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امروز همگی فعاالن بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی بریک گذاره
تاکید دارند که«جامعه و اقتصاد ایران به سمت مدرن شدن روابط با سرعتی
قابل توجه پیش می روند».
جامعه اقتصادی ایران نزدیک به چهار دهه پس از انقالب اســامی،
دورانی نوین را تجربه می کند به این ترتیب که نسل جدیدی در اقتصاد ایران
ظهور کردهاند که ویژگیها ،خواستهها و رفتارهایی متفاوت از نسل گذشته
دارند .بنابراین خواسته یا ناخواســته جوانانی که به تازگی از دانشگاهها
فارغ التحصیل شدهاند یا اینکه طی چند سال گذشته به فضای مدیریتی
اقتصادیکشورقدمگذاشتهاند،بزودیجایگزیننسلیمیشوندکهدردهه
 40رشد پیدا کردند و در دهههای  50و  60به فعاالن اقتصادی کشور بدل
شدند .مسلم است که ما امروز در اقتصاد ایران شاهد تغییر نسل هستیم .اما
تحول در الیههای اجتماعی فضای کسب و کار کشور ،الزماتی جدید را نیز
برای خود خلق میکند .به این معنا که رفتارهای گذشته ما باید همخوان با
نیازهای امروز نسل جدید اقتصادی کشور شود .در این رهگذر اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران نمیتواند بی تفاوت از تحوالت اجتماعی
پیراموناشبه کار ادامه دهد .اتاق تهران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی
کشور و حامی بخش خصوصی ایران خود را ملزم میداند ،همگام با این
تحوالت فضای رفتاری و ذهنی خود را تغییر دهد .اما ما برای این دوران چه
اقداماتی انجام دادهایم و چه برنامههایی داریم:
ÁÁسایت اتاق تهران
اتاق تهران براساس مش خود خدمات متنوع و قابل توجهی به صاحبان
کارت های بازرگانی ارائه میدهد .برهمین اســاس سایت اتاق به عنوان
ویترین ارائه این خدمات نیاز به بازنگری در شیوه عملکرد و حتی ظاهر خود
رااحساس میکرد .سایتهای اتاقهای بازرگانی در سراسر جهان برمبنای
ارائه خدمات به اعضای خود فعالیت میکنند ولی به جهت برخی مالحظات
سایتهای ســازمانی در ایران اصوال ارائه خبر را برمعرفی خدمات مقدم
میدانند .ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم ،چنین فضایی را تغییر دهیم.
برهمینمبنامطالعاتگستردهایدرشیوهفعالیتسایتهایاتاقهایدیگر
کشورهای جهان به انجام رسید .همچنین کارشناسان خبره و کارآزموده
رسانه نیز به کمک ما آمدند تا شناختی دقیقتر از جامعه مخاطبان و البته
نیازهای آنها پیــدا کنیم .به این ترتیب پس از دو ماه کارشناســی دقیق
و فعالیت ســایت اتاق تهران به مرحله رونمایی و قرار گرفتن در دسترس
مخاطبان رسید .اما ما چه کردیم؟ سایت اتاق تهران در طراحی جدید خود
ارائه خدمت را از انتشار خبر جدا کردهاست چراکه ما باور داریم ،صاحبان
کســب و کار همزمان با اطالع از عملکرد اتاق به معنای خبرهای داخلی
نیاز به خدمات گسترده ،در دسترس و قابل قبول دارند .بنابراین با طراحی
مجدد سایت این امکان ایجاد شده که صاحبان محترم کارت بازرگانی یا
کسانی که قصد عضویت در اتاق تهران را دارند ،با تارنمایی مواجه میشوند
که خدمات ویژه و خاص اتاق را به سهولت و مطلوبیت در اختیار آنها قرار
میدهد .همچنین در کنار این ،اخبار ،دیدگاهها و نقطه نظرات کارشناسی
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در پنجرهای ویژه و جداگانه تحت
عنوان « وب سایت خبری» در معرض نقد و نگاه مخاطبان قرار گرفتهاست.
