتهای خطیر دولت است که باید با همکاری
سایر ارگانها انجام شود .برای جلوگیری از رخدادن این وضعیت
نابســامان و رفع انحصار قدرت و ثروت ،به حرکت جمعی نظام و
اراده سیاســی فراتر از دولت نیاز است .در غیر این صورت ،فضای
بهوجودآمده به گونهای میشود که بخش خصوصی امکان فعالیت
اقتصادی عمده و موثر را نخواهد داشت.
همه این مســائل بــه این بســتگی دارد که دولت تا چــه اندازه
سیاســتهای فعالی در این زمینه اتخاذ کرده باشــد .متاسفانه
تاکنون برنامه روشنی از ســوی دولت مشاهده نشده و این خطر
تشدید میشود که فرصت تاریخی بهوجودآمده ،مورد سوءاستفاده
انحصارطلبهای داخلی قــرار گیرد و بعدها به عاملی علیه دولت
تبدیل شود .اينكه ما چگونه از این فرصتها ،به نفع رشد صنعتی
کشور استفاده کنیم مسئلهای کلیدی و حیاتی است و باید در این
مورد و برای استفاده از این فرصتها برنامه مناسبی داشته باشیم.
نکته قابل توجه این اســت کــه رفع تحریمهــا بهتنهایی کافی
نیست ولی رفع تحریمها میتواند به گشــایش جدی در اقتصاد
کشور منجر شود .طبیعتا کاستیها و نقايص ساختاری و نهادی
گذشته ،کماکان وجود دارد و باید اصالح شود ،اما این اصالحات
قطعا یکشــبه اتفاق نمیافتد و انتظار برای رخ دادن آن در بازه
زمانی کوتاهمدت نیز غیرمنطقی است؛ اما میتواند زمینهای برای
گشــایش فرصتهای جدید باشــد و به اصالحات بعدی اقتصاد
کشور ،اعم از نهادی و ساختاری ،کمک کند.
متولی استفاده از این فرصت تاریخی ،فراتر از دولت است .دولت
باید برنامههای خود را بنویســد و طراحی کنــد و کل حاکمیت
مســئول بهرهگیری از این فرصت تاریخی است و چنانچه از این
فرصت استفاده مناسبی نشود ،نســلهای آینده ،نسل کنونی را
هرگز نخواهند بخشید .مسئولیت اصلی با دولت است که این برنامه
را تنظیم کند و بستری برای بهرهبرداری مناسب با همکاری دیگر
قوای نظام مهیا کند.

حسین راغفر

اقتصاددان
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اقتصاد دولتي بزرگترين مانع توسعه اقتصادي است

و مهدی پازوکی ،احمد حاتميیزد و سیدبهاءالدین
شــرایط کنونی ایران ،شــرایط رکود تورمياست
حسینیهاشــمياز اقتصادادانان و کارشناســان
و تحریمهــا همواره به عنوان یکی از موانع رشــد
اقتصادی کشــور را جویا شــدیم 40 .درصد این
اقتصادی ایران شناخته ميشود .توافق هستهاي در
صاحبنظران ،رشد اقتصادی سال  94را بین  0/5تا 1
نیمهراه تصویب در مجالس دو کشور ایران و امریکا،
و  30درصد از این کارشناسان رشد اقتصادی  3درصد
افق جدیدی را در تعامالت ایران با کشورهای غربی
را تخمین زدند .در ارتباط با سال  95نیز 60 ،درصد
ایجاد کرده است .اينكه برقراری روابط با کشورهای
از کارشناسان ،با رشد اقتصادی  3تا  4درصد موافق
غربی و برداشته شــدن تحریمها ،چقدر ميتواند
بودند .این صاحبنظران بر این باورند که رسیدن به
منجر به گشایش اقتصادی شود ،نیاز به زمان بیشتری
رشد اقتصادی 8درصدی که در سیاستهای کلی
دارد .از طرفی موانع پیش روی تولید در کشــور ،از
برنامه ششم توسعه پيشبيني شده است ،دور از ذهن
جمله نبود زیرســاختهای الزم ،مانع رسیدن به
نیست ،اما وابسته به عواملی از جمله بهبود تعامل با
رشد اقتصادی قابل توجه است .سیاستهای غلط
دنیا و اعتمادسازی ،بهبود زیرساختهای اقتصادی
دولتهای قبــل نیز راه را برای توســعه اقتصادی
و فضای کسب و کار و ثبات اقتصادی است.
ناهموار کرده اســت .در چنین شرایطی این
این کارشناسان ،اعتقاد دارند که اقتصاد
سوال مطرح است که آیا در سالهای پیش
دولتی حاکم بر ایران بزرگترین مانع برای
رو ،به رشد اقتصادی دست ميیابیم یا خیر و
توسعه اقتصادی است .در همین راستا20
چه عواملی در رسیدن به رشد اقتصادی قابل
درصد از کارشناســان ،قوانین و مقررات
توجه ،دخیل هســتند .در این خصوص نظر
دست و پاگیر 20 ،درصد بوروکراسی اداری،
چند تن از کارشناســان از جمله سیدبهادر
 20درصد فساد اداری و اقتصادی 20 ،درصد
احرامیــان ،رضی حاجیآقامیــری ،احمد
صادقیان ،حمیدرضا صالحی،ناصر ریاحی ،فعالوکارشناس
مناسب نبودن فضاي کســب و کار و 20
اقتصادیپاسخ
درصد نبود زیرساختهای مالی را به عنوان
فریال مستوفی و مهدی معصومياصفهانی از
میدهند
موانع دیگر رشد اقتصادی عنوان کردند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
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امسال اگر هم رکود نداشته باشیم،
رشد چندان باالیی نخواهیم داشت .با
صحبتهایی که در پیرامون است ،ظاهراً
رشد حدود  1درصد خواهد بود.

پيشبيني شما از رشد اقتصادی پایان سال  94چیست؟
احرامیان :سال  94به دالیل مختلف ،مثل سال  93نخواهد بود ،امسال نرخ
رشــد باالیی نخواهیم داشــت .پيشبيني ميکنم که در ششماهه دوم هم
همین اتفاق بیفتد .با توجه به اينكه جوانب مسائل مربوط به توافق هستهاي
هم مشخص شده است ،به نظر ميآید تا شش ماه آینده هم تغییرات میدانی

در اقتصاد نخواهیم داشت .بیشتر جو سرمايهگذاری وجود دارد و بیش از این
تغییرات خاص دیگری نداریم .امسال اگر هم رکود نداشته باشیم ،رشد چندان
باالیی نخواهیم داشت .با صحبتهایی که در پیرامون است ،ظاهرا ً رشد حدود
 1درصد خواهد بود.

پازوکی :در این خصوص برآورد خاصی را در نظر ندارم ،چون
یاد گرفتهام که حرف بیربط نزنم ،اما فضا را مناسب ميبینم.
االن ،به نظر من با توافقی که انجام شده ،فضای کسب و کار
بينالمللي برای اقتصاد ایران فراهم شــده است .این فضای

کسب و کار نقش بسزایی در افزایش سرمايهگذاری داخلی و
به دنبالش سرمايهگذاری خارجی دارد .به شرط اينكه افراد
دلواپس که سالها برای اقتصاد ایران هزینه درست کردند،
کمتر در مدیریت میانی اقتصاد کشور دخیل باشند.

حاتميیزد :رشد اقتصادی امسال نباید با سال گذشته تفاوتی داشته باشد ،به
این دلیل که تغییر عمدهای در شرایط ایجاد نشده است .همه هم چشمانتظار
نتایج توافق هستهاي هستند .این توافقنامه ،اگرچه امضا شده ،اما تا چند ماه
دیگر تنفیذ نخواهد شد و تا دسامبر طول ميکشد و از دسامبر هم که تنفیذ

شود تا زمانی که بخشنامهها به بانکها و شرکتهای مختلف در دنیا فرستاده
شود .پيشبيني امسال ماکسیمم بیشتر از  3درصد رشد اقتصادی را نميتوانیم
انتظار داشته باشیم .اما سال آینده امیدوارم دولت برنامهريزيهای دقیقتری
کند تا رشد  8درصد را شاهد باشیم.

حاجیآقامیری :رشد اقتصادی امسال بستگی به این دارد که استراتژی ما در
شرایط بعد از توافق چه باشد ،ما هنوز با دوران پساتحریم فاصله داریم ،تحریمها
هنوز برداشته نشده اســت .گرچه اروپاییان به دنبال سفر به ایران هستند ،اما
تا زمانی که تحریمها برداشته نشــود و این قراردادها جنبه واقعی پیدا نکند،

نميتوانیم در مورد این موضوع صحبت کنیــم .ما خودمان آنچنان آمادگی
اتفاقی را که افتاده است نداریم ،تا در ارتباط با استراتژی خودمان در امر تجارت
بينالمللي ،یک عکسالعمل متناسب با این اتفاق را از خود نشان دهیم .بنابراین،
من خیلی خوشبین نیستم که به یک رشد اقتصادی باالیی برسیم.

حسینیهاشمی :فکر ميکنم امسال رشد اقتصادی چشمگیری
نداشته باشیم ،یعنی به  1درصد هم ممکن است نرسد ،اما منفی
نیست؛ یعنی دوره رکود ما از بین نرفته است .در بعضی بخشها
رونق ایجاد شده است ،اما در برخی بخشهای دیگر نه و با توجه
ریاحی :با توجــه به قطعی شــدن توافقنامه ،برخی از کارشناســان
اقتصادی ،رشد اقتصادی سال  94را بین  4تا  5درصد پيشبيني کردهاند
ال موافق هستم .مهمترین فاکتور رشد اقتصادی ایران ،نفت
و من هم کام ً
است و پيشبيني ميشود که بتوانیم تولید نفت را تا حدود  10درصد
صادقیان :بعد از رشــد اقتصادی منفــی در دولتهای نهم و دهم،
خوشبختانه ،در سال پیش رشــد اقتصادی  3درصد را داشتیم .با
رکورد تورمي که وجود دارد ،هرچند که نرخ تورم هم کاهش پیدا
کرده است و با توجه به توافقنامهای که امضا شد ،امسال پيشبيني

به امیدواریهایی که در ارتباط با اجرای توافقنامه وجود دارد،
اثربخشی این مسئله در اقتصاد سال جاری ما بسیار کم خواهد
بود .من پيشبيني ميکنم که انشــاءاهلل در ســال  94رشد
اقتصادی بین  0/5تا  1درصد داشته باشیم.
بدون اينكه زیرساختها را افزایش دهیم یا سرمايهگذاری جدید کنیم،
افزایش دهیم .این بهتنهایی حدود  2تا  3درصد رشد اقتصادی مثبت
ال قطع شده بود،
ایجاد ميکند .همچنین ،امکان برخی از صادراتی که قب ً
به وجود ميآید و برخی سرمايهگذاریهای جدید وارد کشور ميشود.
کارشناسان ،رشد اقتصادی زیر  1درصد است ،من هم رشد اقتصادی
 0/5تا  1درصد را پيشبيني ميکنم .مثبت خواهد بود ،اما نسبت به
سال گذشته کاهش پیدا ميکند .امسال سال سختی است ،ميتوان
گفت امسال جزو سختترین سالهای اقتصاد کشور است.

صالحی :اينكه رشد اقتصادی مثبت را امسال تجربه خواهیم کرد یا خیر ،ما
وقتی که در یک جای منفی هستیم برای اينكه به صفر برسیم به یک رشد
اقتصادی باال نیاز داریم ،مخصوصا وقتی اقتصادی مدتهاست تعطیل شده
و موتور تولیدش خاموش شده است .ما رشد  2تا  3برابر نرمال ميخواهیم تا
مستوفی :در مورد سال  ،94ما امیدواریم با توافقنامهای که امضا شد ،فضای
کسب و کار بهتر شود ،مسلماً اگر فضای کسب و کار بهتر شود ،رشد اقتصادی
هم باال ميرود .اما اجرای این توافقنامه زمان ميبرد .بنابراین ،تا  5 -4ماه دیگر
اتفاقی نخواهد افتاد.رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت ،اما عددی که ميتوانم

بتواند اقتصاد ایران را که حدود ده سال است با سیاستهای غلط به گل نشانده
شــده ،دربیاورد .من پيشبيني ميکنم ،در سال  94با این سیاستهایی که
شاهدش هستیم ،رشد آنچنان باال و مطلوبی نخواهیم داشت ،شاید رشد 3
تا  4درصد داشته باشیم .اما به نظر من باید رشد  8 -7درصدی داشته باشیم.

پيشبيني کنم  1درصد است .ما االن ،باید شروع به بازسازی کنیم و زمینهها
را به وجود بیاوریم .باید بیشتر تالشمان این باشد تا شرکتهای خارجی را به
سرمايهگذاری در ایران تشویق کنیم و سعی کنیم روی تولیدات صادراتمحور
کار کنیم و به جهان نشان دهیم که ما فقط خریدار خوب نیستیم.

ال فقط یک
ال امسال به رشد اقتصادی برسیم ،فع ً
معصومی :بعید ميدانم که اص ً
امید ایجاد شده ،اما هنوز عملیاتی نشده است .اگر قرار باشد هر اتفاق اقتصادیاي
بیفتد ،الاقل تا پایان سال طول ميکشد .ممکن است در قسمتهای مختلفی
شاهد رشد اقتصادی باشیم ،اما فکر نميکنم در سطح کالن اتفاقی برای اقتصاد

ما بیفتد .اما با این افرادی که برای سرمايهگذاری ميآیند ،سال آینده قطعاً خیلی
خوب خواهد بود .شخصاً معتقدم برای رشد اقتصادی باید بخشهای مختلف را
از هم جدا کنیم ،بخشهایی که مخصوص صنایع مادر است و مخصوص نفت
است ،عددش را جدا ببینیم و برای صنایع کوچک هم همینطور.
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رصد
موانع رسیدن به رشد باالی اقتصادی چیست؟ بخش خصوصی مقصر است یا دولت؟
احرامیان :در زمینه رشد اقتصادی مخصوصا رشدهای باال ،بزرگترین پتانسیل
رشــد اقتصادی هر کشــوری ،تولید ناخالص بالقوه آن کشور است .در واقع
ظرفیت اقتصادی یک کشور نشان ميدهد که آیا اساسا آن کشور ميتواند به
رشد اقتصادی دست پیدا کند یا نه؛ عواملی مثل داشتن ظرفیت برای تولید،

محیط کسب و کار ،داشتن نیروی انسانی مورد نیاز تحصیلکرده و هرآنچه که
برای کسب و کار الزم است .کشور ما در زمینه کسب و کار بسیار ضعیف است،
چه تحریم باشیم و چه نباشیم .به نظر من ،بزرگترین مانع برای نرسیدن به
رشد اقتصادی باال ،مناسب نبودن فضای کسب و کار است.

پازوکی :باید زمینه را برای ســرمايهگذاری مهیا کرد ،باید از این فضای کسب
و کار نهایت اســتفاده را کنیم .اقتصاد ایران دو مزیت دارد :یک ،نیروی انسانی
تحصیلکرده و ارزان؛ دو ،انــرژی ارزان .بنابراین ،ایــن دو مزیت زمینه را برای
سرمايهگذاریداخلیوبهدنبالشسرمايهگذاریخارجیفراهمميکند.مناعتقاد
حاتميیزد :اولین و مهمترین موانع رشد اقتصادی این است که فضای کسب
ال مناسب نیست .دوم اينكه ،متاسفانه ،هرکاری که در ایران بخواهد
و کار اص ً
انجام شود ،نیاز به هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی دارد ،از جمله وزارت
دارایی ،وزارت صنایع و غیره که کارها در این نهادها بســیار طوالنی است و

متاسفانه همواره همراه با فساد است .فساد مالی و بوروکراسی بسیار کند دلیل
دیگری است که رشد اقتصادی ما بهسرعت پا نميگیرد .سومین مسئله ،بدنه
بسیار حجیم اقتصاد دولتی و نهادهای عمومياست .بخش خصوصی ما بسیار
ضعیفتر از آن چیزی است که بخواهد تاثیر عمدهای بر رشد اقتصادی بگذارد.

حاجیآقامیری :کشــور ما کشوری اســت که متکی به اقتصاد دولتی است،
شاید در حرف ،دولت به دنبال خصوصیسازی باشد اما من اعتقاد ندارم که
ال هیاتی که اخیرا از آلمان
تصمیم قاطعی در اصل ماجرا وجود داشته باشد .مث ً
به ایران آمد ،نوع برخورد دولت با این هیات نشان داد که کار دولتی بوده است
حسینیهاشمی :یکی از موانع رسیدن به رشد اقتصادی باال ،پایین بودن
درآمد سرانه است ،چون درآمد ســرانه باعث تقاضا ميشود و تقاضا باعث
افزایش تولید .دومیــن مورد ،درماندگی بانکهاســت؛ بانکها به عنوان
موتور توسعه کشــور ،هم باید از طریق سرمایه در گردش و سرمایه ثابت،
ریاحی :بخش خصوصی در ایران ،پیکره نحیفی دارد که درصدش در
اقتصاد ،یکرقمي است 80 .تا  90درصد اقتصاد دست دولت است و
گاهی دولت برای بخــش خصوصی مانع هم ایجاد ميکند .مهمترین
موانع رسیدن ایران به رشد اقتصادی باال ،بخش خصوصی بسیار ضعیف

و عملکرد دولت هم در مالقات اولیه با یکی از کشورهای مهم صنعتی جهان،
اینطور نبود که به بخش خصوصی عنایتی داشته باشد .در درجه اول دولت
ميبایست مولفههایی را که کار را تحویل بخش خصوصی ميدهد و اصل 44
را به معنای واقعی عملی ميکند ،به کار بگیرد.
برای بخش تولید تامین مالی کنند و هم باید برای مصرفکنندگان اعتبار
خرید ایجاد کنند .من بیشتر بودجه و برنامههای دولت ،مصرف منابع ارزی،
سیاســتهای پولی ،بانکی و اقتصادی را تاثیرگذار ميدانم ،ضمن اينكه
تحریمها و محدودیتهای خارجی هم بیتاثیر نبوده است.

و بنگاههای اقتصادی عمدتاً کوچک بخش خصوصی است .قوانین و
ال مخل کار دولت و بخش خصوصی در رسیدن به رشد
مقررات هم ک ً
اقتصادی هستند .ایران ظرفیتهای بسیار باالیی دارد که اگر استفاده
شود ،رشد باالی اقتصادی خواهیم داشت.

صادقیان :خیلی مسائل دخیل اســت .به هر حال زمینهای باید آماده شود و
فونداسیونی ریخته شود و ارتباطهای جهانی که به خاطر تحریمها ،قطع کرده
بودیم دوباره باید ایجاد شود .بحث نقدینگی ،تورم ،بهره بانکی ،سیستم بانکی،
ضوابط و مقررات هســت که همه اینها باید اصالح شود تا رشد صحیح اتفاق

بیفتد .گفته ميشــود باالی  90درصد از اقتصاد کشور دولتی است و بخش
خصوصی درصد کميدارد .آثار بخش خصوصی در مقایسه با اقتصاد دولتی،
مثبتتراســت .هرچه ســهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر باشد ،رشد
اقتصادی سریعتر و با درصد بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

صالحی :سیاســتهای اقتصادی کالن بســیار موثرند ،ازجمله نرخ ارز و نرخ
حاملهای انرژی .عامل اصلی رشــد اقتصادی تولید ناخالص ملی است.رشد
اقتصادی کشور زمانی خودش را نشان ميدهد که درآمد سرانه مردم باال برود. .
دولت در اين زمينه بهشدت نقش اساسی دارد و بخش خصوصی نقش فالور دارد.

دولت با در دست داشتن 80درصد از اقتصاد ،تعیینکننده سیاستهای اقتصادی
ایران است و وقتی که سیاستها درست تعیین شود ،ما به عنوان بخش خصوصی
ال بخش
ميتوانیم باعث رشد اقتصادی شویم ،اما وقتی سیاستها غلط باشد ،عم ً
خصوصی نميتواند نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

مستوفی :موانعی که وجود دارد این است که اقتصاد دست دولت است و ما در کشور
مسئله رانت ،فساد و بوروکراسی فراوان داریم و به همین خاطر قوانین را هیچوقت
درســت اجرا نکردهایم و قوانین سلیقهای اجرا شده اســت .سیاستهای غلط
اقتصادی باعث شده است که به اینجا برسیم .ما درگذشته ،رقابت نابرابر داشتیم که

به وسیله رانت به وجود آمده بود و شرکتهای دولتی رقیب بخش خصوصی بودند،
اما رقابت سالم هم باعث باال رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمتها ميشود و زمینه را
برای رشد اقتصادی فراهم ميکند .االن ،باید به دنبال جبران این اشتباهات باشیم.
در حال حاضر نه بخش خصوصی مقصر است نه دولت .االن اقتصاد ما مریض است.

معصومی :قیمت تمامشده باالی کاالها ،باعث ميشــود توان خرید مردم پایین
بیاید .این یکی از بزرگترین معضالت اقتصاد ماست .بخش زیادی از ماجرا به بحث
تحریمها مربوط ميشود .ورود و تولید کاالهایمان به دلیل مواد اولیه گران هزینههای
سربار تولید باال میرود .زمانی که برداشتن تحریمها عملیاتی شود و بتوانیم پول را
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دارم همان طرز تفکری که منجر به توافق شد و قابل دفاع است ،باید در اقتصاد هم
همان تفکر را داشته باشیم .من به عنوان یک اقتصاددان طرفدار پیوند استراتژیک
با جهان غرب هستم و این به نفع منافع ملی کشور است .در مبادله اقتصادی هم
برد -برد است ،نميشود که ما با یک کشور مبادله کنیم و فقط ما برد داشته باشیم.
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بهراحتی حواله کنیم و جنس را بدون واسطه خرید و فروش کنیم ،طبیعتاً هزینهها
مقداری پایینتر ميآید ،مصرف زیادتر ميشــود و هزینههای سربار تولید کمتر
ميشود و رونق اقتصادی اتفاق ميافتد .دولت ميتواند موانع را رفع کند .اگر دولت
موانع تولید را برای تولیدکننده رفع کند ،خود تولیدکننده به سمتی که باید ،ميرود.

اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که رشد
اقتصادی  8درصد و تعامل منطقی با جهان
داشته باشد

رشد 8درصدی چه زمانی محقق ميشود؟
احرامیان :رشد8درصدی اقتصادی ،رشد باالیی است ،مخصوصاً برای کشورهایی
که از سطحهای پایین اقتصادی شروع ميکنند و به رشدهای باال دست پیدا
ميکنند .اما در کشــور ما که مراحل میانی توســعه را ميگذراند ،دست پیدا
کردن به نرخ رشد باالیی مثل  8درصد ،شرایط خیلی خاص و آماده و مهیایی را

طلب ميکند .برای رسیدن به چنین رشد باالیی ما به سرمايهگذاری باال ،ثبات
محیط کسب و کار ،ثبات اقتصادی ،تورم پایین و آماده بودن نیروی کار به عنوان
پایههای اولیه نیاز داریم .در کشوری که  100سال سابقه صنعتی دارد هنوز به
صورت هفتگی و ماهانه بخشنامهها و قوانین جدید در قانون کار اعمال ميشود.

پازوکی :در شرایطی که نظام تصمیمسازی کشور کارشناسی و علميباشد و بر نظام تصمیمگیری کالن کشور عقالنیت حاکم
شود .اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که رشد اقتصادی  8درصد و تعامل منطقی با جهان داشته باشد .من اعتقاد دارم اگر
در اقتصاد سیاســت برد -برد را پیش بگیریم و اگر ارتباط منطقی با جهان خارج ،خصوصاً جهان غرب  -من بر جهان غرب
تاکید دارم  -داشته باشیم ،رسیدن به رشد 8درصدی امکانپذیر است ،اما اگر دنبال شعار برویم قطعاً عقب خواهیم ماند.
حاتميیزد :اگر برنامهريزي مناسب انجام شود ،سال آینده هم امکانپذیر است ،بستگی به بودجهای
دارد که دولت امسال اعالم ميکند ،چون تحریمها کم ميشود و خرید و فروش آزاد ميشود .اگر بودجه
درستی را مسئوالن امر در دولت تنظیم کنند 8 ،درصد رشد اقتصادی ،سال آینده قابل دستیابی است.
اگر چنین شود ،تا پایان برنامه ششم توسعه هم همین  8درصد را ميتوان حفظ کرد.
حاجیآقامیری :شاید ما در مقطعی از زمان هستیم که در یک مقیاس منطقهای با
توجه به پتانسیلهایی که از نظر جغرافیایی در منطقه داریم ،ميتوانیم به صورت
چین منطقهای درآییم ،به شرطی که هم از نظر داخلی این را درک کنیم و آمادگی
خود را ایجاد کنیم و از نگاههای واپسگرایانه فاصله بگیریم و هم جهان به ما اعتماد

کند .بعد از توافق ،ایران ایرانی است که ميخواهد با جهان کنار بیاید ،هم در منطقه و
همفرامنطقه.منمعتقدمکهتنهاراهرسیدنبهیکرشداقتصادیباال،رشدتولیدات
غیرنفتی است و ما باید دالرهای نفتی را فقط در صنایع مادر و مسائل بنیادی کشور به
کار ببریم و حتی به نظر من تبدیلش کنیم به ذخیره ارزی ،مثل نروژ.

حسینیهاشمی :با این زیرساختهای اقتصادی و شرایط اقتصادی که
داریم ،مستعد چنین رشد اقتصادی قابل توجه و چشمگیری نیستیم.
منابع ارزی ،نفت و گاز ،منابع انسانی و بازار بسیار خوب داریم .اما این
مشــروط بر این اســت که با دنیا تعامل کنیم و بتوانیم با اقتصاد دنیا
ریاحی :رشــد اقتصادی 8درصدی ،قابل دسترسی است ،به
شرطی که سایر موارد برنامه ششــم توسعه که مهمترین آن
تقویت بخش خصوصی و کوچک شدن دولت است ،اتفاق بیفتد
و هرکدام از این بخشها به وظایف خود عمل کند و دولت بیشتر
صادقیان :اگر این توافقنامه درست اجرا شود ،این رشد 8درصدی قابل دسترسی
است و کشور ما پتانسیل آن را دارد ،اما مشکالتی بوده که تا به حال این اتفاق
نیفتاده است .اگر موانع رشــد اقتصادی رفع شود و مشکالت حل شود ،از نظر
آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران ،یا سرمايهگذاریهای خارجی که کشورهای

مشارکت داشته باشیم .با توجه به اينكه مصرف انرژی در کشور خیلی
باالست ،این خود عاملی اســت تا صادرات نفت ما کاهش پیدا کند .با
کاهش قیمت نفت و با این سیستم بانکی و حجم زیاد مطالبات معوق،
خیلی بعید به نظر ميرسد که رشد باال و انفجاری داشته باشیم.
نقش نظارتی داشته باشــد .در کنار این ،زیرساختها هم باید
فراهم شــود .البته ،هیاتی هم به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل
شده است که وظیفه دارد تا موانع تولید و توسعه اقتصادی را
شناسایی کند تا از طریق دولت و مجلس این موانع رفع شود.

دیگر تمایل دارند و االن هم رایزنی خود را شروع کردهاند ،اگر این اتفاقها بیفتد
و توافقنامه درست اجرا شود و همان دقت و تخصصی را که در تنظیم توافقنامه
داشتیم در اجرا هم داشته باشــیم .این عددها خیلی هم غیرممکن نیست و
احتمال رسیدن به چنین رشد اقتصادی هم باالست.

صالحی :من اگر به جای سیاســتگذاران برنامه ششم توسعه بودم ،هدف را
به جای رشــد اقتصادی  8درصد 12 ،درصد ميگذاشتم .چون اگر به دنبال
رشد  8درصد باشیم در این مملکت به رشد  5تا  6درصد هم نميرسیم .باید
در برنامه ششم مخصوصاً در سالهای اول ،رشد اقتصادی را روی  10تا 14
مســتوفی :رشــد اقتصادی 8درصدی نیاز به زمان ،کار ،ســرمايهگذاری و
اعتمادسازی دارد .وقتی که اقتصاد از رکود بیرون بیاید ،امنیت بر فضای کسب
و کار حاکم شــود ،تعامل ما با دنیا به صورت مساوی برقرار شود ،تولیداتمان
بهبود پیدا کند و ســرمايهگذاریهای جدیدی در صنایعمان به وجود بیاید،

درصد پيشبيني ميکردند ،تا دولت بتواند رشد منفی سالهای گذشته را در
سالهای پایانی این برنامه ،به رشد  3تا  4درصد مثبت برساند .برای اينكه
این اقتصاد به گل نشسته را حرکت دهیم باید یک نیروی باال به آن وارد کنیم.
با رشد  8درصد شاید در سال  1400شاهد یک رشد اقتصادی خوب باشیم.

هزینه تولیدمان را پایین بیاوریم و تولید و کیفیت تولید را باال ببریم و بتوانیم
در دنیا رقابت کنیم ،شرایطی پیش بیاید که بخش خصوصی بتواند گرداننده
اقتصاد کشــور باشــد نه دولت و دولت فقط نظارت کند ،آنوقت ميتوانیم
گشایش اقتصادی داشته باشیم و رشد اقتصادی باال را تجربه کنیم.

معصومياصفهانی :باید تکلیف رشــد اقتصادی را جدا کنیم ،بگوییم در
صنایع ســنگین چگونه و در صنایع کوچک چگونه اســت .ما در صنایع
کوچک و متوسط نیاز به آرامش ،نقدینگی و امنیت کاری داریم که بتوانیم
کاالیمان را راحت تولید و صادر کنیم؛ این شــدنی است .در حوزه مرغ و

تخممرغ ما حداقل  30درصد بیــش از اينكه االن تولید ميکنیم ،توان
تولید رقابتی داریم و از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفته هستیم .دولت باید
زیرساختها را فراهم کند .اگر این زیرساختها بهبود پیدا کند ،مطمئناً از
نظر تولید وضعمان خوب است و آینده خوبی خواهیم داشت.
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رصد
سال  95عدد رشد اقتصادی ایران چه خواهد بود؟
احرامیان :فکر ميکنم رشــد مثبت خواهد بود اما در حــد معقولتر ،در حد  3تا 4
درصد امکان دارد .نميتوانم بگویم چند درصد احتمال دارد که به این رشد اقتصادی
برسیم اما ميگویم به احتمال متوسط خواهیم رسيد ،نه از این مقدار بیشتر ميشود
و نه کمتر.
ال هم گفتم هیچ برآورد خاصی ندارم .اما معتقدم نیاز است در مدیریت میانی اقتصادی ایران ،تحولی صورت
پازوکی :قب ً
گیرد ،تحول در وزارت امور خارجه ،ســفارتخانههایمان و ...باید اتفاق بیفتد .سفرای ما در راستای تعامل بیشتر با
دنیا رفتار کنند .با تغییر دولت ،مدیریت میانی ما هنوز تغییر نکرده است .آنهایی که فاقد دانش و سواد الزم هستند،
باید بروند .دوره ،دوره آزمون و خطا نیست .باید بپذیریم که با مشکالت اقتصادی ،برخورد علميو کارشناسی کنیم.
حاتميیزد :اگر برنامهريزي درست باشــد و بودجه درست بسته شود ،،از عواملی
که باعث ميشود به رشد اقتصادی در سال  95برسیم ،یکی تعیین سطح مناسبی
برای طرحهای عمرانی و دیگری پرداخت بدهیهای دولت است .اگر این دو کار
انجام شود ما ميتوانیم به رشد  8درصد امیدوار باشیم.
حاجیآقامیری :خوشبینانه باید منتظر  4درصد رشد اقتصادی در سال  95باشیم .این بستگی به عملکرد ما دارد.
اينكه چقدر امکانات و پتانسیل داریم و شرایط داخلیمان مناســب این رویکرد هست که بتوانیم ساز و کارهای
ســرمايهگذاری خارجی را فراهم کنیم یا نه .اگر اینها مهیا شود که زودتر به نتیجه ميرسیم ،اما اگر نه ،طبق همه
چیزهایی که در ایران هست ،شامل زمان ميشود ،چون پروژههای ما خیلی کند پیش ميرود.
حسینیهاشمی :در مورد رشد اقتصادی سال  ،95با این شرایطی
که االن پيشبيني ميشود ،اگر روابط بینالملل اصالح شود و قیمت
نفت مقداری افزایش یابد ،رشــد اقتصادی که در سال  95خواهیم
داشت ،بین  2تا  3درصد است .چون اقتصاد ما اقتصاد سنگینی است،
ریاحی :فکر ميکنم اگر امسال به رشــد اقتصادی  4تا  5درصد
برسیم ،سال بعد بیشتر این عدد حفظ شود و زمان را صرف بهبود
پیشساختهایی کنیم که تکمیل نیست و از بین رفته است .در
سال  95فکر ميکنم که بتوانیم مقدمات و زیرساختهای رشد

درصدش ممکن است کم باشد اما از نظر کمیت خیلی بیشتر است.
آثار توافق انجامشــده ،ممکن است در سال  95هم خیلی ملموس
نباشد ،چون آثار اینها تدریجی است .فقط برداشتن محدودیتها
نیست ،بلکه باید قابلیت و آمادگی بهرهبرداری هم داشته باشیم.
را فراهم کنیم ،لذا رشد اقتصادی سال بعد را بیشتر از  4تا  5درصد
پيشبيني نميکنم .اما برای آماده شدن جهت جهشهای جدید
خیلی کارها باید صورت گیرد تا به عدد  6یا  8برسیم.

صادقیان :اگر این اتفاقاتی که در توافقنامه پيشبيني شــده،
بهموقع اتفاق بیفتد ،پيشبيني من این است که تا پایان سال
 95رشــد اقتصادی مثبت  5تا 6درصدی داشته باشیم .باید
دید که در اجرای این توافقنامه مشکلی پیش ميآید یا خیر.
صالحی :با برنامهريزياي که دولت کرده اســت ،پيشبيني من از
عدد رشد اقتصادی سال  95بین  4تا  4/5درصد خواهد بود .اما بهتر
بود طوری برنامهريزي ميکردیم که در پایان سال  95ميتوانستیم
رشد اقتصادی حداقل  7تا  8درصد را تجربه کنیم؛ هرچند ،رشد
مستوفی :اقتصاد ما بیشتر وابسته به نفت است ،به علت پایین بودن قیمت
نفت و از طرف دیگر برای اينكه بتوانیم نفت بیشــتری صادر کنیم ،نیاز
داریم تا صنعت نفتمان را با تکنولوژیهای جدید بازســازی کنیم و برای
این بازسازی نیاز به زمان داریم .بنابراین من امیدوار نیستم که برای سال

اقتصادی  7تا 8درصدی عددی نیست که بتواند وضعیت اقتصادی
کشور را متحول کند .ما باید گذشته را جبران کنیم ولذا تا چند سال
آینده نیاز به رشد باال داریم .اما با سیاستهای فعلی دولت ،خیلی
بتوانیم موفق شویم به رشد  4تا 4/5درصدی ميرسیم.

 95بتوانیم صنایعمان را پیشــرفت بدهیم تا به آنجایی که باید ،برســند.
پس برای ســال  95اگر روی زمینه درستی قدم برداریم و بتوانیم درست
برنامهريزي کنیم ،ميتوانم رشد اقتصادیمان را بین  3تا  4درصد ببینم.
البته این همهاش فرضیات است و من نميتوانم روی هیچ بیسی آمار بدهم.

معصومياصفهانی :عمده این اعداد و ارقام مربوط به صنایع اصلی است که من
اطالعی از آن ندارم ،در بخش صنایع کوچک امیدوارم وضعیت تولید در ســال
آینده بهتر شود .در مورد صنایع بزرگ چون روابط بينالمللي بر آن حاکم است
منهیچ اظهارنظرینميکنم .اما در مورد صنایعکوچکنیازبه آرامش ونقدینگی
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و کم کردن دغدغهها و مشکالت هست که اینها دارد انجام ميشود .نتیجه توافق
هستهاي االن هم ایجاد شده است و مراجعات مختلف برای سرمايهگذاری خارجی
در حد شــرکتهای خیلی کوچک زیاد است و دیگر هیچ منعی برای ورود این
سرمايهگذاران نیست و همین باعث ورود نقدینگی به اقتصاد کشور ميشود.

مشکالت مختلفی در بخش کشاورزی و صنایع مواد
غذایی وجود دارد .یک بحث ،بحث قیمت است .بانک
مرکزی اعالم کرده است که در چهار سال گذشته43 ،
درصد قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است.

گفتوگوی مشترک رئیس کمیسیون کشاورزی
اتاق تهران و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
درباره آینده صنایع غذایی ایران

خسارت مدیریت
ناکارآمد از
تحریمها بیشتر بود
میزگردی درباره وضعیت کشاورزی در دوره
پساتحریم

عباس رجایی
کاوه زرگران
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران رییس کمیسیون کشاورزی مجلس

مشکالت بخش کشاورزی و صنایع غذایی که به نوعی با
کشاورزی رابطه مستقیم دارد ،در کشور بیشمار است.
مشکالتی که بخشی از آن ناشی از تحریمهای چندین و
چندساله ایران بوده و بخشی دیگر هم به مدیریتهای
ناکارآمد افراد در سمتهای گوناگون در دولتهای
مختلف برميگردد .البته حاال که تحریمها قرار است
برداشته شود ،دیگر هیچ مسئولی نميتواند مسائل و
مشکالت را بر گردن آن بیندازد .به این ترتیب ،دیگر
مسئوالن و مدیران ميمانند و عملکرد آنها .البته حاال
شرایط پساتحریم ،سیبل عملکرد افراد شده است؛ اينكه
حاال در این شرایط جدید چه اتفاقاتی در بخشهای
مختلف خواهد افتاد .در مورد وضعیت کشاورزی و صنایع
غذایی کشور در دوران پساتحریم و همچنین مسائل و
مشکالت پیش روي این بخش مهم اقتصاد ،میزگردی
با عباس رجایی ،رئيس کمیسیون کشاورزی مجلس و
کاوه زرگران ،رئيس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معدن و کشاورزی تهران برگزار شد.