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ارائه خدمات مشاورهای در حوزههای مختلف مانند بانک ،بیمه ،مالیات و...و
امکان ایجاد ارتباطی دو سویه میان مخاطبان و کارشناسان خبره اتاق تهران
یکی از ویژگیهای سایت جدید است .اتاق تهران به این باوراعتقاد قلبی دارد
که یکی از شاخصترین راههای موفقیت ،برقراری رابطهایفعال و دوسویه
بین اتاق و اعضاست .بنابراین در طراحی جدید سایت سه امکان خاص ایجاد
شده است .اوال :اعضای اتاق میتوانند از طریق پنجرههای خاص دیدگاههای
کارشناسی و انتقادات خود را به اطالع هیات نمایندگان اتاق تهران برسانند.
دوما :اعضای اتاق این امکان را دارند که بدون واسطه و در سریعترین شکل
ممکن ،با 60عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به گفت و گوی بدون واسطه
و تبادل نظر بپردازند .اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز با استقبال از این
شیوه ارتباطی ،به پاسخگویی به صاحبان کارت بازرگانی میپردازند .سوما:
اعضای اتاق تهران و حتی صاحبان کسب و کاری که هنوز به عضویت اتاق
در نیامدهاند ،این امکان را دارند که از طریق سایت اتاق تهران به گفت و گوی
مستقیم با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بپردازند .دامنه این گفت و گوها
نیز از حوزه موضوعات پیرامون اتاق آغاز میشود و قطعا تا فضای نقد و تحلیل
اقتصاد ایران پیش میرود .برهمین اساس اتاق خود را مکلف کرده تا ارتباط
فعال با اعضای خود را با دوراندیشی تکامل دهد .براساس برنامهریزیهای
صورت گرفته برای سهولت بیشتر ارتباطی و اطالع رسانی بین اعضای و
مجموعه اتاق تهران بزودی اپلیکیشن ویژه اتاق نیز در دسترس صاحبان
کارت بازرگانی قرار میگیرد .بنابراین اولین و شاخصترین الزام زیست در
دنیای مدرن ارتباطی ،امروز در اتاق تهران محقق شده و امیدواریم این روند
با شتابی قابل قبول به سمت توسعه بیشتر هدایت شود.
ÁÁاتاق شفافتر از گذشته
اتاق تهران به این باور رســیده که صاحبان کارت بازرگانی و اعضای
پارلمان بخشخصوصی ،حق دارند از جزئیات جلسات هیات نمایندگان در
شیوهای بدون واسطه مطلع شوند .بنابراین طی زمانی کوتاه و برای اولین
بار در تاریخ اتاقهای بازرگانی ایران ،جلسات هیات نمایندگان به صورت
زنده از طریق سایت اتاق در اختیار مخاطبان قرار میگیرد .پخش مستقیم
جلسات هیات نمایندگان از طریق اینترنت ،به فعاالن بخش خصوصی این
امکان را میدهد که رفتارها ،عملکردها و نظرات اعضای هیات نمایندگان
را به معرض نقد قرار دهند و به خوبی مطلع شــوند که این جمع چگونه
از منافع و خواســته های آنها دفاع می کنند .پخش زنده جلسات هیات
نمایندگان اتاق تهران ،اولین و موثرترین گام در جهت شفافیت بیشتر در
پارلمان بخش خصوصی است .ما به مفهموم اتاق شیشهای برای تمامی
اعضا اعتقاد و باور داریم.
ÁÁنشریه اتاق برای همه اعضاء
در دنیای امروز رســیدن به تحلیل دقیق از روندهــای اقتصادی ،به
عنوان یک شاخص کلیدی برای موفقیت به شمار میآید .امروز همگی
ما در بخشخصوصی خود را ملزم به بهرهگیری از نظرات کارشناســی و
نقدهای علمی میدانیم .برهمین اساس هم نشریه اتاق تهران یعنی مجله
آیندهنگر ،با تغییر شــیوه فعالیتهای خود دو شاخص را به عنوان هدف
انتخاب کردهاست .اوال:مجله آیندهنگر تمامی تالش خود را به کار میبندد

تا دیدگاههای نخبگان در مورد وقایع روز اقتصــادی را در اختیار بخش
خصوصی قرار دهد .دوما :با افزایش تیراژ نشریه به 15هزار نسخه این امکان
ایجاد شده تا ماهنامه آیندهنگر در هفته دوم هر ماه به آدرس پستی تمامی
صاحبان کارتهای بازرگانی و کارتهای عضویت اتاق تهران ارسال شود.
اتاق تهران این اقدام را مسولیت اجتماعی خود میداند و امروز خرسند است
که این نشریه را به پلی برای ارتباط بیشتر بین اتاق و اعضا تبدیل میکند.
صاحبان کسب و کار و فعاالن بخش خصوصی نیز میتوانند از طریق ارسال
مطالب و دیدگاههای خود به دفتر نشریه،امکان ارائه تحلیلهای جامع و
منطقی را فراهم کنند.
گ ما
ÁÁافزایش دانش مسولیت بزر 
بخش خصوصی ایران امروز با توجه به تحوالت سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی گسترده در کشور خود را بی نیاز از ارتقاء دانش نمیبیند .فضای
اقتصادیپساتحریمامکانتقویتاقتصادایرانرامهیاکردهولیاقتصادایران
طی تمامی سالهای گذشته تحت فشارهای شدید بوده و امروز همزمان
به تالش برای خروج از رکود به توســعه دانش برای رسیدن به روزهای
رونق نیاز دارد .توسعه دانش به بخش خصوصی ایران کمک میکند که
فهم دقیقی از موقعیت پیش روی کشور بدست آورد .بنابراین اتاق تهران
یکی از شاخصترین برنامه های خود را امکان برقراری ارتباط میان جامعه
نخبگان و اعضای اتاق قرار داده است .جلســات «راهبردهای اقتصادی
کشور» برهمین مبنا در اتاق تهران تشکیل شده و طی ماههای آینده نیز
ادامه مییابد .در اولین جلسه راهبردهای اقتصاد ایران ،اقتصاددانان نام آشنا
وسرشناسیهمچوندکترمحمدطبیبیان،دکترفرهادنیلیودکترموسی
غنینژاد حضور داشتند و به تحلیل فضای اقتصادی پساتحریم پرداختند.
طی ماههای آینده نیز این نشستها با حضور نخبگان اقتصادی کشور در
اتاق تهران تداوم مییابد و برای انعکاس بیشتر و بهرهگیری تمامی اعضای
اتاق از این درس گفتارها ،نشســتها به صورت زنده از طریق سایت اتاق
تهران برای اعضای محترم پخش میشود .همچنین تا پایان سال جاری
همایشی آیندهنگرانه در مورد اقتصاد ایران و مشکالت آن به همت اتاق
تهران با حضور جمع کثیری از نخبگان و مسوالن عالی رتبه کشور برگزار
میشود .این همایش تالش میکند 10،بحران بزرگ اقتصاد ایران طی10
سال آینده را پیش بینی و به کمک تحلیلگران برای حل آنها راهحلهایی
ارائه دهد .همگی این اقدامات در جهت توسعه دانش در فضای اقتصادی
ایران صورت میگیرد و امید است صاحبان محترم کسب و کار با رصد دقیق
این برنامهها و نقد آنها ،اتاق را برای رسیدن به رفتاری مطلوب یاری کنند.
ÁÁفضای پساتحریم و الزامات آن
طی هفتههای گذشته در مورد فضای اقتصادی پساتحریم بسیار گفته
شدهاست .همگی ما امروز میدانیم در دوران پساتحریم اقتصاد ایران نیازها
دارد و الزماتی را باید رعایت کند .براساس همین نیازسنجی در اتاق تهران
اقدامات کارشناسی قابل توجهی برای حضور موثر در فضای پساتحریم
انجام شدهاست .همچنین کمیتههای مختلفی در اتاق فعالیتهای خود
را آغاز کردهاند تا هرچه زودتر برنامههای اجرایی وعملیاتی را برای دوران
پساتحریم تنظیم و تدوین کنند .برهمین اساس تالش میکنیم ،با ارائه
برنامههایمشخصراهبردهاییبرایساماندهیحضورهیاتهایخارجی
در ایران را تنظیم کنیم .به طور حتم طی هفتههای آینده تهران به پایگاه
اصلی حضور این هیاتها تبدیل میشود و دست آوردهای این حضور را نیز
در اختیار بخش خصوصی کشور قرار میگیرد.
ÁÁدنیای مدرن و کسب و کارهای نوین
زیست در دنیای مدرن و ادامه کسب و کار در این شرایط باید با پذیرش
ویژگیهای دنیای امروز همراه باشد .طی یکسال گذشته بارها اصطالح