آنچه که بعد از توافق هستهای مهم است ،شرایط ایران در دوران پساتحریم
است .دورانی که ميتواند اقتصاد کشور را رشد دهد یا اينكه خرابیهای دیگری
به وجود آورد .در بخش کشاورزی و مواد غذایی ،دوران پساتحریم چطور ارزیابی
ميشود؟
رجایی :ما در حوزه کشاورزی جز در برخی از اقالم در تولید مشکلی نداشتیم .فقط چند
موضوع در بازاریابی و رانتها مطرح بود که در دوره پساتحریم ميتوان گفت رانتها حذف
و بازار هم در واردات نهادهها شــفافتر ميشود .دومین نکته این است که چون در دوران
تحریم نقل و انتقال پول بهسختی صورت ميگرفت ،ایران مجبور بود از کشورهایی که پول
دارد ،واردات انجام دهد .طبیعتا در دوران پساتحریم رقابت جدیدی شکل خواهد گرفت
که مسلما مطلوب است .مســئله دیگر این بود که بین ایران و بعضی کشورها تعرفههای
ترجیحی برای صادارت وجود داشت که با اصالحات ساختاری که صورت ميگیرد ميتوان
این تعرفههای ترجیحی را حذف کرد .در نتیجه کشور ما ميتواند در این دوران ،در حوزه
صادرات در برخی بازارهای جهانی ،حضور جدیتری داشــته باشد .در واقع حضور ما در
بازارها معنادارتر ميشود .دومین مسئله هم به کیفیت اقالم وارادتی برميگردد که مجبور
بودیم از بعضی کشورها انجام دهیم؛ حاال با برداشته شدن تحریمها ،این مسئله هم بهتر
خواهد شد .سومین موضوع هم رانتها و واسطهها هستند که حذف خواهند شد.
زرگران :برای پساتحریم از دو منظر ميتوان اتفاقات را بررسی کرد یکی تامین نقدینگی و
پولهایی است که به این حوزه ممکن است وارد شود و دیگری هم سیاستهاي حمایتی
و انتقال تکنولوژی است .در بحث اول ،منابع بلوکهشده ایران است که 108میلیارد دالر
در قالب مالی و طال وجود دارد که  50درصد آن به صورت طالست و طبیعتا به پول و دالر
تبدیل کردن آنها زمانبر خواهد بود .با توجه به اينكه از آغاز توافق هســتهای تا به حال،
افت شدیدی هم در کاهش قیمت جهانی طال وجود داشته است ،ارزش این میزان طال هم
کاهش پیدا خواهد کرد .بنابراین ،حدود 50میلیارد دالر باقی ميماند .در حدود 15میلیارد
دالر از این میزان هم ادعای بینالمللی وجود دارد .بنابراین حدود  30تا 35میلیارد دالر
باقی ميماند که باید دید از این میزان چه مقدارش متعلق به بانک مرکزی و چه مقدارش
هم متعلق به دولت است که ميتوان آن را در بخشهای مختلف هزینه کرد .این در حالی
است که باید توجه کرد بعد از برداشته شــدن تحریمها و فروش نفت ایران در بازارهای
ی نميتوان
جهانی ،احتماال مقداری هم کاهش قیمت نفت رخ خواهد داد .با این جمعبند 
شرایط را آرمانی تصور کرد و گمان کرد که دولت پول زیادی به دست ميآورد و ميتواند در
همه بخشها سرمايهگذاری کند .حتی به نظر من شرایط نرمالی هم نميتوان ایجاد کرد.
البته تنها منابعی که ميماند ،حدود 9میلیارد دالر بحث خطوط اعتباری اســت که قبل
از تحریمها وجود داشته است .این 9میلیارد دالر بعد از اينكه سوئیفتها باز شود ،آماده
انتقال خواهد بود .دولت باید سیاست را به نحوی بچیند که این 9میلیارد دالر به تولید و
نهایتا بازرگانی کاالهای اساسی اختصاص پیدا کند .آفتی که در این جریان وجود دارد این
است که احیانا شرکتهای اقماری ،نیمهخصوصی و «خصولتی»ها ورود پیدا کنند و این
منابع را در اختیار بگیرند .دولت باید نهایت سعی خودش را بکند تا این منابع به بخشهای
مولد کشور و بخش خصوصی واقعی ،یعنی کشاورزی ،صنعت و معدن اختصاص پیدا کند.
حاال شاید با این 9میلیارد دالر بتوان بخشی از نیازهای مالی و گره کمبود پولی را در این
سه حوزه حل کرد .اما بعد از اينكه توافقها به طور کامل انجام شود ،ميتوانيم در حوزههای
مختلفی ،انتقال تکنولوژی داشته باشیم .به طور مثال ،در حوزه کشاورزی ،قیمت تمامشده
کاالها بسیار باالست .به این دلیل که از تکنولوژی روز دنیا استفاده نميکنیم .در حال حاضر
تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی از لحاظ وزنی17 ،میلیون تن و از لحاظ ارزشی 5.5
میلیارد دالر منفی است .بنابراین با باز شدن درهای دنیا ،باید سعی کنیم تا این تراز منفی
رو به بهبود رود .البته طبیعتا این ماجرا به برنامه درازمدت نیاز دارد .با این حال باید توجه
داشت که در برخی از حوزهها ،اعداد واردات و صادرات قابل مقایسه نیست؛ مثل مراودات
تجاری ایران و برزیل .حدود  1.35درصد از واردات سال  2014ایران از کشور برزیل بوده
و صادرات حدود 5میلیون دالر داشــتهایم .این اعداد اصال قابل مقایسه نیستند .بنابراین
در خیلی از حوزهها باید برای کسب بازارهای خارجی تالش کرد .حمایتهایی که دولت
ميخواهد در قالب بخشهای مختلف صنایع تبدیلــی انجام دهد باید با توجه به کاهش
هزینهها در قیمت مواد اولیه صنایع تبدیلی باشد .یعنی دولت باید سیاستهای غلط تنظیم
بازار را اصالح کند تا ما با تجارت آزاد دنیا فاصلهای نداشته باشیم .در حال حاضر قیمتهای
خرید تضمینی در ایران حدود  30تا  50درصــد حباب دارد .یعنی چغندر قند ایران 20
تا  25برابر قیمت جهانی خریداری ميشــود .گندم دو برابر قیمت جهانی تهیه ميشود.
در حوزههای جو هم همینطور است .شیر خام هم با قیمتگذاریهای دستوری ،بخش
خصوصی را کامال فلج کرده اســت .طبیعتا ابتدا باید پتانسیل خودمان را افزایش دهیم.
نميتوانیم انتظار داشته باشیم که زمانی که قیمت مواد اولیه ،دستوری و اجباری  40درصد
بیشتر از قیمت آزاد دنیاســت ،بتوانیم صادرات داشته باشیم .حتی اگر سوئیفتها داده و
تحریمها هم برداشته شود ،با این شرایط ایران نميتواند بازارهای جهانی را به دست آورد.
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رصد
تراز تجارت منفی ادامه پیدا خواهد کرد تا اينكه دولت سیاســتهاي خرید تضمینی را
اصالح کند .در زمینه انتقال تکنولوژی هم در حوزه برداشت بهشدت نیاز وجود دارد .امروزه،
اگر کمباین را در نظر نگیریم ،تقریبا  90درصد از برداشت در بخش کشاورزی بهخصوص
در حوزه باغداری با نیروی انسانی صورت ميگیرد .این در حالی است که در دنیا ،برای هر
نوع محصولی ،ماشین خاص و مدرنی برای برداشت وجود دارد .فکر ميکنم سیاستهای
حمایتی دولت باید در این بخش ،انتقال تکنولوژی باشــد .یعنی دولت بهجای اينكه به
کشاورز پول بیشــتری پرداخت کند ،به ازای گندم مازاد و خرید گندم ،به او تکنولوژی و
ماشینآالت دهد .در حوزه آبیاری هم با توجه به اينكه هدررفت آب در حوزه کشاورزی،
رقم قابل توجهی است ،سیستم آبی ایران در خیلی از نقاط ،غرقابی است و از تکنولوژی روز
دنیا فاصله زیادی دارد .بنابراین بهتر است این مسئله هم در اولویت قرار بگیرد .بهخصوص
اينكه اگر سیاســتهای حمایتی در این قالب قرار بگیــرد ،برکاتش ميتواند دوجانبه و
سهجانبه باشد .همچنین ضمن اينكه کشوری نفتخیز هســتیم ،در حوزه کود نیاز به
واردات داریم .البته با توجه به سیاســت دولت برای رشد بخش کشاورزی ،در حوزههای
مواد کشاورزی مثل کودهای فسفاته و ازته که وارد ميکنیم ،باید انتقال تکنولوژی صورت
بگیرد و کشور به خودکفایی برسد.

ســرمايهگذاران خارجی به ایران بیایند ،در چه بخشی از کشاورزی و صنایع
غذایی ميتوانند ورود پیدا کنند؟
زرگران :اولین نکته در مورد سرمايهگذار خارجی این است كه این گروه پولشان را جایی
ميبرند که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد .وقتی هنوز به این نقطه نرسیدهایم که امنیت
سرمايهگذاری را تامین کنیم ،و یکباره علیرغم قوانین ،دولت بخشنامهای را صادر ميکند
و تمام صنایع پاییندســتی را دچار مشکل ميکند ،طبیعتا امنیت سرمايهگذاری از بین
ميرود .بنابراین شاید در بخش خودروسازی امیدی وجود داشته باشد ،اما با تصمیمات
لحظهای و دستوری ،سرمايهگذارهای خارجی با تردید و نگرانی به بازار ایران نگاه ميکنند.
وقتی که دولت با یک مصوبه شورای اقتصاد ،یکمرتبه ده صنعت را به تعطیلی ميکشاند،
استقبال سرمايهگذاران را پایین ميآورد .البته در صنایع تبدیلی ،بخشهایی که آزاد شده،
شانس بیشتری دارد ،اما ترنول بخش گندم و آرد و صنایع پاییندستی آن عدد قابل توجهی
است .در بحث روغن خام و صنایع روغنکشی و روغن نباتی ،قسمت اعظم ترنول بخش
صنعت را تشکیل ميدهند که دولت بهشدت سعی ميکند زمام امور را به دست بگیرد .به
همین دلیل هم اصال خصوصیسازی و سیاستهای اصل  44رعایت نميشود .طبیعتا تا
زمانی که اقتصاد آزاد نشود ،نميتوان امید داشت که سرمايهگذار خارجی هم به کشور وارد
شود .به طور مثال ،یک هلدینگ بزرگ آلمانی که ورودی شیر خامش سه برابر ورود شیر
خام ما است ،برای بررسی سرمايهگذاری به ایران آمد .این شرکت بازار ایران را برای ورود
بررسی کرد .اما ورود این هیات همزمان شد با دستور دولت که علیرغم اينكه شیر خام،
 20درصد گرانتر از قیمت جهانی بود ،اما  200تومان گرانتر شد .خب این مسائل باعث
ميشود ریسک سرمايهگذاری باال رود.
رجایی :در صنایع غذایی ،ماشینآالت کشاورزی و برخی سرمايهگذاریهای توسعهای
ميتوان از سرمايهگذاران خارجی استفاده کرد .مثال در تولید گلخانهها و صنایع تبدیلی و
تکمیلی بخش کشاورزی ،سرمايهگذار خارجی ميتواند ورود پیدا کند .عالوه بر اینها ما در
شهرکهای صنعتی ميتوانیم سرمايهگذار خارجی را جذب کنیم.

واقعا ایران توانایی خودکفایی در این زمینهها را دارد؟
زرگران :به نظر من خودکفایی این است که ایران ،تمام مولفههای تولید یک کاال با قیمت
جهانی را داشته باشــد و بعد اقدام به تولید کند ،نه اينكه تمام مواد اولیه از خارج با چند
برابر قیمت و به صورت دالر خریداری و در کشــور به صورت یارانهای پرداخت شود .در
زمان خرید تضمینی هم با دو برابر قیمت خریداری شود و بعد افتخار کنیم که خودکفا یا
خوداتکا شدهایم .زمانی که پایه و اساس کار اشتباه باشد ،نتیجه خوبی هم اتفاق نميافتد.
سیاستهای حمایتی ،سیاستهای بسیار خوبی است اما در نحوه اجرای آن باید دید که
دیگر کشورها چه اقداماتی انجام ميدهند .به طور مثال دولت ميتواند بهجای پرداخت
کیلویی یارانه ،بر مبنای سطح زیر کشت یارانه پرداخت کند.

آمدن ســرمايهگذاران خارجی در صنایع تبدیلی نميتواند مشکلی برای
در مورد پساتحریم ،صحبتهایي صورت گرفت .این مواردی که نام ميبرید
تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند؟
چه زمانی مشاهده خواهد شد؟
رجایی :خیر ،صنایع غذایی ،تبدیلی و تکمیلی کشور باید بهروز شود تا بتوانيم با بازارهای
رجایی :من فکر ميکنم که یک دوره یکساله تا دوساله بایستی در نظر گرفت تا آثارش
جهانی رقابت کنیم .اتفاقا این موضوع یک فرصت برای کشــور محسوب ميشود ،چراکه
را بتوان در نظر گرفت.
در این حوزه ،هم کسری و کمبود داریم و هم باید رقابتی صورت بگیرد .بنابراین ،ایرادی
زرگران :ابتدا سیاستهای کالن توســط دولت باید راهاندازی شود .به طور مثال ،ایران
در این زمینه دیده نميشود.
اولین تولیدکننده زعفران دنیاست و خیلی هم روی این موضوع تعصب دارد .اما در حقیقت
نتوانستهایم درست مدیریت کنیم و پیاز زعفران به افغانستان قاچاق شده است .حاال در
اگر بخواهیم از سرمايهگذاران خارجی به سمت پولهای بلوکهشده حرکت
این کشور حدود 20هزار هکتار از سطح ،زیر کشت زعفران رفته است .شرکتهای مدرن
کنیم ،باید گفت اگر دولت قصد داشته باشد این پول را در بخشهای زیربنایی
هلندی هم زمینهایی را در افغانســتان خریداری کردهاند و بهزودی ایران رقیب خیلی
مثل کشاورزی هزینه کند ،بهتر است به کدام سمت برود؟
جدی و قدرتمندی با تکنولوژی روز در حوزه زعفران در کشــور افغانستان خواهد داشت
رجایی :قطعا ميشود بخشی از پولهای بلوکهشده را در بخش کشاورزی سرمايهگذاری
که ميخواهند بازارهای ایران را تســخیر کنند .خب مقابله با چنین مســئلهای ،نیاز به
کرد .بستر اصلی اقتصاد مقاومتی را در کشاورزی و صنایع غذایی ميبینیم ،به همین دلیل
سیاستهای کالن دارد و بالطبع یک کشاورز خرد منطقه نميتواند بهتنهایی این موضوع
اگر کشور بخواهد در کوتاهمدت با سرعت بیشتری رشد اقتصادی را به جلو ببرد ،حتما باید
را مدیریت کند .دولت باید در اسرع وقت با کمپانیهای بزرگ دنیا مشورت کند و انتقال
از این پولهای بلوکهشده در بخش کشاورزی و صنایع مواد غذایی سرمايهگذاری کند تا
تکنولوژی صورت بگیرد .در حوزههای مختلف ،راندمان در هکتار عدد مناســبی نیست.
نتیجه مطلوبتر و سریعتری را ببیند .در غیر این صورت ،خطای استراتژیکی رخ ميدهد.
بهترین کار این است که مشاورههایی در این زمینه صورت بگیرد تا برداشت در هکتارها
زرگران :صنایع غذایی در بازه سالهای  92و  16 ،93درصد از ارزش افزوده بخش صنعت
افزایش پیدا کند .در حوزه محصوالت باغی از  66محصول25 ،
را به خودش اختصاص داده است .بخش کشاورزی 9 ،درصد
محصول در ایران تولید ميشود .اما روشهای برداشت ،کاشت
از تولید ناخالص ملی را داشته است .یعنی این بخش ،بخش
و داشت و راندمان مطلوب نیست .در حوزههای دیگر ،صنایع
پرتوانی است و با توجه به سرمايهگذاریهایی که در آن صورت
کشاورزی با سهم 9درصدی از تولید ناخالص ملی و یکسومي
ميگیرد ،ميتواند نقش بیشتری را در اقتصاد کشور ایفا کند.
سرمايهگذار خارجی پولش را
در اشتغال ،ســهم باالیی در اقتصاد کشور دارد .از طرفی هم
به همین دلیل پتانسیل باالیی دارد .نکته دیگر این است که
بخش کشــاورزی و مواد غذایی ،یکچهارم هزینه خانوارها
این بخش از تکنولوژیهای روز دنیا دور اســت و جای رشد
جایی ميبرد که امنیت اقتصادی
را تشــکیل ميدهد و ما باید در تمام سیاستهای حمایتی،
تصاعدی دارد .مهم این است که سیاست بازار به نحوی تدوین
وجود داشته باشد .وقتی هنوز
این موضوع را مدیریــت کنیم تا قیمت تمامشــده حداقل
شود تا امنیتی برای ســرمايهگذار خارجی ایجاد کنیم .اما با
به این نقطه نرسیدهایم که امنیت
ممکن باشد .اما این در حالی است که سیاستهای حمایتی،
سیاستهای فعلی ،تنها در حال فرصتسوزی هستیم .باید
سرمايهگذاری را تامین کنیم ،و
خودبهخود ،باعث فشار به سبد خانوارها شده است .نکته مهم
سیاست کلی پساتحریم توسط وزارتخانههای مربوطه نگاشته
یکباره دولت بخشنامهای را صادر
هم اهمیت دادن به بخش کشــاورزی در امنیت غذایی و در
شود و با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی بدانیم چه
نهایت امنیت کشور است.
ميکند و تمام صنایع پاییندستی
شرایطی را مهیا کنیم تا سرمايهگذار خارجی به کشور بیاید .اما
با بخشنامههای مدون و ملون طبیعتا اتفاق خاصی نميافتد.
را دچار مشکل ميکند ،امنیت
در همین مدت بعد از توافق وین ،مشــاهده شد که
سرمايهگذاری از بین ميرود
سرمايهگذاران خارجی در قالب هیاتهای اقتصادی
اگر قرار باشد قبل از این دوران پساتحریم ،شمای
به ایران آمدند .البته این آمدوشــدها بیشــتر در
کلی از وضعیت کشــاورزی ایران داشته باشیم ،چه
صنعت خودرو نمود پیدا کرده است .اما اگر قرار باشد
مواردی را ميتوان عنوان کرد؟ به عبارتی در زمان حال،
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وضعیت و نظام کشاورزی ایران ،نظام
حمایتی  -معیشتی است .بایستی از این
مرحله در حالت گذار به یک مرحله
حمایتی  -اقتصادی برسیم.

مشکالت بخش کشاورزی شامل چه موضوعاتی ميشود؟
زرگران :مشکالت مختلفی در بخش کشاورزی و صنایع مواد غذایی وجود دارد .یک بحث،
بحث قیمت است .بانک مرکزی اعالم کرده اســت که در چهار سال گذشته 43 ،درصد
قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است ،یعنی به طور متوسط ،سالی  11درصد .این
 11درصد توام شده است با افزایش حقوق و دســتمزد ،افزایش مالیات بر ارزش افزوده،
افزایشهایی مثل سوخت و هدفمندی یارانهها ،که اثرش در محصوالت خوراکی11 -10 ،
درصد شده است .در حوزه لبنیات در چهار ســال گذشته 11 ،درصد قدرت خرید مردم
کاهش پیدا کرده است و هزینهها هم به همان میزان افزایش داشته است .این  22درصد
گپ ساالنه باعث شده تا امروز کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور داشته باشیم.
پس باید نتیجه گرفت که سیاستها غلط بوده است .وقتی  16درصد یعنی  270تن شیر
هرروز مازاد مصرف وجود دارد ،و تبدیل به شیرخشک ميشود و دپوی کارخانجات 25هزار
تن و تعاونیهای روســتایی 15هزار تن است ،یعنی سالهاست که سیر غلطی ادامه پیدا
کرده و رویش پافشاری ميشود .طبیعتا ادامه این راه کشور را به مقصد نميرساند .مشکالت
هم به نظام قیمتگذاری برميگردد .اقتصاد کشــور باید به سمت اقتصاد آزاد دنیا برود و
قیمتگذاری دستوری از سیاستهای دولت حذف شود .ردیفبندی کاالها ،بخشنامه
بسیار بدی بود و ضررهای زیادی به کشاورزی و صنایع تبدیلی وارد کرد ،بخشنامهای که
اجازه افزایش قیمت را نميدهد .در حالی که  5ماه از ابتدای سال ميگذرد و دستمزدها
 17درصد افزایش پیدا کرده اســت ،ارزش افزوده بیشتر شــده ،تعرفه ورودی کاالهای
کشاورزی از  4درصد به  7درصد افزایش پیدا کرده ،مولفههای مختلف تولیدی ،اجرای فاز
دوم هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ سوخت عملی شده ،اما هنوز به کارخانجات اولویت
یک ،اجازه افزایش قیمت داده نشده است .البته اینطور نیست که آنها در این شرایط سود
ميکنند ،بلکه برای صیانت از برندشان و کارخانهای که به آن عشق ورزیدهاند ،ضرر ميکنند
و خودشــان را دچار زیان انباشته ميکنند ،این زیان انباشــته هم خودش را در تعطیلی
کارخانجات نشان ميدهد .امروز متاسفانه جمع ظرفیت فعال صنایع صنایع غذایی کشور،
90میلیون تن اســت .یعنی 90میلیون تن ،واحد داریم که از نظر ظرفیتی فعال هستند.
اما ظرفیتمان 235میلیون تن اســت .یعنی راندمان  40درصد است .ظرفیت طرحهای
نیمهتمام500 ،میلیون تن است .یعنی زیرساختها و پتانسیلها برای رشد وجود دارد،
اما وضعیت کشور اجازه رشد نميدهد .ما باید سیاستهای اولیه را پیگیری کنیم .البته از
موانع اصلی رشد ،فشارهایی بود که در دو سال آخر دولت دهم به صنایع وارد شد .علیرغم
اينكه امید داشتیم در دولت جدید این سیاستها رفع شود ،اما همان سیاستها بهغلط
در حال پیگیری است .قیمتگذاری دستوری آفت اقتصاد است.
رجایی :در حال حاضر ،وضعیت و نظام کشاورزی ایران ،نظام حمایتی  -معیشتی است.
بایستی از این مرحله در حالت گذار به یک مرحله حمایتی  -اقتصادی برسیم ،و بعد از این
به یک نظام بهرهور اقتصادی .از این ســه مرحله باید گذر شود ،و اگر در این مسیر درست
حرکت کنیم ،ميتوانیم به امنیت غذایی کامل برســيم و در بازارهای جهانی دنیا ،سهم
داشته باشیم .بهخصوص غذای حالل دنیا .پیشبینی ما این است که اگر خوب پیش برویم،
ميتوانیم  30درصد از سهم غذای حالل دنیا را در اختیار داشته باشیم.
 30درصد رقم بسیار باالیی است.
رجایی :بله ،اما شدنی است.
آقای زرگران ،شما از اقتصاد آزاد و دستوری نبودن
قیمتها صحبت ميکنید ،چطور ميتوان بدون دستور،
از افزایش قیمتها جلوگیری و بازار را کنترل کرد؟
زرگران :راههای زیــادی وجــود دارد که بتــوان قیمت
مصرفکننــده را کاهش داد .مثل نظــام قیمتگذاری کاال
و روشهــای مختلف عرضــه کاال .در تمام دنیــا مارجین
عمدهفروشــی و خردهفروشی متفاوت اســت .در کشور ما
نظام توزیع و فروش محصوالت غذایی در ســوپرمارکتها،
خردهفروشــی اســت .آنها فروشــگاههای کوچکی هستند
که هزینههای ســربار زیادی دارند که بــه تبع آن مجبورند
مارجین بیشتری را از خریدار طلب کنند .در همهجای دنیا،
شــهرداریها وظیفه دارند به نحوي خدماترسانی كنند تا
این فروشــگاهها در اختیار مردم قرار بگیرد .در محصوالت
خام کشاورزی ،شــهرداری تهران تا حدودي موفق بوده اما
در حوزه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای ،بهجای سیاستهای
خدماتی ،سیاســتهای درآمدزایی وجود دارد و به نظر من
به بیراهه رفتهاند و نتوانستهاند خدمات ارائه دهند .بنابراین

یک راهی که بتوان تمام محصوالت غذایی را تا  20درصد کاهش قیمت داد ،این اســت
که نظام عرضه را متحول و مانند کشورهای توسعهیافته از فروشگاههای بزرگ و مدرن
استفاده کرد .طبیعتا هزینه مارجین عمدهفروشی باعث خواهد شد که هزینههای کمتری
پرداخت شود و دیگر نیازی به پخش مویرگی نباشد .به طور مثال در منطقه یک تهران،
 460ســوپرمارکت وجود دارد که با توجه به منطقه یک و شیب کوچهها ،توزیع کاالها،
برای شرکتها خیلی هزینهبر خواهد بود .بنابراین اگر بهجای این  460سوپرمارکت 3 ،یا
 4فروشگاه بزرگ وجود داشت ،هزینه توزیع و عرضه کاالها کاهش پیدا ميکرد .بنابراین
اگر ما به دنبال کاهش قیمت برای ســبد خانوارها هســتیم ،باید به دنبال اشتباهات در
سیستم هم باشیم ،نه اينكه تنها به تولیدکننده فشار بياوريم که نباید قیمت را افزایش
دهد تا در نهایت او هم از ضرر و زیان به تعطیلی کشیده شود .در نهایت این ميشود که
صنایع ما با  40درصد ظرفیت کار ميکنند .البته حتی این  40درصد هم به طور میانگین
اســت ،چراکه به طور مثال صنایع روغنکشــی با  10درصد ظرفیت و صنایع آرد با 50
درصد ظرفیت کار ميکنند .در زنجیره غذا ،تنها بخشی که بهراحتی دارای شناسنامه و
هویت و در دسترس است ،صنایع تبدیلی است .اما به طور مثال هر نوع بخشنامهای که
صادر ميشود ،باید در تمام زنجیره غذا شکل بگیرد .یعنی از ابتدا و مزرعه شروع شود و به
مصرفکننده نهایی برسد .اما مثال در بخش ارزش افزوده تمام قدرت و زور روی صنایع
تبدیلی است .این قسمت مجبور اســت در زمان خرید مواد اولیه ،ارزش افزوده بپردازد،
اما در زمان فروش به اصناف نميتواند این ارزش افزوده را دریافت کند .به این دلیل که
سازمان امور مالیاتی ،تمام وظایفش را یکسان انجام نداده و صرفا هر سال ارزش افزوده
را افزایش داده است .به این ترتیب ،آنها در اصناف صندوقی نصب نکردهاند تا بتوانند به
فروش آنها نظارت کنند .به این ترتیب ،اصناف ميتوانند بهراحتی مالیات بر ارزش افزوده
را نپردازند .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده تنها از سهم سود تولیدکننده کسر ميشود.
همین اتفاق در حوزه سالمت و بهداشت هم تکرار ميشــود .به طور مثال ،در ماده 37
قانون برنامه پنجم گفته ميشود که کاالی آسیبرسان به سالمت باید بررسی شود .اما
وزارت بهداشت تنها آدرس کارخانهها را دنبال ميکند و به سراغ آنها ميرود .هر کاالیی
که نمک و چربی زیادی داشته باشد ،آسیبرسان است .اما این در حالی است که در روح
قانون عنوان نشده که کاالی آسیبرسان به سالمت همان کاالی خوراکی است .این کاال
ميتواند تنفسی و یا مدل دیگری باشد .اگر هم خوراکی است ،آیا فقط شامل محصوالتی
اســت که در کارخانهها تولید ميشــود؟ آیا محصوالتی که در زیرپلهها تولید ميشود،
مشمول این قانون نيســت؟ آیا محصوالتی که در مزارع به صورت خام برداشت ميشود
و بدون هیچ آزمایشی به میادین میوه و ترهبار برده ميشود و مخاطرات خیلی شدیدی
دارد ،به حســاب نميآید؟ آیا در اصناف هر فرآورده خوراکی که مغازههای صنفی تولید
ميکنند و از حیث کالری بسیار بســیار غیراستاندارد ميتواند باشد ،نباید بر آن نظارت
باشد؟ به طور کلی زمانی که تمام فشارها تنها به بخش شناسنامهدار وارد ميشود ،نتیجه
این ميشود که راندمان صنعت  40درصد است و خیلی از صنایع تولیدی به سمت اصناف
ميآیند تا همانجا هم تولید کنند و بفروشند.

چشمانداز شما برای حل مشکالت کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیل شدن
به کشوری با صنعتی پیشرفته چه بازه زمانی است؟
رجایی :ما در حال حاضر ،مدلهایی برای انجــام اقدامات مختلف در اختیار داریم و گمان
ميکنیم که در بازه زمانی 10تا15ساله بتوانیم به این هدف برسیم .شدنی است و از سرمایههای
کشور ميتوان استفاده مطلوبتری کرد .منابعی مثل آب و خاک
ميتواندباصرفهجویینتایجمطلوبتریداشتهباشد.اماشرطش
این است که اراده کشور در این مسیر قرار بگیرد.
زرگران :چشمانداز برای شرایط آرمانی است .این یک رویاست
بستر اصلی اقتصاد مقاومتی
و در کشــور ما به این زودیها محقق نخواهد شــد .ساختار
زنجیره غذا ،از زمین تا تولید و بخش توزیع ،دچار مشــکالت
را در کشاورزی و صنایع غذایی
عدیدهای است .همه این موارد نسبت به استانداردهای اروپا
ميبینیم ،اگر کشور بخواهد در
عقب مانده است .قویترین قسمت همان صنایع تبدیلی است
کوتاهمدت رشد اقتصادی را به
که آن هم احتیاج به نظامهای مختلف دارد.

جلو ببرد ،حتما باید از این پولهای
بلوکهشده در بخش کشاورزی و
صنایع مواد غذایی سرمايهگذاری
کند .در غیر این صورت ،خطای
استراتژیکی رخ ميدهد

در این مسیرها و مشکالت ،بخشــی از مسائل به
تحریمها مربوط بوده است .دولت و مجلس کجای این
چرخه معلول قرار ميگیرد؟
رجایی :متاسفانه در داخل کشور ،تحریمهای بیشتری برای
تولید وجود داشته اســت .البته این موارد بخشی به قوانین،
رویههای وزارتخانهها ،بانک و افراد برميگردد که اگر اصالح
ساختار صورت بگیرد ،مسائل هم حل خواهد شد.
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گزارشگر
گزارشگر
گزارش خبرنگاران آینده 
نگر
از سه پديده بزرگ اقتصاد ایران

زير آسمانهاي
جهان

%25

در حال حاضر اقتصاد ایران با بحران
بیکاری بیش از  25درصدی مواجه
است

%70

به گفته برخی مدیران وزارت صنعت،
معدن و تجارت حدود  70درصد
صنایع کشور فرآینده توسعه خود را
متوقف کردهاند

%3

اقتصاد ایران با رشد اقتصادی 3
درصدی فاصله بسیاری برای رسیدن به
دوران رونق دارد
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عکس :رضا معطریان

گزارش های تحقیقی این بخش تالش میکنند،
تصویری دقیق از اقتصاد امروز ایران را نمایش دهند.
بخش گزارشگر از این پس در ماهنامه آیندهنگر با
شیوه راهبردی ارائه گزارشهای میدانی فعالیت
میکند .آنچه میخوانید گزارشهایی از بحران آب،
بیکاری ،اینترنت و اقتصاد فرهنگ در این شماره تالش
کرده تا تصویری روشن از فضای اقتصادی کشور
نمایش دهد
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گزارشگر

بيکاران به صف

گزارش تحلیلی آیندهنگر از بحران بيكاری در ایران
ریحانه یاسینی

راغفر« :نقش
دولت در خلق
شغل بسیار
مهمبوده ،اما
تاکنون مثبت
عمل نکرده است.
نتایج آسیبزای
سیاستهای
دولت قبلی هم
در دولت یازدهم
خودش را نشان
داده و به مشکالت
کشور اضافه
کرده است .اما
باعث نمیشود
دولت بتواند
عملکرد خودش
را توجیه کند»
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رضا ۲۸،سال دارد و مهندس برق است .مدرک مهندسیاش را چهار
سال پیش از دانشــگاه آزاد گرفته و بعد از دو سال سربازی و پایان
خدمت ،همهجا را به دنبال کار زیر و رو کرده اســت .او به آيندهنگر
میگوید« :خیلی جاهــا مصاحب ه دادهام و دوســه باری در بعضی
شرکتهای دولتی برای تکنيسین برق تا مراحل آخر پیش رفتم.
اما هربار نشد .یکبار پرسیدند نماز غفیله چیست و نتوانستم جواب
دهم ،یکبار هم گفتند در نماز جمعه شرکت نمیکنی و رد هستی».
او در نهایت در حراســت یکی از واحدهای صنعت نفت کاری پیدا
کرد و قرار بود از اول مردادماه به عنوان نگهبان سر کار رود و ماهی
یکمیلیون تومان دریافت کند .اگرچه پس از چند ماه دوندگی و عبور
از چند مرحله مصاحبه ،برای این کار پذیرفته شده بود .اما روزی که
قرار بود ســر کار رود ،انصراف داد .او میگوید« :هرچه فکر میکنم
ال
میبینم من چند سال درس نخواندم که آخرش نگهبان شوم .اص ً
کدام خانوادهای به یک پسر نگهبان دختر میدهد؟ باز هم دنبال کار
میگردم و خوشبینم که آخرش کاری ادار 
ی در حد و اندازه خودم
پیدا میکنم ».رضا در جنوب تهران ،در یکی از شهرکهای کنار جاده
خاوران زندگی میکند ،پراید پــدرش را در اختیار دارد و حاضر به
جابهجایی مسافر یا کار در آژانس نیز نیست.
او در بازار کار کنونی از جوانهاي خوششانسی محسوب میشد که
با مدرک لیسانس توانسته بود چنین شغلی پیدا کند ۲۳.جوان دیگر
در سن و سال او با مدرک فوقلیسانس ،بهتازگی در شهرداری خرمآباد
بهعنوان«رفتگر»استخدامشدهاند.اینخبردرهفتههایاخیربازتاب
گستردهایداشتوشخصیتهایفرهنگیوهنرینیزمانندتهمینه
میالنی ،درشبکههای اجتماعی به آن واکنش نشان دادند .واکنشها
به این علت بود که این  ۲۳نفر ،بعد از  ۱۸سال درس خواندن و صرف
هزینههایمادیومعنویقابلتوجهازطرفنهادهایآموزشیکشور
و خانوادههایشان ،به رفتگری رسیدهاند.
آيا دانشگاه عمر جوانان را تلف میکند؟
اگرچه در مــاه اخیر گویندگان اخبار سراســری صدا و ســیما با
خوشحالی اعالم کردند برای تمام ۸۷۷هزار و  ۸۳۵شرکتکننده
در کنکور سراسری  ،۹۴صندلی در دانشــگاهها وجود دارد ،اما به
اعتقاد کارشناسان ،توسع ه غلط دانشگاهها ،یکی از اصلیترین عوامل
رقم خوردن این وضعیت است .مهدی منتظرقائم ،مدیر گروه علوم
ارتباطاتاجتماعیدانشگاهتهرانپیشازایندرمصاحبهباهفتهنامه
«صدا» گفته بود« :آمارها نشاندهنده این است که تمام هزینههایی
که صرف توسع ه دانشگاهها شد نهتنها به توسع ه و رفاهی منجر نشد،
بلکهبامکانیسمهایغلطعرض هنیرویکارانتظاراتفارغالتحصیالن
را باال برد و سبب بیکاری آنها شد ».حسین راغفر ،اقتصاددان و استاد
دانشگاه الزهرا نیز در این خصوص به آيندهنگر میگوید« :این وظیفه
دانشگاه و آموزش عالی اســت که ظرفیتهای جامعه را به عنوان
نیروی انســانی ارتقا دهد .ناتوانیها و مشکالت بازار کار در ایران به
این معنا نیست که دانشگاه هم نباید کار خودش را انجام دهد .بحران
بازار کار متاثر است از عوامل متعددی که کنار هم وضعیت کنونی را
رقم زدهاند .برای کشوری با اقتصاد ایران ،و ظرفیتهای باالی این
اقتصاد بههیچوجه قابل قبول نیست که ناتوانی در خلق شغل تا این
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اندازه وجود داشته باشد .این ناشی از نابسمانیهای فضای اقتصادی
کشور است».
او سیاستهای متناقض دولتی را عامل اصلی بحران بازار کار میداند
ومیگوید«:سیاستهایمتناقضیکهدرعرضهظرفیتهایاقتصاد
توسط نهادهای مختلف و غیرمسئول اجرا میشود ،این وضعیت را
رقم زده است .با توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور این سطح از
ال قابل قبول نیست .به علت حضور نهادهای غیرمسئول،
اشتغال اص ً
بین  20تــا 30میلیارد دالر قاچاق در عرصه اقتصاد کشــور وجود
دارد .این به منزله تخریب بنیانهای تولید و اشــتغال کشور است.
فرصتهایرقابتبهدلیلحضورشبهانحصاریهامنتفیشدهاست.
و ظرفیتهای اشتغال به میزان کافی فراهم نمیشود .اگر مدیریت
درستومتناسبباظرفیتاقتصادایرانباشد،میتوانددههامیلییون
شغل دیگر ایجاد کند».
طبق آمارهای موجود در فاصله سالهای  ۸۳تا  ۹۱ازمجموع  ۲.۶تا
۳.۵میلیون بیکار کشور ۱.۷،تا حدود۲.۳میلیون نفر در سنین ۱۵تا
 ۲۹سال قرار داشتهاند .به عبارت دیگر ،کشور در  ۸سال گذشته در
اوج تقاضای کارجویان برای کار قرار داشته و طبق گفته کارشناسان،
فشــار تقاضا برای ورود به بازار کار تا حداقل نیمه دهه  ۹۰نیز ادامه
خواهد یافت .در سالهای اخیر باالترین نرخ بیکاری مربوط به گروه
ي حدود ۲۵درصد بوده است ،رقمي
سنی ۱۵تا ۲۹سال بوده که رقم 
که دو برابر میزان بیکاری عمومياست .فاصله و شکاف نرخ بیکاری
جوانان و نرخ بیکاری عموميدر کشور حداقل  ۱۰درصد است که
فاصله قابل توجهی است.طبق آمار رسميو اظهارنظر مقاماتی مانند
وزیر کار ،در حال حاضر نیز۶میلیون جویای کار در کشور وجود دارند
پیش رو۷میلیون دیگر به این تعداد اضافه خواهند شد.
و در سالهای ِ
۴میلیونو۵۰۰هزارنفرآنهارانیزفارغالتحصیالندانشگاهیتشکیل
میدهند .به این ترتیب پیشبینی میشــود در صورت حل نشدن
بیکاری این دسته از جوانان طی ۲سال آینده ،یک سونام ي۵میلیون
نفری از بیکاران مطلق در کشور به راه افتد.
حسین راغفر اعتقاد دارد دانشگاه در رقم خوردن این وضعیت چندان
مقصر نبوده اســت .او برای آيندهنگر توضیح میدهد« :در چنین
شرایطی دانشگاه باید مسئولیت خودش را در تربیت نیروی انسانی
ایفا کند و نمیشود بگوییم این نهاد مقصر است .البته دانشگاه هم در
شــرایط کلی اقتصاد ایران ،و در چنین فضای پولیشدهای ،مصون
از بقیه آسیبهای جامعه نیســت و محصولی که تولید ميکند،
بیشتر جنبه انتفاعی دارد تا کیفیت آموزشــی .از جمله مسببان

گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد بیشترین نرخ
بيكاری برای گروه جوانان  ۲۴تا  ۲۹سال است .این
بحران بزرگی است که جوانهاي ما کار ندارند و
درجه کارآفرینی تا این حد پایین است.