«اســتارتاپ»ها به گوش همگی فعاالن بخش خصوصی خوردهاســت.
استارتاپها مجموعههای مبتکرانه و خالقهاند که ایدههای نوین و روزآمد
را برای کسب و کار ارائه میدهند .نکته بسیار قابل توجه و امیدوارکننده
این مجموعههای جدید ،حضور جوانان در آنهاســت .استارتاپها اصوال
توسط نسل جدید اقتصادی ایران اداره و هدایت میشوند و نشاط جوانی
و شــور ماجراجویی آنها به طور قطع کمک میکند تــا ایدههای نوین
برای کســب و کارهای مبتکرانه در اقتصاد ایران ارائه شود .اتاق تهران به
این نســل نه میتواند و نه میخواهد که بی تفاوت باشد .برهمین اساس
برنامهریزیهای دقیق و کارشناسی در اتاق تهران صورت گرفته تا بزودی
و بابرگزاریجشنوارهای ارائه خدمات به مجموعه های موسوم به استارتاپها
در دل پارلمان بخش خصوصی آغاز شود .ما امیدواریم با جذب جوانان به
محیط کسب و کار و همچنین ایجاد امکاناتی قابل توجه برای آنها ،سهم
خود در یاری رسانی به این نسل پویا و سرزنده را ایفا کنیم.
ÁÁکمیسیونهای فعال و پویا
خوشبختانه کمیسیونهای اتاق تهران با بهرهگیری از دانش و تجربه
اعضا ،حضور موثر خبرگان تشــکلهای بخش خصوصــی و همچنین
کارشناسان متعهد و با کارآزموده کشور ،طی ماههای گذشته به شدت فعال
شدهاند .کمیسیونهای اتاق تهران تمامی تالش خود را به کار بستهاند تا
با رصد دقیق مشکالت اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای علمی و منطقی
برای حل آنها ،مسولیت اجتماعی و حرفهای خود را به دقت انجام دهند.
امروز مخاطبان اتاق تهران میتوانند با بررســی عملکرد ماههای گذشته
کمیسیونهای اتاق به خوبی در جریان اقدامات انجام شده در این محافل
کارشناسیقرارگیرند.امیدواریمباتوسعهفعالیتکمیسیونهایاتاقتهران،
نتیجه عمل کارشناسی بیش از گذشته در اقتصاد ایران خودنمایی کند.
همگی این اقداماتی که به آنها اشاره شد ،گام های اولیه برای خدمترسانی
به بخش خصوصی ایران اســت .اتاق تهران امیدوار است با توسعه ارتباط
دوسویه و پویا بین خود و اعضاء هر روز در مسیر توسعه بیشتر و کیفی تر
خدمات گام بردارد .تنها انتظار امروز ما از فعاالن بخش خصوصی این است
که با ارائه نقدها و دیدگاه های خود در مورد برنامه ها و اقدامات اتاق تهران،
ما را در جهت خدمت رسانی واقعی و موثر به بخش خصوصی یاری کنند.