شکلگیری معضالت ناشی از دانشگاه ،فضای عموميو دولتی است
کهمدرکگراییرابابکرد.بهجایآنکهسیاستهاطوریباشندکه
بهارتقایظرفیتانسانیکمککنند،بهسمتمدرکگراییرفتیم».
او ادامه میدهد« :اگر دانشگاهها وظیفهشان را برای ارتقای سرمایه
بهدرستی انجام دهند ،تأثیرات سرمایه بزرگی که شکل میگیرد،
میتواندخلقشغلوثروتکند.ولینظاماقتصادیازهمینظرفیتی
هم که دانشگاه دارد ،حمایت نميکند و ما شاهد فرار مغزها هستیم».
راغفر اعتقاد دارد نظام بانکی ،یکی از مقصران اصلی بحران بيكاری
اســت .او میگوید« :نظام بانکی ما در خدمت خلق شغل و توسعه
کشور نیست ،بلکه در جهت تخریب اقتصاد کشور گام برمیدارد.
همه اینها کنار هم سبب ميشود آشفتهبازاری در بازار کار و اشتغال
شکل بگیرد .منتها عدهای مســئولیت دانشگاه را در تربیت نیروی
انسانی و فراهم آوردن ظرفیتهایی برای ارتقای سرمایه انسانی زیر
سؤال میبرند و میگویند تحصیل ،جوانان را از اشتغال دور میکند».
آمارها چه حکایتی از عملکرد دولت دارند
«آمارهای رسمياقتصادی نشان میدهد ما در ازای درآمدهای نفتی
که خرج میکنیم ،شغل ایجاد نمیکنیم .دکتر نیلی یکبار حرف
جالبی زد ،ایشان گفت بسیای از جوانهای ما برای همیشه فرصت
داشتن شغل را از دست دادهاند .جوانهايي که در ۲۴سالگی دنبال
کار بودهاند و حاال در۳۲سالگی هنوز بيكار هستند ،دیگر فرصت پیدا
کردن شغل هم ندارد .آنها کسانی هستند که بهترین دوران عمرشان
را در جستوجوی کار بودهاند .گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد
بیشــترین نرخ بيكاری برای گروه جوانان  ۲۴تا  ۲۹سال است .این
بحران بزرگی است که جوانهاي ما کار ندارند و درجه کارآفرینی
تا این حد پایین است ».اینها جمالتی است که هفته دوم مردادماه،
محمد طبیبیان ،اقتصادددان و استاد دانشگاه در همایشی در اتاق
تهران در جمع فعاالن اقتصادی بیان کرد .به گزارش آیندهنگر ،او در
ادامهصحبتهایشدرخصوصوضعیتبيكاریگفت«:مانمیتوانیم
همهچیزراگردندولتقبلیبیندازیم،ازدولتفعلیهمبایدبپرسیم
شماچهکارمیکنید؟منبهروحانیارادتدارم،حاميدولتشهستم
و به او رأی دادهام ،اما روندی که برگرداندن ما را به مسیر درست ایجاد
کند ،در تیم اقتصادی نميبینم ».طبیبیان همچنین وضعیت بازار
کار را برای زنان با این جمله توصیف کرد« :اقتصاد ما نسبت به خانمها
کملطفتر از سایرین است .آنها فقط میتوانند در بعضی بخشهای
اداری و خدماتی به صورت ســالم کار کنند .آمارها نشان میدهد
 ۵۰درصد خانمهای در جستوجوی شغل ،در سنین جوانی بيكار
هستند .این نرخ دو برابر مردان است .البته بررسیهای میدانی بیانگر
این است که نرخ بيكاری خانمها بســیار باالتر است .اما چون هیچ
ال تقاضایی از سوی بسیاری
امیدی برای پیدا کردن کار ندارند ،اص ً
از زنان برای ورود به بازار کار شکل نمیگیرد».بر اساس گزارشهای
مرکز آمار ،باالترین نرخ بکاری کشور یعنی  50.4درصد ،مربوط به
زنان  20تا 24ساله شهری است .جزئیات این گزارش نشان میدهد
میانگین نرخ بیکاری زنان 15تا29ساله در کشور 38.9درصد است.
پایینترین نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی مربوط به آذربایجان
شــرقی با  20.2درصد ،و بعد از آن تهران با  21.1درصد است .اما
باالترین نرخ بیکاری در این شاخص ،به استان کهگیلویه و بویر احمد
با  73.3درصد ،تعلق دارد .بعد از آن ،استان چهارمحال و بختیاری با
 65.6درصد در رتبه دوم از نظر بیکاری زنان جوان قرار گرفته است.
نرگس23ساله،فارغالتحصیلداروسازیازدانشگاهسراسریاصفهان
استودرشهرکرد،مرکزچهارمحالوبختیاریزندگیمیکند.اونبود
فرصتهای کاری را مهمترین دلیل بیکاری جوانان استان خودش
میداند و برای آيندهنگر توضیح میدهد« :دختر و پســرش فرقی
ال کار و شغلی نیست .حاال برای زنها که بدتر .در
نمیکند ،اینجا ک ً
بعضی شهرهای استان بافت فرهنگی به شکلی است که اشتغال زن

را نمیپسندد اما در مرکز استان که اینطور نیست .اکثریت دخترها
دنبال تحصیالت دانشگاهی میروند اما بعد از فارغالتحصیلی کاری
گیرشان نمیآید». .
جدیدترین آمــار از وضعیت بازار کار نیز مربــوط به بانک مرکزی
میشــود .در هفته اول مردادماه ،بانک مرکزی خالصهای از نتایج
بررسی بودجه خانوار شهری در سال  ۱۳۹۳را منتشر کرد .بر اساس
این گزارش ،در  ۵۸درصد خانوارهای ایرانی یک نفر شــاغل وجود
دارد .اما در  ۲۳.۷درصد آنها نیز ،هیچ فردی دارای اشتغال نیست .در
مقایسه با سال ،۹۲درصد خانوادههای ایرانی با یک نفر شاغل افزایش
و درصد خانوادههای بدون فرد شاغل ،با دو نفر شاغل و با سه نفر شاغل
و بیشتر کاهش یافته است.
البته این تفاوتها بســیار ناچیز بوده ،به طــوری که خانوادههایی
با یک نفر شاغل در مقایسه با ســال  ،۹۲یک درصد افزایش یافته
و خانوادههای بدون فرد شاغل ســهدهم درصد کاهش یافتهاند.
خانوادههایی با دو نفر شاغل نیز نیم درصد و با سه نفر شاغل و بیشتر
چهاردهم درصد کاهش یافتهاند.
بررسی آمارها و نظرات کارشناســان ،نشان میدهد دولت یازدهم
نیــز تاکنون نتوانســته اســت گام مثبتی برای حل مشــکالت
بــازار کار بــردارد و اقتصاددانان لیبــرال و نهادگــرا ،از عملکرد
وزارتخانههای دولــت در این زمینه راضی نیســتند .طبیبیان،
اقتصاددان لیبــرال ،گفتــه ارادهای برای اصــاح روندهای غلط
گذشــته در تیم اقتصادی روحانی نمیبینــد و راغفر ،اقتصاددان
نهادگرا نیز معتقد است دولت در خلق شغل توفیقی نداشته است.
تاریخمملکت،زندگیجوانهايامروزرابهکجاخواهدبرد
با توافق هستهای ،امید به گشایش در بسیاری از عرصههای کشور
ایجاد شد .حسین راغفر اعتقاد دارد توافق هستهای تحولی را نیز در
بازار کشور پدید خواهد آورد و امید به بهبود این فضا در سایه توافق
هستهای ،واهی نیست .او میگوید« :ما باید انتظار ای 
ن را داشته باشیم
که بعد از اجرای توافق هستهای و لغو تحریمها ،اوضاع بازار کار نیز
بهبود یابد .اما این به داشتن برنامه فعال از سوی دولت مشروط است.
رئیسجمهور هم تاکید میکند سرمایههای آزادشده باید در بخش
تولید استفاده شود ،این نکته بسیار درستی است و میتواند به خلق
شغل معطوف شود .اما نیازمند برنامه دقیق از سوی دولت است ».او
ادامه میدهد« :ما شــاهد چنین برنامهای نیستیم .دولت میتواند
برنامهای برای بهرهگیری از حضور سرمایهگذارهای خارجی در داخل
کشور تدوین کند که به افزایشدسترسیبهدانش فنیو فناوریهای
جدید کمک کند و به خلق شغل نیز بینجامد .اما تمام اینها مشروط
به این است که دولت برنامه مشخصی داشته باشد .در غیر این صورت
ممکن است این اهداف تامین نشود یا تحقق ناچیزی داشته باشد».
راغفر نیز مانند سایر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارد دوره جدیدی
از تاریخ پیش روی کشــور و زندگی جوانان گشــوده شده است .او
میگوید« :ظرفیت تاریخی جدیدی در اقتصاد کشور رقم خورده
است .اصالح فضای کسب و کار کشور ،جلوگیری از قاچاق و خروج
نیروهای متخصص از اقتصادمان ،شروط دیگری است که بتوانیم از
ظرفیتهای این دوره تاریخی استفاده کنیم».
جمعبندی آمارها و نظرات کارشناسان نشان میدهد مجموعهای
از عوامل ،بحران بازار کار را در کشور رقم زدهاند .دانشگاهها توسعه
نادرستی داشتهاند و توقعات جوانها با واقعیتهای موجود همخوانی
ندارد .نظام معیــوب و ناکارآمد اقتصادی و دولتی نیز ،ای 
ن عوامل را
احاطه کرده است .هرچه بوده و هرچه هست ،حاال کشور در دورانی
قرار گرفته که میتواند تاریخ عوض شود .اگر تیم اقتصادی دولت نیز
مانندتیمدیپلماسیآنعملکند،میتوانامیدواربودزندگیجوانان
امروز به سرنوشت آن جوانهايي دچار نشود که به گفته تلخ مسعود
نیلی ،تا آخر عمر فرصت تجربه کردن اشتغال را از دست دادهاند.

بحران
بیکاری جدی
است؟

40

درصد نرخ
بیکاری زنان

24

نرخ بیکاری
جوانان  15تا 25
سال

60

درصد نرخ
مشارکت
اقتصادی زنان

آیندهنگر | شماره سی ونه ،شهریور 1394

61

گزارشگر

بحران آبچقدرجدیاست؟

گزارش تحقیقی آيندهنگر از بحران آب در کشور
ریحانه یاسینی ،راضیه علیپور
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«آب هست ،ولی کم است» .بعد از بازیهای تیم ملی والیبال ایران
در جام جهانی ،دیگر کسی نیســت که این جمله را نشنیده باشد.
بحران آب و مصرف بیرویه تا جایی کشور را با چالش مواجه کرده
که مسئوالن وزارت نیرو را به فکر تبلیغات در بازیهای جام جهانی
والیبالانداخت.آنهابهسعیدمعروف،کاپیتانتیمملیکهچندسالی
است نزد مردم محبوبیت باالیی پیدا کرده ،عنوان نخستین «سفیر
آب» را دادند .در جریان بازیهای والیبال کمپین «آب هست ،ولی
کماست»بررویلباسبازیکنانوفضایورزشگاهآزادینیزتبلیغاتی
انجام داده بود تا شاید از این طریق بتواند در افکار عموميجدی بودن
این بحران را جا بیندازد .بر اساس آمار وزارت نیرو ،در سال گذشته
سدهای «الر»« ،سفیدرود»« ،شهرچای»« ،دوستی» و «درودزن»
به ترتیب با بیشترین افت ذخایر آبی نسبت به سال ماقبل آن مواجه
شدند .بحران کمبود آب در  ۵۱۷شــهر بزرگ و کوچک کشور در
حالی است که از میان  18ســد مهم ایران ،تغییرات حجم مخزن
 12سد نسبت به سال آبی ماقبل منفی است .آمارها نشان میدهند
بارندگیها در استان تهران نسبت به سال گذشته ۱۵درصد و نسبت
به میانگین درازمدت  ۳۰درصد کاهش داشته است؛ در کل کشور
نیز  ۸درصد نسبت به گذشــته کاهش یافته است .خسرو ارتقایی،
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران میگوید« :میزان بارندگی
پایتخت از ابتدای سال آبی یعنی از اول مهرماه 1393تاکنون بالغ بر
 266میلیمتر بوده است که در مقایسه با آمار درازمدت 46ساله که
نرمال آن  330میلیمتر است  19درصد کاهش را نشان میدهد».
به گفته او ،جمعاً 816میلیون مترمکعب آب در سدهای پنجگانه
استان تهران موجود است .ارتقایی میگوید« :در مقایسه با شرایطی
که بارندگی خوب باشــد حدودا  146میلیون مترمکعب نسبت به
شرایط نرمال کســری داریم».آمارهای سازمان هواشناسی ایران
نشان میدهد متوسط بارندگی ساالنه در کل کشور با ۲۵۰میلیمتر
برابر با  ۳۱درصد از متوسط بارندگی آسیا با  ۶۴۵میلیمتر و برابر با
 ۲۸درصد متوسط بارندگی جهان با  ۷۵۰میلیمتر است .این اعداد
بهخوبی نشان میدهند که ایران در مقایسه با جهان و حتی آسیا ،در
وضعیت بحرانی بارندگی به سر میبرد .به این مسئله ،توزیع ناهمگن
بارش در سطح کشور را نیز باید افزود .کشور ایران از لحاظ جغرافیایی
در کمربند خشک و نیمهخشک کره زمین واقع شده و  90درصد از
مساحت آن جزو مناطق خشک و نیمهخشک است ،به شکلی که
 56درصد از مجموع بارندگی ساالنه ایران ،تنها در  30درصد از پهنه
کشور رخ ميدهد و نگاهی به متوسط بارندگی کالن شهرهای کشور
طی  40سال گذشته ،نشان میدهد بندرانزلی با  1675میلیمتر
و یزد با 53میلیمتر بیشترین و کمترین مقدار بارش را داشتهاند.
فرود شریفی ،قائممقام توسعه فناوری آب در معاونت علميفناوری
ریاستجمهوری میگوید« :در حال حاضر سرانه آب ايران کمتر از
 1900مترمكعب است و این در حالی است که اين رقم در پنجاه سال
قبل حدود  7000مترمكعب بوده است .با توجه به رشد جمعيت
پيشبيني ميشود كه درسال 2025ميالدي سرانه آب ايران حدود
 1400مترمكعب باشد و جزو كشورهاي داراي تنش خشكي قرار
بگيريم.يعنيحتيدرصورتعدموقوعخشكسالي،كشوربهسمت
خشكيبيشترپيشميرود».شریفیدرخصوصپراکندگیوضعیت
خشکسالینیزمیگوید«:خشکسالیمتوسطدرتمامنقاطکشور
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بهجز بخش مرکزی به صورت پراکنده و با وسعتی در حدود 3.15
ی که در کرانههای خلیج فارس ،حاشیه
درصد دیده میشود ،بهطور 
غربیدریایخزر،شهرستانهایزاهدان،خاشوایرانشهروهمچنین
دو نواری که از بجنورد به ســمت قم و اراک و دیگری از بجنورد به
سمت طبس کشیده شده ،نمود پیدا کرده است .خشکسالی شدید
با وسعت  8.0درصد ،شهرســتانهای زهک و کنگان جم را در بر
گرفته است .خشکسالی بسیار شدید با وسعت ناچیز 2.0درصد در
شهرستانهای زابل و نهبندان به وقوع پیوسته است».ايمان بابائيان،
سرپرست گروه پژوهشي تغيير اقليم مركز ملي اقليمشناسي هم
سال گذشته اعالم کرده بود« :گزارشهاي سازمانهاي جهاني نشان
ميدهد حدود 40سال ديگر ،منطقه خاورميانه و از جمله ايران با30
سال خشكسالي شديد مواجه خواهد شد كه اين خشكسالي در
سالهاي اخير آغاز شده است».بر اساس دادههاي به دست آمده از
مطالعات دماي هواي كشور نیز تا 90سال آينده ميزان بارش كاهش
و ميزان دما افزايش مييابد ،ضمن آنكه سفرههاي آب زيرزميني نيز
از بين ميروند.با لحظهای تأمل در این آمار و ارقام ،بهسادگی میتوان
دریافت مسائل مربوط به آب در کشور بسیار فراتر از حد هشدار است
و زندگی آینده کودکان امروز ،با خطر جدی مواجه است.
مردم  ،کشاورزان ،دولت؛ مقصر کیست
تمام کمپینهای تبلیغاتی دولتی و مدنی ،تمرکز خود را روی مصرف
مردمگذاشتهاند،انگشتاتهاممصرفباالنیزهمیشهبهسویمصرف
ی که سهم آنها از کل آب کشور تنها
عموميمردم بوده است ،در حال 
 ۲درصد است .حمید چیتچیان ،وزیر نیرو ،با انتقاد از فروش رایگان
آب به کشاورزان در گذشــته ،گفته است« :هماکنون  2درصد آب
در بخش صنعت 6 ،درصد در بخش شــرب و  ۹۲درصد در بخش
کشاورزی مصرف میشــود ،اما آمار جهانی مصرف آب کشاورزی
ی است که عبدالمهدی بخشنده،
حدود ۷۵درصد است ».این در حال 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز ملی آمار در تهران گفته
است« :آمارهای غیردقیق خطای سیاستگذاری و برنامهریزیها را
بیشتر میکند و بارها آمار مصرف۸۸میلیارد مترمکعب منابع آبی در
کشاورزی تکرار میشود که پایه علميندارد و معلوم نیست در کجا
برآورد شده است .روشهای سنتی آمارگیری پاسخگو نیست و هنوز
آمار دقیقی از سطح زیرکشت نداریم و البته برآورد ميشود از مجموع
 ۱میلیون اراضی کشور حدود۸.۷میلیون هکتار اراضی آبی باشد».
براساس یک شاخص جهانی ،کشــوری که تا  ۲۰درصد منابع آب
تجدیدشونده خود را استفاده کند ،وضعیت مطلوبی دارد .بین  ۲۰تا
 ۴۰درصد وضعیت قابل قبول است؛ ۴۰تا ۶۰درصد در مرحله تنش
آبی است و  ۶۰تا  ۸۰درصد مرحله بحران آبی .با این تعریف ،ایران
دقیقاً در مرحله بحرانی قرار دارد .از طرف دیگر به سبب کاهش شدید
بارشها و افزایش دمای هوا که تبخیر آبهای سطحی را به همراه

در کشور همیشه انرژی ارزان در دست مردم
بوده ،به همین دلیل هم مصرف بسیار ناسالم شده
است .اتالف انرژی در ایران بسیار باال و میزان
مصرف هم بسیار باالتر از آمارهای جهانی است.

داشته ،در سالهای گذشته بیش از  ۷۰درصد آب مصرفی تهران از
طریق سدها تامین میشده ،اما استفاده ازآب چاهها ۱۰درصد بیشتر
شده .از ۹۰درصد آب اختصاصی به بخش کشاورزی ۶۰ ،درصد هدر
ميرود با این حال ،تمرکز روی مصرف آب توسط مردم قرار گرفته که
ي که ممکن
کل آب اختصاصیشان 2درصد است .البته همین سهم 
است اندک به نظر برسد ،بسیار باالتر از آمارهای جهانی است .سرانه
مصرف روزانه آب در ایران ۳۰۰و در جهان ۱۵۰لیتر است ،مردم ایران
دو برابر میانگین جهانی آب مصرف میکنند.
فرشاد مؤمنی ،اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،اعتقاد
دارد اقدامات دولتی و حکومتی ،بیش از مصرف مردم در بحران آب
نقش دارد .او در نشستی با عنوان «آب ،فرهنگ و جامعه» گفته بود:
«با دقت در جزئیات مسئله ميفهمیم که کشاورزی قربانی سازههای
فکری خاص شده است .برخی بر اساس قاعدهگذاریهای مشخص
و تعریفشده ،این بخش را مقصر اعالم میکنند .دلیل متهم شدن
کشاورزان این است که صدایی در کانونهای توزیع قدرت ندارند.
همچنین انسجام و تشــکل خاصی برای دفاع از حقوق آنها وجود
ندارد .در اقتصاد سیاسی فقط زمانی ذهن برنامهریزان متوجه جامعه
روستایی میشــود که به تبع بحرانهای این جامعه ،برای زندگی
شهریها اختاللی ایجاد شود».
حمیدرضا صالحی ،نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ،اعتقاد
دارد انرژی ارزانقیمت ،عامل اصلی مصرف بیش از اندازه اســت .او
به آيندهنگر میگوید« :در کشور ما همیشــه انرژی ارزان در دست
مردم بوده ،به همین دلیل هم مصرف بسیار ناسالم شده است .اتالف
انرژی در ایران بسیار باال و میزان مصرف هم بسیار باالتر از آمارهای
جهانی است .این مسئله در مورد تمام انواع انرژ 
ی هم صادق است .به
این ترتیب خیلی ساده و بیهوده ،سرمایه کشور و یارانهای که دولت
ميدهد ،در این بخش از بین مــیرود .این موضوع صرفاً اقتصادی
نیست ،بلکه اهمیت اجتماعی و فرهنگی باالیی هم دارد».
صالحی ادامه میدهد« :به دلیل اینکه ما اقتصاد نفتی داشتهايم و از
منابعی مانند گاز هم برخوردار بودهایم ،منابع فراوانی به کشور وارد
شده و در بودجه عمرانی و جاری کشــور سوبسیدهای زیادی در
حوزههای مختلف انرژی داده شده است .حتی در سالهاي۵۵- ۵۴
میبینیم که قیمت واقعی ارز باال رفته ولی دولت آن زمان ارز را در
همان قیمت قبلی نگه داشته است .این مسئله به بیماری هلندی
منجر شد .در دولتهای بعد از انقالب هم در مواردی بیماری هلندی
داشتیم .مسائل اینچنینی باعث میشود که نتوان به بزرگ شدن
کیک اقتصاد کشور پرداخت تا درآمد مردم و توان خرید آنها باال رود.
شاخص سرانه درآمد مردم ایران حدود ۶هزار دالر در سال است ،در
صورتی که شاخص سرانه آمریکا۴۶هزار دالر است .با توجه به اینکه
از لحاظ منابع طبیعی مردم ثروتمندی هستیم ،این سطح از درآمد
سرانه شایسته کشور ما نیست».متوسط مصرف آب هر ایرانی در روز
 190لیتر و  40لیتر باالتر از استاندارد جهانی است ،هر تهرانی نیز در
روز حداقل 220لیتر آب مصرف ميکند که 70لیتر از الگوی جهانی
باالتر است .نهتنها در مسئله آب ،بلکه در خصوص سایر منابع نیز
کشور با مصرف بیرویه مواجه است .صالحی ،ضمن ارائه توضیحی از
شاخص شدت مصرف در کشور ،میگوید« :ما از گذشته تا به امروز
شدت مصرف باالیی داشتیم ،از هر بشکه نفتی که میسوزانیم و به
تولید ناخالص تبدیل میشود ،تنها ۳۰۰دالر عایدمان میشود .ولی
در ترکیه این رقم ۸۰۰دالر است .چون انرژی را در سیستم صنعتی و
پاالیشگاهی میبرند .در ژاپن این رقم به۸۰هزار دالر هم رسیده است.
نباید بگذاریم مصرف انرژی ما از تولید ناخالص داخلیمان باالتر رود.
وقتی به فرمول شدت مصرف مراجعه کنیم ،شاخص مصرف انرژی
ما وقتی در صورت ،مصرف باال باشد و در مخرج ،تولید پایینتر باشد،
نشان میدهد شدت مصرف انرژی باال رفته است .در کشور ما همین
اتفاق افتاده است .شدت مصرف انرژی بسیار باال است .با وجود تمام

ي نسبت به مصرفمان داریم .این رویه را
منابع طبیعیمان ،تولید کم 
باید عوض کنیم .زمانی که مصرف باال است و قیمت حاملهای انرژي
هم پایین است ،راه برای قاچاق باز و باعث میشود ساالنه ۷میلیارد
دالر قاچاق بنزین و مواد غذایی داشته باشیم ،این رقم باالیی است و
اگر به جای قاچاق در چرخه تولید وارد شود ،باعث میشود درآمد باال
رود و بهینهسازی صورت بگیرد».
چه باید کرد
بررسیفضایحاکمبرکشورنشانمیدهددرصداوسیمامردممقصر
مصرف بیرویه آب نشان داده میشوند و در سایر رسانهها و فضاهای
دانشگاهی ،تقصیر زیادی نیز بهگردنکشاورزان ،دولتو شهرداریها
انداختهمیشود.بهنظرمیرسدهیچکدامازایندستههادربحرانآب
بیتقصیر نباشند ،اما در هیچکدامشان نیز تالش جدی برای اصالح
رویهجاریدیدهنمیشود.حمیدرضاصالحی،نایبرئیسکمیسیون
انرژی اتاق تهران اعتقاد دارد افزایش قیمت حاملهاي انرژی راهحل
این مشکل خواهد بود .صحبت از افزایش قیمت حاملهای انرژی
برای کارشناسان و متولیان امور ساده است ،اما در نظر مردميکه با
مشکالت زیادی دست و پنجه نر م میکنند ،بیکفایتی دولتمردان
جلوه میکند .حمیدرضا صالحی مــی گوید« :ادر صورت باالرفتن
قیمت ،مردم از پرمصرف بودن فاصله میگیرند .در نتیجه مصرف
متعادل میشود و همان هزینه قبلیشان را میپردازند .از طرف دیگر
هم وقتی درآمدهای کشــور از حاملهای انرژی باالتر رود ،درآمد
دولت باال میرود و میتواند به حقوقبگیران بیشــتر حقوق دهد و
توانایی خرید مردم هم باال میرود ».اما فرشاد مؤمنی ،اقتصاددان و
استاددانشگاهعالمهطباطبایی،اعتقادداردافزایشقیمتحاملهای
انرژي نمیتواند راهحل درستی باشد .او میگوید « :افزایش قیمت آب
برای کنترل مصرف زمانی یک راهحل خواهد بود که همه تنگناها و
مشکالت این حوزه حل شده باشد .اما در زمانی که با ناکارآمدی و
سوءتدبیرمواجههستیم،افزایشقیمتهامشکلیراحلنمیکند».
مؤمنی در یکی از نشستهای دانشگاهی «آب ،فرهنگ و جامعه»
نبود ستاد حاکمیتی کارآمد در موضوع آب را مشکل اصلی این بخش
دانسته و گفته است« :باید بین وزارتخانههای مرتبط با موضوع آب
شامل وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو همچنین سازمانهای
بازرسیوحفاظتمحیطزیست،یکنهادحاکمیتیشکلگیرد.باید
حواسمان باشد که اقتصاد رانتی منافع کوتاهمدت را قربانی مصالح
بلندمدت نکند ،ضمن اینکه در برنامهریزیها به این نکته توجه شود
که موضوع آب به اندازه موضوع مسکن و غیره مهم است ».او با اشاره
به اینکه در الیحه بودجه عالیم جدی درباره قفلشدگی تاریخ یا
وابستگی به تاریخ دیده میشود ،گفته است« :متاسفانه در بودجه
 94هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی بودن مسئله آب دیده نمیشود،
زیرا به شکل ظاهری منابعی تخصیص یافته اما با توجه به جزئیات
درمییابیم که منافع گروههای با نفوذ در بودجه دیده میشود.».
صالحیدرخصوصنقشبخشخصوصیدراصالحاینساختارهای
غلط ،چنین توضیح میدهد« :بخش خصوصی همیشه باید نقش
تاثیرگذاری در سیاستهای دولت داشته باشد .اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی میتواند با ایجاد برنامهای به دولت کمک کند و و
با راهکارهایی که در مورد بهینهسازی ارائه میدهد ،خودش را برای
اصالحات اقتصادی همراه دولت نشان دهد .اتاق سابقه دارد که برای
قضیه هدررفت برق به مجلس رفت و قانون نوشت .در بند "ز" ماده
 ۱۴۲قانون پنجم درباره تلفات برق ،بخش خصوصی برنامه نوشت
و خودش هم برای سرمایهگذاری در این حوزه اعالم آمادگی کرد.
تشکلهای ما این کار را کردند و در برنامه پنجم توسعه نقش داشتند.
در برنامه ششم هم که االن در حال تدوین است ،اتاق و دولت برای
جلوگیریازهدررفتانرژی،رفتنبهسمتآزادسازیوافزایشدرآمد
مردم ،در راستای هم هستند».

چقدرآب هدر
می دهیم؟
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گزارشگر

زندگی ایرانیان با اینترنت
چقدر گره خورده است؟

گزارش تحقیقی آیندهنگر از ضریب نفوذ اینترنت در ایران
راضیه علیپور

«سرتاسر اتاقی که به سبک فنگشویی تزئین شده از میهمان پر شده
است .مردانی با چهرهها و پوشش بومیان شمالی کنار هم جمع شدهاند.
خانه در سکوت است و گاهی صدای خنده کسی در خلوت خودش بلند
میشود .هرکس یک گوشی موبایل در دست گرفته و در کنار دیگران ،در
تنهاییخودشدرشبکههایاجتماعیچرخمیزند.تنهازنگهایهشدار
پیامهای گوشی سکوت مجلس پرجمعیت را میشکند .نقی معمولی
و ارسطو عامل ،میزبانان مجلس نیز با موبایلهایشان سرگرم هستند».
سکانسهای اینچنینی چندین بار در سریال «پایتخت »۴تکرار شدند.
آنچه سیروس مقدم در شهرستان کوچکی در استان مازندران به تصویر
کشیده است ،با آمارهای رسميموجود همخوانی دارد .اولین اتصال به
اینترنت در ایران در سال ۱۳۷۲انجام شد و مازندرانیها در سال ،۹۳لقب
استانی با بیشترین کاربران اینترنت در کشور را به خود اختصاص دادند.

مجید ابهری:
در حقیقت
میتوان گفت
که اصلیترین
بازیگردانان
جامعه در
مراسم پاشایی
شبکههای
اجتماعی بودند
که با مبادله
اطالعات و
پیامهای مختلف
دیگران را دعوت
به شرکت در
مراسم تشییع
و تدفین او
میکردند
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مقایسهای جالب از ضریب نفوذ اینترنت از سال 91تاکنون
سرشماری کاربران اینترنت یکی از راههای تعیین ضریب نفوذ اینترنت به
شمار میرود .براساس تعاریف مرکز آمار ،کاربر اینترنت فردی است که از
 12ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری با اتصال به شبکه اینترنت
به هر مدت ،حداقل از یکی از خدمات اینترنت استفاده کرده باشد .بنا بر این
تعریف ،ضریب نفوذ هم شاخصی است که تعیینکننده میزان دسترسی
اهالی جامعه به اینترنت محسوب میشود.
آمارهای موجود در سال  ،91از دسترسی حدود 45میلیون نفر (59.50
درصد جمعیت) از مردم ایران بــه اینترنت خبر میدهد که از میان این
جمعیت بیش از 27میلیون و 500هزار نفــر از کاربران اینترنت (یعنی
46.36درصد از کاربران) از اینترنت موبایلی برای اتصال به دنیای مجازی
بهره گرفتهاند به عبارتی ،بیشترین میزان کاربران آنهایی بودهاند که از
گوشیتلفنشانبرایبرقراریارتباطاینترنتیاستفادهکردهاند.شايانذکر
است که در این سال استان تهران دارای بیشترین کاربر و استان خراسان
جنوبی دارای کمترین کاربر اینترنت در کشور بوده است.
درباره سایر روشهای اتصال مردم ایران به اینترنت در نیمه دوم سال 91
باید گفت که حدود 6میلیون نفر ( 17.9درصد از کاربران) از همان شیوه
قدیميدایال آپ برای اتصال استفاده کردهاند و سپس میتوان به اینترنت
پرسرعت خانگی یا همان ADSLاشاره کرد که بیش از سه و نیممیلیون
مشترک داشته است .اتصال به اینترنت از طریق وایمکس نیز پایینترین
میزان کاربر را به خود اختصاص داده بود و با داشتن 867هزار کاربر یعنی
حدود 15.1درصد از کل کاربران اینترنت به عنوان کمطرفدارترین شیوه
در این سال شناخته شده است.
در سال  91افزایشی 16.27درصدی را در ضریب نفوذ اینترنت در ایران
نسبت به سال گذشته آن شاهدیم؛ چراکه ضریب نفوذ از 43به 60درصد
میرسد که همواره شبهاتی درباره این رقم وجود داشته است .بر اساس
آمار «متما» (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت) ،در این سال همواره
بیشترین دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه بوده و استان تهران
نیز توانسته جایگاه خود را به عنوان نخستین استان دربردارنده بیشترین
کاربران اینترنتی حفظکند.
نگاهی به آمار سال 92نشاندهنده آن است که ضریب نفوذ اینترنت کشور
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در این سال ،نسبت به سال 91با کاهش11.93درصدی مواجه شده است
و این در حالی است که ورود تکنولوژیهای متعدد همچون تلفنهای
همراه هوشمند و انواع تبلت و ،...امکان دسترسی کاربران به اینترنت را
بیش از پیش آسان میكند که در پی آن ،افزایش ضریب نفوذ اینترنت
انتظار میرود؛ اما این آمار خط بطالنی بر تصور موجود میکشد و کاهش
ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال قبل خود را نشان میدهد .البته برخی
مسئوالن در پاسخ به شبهات موجود پاسخهایی در همان زمان ارائه دادند،
تاجاییکهعدهایمنتظراصالحآماراعالمشدهبودندکهالبتهچنینامری
اتفاق نیفتاد .شبهات درباره آمار میتواند به دلیل متفاوت بودن شاخصهای
اندازهگیری ضریب نفوذ اینترنت در ایران و تعدد مراکز آمارگیری باشد
که البته این امر میتواند سیاستگذاریهای دولت را درباره اینترنت با
مشکلمواجهکند.
در سال 92استان مازندران توانست جایگزین استان تهران به عنوان دارنده
بیشترین کاربر اینترنت در ایران شود .همچنین تا پایان این سال ،شمار
کاربران اینترنت  ADSLدر ایران به حدود 12میلیون نفر رسید و این
فناوری توانست بیشترین کاربران اینترنت را به خود جلب کند و دایال آپ
در رده پس از آن قرار گرفت.
بانکجهانینیزکهجمعیتسال)1392( ۲۰۱۳ایرانراحدود۷۷میلیون
و500هزار نفر اعالم کرده ،میزان کاربران اینترنت در ایران را 31.5درصد
جمعیت کشور ذکر كرده است .براساس آمار این موسسه بینالمللی تعداد
کاربران اینترنت در کشورمان تا پایان سال ۲۰۱۳چیزی حدود۲۴میلیون
و ۳۱۹هزار نفر بوده است .این در حالی است که بر اساس آمار متما ،تعداد
کاربران اینترنت کشــور در ســال )۲۰۱۳( ۱۳۹۲حدود ۳۶میلیون و
۹۱۹هزار نفر و تعداد مشترکان نیز حدود۲۱میلیون نفر بوده است.
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت همچنین در آمارهای خود از ضریب
نفوذ53درصدی در سهماهه اول سال 93خبر میدهد .مازندران همچنان
توانسته سکاندار بیشترین ضریب نفوذ استانی باشد و تهران ،اصفهان،
خوزستانوسمناننیزبهترتیباستانهایدارایبیشترینکاربراینترنت
به شمار ميآیند .از دیگر سو آنچه حائز اهمیت است افزایش مجدد سهم
 GPRSبرای اتصال به اینترنت اســت که توانسته بالغ بر  21.3درصد
کاربران را که حدود15میلیون و803هزار نفر ميشوند به خود اختصاص
دهد .همچنین تعداد کاربران ایرانی بر اساس آخرین آمار موجود در این
سامانه،حدود40میلیوننفروتعدادمشترکیننیزحدود23میلیوناعالم
شده است ،در حالی که براســاس اطالعاتی که از سوی سازمان فناوری
اطالعاتمنتشرشده،تعدادکاربرانایرانیدرسال25،93میلیوننفراعالم
شده است .تفاوت آمارهای ارائهشده چیزی نیست که بتوان بهسادگی از
کنار آن عبور کرد .تناقضات آماری همواره در صدر اخبار سایتهای خبری
قرار گرفته است که در سال ،91اوج گرفتن آن را شاهد بودیم و کارشناسان
بسیاری این موضوع را سوژه مباحثات خود قرار دادهاند .همچنین باتوجه
به بررسیهای انجامشده میبینیم که متما آماری بعضا باالتر از آمار دیگر
نهادها درباره ضریب نفوذ و تعداد کاربران ایرانی ارائه داده اســت و اکثر
شبهاتی که مطرح شده ،درباره آمار و ارقام مطرحشده از سوی این سامانه
بوده است؛ اما درباره اینکه نهایتا کدام آمار درست است و به آن میتوان
اعتماد کرد نقطه توافقی وجود ندارد.

ایران رتبه  13در بین کشورهای
دنیا و رتبه نخست را در منطقه برای
استفاده از اینترنت داراست.
بر اساس گزارش سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در کشور ،اینترنت
در ایران در حال حاضر با ضریب نفوذ73درصدی مواجه است که به ترتیب
اســتانهای تهران ،مازندران ،قم ،خوزستان و اصفهان دارای بیشترین
ضریبنفوذاینترنتهستند.اماگوییاينضریبنفوذکمترخبریشدهو
هنوز سروصدایی به راه نينداخته است .شايان ذکر است که این عدد برای
سال  93اعالم شده و احتماال شامل ماههای پایانی این سال میشود که
البته از ضریب نفوذ 53درصدی تا  73فاصله بسیار است و میتواند منشا
ایجاد شبهات متعدد دیگری باشد.
تاکنون آماری درباره ضریب نفوذ اینترنت در سال 94توسط مراکز رسمي
و معتبر منتشر نشده ،البته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفته
که تا آخر سال  94باید  60درصد خانوادهها و شرکتها برای دسترسی
به اینترنت سرعتی حداقل معادل  2مگابیت بر ثانیه داشته باشند ،یعنی
باید در داخل کشور حجم را تا  20برابر و در سطح بینالملل تا  100برابر
افزایش دهیم.
چندی پیش نیز عرفانی ،رئیس پلیس فتاي خراسان رضوی اعالم کرد که
ایران رتبه نخست استفاده از اینترنت در منطقه را دارد .به گفته وی ،ایران
رتبه  13در بین کشورهای دنیا و رتبه نخست را در منطقه برای استفاده
از اینترنت داراست.
و اما درباره سن کاربران اینترنت ،آمار نشان میدهد که 35درصد جامعه
کاربری اینترنت ایران در اختیار مردان و  ۲۷.۶درصد در اختیار زنان است
که از این میان  ۵۸.۳درصد از این جوامع را جوانان  ۱۵تا  ۲۴سال تشکیل
میدهند .همچنین براساس آخرین آمار بهدستآمده در مرکز متما 40
درصد کاربران اینترنت در ایران را گروه سنی  20تا  29سال 30 ،درصد را
گروه سنی  30تا  44سال 15 ،درصد کاربران را گروه سنی  45تا  59سال،
 10درصد کاربران را گروه سنی  10تا  19سال  3 ،درصد را گروه سنی 1
تا  9سال و  2درصد را گروه سنی باالی  60سال تشکیل ميدهند.با توجه
به اینکه باالترین میزان استفادهکنندگان از اینترنت را جوانان  20تا 29
سالتشکیلمیدهند،کارشناسانوقوع«اعتیاداینترنتی»دربینجوانان
ایرانی را هشدار میدهند .مطالعهای پیمایشی پديده استفاده اعتيادي از
اينترنت در بين نوجوانان و جوانان ( ٢٥-١٥ســال) شهر تهران را مورد
بررسی قرار داد و نتیجه آن نشان میدهد که استفاده اعتيادي از اينترنت
در بين برخي از نوجوانان و جوانان ،با مسائلي مانند عدم مسئوليتپذيري
اجتماعي،انزواياجتماعي،فقدانحمايتاجتماعي،وناکارآمديتحصيلي
و کاري ارتباط مستقيم و با احساس خودارزشي ارتباط معكوس دارد.گفته
میشود که اعتياد اينترنتي ،انسانها را به افرادي رهاشده تبديل ميكند
و بر روابط اجتماعي آنان تأثير ميگذارد .در نتيجه استفاده بيش از حد از
اينترنت ،بهرهوري و بازده كاري كاربران اينترنت پايين ميآيد .آنان باتأخير
به محل كار ميروند و دچار كمكاري ميشــوند .عدم تحرك جسمي و
چاقي به همراه عاليمي چون درد كمر ،پشت و ماهيچه ،از ديگر تبعات
اين مسئلهاند .اين كاربران حتي در صورت كنارهگيري از اينترنت ،دچار
عاليم اختالل ميشوند.
فیسبوک در ایران چند کاربر دارد
«شبکههای اجتماعی و ماهوارهای تاثیر زیادی در حضور مردم در آن روز
داشتهاند .در حقیقت میتوان گفت که اصلیترین بازیگردانان در این
میان شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک ،وایبر ،واتسآپ ،تانگو و امثال
آن بودند که با مبادلــه اطالعات و پیامهای مختلف
دیگران را دعوت به شرکت در مراسم تشییع و تدفین
درصد از کل
او میکردند».
 3درصد
و
شــناس
ن
روا
ابهری،
مجید
دکتر
ســخنان
اینها
 10درصد
رفتارشناسی اســت که به تحلیل پدیده «مرتضی
 40درصد
پاشایی»پرداختهاستکهاهمیتشبکههایاجتماعی
 30درصد
را در این رخداد ،بیش از سایر عوامل میداند .اما سوال
 15درصد
اینجاستکهدلیلاستقبالزیادازشبکههایاجتماعی
 2درصد
چیست .الهام آزادنام،کارشناس ارشد روانشناسی

دراینباره به آیندهنگر میگوید« :افراد به 10دلیل به استفاده ازشبکههای
اجتماعی مجازی گرایش پیدا میکنند که از جمله آنها به نوجویی ،حفظ
ارتباط با دیگران در عین تنهایــی ،هیجانخواهی و میل به محبوبیت
ميتوان اشاره کرد».کارشناسان این حوزه نیز معتقدند که تبادل اطالعات
و نظرات کاربران ،انتشار سریع و بیفاصله اخبار ،آشنایی با سایر فرهنگها
و حتی افرادی که آنها را یکبار هم ندیدهایم ،آشنایی با ایدهها و سالیق
دیگران و ...از جمله مواردی است که توسط فضای مجازی وشبکههای
اجتماعی ميتوان به آنها دست یافت .برای ایجاد موج و بعضا جنبش در
جامعهنیزميتوانبهاینشبکههامتوسلشد،چنانكهبرخیرسانههانیز
یارای برابری با قدرتشبکههای ارتباطی و اجتماعی را ندارند .رتبهبندی
شبکههای اجتماعی بر اساس میزان کاربر ثبتنامشده نشان میدهد که
گوگلپالس با یکمیلیارد و600میلیون کاربر ثبتشده در رتبه نخست و
فیسبوک با یکمیلیارد و280میلیون کاربر ثبتشده در مقام دوم جهان
قراردارد.براساسگزار 
شمرکزتحقیقاتی«پیو»کهدرسال 2013منتشر
شد،بیش ازدومیلیوننفردر ایرانکاربر فیسبوکهستندکه یکمیلیون
نفر از آنان شهروندان تهرانی هستند .با توجه به جمعیت ایران در مقایسه
باکشورهایپرجمعیتینظیرچین،ایرانیانهمچناننسبتبسیارباالیی
از ضریب نفوذ فیسبوک در کاربران اینترنت را به خود اختصاص دادهاند.
اما بنا بر آمار دیگری که پایگاه  World Internet Statsمنتشــر کرده،
جمعیت کاربران فیسبوک در خاورمیانه در حدود ۲۳میلیون نفر اعالم
شده است که کاربران ایرانی  ۴۶درصد آن را تشکیل ميدهند .بنا بر این
آمار کاربران ایرانی رقمی در حدود۱۱میلیون نفر تخمین زده میشوند .به
دلیل فیلتر بودن فیسبوک در ایران و اقدام متقابل فیسبوک در حذف نام
ایران از لیست کشورهایی که به آنها خدمات میدهد ،امکان یافتن آمار
دقیق کاربران ایرانی این شبکه اجتماعی امکانپذیر نیست ،اما آمارهای
غیررسمياز2میلیون کاربر فعال و حرفهای ،و 12تا17میلیون کاربر دیگر
حکایت دارد.حجتاالسالم ملکی ،مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز آمار
و ارقاميارائه میکند و میگوید« :تعداد کاربران فیسبوک 5میلیون نفر،
وایبر 9.5میلیون نفر ،ویچت 4میلیون نفر ،واتسآپ 3.5میلیون نفر و
اینستاگرام3میلیون نفر است؛ به طوری که تعداد کاربران فضای مجازی
روز به روز در حال افزایش است و این موضوع نشاندهنده عمق معضالت
فرهنگی پیشرو است که باید با آنها به روش صحیح به مقابله بپردازیم».
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پژوهشی میدانی در
خصوص فیسبوک انجام دادهاند .در این پژوهش ،دلیل عضویت جوانان
در فیسبوک از آنها پرسیده شد که مصاحبهشوندگان اولین و مهمترین
دلیل عضویت خود را دسترسی به دوستان و آشنایان ذکر کردهاند و در
مرحله بعد کسب اطالعات و اخبار جزو اولویتهای آنان بوده است .سرگرم
شــدن و گذران اوقات فراغت در مرحله بعدی دلیل استفاده کاربران از
فیسبوک قرار ميگیرد و تعدادی نیز همه گیر شــدن عضویت در این
شبکه اجتماعی را عامل مهميبرای عضویت خود ميدانند« .مد شده بود
که همه فیسبوک داشته باشن و تو صحبتهای خصوصیشون مدام اسم
فیسبوک رو ميآوردن .برای اینکه ازشون عقب نمونم و بدونم راجعبه
چه محیطی بحث ميکنن صفحه فیسبوک ساختم؛ چون حسی شبیه
به عقبموندگی داشتم که هیچی از فیسبوک نمیدونم ».اینها را مرجان
22ساله میگوید که اخیرا عضو این شبکه شده است.
به طور کلی ،شــبکه اجتماعی فیسبوک در ایران توانســته مخاطبان
خاص خود را پیدا کند و اخیرا با پدیده کاهش ســن
کاربران این شــبکه ،یعنی ورود نوجوانان دهه 80
گروه سنی
به این شــبکه مواجهیم .پس از فیسبوک ،شــبکه
 9-0سال
اینستاگرام نیز مورد توجه عموم ایرانیان قرار گرفت.
 19-10سال
بیش از 300میلیون نفر در کل دنیا عضو این شبکه
 29-20سال
هستند .تخمین زده شده است که حدود 5میلیون
 44-30سال
کاربر ایرانی در اینستاگرام هستند و بنابراین حدود
 59-45سال
 1.6درصد از کل کاربران اینستاگرام را کاربران ایرانی
سال
باالی 60
تشکیلمیدهند.