سایت اتاق به
عنوان ویترین
ارائه این خدمات
نیاز به بازنگری
در شیوه عملکرد
و حتی ظاهر
خود رااحساس
میکرد .سایتهای
اتاقهای بازرگانی
در سراسر
جهانبرمبنای
ارائه خدمات به
اعضای خود
فعالیتمیکنند
ولی به جهت
برخی مالحظات
سایتهای
سازمانی در ایران
اصوال ارائه خبر را
برمعرفیخدمات
مقدم میدانند.
ما در اتاق تهران
تصمیمگرفتیم،
چنین فضایی را
تغییردهیم
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اعالنات
اعالنات
خنثی

ترسبازاررافراگرفت
شاخص ترس و ریسک پذیری ،شاخصی است که پایگاه خبری-تحلیلی سی
ان ان مانی هر روز مشخص می کند .این شاخص نشان می دهد کدام احساس در
بازار غلبه دارد .وقتی شاخص در طیف «ترس» قرار دارد بدین معناست که سرمایه
گذاران ریسک کمتری برای سرمایه گذاری در بازار جهانی می کنند اما وقتی در
سوی دیگر طیف که «ریسک پذیری» اســت قرار می گیرد یعنی تمایل سرمایه
گذاران برای ریسک کردن و سرمایه گذاری باال می رود .البته وضعیت «خنثی»
نیز وجود دارد .بازار طی یک سال گذشته روی عدد ( 46خنثی) قرار داشته است.
در یک ماه اخیر اما به سمت وضعیت ترس حرکت کرده و با عدد  10روی وضعیت
«حداکثر ترس» قرار گرفته است .در یک هفته گذشته نیز این عدد روی  10قرار
داشته داشته است .در روز یکشنبه  22شهریور این شاخص عدد  14را نشان داده
است که باز هم وضعیت «حداکثر ترس» است .در این شرایط سرمایه گذاران ریسک
نمی کنند یا خیلی کمتر ریسک می کنند .نمودار مقابل وضعیت این شاخص طی
یکماه گذشته را نشان می دهد.دار

ریسک پذیری

صنایعکوچک،آبرفتند

یودارایی اذعانکردهاست که رشد اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط هنوز ظاهر نشدهاست .علی
وزیر امور اقتصاد 
طیبنیا در نشستی که با مدیران بانکها داشت ،اعالمکرد :اگر چه سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد اما عمدتا به
خاطر صنایع بزرگ بود .به اعتقاد طیب نیا ،تنگنای اعتباری از مشکالت بخش تولید است .او همچنین بیان کرد :بخش
تولید با کمبود منابع و نرخ سودهای باال مواجه است .بخش تولید چند سال دچار رکود بوده و نمیتواند نرخ باالی سود را
تحمل کند .پیدا کردن راهحلی که هم مشکل محدودیت عرضه منابع را حل کند و هم با سیاستهای غیرتورمی دولت
سازگار باشد از پیچیدگیهای سیاستگذاری دولت به حساب میآید.

پایمدیرانبانکیبهاتاقبازشد

کمیسیون بازار پول و سرمایه یکی از جلسات شهریورماه خود را با حضور رئیسکلسابق بانکمرکزی و چند مدیر
بانکی برگزار کرد .در این جلسه که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و سید حامد واحدی عضو هیاترئیسه اتاق
حضور داشتند ،مدیران عامل و نمایندگان برخی از بانکهای بزرگ کشور به بیان دیدگاههای خود در مورد دغدغههای
بخشخصوصی پرداختند .محمود بهمنی رییس سابق بانکمرکزی به عنوان یک فعال بازار مالی ،دیدگاههای خود
توگوی رو در رو بانکها
برای خروج نظام بانکی از مشکالت را مطرح کرد .این نشست با هدف ایجاد فضایی برای گف 
و بنگاههای تولیدی برگزارشد و طی آن هم صاحبان بانکها از مشکالت و گرفتاریهای خود گفتند هم آنکه فعاالن
اقتصادی انتظارات خود از نظام پولی و مالی را بیان کردند که عمدتا بر تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی
از طریق سیستم بانکی متمرکز بود .در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه ،علیاشرف افخمی مدیرعامل بانک
تومعدن ،کوروش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان و علی صالحآبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات حضور
صنع 
داشتند .همچنین نمایندگانی از هیات مدیره بانکهای پاسارگاد ،ملت ،کارآفرین و صادرات به این جلسه آمدهبودند.