مردم از
اینترنت
چقدر استفاده
میکنند؟

35

درصد کاربران
اینترنت مردان
هستند

27

درصد کاربران
اینترنت در ایران
زن هستند

40

درصد ضریب
نفوذ واقعی
اینترنت در ایران
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گزارشگر

بحران تقاضا از اقتصاد به
فرهنگ رسيد

سال سخت مالي گريبان سينما را هم ميگيرد
احسان ميزاني

طي سالهاي
اخير ورود برخي
بانكها به توليد
فيلم سينمايي
سر و صداي
زيادي به راه
انداخته است.
بانكها ابتدا
چراغخاموش
وارد مشاركت
در ساخت فيلم
سينمايي شدند
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داشتهاند كه اين موضوع همچنان انگيزهها را براي برخي سرمايهگذاران
حفظ كرده است.

«ســال  94ســختترین ســال از نظر مالی است ».مشــاور اقتصادی
رئیسجمهور چنین تعبیری را برای شرایط درآمد و خزانه کشور در سال
جاری در نظر گرفته است تا مشخص شود رکود و گالیه فعاالن اقتصادی
از شرایط بازارها ریشه در واقعیتی دارد که دولت را نیز درگیر کرده است.
رکود تولید و شرایط سختی که صنایع با آن درگیر شدهاند نشان میدهد
که صنعت سینما نیز خود را برای روزهای سخت آماده میکند .اقتصاد
در بخش فرهنگ وابستگی زیادی به دولت دارد .همین موضوع میتواند
تولیدات سینما را در سال جاری تحت تاثیر قرار دهد.
آنطور که کارشناسان اقتصادی برآورد کردهاند ،دشواریهای مالی کشور
و کاهش درآمدها به سطح عمومینیز سرایت کرده است و این موضوع خود
را در کاهش تقاضا نشان میدهد .از بحران تقاضا به عنوان مانع جدید خروج
اقتصاد از رکود یاد میشود .در بخش فرهنگ نیز آمارهای رسمیاز کاهش
رشد تعداد مخاطبان سینما در سال جاری حکایت دارد .شاید دشواریهای
مالی در ماههای آینده بیشتر خود را نشان دهد و بخش فرهنگ نیز با بحران
تقاضامواجهشود.بهگفتهفعاالنصنعتسينما،ازابتدایسالجاریپروانه
ساختتعدادزیادیفیلمسینماییصادرشدهاستکهاکثراینفیلمهاهنوز
پیشتولید خود را آغاز نکردهاند ،چرا که نتوانستهاند سرمایه مناسبی برای
تولیدفیلمجذبکنند.
در این شرایط که صنایع بزرگ کشــور در گردنه رکود گرفتار شدهاند و
امیدوارند در سال 95با خروج از زیر سایه تحریم ،به سمت رونق گام بردارند،
صنعت سینما نیز امیدوار است این سال سخت از نظر مالی را بهسالمت
پشت سر بگذارد .بودجههای دولتی در این سال بهسختی جذب میشود
و هزینهکردها با اولویتبندی صورت میگیرد به همین دلیل کمکهای
دولتی به بخش سینما نیر تحت تاثیر دشواریهای مالی قرار گرفته است.
سینما به عنوان صنعتی که هنوز خیلیها چنین عنوانی را برای آن بزرگ
میدانند ،با کمکهای مالی دولتی به حیات خود ادامه میدهد به همین
دلیل منتقدان نام «ســینمای نفتی» را برای هنر هفتم در ایران انتخاب
کردهاند .با این تعریف در شرایطی که قیمت نفت نسبت به سال گذشته
 50درصد کاهش یافته و هنوز امکان افزایش صادرات آن مهیا نشده است،
نمیتوان امید چندانی به کمکهای دولتی داشت .با این حساب اقتصاد
سینما در ســال جاری ،هم در بخش جذب منابع و هم در زمینه تقاضا،
تنگناهایی را نسبت به سال گذشته پیش رو دارد.
سرمایهگذاریبخشخصوصیدرسینمانيزهيچگاهبهحدينرسيدهاست
كه بتوان سهم بااليي را براي اين بخش در فرهنگ در نظر گرفت .بسياري
از تهیهکنندگان فعال بخش خصوصي در سينماي ايران نيز از يارانههاي
دولتي براي ساخت فيلم بهره ميبرند .در شرايطي که اوضاع اقتصادي در
سالهاي اخير مساعد نبوده است برخي فيلمهاي سينمايي فروش بااليي

داستان سرمايهگذاري بانكها در سينما
طي سالهاي اخير ورود برخي بانكها به توليد فيلم سينمايي سر و صداي
زيادي به راه انداخته اســت .بانكها ابتدا چراغخاموش وارد مشاركت در
ساخت فيلم سينمايي شــدند .يك بانك خصوصي چند سال پيش در
ساخت فيلم «جدايي نادر از سيمين» با اصغر فرهادي مشاركت كرد اما از
آنجاكهقصدنداشتاينموضوعبرسرزبانهابيفتد،درجريانموفقيتهاي
اين فيلم چندان خود را نشان نداد .تعداد ديگري از بانكها نيز با ديدن اين
تجربهموفق،بهفعاليتدراينحوزهترغيبشدند.بعدهاحاشيههايزيادي
براي بانكها بر سر ورود به سينما ايجاد شد .برخي سرمايهگذاري بانكها
در سينما را غيرقانوني دانستند و آن را با سرفصلهاي فعاليت بانكي مغاير
تشخيص دادند .انتقادها تا جايي ادامه پيدا كرد كه بانكها ترجيح دادند
پاي خود را از اين كار بيرون بكشند .جواد نوروزبيگي در مورد ورود بانكها
بهساختفيلمسينماييميگويد:دریکیازبانکهاتوانستیمیکتعریفی
رانهادینهکنیمکهبانکهاهزینهتبلیغاتشانرادرسینمامتمرکزکنندزیرا
در آن صورت کلیه فضای تبلیغی فیلم در اختیار بانک قرار میگیرد .بانک
هم از این طرح استقبال کرد و در چند فیلم سرمایهگذاری کرد اما متاسفانه
گروهی علیه این رفتار بانک موضع درستی نگرفتند و به بانک حمله کردند.
بانک نیز حرف خود را پس گرفت زیرا میخواست به سینما کمک کند و
توقعداشتتشویقشوداما وقتیدیدبهجایآنکهتشویق شودبازخواست

فروش فيلمها در تهران طي سال ( 1390ارقام به ريال)
میزان فروش
کارگردان
نام فیلم
رامبد جوان
ورود آقایان ممنوع
۳۰,۴۱۰,۸۳۰,۰۰
مسعود دهنمکی ۲۲,۷۲۲,۳۷۰,۰۰۰
اخراجیهای ۳
۲۰,۸۱۳,۷۶۰,۰۰۰
اصغر فرهادی
جدایی نادر از سیمین

فروش فيلمها در تهران طي سال ( 1391ارقام به ريال)
میزان فروش
کارگردان
نام فیلم
33,070,477,000
ایرج طهماسب
کالهقرمزی و بچهننه
19,165,855,750
رضا عطاران
خوابم ميآد
فریدون جیرانی 14,140,970,000
من مادر هستم
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موانع سرمايهگذاري
ســرمايهگذاران بخش خصوصي داليل زيادي بــراي كاهش تمايل به
سرمايهگذاريدرسينمادارند.عدهايبهاحتمالمسكوتماندنفيلمهاودر
نتيجهخوابطوالنیسرمايهاشارهميكنند.برخيهزينههايبااليجانبي
نظير تبليغات را مطرح ميكنند .تعدادي هم معتقدند اگر البيهاي قوي
براي در اختيار گرفتن تعداد باالي سالن سينما و تعيين زمان مناسب براي
اكرانوجودنداشتهباشد،امكانموفقيتدرفروشفيلمكاهشمييابد.يك
تهیهکنندهسينماميگويد:هزینههایتبلیغاتگرانشدهوازهزینهتولید
بیشترشدهاست.پیشازاینهزینهتبلیغیکفیلمحدود ۵۰الی۶۰میلیون
تومان بود ولی امسال هزینه تبلیغ در کمترین حالت ۵۰۰میلیون تومان
است .مثال پخش یک نوبت تیزر با تمام تخفیفات از تلویزیون ۵۰میلیون
تومان هزینه دارد .جواد نوروزبيگي معتقد است كه بعد از تبلیغات ،نبود
برنامهریزی عامل برخي ناكاميها در فروش است چراكه در سینمای ایران
نمیتوان برنامهریزی و پیشبینی کرد .اين تهیهکننده ميافزايد :سال قبل
تصور میکردم دولت جدید تازه آمده و ســال بعد یعنی سال  ۹۴فروش
فیلمها بهتر میشود اما ناگهان برعکس شد و اکران ضعیفتر شد.

مجموعا سینمای ایران در بهار امسال میزبان
۲میلیون و ۸۰۸هزار و  ۲۸۷نفر بوده است در حالي
كه در بهار سال گذشته تعداد مخاطبان سينماي
ايران ۲میلیون و ۷۹۴هزار و  ۸۹۰نفر بود.

میشود ،قرارداد بسیاری از کارگردانهای مهم را حذف کرد و پولی را که
قراربود در سینما خرجشود در بخشهای دیگرهمچونهنرهایتجسمی
یاساختتیزرهزینهکردوسینمامتضررشد.بهگفتهاينتهیهکنندهنحوه
مشاركت اين بانک به گونهاي بود كه  60تا  70درصد هزينه يك فيلم را
پرداخت ميكرد .اين در حالي است كه ساخت فيلمهاي با هزينه متوسط
در سينماي ايران حدود يكميليارد تومان هزينه دارد.
اين تهیهکننده ســينما نحوه برخورد بانكيها در ساخت فيلم را بسيار
راضيكننده ميداند به اين دليل كه بانكيها در روند ساخت و محتواي
فيلمدخالتينميكنند.سينماييهاكهتجربهجذباسپانسروسرمايهگذار
در بخشهاي مختلف را دارند ميگويند اگر نهادهایي نظير بنياد سينمايي
فارابي يا سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سفارشی براي ساخت
فيلم بدهند حتما نظرشان را در فیلمنامه و ساخت فيلم اعمال ميكنند اما
بانكها رفتار متفاوتي از خود بروز ميدادند.
گمانهزنيها نشان ميدهد كه بانكها به دليل تاكيد بر دور بودن از حاشيه و
با توجه به فضاي اقتصادي نامساعد از اين فضا دور شدهاند و هزينههاي خود
را صرف بخشهاي ديگر فرهنگي كه سروصداي كمتري دارند ميكنند.
نمونه آن خريد و فروش تابلوهاي گرانقيمت است که اين روزها از سوي
برخي بانكها دنبال ميشــود .بر اين اساس بســياري از تهيهكنندگان
سينما معتقدند كه امنیت سرمایهگذاری در سینما مختل شده و بسیاری
از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در سینما تمايل نشان نميدهند.
ورشكستگيبخشخصوصيدرسينما
سید امیر ســیدزاده تهیهکننده سينما معتقد اســت كه  ۸۰درصد از
سینماگران بخش خصوصی به دلیل شرایط گیشه با ورشکستگی مطلق
مواجه هستند و تنها  ۱۰درصد فیلمهای روی پرده فروش خوبی دارند .او
ميگويد :از هر  ۱۰۰فیلم تولیدشده در سینمای ایران تنها  ۶۰فیلم اکران
میشوند که تنها ۱۰درصد از این فیلمها از فروش قابل قبولی برخوردارند.
در این میان فیلمهایی هستند که هرچند با هزینه باالیی ساخته شدهاند،
اما نمیتوانند در گیشه به فروش مناسبی دست پیدا کنند .وی با اشاره
به اینکه مشکالت فعلی سینمای ایران بهویژه در بخش گیشه نیازمند
کالبدشکافی اســت ،توضیح ميدهد :هرچند از اول سال جاری تا امروز
تعدادی از فیلمهای اکرانشده از فروش خوبی برخوردار بودند ،اما این تعداد
تنها  ۱۰درصد از فیلمهایی را که اکران شد شامل میشود که از جمله آنها
میتوان به «ایرانبرگر» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و «نهنگ
عنبر» به کارگردانی سامان مقدم اشاره کرد .این تهیهکننده سینما تاکید
ميكند :متاسفانه اکثر فیلمهایی که از ابتدای سال در سینماهای کشور
اکران شدهاند با ضرر مطلق در گیشه مواجه بودهاند و شاید تنها توانستهاند
هزینه تبلیغات خود را دربیاورند .در شرایط فعلی و با توجه به گیشه ناموفق
در سینما ،نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که سرمایهگذار بخش خصوصی
روی سینما سرمایهگذاری کند ،چراکه یک سرمایهگذار پیش از هرچیز
به بازگشت سرمایه خود فکر میکند و اگر بازگشت مالی در کار نباشد،
سرمایهگذاری هم غیرممکن اســت .وی بیان میکند :درست است که
این روزها همه شعار میدهند حال سینمای ایران خوب است اما با همین
حال خوب سینما ،تعداد قابل توجهی از فیلمها با فروش ۳۰یا۴۰میلیون
تومانی از گیشه خارج شدهاند .این در حالی است که هزینه تولید یک فیلم
معمولی در سینمای ایران ۶۰۰میلیون تومان است و این یعنی ضرر برای
سرمایهگذار .سیدزاده با اشــاره به اینکه اصل و فرع پول سرمایهگذار و
تهیهکنندهدرمعرضخطراست،ميگويد:فیلمیمانند«نهنگعنبر»باید
بیش از۴میلیارد فروش داشته باشد تا بتواند هزینه تولید خود را که چیزی
نزدیک به یکمیلیارد و۶۰۰میلیون تومان بود به دست آورد.

كاهش رشد تقاضا در سينما
آمارهاي رسمي از ميزان فروش فيلمها و تعداد مخاطبان سينما در بهار
سال جاري نسبت به فصل نخست سال گذشته نشان ميدهد كه با وجود
افزايش تعداد مخاطبان در اين بازه زماني ،ميزان اين افزايش بسيار كمتر
از ميزان افزايش مخاطبان در بهار  93نسبت به بهار  92بوده است .با اين
حساب نرخ رشد مخاطبان در سينماي ايران در سال  94نسبت به سال
 93كاهش پيدا كرده است.
طبق آماري كه سينماشهر منتشر كرده است ،فروش فیلمهای اکرانشده
در بهار ســال  ۹۴با افزایش ۲۵درصدی نســبت به زمان مشابه در سال
گذشــته ،به بیش از ۱۵میلیارد تومان رسید .البته بايد در نظر داشت كه
بخش مهمي از اين افزايش فروش مربوط به افزايش نرخ بليت سينما و
تاسيس پرديسهاي جديد سينمايي با قيمت باالتر بليت بوده است نه
افزايش تعداد مخاطبان .فروش آثار نمایش دادهشــده در بهار  ۱۳۹۴در
مجموع۱۵۴میلیارد و۳۵۰میلیون و۷۳۵هزار و ۹۵ریال بوده است .به این
ترتیب فروش فیلمها در فروردینماه سال جاری۵۹میلیارد و۹۳۸میلیون
و ۱۳۸هزار و  ۳۷۵ریال بــا یکمیلیون و ۶۰هــزار و  ۷۶۴مخاطب ،در
اردیبهشتماه۴۶میلیارد و۳۳۸میلیون و۵۹۵هزار و ۳۳۵ریال با۸۷۷هزار
و ۸۲۳مخاطب و در خردادماه نیز۴۸میلیارد و۷۴میلیون و يكهزار و367
ریال با ۸۶۹هزار و  ۷۰۰مخاطب بوده است.
مجموعا سینمای ایران در بهار امسال میزبان ۲میلیون و ۸۰۸هزار و ۲۸۷
نفر بوده است در حالي كه در بهار سال گذشته تعداد مخاطبان سينماي
ايران۲میلیون و۷۹۴هزار و ۸۹۰نفر بود .بر اين اساس نرخ رشد مخاطبان
سينماي ايران در اين مدت  0.47درصد بوده است .اين در حالي است كه
تعداد مخاطبان در بهار سال  93نسبت به بهار  92افزايش 14.6درصدي
داشت .كاهش نرخ رشد در بخش مخاطب از  14.6درصد به  0.47درصد
نگرانيها را از تاثير دشواريهاي مالي در سال جاري افزايش داده است.
در بهار سال ۹۳فروش سینما۱۱۷میلیارد و۳۷۳میلیون و۷۴۲هزار ریال
بوده و میزان فروش سینماها در ماههای فروردی 
ن۶۱میلیارد و۶۵۷میلیون
و ۶۷۰هزار ریال با یکمیلیون و ۴۵۸هزار و  ۲۷۶مخاطب ،در ارديبهشت
۳۲میلیارد و ۶۰۷میلیون و ۶۹۴هزار ریال با ۷۹۹هزار و  ۷۸۳مخاطب و
در خرداد ۲۳میلیارد و ۱۰۸میلیــون و ۳۷۸هزار ریال با ۵۳۶هزار و ۸۳۱
مخاطب بوده است و مجموع مخاطبان سینما در بهار این سال۲میلیون و
۷۹۴هزار و  ۸۹۰نفر بوده است.
بر اساس اين آمارها ،فروش فیلمهای سینمایی در بهار سال ۹۲در مجموع
۹۶میلیارد و۸۱۲میلیون و۷۷۵هزار و ۶۷۰ریال بوده است .این فروش در
ماه فروردین۴۹میلیارد و۸۹۶میلیون و۳۱۴هزار و ۵۰۰ریال با یکمیلیون
و ۲۰۳هزار و  ۶۵۶مخاطب ،در ارديبهشــت ۲۸میلیارد و ۶۴۴میلیون و
۶۱۲هزار و  ۱۷۰ریال با هزار و  ۸۴۹مخاطــب و در خرداد ۱۸میلیارد و
۲۷۱میلیون و۸۴۹هزار ریال با ۴۴۰هزار و ۲۹۲مخاطب بوده است .طبق
آمار مجموع مخاطبان سینما در بهار این سال2،میلیون و۴۳۷هزار و۷۹۷
نفر بوده است.
بهارسال ۹۱نیزمجموعفروشسینماهایکشور۷۸میلیاردو۳۶۳میلیون
و ۷۱۰هزار و  ۸۵۰ریال بوده اســت .اين فروش در فروردین ۴۷میلیارد و
۹۰۶میلیون و ۲۴۰هزار و  ۸۰۰ریال با یکمیلیــون و ۳۵۱هزار و ۸۶۸
مخاطب ،در ارديبهشــت ۱۶میلیارد و ۴۹۰میلیون و ۲۱۶هزار ریال با
۵۴۴هزار و ۲۳۰مخاطب و در خرداد۱۳میلیارد و۹۶۷میلیون و۲۵۴هزار
و  ۵۰ریــال با ۴۳۳هزار و  ۱۲۹مخاطب بوده اســت .ضمن اینکه تعداد
مخاطبان سینما در بهار ســال  ۹۱نیز 2میلیون و ۳۲۹هزار و  ۲۲۷نفر
بوده است.

فروش فيلمها در تهران طي سال ( 1392ارقام به ريال)
میزان فروش
کارگردان
نام فیلم
رسوایی
مسعود دهنمکی 24,924,770,000
هیس ،دخترها فریاد نمیزنند پوران درخشنده 24,737,664,000
13,163,406,000
مازیار میری
حوض نقاشی

فروش فيلمها در تهران طي سال ( 1393ارقام به ريال)
میزان فروش
کارگردان
نام فیلم
مرضیه برومند
59,850,979,000
شهر موشها 2
33,941,491,000
کمال تبریزی
طبقه حساس
تهمینه میالنی 25,601,665,000
آتشبس 2

سینمای
ایران در
چه وضعیتی
است؟

25

درصد ،کاهش
فروش فیلمهای
اکران شده

11

میلیارد تومان،
فروش سینما در
بهار 93

10

درصد از
فیلمهای اکران
شده ،فروش
قابل قبولی دارند
جداول
پرفروشترين
فيلمهاي سينمايي
طي سالهاي اخير
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دریچه
دریچه

1

احرامیان:
نمیتوانمبگویم
که در بخش
معدن دچار رکود
هستیم،معادن
فعالهستند
ولی شرایط به
گونهای نیست که
با تمام ظرفیت و
پتانسیل خود کار
کنند
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معادن متروکه میشوند

افت قیمتهای جهانی ،معدن را زمینگیر کرده است
بهاره چراغی

همزمان بــا روی کار آمدن دولــت یازدهم و تصــدی محمدرضا
نعمتزاده بــر وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ســیل مشــکالت
بخشهای صنعت و معدن به سمت این وزارتخانه سرازیر و باعث
شد وزیر جدید با دید بهتری به مشکالت ،برای رفع آنها اقدام کند.
خانه معدن نیز طی این مدت همانند سایر انجمنها عالوه بر اعالم
لیست مشکالت ،راهکارهایی نیز برای عبور از این مشکالت به این
وزارتخانه عرضه کرد تا شاید بخشی از مشکالت فعاالن این عرصه
کاهش یابد .اما به گفته بسیاری از تحلیلگران حتی  9دستوری که
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در روزهای آغازین فعالیت خود به جعفر
سرقینی ،معاون امور معادن و صنایع معدنی خود برای بهبود صنایع
معدنی صادر کرد آنچنان کارساز نبوده است.
سید بهادر احرامیان بر این باور اســت که افت قیمتهای جهانی
در یک ماه اخیر جزو مهمتریــن چالشهایی بوده که دامن صنایع
معدنی کشور را گرفته اســت .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران معتقد است هدایت منابع مالی به سمت توسعه بخش معدن
و کمک به جذب سرمایههای خارجی و تسهیل در کار ،بومیسازی
تکنولوژی و تقویت شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکار به عنوان
سرمایه اصلی توسعه معدن کشور و تقویت توسعه ارتباط با دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی از دیگر نیازهای معدن برای افزایش سرمایهگذاری
محسوب میشود ،اما راهکارهای پیشبینیشده تاکنون راه به جايی
نبرده و این بخش نتوانسته است در بخش جذب سرمایه موفقیتی
به دست آورد.
افت قیمتهای دستوپاگیر جهانی
احرامیان بر این باور است که بخش معدن به سبب ماهیت خود ،درون
مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط زیست جانمایی میکند و الزمه
بقای بخش معدن تعامل جدی با هریک از بخشهای مربوطه و نیز در
گرو تامین بیشتر منافع ملی است ،که به باور متولیان منابع طبیعی
و محیط زیست ،این بخش هیچگاه نتوانسته همگام با حفظ منافع
بخشی ،در پی حداکثرسازی منافع محیط زیست و منابع طبیعی،
گامیشایسته بردارد .او در ادامه گفت :در حوزه معدن ،اگر بخواهیم
به چالش یک ماه اخیــر آن بپردازیم باید به افت قیمتهای جهانی
اشاره کرد .این در حالی است که افت جهانی ،هم بر روی قیمتهای
داخلی و هم در بازارهای صادراتی تاثیرگذار بوده و شاید بتوان عنوان
کرد مهمترین چالشی که ادامه داشته و روند آن بسیار تاثیرگذار بوده
همین موضوع است.
احرامیان در خصوص کمتوجهی و کاهــش تولید در بخش معدن
اظهار کرد :عالوه بر جایگاه باالی نفت و گاز در کشور ،عامل دیگری
را که موجب کمتوجهی و کاهش تولید در بخش معدن شده میتوان
شرایط جهانی عنوان کرد .احرامیان دلیل این کاهش را پایین بودن
کارایی در بخــش معادن نمیداند ،بلکه به عقیــده او وجود برخی
مشکالت در کل کشورهای منطقه موجب کاهش تولید مواد معدنی
شده است .او خاطرنشان کرد :نمیتوانم بگویم که در بخش معدن
دچار رکود هســتیم ،معادن فعال هستند ولی شــرایط به گونهای
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نیست که با تمام ظرفیت و پتانسیل خود کار کنند .هماکنون انگیزه
در بخش معدن وجود ندارد ،دولت باید پا پیش بگذارد .بخش معدن
جذابیتهای بسیار در خود دارد و با حمایت دولت سرمایهگذاران
بسیاری در این بخش حضور پیدا خواهند کرد.
برخورد بهتر دولت با عوارض صادراتی
عضو هیات نمایندگان اتــاق تهران در ادامه گفــت :از دیدگاه من
راهکار برطرف کردن این چالش از طرف دولت ،برخورد بهتر درمورد
ایجاد عوارض صادراتی و بهره مالکانه و از این دســت مسائل است.
اما در کوتاهمدت به چالشهایی که در یک مــاه اخیر اتفاق افتاده
میتوان اشاره کرد .او ادامه داد :وضع عوارض صادراتی و بهره مالکانه
به عهده دولت اســت که مجلس آن را به دولت واگذار کرده است و
بخش خصوصی در این زمینه نمیتواند کار خاصی انجام دهد بهجز
رایزنی درمورد برطرف کردن این مشکالت و اینکه درخواست کنیم
تغییرات جدید و پیشنهادهای جدید را اعمال کنند.
احرامیان اظهار کرد :از سوی دیگر صادرات مواد معدنی در چند وقت
اخیر با افت محسوسی روبهرو شده است که باز هم میتوان دالیلی
همچون افت قیمتهای جهانی و عوارض صادراتی سنگین برای آن
برشمرد .طبیعتا وجود چنین مشکالتی فعالیتهای معدنی را چه
در زمینه صادرات و چه در زمینه تامین نیاز داخلی با مشکل مواجه
کرده و تقاضا را بسیار کاهش داده است.
چرا صادرات معدن در اقتصاد جایی ندارد
احرامیان بر این باور است که صادرات غیرنفتیمیتواند نقش مهمی
در اقتصاد کشــور ایفا کند؛ صادراتی که اگر حسابشده و با برنامه
باشــد ،میتواند ایران را از نفتی بودن نجات دهد .او در ادامه گفت:
ی است،
البته صادرات غیرنفتی مستلزم وجود امکانات و موارد مهم 
از جمله زیرساختهایی که بتواند محصوالت ایرانی را برای بازارهای
بینالمللی آماده کند .کیفیت و کمیت ،دو عنصر مهم در این میان
هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد :بههرحال ،با وضعیت
اقتصادی کشور ،در همین سهماهه اول ســال 8497 ،94هزار تن
صادرات در بخش صنعت انجام شده است .صادراتی که3563میلیون
دالر برای کشور ارزآوری داشته است.
او ادامه داد :البته این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،رشد
ناچیزی داشته است .به طوری که صادرات محصوالت صنعتی در
سهماه اول سال نسبت به سه ماه اول سال قبل  3درصد از لحاظ وزن
و  2درصد از لحاظ ارزش افزایش پیدا کرده است.
احرامیان بر این باور است که با اینکه صنعت رشد ناچیزی داشته
است ،اما در میان گروههای اصلی صادرات غیرنفتی ،بخش معدن با
کاهش چشمگیری مواجه شده است .طبق گزارش سازمان توسعه
و تجارت ،در سه ماه اول سال 3146 ،94هزار تن محصوالت معدنی
به ارزش 144میلیون دالر صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته 52 ،درصد از لحاظ وزن و  64درصد از لحاظ ارزش کاهش
داشته است.

آمارها نشان میدهد با توجه به اهمیت
صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور
و همچنین رشد اقتصادی ،از لحاظ مالی
چندان توجه ویژهای به آنها نشده است
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تحلیل بخش خصوصی از وضعیت صنایع ایران :صنایع به کدام سمت میروند؟

به انتظار روزهای خوش

فعاالن توليد ،رکود و كمبود تسهیالت بانکی را بزرگترین مشکل صنعت ميدانند

بر اساس آمار منتشرشــده ،در طول سالهای  1385تا 1392
بیش از  6000واحد صنعتی تعطیل شدهاند و تعداد دیگری از
آنها نیز با ظرفیتهای بســیار پایینی کار میکنند .بسیاری از
بنگاههای کوچک و متوســط در حال حاضر با مشــکل تامین
نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهاند؛ به گونهای که کمبود
نقدینگی ،برخی از این واحدها را به تعطیلی کشــانده و این در
حالی است که در طول برنامه پنجم کمتر از  10درصد از صنایع
کوچک متقاضی ،موفق به دریافت تســهیالت بانکی شدهاند.
سید حسین سلیمی ،دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهرانبر این باور است که بزرگترین مشکلی که در چند وقت
اخیر صنعتگران ما با آن روبهرو هســتند رکود حاکم بر صنایع
کشور است؛ و با وجود گشایشهای بینالمللی ،هنوز تدبیری
برای برطرف کردن این رکود اندیشیده نشده است.
هنوز بالتکلیفیم
سلیمیبا اشــاره به وضعیت بالتکلیف صنایع و اینکه صنعت
کشور همچنان گرفتار رکود اســت ،به آيندهنگرگفت :صنایع
ما در بالتکلیفی به ســر میبرند و ما هنــوز بهخوبی نمیدانیم
که وضعیت صنعــت و بخشهای مختلــف تولیدیمان بهتر
شده یا بدتر .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود:
موضوعی که میتوان با صراحت از آن نام برد این اســت که در
یک ماه اخیر به هیچ عنوان بهبودی در وضعیت صنعتگران ایجاد
نشده اســت ،چه در زمانی که قراردادی وجود نداشت چه االن
که قراردادهای بینالمللی به امضا رسیدهاند .او ادامه داد :تنها
امید ما این است که دولت بعد از گشایشهایی که صورت گرفته
تالش کند تا رکود ایجادشده را برطرف کند .اما نهایتا تمام این
مسائل زمانبر است.
بازویی مشورتی به نام بخش خصوصی
ســلیمیمعتقد اســت که بخش خصوصــی میتواند در حل
مشکالت بخش صنعت کشــور نقش بازوی مشــورتی را ایفا
کند .او با اشــاره به این موضوع که بعد از لغو تحریمها باید چه
اقداماتی صورت گیرد ،گفت :بخش خصوصی در شرایط فعلی
تنها کاری که میتواند بکند این اســت که پیشنهادهایی را که
در کمیسیونها و نشستها با بانکها مطرح میشود به دولت
انتقال دهد و در این راه نقش بازوی مشورتی را ایفا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد :مســائلی که در
سازمان ملل به تصویب رسیده عمال باعث شده که تحریمهای
سازمان ملل لغو شوند .بنابراین در شرایط فعلی باید درمورد این
موضوعات سریعا تصمیمگیری شود که پس از برداشته شدن
کامل تحریمها باید چه اقداماتی صورت گیرد و چطور اقتصاد
ما به روزهای آرمانی خود نزدیک شود تا بتوانیم رشد اقتصادی
را دوباره تجربه کنیم .او خاطرنشــان کرد :اکنون تنها مشکل
صنعتگران و تولیدکنندگان پابرجا بــودن تحریمهای آمریکا
است که در سنای آمریکا وجود دارد ،در حالی که سایر تحریمها

از سوی اتحادیه اروپا لغو شده است.
اقدامات پس از لغو تحریمها
ســلیمیبر این باور اســت که پــس از تغییــرات ناگهانی در
مولفههای اقتصادی در ســالهای گذشته عالوه بر ایجاد تورم
باال ،رکود نیز بخش صنعت کشــور را دربر گرفته و بسیاری از
صنایع با مشکل منابع مالی مواجه شدهاند .اما با برداشته شدن
تحریمهای بینالمللی اکنون باید به دنبال راهکارها بود و همه
باید برای حل مشــکل تولیدکنندگان بسیج شوند .او در ادامه
گفتههای خود اظهار کرد :باید بسیج شویم و آمادگی پیدا کنیم
که به محض برطرف شــدن تحریمها اقدامات اساسی را انجام
دهیم و بســیاری از امور را جلو ببریم .او ادامه داد :بانکها باید
شرایط خود را در زمینه تسهیالت ،رکود و معوقات مورد بررسی
قرار دهند و تمام این مسائل را بخش خصوصی باید دوشادوش
دولت پیش ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که
لغو سوئیفتهای بانکی میتواند به بانکها در دادن تسهیالت
بیشــتر به تولیدکنندگان یاری رســاند .او حذف هزینههای
جانبی را یکی از راههای پیشــبرد اقتصاد میداند .سلیمی در
ادامه گفت :زمانی که سوئیفت بانکی لغو شود عمال بسیاری از
هزینههای انتقال پول را کاهش میدهــد و کار ما را در مقابل
اقتصاد بینالمللی روان خواهد کرد؛ به این معنا که هزینههای
جانبی که به دلیل وضع تحریمها با آن روبهرو بودیم کامال از سر
راه تولید و صنعت کشور برداشته خواهد شد.
بانکها بشتابند
ســلیمیبانکها را بــازوی کمکی مهمی در حل مشــکالت
تولیدکنندگان و رونــق اقتصادی میدانــد .او در ادامه افزود:
از سوی دیگر زمانی که تسهیالت ســوئیفت برقرار شود بانک
مرکزی و دیگــر بانکها بایــد نقدینگی و تســهیالتی را که
تولیدکنندگان نیاز دارند تامین کنند تا گشایشــی در مسائل
اقتصاد و در زمینه اشتغال ایجاد شود.
او ادامه داد :اشتغال جوانان نیاز به سرمایه دارد و سرمایهگذاری
نیز به تســهیالت بانکها .بنابراین بانکها از همین االن باید
برنامهریزی کنند که تســهیالت و گشــایش اعتبارات خود را
چگونه وارد بدنه اقتصاد و بــازار کنند؛ آنها به هیچ عنوان نباید
انقباضی عمل کنند.
سلیمیخاطرنشان کرد :این در حالی اســت که آمارها نشان
میدهد با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغال
کشور و همچنین رشــد اقتصادی ،از لحاظ مالی چندان توجه
ویژهای به آنها نشده اســت ،در حالی که شاید پرداخت میزان
کمیتسهیالت به این بخش میتوانست از تعطیلی آنها به این
شکل جلوگیری کند .او افزود :به هر حال میتوان امیدوار بود در
سال جاری با تغییر رویکرد دولت به سمت این صنایع ،بخشی از
مشکالت این بخش حل شود.

سلیمی:
بزرگترین
مشکلی که در
چند وقت اخیر
صنعتگران ما با آن
روبهرو هستند
رکود حاکم بر
صنایعکشور
است؛ با وجود
گشایشهای
بینالمللی،هنوز
تدبیری برای
برطرف کردن این
رکود اندیشیده
نشده است
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معصومی:
عوارضی
20درصدی روی
گندم وارداتی
وضع کردهاند،
قوانین عطف بما
سبق سبب شد
حتی کاالهایی
که در انبار بودند
و تا پیش از این
گشایشاعتبار
شده بودند هم
مشمول این امر
شود

تحلیل بخش خصوصی از کشاورزی ایران :پیشران توسعه چه شد؟

پنج بحران در ساحل آرامش

ماه پر خبر و اتفاق برای کشاورزی؛ از آنفوالنزای مرغی تا افزایش تعرفه گندم
چالشهای پیش روی بخش کشاورزی از دیدگاه فعاالن اقتصادی با
یکدیگر متفاوت است .برخی بر این باورند که تکنولوژی در این بخش،
رویایی فراموششده اســت و برخی دیگر کاهش سرمایهگذاری را
مشکل تازهای در بخش کشاورزی میدانند .مهدی معصومی ،عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که مهمترین
چالش بخش کشاورزی در یک ماه اخیر به چند مورد تقسیم میشود
و نمیتوان تنها به یک مورد خاص اشاره کرد .او معتقد است مازاد
تولید در بخش طیور یکی از مشکالتی است که برای تولیدکنندگان
دردسر ایجاد کرده و باعث شــده که فضای رقابتی نامتوازنی میان
تولیدکنندگان در جهت فروش محصوالتشان ایجاد شود .او همچنین
معتقد است که در بخش کشاورزی کمبود نقدینگی و معوقات بانکی
سد راه کشاورزان و تولیدکنندگانی است ،که تاکنون نتوانستهاند برای
آن تدبیری بیندیشند و همچنان بالتکلیف ماندهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به مازاد
تولید مرغ و تخممرغ اظهار کرد :در بخــش طیور ،مرغ و تخممرغ
حدود یک سال است که مازاد تولید داریم و همین موضوع یکی از
دغدغههایی است که در بخش دامداری وجود دارد و باعث میشود
قیمت فروش محصوالت بسیار پایینتر از قیمتهای مصوبهای باشد
که مورد تایید دولت قرار گرفته است .او در ادامه افزود :این در حالی
است که در بخش دام نیز به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش
یافته مازاد تولید وجود دارد و میتواند یکی دیگر از دغدغههای پیش
روی بخش کشاورزی به شمار آید .نماینده کمیسیون بینالمللی
تخممرغ ( )IECدر ایران ادامه داد :در صنعت طیور مزیت نسبی داریم
اما تاکنون سیاستی برای صادرات نداشتهایم چراکه سیاست دولت
هیچگاه بر مبنای صادرات نبوده است .اما اگر فضا برای تصمیمسازی
بخش خصوصی باز شود ،این امکان فراهم خواهد شد.
زیان در سایه آنفلوانزا
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران آنفلوانزا را یکی دیگر از مشکالت
بخش طیور دانســت و گفت :در بخش طیور یکی از مشکالتی که
وجود داشــت و ما با آن دست و پنجه نرم کردیم آنفلوانزا بود که در
حال حاضر توانستیم این مشکل را حل کنیم ،اما اگر در آینده این
مشکل بهخوبی مهار نشــود باز هم احتمال خطر آن وجود خواهد
داشــت .او ادامه داد :این در حالی اســت که اگر نتوان بهخوبی این
معضل را مهار کرد باید منتظر یک زیان بســیار بزرگ در سهماهه
سوم و چهارم سال بود که دامداران باید آن را متحمل شوند که جای
بسی نگرانی است.
گلهمندی از کمبود نقدینگی و معوقات بانکی
معصومیبر این باور است که کمبود نقدینگی و معوقات بانکی هنوز
هم در راس بزرگترین مشکالت بخش کشاورزی هستند .او در ادامه
یادآور شد :در سایر بخشهای کشاورزی و در جلساتی که در اتاق
بازرگانی برگزار شده است تقریبا تمام افراد در بخش صنایع غذایی
و کشاورزی از کمبود نقدینگی ،معوقات بانکی و اینکه قدرت خرید
مردم کاهش یافته گلهمند بودند.
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او اظهار کرد :تولیدکنندگان بسیاری از محصوالت را تولید کردهاند
که روی دستشان مانده است یا مجبور بودهاند که آنها را با قیمتهای
بسیار پایین به فروش برسانند و همین موضوع رقابت نامتوازنی در
بازار ایجاد کرده .به همین دلیل برخیها به دلیل نداشتن نقدینگی
اجناس خود را زیر قیمت تعیینشده میفروشند .معصومیافزود:
موضوعاتی که عنوان کردم جمعبندی مشــکالتی است که تمام
صنوف در صنایع غذایی با آن درگیر هستند .البته سایر صنایع نیز
این مشــکالت را کامال لمس میکنند و تنها در بخش کشاورزی
وجود ندارد.
تعیین عوارض ناگهانی گندم
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عوارض ناگهانی وضعشده بر گندم
را یکی دیگر از مشکالتی دانست که بخش کشاورزی را درگیر کرده
اســت .او گفت :مشکل اصلی این اســت که ضمن اینکه عوارضی
تقریبا 20درصدی روی گندم وارداتی وضع کردهاند ،قوانین عطف
بهما سبق سبب شــد حتی کاالهایی که در انبار بودند و تا پیش از
این گشایش اعتبار شده بودند هم مشــمول این امر شوند .همین
موضوع دغدغهای بسیار بزرگ برای مصرفکنندگان گندم ایجاد
کرده که تعداد آنها هم بسیار زیاد است و شامل تولیدکنندگان کیک
و کلوچه ،ماکارونی و نشاسته میشوند که اکثرشان هم صادرکننده
هستند .عضو هیات مدیره انجمن طیور ایران درمورد قیمت گذاری
محصوالت خاص نیز ابراز نگرانــی کرد و گفت :موضوع دیگری که
باید به آن اشاره کرد نگرانیهایی اســت که درمورد قیمتگذاری
محصوالت خاص وجود دارد که البته در جلسات اخیری که در این
مورد برگزار شده تا حدودی برطرف شده است .او یادآور شد :قرار بر
این است که مصوبه مورد نظر ابالغ شود و فقط در تعدادی از کاالها
قیمتگذاری دولتی صورت گیرد و در سایر کاالها قیمتگذاریها
توسط خود صنوف انجام شود.
او اضافه کرد :البته این موضوع نظرات مخالف و موافقی دارد و خیلی
از فعاالن اقتصادی بر این باورند تا زمانی که در تولید یک محصول
مانند شیر ،مرغ و تخممرغ مازاد تولید وجود دارد نباید قیمتگذاری
دستوری وجود داشته باشد.
برخی مشکالت الینحل است
عضو هیــات نمایندگان اتاق تهــران ارتباط بخــش خصوصی با
دولتیها را در شرایط فعلی بســیار مطلوب دانست و گفت :ارتباط
بخش خصوصی بــا دولتیها بهخوبی برای گوشــزد کردن نکات
مهم و مشــکالت وجود دارد و میتوان گفت که گامهایی نیز برای
دوسویه شدن این امر برداشته شده است .او افزود :بخش خصوصی
در کشــاورزی با سیســتم دولتی در ارتباط اســت و در برگزاری
کمیسیونهای تخصصی اتاق معاونان جهاد کشاورزی نیز به طور
مستمر حضور دارد و مرتب در جریان مســائل و مشکالت ما قرار
میگیرد .این در حالی است که تمام مشکالت را دولتیها میدانند
اما برخی از مشکالت غیرقابل حل است و در واقع از دولت قبل برای
ما به جا مانده و نمیتوان یکشبه آنها را حل کرد.

مسائل سیاسی و جو حاکم بر توافقات بر
روی چند و چون صادرات تاثیر داشته که
صادرکنندگان را با دغدغه و مشکالتی
روبهرو کرده است

4

تحلیل بخش خصوصی از بازرگانی ایران :تجارت رونق میگیرد

هدفهای بزرگ برای تجار

عوارض و تعرفهها ،شیره جان بازرگانی را میکشد

مهرماه سال قبل بود که معاون اول رئیسجمهور تسهیل فرایند
تولید و توســعه صادرات غیرنفتی را از جهتگیریهای اصلی
دولت تدبیر و امید خوانــد و عنوان کرد که دولت به دنبال رفع
موانع پیش روی صادرکنندگان و فراهم کردن شرایط مساعد
برای فعاالن حوزه صادرات غیرنفتی است.
اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات
غیرنفتی که با حضور نمایندگان فراکســیون صادرات مجلس
شورای اسالمیو شــماری از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش
خصوصی برگزار شــد ،با تاکید بر اینکه صــادرات غیرنفتی
همواره یکی از وظایف دولتها در برنامههای توســعه کشــور
بوده اســت ،افزود :عزم دولت تدبیر و امید این است که توسعه
صادرات را به یکی از اصلیترین برنامههای کشــور تبدیل کند
و در این مســیر از تدابیر و راهکارهای الزم برای افزایش حجم
صادرات اســتفاده خواهد کرد .اما با گذشت حدود یک سال از
سخنان معاون اول رئیسجمهور ،رئیس کمیسیون صادرات از
افت صادرات غیرنفتی و توجه نکردن به این بخش گلهمند است.
محمد الهوتی کاهش صادرات غیرنفتی را در یک ماه گذشته
مهمترین چالش پیش روی بخش بازرگانی کشور میداند و بر
این باور است که سازمان توسعه و تجارت باید تدبیری برای این
کاهش بیندیشد.
هدفگذاریها محقق نشدهاند
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است مشکالت پیش
ی به یک نوع عادت تبدیل شده و این موضوع
روی بخش خصوص 
یک روال عادی است که خصوصیها با مشکالت دست و پنجه
نرم کنند .او در ادامه گفت :امــا مهمترین اتفاقی که از دیدگاه
من ،با توجه به اینکه در بخش صادرات فعالیت دارم ،باید مورد
تامل قرار گیرد دالیل کاهش صادرات غیرنفتی است .علیرغم
اینکه قرار بوده صادرات غیرنفتی کشور هدفگذاری  20درصد
افزایش ساالنه در سال  94را داشــته باشد و سازمان توسعه و
تجارت قرار بوده تمهیدات الزم را در این راســتا بیندیشد ،اما
آمار فصلی بیانگر کاهش 10درصدی ارزش و کاهش 4درصدی
وزن است.
الهوتی در ادامه با اشــاره به افت صادرات میعانات گازی اظهار
کرد :بایــد بپذیریم که میعانات گازی بیشــترین کاهش را در
صادرات غیرنفتی داشــتهاند که دالیل عمــده آن هم کاهش
قیمت گاز و نفت در جهان بوده .او ادامه داد :این در حالی است
که متاسفانه ما در بخش معدن حدود  56درصد کاهش صادرات
داشتیم .این موضوع نشــاندهنده این است که هدفگذاری و
جهتگیری درستی نداشتهایم که حتما باید به آن توجه ویژه
داشت.
گریز صادرکنندگان به دلیل پرداخت عوارض
عضو هیات نماینــدگان اتاق تهران با اشــاره به بحث عوارض
صادراتی که در چند وقــت اخیر برخــی از صادرکنندگان را

دچار مشــکل کرده اســت ،گفت :موضوع دیگری که باید به
آن پرداخت ،عوارض صادراتی اســت .تصمیمات در خصوص
ممنوعیــت واردات ،محدودیت صــادرات و عوارض صادراتی،
صادرکنندگان را با مشکالتی مواجه کرده است و آنها به دلیل
این قوانین و نگرانــی از پرداخت عوارض ،از صادرات صرفنظر
میکنند .مطمئنا صادرات در شرایطی میتواند موفق باشد که
ثبات قوانین وجود داشته باشد .ممکن است تغییرات در قوانین
در کوتاهمدت بــه نفع صادرکنندگان باشــد ،اما در بلندمدت
نمیتواند شرایط مطلوبی را ایجاد کند.
الهوتی همچنین بــه موضوع انتظــار تجــار از فروردینماه
تاکنون اشــاره و اظهار کرد :از سوی دیگر مسائل سیاسی و جو
حاکم بر توافقات بر روی چند و چون صادرات تاثیر داشــته که
صادرکنندگان را با دغدغه و مشکالتی روبهرو کرده است .البته
امیدواریم بــا توافق پیش رو و طی شــدن مراحل قانونی ،این
مشکالت برطرف شود .او یادآور شــد :اما نباید از معضالت به
وجود آمده غافل شــویم و دالیل کاهش صادرات باید توسط
سازمان توسعه و تجارت ریشهیابی و آسیبشناسی شود و قبل
از اینکه این روند ادامه پیدا کند مانع کاهش بیشــتر صادارت
شویم.
دولت ،بسترساز بخش خصوصی
الهوتی اعتقاد دارد دولت برای بخش خصوصی بسترساز است
و اگر بحث ممنوعیت کاالها یا عوارض صادراتی مطرح میشود
دیگر در اختیار بخش خصوصی نیست و این دولت است که باید
بستر اولیه را برای حل مشکالت فراهم کند .او اظهار کرد :اگر
صادرکنندگان نگران نرخ ارز برای روزهای بعد از توافق هستند،
این دیگر در اختیار بخش خصوصی نیســت .تا زمانی که ثبات
قوانین و مقررات و امنیت اقتصادی از نظر روانی بر جامعه حاکم
نشود ،قطعا با این چالشها روبهرو خواهیم بود.
رئیس کمیســیون صادرات در ادامه افزود :از فروردینماه که
بحث توافقات هســتهای مطرح بود و همه در یک نوع انتظار به
سر میبردند خود این موضوع بسیار تاثیرگذار بوده ،اما برخی
از زوایای مربوط به خودمان و درون کشور وجود دارد که از آن
به عنوان «خودتحریمی»یاد میشــود .با این حال باید عنوان
کرد بخش خصوصی در شرایطی اســت که بهخوبی میتواند
وارد فعالیتهای اقتصادی شــود و بــرای افزایش صادرات به
دولت کمک کند.
الهوتی پیشنهادی برای افزایش صادرات مطرح کرد و گفت :اگر
به طور ناگهانی صادرات ما مثال در بخش میعانات گازی با کاهش
روبهرو میشود ،باید سازمان توسعه و تجارت مشوقهایی را در
نظر بگیرد و فشار را به کاالهایي بیاورد که در آنها مزیت داریم.
مثال در بخش صنعت که کاهش کمتری داشــته و یا معدن که
کاهش بیشتری را تجربه کرده ،باید قبل از اینکه دچار کاهش
شــویم حمایت بیشــتری صورت بگیرد که جبران کسری از
صادرات میعانات گازی را بکند.

الهوتی:
میعانات گازی
بیشترینکاهش
را در صادرات
غیرنفتی
داشتهاند.در
بخشمعدن
هم حدود 56
درصد کاهش
صادرات داشتیم.
این موضوع
نشاندهنده
هدفگذاری
و جهتگیری
نادرست است
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تابلوتابلو
صنایع کشور با توجه به توافق هستهای به رونق امیدوار شدهاند.

رضا معطریان ،از
شناخته شدهترین
عکاسان ایرانی به
شــمار میآید .او
سابقه همکاری با
حداقل  30نشریه
معتبر ایرانــی و همچنین فعالیت
در نشریات بین المللی را دارد .او
طی سالهای فعالیت حرفهای خود
چندین جایزه معتبر بین المللی و
داخلی در زمینه عکاسی را کسب
کردهاست .معطریان طی سالهای
اخیر به تدریس تجربیات عکاسی
ب ویژه
خود میپردازد و بزودی کتا 
عکسهای او از مســابقات فوتبال
داربی منتشر میشود.
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چرخهای صنعت میچرخد

گزارش اختصاصی تصویری آیندهنگر از فعالیت کارخانههای صنعتی و کارگران در سراسر ایران
صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل رکود فراگیر
با بحرانهای بسیاری مواجه شدهاند .اما توافق هستهای
موجب شده تا فضای روانی مثبتی در کشور ایجاد شود.
در پس چنین فضای مثبتی احتمال رونق بیشتر کسب
و کارها نیز ایجاد شدهاســت .در حال حاضر یکی از
بزرگترین مشکالت اقتصادی کشور به بیکاری عمیق و
بحران توسعه مربوط میشود .در صورتی که در فضای

اقتصادی پساتحریم امکان برقراری ارتباط بیشتر با
اقتصادهای بین المللی ایجاد میشود .به این ترتیب
صنایع نیز به افزایش اشــتغال و بهبود فضای کسب و
کار امیدوار شــدهاند .با این وجود گزارشهای فعلی
نشان میدهد که کارگران وصنایع کشور با عنصر امید
همچنان به کار ادامه میدهند .آنچه میبینید گزارشی
از تالش صنایع و کارگران کشور است.

صنایع باالدستی بیشترین نقش را در توسعه کشور و رونق کسب و کار برعهده دارند .این صنایع طی یکسال گذشته افزایش تولید داشتهاند.

صنایع فوالدی موجب افزایش رشد اقتصادی ایران شدهاست.

صنایع ساختمانی به دلیل رکود وضعیت نامطلوبی دارند.

صنایع نساجی براي بهبود اوضاع اميدوار هستند.
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تابلو
صنایع نساجی نگران رقابت با ترکیه هستند.

صنعت ساختمان با رکود سختی مواجهاست.

کارگران صنایع بزرگ کشور امیدوارند طی یکسال آینده با کمکهای مالی دولت وضعیت بهتری پیدا کنند.

بیشترین زیان به صنایع کوچک رسیده که امکان توسعه را از دست دادهاند.
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کارگران میتوانند امیدوار به حضور در محل کارشان باشند.

معادن کشور توجه ویژهای به جذب سرمایهگذاران خارجی دارند.

در صورتی که صنایع ساختمانی از رکود خارج شوند 700 ،صنعت دیگر هم امکان رشد پیدا میکنند.

بیشترین میزان تعدیل نیرو در صنایع کوچک رخ دادهاست.

یک میلیون کارگر ساختمانی در ایران فعالیت میکنند.
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تابلو
در صورت رونق  تجارت ایران امکان تولید بیشتر نیز ایجاد میشود و در نهایت وضعیت بیکاری قدری بهبود مییابد.

زیرساختهای حمل و نقلی ایران آماده برای دوران توسعه است.
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صنعت ساختمان پیش رو در خروج از رکود میشود.

بیکاری در صنعت ایران به باالتر از  25درصد رسیدهاست.

کارگران امیدوار به حضور در محل کار هستند.

نرخ بیکاری جوانان 15تا  25سال به اوج رسیده ولی همچنان امید به بهبود شرایط وجود دارد.

 70درصد واحدهای صنعتی توسعه را متوقف کردهاند.

صنایع بزرگ پیشران توسعه شدهاند.
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کسبوکار

کشور را نمیتوان با چرتکه اداره کرد
علیرضا کالهی ،کارآفرین جوان و رئیس هیات مدیره سندیکای برق چگونه موفق شد؟

دوری از خانواده
و عادت به زندگی
در مدرسه
شبانهروزی
کهبیشباهت
به پادگان
نظامينیست،
خصوصیتهایی
چوندیسیپلین،
کنترل و قابلیت
انطباق با شرایط
را به من آموخت
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علیرضا کالهی صمدی در دفتر کارش در خیابان آپادانا از سفرش به چند
کشور اروپایی و دیدار با مسئوالن شرکتهای بزرگ كابلسازي صحبت
ميکند و ميگوید دوران جدید پس از تحریمها «فرصت طالیی» برای
اقتصاد ایران و بخش خصوصی است و دولت باید زمینههای الزم را برای
حضور شرکتهای خارجی در ایران مهیا کند .چند ساعتی بیشتر به
پروازش باقی نمانده و خود را برای مذاکره با مسئوالن شرکتها آماده
کرده تا درباره همکاری در روزهای پــس از لغو تحریمهای اقتصادی
صحبت کند و بتواند آنها را برای حضور در ایران تشویق کند.
او با وجود آنکه تازه وارد پنجمين دهه زندگی شــده ،سالها تجربه
فعالیت اقتصادی ،تولیدی و مدیریتی در کارنامه دارد و حاال هلدینگ
خانوادگیشان (هلدینگنورین)را مدیریت ميکندورئیسهیات مدیره
سندیکای برق کشور نیز هست.
کالهی صمدی متولد آذرماه سال  1352در تهران است و در خانوادهای
اقتصادی و کارآفرین رشد کرده است14.ساله بود که برای ادامه تحصیل
به انگلستان رفت و در وينچستر کالج لندن ،قدیميترین مدرسه جهان
با بیش از  630سال قدمت مشغول تحصیل شد ،اتفاقی که خود از آن به
عنوان یکی از تاثیرگذارترین تحوالت زندگیاش یاد ميکند و ميگوید:
«از تاثیرگذارترین اتفاقهای زندگیام عزیمت به انگلســتان در سال
 1366بود .زندگی و تحصیل در وينچســتر كالج هم از نظر فرهنگی و
هم از نظر آموزشی شرایطی برای من فراهم کرد که همدورههایم از آن
بهرهمند نبودند».
زندگی در مدرسه شبانهروزی و دور از خانواده در واقع او را برای روزهای
سخت آینده در زندگی و کار آماده کرد و نکات بسیاری را به او آموزش داد.
«دوری از خانواده و عادت به زندگی در مدرسه شبانهروزی که بیشباهت
به پادگان نظامينیست ،خصوصیتهایی چون دیسیپلین ،کنترل و
قابلیت انطباق با شرایط را به من آموخت».
ورود به دانشگاه و شروع کار
با پایان تحصیل در وینچســتر کالج ،او برای ادامه تحصیل ابتدا رشته
مهندسی شیميرا انتخاب کرد و به امپريال كالج لندن رفت و سپس در
رشته مهندسی صنایع در كينگز كالج لندن مشغول تحصیل و از آنجا
فارغالتحصیل شد و بعد آن تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در هلدینگ
خانوادگی ،مجتمع صنعتی نورین مشغول به کار شود .البته این حضور
در آن مقطع چندان پایدار نبود و او خیلی زود به این نتیجه رسید كه
بهتر است خود کاری را شروع کند تا به صورت واقعی محک بخورد .او
دراینباره ميگوید« :پس از شش ماه به این نتیجه رسیدم که در شرکت
خانوادگی و زیر سایه پدر هیچگاه بهدرســتی محک نخواهم خورد و
محیط کار واقعی را لمس و تجربه نخواهم کرد .بنابراین تصمیم گرفتم
کار دیگری را شروع کنم».
برای علیرضا کالهی کــه دانشآموخته مراکز علميمعتبر
بود یافتن کاری جدید اصال سخت نبود؛ او پس از خروج از
هلدینگ خانوادگی خیلی زود کار خود را در دفتر نمایندگی
ارنست اند يانگ ،یکی از بزرگترین موسسات مشاوره مالی
و مدیریتی جهان شروع کرد ،کاری که خود ميگوید برایش
حتی از تحصیل در دانشگاه هم ارزشمندتر بوده است« :کار
در این سازمان از دانشــگاه برای من ارزشمندتر بود زیرا
فرصت آن را یافتم که به عنوان مشاور در سازمانهای متعدد
ایرانی (شرکت نوشاب ،ایران سب و )...و خارجی (Statoil,
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Shell, Repsol, British American Tobacco, Renault
و )...حضور پيدا كنم و از نزدیک با روشهای کار و مدیریت آنان آشــنا
شوم و ضمنا با چالشهای سیاسی و حرفهای محیط کار نیز برخورد کنم.
دوران مشــاوره به من این فرصت را داد که درگیری روزمره در محیط
کسب و کار و چالشهای بنگاههای ایرانی را مشاهده كنم و در مورد آنها
اطالعات به دست بیاورم».
عالوه بر این او در دوران مشاوره از نزدیک با چالشهای مهم شرکتهای
صنعتی و تولیدی آشنا شد و نکات بسیاری آموخت که در سالهای بعد
و شروع کار در واحدهای تولیدی به او کمک بسیار کرد .خود او درباره
تجربههایی که در آن سالها کسب کرده است و شناسایی ضعف اصلی
واحدهای تولیدی ،ميگوید« :در این مدت به این مهم واقف شدم که تنها
مسیر رشد و توسعه پایدار سرمایهگذاری در زیرساختهای مدیریتی و
منابع انسانی است و تصمیم گرفتم که در سازمان خود حداکثر زمان
و انرژی را بر اصالح زیرســاختهای مدیریتی قرار دهم .متوجه شدم
به دلیل مشکالت بهرهوری و نبود مدیریت منسجم و علميعلیرغم
سرمایهگذاری سنگین و خرید بهترین ماشینآالت جهان ،متاسفانه
کمتر شرکتی در ایران رشد متوازن و پایدار داشته و موفق به دستیابی به
رتبهای فراکشوری شده است .به عبارتی دیگر ایران تبدیل به قبرستان
بهترین ماشینآالت جهان شده است».
علیرضا کالهی پس از شش سال کسب تجربه و مشاوره مالی و مدیریتی
مجددا به شرکت خانوادگی بازگشت و در کنار پدر مشغول کار شد« .پدرم
از کارآفرینانی بود که عمیقا به میهن و عمران کشور ،خلق ارزش و ایجاد
اشتغال برای هموطنان عشق ميورزید .او معتقد به درستکاری و صداقت
و کیفیت در کار بود .متاسفانه دست تقدیر اجازه نداد که زماني طوالنی در
کنار پدرم باشم و ایشان در57سالگی به رحمت ایزدی رفت .تیم کارآمد و
صادقی که در مجموعه گرد هم آورده بود همراه با نام نیک او بزرگترین
سرمایه و اصلیترین عامل موفقیت مجموعه ما در این سالها بوده است».
علیرضا کالهی با درگذشت پدر ،مدیریت هلدینگ خانوادگی را برعهده
گرفت و به گفته خود با بهکارگیری ابزارها و روشهای نوین مدیریتی
در  10سال گذشته موفق شد این مجموعه را  2000درصد رشد دهد
و دستاوردهای بسیاری كســب كند .هلدینگ نورین در حال حاضر از
بزرگترین مجموعههای خصوصی ایران است که در رشتههای تولید
کابل ،پیمانکاری خطوط انتقال ،آمیزهســازی پلیمر و تجارت فعالیت
دارد .اولین واحد آمیزهســازی پلیمر در ایران شــرکت گرانول قزوین
است که در سال  1380و زیر مجموعه هلدینگ نورین راهاندازی شد و
نخستینتولیدکنندهآمیزههایتخصصیپيويسيدرکشورمحسوب
ميشود .شرکت کابل ابهر نیز دومین عضو مجموعه نورین و بزرگترین
تولیدکننده کابل در ایران است و محصوالتی مانند کابلهای ضدآتش
(جهت پروژههای مترو) ،ابزار دقیق نفتی ،فشار قوی ،کابلهای زیردریایی
و کابل فوق فشــار قوی  230کیلوولت را برای نخستین بار در کشور و
خاورمیانه تولید کرده است .این شرکت عالوه بر انتخاب به عنوان واحد
نمونه صنعتی ایران در چهار نوبت ،واحد نمونه کیفی ملی و واحد نمونه
تحقیق و توسعه ملی در سه نوبت بوده اســت .از دیگر پروژههای مهم
شرکت ميتوان به اجرای پروژه جایگزینی خط فشار قوی بزرگراه صدر
اشاره کرد .این شــرکت در حال حاضر با حضور گسترده در پروژههای
بینالمللی در کشــورهای عراق ،عربستان ســعودی ،ترکمنستان،
آذربایجان و کویت به برندی جهانی تبدیل شده است.
علیرضا کالهی در گفتوگو با یکی از روزنامهها درمورد مدیریت هلدینگ

وینچستر کالج

وینچستر کالج

دیدار با حمید چیت چیان ،وزیر نیرو

کالهی در کنار فعاالن صنعت برق

ی که عملکرد
خانوادگی و پیشــرفت آن گفته بود« :چندی پیش زمان 
شــرکت را مرور ميکردم ،متوجه شــدم در این  10سال حضورم در
مجموعه ،میزان بازدهی کارمندان به ریال  30برابر و به دالر شاید  7یا
 8برابر شده ،یعنی شرکت زیانده را سودآور و بدهیها را مهار كردهايم و
بهرهوری را رو به رشد بردهایم .در مورد همه معیارها از جمله بحث فنی و
توسعه محصوالت جدید ،سهم بازار ،مشتریمداری و غیره نمره قبولی به
خودمان ميدهم و تنها جایی که خودم را مردود ميدانم ،بحث پرورش
مدیر است که مرتبط با مقوله رهبری سازمانی است .یعنی اینکه بتوانیم
نسل بعدی مدیران را پرورش بدهیم .یک فرد بهتنهایی نميتواند این
ت مدیره باید مقوله
کار را انجام دهد ،لذا کلیه مدیران ارشد و اعضای هیا 
پرورش مدیران را یاد بگيرند و اعمال کنند .اینها همان نسلی هستند که
در همان فضای دهه  60رشد کردند و وارد فضای مدیریتی شدند ،بدون
اینکه آموزشها و فنون مرتبط را آموخته باشند».
کالهی در کنــار مدیریت هلدینگ خانوادگی بــه دنبال فعالیتهای
اقتصادی نوین با توجه به رشد تکنولوژی و بازار در جهان است و از همین
رو در زمینه تجارت الکترونیک نیز فعال و عضو هیات مدیره شــرکت
نوآوران فن آوازه است که همه آن را با نام یکی از زیرمجموعههایش یعنی
«دیجیکاال» ميشناسند .او درباره حضورش در این شرکت ميگوید:
«سه ســال پیش با جمعی از دوســتان تصمیم گرفتیم قدم به عرصه
اقتصاد نوین بگذاریم و شرکت سرآوا پارس ،اولین هلدینگ تخصصی
تجارت الکترونیک را تشکیل دادیم .شرکت سرآوا در اولین قدم بخشی
از سهام دیجی کاال را خرید و من به عنوان نماینده سرآوا در هیات مدیره
بزرگترین شرکت زیرمجموعه آن ،دیجی کاال مشغول شدم .امروز این
شرکت با بیش از1.5میلیون نفر کاربر و 3000خریدار روزانه ،بزرگترین
فروشگاه اینترنتی خاورمیانه است».
حضور در سندیکای برق و اتاق تهران و ایران
عالوه بر مدیریت شــرکتهای تولیدی و تجارت الکترونیک ،علیرضا
کالهیبهتشکلگراییوفعالیتهایصنفینیزعالقهبسیارنشانميدهد
و حضوری فعال در انجمنها و تشکلهای مرتبط با حوزه انرژی و بخش
خصوصی دارد .او پس از شش سال حضور در سندیکای صنعت برق به
عنوان عضو هیات مدیره و رئیس کمیتههای سیم و کابل و صادرات به
عنوان جوانترین رئیس هیات مدیره این تشکل مهم و باسابقه کشور
انتخاب شد .همچنین با حضور در ائتالف برای فردا و کاندیداتوری در
انتخابات اتاق تهران و کسب آرا توانست به عنوان عضو اتاق تهران و اتاق

ایران انتخاب شود و به پارلمان بخش خصوصی نیز راه یابد تا بتواند بیش
ازگذشتهنقشپررنگیدرتصمیمگیریهايتشکلهایبخشخصوصی
داشته باشد .او در زمان کاندیداتوری در انتخابات اتاق تهران در یاداشتی
نوشته بود« :در اقتصادهای پیشرفته ،نهادهای غیردولتی نقش پررنگی
در تصمیمات اقتصادی و تجاری برعهده دارند .در اقتصاد دولتی ایران
اصوال نقش بخش خصوصی کمرنگ بوده و ضعفهای سنتی ما در کار
تشکلی منسجم باعث شده تا صدای بخش خصوصی به اندازه کافی در
يمنعکسنشود.البتهدرچندسالاخیرشاهد
قوایسهگانهوانظارعموم 
تحرکات مثبتی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بودهایم و
این نهاد در مسیر درستی برای ایفای رسالت ذاتی خود قرار گرفته است
که البته باید این حرکت با سرعت و قاطعیت بیشتری ادامه پیدا کند».
کالهیميگویددرزندگیاشکسبدرآمدهیچگاهمحرکاصلیاونبوده
و ادامه ميدهد« :ثروت نهایتا آسایش ميآورد و اگر صرفا دنبال آسایش
بودم در خارج زندگی ميکردم .باور من قویا این است که ایرانیانی که
توان وامکان آن را دارند که به رشد و توسعه کشورشان کمک کنند باید
در این مسیر قدم بردارند و تجربه و سرمایه خود را را در مسیر اعتالی
کشور به کار ببندند».
ميگوید« :کشور ثروتمندی مثل ایران نیاز به تامین منابع مالی و پول
خارجی ندارد؛ عمده ضعفی که وجود دارد موضوع نظام مدیریتی است
که به اعتقاد من ميتواند رهاورد سرمایهگذاران خارجی باشد .کما اینکه
یکیازعللرشدعجیبترکیهدردهسالاخیر،حضورهمینشرکتهای
خارجی و بازگشت ترکیهایهایی بوده که در آلمان کار ميکردهاند .ما
نیز با فراهمسازی چنین فضایی در ایران و جذب سرمایهگذاران خارجی
و همچنین ایجاد زمینه برای بازگشت جمعیتی از ایرانیانی که خارج از
این مرز و بوم هستند که با خود نظامهای نوین مدیریتی را خواهند آورد،
ميتوانیم شاهد تغییرات اساسی و زیرساختی باشیم».
مهمترینسوابقفعالیتی
رئیسهیاتمدیرهسندیکایصنعتبرقایران/نایبرئیسهیاتمدیره
سندیکای صنعت برق ایران  /عضو علیالبدل هیات مدیره سندیکای
صنعت برق ایران /رئیس کمیته توســعه صادرات سندیکای صنعت
برق ایران  /منشی هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی  /رئیس هیات
مدیره شرکت ســیم و کابل ابهر  /مدیر اجرایی هلدینگ نورین  /عضو
هیات مدیره شرکت ســرآوا پارس  /عضو هیات مدیره شرکت نوآوران
فن آوازه (دیجیکاال)

کشور ثروتمندی
مثل ایران نیاز به
تامینمنابعمالی
و پول خارجی
ندارد؛ عمده
ضعفی که وجود
دارد موضوع نظام
مدیریتی است
که به اعتقاد من
ميتواند رهاورد
سرمایهگذاران
خارجی باشد
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کسبوکار
 /1920در سن  15سالگی به توکیو میرود و در یک مغازه تعمیر اتومبیلهای سواری کار می کند

/1949در بحبوحه رکود اقتصادی در آن سال ،هوندا و تاکئو فوجیساوا به موفقیت میرسند

/1936هوندا ،اولین شرکت خود را درتولید رینگ پیستون راهاندازی کرد.

هوندا ،رویای پسربچه روستایی

برندی از دوچرخه تا پیشرفته ترین ربات انسان نما

سوئیچیرو هوندا
در سال  1906به
دنیا آمد .پدرش
آهنگر بود و درکنار
کار آهنگری به
تعمیر دوچرخه هم
ميپرداخت و این
موضوع باعث شد
که سوئیچیرو از
کودکی و نوجوانی
عالقه خاصی
به دوچرخه و
تعمیراتپیداکند

80

پسرک آهنگر وقتی در روستای کوچکشان با پتک بر آهن سخت
ضربه ميزد شــاید هیچوقت تصور نميکرد بلندپــروازی و البته
کوشــشهايش روزی او را به رویاهایش برســاند و صاحب یکی از
بزرگترین برندهای صنعتی کشورش یعنی ژاپن و حتی جهان شود،
برندی که نامش را از فامیلی او یعنی هوندا یدک ميکشد و حاال یکی
از بزرگترین شــرکتهای خودروساز و موتورساز جهان محسوب
ميشود .پســری که شــعار اصلی کارخانهاش این شد« :مشتری
پادشاه است».
سوئیچیروهوندادرسال 1906درروستایکیومودر270کیلومتری
ب غربیتوکیوبهدنیاآمد.پدرشآهنگربودودرکنارکارآهنگری
جنو 
به تعمیر دوچرخه هــم ميپرداخت و این موضوع باعث شــد که
سوئیچیرو از کودکی و نوجوانی عالقه خاصی به دوچرخه و تعمیرات
پیدا کند و زمانی که با آگهی کار در یک گاراژ روبهرو شد تحصیل را
رها كرد و به آن پاسخ مثبت داد .البته او تنها شش ماه در این گاراژ
مشغول به کار بود زیرا به جای شاگردی در تعمیرگاه ،صاحبکار از
او انتظار داشت تا کودکش را نگه دارد و همین موضوع دلیلی شد تا
هوندا به دنبال کار جدیدی بگردد و در یک مکانیکی کار پیدا
کند .او تا22سالگی به مدت شش سال در این مکانیکی کار
کرد و بعد برای تحقق بلندپروازیهایش کار را رها کرد و
به دنبال خواسته قلبیاش رفت.
او به رانندگی و ســرعت عالقه بســیاری پیدا کرده و
تصمیم گرفته بود که شانس خود را در سرعت و
مسابقات اتومبیلرانی امتحان کند ،هوندا
برای موفقیت در این کار تالش بسیاری
کرد و در نهایت نیز در سال 1936توانست
با شکست رکورد قبلی کشورش رکورد
جدیدی از خود بر جــای بگذارد؛
البته شادی او چندان بادوام نبود
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زیرا کميبعد دچار یک ســانحه شدید رانندگی شــد و تعدادی از
استخوانهای مچ هردو دستش شکست و پس از این مجبور شد تا
رانندگی سرعت را کنار بگذارد.
البته تصمیم او برای دور شدن از مسابقات رانندگی الزاما به معنی کنار
گذاشتن موضوع مورد عالقهاش یعنی خودرو و وسایل نقلیه نبود،
بلکه او تصمیم گرفته بود تا از تجربه سالهای بسیار در این حوزه برای
ساخت تجهیزاتجدیدخودرواستفادهکند.دراولینگامدراینراستا
به سراغ تولید رینگ پیستون رفت و شرکت صنایع سنگین توکای
سیکی را تاسیس کرد .همچنین در کنار راه اندازی واحد تولیدی،
هوندا اقدام به ثبتنام در دانشکده فناوریهاماتسو کرد تا بزرگترین
ضعف زندگیاش را به نوعی جبران کند .با وجود اين ،او دانشجوی
خوبی نبود و عالقه چندانی به تحصیل و دادن امتحانات نداشت و
همین موضوع در نهایت باعث اخراجش شد.
او خود دراینباره گفته اســت« :عالقهاي به اين گونه مدارك ندارم
آنها به درد من نميخورند .نمرههاي من به خوبي نمرههاي ديگران
نيست و من در امتحانات نهايي شركت نخواهم كرد .مدير دانشكده
مرا صدا كرد و گفت كه بايد آنجا را ترك كنم .من به او گفتم كه ديپلم
نميخواهم ،براي من ارزش اين مدرك كمتر از بليت سينماســت.
حداقل بليت ،ورود شــما را به ســينما تضمين ميكند اما ديپلم
تضمينكنندههيچچيزينيست».
هوندا تحصیل را بار دیگر نیمهکاره رها کــرد اما جدیتش را در کار
افزایش داد و مدت زیادی نگذشت که چنان در تولیدات رینگ موفق
شد که توانست با شرکت تویوتا ،بزرگترین سازنده اتومبیل در ژاپن
قرارداد امضا کند .البته او در این بین با چالشهایی نیز مواجه شــد
که مهمترین آنها آسیب دیدن کارخانه در زمان جنگ جهانی براثر
برخورد گلوله و تخریب شدید در زلزله بود که به تعطیلی کارخانه و
تولید منجر شد .سوئیچیرو همهچیز خود را از دست داده بود و به
همین دلیل بار دیگر در یک تعمیرگاه مشغول به کار شد تا اينكه

/1950با تولید موتور سیکلت ،شهرت هوندا شروع شد.

تصميم گرفت موسســهای تحقیقاتی و فنی به نام «هوندا گیکن
کوگیو کابوشی کایشــا» به معنی کمپانی تحقیقاتی هوندا بنيان
گذارد و ایدههایش را در آن اجرایی کند؛ مرکزي تحقیقاتی که مقدمه
شکلگیری شرکت هونداموتور در سال 1948شد.
او به عنوان اولین ایده با اتصال یک موتور ساده به بدنه دوچرخه ،یک
وسیله ارزانقیمت و بسیار اولیه موتوری تولید کرد .هوندا 500،موتور
کوچک مازاد زمان جنگ جهانی را با قیمت  32دالر خریداری کرد،
موتورهایی کوچک و بنزینی که در زمــان جنگ از آنها برای به کار
انداختن ژنراتور برق استفاده ميشد و آنها را با طراحی خاص روی
دوچرخههایی وصل کرد تا نخستین محصول شرکتش تولید شود.
البته ایدههای بعدی هوندا به همین ســادگی نبود .او در سالهای
بعد و با تالش و تحقیقات گســترده بهیکبــاره گامهای بلندتری
برداشــت .مثال یک سال بعد از تاسیس شــرکتش ( )1949اولین
موتورســیکلت تکاملیافته کارخانه هوندا یعنی مدل دی را روانه
بازار کرد .سوئیچیرو از شکست نميترســید و به ارتقاي کیفیت
محصوالتش همیشه اعتقاد داشت و همیشه توجه به مشتری را در
اولویت کارش قرار ميداد و همینها باعث شد تا او در کمتر از 10سال
بتواند به بزرگترین تولیدکننده موتورسیکلت در ژاپن تبدیل شود.
او سه شعار اصلی داشت« :مشتری همیشه پادشاه است»« ،متفاوت
بودن ،مشتریساالری ،خدمات خوب» و «خدمات را پیش از فروش
باید آغاز کرد».
فروش محصوالت هوندا در سطح جهان در کمتر از  10سال تا جایی
پیش رفت که ســوئیچیرو تصمیم گرفت در سال  1958کمپانی
آمریکایی هوندا را نیز راهاندازی کند .کمپانیاي که یک ســال بعد
اولین محصول خود یعنی هوندا سی  100سوپر را وارد بازار کرد و با
فروش30میلیون دستگاه رکورد پرفروشترین موتورسیکلت جهان
را به خود اختصاص داد.
فلسفههوندابرآنبودکهخدماتخوب،کلیدموفقیتدرازمدتاست.
او برای اينكه بازار آمریکا را در دست داشته باشد در آن سالها که
سیستم پخش لوازم یدکی وجود نداشت قطعات موتور را با هواپیما از
ژاپن به آمریکا ارسال ميکرد .او همچنین توجه ویژهای به استخدام
فروشندگان داشت زیرا معتقد بود که آنها رابط اصلی شرکت هوندا با
مشتریان هستند .این اقدامات هوندا باعث شد تعداد نمایندگیهای
فروش هوندا در سال 1961به 500نمایندگی برسد .هزینه تبلیغاتی

/2033هوندا جت ،اولین پرواز خود را شروع کرد.

شرکت هوندا در سال  1963حدود 5میلیون دالر بود .در آگهیهای
این شرکت افرادی نشان داده ميشدند که از طبقه متوسط هستند
و از موتورهای هوندا استفاده ميکنند ،آگهیهایی که تاثیر بسیار
زیادی بهخصوص در آمریکا داشت و جوانان را به خرید موتورهای
هوندا تشویق ميکرد.
هوندا خودروساز شد
با جهانی شدن برند هوندا در اوایل دهه  60میالدی سوئیچیرو به
این فکر افتاد که به تولید خودرو نیز اقدام کند .البته هدف اولیه او و
دیگر مدیران این شرکت بازار ژاپن بود اما خیلی زود خودروهای این
شرکت نیز همچون موتورسیکلتهایش توانستند جایی برای خود
بین برندهای ناميجهان باز کنند تا جایی که امروز هوندا هشتمین
اتومبیلساز جهان شناخته ميشود .شــرکت هوندا اولین نمونه
اتومبیل خود را در اوایل ســال  1960آزمایش کرد ولی نخستین
خودروی این شرکت در سال  1963روانه بازار شد که هوندا تی 360
نام داشت؛ چند ماه بعد از این اتفاق فروش محصول دیگر این شرکت
به نام هوندا اس  500شروع شــد و پس از آن نیز خودروهای دیگر
شرکت روانه بازار شدند .حاال بیش از  55سال از تولید خودرو و 67
سال از تولید موتورسیکلت در شرکت هوندا ميگذرد و این شرکت
عالوه بر محصوالت متنوع در ایــن زمینهها به یکی از بزرگترین
شرکتهای جهان در تولید موتورهای هواپیماهای جت ،قایقهای
موتوری ،پمپهای آب ،ژنراتورها و ...تبدیل شده است.
سوئیچیرو هوندا در آگوست سال  1991در سن  85سالگی و پس
از بیش از هفت دهه فعالیت و کار درگذشت ولی آنچه از خود برجای
گذاشت میراثی گرانبها از تالش و کوشش بود .او همیشه در زندگی
پنج نکته را به مدیرانش توصیه ميکرد که شــاید همینها بود که
سوئیچیرو هوندا را به مدیر و کارآفرینی ویژه تبدیل کرده بود:
همواره بلندنظر و بانشاط باشید.
به نظرهای معقول اهیمیت دهید ،به اندیشههای تازه توجه داشته
باشید ،و اوقات خود را صرف بهبود تولید کنید.
کارتان را دوست داشته باشید و بکوشید تا آنجا که ممکن است کار را
برای خود دلپذیر کنید.
بیوقفه تالش کنید تا آهنگی موزون و آرام به کار خود بدهید.
ارزش تحقیق و تالش را در نظر داشته باشید.

فلسفههوندا
بر آن بود که
خدمات خوب،
کلیدموفقیت
درازمدت است .او
برای اينكه بازار
آمریکا را در دست
داشته باشد در آن
سالهاکهسیستم
پخش لوازم یدکی
وجود نداشت
قطعات موتور را
با هواپیما از ژاپن
به آمریکا ارسال
ميکرد
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جهانمنا
جهانمنا
حذف اعراب از آسمان آمریکا؟
خطوطهواپیماییآمریکاییقادربهرقابتباخطوطخاورمیانهاینیستند

رویای غیرممکن اروپا
یادداشتی از پل کروگمن

تحریمهای روسیه برداشته شود
تحلیلی از دنیل کاوزینسکی درباره وابستگی لندن به مسکو
اقتصاد یونان از ژانویه امسال که حزب سیریزا با رای مردم سر کار
آمد ،تا کنون افت و خیزهای بسیار زیادی داشته است .این حزب
ابتدا وارد مذاکرات با رهبران اروپایی شد و ما هها مذاکره طول کشید
تا این که گفتگوها به شکست انجامید و نهایتا دولت یونان گفت که
میخواهد با برگزاری یک همه پرسی از مردم ،تصمیم گیری درباره
این که به اروپاییان تمکین کند یا نه ،را به خود مردم بسپارد .در خالل
هفتههای منتهی به این همه پرسی ،آلمانها که بزرگترین طلبکار
یونانیان بودند ،از در تهدید و دل به دست آوردن یونانیان وارد شدند
اما نهایتا به جایی نرسیدند و با رای باالی 60درصد مردم یونان ،دولت
می توانست که اصال به اروپاییان تمکین نکند .اما در نهایت یونانیان
در یک چرخش بزرگ ،وارد مذاکرات شدند و دولت به توافق رسید
که در قبال برخی اصالحات ،بــاز هم از کمکهای مالی اروپاییان
برخوردار شود .مســئله یونان ،در این ماهها ،این سئوال را پیش
آورده بود که آیا اصال یورو توانسته در دو دهه ای که ارز واحد یورو
رواج یافته ،موفق عمل کند .در این شماره از آینده نگر ،پل گروکمن
اقتصاددان مشهور آمریکایی که جزو اقتصاددانان جریان اصلی
آمریکاست ،در ستون ثابتی که در روزنامه نیویورک تایمز نوشته،
می گوید که اصال یورو رویایی است که به جایی نخواهد رسید .او در
یادداشتش مینویسد که اروپاییان بدون این که درست به ایده ارز
واحد فکر کنند ،تنها مجذوب آن شده بودند.

تالش بـرای زمـان حـال
 7مشکلی که افراد موفق بر آنها غلبه میکنند

صورت شراکتی به این مرحله رسیدهاند؛ مثل استیو جابز و استیو موزنیاک در «اپل»،
خیلی جذاب و هیجانانگیز است که بدانید کسانی که در زندگی خود موفقیتهای
بیل گیتس و پل آلن در «مایکروسافت» یا سرجی برین و لری پیج در «گوگل» .تنها
بزرگی داشتهاند ،با چه مشکالتی روبهرو بودهاند .در حالی که دیگران این مشکالت را
آدمهای بزرگ میتوانند شما را به جایی برسانند که در حد نهایت ظرفیت خود قرار
غیرقابل حل میدانند ،افراد موفق به استقبال مشکالت میروند و تالش میکنند که
بگیرید و توجه داشته باشید که آدمهای سمی میتوانند شما را در دامی بیندازند که
بر آنها غلبه کنند.
بیرون آمدن از آن خیلی دشــوار خواهد بود .افراد سمی پر از استرس ،منفیخوانی و
اعتماد به نفس برای مواجهه با مشــکالت از این قابلیت افراد ایجاد میشود که آنها
منصرف کردن شما از دادن هزینهها هستند.
تالش میکنند منفینگری را به کناری بگذارند؛ احساسی که باعث عقبگرد بسیاری
 -4هراس :هراس و نگرانی چیزی نیست جز احساسی تدریجی و طوالنی که از تصور
از مردم میشود .مارتین سلیگمن ،در دانشگاه پنسیلوانیا مطالعات خود را به موفقیت،
شما نشأت میگیرد .ترس امری واقعی است و میزان آدرنالین خون شما را زیاد میکند
ویژگیهای روانی برای این کار و زندگی افراد موفق اختصاص داده است.
که باعث میشود احساس ناراحتی داشته باشید و واکنش سریع نشان دهید .اما هراس،
موفقیت تنها چیزی نیست که عادات فکری ما مدام به آن معطوف میشود .سلیگمن
امری تدریجی است که انتخابی است .افراد موفق این تفاوت را بهتر از دیگران میدانند،
دریافته است که میزان افسردگی در میان کسانی که شکستهایشان را به کمبودهای
بنابراین به هراس اجازه عمل نمیدهند .آنها عادت کردهاند که
شخصیشان ربط میدهند ،باال است .اما این مسئله در میان
کسانی که خوشبین هستند به مراتب کمتر است چون آنها به
همواره جلوی هراس خود را بگیرند و هرگز تنها به دلیل هراس،
عقبگرد نکنند.
شکستها به عنوان تجربیاتی نگاه میکنند که میتوانند با آنها
 -5منفیگرایی :زندگی هرگز آنطور پیش نمیرود که شما
در آینده ضعفهای خود را بهبود ببخشند.
میخواهید اما وقتی که در مســیر سراشــیبی زندگی قرار
عادت فکری موفقیت نیاز به داشتن هوش هیجانی دارد و امر
میگیرید ،باید توجه داشته باشید که با آن مقابله کنید .افراد
نادری نیز نیست و مطالعات نشان داده است که در میان کسانی
موفق به جای اینکه بگویند چه چیزی باید چطور باشد و چه
که در این زمینه آزمایش شــدهاند ،بیش از  90درصد دارای
مسئلهای باید چطور نباشــد ،تالش میکنند هر چیزی را که
هوش هیجانی باالیی بودهاند.
برایشان اتفاق میافتد به یک مسئله مطلوب خود تبدیل کنند.
اما پایداری عادت فکری موفقیت امر آسانی نیست .در ادامه به
درصد کارکنان شرکتها دارای هوش
در آن وقت ،آنها به دنبال بهترین را ه ممکن برای حل مشکالت
هفت نکته اشاره میشــود که بهویژه افراد موفق با آنها روبهرو
هیجانی باالیی هستند
میگردند و آن را حل میکننــد و حرکت خود را به جلو ادامه
بودهاند اما با داشتن عادت فکری موفقیت ،بر آنها غلبه کردهاند.
میدهند.
این مشکالت را مردم عادی به عنوان مسائلی که نمیتوان بر
 -6گذشــته یا آینده :مانند هراس ،گذشــته یــا آینده هم از
آنها غلبه کرد در نظر دارند اما اینها نتوانستهاند مردان موفق را
محصوالت فکری ماســت .هیچ احســاس گناهی نمیتواند
به عقب بازگردانند.
گذشته را تغییر دهد و هیچ اضطرابی نیز نمیتواند آینده را تغییر
 -1ســن :سن و سال تنها یک عدد اســت و افراد موفق هرگز
بدهد .افراد موفق این را میدانند و بر لحظات حالی که در آن
نگذاشــتهاند که ســن برای آنها تعیین کند چه باشند و چه
زندگی میکنند ،متمرکز میشوند .اگر شما مرتب جای دیگری
کارهایی از آنان ساخته است .بســیاری از مواقع ،افراد تصور
باشید ،امکان ندارد که بتوانید از تمام ظرفیتهای خود در لحظه
میکنند که سنشان برای یک کار خیلی زیاد یا خیلی کم است
حال استفاده کنید و موفقت نخواهید شد در هر لحظه ،واقعیت
و دست به کارهای جدید نمیزنند .دیگران نیز تالش میکنند
را – چه خوب چه بد -در آغوش بگیرید .بنابراین بهتر اســت
که آنها را با مشــورتهای خود ،بر اساس سنشان به کارهایی
که گذشته را بپذیرید و قطعی نبودن آینده را نیز قبول کنید.
وادارند یا از کارهایی نهی کنند .اصال به حرف آنها گوش نکنید
 -7وضعیت جهان :چشمان خود را برای هر زمان طوالنیای
و کاری را که دلتان به شما میگوید ،انجام دهید .افراد موفق
باز نگــه دارید و بدانید که شــما تنها در یــک چرخه جنگ
اجازه نمیدهند کالبدی که در آن زندگی میکنند ،برایشان
تعیین تکلیف کند.
پایانناپذیر ،با حمالت وحشیانه ،اقتصاد شکننده ،شرکتهای
ورشکستشده و محیط خطرناک خواهید بود .این خیلی آسان
 -2دیگران چطور فکر میکنند :اگر میــزان لذتی که از کار
موفقیت تنها چیزی نیست
اســت که جهان را در حال حرکت به سمت سراشیبی تصور
و زندگیتان میبرید ،بســته به مقایسه خود با دیگران باشد،
که عادات فکری ما مدام به
کنید .چه کسی خبر دارد؟ شاید همینطور هم باشد .اما افراد
بهزودی به مشکل برخواهید خورد .اگر برایتان امکان ندارد که
آن معطوف میشود .میزان
موفق درباره آن نگران نیستند چون با مسائلی که نمیتوانند
در مقابل آنچه دیگران درباره شما فکر میکنند واکنش نشان
کنترلشان کنند ،درگیر نمیشوند .در عوض ،انرژی خود را بر
ندهید ،نمیتوانید به اهداف خود برسید .افراد موفق میدانند که
افسردگی در میان کسانی که
دو چیزی که کامال در قدرت آنهاست ،متمرکز میکنند :توجه و
است.
توجه به نوع فکر دیگران درباره آنها ،اتالف وقت و انرژی
شکستهایشان را به کمبودهای
تالش .آنها تمام توجه خود را بر این متمرکز میکنند که مسائل
بوده،
درست
وقتی افراد موفق فکر میکنند کاری که کردهاند
شخصیشان ربط میدهند ،باال
را برای خود مطلوب سازند و به اتفاقات مثبتی که در جهان رخ
بگذارند.
به دیگران اجازه نمیدهند که بر آنها تاثیر
است
میدهد ،نگاه میکنند .همچنین تالش خود را بر کاری که در
 -3افراد سمی :مردمی که بسیار موفق هستند به یک نکته ساده
تکتک روزها میتوانند برای بهبود زندگی و دنیای اطرافشان
اعتقاد دارند :شــما حد وسط پنج نفری هستید که بیشترین
انجام دهند ،متمرکز میکنند.
وقت را با آنها میگذرانید .به این مســئله فکر کنید که افراد
منبع:فوربس
بسیار موفقی که در جهان مطرح شدهاند ،کسانی بودهاند که به
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جهانمنا

رویای غیرممکن اروپا

یادداشتی از پل کروگمن تحلیلگر اقتصادی درباره آینده قاره سبز

کمی آرامش در اخباری که از اروپا میآید احساس میشود،
اما وضعیت پنهان آن ،بدتر از هر وقت دیگری است .یونان
در حال تجربه کسادیای بدتر از رکود بزرگ آمریکا است
و اکنون هیچ چیزی هم که مایه امیدواری برای احیا باشد،
وجود ندارد .اسپانیا برای موفقیتش فریاد شادی سر داده
چون در نهایت اقتصادش در حال رشد است ،اما هنوز نرخ
بیکاریاش  22درصد است .و قوس رکود بر سر اقتصادهای
باالی قــاره قرار دارد :فنالند در حــال تجربه رکودی قابل
مقایسه با جنوب اروپاست و دانمارک و هلند نیز خیلی بد
عمل میکنند.
چطور امور ،اینچنین به راه اشتباه رفتند؟ سوال این است
که اینها هنگامی اتفاق افتادند که سیاســتمدارانِ بهخود
آسانگیر به علم اعداد و درسهای تاریخ بیاعتنایی کردند.
نه ،من درباره چپگراها در یونان یا هر جای دیگر صحبت
نمیکنم؛ درباره مردان بسیاربسیار محترم در برلین ،پاریس
و بروکسل صحبت میکنم که نیم قرن تالش کردند اروپا را
بر پایه اقتصاد تخیلی اداره کنند.
برای کســانی که از اقتصاد چیز زیــادی نمیدانند یا راه
بیاعتنایی به سواالت سخت را انتخاب میکنند ،تاسیس
یک واحد پولی متحد اروپایی ،شــبیه یک ایده عالی بود.
میتوانست انجام کسب و کار بین مرزهای ملی را راحتتر
کند ،در حالی که به عنوان یک نماد قدرتمند اتحاد نیز عمل
میکرد .چه کســی پیشبینی میکرد که سرانجام یورو

مشکالت عظیمی ایجاد خواهد کرد؟
در حقیقت ،بسیاری از مردم .در ژانویه  ،2010دو اقتصاددان
اروپایی مقالهای منتشر کردند که عنوانش بود «نمیتواند
اتفاق بیفتد ،ایده بدی اســت ،نمیتواند باقــی بماند» و
اقتصاددانهای آمریکایی را مسخره میکردند که هشدار
داده بودند یورو ســبب مشکالت بزرگی خواهد شد .وقتی
که مقاله منتشر شد ،یک معیار تصادفی بود :در بسیاری از
لحظاتی که نوشته میشد ،هشدارهای هولناک آن در حال
تایید شدن بود .و این مقاله که میخواست باعث خجالت
شود – فهرســت بلندباالیی از اقتصاددانانی را نام برده بود
که به طور بیمنطقی بدبین هستند -خود به مایه افتخار
تبدیل شد.
تنها مشکل بزرگی که شک به یورو آن را دستکم گرفته بود،
این بود که پول واحد چقدر میتواند خسارت وارد آورد .نکته،
که اصال دیدن آن سخت نیست ،این است که درست از زمان
شروع ،اتحادیة پولی بدون اتحادیة سیاسی یک پروژه بسیار
غیرقابل اعتماد بود .پس چرا اروپا با آن جلو رفت؟
عمدتا میتوانم بگویم ،به دلیل اینکه ایده یورو خوب به نظر
میرسید .این ایده با نگاه به جلو ،اروپاییفکرشده و دقیقا
مناسب کسانی که در داووس سخنرانی میکنند ،به نظر
میرسید .بسیاری از مردم اقتصاددانان کسالتباری را که
به آنها میگویند چشمانداز مسحورکنندهشان ایده بدی
است ،نمیخواهند.

در عوض ،در میان نخبگان اروپایــی ،خروج از پروژه واحد
پولی بهسرعت به کار خیلی سختی تبدیل شد .من فضای
اوایل دهه  1990را بهخوبی به یاد میآورم :هر کســی که
مطلوبیت یورو را زیر ســوال میبرد ،عمال از بحثها کنار
گذاشته میشد .عالوه بر آن ،اگر شما یک آمریکایی بودید
که اظهار شک میکردید ،بدون استثنا به غرضورزی متهم
میشدید؛ اینکه نگاه خصمانهای به اروپا دارید یا میخواهید
از مزایای بیش از حد زیاد دالر دفاع کنید.
و یورو جلو رفت .پس از یک دهه از معرفی آن ،حباب عظیم
مالی مشکالت نهفته آن را پنهان کرد .اما حاال ،همانطور که
گفتم ،همه این ترسهای مشکوک تایید شدهاند.
اما داستان به همین جا ختم نمیشود .وقتی که فشارهای
پیشبینیشده بر یورو شــروع شدند ،سیاست اروپا اعمال
ریاضت اقتصادی شدید برای ملتهای بدهکار بود و انکار
شواهد ســاده منطقی و تاریخی که نشان میداد این گونه
سیاستها خسارتهای وحشتناک اقتصادی وارد خواهد
آورد ،در حالی که وعده کاهش بدهیها محقق نمیشود.
شگفتانگیز اســت که حتی اکنون هم مقامات ردهباالی
اروپایی ســادهدالنه هشــدارها را دربــاره اینکه کاهش
هزینههای دولتی و افزایــش مالیاتها باعث رکود عمیق
خواهد شد ،رد میکنند؛ اینکه چطور آنها اصرار دارند همه
این کارها خوب است چون نظم مالی اتکا به خود را تقویت
میکند( .اما نمیکند) .حقیقت این است که دست و پنجه
نرم کردن با بدهیهای بــزرگ تنها با ریاضت اقتصادی –
بهویژه هنگامی که با ادامه سیاســت سخت پولی همزمان
شود -هیچگاه جواب نمیدهد .این کار ،با وجود ایثار فراوان،
برای انگلستان بعد از جنگ جهانی اول جواب نداد .چرا باید
انتظار داشت که برای یونان جواب دهد؟
حاال یورو باید چه کار کند؟ پاسخ خوبی برای این سوال وجود
ندارد ،دلیل آن هم این است که یورو درون «روچ موتل» گیر
افتاده است؛ تلهای که فرار از آن سخت است .اگر یونان هنوز
واحد پولی خود را داشت ،امکان کاهش ارزش واحد پولیاش
میبود ،بهبود رقابتپذیری یونان و پایان دادن به تورم نفی
آن ،امکانپذیر بود.
این حقیقت که یونان دیگر واحد پولی ندارد ،که باید یکی
از آنها را از اول خلق کند ،به طور گســترده خطر را افزایش
میدهد .حدس من این است که بهزودی ثابت خواهد شد
خروج از یورو امری ضروری است .و در هر صورتی ،اساسی
است که میزان زیادی از بدهی یونان بخشیده شود .اما ما
یک بحث روشن درباره این انتخابها نداریم چون گفتمان
اروپایی هنوز تحت تسلط ایدههایی قرار دارد که نخبگان
قاره دوست دارند درست باشند ،اما نیســتند .آیا اروپا در
وحشــتناک ب ه خود آســانگیریِ
ِ
حــال پرداخت هزینه
مهیبی است؟
منبع:نیویورکتایمز

چشم انداز

ناامیدی از نجات اروپا با تضعیف یورو
بانک مرکزی اروپا با انتشــار گزارشی اعالم کرد که استفاده از واحد
پولی یورو اســتانداردهای زندگی مردم را در برخی از کشــورهای
اتحادیه اروپا بهخصوص کشورهای جنوب این اتحادیه باال نبرده و به
کاهش اختالف میان قشر فقیر و ثروتمند در این کشورها منجر نشده
است .در این گزارش آمده است که استفاده از واحد پولی یورو نهتنها
در برخی کشورها رشد اقتصادی را در پی نداشته ،بلکه به بدتر شدن
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وضعیت اقتصادی نیز منجر شده است .بر اساس این گزارش ،استفاده
از واحد پولی یورو در کشورهای جنوب اتحادیه اروپا باعث شده که
این کشورها يا مانند اسپانیا در جایگاه قبلی خود باقی بمانند یا مثل
یونان وضعیت اقتصاديشان از قبل هم بدتر شود .در همین حال ،یک
کارشناس مسائل اقتصادی اروپا معتقد است پس از بحران اقتصادی
سال  ،2008منطقه یورو به طور کلی دچار یک افول جدی شده است.

شرکتهای آمریکایی بهخوبی وضعیت
خود را میدانند و میفهمند
که چه زمانی باید تصمیم بگیرند شرکت
خود را فروش برسانند

شرکتهای حوزه فناوری اروپا زیر سایه دره سیلیکون
قوانین سختگیرانه اروپا مانع رشدی همانند شرکتهای فناورانه آمریکاست
دیجیتال در قاره اروپا ،بین سالهای  2010تا  2014میالدی ،تقریبا هر
پول به سمت شرکتهای تازهتاسیس حرکت میکند اما مقررات سفت و
سال دو برابر شده و از 4میلیارد دالر به7.75میلیارد دالر رسیده است.
سخت اروپا ممکن است آرزوی رقابت با گوگل و فیسبوک را بر باد دهد.
در سه ماهه اول سال  2015نیز ،شــرکتهای فعال در بخش فناوری
امبیش میترا آن تماس تلفنی را بهخوبی به یاد دارد؛ از آن سوی اقیانوس
دیجیتال2.5 ،میلیارد دالر بزرگتر شــدهاند که این بیشترین میزان
اطلس ،از آمریکا به لندن آمده بود تا شرکت میترا« ،بلیپار» را بخرد اما
افزایش سرمایه این شرکتها در یک فصل از ابتدای شروع دهه جاری
مذاکراتبرایخریدیکونیممیلیارددالریشرکت،چنددقیقهایبیشتر
میالدی بوده است.
دوامنیاوردوصاحبانشرکتراضیبهفروششرکتسهسالهخودنشدند.
یک سال بعدتر ،این شرکت بسیار پیشرفت کرد و حتی در نظر داشت
مارک تلوز ،مدیر عامل شرکت «مان گرو» ،که یک شرکت تامین سرمایه
در لوکزامبورگ است و اخیرا در شرکت «اسکایپ» نیز سرمایهگذاری
که دفتری نیز در آمریکا تاسیس کند و این نتیجه تصمیمی بود که برای
کرده ،میگوید« :من واقعا معتقدم که این مســئله زمان بوده است که
مستقل ماندن شرکتگرفته شد.
اروپا شــرکتهای بزرگی را در عرصه فناوری به وجود بیاورد .این تنها
میترا36 ،ساله ،درباره شرکتش و نیز شرکتهای تازهتاسیس در ایاالت
مسئله زمان است چون حرکت ســرمایه به سوی شرکتهای فناوری
متحدهدرحوزهفناوریمیگوید«:شرکتهایآمریکاییبهخوبیوضعیت
اروپایی بهتازگی شروع شده و نمیتوانیم شکوفایی این شرکتها را تنها
یدانندومیفهمندکهچهزمانیبایدتصمیمبگیرندشرکتخود
خودرام 
به سرمایهای که جذب میکنند ،مربوط بدانیم».
را فروش برسانند .شاخصهای اقتصادی و وضعیت شرکت بهخوبی نشان
وقتی که شرکتهای فناوری اروپایی کار خود را شروع کردند و بهتدریج
میدهد که چه هنگامی باید آن را به فروش رساند .به همین دلیل است
به شهرتی رسیدند ،همچنان پشت سر آمریکاییها قرار داشتند .بر اساس
که کسانی مانند مارک زاکربرگ شرکت فیسبوک را نفروخت و حاال به
اعالم انجمن ملی شرکتهای تامین سرمایه آمریکا ،در پنج سال گذشته،
یک مولتی میلیاردر در اقتصاد آمریکا تبدیل شده است .به همین دلیل
سرمایهگذاریآمریکادرزمینهشرکتهایفناوریتا96میلیارددالررشد
هم هست که بنیانگذار و مدیر عامل شرکتی مثل «اسنپچت» ،ایوان
کرده است و میزان نقدینگی را در کل شرکتهای فعال در حوزه فناوری
اسپیگل ،در ســال  2013با فروش این شرکت به وسیله فیسبوک به
آمریکا به 160میلیارد دالر رسانده که از این میان70 ،میلیارد دالر تنها
قیمت3میلیارد دالر موافقت نکرد .تصمیم این افراد برای اینکه مستقل
به دره سیلیکون اختصاص دارد .همچنین شکاف میان سرمایهگذاری
بمانند خیلی راحت با استفاده از بازاریابان سرمایه و کمک بانکها انجام
و میزان ارزش شــرکتها در حال افزایش است .شرکت «اوبر» که یک
میشود و به این دلیل است که شــرکتهای حوزه فناوری در آمریکا
شرکت فعال در حوزه نرمافزارهای کاربردی تلفن همراه برای تاکسیها
بهسرعت رشد میکنند».
است5.9،میلیارد دالر از سرمایهگذاران دریافت کرده ،در حالی که میزان
اما در اروپا ،شرکتهایی مانند دره سیلیکون آمریکا به رشد زیاد پس از
پرداختها به این شرکت در فصل گذشته تنها 600میلیون دالر بوده
مدتیکوتاهنمیرسندچونقوانینسفتوسختآمریکامانعازپیشرفت
است .دره سیلیکون همچنین یک منبع بسیار بزرگ از مدیران اجرایی
سریعشان میشود .شرکتهای اروپایی که امکانات مالی و فرصتهای
کارآفرینی را مانند آمریکا در اختیار ندارند ،معموال از پیشنهادهای خرید
و برنامهریزانی است که شــرکتها آنها را برای کارهای خود استخدام
و ادغام از سوی دیگر شرکتها استقبال میکنند .شرکت «اسکایپ» که
میکنند.
بسیاری از کارشناســان میگویند هنوز پولهای باهوش که بیشتر از
یک شرکت خدماتدهنده تماسهای ویدئویی است و به وسیله دین
طریق تجربه و زیرکی وارد شرکتها میشوند و آنها را شکوفا میکنند،
فریس و نیکالس زنستروم در سال  2003میالدی بنیان گذاشته شد،
تنها در آمریکا یافت میشوند و اروپاییها با اینکه در سالهای اخیر در
در سال 2005توسط شرکت «ای بی» به قیمت2.6میلیارد دالر خریده
این زمینه پیشرفتهایی کردهاند اما بسیار عقبتر هستند .هنوز خیلی
شد .حاال شرکتهای تازهتاسیس اروپایی در حال باز کردن چشمهای
مانده است که این شرکتها اعتماد به نفس خود را به دست آورند و بتوانند
خود هستند .آنها حتی تمایل دارند که از سرمایهگذاری کشورهای دیگر
به کارآفرینی واقعی دست بزنند .قوانین سفت
نیزبهرهمندشوند.مثالشرکت«بلیپار»کهیک
شرکت اروپایی فعال در حوزه تصویرهای واقعی
و سخت اروپایی حتی شــرکتهای فناورانه
آمریکایی را نیز در اروپا گرفتار کرده است؛ در ماه
مجانی و نرمافزارهای کاربردی تلفن همراه در
آوریل امسال ،کمیسیون اروپایی به طور رسمی
زمینه تشخیص تصویر است ،از شرکت تامین
شرکت گوگل را به دلیل فعالیتهای مغایر با
سرمایه «کوالکوم» آمریکایی 45میلیون دالر
بسیاری از کارشناسان میگویند
مقررات این قاره ،محکوم کرد .این رای دادگاه
ســرمایه دریافت کرده تا فعالیتهای خود را
هنوز پولهای باهوش که بیشتر
اروپایی در تاریخ ظهور شــرکتهای مرتبط
گسترش دهد .تصمیم شرکت برای مستقل
از طریق تجربه و زیرکی وارد
با اینترنت بیسابقه اســت .نهادهای نظارتی
ماندن بیشــتر به این دلیل گرفته شده که در
شرکتها میشوند و آنها را
همچنین اعالم کردند کــه تحقیقات درباره
اروپا ،پولها و سرمایهها بیش از هر زمان دیگری
شکوفا میکنند ،تنها در آمریکا
فعالیتهای شرکتهای گوگل و فیسبوک
به سوی شرکتهای تازهتاسیس فعال در حوزه
یافت میشوند
برای اقدامــات غیرقانونی دربــاره اطالعات
فناوری سرازیر شدهاند.
شخصی کاربران انجام شده است و همچنین
بر اساس آمارهای اعالمشده توسط موسسه
شرکتهای «اپل» و «آمازون» به دلیل اتهام
«داو جونز» که از یک پایگاه دادههای مربوط به
فرار مالیاتی در اروپا مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
سرمایهگذاری استفاده کرده ،سرمایهگذاری
منبع:فایننشیالتایمز
برای گروههای شــرکتهای فعال در عرصه

مرکزفناوریهاینوی
اروپا

مسئوالن کمیسیون اروپایی
قصد دارند با همفکری
تعدادی از شرکتهای موفق
فناوری اطالعات در این
قاره قطبی بزرگ در حوزه
 ITتاسیس کنند .این قطب
رقیبی برای دره مشهور به
«سیلیکون ولی» خواهد بود
که برترین و قدرتمندترین
شرکتهای فناوری اطالعات
جهان را در خود جای داده
است.
درهکریمه

روسیه قصد دارد تا سال
 2020يک «سیلیکون ولی»
در کریمه ایجاد کند که
مجموع درآمد شرکتهای
آن تا پنج سال آتی به بیش
از یکمیلیارد دالر میرسد.
پروژه روسیه موسوم به «دره
دیجیتال کریمه» در جریان
نشستی اقتصادی مطرح شد
و شامل توسعه منطقهای با
تولید فناوریهای پیشرفته
میشود.
قدیمیهادرکسبوکار
جدید

با روند رو به رشد تکنولوژی
خودروهای بدونراننده و
توسعه پیوسته ارتباطات
وسایل نقلیه و سیستمهای
اطالعات و سرگرمی،
بسیاری از خودروسازان
اقدام به بازگشایی مراکز
نوآوری و تکنولوژی در قلب
«سیلیکون ولی» در کالیفرنیا
کردهاند .کمپانی فورد نیز در
ماه ژانویه سال جاری میالدی
ساختمانی را با عنوان «مرکز
نوآوری» در سیلیکون
ولی بازگشایی کرده است؛
مرکزی که سخت در تالش
برای توسعه نسل جدید
تکنولوژیهای صنعت
اتومبیل است.
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جهانمنا

فایننشیال تایمز به دست خوب کسانی افتاده است
«نیکی» ژاپنی یکی از معتبرترین روزنامههای اقتصادی انگلیس را خرید

فروش غول انگلیسی به غول ژاپنی
روزنامه «فایننشــيال تایمز» که در سال  ۱۸۸۸تاسیس و وارد عرصه
روزنامهنگاری شــد ،در  ۶۰ســال اخیر در اختیار شرکت انگلیسی
«پیرسون» بود .شرکت پیرسون این روزنامه را به قیمت یکمیلیارد
و 300میلیون دالر به موسسه رسانهای «نیکی» ژاپن فروخت .فروش
فایننشيال تایمز شامل پنجاه درصد سهام پیرسون در نشریه اقتصادی
«اکونومیست» نمیشود .فایننشيال تایمز همزمان در  23شهر بزرگ
جهان منتشر میشود.
چه کســی مالکی ایدهآل برای یک روزنامه صاحبنام
است؟ او باید کسی باشد که استقالل تحریریه را رعایت
کند و کسی که در موضوعات مربوط به تحریریه دخالت
نکند .تصمیم درباره اینکه چه چیزی باید منتشر شود،
باید به وسیله روزنامهنگاران گرفته شود؛ این یک تصمیم
تجاری نیست که خشنود کردن آگهیدهندگان را در
نظر بگیرد.
مالک همچنین باید افق بســیار بلندمــدت را در نظر
داشته باشد که به طور ایدهآل تا ابد ادامه داشته باشد.
یک سابقه خوشنامی میتواند بهراحتی از دست برود
و خیلیخیلی ســخت دوباره به دست آید و هر تالشی
برای به زور پول درآوردن از یک روزنامه در کوتاهمدت،
به تخریب ارزش برند گرانبها منجر شود .هدف نهایی
سود ثابت در بلندمدت از یک کسب و کار پایدار با بدهی
نسبتا کم است.
در نهایــت ،روزنامهها باید در مالکیت ســازمانهای
خبری باشند .خبر ،کســب و کاری مثل دیگر کسب
و کارها نیســت و آن نوع مدیریتی که در سازمانهای
غیرژورنالیستی به کار میآید ،وقتی که افراد شروع به
اعمال آنها بر ژورنالیستها میکنند ،بهندرت به نتیجه
میرسد.
بنابراین بیایید خوشحال باشیم که «فایننشیال تایمز»،
بنیاد گذاشتهشــده در  1888و یکــی از بزرگترین
روزنامههای جهان ،به وسیله شرکت «نیکی» ،یکی دیگر
از بزرگترین شــرکتهای خبری جهان ،خریده شده
است« .نیکی» تحت مالکیت کارکنان خود قرار دارد و از
 1876وجود داشته است .این شرکت برای فروش نیست
و کسی هم در آن سرمایهگذاری مالی نکرده است؛ تنها
هدف آن تولید اخبار عالی در هر روز است .شرکت دقیقا
همینکارراانجاممیدهدوساالنهسودعملیاتیمطلوب
بیش از 100میلیون دالری خلــق میکند« .نیکی»،
شاخصترین روزنامه این شرکت ،ترکیبی از تیراژ چاپی
و آنالین پولی به میزان 3.1میلیون نسخه را دارد که
چهار برابر آمار تیراژ 737هزار نســخهای «فایننشیال
تایمز» است.
«نیکی» مســلما میتوانــد مالک بســیار بهتری از
«پیرسون» باشد که در ســال  1957روزنامه را خرید.
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«پیرسون» یک شرکت عظیم جهانی آموزشی است که
سال گذشته 470میلیون پوند سود خلق کرد .درآمد
عملیاتی24میلیون پوندی «فایننشیال تایمز» همیشه
چیزی بود که در حاشیه تصمیمگیریها قرار داشت و
بیشتر به دلیل تشخص داشتن و سکون ،در شرکت باقی
مانده بود .هیچ همافزاییای در مورد آن وجود نداشت؛
از عشق یا حتی فهم کسب و کار خبری نیز اثری نبود.
در حالی که «پیرسون» روزنامه «فایننشیال تایمز» را از
سرمایهگذاری در ایاالت متحده محروم کرد ،برای نمونه،
فرصت خوبی است که «نیکی» میخواهد روزنامه یک
نیروی واقعی در آنجا باشد .در صورتی که عمده تصمیم
از سوی «پیرسون» برای «فایننشیال تایمز» رویکردی
کماعتنا به فعالیتهای خبری بود ،حاال «فایننشیال
تایمز» فرصت تزریق روش منتقدانه خود را به مطالب
تجاری ،بهخصــوص در ژاپن ،دارد؛ با مالکی که به طور
تاریخی نگرشــی متفاوت به کســب و کارهای بزرگ
داشته است.
مطمئنا «نیکی» پول زیادی بابت «فایننشیال تایمز»
پرداخت کرده است؛ قیمت آن 844میلیون پوند معادل
1.3میلیارد دالر است که 35برابر درآمد عملیاتی روزنامه
است .اما «نیکی» از عهده خرید آن برمیآید« .نیکی»
با خریدن «فایننشیال تایمز» به یکی از انگشتشمار

«نیکی» با خریدن «فایننشیال
تایمز» به یکی از انگشتشمار
روزنامههایی در جهان دست
پیدا می کند که با موفقیت ،تغییر
ساختار اقتصادی روزنامه را
با اتکا به مشترکان دیجیتال
مدیریت کرده است

روزنامههایی در جهان دســت پیــدا خواهد کرد که با
موفقیت مسیر تغییر ساختار اقتصادی روزنامه را با اتکا
به مشترکان دیجیتال مدیریت کرده است .این تغییرات
در ژاپن تازه در آغاز راه است که به این معنی است که
ذینفعان در آنجا نمیتوانند خیلی زیاد باشند .اگر تجربه
«فایننشیال تایمز» به «نیکی» کمک کند که مشکالت
کمتری درست کند و رسانهای باقی بماند که مردمی
که خواندن اخبار از تلفن همراه را ترجیح میدهند آن
را بخوانند ،آنگاه همین دلیل بهتنهایی میتواند خرید
«فایننشیال تایمز» را توجیه کند.
اینجا ،در آمریکا ،سازمانهای خبری ،چه جوان و چه
پیر ،تمایل دارند کاری کنند که سودشــان بیشترین
میزان ممکن باشد .شرکتهای مادر «نیویورک تایمز»،
«والاستریت ژورنال» و «یواسای تودی» همه در بازار
سهام ثبت شدهاند؛ جایی که سهامداران حاشیه سود و
رشد اقتصادی را دنبال میکنند ،جوانترها شرکتهای
رسانهای تازهتاسیســی مثل «بازفید» و «وکس» را با
سرمایهگذارانی بنیاد گذاشتهاند که به دنبال بازگشت
دهبرابری سرمایه خود هســتند .اما در این میان ،مدل
شرکتهایی با ماموریتگرایی بیشتر ،جایگزین بسیار
جذابی است .در جاهایی مثل «نیکی» ،یا در «گاردین»
در انگلستان ،که مالکشان شرکتهای غیرانتفاعی است،
خبر در اولویت قرار دارد ،نه امور مالی .و وقتی که نیازی
نیست سود عظیمی برای سهامداران خود خلق کنید،
میتوانید کامال روزنامهنگارانتان را آزاد بگذارید و البته،
حتی ارزش بیشتری برای خوانندگان خود قایل شوید.
این خیلی خوب است که جان فالون ،مدیرعامل شرکت
«پیرسون» درک کرده است که چطور مهم است مالک
روزنامه «فایننشیال تایمز» یک سازمان خبری باشد نه
یک موسسه آموزشــی .او گفته است بهترین راهی که
میتواند موفقیت ژورنالیستیو مالی«فایننشیال تایمز»
را تضمین کند ،این است که تحت مالکیت یک شرکت
جهانی و دیجیتالی خبری باشد .و این هم غنیمت است
که مدیرعامل «نیکی» ،تسونئو کیتا ،اظهار تمایل کرده
است که برای کمک به شرکت جهانیودیجیتالیخبری
خود ،چکی به مبلغ زیاد برای خرید این روزنامه بکشد.
قیمتی که برای روزنامه «فایننشیال تایمز» پرداخت
شده ،از منظر اقتصادی چندان قابل توجیه نیست؛ اما
مدیرعامل «نیکی» گفته اســت که این برند باارزش را
برای سودهایی که در آینده نصیب این شرکت خواهد
کرد ،خریده است .او فهمیده است که هر شرکت خبری
اقتصادی امروز نیاز دارد که با مردم همه کشورها سخن
بگوید و قادر باشد به بودجههایی بیش از حاشیه سود
پولهایی که صرف میکند ،به بودجه مصرفشده در
زمینه دیجیتال توجه کند.
منبع:نیویورکتایمز

اساسا «آسمانهای باز» دقیقا این کار را
میکند :آسمان باالی سر آمریکا را خالی
میکند تا رقابتها شکل بگیرند

حذف اعراب از آسمان آمریکا؟

خطوط هواپیمایی آمریکایی قادر به رقابت با خطوط خاورمیانهای نیستند
مجادله بین سه شرکت بزرگ خطوط هواپیمایی داخلی
آمریکا« ،امریکن»« ،دلتا» و «یونایتد» ،با سه شرکت بزرگ
هواپیمایی خاورمیانه« ،امــارات»« ،اتحاد» و «قطر» ،باال
گرفته است.
خصومت بسیار بیشــتر از آن چیزی است که معموال در
متوســط بحثهای تجاری وجود دارد؛ وینی باســکارا،
تحلیلگر ارشد اخبار کسب و کار هواپیمایی ،میگوید« :این
بحث واقعا درباره این است که آینده مسافرتهای هوایی
بینالمللی آمریکا چطور خواهد بود».
آمریکا و خطوط هوایی بینالمللی طی توافقاتی با عنوان
«آسمانهای باز» ،سفرهای هوایی جهانی را اداره میکنند.
به گفته وزارت داخله آمریکا ،این توافقها بین آمریکا و دیگر
کشورها ،تعداد مسافران بینالمللی و پروازهای مبادله کاال
را با حذف مداخالت دولتی در تصمیمات خطوط هوایی
تجاری درباره مسیرها ،ظرفیتها و قیمتگذاری ،افزایش
میدهد.
اساسا «آسمانهای باز» دقیقا این کار را میکند :آسمان
باالی سر آمریکا را خالی میکند تا رقابتها شکل بگیرند،
بدون اینکه دخالتهای دولتی آنها را محدود کند .این ایده
از اوایل دهه  1990مطرح شده بود .مشاغل مربوط به سه
شرکت هواپیمایی خاورمیانهای از  15سال پیش ،جزئی از
توافقهای آسمانهای باز بودهاند.
در یک دهه گذشته« ،امارات»« ،اتحاد» و «قطر» به سمت
بازار آمریکا حرکت کردهاند و برای رقابت آماد ه شــدهاند
و بهشــدت با ناوگان جدیدی که داشــتهاند ،با جتهای
نو و خدماتی کــه در رتبهبندیهای بینالمللی جایزه نیز
گرفتهاند ،وارد رقابت با شرکتهای آمریکایی شدهاند .اما
اعضای شرکتهای مشــهور هواپیمایی آمریکایی اعتقاد
دارندکهرقابتباشرکتهایخاورمیانهایدرنهایتمتعادل
و برابر نخواهد بود.
جیل زوکمن ،سخنگوی رســمی شراکت توافقنامههای
آســمانهای باز و منصفانه ،که یک گــروه البیکننده به
نمایندگی از شــرکتهای هواپیمایی «امریکن»« ،دلتا»
و «یونایتد» دراینباره است ،میگوید« :مسئله این است
که 42میلیارد دالر یارانــه و دیگر مزایای غیرمنصفانهای
که شــرکتهای قطر و امارات میگیرنــد ،ثابت میکند
که خطوط هواپیمایی آنها در واقع شــرکتهایی دولتی
هستند».
درنتیجه،اتحادشرکتهایهواپیماییآمریکاییمیخواهد
دولت آمریکا درباره توافقهای آســمانهای باز با قطر و
شــرکتهای خطوط هوایی اماراتی دوباره مذاکره کند.
اما اجازه بدهیــد که موضوع را روشــنتر کنیم :خطوط
هوایی آمریکایی نگران این نیستند که خطوط هواپیمایی
کشورهای حاشیه خلیج فارس ،در مسیرهای پروازهای
داخلی آمریکا پرواز کنند .در حقیقت ،شرکتهای هوایی
«امارات»« ،اتحاد» و «قطر» تنها برای پروازهای بینالمللی
با مسیرهای طوالنی تعریف شدهاند.
آنچه شرکتهای «امریکن»« ،دلتا» و «یونایتد» را وادار

کرده که از خود دفاع کنند ،به پروازهای بینالمللی به خارج
و از خارج آمریکا مربوط است .چیزی که سوالبرانگیز است،
این است که شرکتهای هواپیمایی آمریکا از توافقهای
جدید دقیقا چه چیزی میخواستهاند؟ گذشته از اینها ،هر
نوع مذاکره دوباره با شرکتهای خارجی درباره توافقهای
آسمانهای باز ،نتایج دیپلماتیک و تجاریای دربر دارد که
در بلندمدت به هدف خواهد رسید و مدت زیادی زمان باید
برای آن صرف شود.
آیا شرکتهای هوایی میخواهند خطوط هوایی «امارات»،
«اتحاد» و «قطر» را از بازار آمریکا بیرون کنند؟ باســکارا
میگوید« :نــه ،آنهــا محدودیتهایی را در مســیرها و
مقصدهای خارجی که میتوانند به داخل آمریکا بیایند،
میخواهند».
در سالهای اخیر ،شرکتهای هواپیمایی خاورمیانهای کار
خودرادرشهرهایآمریکا،باپروازهایمستقیمازکشورهای
مختلف توسعه دادهاند .در اکثر موارد ،این توسعه خطوط
هوایی با مخالفتهای کمی همراه بوده است .اما در هر حال،
در سال ،2013شرکت «امارات» خطوط پروازی خود را بین
میالن در ایتالیا و فرودگاه بینالمللی کندی در نیویورک باز
کرد؛ پروازهایی که شرکتهای داخلی آمریکایی تا پیش
از آن انجام میدادند .طبق آنچه باســکارا میگوید ،ریشه
اختالف بین شرکتهای آمریکایی و شرکتهای قطری
و اماراتی همینجاست .او میگوید« :خطوط هواپیمایی
آمریکایــی اهمیتی نمیدهند که شــرکتی مثل امارات
پروازهایی به هند ،کلمبیا یا ســریالنکا داشته باشد .آنها
حتی اهمیت نمیدهند که امــارات پروازهایی از دوبی به
آمریکا داشته باشــد .اما وقتی که شرکت امارات از طریق
آسمان اروپا ،از دوبی به نیویورک سفر میکند ،آنها نگران
میشوند».
هر پروازی که از خاورمیانه با یک توقف در شهرهای اروپایی
به آمریکا میرود ،به شرکتهای آمریکایی اجازه میدهد
که بلیتهای خود را طبق سهمی که از مسافت بین اروپا
و آمریکا دارند ،بفروشند .اما پرواز مستقیم از خاورمیانه به

پرواز مستقیم به آمریکا قادر
است که بازی را تغییر دهد،
چون مسیرهای بین اقیانوس
اطلس ،از سودآورترین و
رقابتپذیرترین مسیرهای
پروازی در جهان است

آمریکا توسط شرکتهای خطوط هوایی خاورمیانهای ،قادر
است که بازی را تغییر دهد ،چون مسیرهای بین اقیانوس
اطلس ،از سودآورترین و رقابتپذیرترین مسیرهای پروازی
در جهان است.
هر نــوع افزایش رقابــت در این منطقه از جهــان ،برای
شرکتهایهواپیماییکهدرآننقشداشتند،دردسرآفرین
است .اما ورود سه شرکت هواپیمایی با کیفیت و تجهیزات
خوب و نیز بــا جیبهای پر پول ،میتواند شــرکتهای
آمریکایی و شرکای اروپایی آنها را با مشکالت زیادی روبهرو
کند .اخیرا شرکت هواپیمایی «امارات» در هواپیماهای مد
روز و بسیار مدرن خود ،قسمتهای درجهیک و فضاهای
مربوط به تجار را بسیار توسعه داده ،لوکس کرده و آنها را
برای مسافرانی که در مسیرهای طوالنی پرواز میکنند،
بسیار راحتتر کرده است .این هواپیماها و فضاها طوری
است که کارشناســان را به این اعتقاد رســانده است که
شــرکتهای آمریکایی حتی پس از دههها نمیتوانند به
کیفیت خدمات شرکتهای خاورمیانهای برسند.
شرکایی که در توافقات آسمانهای باز و منصفانه هستند،
ادعا میکنند که شرکتهای «امارات»« ،اتحاد» و «قطر»
در دهههای گذشته ،به طور خالص حدود 42میلیارد دالر
یارانه و کمکهای دیگر از دولتهای امارات متحده عربی و
قطر دریافت کردهاند .شرکتهای آمریکایی میگویند آنها
حرفی ندارند که طبق توافقهای آسمانهای باز ،شرکت
خصوصی دیگری نیز از هرجای جهان وارد آسمان آمریکا
شود ،اما این شرکتها باید خصوصی باشند ،در حالی که
شرکتهاییخاورمیانهایکهاینهمهکمکازدولتهایشان
دریافت کردهاند ،عمال شرکتهایی دولتی هستند .ریچارد
اندرسون ،مدیرعامل شرکت هواپیمایی «دلتا» ،میگوید:
«آنچه ما کشف کردهایم ،این است که باید با شرکتهایی
که کلی یارانه و حمایت از دولتهایشان دریافته کردهاند،
رقابت کنیم .اگر زمین بازی نسبتا مسطح باشد ،ما میبریم،
اما وقتی که زمین بازی بسیار سرازیری و سراشیبی دارد،
برای هر صنعتی بسیار سخت است که با دولت رقابت کند».
اما از آن سو ،شرکتهای خاورمیانهای نیز میگویند که یارانه
چندانی دریافت نکردهاند و اگر سرمایهگذاریهای زیادی
برای خرید تجهیزات مدرن و خدمات خوب دارند ،دلیل
آن سودهایی بوده که در ســالهای اخیر کسب کردهاند.
تیم کالرک ،مدیرعامل شــرکت «امارات» ،میگوید که
ت  27سال مداوم سودآور بوده و هر سال سودش
این شرک 
بیشــتر شــده؛ در صورتی که تنها 200میلیون دالر در
ابتدای تاسیس این شرکت در سال  1985از دولت دریافت
کرده است .در عوض ،آنها نیز میگویند که هرسه شرکت
آمریکایی ،از تسهیالت دولتی فصل 11قانون ورشکستگی
آمریکا که باعث میشود دولت به آنها کمک کند ،استفاده
کردهاند .برای مثال ،شــرکت «امریکن ایرالینز» در سال
 ،2011با همین بند قانونی از دولت آمریکا4.1میلیارد دالر
پول نقد دریافت کرده است.
منبع:بیزینساینسایدر
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جهانمنا

تحریمهای روسیه برداشته شود
تحلیلی از دنیل کاوزینسکی درباره وابستگی لندن به مسکو

بهعنوانتنهاعضوپارلمانانگلیسکهدرکشوریاشغالشده
به دست کمونیستها زاده شده است ،توهمی درباره «خرس
روســی» ندارم .در بهار  ،1983وقتی که بــرای اولین بار به
لهستان بازگشتم ،قلبم شکست از دیدن اینکه کشوری که
عاشــقش بودم ،تحت لوای رژیم مواجه با شوروی برای بقا
در حال تالش است .همه چیز ســهمیهبندی شده بود ،از
جمله بنزین ،گوشت و شکر .زندگی صفهای پایانناپذیر،
بیحرمتی وحشتناک به سالمندان و افراد آسیبپذیر بود و
برای نسلی که در آن دوره به سمت پختگی حرکت میکرد،
امید کمی برای رسیدن به آرزوهایشان وجود دارد .به خاطر
همه اینها ،عقیده دارم که شاید ما خرس روسی را بیش از حد
متخاصم نشــان میدهیم .اینها کلماتی هستند که من در
رویای جوانی تصور نمیکردم روزی بنویسمشان .این ماه،
ســوالی را در پارلمان برای عموم ثبت کردم که درخواست
داشت میزان ضرر در درآمدهای انگلستان از تحریمهایی که
برای روســیه وضع کردهایم ،هم از نظر خسارتهایی که در
بخش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به ما وارد شده و
همدرزمینهخسارتهایصادراتیانگلیس،تخمینزدهشود.
اینممکناستابروهایمانراباالببرد.اتفاقآرادرمجلسعوام
انگلستان تاکنون بر این بوده که روسیه یک متخاصم است که
باید سریعا با منزوی شدن هزینه کارهای خود را بدهد و هر
صدای مخالفی که از اتاق بازرگانی درباره این سیاست بلند
شود ،باید ساکت شود .در هر حال ،این روشی است که به جای
با دقت فکر کردن درباره مسائل ،باعث میشود فقط به امور

راهبرد

واکنش نشان بدهیم.
شواهد مهمی از سوی نهادهای نظامی وجود دارد – از جمله
اظهاراتیکهرئیسسابقوزارتدفاعداشته-کهنشانمیدهد
مسکو گرایش تاریخی و میل شدیدی برای پذیرش سختیها
و هزینههای عالیق ملی خود دارد و به همین دلیل شــدت
یافتن درد برای منع کردن روسیه کار نمیکند و به جای آن،
میتواند به بریتانیای کبیر بیشتر از روسیه خسارت بزند .البته
این مهم است که از نظر نظامی ما همیشه با چوب بزرگی در

در زمانهای که تنها با زبان
تجارت است که باید سخن
گفت ،با کنار گذاشتن کشوری
به بزرگی و تاثیرگذاری
روسیه بهسادگی نمیتوان به
همکاریهای جهانی دست یافت

تحریم روسیه تنها تحریم یک کشور نیست

دست به سوی روسیه رفتهایم ،اما قسمت دیگر کالم قصاری
که از تئودور روزولت باید بشنویم ولی آن را فراموش میکنیم،
این است که «همزمان که با چوب به سمت شوروی حرکت
میکنید ،باید با نرمش با او حرف بزنید».
صدراعظم مرکل که به شکل درســتی عالیق اقتصادی و
تجاریکشورشرانمایندگیمیکند،درمقابلروسیهموثرتر
از ما بازی کرده است .او با ســعی در ایجاد رابطه شخصی با
والدیمیر پوتین ،میزان عظیمی از زمان را سرمایهگذاری کرده
است .این حرف چقدر زیرکانه به نظر میرسد وقتی شخص
سالمندیدربانک«سیتی»بهمنگفتکهروسیهبرایزمانی
خوب است که در نهایت ،وقتی هیچیک از تالشهای سیاسی
و مالی به نتیجه نرسیدند ،به یونان کمک مالی کند .البته ما
باید همیشه یکپارچگی خود را با متحدان اروپای مرکزی و
شــرقی ناتو در دورههایی که چالش برای آنها روشن باشد،
نشان بدهیم .نیروهای واکنش سریع در ناتو یک مثال برای
این موضوع است .همزمان نیاز به گفتوگو در منطقه با تمام
کشورهای همسایه خود داریم و نیاز داریم که مطمئن شویم
صدای همه آنها شنیده میشود .در زمانهای که در آن سخن
گفتن فایدهای ندارد و تنها با زبان تجارت است که باید سخن
گفت ،با کنار گذاشتن کشوری به بزرگی و تاثیرگذاری روسیه
بهسادگی نمیتوان به همکاریهای جهانی دست یافت .در
موضوعاتی مثل تروریسم ،بهسادگی نمیتوانیم از پس متحد
کردن کشــورهای جهان برآییم و اعضای شورای امنیت را
متقاعدبهکاریبکنیم.ماهمچنانبایدمطمئنشویماوکراین
میتواند در مقابل درگیریهایی که در شرق این کشور وجود
دارد ،از خود دفاع کند .ما باید این کار را در گفتوگوهای بین
کشورهاییشاملانگلستان،فرانسه،آلمان،بالروس،لهستان،
اوکراین و روسیه در اولین فرصت در کشور بیطرفی که مورد
توافقهمهطرفهااست،انجامبدهیم.گفتوگوهایمینسک
یداریبرایراهحلصلح
یکومینسکدو،هیچپیشرفتمعن 
بلندمدتدربرنداشتهاست،امااینواقعیتکهانگلستاندرآن
شرکت نکرد ،بدتر از بد بود.
تحریمهایی که در قبال روسیه وضع کردهایم ،البته قابل درک
است اما هزینههای عظیمی برای ما داشت ه است .در این دوره
ســخت بازارهای مالی ،با چنین بیثباتــیای در منطقه ارز
واحد یورو ،باید بپرســیم که چقدر طوالنی میتوانیم هزینه
ممنوع کردن ارتباط تجاری شرکتهای انگلیسی را با روسیه
بپردازیم .نخستوزیر انگلیس ممکن است که هدف صادرات
یکهزارمیلیارد پوندی را تا ســال 2020گذاشــته باشد اما
وضعیتتجارتخارجیانگلستانوسخنانوزیرسرمایهگذاری
کشور نشان میدهد باید خیلی تالش کنیم تا به  80درصد
هدفیکهتعیینشدهاست،برسیم.صادقانهبگویم،خیلیسخت
استکهببینیمچطوربایداینسیاهچاله200میلیاردپوندیرا
دراهدافصادراتیخودپرکنیم،مگراینکهدوبارهتجارتخود
رابهطورمعمولباخرسروسیشروعکنیم.
منبع:گاردین

تحریم روسیه به صورت مستقیم  -و نه غیرمستقیم و باواســطه  -تحریم بالروس ،قزاقستان ،ارمنستان ،تاجیکستان و حتی خو ِد اوکراین به
حساب میآید .به این معنا که به علت وابستگی شدید اقتصادیِ کشورهای بهجامانده از اتحاد جماهیر شورویِ سابق به روسیه فعلی و بهخصوص
با جدی شدن طرح اتحادیه گمرکی روسیه در منطقه اوراسیا ،تحریم این کشور دقیقاً مساوی با تحریم سایر کشورهای این منطقه نیز هست.
از این گذشته تحریم روسیه بهصورت غیرمستقیم ،تحریم چین و هند هم به حساب ميآيد و اعالم جنگ اقتصادی به این کشورها نیز هست.
علت این است که این کشورها دارای روابط اقتصادی گســترده با روسیه هستند و زمانی تحریم روسیه میتواند معنادار باشد که این کشورها
مبادالتشان با روسیه را کاهش دهند و درنتيجه به خودتحریمی دست بزنند.
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سال گذشته« ،هیوندایی موتورز» وقتی
که زمینی را در سئول به ارزش 10.6هزار
میلیارد ون خرید و ارزش داراییهای
خود را سه برابر کرد

کره جنوبی ،در پایینترین ردههای حاکمیت شرکتی
سرمایهگذاری متقابل در شرکتها ،شفافیت کسبوکار را زیر سوال برده است
دوشرکتدریکدیگر،باعثشدهاستکهشفافیتعملکردشرکتهاازبین
برای بســیاری از مصرفکنندگان کره جنوبی ،یک «چائبول» ،شرکت
برود و به اصول حاکمیت شرکتی ضربه وارد شود.
مختلط خانوادگی که در هر کاری دخالت دارد ،از وسایل الکترونیکی مثل
اما مسئله شرکت سامسونگ برای این مطرح شد که به مشکالت مربوط
«الجی» تا شهربازی ،مایه افتخار است .برای سرمایهگذاران ،این شرکتها
به حاکمیت شرکتی در کره جنوبی پرداخته شود .اصالحات فراگیر بعد
میتوانند دردسر باشند .سهامداران به خاطر دارند که در ماه می امسال
از بحران مالی آسیا در سالهای  1997-98حقوق سهامداران را افزایش
سامسونگ پیشنهاد کرد دو شرکت وابســته خود را ادغام کند؛ «صنایع
داد و فهرست بلندی از شرکتها را مجبور کرد که مدیران خود را بیشتر به
چیل» ،شرکت هلدینگ گروه ،و «سامسونگ سی اند تی» ،بزرگترین
صحنه بیاورند و برای مدتی ،کره جنوبی جلوتر از ژاپن از نظر تقویت قوانین
شرکت پیمانکاری کشور که بلندترین برج جهان را به نام برج خلیفه در
حاکمیت شرکتی خود قرار گرفت .اما البی شرکتهایی مثل سامسونگ
دوبی ساخته است.
که یک «چائبول» است ،باعث شده بسیاری از کارهای خوبی که در این
وقتی که این توافق اعالم شد ،قیمت ســهام «چیل» تقریبا در باالترین
زمینه انجام شده ،از دست برود .تنها بزرگترین شرکت یک «چائبول»
سطح خود از دسامبر گذشته قرار داشت و قیمت سهام شرکت «سی اند
دیگر که شرکت «الجی» اســت ،سرمایهگذاری متقابل در شرکتها را
تی» نزدیک به کمترین سطح خود در پنج سال اخیر بود .این معامله ،پس
از کسر ارزش سهام شرکت «چیل» از شرکتهای گروهی دیگر ،آن را در
برایشفافسازیساختارشرکتهلدینگکنارگذاشتهاست.کرهجنوبی،
حاال در کف جدول ردهبندی آسیا از نظر حاکمیت شرکتی در کنار اندونزی
واقع به صورت رایگان ،در قلب عملیات «سی اند تی» قرار داد .این شرکت
و فیلیپین قرار دارد.
مناسب «لی جائه-یونگ» ،تنها پسر رئیس هیات مدیره سامسونگ« ،لی
در مورد قیمتگذاری پایین شرکتهای کره جنوبی نسبت به همتایان
کون -هی» بود.
خود در کشورهای توســعهیافته که «ارزانی کرهای» شناخته میشود،
«لی» بزرگ در تمام طول ســال براثر حمله قلبی در بیمارســتان بود.
نگرانیها درباره حاکمیت شرکتی مقصر شناخته شده است .سال گذشته،
پسرش در حال آماده کردن حدود 5میلیارد دالر برای پرداخت مالیاتی
«هیوندایی موتورز» وقتی که زمینی را در سئول به ارزش10.6هزار میلیارد
است که از شــرکت به ارث برده و در همین حال ،با کالف سردرگمی از
ون خرید و ارزش داراییهای خود را ســه برابر کرد ،با دفتر اصلی جدید
سرمایهگذاریهای متقابل در شرکتها ،کنترل خانواده را بر شرکت حفظ
بسیار تجملی شرکت ،اسباب نگرانی سرمایهگذارانش را فراهم کرد .سران
کرده است .این ادغام به «لی» اجازه داد که ساختار را تقویت کند و سهامی
چهار «چائبول» کرهای – سامسونگ،هاندها ،هیوندایی موتورز و اسکی
به ارزش بیش از 12میلیارد دالر از دیگر شرکتهای سامسونگ بگیرد که
تلکامز -در دهههای گذشته به خاطر جرایمی محکوم شناخته شدهاند.
شامل بیش از  4.1درصد سهام در شرکت «سامسونگ الکترونیکز» ،گل
دولت شروع کرده است که شرکتها را به سمت توزیع دوباره تل پولهای
سرسبد گروه سامسونگ است.
نقد روی هم انباشتهشده با افزایش دستمزدها یا سود تقسیمشده ،سوق
اماچندیبعد،صندوقآمریکاییتامینسرمایهگذاری«الیوتمنیجمنت»،
دهد .رئیسجمهور ،پارک جیونهایه ،اساســا برای دموکراتیکسازی
که ارزش ســهامش در شرکت «ســی اند تی» رونق گرفته و به سومین
اقتصادی کارزاری را شروع کرده و قانونی را تصویب کرده تا به کمیسیون
سرمایهگذاری آن تبدیل شده بود ،به دادگاه شکایت کرد تا جلوی معامله
تجارت منصفانه قدرت بیشتری برای گرفتن جریمه معامالت غیرقانونی
گرفته شود .الیوت استدالل میکرد که ادغام برای سهامداران «سی اند تی»
که باعث سود اعضای خانواده صاحبان چائبولها میشود ،بدهد و مانع
عادالنه نبوده و 7میلیارد دالر را به دلیل نابرابری عظیم ارزش دو شرکت
سرمایهگذاری متقابل شرکتها در یکدیگر شود.
از دست داده است .شرکت «چیلی» اعالم کرد که سهامش به اندازه 130
اما او از آن موقع ،بر این تمرکز کرده است که بهبود اقتصاد بیرونق وابسته
برابر درآمدهای تخمینزدهشده معامله شده بود؛ در حالی که نرخ «سی
به چائبولها است؛ سال گذشــته دو وزیر او پیشنهاد دادند که غولهای
اند تی» تا حدود 20کاهش یافته بود .میانگین نرخ درآمدهای شرکتهای
اقتصادیمحکومشدهاگردررشداقتصادیهمکاریکنند،بخشیدهشوند.
عضو شاخص بورس کره جنوبی 11است.
یک دادگاه در سئول هر دو شکایت «الیوت» را
بروس لی ،رئیس شرکت سرمایهگذاری «زبرا»
که یکی از معدود صندوقهایی اســت که بر
برای متوقف کردن معامله رد کرد .این دادگاه
حاکمیت شرکتی تمرکز کرده ،میگوید حتی
حکم صادر کرد که تفاوت نرخ بازده در سهام
اگر تالشهای شرکت «الیوت» هم شکست
این دو شرکت ،نشاندهنده دخالت در قیمت
الجي سرمایهگذاری متقابل در
بخورد ،تنهاشروعیبرایدردیدرحالافزایش
نیست .قانون کره جنوبی میگوید که نرخ بازده
شرکتها را برای شفافسازی
بایدبرپایهمیانگینقیمتسهامدریکماهقبل
خواهد بود؛ «چالشها وقتی به وجود میآید که
ساختار شرکت هلدینگ کنار
در دیگر چائبولها موفقیت نمایان شود و کره
از معامله باشد؛ یعنی فرمولی که سامسونگ از
گذاشته است .کره جنوبی ،هم
جنوبی به طور روزافزونی از حس اســتحقاق
آن استفاده کرد .سامسونگ مدعی است که
خانوادهها ناکامتر شود .در یک مورد کوچک،
این معامله به طور حتم ارزش سهامداران را به
اکنون در کف جدول ردهبندی
سهامداران خانوادگی در شرکت سی اند تی،
پیمانکاری
وسیله اتصال به بازار جهانی بازوی
آسیا از نظر حاکمیت شرکتی
با حق رای خود توانســتهاند جلوی تحرکات
افزایش
«چیلی»
خود با کسب و کار غذا و مد
قرار دارد
شرکتالیوترابگیرند.حتیبرخیازآنهاسهام
داده اســت؛ با این که مشخص نیست این دو
اولیه خود را در شرکت سی اند تی خریدهاند تا
شرکت که در دو حوزه متفاوت کار میکنند،
بتوانند علیه ادغام شرکت رای دهند».
چقدر میتوانند پول کسب کنند .با این حال،
منبع:اکونومیست
کارشناسانمیگویندکهسرمایهگذاریمتقابل

افت صادرات در
سنگاپور

حجم صادرات سنگاپور برای
نخستینبار طی سهماه اخیر
کاهش پیشبینینشدهای از
خود نشان داد که این اتفاق
چشمانداز رشد اقتصادی این
کشو ِر وابسته به درآمدهای
صادراتی را تضعیف
میکند .اطالعات رسمی
که بهتازگي منتشر شدهاند
نشان میدهند با کاهش
میزان تحویل محصوالت
پتروشیمی و برقی در بنادر
سنگاپور ،حجم صادرات
کاالهای غیرنفتی سنگاپور
در ماه می  ،2015نسبت به
زمان مشابه سال قبل 0.2
درصد کاهش یافتهاست.
معدنداری ،مشکل
فوالدسازان چین

میزان صادرات محصوالت
فوالدی چین در
سهماهه نخست امسال با
 40.7درصد افزایش به
25.78میلیون تن رسید
چون تقاضای بازار داخلی
ضعیف و قیمتها نیز رو به
نزول است.
سونی ساختمان تاریخیاش
را میفروشد

سونی امالک و داراییهای
خود را در منطقهای معتبر
در شهر توکیو میفروشد.
این امالک شامل ساختمان
اصلی آنها در این شهر هم
میشود ،یعنی مقر اصلی
سونی که حدود شش دهه
در آن مستقر بود ه و این
شرکت در آنجا بنیان نهاده
شد .کمپانی سونی در حال
حاضر به دنبال خریدار برای
این ساختمانها میگردد؛
ساختمانهایی که به عنوان
برج کنترل این شرکت
شناخته میشود.
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چهوقتی باید یک برند را تعطیل کرد؟
انحراف در رسیدن به مقصود میتواند نشانه مسیر نادرست باشد

نابود کردن برندها یک فکر محبوب یا دلپذیر نیســت ،اما ما
باید آن را بیش از پیش انجام بدهیم .ممکن است سخت باشد
که بپذیریم زمانِ از پریز بیرون کشیدن فرارسیده است .برخی
از مدیران اجرایی ممکن اســت پرهیز کنند از اینکه بپذیرند
– شــاید به دالیل عاطفی یا سیاسی -برند آنها بیش از ارزشی
که برای شرکت خلق میکند ،ارزشهای آن را بیرون میکشد.
برخی دیگر ممکن است بهســادگی جایگزینی بیابند تا سعی
کنند برند را با هر قیمتی نگه دارند ،حتی اگر این کار به معنی
بسیار کمارزش بودن ،مجوز دادن ارزان و دیگر تاکتیکهایی
باشد که در بلندمدت ارزش برند را از بین ببرد.
شاید ریشه مشکل این باشــد که روشن نیست چه زمانی باید
یک برند خودخواســته از بین برود .سوددهی یک معیار مفید
نیست .بیشتر شرکتها  80تا  90درصد سود خود را از کمتر از
 20درصد برندهایی که میفروشند کسب میکنند و بسیاری
از شرکتهای تازهتاسیس ممکن است سالها در کسب سود
شکست بخورند.
یک محک بهتر برای نگه داشــتن یا محو یــک برند میتواند
مقصود باشــد .شرکتها وســایلی برای رســیدن به مقاصد
اجتماعی هستند؛ به وسیله تولید کاالها و خدماتی که زندگی
کاربران را بهتر میکنند؛ با ایجاد شــغل و بهتر کردن کیفیت
زندگی کارگران؛ با توسعه یک شبکه قدرتمند تولیدکنندگان
و شرکای تجاری و با اطمینان حاصل کردن از کارایی مالی.
مقصود باید وقتی که برای آینده یک شــرکت تصمیم گرفته
میشود ،جهت حرکت را مشخص کند .به جای پرسیدن اینکه
«چه کاری باید برای رقابت انجام دهیم؟» سوال باید اینطور
پرسیده شود« :چرا باید انجام کاری را در قدم اول شروع کنیم
و چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا دلیل زندگی ما را با در نظر
گرفتن همه فرصتهای فنی و بازاریِ در دسترس امروز ما ،به
همراه داشته باشد؟»
مقصود میتواند مدیریت را از طــرق مختلفی درباره دو برند
شکســتخورده «بالکباستر» و «رادیوشــاک» مطلع کرده
باشــد .اولین فروشگاه «بالکباستر» در ســال  1985افتتاح
شد و بهسرعت به یک تولیدکننده محبوب بازیهای ویدئویی
و فیلم تبدیل شــد که در تمام دســتگاههایی که مردم در آن
زمان میخریدند ،مورد استفاده قرار میگرفت .در اوایل دهه
« ،2000بالکباستر» مقصود باارزشــی ،هم برای مشتریان
و هم برای استودیوهای فیلمسازی ،ســازندگان بازی و دیگر

تولیدکنندگان محتوا داشت؛ فراهم کردن دسترسی مستقیم
مشتریان به محتواهای سرگرمی .اما از وقتی که «نتفلیکس» و
کانالهای رسانهای آنالین توسعه یافتند« ،بالکباستر» دیگر
تنها شرکتی نبود که این مقصود را انجام میداد و و روشی که با
آن کارهایش را انجام میداد ،قدیمی شده بود .برند بهآهستگی
میمرد و مرگش از زمانی شــروع شد که در سال  2010اعالم
ورشکستگی کرد و نهایتا وقتی که «دیش نتورک» آن را خرید،
تصمیم گرفت تمام عملیات مربوط به ویدئوهای اجارهای خود
را در سال  2013تعطیل کند.
چون «بالکباستر» دیگر نمیتوانست مقصود خود را با
روشی مناســب دنبال کند ،مدیرانش باید مدتها قبل
از اینکه برند ارزش ســهامداران خود را تحلیل ببرد و
به مضحکهای بــرای جوک گفتن تبدیل شــود ،آن را
خودخواسته از بین میبردند.
کسب و کارهای دیگری هم ممکن است باشند که توانستهاند
کار خود را شروع کنند ،داراییهای شرکت را به کار ببرند (ملک،
فناوری ،کارکنان و غیره) و برند متفاوتی خلق کنند یا شرکت
را تعطیل کنند و داراییهای آن را بفروشــند؛ زودتر از اینکه
شرکت بتواند باارزشتر شود.
وقتی مدیران با یک برند مشکلدار سر و کار دارند ،باید
از خود بپرسند که آیا برند آنها در انجام کاری که برای
آن به وجود آمده ،باقی مانده است .آیا مقصود برند آنها

همچنان متناسب است و آیا آنها قادر هستند که مقصود
شرکت را با مزیتهای رقابتی به انجام برسانند .اگر پاسخ
به هریک از این سواالت منفی باشد ،باید از خود بپرسند
که آیا شرکت میتواند مقصود جدیدی را برای برندی
که از قبل بوده و جزو داراییهای شــرکت است ،معین
کند .صاحبان برندهایی مثل «ســرویس مرچندایز»
توانستهاند از این خط فکری استفاده کنند.
شرکت «سرویس مرچندایز» مدتها در کار تولید لوازم منزل
بود اما از دهــه  1990بهتدریج افول کرد و پس از چند تالش
ناموفق برای احیای ســاختاری این برند ،صاحبان شــرکت
تصمیم گرفتند کــه آن را از بین ببرند .اما دو ســال بعدتر،
پسر یکی از موسســان این برند پیشنهاد کرد که این برند در
تولید یکی از محصوالت خود که جواهر و هدایا است ،بیشتر
متمرکز شود و از تجارت الکترونیک نیز برای فروش تولیدات
خود استفاده کند.
به هر حال ،ما همه داستانهای با پایان خوش را دوست داریم
و شرکتها نیز میتوانند به روزگار خوش گذشته بازگردند .اما
برخی اوقات ،تصمیم درســت ،دردناکتر است .اگر برند شما
به مشــکل برخورده ،نمیتواند مقصود خود را برآورده کند و
ترازهای مالی آن نیز منفی است ،باید تصمیم دردناک تعطیلی
آن گرفته شود.
منبع:هاروارد بیزینس ریویو

حاشیه
لندنوشرکتهاینوپا
بسیاری از شــرکتهای بزرگ تکنولوژی مانند فیسبوک و
توئیتر که این روزها سرمایههای قابل توجهی در اختیار دارند،
در ابتدا تنها یک استارتآپ کوچک بودند .استارتآپهاي
تکنولوژی دیگر تنها در سیلیکون ولی متمرکز نيستند و به
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه هم راه پیدا کنند.
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برندهایبرترسال2014
در فهرســت برترین برندهای جهان ،سامسونگ با رتبه دوم
رشد یکپلهای را نسبت به سال  2013تجربه کرد .تویوتا با
رتبه سوم ،رشد دوپلهای نسبت به سال قبلتر داشته است.
مک دونالدز نیز در رتبه سوم ،بیش از 35هزار نمایندگی در
بیش از  100کشور جهان دارد.

کرهجنوبی،خالقترینکشورجهان
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش ساالنه خود از 50کشور مبتکر
جهان ،کشــورها را برمبنای توانایی و ظرفیت کلی نوآوری
ردهبندی میکند .در این رده بنــدی ،کره جنوبی به عنوان
خالق ترین کشور جهان به شمار می رود که بر اساس  6معیار
تعیین می شود.

رشد اقتصادی ترکیه در فصل اول امسال
 2.3درصد بود .پیشبینی شده است که در
سال جاری رشد اقتصادی این کشور 2.8
درصد و در سال آینده  3.3درصد باشد

از دومین کشور کوچک جهان تا سومین اقتصاد دنیا

اقتصاد زیرسایه سیاست

مرور وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای همسایه ایران و سراسر جهان
اقتصادهای ملی هر روز بیشتر و بیشتر به اقتصاد جهانی پیوند میخورند و دیگر نمیتوان گفت که اقتصادهای
ملی به طور کامال مجزا از یکدیگر میتوانند اهداف خود را پیش ببرند .آنها ناچارند که منافع دیگران و اشتراکات
با آنها را نیز در نظر بگیرند و در سیاستگذاریهای خود وارد کنند .با این حال ،باید گفت که همچنان مرزهای ملی
در اقتصادهای جهان وجود دارند و همه اقتصادها به صورت یکپارچه و جهانی در یک راستا حرکت نمیکنند.
بنابراین الزم است که با در نظر گرفتن روندهای جهانی و منطقهای ،شناخت دقیقی نیز از اقتصادهای ملی داشته
باشیم .در این شماره ،وضعیت اقتصادی برخی از اقتصادهای همسایه ایران و سراسر جهان مرور شده است.
اقتصادمتزلزل
رشد اقتصادی ترکیه در فصل اول امسال  2.3درصد بود.
پیشبینی شده است که در سال جاری رشد اقتصادی
این کشور  2.8درصد و در سال آینده  3.3درصد باشد.
شتاب تولید صنعتی ترکیه در ماه مه امسال  0.5درصد
بوده اســت .تورم قیمتهای مصرفکننــده در ترکیه
باالست و در سال قبل میالدی ،این شاخص  9.2درصد
بوده است .پیشبینی شده اســت که امسال تورم 7.3
درصد باشد .نرخ بیکاری در ترکیه نیز کم نیست و آخرین
نرخ محاسبهشده آن 9.6 ،درصد بوده است .ترکیه یکی
از کشورهایی محسوب میشود که جزو بازارهای نوظهور
دستهبندی شده و کارشناسان روی اقتصاد این کشور
مثل برزیل حساب باز کرده بودند ،اما به نظر میرسد که
این کشور نیز مانند برزیل ،بهتدریج وضعیت درخشان
اقتصادی گذشته را از دست بدهد و فعال اقتصادش رو به
افول است .فعال موازنه تجاری ترکیه منفی 78.1میلیارد
دالر است .تراز حساب جاری این کشور نیز منفی است
و به اندازه  4.6درصد تولید ناخالص داخلیاش کسری
دارد .ترکیه با کسری بودجه نیز مواجه است و به اندازه
 1.6درصد تولید ناخالص این کشور ،کسری بودجه وجود
دارد .ارزش لیره ترکیه نیز نسبت به دالر آمریکا در یک
سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

دوپینگنفت
کشور عربستان به لطف صادرات باالی 9میلیون بشکه
نفــت در روز ،میزان تراز تجاری بســیار مطلوبی دارد.
میتوان گفت که اگر نفت نبود ،عربســتان عمال هیچ
برای صادرات نداشــت .تراز تجاری عربستان سعودی
در ســال  2014مثبت 168.4میلیارد دالر بود که به
همین دلیل ،در فصل چهارم سال گذشته ،در حساب
جاری این کشور 81.2میلیارد دالر پول وجود داشت.
با این حال ،عربستان دارای یکی از باالترین کسریهای
بودجه در میان کشــورهای جهان اســت که به دلیل
تقریبا نصف شدن قیمت نفت از سال گذشته تاکنون،
به وجود آمده است .کسری بودجه در عربستان 12.1
درصد تولید ناخالص داخلی این کشــور است .به دلیل
تورم بسیار پایین ،میزان ســود بانکی در حسابهای
کوتاهمدت این کشور مقدار  0.78درصد است .با اینکه
بسیاری از ارزهای کشورهای جهان نسبت به دالر آمریکا
ضعیف شدهاند ،اما ارزش ریال عربستان نسبت به دالر از
سال گذشته تاکنون اصال تغییری نکرده است .عربستان
توانسته به اعتبار دخیره ارزی کافی که در اختیار دارد،
ارزش ریال را حفظ کند .رشد اقتصادی در سال گذشته
در عربستان سعودی  3.4درصد بود و تخمین زده شده
است که امسال  2.7درصد و سال آینده  3.1درصد باشد.

ترکیه

عربستان سعودی

پاکستان

رشدمطلوب
در سالهای اخیر پاکستان با وجود کاهش
رشد اقتصادی جهان و بحرانهایی که در
ســالهای  2008و  2009گریبان اقتصاد
دنیا را گرفت ،دارای رشد اقتصادی نسبتا
باالیی بوده اســت .آخرین رشد اقتصادی
محاسبهشده پاکســتان  5.5درصد بوده
و پیشبینی شده اســت که در سال جاری
میالدی رشد این کشور به  5.7برسد و البته
خروجی اقتصاد آن در سال آینده میالدی
کمیافت کند و به  4.7درصد برسد .تولید
صنعتی در پاکستان در ماه مه که آخرین
ماه برآورد این شــاخص بوده 5.9 ،درصد
رشد داشته است .تورم قیمتهای مصرف
کننده در سال گذشــته در پاکستان 8.2
درصد بوده و در ماه ژوئن  3.2بوده که پیش
بینی شده در سال جاری به طور متوسط به
 4.1درصد برسد .نرخ بیکاری در پاکستان
در سال  2014به اندازه  6درصد بوده است.
تراز تجاری پاکستان منفی 22.4میلیارد
دالر است؛ به این معنی که میزان واردات
پاکســتان از خارج از مرزهایش به اندازه
این عدد از صادراتش بیشــتر اســت .ارز
پاکســتان نســبت به دالر از سال گذشته
تاکنون ضعیفتر شده است .نرخ سود بانکی
نیز در حســابهای کوتاهمدت ســهماهه
بانکی پاکستان  7درصد است .این کشور با
کسری بودجهای به اندازه  5.1درصد تولید
ناخالص داخلیاش مواجه است.

آیندهنگر | شماره سی ونه ،شهریور 1394

91

جهانمنا
به چاه افتاده
اگر کسی کمیاخبار ماههای اخیر را دنبال کرده باشد ،میتوانسته ببیند که اقتصاد یونان با چه مشکالتی مواجه
بوده و چطور در حال چانهزنی با کشورهای همسایه و مدیران اتحادیه اروپاست برای اینکه بتواند زندگی روزمره
خود را بگذراند و مشــکالتش را کمتر کند .یونان به دلیل بدهیهای بسیار ســنگین به اتحادیه اروپا و صندوق
بینالمللی پول ،عمال به کمکهای مالی کشــورهای منطقه وابسته اســت و هرچه از این کشورها و نهادهای
بینالمللی کمکهای بیشــتری دریافت کند ،بیش از گذشته به آنها وابسته میشود و باید بیشتر از فرامین آنان
اطاعت کند .رشد اقتصادی یونان در آخرین فصل محاسبه این شاخص ،منفی  0.7درصد بوده اما هنوز پیشبینی
میشود که در سال جاری رشــدش مثبت  0.5باشد .تخمین زده شده است که یونان در سال آینده 2.2 ،درصد
رشد اقتصادی داشته باشد .نرخ بیکاری در این کشــور در ماه آوریل  25.6درصد بود که بیشترین نرخ بیکاری
در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است .نرخ تورم قیمتهای مصرفکننده در یونان در سال گذشته منفی 1.1
درصد بود و تخمین زده شده است که در سال جاری هم منفی  1باشد .تراز تجاری یونان منفی 18.6میلیارد دالر
و دارای کسری بودجهای به اندازه  3.8درصد تولید ناخالص داخلی است.

آذربایجان

اتکابهنفت
جمهــوری آذربایجــان در مقایســه بــا
جمهوریهای تازه استقاللیافته اطراف خود
دراثر بهرهبرداری از منابع نفتی و سرمایه
گذاری پس از اســتقالل توسعه بیشتری
پیدا کرد ه است .جمهوری آذربایجان برای
ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک
صندوق بینالمللی پول دو برنامه اقتصادی را
به اجرا درآورده و توانستهاست میزان تورم را
کاهش دهد .میزان تورم در این کشور از ۴۱۱
درصد در سال  ۱۹۹۵میالدی به  ۲۰درصد
در سال  ۱۹۹۶و  ۳/۷درصد در  ۱۹۹۷و صفر
درصــد در  ۱۹۹۸و منفی  ۵درصد در نیمه
نخست ســال  ۲۰۰۰کاهش یافت .در سال
 ۲۰۰۸جمهــوری آذربایجان بنا به گزارش
بانک جهانی ،برترین کشــور از نظر اجرای
برنامههای اصالحات اقتصادی بودو در رتبه
نخست اصالحات اقتصادی جهان قرار گرفت.
در سالهای گذشــته بهویژه هنگامی که
قیمت نفت بسیار افزایش داشت ،آذربایجان
رونق فراوانی گرفت و حتی در ســالهایی
رشد اقتصادی این کشور به بیشترین رشد
اقتصادی جهان و رشــدی دورقمیتبدیل
شــد .اما حاال که قیمت نفت کاهش یافته،
رشد اقتصادی آذربایجان نیز کاهش یافته
اما همچنان پیشبینی شده است که امسال و
سال آینده ،باالی  7درصد باشد.
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یونان

رشدبسیارخوب
ویتنام یکی از کشورهایی اســت که به دلیل داشتن
کارگر ارزانقیمت ،بازار کارش با حضور شــرکتهای
خارجی و ســرمایهگذاریهایی که از خارج کشور در
آن میشــود ،رونق گرفته است .آخرین رشد اقتصادی
محاسبهشده در ویتنام  6درصد بوده است که نسبت
به رشــدهای اقتصادی کشــورهای جهــان به دلیل
بحرانهای اقتصادی باقیمانده از ســالهای  2008و
 ،2009بسیار مطلوب به نظر میرسد .پیشبینی شده
است که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری 6.3
درصد و در ســال آینده نیز  6.5درصد باشــد .تولید
صنعتی در ویتنام ،به دلیل حضور شرکتهای خارجی
بسیار توسعه یافته است .رشــد تولیدات صنعتی این
کشور در ماه ژوئیه امسال  11.3درصد بوده است .تورم
در ویتنام بهخوبی مهار شده و میزان تورم قیمتهای
مصرفکننده سال گذشته در این کشور  4.9درصد بوده
و پیشبینی میشــود که در سال جاری نیز  2.8درصد
باشد .نرخ بیکاری در ســال  2014در این کشور 3.4
درصد بوده که نرخ بیکاری مطلوبی به نظر میرسد .با
این حال ،تراز تجاری ویتنام مثبت نیست و واردات این
کشور در ماه ژوئیه به اندازه 4.5میلیارد دالر نسبت به
صادراتش بیشتر بوده است.

سومیناقتصادجهان
کشــور ژاپن که یکی از مراکز تجاری و صنعتی جهان
اســت ،در اقتصاد جهان نقش بســیار مهمی دارد و به
عنوان سومین اقتصاد دنیا پس از آمریکا و چین مطرح
است .با این حال ،ژاپن همچنان با مشکالت اقتصادی
زیادی دست و پنجه نرم میکند و نتوانسته است خود را
به سالهای طالیی دهه  1980و  1990برساند .میتوان
گفت که پس از بحرانهای مالی در آســیای شرقی در
دهه  ،1990دیگر ژاپن نتوانست به خوبی گذشته خود،
اقتصادی درخشان و پیشرو داشته باشد .رشد اقتصادی
در ژاپن در فصل اول سال جاری میالدی ،منفی  0.9بوده
است و موقع اعالم این رقم ،بازارهای مالی جهان به تالطم
افتادند و شاخصها سقوط کردند .با این همه ،پیشبینی
شده است که رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری میالدی
 1درصد و در ســال آینده هم  1.6درصد باشــد .رشد
تولیدات صنعتی در ژاپن در ماه ژوئن  2درصد محاسبه
شده است .ژاپن بهشدت تالش کرده است که نرخ تورم
خود را از حالت منفی بیرون بیاورد تا بتواند به این وسیله،
مشوقهایی برای افزایش رشد اقتصادیاش مهیا کند .نرخ
تورم قیمتهای مصرفکننده سال قبل در ژاپن  3.7بود
اما پیشبینی میشود که در سال جاری تنها  0.8درصد
باشد .نرخ بیکاری در این کشور  3.3درصد است.

ویتنام

ژاپن

اقتصاد تونس ،اقتصادی متنوع با
بخشهای مهم کشاورزی ،معادن،
گردشگری و صنعتی است

آلمان

رهبر اروپا
درگیریهای اقتصاد یونان با اتحادیه اروپا ،دارای یک رهبر بزرگ بود که عمال به دشــمن شــماره یک یونان در
مذاکرات تبدیل شده بود و البته طلبکارترین کشور اروپایی از یونان نیز به شمار میرود :آلمان .آلمان را میتوان
در نقطه مقابل یونــان در اتحادیه اروپا و منطقه ارز واحد یورو گذاشــت .تراز تجاری آلمــان در ماه مه مثبت
285.2میلیارد دالر بوده که بسیار تراز تجاری خوبی به حساب میآید .آلمان از معدود اقتصادهای پیشرفته جهان
با تراز بودجه مثبت است .این کشور تراز بودجه مثبتی به اندازه  0.7درصد تولید ناخالص خود را داراست .با این
حال ،رشد اقتصادی آلمان مشابه یونان پیشبینی شده و در برخی موارد هم کمتر از آن خواهد بود؛ تخمین زده
شده است که در سال جاری ،رشد اقتصادی آلمان  1.7درصد و در سال آینده  2درصد باشد .تولید صنعتی در این
کشور در ماه مه امسال 2.2 ،درصد رشد داشته است .تورم در آلمان مثبت اما بسیار ناچیز است؛ تورم قیمتهای
مصرفکننده در این کشور ،در سال گذشته  1درصد بود و پیشبینی شده است که امسال تنها  0.5درصد باشد.
نرخ بیکاری نیز در این کشور  6.4درصد است.

اوضاعنامطلوباقتصادی
کشور مصر با اینکه در ســالهای اخیر با بحرانهای
سیاســی شــدیدی درگیر بوده و چند بار دولت بین
نیروهای مختلف سیاسی این کشور دست به دست شده،
اما همچنان دارای رشد اقتصادی نسبتا مطلوبی است؛
رشد اقتصادی در سال گذشته در مصر  4.3درصد بوده
و برای هر دو سال  2015و  4.2 ، 2016درصد پیشبینی
شده است .میزان رشد تولیدات صنعتی در این کشور
در ماه مه امسال  0.2درصد بوده است .اما میتوان نرخ
تورم نسبتا باال را یکی از نقاط ضعف اقتصاد مصر به شمار
آورد .نرخ تورم قیمتهای مصرفکننده در سال گذشته
در این کشور  8.2درصد بود و برای امسال نیز  9.9درصد
پیشبینی شده است .مصر دارای بیکاری نسبتا باال هم
هست و به دلیل اتفاقات سیاسی که بر اقتصاد این کشور
تاثیر گذاشته ،نتوانسته برای جمعیت زیاد بیکاران خود،
اشــتغال کافی ایجاد کند .نرخ بیکاری در مصر 12.8
درصد است .تراز تجاری این کشور منفی 42.4میلیارد
تومان است که تراز تجاری خیلی بدی به حساب میآید.
این کشور کســری بودجه خیلی باالیی هم دارد که به
اندازه  11درصد تولید ناخالص داخلیاش اســت .نرخ
ارز ملی مصر نیز مثل بسیاری از ارزهای جهان ،از سال
گذشته نسبت به دالر آمریکا تنزل داشته است.

بقایایگرفتاریصدساله
آرژانتین در اوایل قرن بیستم میالدی ،یکی از اقتصادهای
بسیار پیشروی جهان بود ،اما به دلیل نامالیمات سیاسی
و سیاســتگذاریهای نادرســت اقتصادی ،در اواسط
قرن بیستم به یکی از نمونههای کالسیک اقتصادهای
شکستخورده تبدیل شد .این کشــور هنوز نتوانسته
است از گرداب صدســالهای که برای خود درست کرده
بود بیرون بیاید .رشد اقتصادی این کشور در سال جاری
میالدی منفی  0.4درصد تخمین زده شــده و در سال
آینده نیز پیشبینی شده است که رشدش مثبت باشد ،اما
تنها 1.5درصد تولید ناخالص داخلیاش رشد داشته باشد.
رشد تولید صنعتی در این کشور ،در ماه ژوئن 1درصد بوده
است .اوضاع اقتصادی آرژانتین بهقدری نامساعد است که
هفتهنامه «اکونومیست» نتوانسته برآورد درستی از تورم
قیمتهای مصرفکننده در این کشور ارائه کند و جای این
شاخص را در جدولهای خود خالی گذاشته است .نرخ
بیکاری در آرژانتین در فصل اول سال 7،درصد بوده است.
نرخ برابری ارز ملی این کشور نسبت به دالر آمریکا از سال
گذشته بهشدت سقوط کرده و با کسری بودجه به اندازه
 3.3درصد تولید ناخالص داخلی خود مواجه است .نرخ
سود بانکی در حسابهای کوتاهمدت این کشور یکی از
باالترین نرخهای سود جهان و به اندازه 24.2درصد است.

مصر

آرژانتین

تونس

مشکالتسیاسیداخلی
اقتصاد تونس ،اقتصادی متنوع با بخشهای
مهم کشاورزی ،معادن ،گردشگری و صنعتی
است .هرچند در حال حاضر نیز تسلط دولت
بر اقتصاد بسیار گسترده اســت اما در دهه
گذشــته ،روند امور را در این کشور نسبت
به دیگر کشــورهای منطقه بهبود بخشیده
است .نرخ رشد اقتصادی که در ده ه گذشته
به طور متوسط  5درصد بود در سال 2008
به  6/4درصــد و در  2010و  2009به 4/3
درصد کاهــش یافت که تا حــدی متاثر از
بحران اقتصادی در اروپا بــود .چالشهای
اقتصــادی مقابل اقتصاد کالن این کشــور
عبارتاند از :خصوصیسازی صنایع ،آزادسازی
قوانین ســرمایهگذاری برای افزایش جذب
سرمایهگذاری خارجی ،افزایش کارآفرینی
بخش دولتــی ،کاهش کســری تجاری و
کاهش بیعدالتیهای سیاسی -اقتصادی
در غرب و جنوب توســعهنیافت ه این کشور.
رشــد تولید ناخالص داخلی تونس در سال
گذشته میالدی  2.8درصد بوده که نست به
رشدهای سابق ،کاهش داشته است .تونس
برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از انقالب
ژانویه  2011با مشــکل مواجه است .دوره
انتقال سیاسی که با بحرانهای مکرر همراه
است ،رشد اقتصادی این کشور را با دشواری
روبهرو کرده است.
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جهانمنا
پیشرفتهامامهجور
اقتصاد نیوزیلند با اینکه یکی از اقتصادهای پیشــرفته جهان به شمار میرود اما به دلیل دوری مسافت از دیگر
کشورهای جهان ،چندان به چشم نمیآید .با این حال ،به دلیل جهانی شدن هرچه بیشتر اقتصاد و توافقنامههایی
که میان کشورهای مختلف جهان برای تجارت و نزدیکی اقتصادی ایجاد میشود ،نیوزیلند بسیار بیشتر و راحتتر
در معرض تجارت جهانی قرار گرفته است .یکی از این معاهدات که هنوز هم در جریان است و بناست که تا پایان
امسال به نتیجه برسد ،توافقاتی اقتصادی و تجاری است که بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام در حال انجام
است و اگر به نتیجه برسد ،شامل حال بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان و حدود  40درصد تولید ناخالص
داخلی دنیا خواهد شد .نیوزیلند نیز بهشــدت در این مذاکرات فعال است .نیوزیلند در سال گذشته  2.9درصد
ی شده است.
رشد اقتصادی داشت و برای ســالهای  2015و  2016نیز همین میزان رشد اقتصادی پیشبین 
تورم قیمتهای مصرفکننده در این کشــور زیر  2درصد است و نرخ بیکاری نیز  5.8درصد محاسبه شده است.
تراز تجاری این کشور منفی 2.4میلیارد دالر است که بدون اهمیت اســت .این کشور مازاد تجاری به اندازه 1
درصد تولید ناخالص داخلی خود دارد.

موناکو

باالترینسرانهتولیدناخالصداخلی
موناکو دومین کشور کوچک جهان به شمار
میرود اما معموال دارای باالترین سرانه تولید
ناخالص داخلی در جهان اســت .شبهجزیره
موناکو در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل
جنوب فرانسه واقع شده است .موناکو حدود
۳۶هزار نفر جمعیــت دارد و به خاطر وجود
قوانیــن مالیاتی آزاد ،کازینوهــای متعدد و
آب و هوای مطبوع ،به بهشــت جهانگردان
و ثروتمندان معروف شــده اســت .اقتصاد
موناکو به داراییهــای غیرمنقول ،بانکداری،
بیمه ،صنعت سبک و صنعت توریسم وابسته
است .در موناکو فقط تجمل و آرامش و لذت
وجود ندارد ،بیش از پنجهزار شــرکت بر این
صخره روی هم انباشــته شــدهاند .بین آنها
 ۱۱۱شرکت صنعتی با سههزار شغل وجود
دارد .این شاهزادهنشین با محصوالت دارویی،
تجهیزات خودرو ،فناوری با دقت بســیار و
لباسهای لوکس ،محل تولید نیز هســت.
صنعت  6درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل
میدهد ،در حالی که اموال غیرمنقول  9درصد
و خدمات مالی 15درصد آن را تشکیل میدهد.
در موناکو ،زنجیــره تولید کارخانه به صورت
عمودی و در طبقات ساختمانها سازماندهی
شده است .این کشور با درآمد سرانه 183هزار
و  150دالر در سال ،رتبه اول را در این زمینه
به خود اختصاص داده است.
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نیوزیلند

اقتصادبیابانی
ليبيکشوريبيابانياستو 90درصدخاکآنراصحراهاي
بی آب و علف تشکيل ميدهند .مناطق نسبتا سرسبز ليبي
در حواشــي درياي مديترانه واقع است و اين نواحي مرکز
تراکم جمعيتــي و پايتخت آن يعني طرابلس را شــامل
ميشود .هيچ جريان آب دائميای در خاک ليبي وجود ندارد
و به همين علت تنها  2درصد خاک آن کاربرد کشاورزي
دارد .در نتيجه ،بخش عمده مواد غذايي مصرفي و مورد نياز
مردم ليبي ازخارج اين کشور وارد ميشود .در حال حاضر
 90درصد از جميعت 6.5ميليون نفري ليبي در حاشــيه
باريک مديترانه ساکن هستند .اما لیبی نفت دارد؛ براساس
آمار آژانس بين المللي انرژي ،ليبي در سال گذشته ميالدي
با توليد يکميليون و800هزار بشــکه نفت خام در روز و
صادراتروزانهحدوديكميليونو500هزاربشکهنفتخام،
يکيازبزرگترينکشورهايصادرکنندهنفتخامدرآفريقا
ب ه شمار ميآيد .نرخ بیکاری در لیبی بسیار باال و در حدود
 ۳۰درصد است و  ۷.۴درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی
میکنند .علیرغم جنگهای داخلی اخیر در لیبی ،منابع
عظیم نفت و گاز این کشور کمک زیادی به رشد اقتصادی
آن داشته است .پیشبینی میشد که تولید ناخالص داخلی
لیبی  8.8درصد رشد داشته باشد ،اما با نصف شدن قیمت
نفت ،این کشور بسیار تحت فشار قرار گرفته است.

بزرگتریناقتصادآفریقایشمالی
نیجریــه پرجمعیتترین کشــور در آفریقا و هفتمین
کشــور پرجمعیت جهان اســت .این کشور همچنین
پرجمعیتترین کشور جهان با اکثریت سیاهپوست است.
تولید ناخالص داخلی این کشور294.8میلیارد دالر است.
۵۰میلیون و۱۳۰هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل
میدهند که  ۷۰درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول
به کار هستند .نرخ بیکاری در این کشور  5.8درصد است
اما  ۷۰درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
با وجود رونق اقتصادی سالهای گذشته فقر همچنان
در نیجریه شایع اســت .طبق اعالم اداره ملی آمار ،سال
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۰تقریبا دوســوم از جمعیت نیجریه در
فقر مطلق زندگی میکردند ،یعنی نیازهای اصلی آنها
مانند غذا ،آب سالم و محل سکونت تأمین نمیشده است.
در شمال کشــور وضعیت بدتر است .این کشور یکی از
صادرکنندگان نفت است و حدود ۹۵درصد از محصوالت
صادراتی آن را نفت و محصوالت نفتی تشکیل میدهد.
نیجریه عضو اوپک و سازمان تجارت جهانی است .نفت
و گاز  ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی نیجریه را تشکیل
میدهد و  ۷۰درصد مخارج دولــت از این محل تأمین
میشود .بنزین و محصوالت مشابه  ۹۰درصد از درآمد
کشور را از محل صادرات به خود اختصاص میدهد.

لیبی

نیجریه

ايتالياييها هم برای بازگشت به ایران
پیاده نظام خود را روانه اتاق بازرگانی
ایران کردن

مالقات با جنتلمنها

سفر هیاتهای تجاری اروپا به مقصد اتاق بازرگانی

سفارتخانههاي کشورهای اروپایی در تهران این روزها تکاپوی زيادي دارند .برخی از آنها که جسورتر بودند و خود را کمتر در چارچوب تحریمها قرار دادند،
حاال چند قدمی جلوتر از ديگران گام برمیدارند .در ساختمان نمایندگی دولت کشورهای اروپایی ،این روزها رفتوآمدهای زیادی به چشم میخورد.
اما بخش بازرگانی هریک از این سفارتخانهها محور رایزنیها و نشست و برخاستهایی است که تا پیش از این کمتر دیده میشد .جایی که نمایندگان
شرکتهای بزرگ از اروپا و آسیا آن را پلی برای دستیابی به بازار تشنه ایران میدانند .تلفنها از طرف شرکتهای اروپایی و آمریکایی نیز قطع نمیشود.
آنهایی که سالهای پیش از این شریک ایرانی داشتند و به دلیل تحریمها ارتباطشان قطع شده بود ،چمدانها را بستهاند و برای بازگشت به ایران آمادهاند.
فرودگاه بینالمللی امام خمینی این روزها محل رفتوآمد مســافرانی از کشورهای مطرح اروپا و آسیا و آمریکا شدهاست که به قصد مالقات با شرکای
تجاری خود پا به ایران ميگذارند .اتاقهای بازرگانی نخستین آدرسی است که سرمایهگذاران خارجی به محض ورود به تهران سراغ آن را میگیرند.

موسیوها در راه ایران

چراغانی در رم و تهران
ايتاليا

شاخص

فرانسه

 59میلیون

جمعیت

 63میلیون

0/2

نرخ تورم

0/3

-54/9

تراز
تجاری

-60/8

-2/9

تراز
بودجه

-4/1

12/7

نرخ
بیکاری

10/2

0/1

رشد
اقتصادی

0/8

ايتالياييها هم برای بازگشت به ایران پیاده نظام خود را روانه اتاق بازرگانی
ایران کردند .آنها که در طول دستکم دو دهه اخیر یکی از شرکای ثابت ایران
در عرصههای اقتصادی بودهاند برای آنکه جای خود را به دیگر رقبا واگذار
نکنند ،بلیت رم به تهران را خیلی زود تهیه کردند .آنها در سفری دوروزه به
توگو و رایزنیهای تجاری انتخاب
تهران ،اتاق بازرگانی ایران را برای گف 
کردند .تجار و فعاالن اقتصادی ایتالیا در طول دوره فشار جامعه بینالملل بر
ایران و بحران تحریمها ،سعی کردند که ارتباط خود با بازار ایران و شرکای
خود را در کشور حفظ کنند .از این رو ،چراغ اتاق مشترک بازرگانی ایران و
ایتالیا در تهران همچنان روشن ماند و تالش برای حفظ مناسبات اقتصادی
میان دو کشور از طریق این اتاق ادامه داشت .بر اساس آمار گمرک ایران ،سال
گذشته ارزش صادرات غیرنفتی از ایران و واردات از ایتالیا تقریبا سر به سر
بود ،به طوری که طی این سال ،حدود 600میلیون دالر کاال از ایران به ایتالیا
صادر شد و واردات از این کشور به حدود 700میلیون دالر رسید .آماری که
ارقام ناچیز آن گویای وضعیت نامناسب روابط اقتصادی دو کشور در طول
سالهای اخیر است و حضور مسئوالن بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایتالیا
در اتاق بازرگانی نشان می دهد که آنها نیز از این وضعیت راضی نیستند و
آمدهاند که سالهای رونق همکاریها با ایران را بار دیگر زنده کنند.

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که طی هفتههای گذشته به تهران آمد
اگرچه خیلی زود به کشورش بازگشت اما حضورش زمینهساز سفر آتی
هیات بزرگ اقتصادی از این کشور به تهران شد.
قرار است اواسط شهریورماه جاری یک هیات بزرگ تجاری صنعتی از فرانسه
راهی ایران شوند و طی مالقات با فعاالن اقتصادی در محل اتاق بازرگانی
ایران ،شرکای خود را بشناسند و سرمایهگذاری در صنایع ایران را آغاز
کنند .میزبان این هیات در تهران ،اتاق بازرگانی ایران است و رایزنیها برای
مالقات فعاالن اقتصادی دو کشور در حال انجام است .البته این نخستین
سفر تجار و صنعتگران فرانسوی به ایران نیست و اواخر سال گذشته نیز یک
هیات اقتصادی از این کشور به تهران آمدند و در اتاق ایران با همتایان خود
مالقات کردند .در هیات اقتصادی فرانسوی ،نزدیک به  114نفر از فعاالن
اقتصادی این کشور حضور داشتند و با این حال ،رسانههای ایران آمادهسازی
شرکتهای خودروسازی فرانسه برای ورود دوباره به بازار ایران را بیشتر
انعکاس دادند و طی گزارشهایی به نقد بازگشت پژو پرداختند .اتفاقی که به
نظر میرسد در شهریورماه امسال و با مشخص شدن شرکتهای فرانسویاي
که عازم تهران هستند ،رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد و تكليف حضور
سرمایهگذاران فرانسوی در صنایع ایران مشخصشود.
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جهانمنا

نگاه چشمبادامیها به ایران

آمادهباش انگیسیها
شاخص

ژاپن

 62میلیون

جمعیت

 127میلیون

0/2

نرخ تورم

0/4

-191/5

تراز
تجاری

-42.5

-4/4

تراز
بودجه

-6/8

5/6

نرخ
بیکاری

3/4

-2/6

رشد
اقتصادی

-0/9

انگلیس

به دنبال حضور سفرا و فعاالن اقتصادی برخی از کشورهای مطرح
ش خصوصی ایران ،انگلیسیها
اروپایی در مذاکرات اقتصادی با بخ 
نیز عزم خود را جزم کردهاند تا از این مذاکرات جا نمانند .آنطور که
اتاق مشترک ایران و انگلیس خبر داده ،برنامهریزیها برای حضور یک
هیات اقتصادی انگلیس در ماه اکتبر  -مهر و آبانماه -امسال در ايران
آغاز شده است .این هیات قرار است با طرفهایشان در اتاق مشترک
بازرگانی ایران و انگلیس و نیز نمایندگان بخشهای اقتصادی دیدار و
گفتوگو داشته باشد.
اگرچه هنوز جزئیات دقیقتری از این هیات اعزامی به تهران و
مسافران آن مشخص نشده است ،اما به گفته یک منبع مطلع در اتاق
بازرگانی ایران و انگلیس ،به احتمال قوی ریچارد دالتون سفیر
سابق انگلیس در تهران نیز این هیات را همراهی خواهد کرد .طبق
برآوردهای اولیه ،این هیات قرار است عالوه بر دیدار با اعضای اتاق
مشترک بازرگانی ایران و انگلیس ،با نمایندگان بخشهای صنعتی و
معدنی ،حوزه نفت و گاز ،بخشهای قانونگذاری و بانکی ایران دیدار
داشته باشد.
در همین زمینه ،اتاق مشترک انگلیس و ایران در لندن نیز اطالعیه داده
و اعالم کرده است که سفر این هیات به تهران در اول اکتبر و بازگشت
آن در ششم اکتبر خواهد بود.
به این ترتیب ،پس از سفر هیات اقتصادی فرانسه به تهران باید
منتظر ورود هیات تجاری انگلیس بود و فعاالن اقتصادی ایران نیز از
هماکنون خود را آماده پذیرایی از همتایان اروپایی کردهاند.
روزنامه «دیلی تلگراف» انگلیس بهتازگی در گزارشی با اشاره به
اشتیاق زیاد شرکتهای بزرگ فرانسوی و آلمانی برای ورود به بازار
ایران ،نوشته بود :انگلیس در معرض خطر از دست دادن این مسابقه
در مقابل رقبای اروپاییاش ،حتی قبل از شروع آن است .در حالی که
مقامات انگلیسی نشستهاند ،همتایان فرانسوی آنها در حال مالقات با
تصمیمگیرندگان اصلی در تهران هستند.
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میگویند ژاپن یکی از کشورهای متعهد به قراردادهای تحریم علیه
ایران بود .آنها چنان پایبند به مفاد قطعنامههای آمریکا و شورای امنیت
بودند که حتی گفته میشد از آمریکاییها و اروپاییها سختگیرانهتر
عمل کردند.
با این حال ،آنها نیز پس از توافق وین نرم شده و در تالش هستند
روابط اقتصادی خود با ایران را احیا کنند .در دو هفته گذشته ،بخش
خصوصی و فعاالن اقتصادی ژاپن در حوزه صنعت خودرو شرایط
بازگشت به بازار ایران را در همراهی با اتاق بازرگانی تهران مرور
کردند .این اتفاق به ابتکار سفارت ایران در توکیو شکل گرفت و در
حالی که نمایندگان شرکتهای بزرگ ژاپنی در عرصه خودروسازی
در سفارت جمع شده بودند ،از طریق ویدئوکنفرانس با اتاق بازرگانی
تهران ارتباط برقرار کردند و دیدگاههای نمایندگان بخش خصوصی
ایران در این اتاق را نیز شنیدند.
این ارتباط شاید گرمی زودهنگامی به روابط اقتصادی ایران و ژاپن
دهد و پیوند دوباره تجاری دو کشور را پس از چندین سال رقم زند.
در این گردهمایی که به صورت ویدئوکنفرانس با اتاق تهران برگزار
شد ،شرکتهای خودروسازی تویوتا ،مزدا ،سوزوکی ،نیسان و برخی
از شرکتهای قطعهسازی ژاپنی حضور داشتند و نمایندگان آنها
اعالم کردند که برای ورود به بازار ایران آماده هستند.
عالوه بر این ،بر طبق اخباری که طی هفتههای گذشته مخابره شده،
قرار است در اوایل سال  2016میالدی هیاتی اقتصادی از ژاپن به
تهران سفر کند .سازمان جترو قرار است این هیات را به ایران بیاورد
و این سازمان در حال انجام هماهنگیهای الزم برای حضور هیاتی از
تجار و شرکتهای ژاپنی در پاییز و زمستان امسال در ايران است.

سفیر آلمان در تهران کسی است که نشانی
و شماره تماس اتاقهای بازرگانی ایران
و تهران را در دفتر یادداشت خود ثبت
کردهاست

آدرسی سرراست به نام اتاق بازرگانی

تغییر نگرش در كشور شرقی
شاخص

هند

آلمان

 1.2میلیارد

جمعیت

 80میلیون

5/4

نرخ تورم

0/2

-136/5

تراز
تجاری

-285/2

-4/1

تراز
بودجه

-0/7

4/9

نرخ
بیکاری

6/4

7/5

رشد
اقتصادی

1

روابط اقتصادی ایران و هند در دورهای که کشورهای مطرح جهان
عرصه حضور در بازار ایران را خالی کرده بودند شکل و حجم تازهای به
خود گرفت .هند در شرایطی از فرصت خروج کشورهای اروپایی و مطرح
آسیایی از اقتصاد ایران به نفع خود استفاده کرد که به واسطه آنکه خریدار
عمده نفت ایران طی سالهای اخیر نیز بود ،بخش عمدهای از دالرهای
نفتی ایران را به بهانه تحریمهای مالی و بانکی نزد خود محبوس کرده بود.
و البته راهی را نیز پیش پای ایران برای دریافت پول فروش نفت قرار داده
بود؛ اینکه آنها روش تهاتر را در پیش گرفتند و طی سالهای اخیر بخشی
از پول نفت ایران را از طریق فروش کاالهای ضروری همچون برنج و سویا
و دانههای روغنی به ایران بازگرداندند .اما هندیها ظاهرا به دنبال توافق
وین و رفع کامل تحریمها علیه ایران این خطر را احساس کردهاند که دیگر
نمیتوانند بهمانند سالهای اخیر یک پای ثابت همکاریهای اقتصادی
با ایران باشند .آنها در حالی رفت و آمد هیاتهای اقتصادی و سفرای
بازرگانی کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران را نظاره میکنند که خود
نیز کمربندها را برای ورود به رقابت جدیتر در بازار ایران بستهاند .طی
ماه گذشته ،سفیر هند در ایران که ارتباط نزدیکی نیز با مسئوالن اتاقهای
بازرگانی کشور برقرار کرده ،مالقاتهایی با مسئوالن اتاق بازرگانی تهران
داشت تا در اتمسفر تازهای که برای اقتصاد ایران باز شده ،جایی نیز برای
هند بیابد .شاید از همین رو بود که سفر هیاتی از کنفدراسیون هند به تهران
برنامهریزی شد و این هیات بهزودی برای مذاکره با فعاالن اقتصادی ایران
راهی تهران میشود .به هر حال ،این روزها کشورهای صنعتی زیادی در
صف ورود به دور تازه همکاریها با ایران ایستادهاند و بخش خصوصی
ایران در مالقاتهای خود با همتایان خارجی ،اصرار و تاکید دارد که در
فصل تازه مناسبات اقتصادی ایران با جهان ،ورود تکنولوژی یک اصل
است و از این رو فعاالن اقتصادی ایران در شرایطی آنها را پای میز مذاکرات
در اتاق بازرگانی مالقات خواهند کرد که تنها با هدف فروش کاال به ایران
نیامده باشند و اقتصاد و صنعت ایران با کشورهایی دست همکاری خواهد
داد که سرمایهگذاری برای توسعه صنعتی و تجاری ایران را دنبال کنند.

سفیر آلمان در تهران کسی است که نشانی و شماره تماس اتاقهای
بازرگانی ایران و تهران را در دفتر یادداشت خود ثبت کردهاست.
او پیش از آنکه جنبوجوش اخیر در رفتوآمد شرکتهای
خارجی به تهران شدت بگیرد ،ارتباط خود را با اتاق بازرگانی شکل و
سازمان داد .او سال گذشته به بهانه آغاز به کار دوره  MBAدانشگاه
وولسفبورگ در اتاق تهران به پارلمان بخش خصوصی آمد و این
دوره را افتتاح کرد.
او به تازگی نیز همراه شرکتهای آلمانی براي دیدار با بنگاههای
اقتصادی ایرانی ،به اتاق بازرگانی آمد تا میخ تجارت دوباره ایران و
آلمان را محکم بکوبد.
تا پیش از سالهای دوری ایران از جامعه بینالملل ،آلمان یکی از
کشورهای شریک تجاری و صنعتی ایران بود ،اما با بروز اختالفات
سیاسی میان ایران و قدرتهای جهانی بر سر موضوع هستهای ،آلمان
نیز به مانند سایر کشورهای درگیر این ماجرا ،پایش را از همکاری
اقتصادی با ایران پس کشید .این خروج ،به جایی رسید که بر طبق
آمار تجارت خارجی ایران در سال گذشته ،آلمان در رده  72بازار
صادراتی ایران جای گرفت ،در حالی که ده سال پیش از آن ،این
کشور اروپایی چهارمین بازار صادراتی ایران بود.
نکته جالب اینکه مهمترین کاالی صادراتی ایران طی سالهای اخیر
به آلمان ،روده و شکمبه حیوانات بودهاست و این در حالی است که
این کشور یکی از بازارهای بزرگ صادراتی فرش ایران بود .بازگشت
آفتاب درخشان به آسمان مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و
کشورهای بزرگ و صنعتی جهان این نوید را میدهد که عقبماندگی
گذشته در داد و ستدها تا حدودی جبران شود.
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دیدهبان
دیدهبان
اصول راهنمای توسعه کسب و کار مسئوالنه

چاپ :انتشارات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

 24صفحه

1

شــرکتها به عنوان یک نظام فرعی ،تاثیر عمدهای بر نظام اجتماعی ميگذارند،
بنابراین ،فعالیت آنها نباید آسیبی به جامعه وارد کند و اگر زیانی از سوی شرکتها
به جامعه وارد شد ،شرکتها باید درصدد جبران آن برآیند .مسئولیت اجتماعی شرکتها
یا مسئولیت اجتماعی شــرکتی (سازمانی) به عنوان یک مســئولیت اخالقی در کنار
مســئولیت اقتصادی و حقوقی آنها قرار ميگیرد و شرکتها را به عنوان یکی از اعضای
جامعه معرفی ميکند .مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مجموعه وظایفی است که شرکتها
بایستی در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت ميکنند ،انجام
دهند .درواقع ،یکی از مهمترین اهداف مسئولیت اجتماعی ،تعریف زمینههاي مشارکت
سازمانها ،شرکتها و دیگر نهادها در جامعه و کمک به توسعه پایدار آن است .بازتاب
فعالیتهاي سازمان از نظر تأثیر آنها بر جامعه و محیط زیست ،عامل مهميدر سنجش
یآید.
عملکرد کلی سازمان به شمار م 
نظامنامه «اصول راهنمای توســعه کســب و کار مســئوالنه» به همت کمیســیون

مدیریتاقتصادیکشوردرشرایطتحریم(چالشهاوراهبردها)
مسئول پروژه :دکتر عبدالرسول قاسمی

ناظر علمی :دکتر ابراهیم بهادرانی

چاپ :انتشارات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

2

«مدیریت اقتصادي كشــور در شــرایط تحریم» عنوان پژوهشی است که
پیرامون مسائل مربوط به تحریمهای مختلف اقتصادی علیه ایران و به همت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران انجام شده است .این پژوهش به
ارزیابی چالشهای پیش روی اقتصاد در سه حوزه «انرژی ،بازرگانی و پول ،بانک
و بازار مالی» ميپردازد و راهبردهایی برای این سه حوزه ارائه ميدهد.
این تحقیق در هفت فصل ارائه شده اســت :در فصل اول که کلیات تحقیق است،
به بیان مســئله و ضرورت انجام پژوهش ميپردازد .در این فصل اهداف پژوهش،
بررســی روند تحریمها در اقتصاد ایران ،آسیبشناسی تحریمها بر اقتصاد ایران،
چالشهای متاثر از تحریمهای اقتصادی ،چالشهای موثر بر مدیریت تحریمهای
اقتصادی و نهایتــا ،ارائه راهبردها و تعییــن اولویت آنها بــه تفکیک حوزههای

راهنمای ازدیاد زیتون

تالیف :آندره فابری ،ج .بارتولینی ،ام .لومباردی و اس.جی .کیلیس

مترجم :دکتر مهدی علیزاده ،عضو هیات علميگروه باغبانی دانشــکده

تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چاپ:واحدانتشاراتاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیتهران:اسفند92

3

«راهنمای ازدیاد زیتون» کتابی است پیرامون اصول و روشهای علميو عملی
ازدیاد زیتون .این کتاب با همکاری دانشــگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و شــورای ملی زیتون ایران و با حمایت مالی کمیسیون کشاورزی و صنایع
غذایی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به چاپ رسیده است.
در مقدمه مولفان برای نسخه فارسی ،هدف اصلی کتاب چنین عنوان شده است...« :
تکنيسینها را جهت انجام کار در نهالستانهای زیتون توانمند سازد .عالوه بر آن برای
پژوهشگران زیتون ،این امکان را فراهم ميسازد تا اطالعات خود را در زمینه مهمترین
دستاوردهای علميپیرامون فرآیندهای زیستی و نکات فنی مرتبط با مراحل مختلف
يو
ازدیاد زیتون افزایش دهند .بیتردید محصول نهایی آمیزه خوبی از اطالعات علم 
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امور اجتماعی و تشکلهای این اتاق تهیه شده
اســت .این نظامنامــه ضمن ارائــه مفهومياز
مسئولیت اجتماعی ســازمانی ،به معرفی اصول
و استانداردهای مسئولیت اجتماعی ميپردازد.
همچنین در این نظامنامه به نقش مســئولیت
اجتماعی در مشــارکت و توســعه جامعه اشاره
میشود .نظامنامه حاضر ،هم براي سازمانهایی
که بهتازگی اجراي برنامههاي مسئولیت اجتماعی
خود را آغاز کردهاند و هم براي سازمانهایی که
در این زمینه تجربه بیشــتري دارند ،تهیه شده
اســت .تنظیمکنندگان این نظامنامه امیدوارند
این مجموعه بتواند اندیشههاي نوین را در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها و اهمیت
این بینش براي بنگاهها فراهم آورد.گزیدهای از مقدمــه...« :برگزاري اولین کنفرانس
مسئولیت اجتماعی سازمانها توسط نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران ،برگزاري اولین
جشنواره مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی
و فعالیتهاي برخی از شرکتهاي خصوصی و سازمانهاي غیردولتی ،نقطه آغازي در
زمینه طرح مفهوم و ادبیات این موضوع در ایران بود».
راهبردی عنوان شده است .جامعه آماری این
پژوهش نیز شــامل کلیه خبرگان حوزههای
راهبردی مشخصشــده اســت که با توجه به
زمان 20 ،نفر از این خبــرگان به عنوان نمونه
آماری انتخاب و در قالب گــروه کانونی و پنل
خبره گروهبندی شدند .در فصل دوم ،تعریفی
از تحریمهای اقتصادی و اهداف این تحریمها
ارائه شده و نیز انواع تحریمهای اقتصادی مورد
بررسی قرار گرفته است .فصل سوم به بررسی
روند تحریمها در اقتصــاد ایران ميپردازد .در
فصل چهارم ،آیندهپژوهی تحریمها و جذابیت
راهبردها بررسی ميشود .فصلهای پنجم ،ششــم و هفتم نیز به چالشها و ارائه
راهبردهایی در سه حوزه راهبردی مذکور ميپردازد.
راهبردهای ارائهشــده در این پژوهش ،به تفکیــک حوزههای راهبردی مختلف،
هرچند در ســطح کالن قابل طبقهبندی اســت ،اما با توجه به نقش تاثیرگذار و
بیبدیل آن بر فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

عملی بوده ،کتابچهای که در آن هم روشهای
سنتی و هم روشهای پیشرفته ازدیاد ،به طور
دقیق ،توضیح و تشریح شده است» ...
این کتاب مشــتمل بر هفت فصل است :فصل
اول ،به اصول و مبانی ازدیاد گیاهان و نیز اهمیت
ازدیاد زیتون و وضعیت کنونــی ازدیاد زیتون
ميپردازد .فصل دوم کتاب شامل بیولوژی گل
و میوه زیتون است .فصل ســوم ،اصول ازدیاد
زیتون به روش قلمه زدن را ارائه ميدهد .فصل
چهارم ،به اصول ازدیــاد زیتون به روش پیوند
زدن ميپردازد .اصول ازدیاد درونشیشــهای
زیتون نیز در فصل پنجم توضیح داده ميشود.
فصل ششم به گیاهان مادری ،ســاختارها ،تجهیزات و عملیات مربوط به نهالستان
زیتون اختصاص دارد و در فصل هفتم کتاب ،بهترین روش حفظ ذخایر ژنتیکی (رژم
پالسم) زیتون ،ارائه ميشود.
این کتاب ميتواند مورد استفاده اســتادان و دانشجویان رشته باغبانی و همچنین
تولیدکنندگان نهال و اعضای شورای ملی زیتون ایران قرار گیرد.
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