برگزاری دوره MBAدر اتاق تهران

اتاق تهران با همکاری دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،هفتمین دوره كاربردی كوتاه مدتMBA
به مدت یکسال و با گرایش عمومی را برگزار میکند .اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران این دوره کاربردی
را برای مدیران و کارشناســان ارشد در بنگاههای اقتصادی برگزار میکند .این دوره به گونهای طراحی شدهاست که
مدیران بنگاههای اقتصادی با مفاهیم نوین مدیریتی آشنا شوند و توانایی تدوین برنامه و مدیریت برای موفقیت در فضای
رقابتی را کسب کنند .مخاطبان این دوره ،مدیران و کارشناسان شرکتها ،سازمانها و اعضای اتاقهایبازرگانی هستند.
مدت برگزاری این دوره ،یکسال و شامل  9درس و هر درس به مدت  24ساعت است.

8
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ترس حداکثری

رشداقتصادیکاهشمییابد؟

معاون اول رییسجمهور از افزایش موجودی انبارها و کاهش
تقاضا در بازار به عنوان نشــانههای رکود یاد کردهاســت .اسحاق
جهانگیری میگوید :متاسفانه برخی تصور میکنند با اجرای توافق
هستهای قیمتها به یکباره شکســته میشوند که این تصور بازار
را با رکود مواجهکردهاســت .معاون اول رئیس جمهور در دیداری
که با مدیران بانکها داشــت اعالم کرد که امسال رشد اقتصادی
سال گذشته تکرار نمیشود .جهانگیری اینگونه موضوع نرخ رشد
اقتصادی را تحلیل میکند :در سال 93وضعیت بودج ه دولت نسبت
به سال جاری بهتر بود ضمن آنکه امیدی که با روی کار آمدن دولت
یازدهم در میان مردم ایجاد شدهبود ،باعث شد تا بخش خصوصی
وارد میدان شــود و مجموع این مسائل موجبات رشد اقتصادی 3
درصدی در ســال  93را فراهم کرد .تصور میشد این میزان رشد
مثبت اقتصادی در سال  94نیز استمرار پیدا خواهدکرد اما به دالیل
مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت
دولت در بخش بودجه ،متاســفانه رشــد اقتصادی  3درصد سال
گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد .اسحاق جهانگیری در اظهار
نظری دیگر اعالم کرد :پیشبینی میکنم که سال 95یکی از بهترین
سالهای رونق اقتصادی کشور خواهد بود و برای تحقق این امر باید
ابتدا سختیهای کوتاه مدت و گذرا را تحمل کنیم.

ترس

اتاقتهران با بررسی دقیق قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم که به تازگی برای اجرا ابالغشدهاست ،موارد تفاوت قانون جدید و قانون سابق را استخراج
کرد و آن را در اختیار اعضایاتاق قراردادهاست .همچنین در این گزارش موارد مرتبط این قانون با موضوع «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر» هم مورد توجه
قرارگرفتهاست .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران ،از برگزاری دورههای آموزشی برای اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی در زمینه مالیات خبر داد.

سهم ارزش صادرات در بخشهای عمده طی چهار ماهه 94

چهکاالییصادرمیکنیم؟

صنعت

 32.2درصد

آمارهای رسمی گمرک نشان میدهد که در  5ماه نخست امسال ،صادرات با کاهش  15درصدی و واردات
با نزول  20درصدی مواجهشدهاست .ولیاهللافخمی راد معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت
معتقداست که کاهش قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در کاهش صادرات داشته چراکه این موضوع موجب افول
قیمت میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی شدهاست .طبق گزارشهای آماری سازمان توسعه تجارت،
ارزش صادرات در  4ماه نخست امسال به  14میلیارد و  15میلیون دالر رسیدهاست .طبق آمارهای سازمان
توسعه تجارت ،بیشترین کاهش صادرات در میان بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به میعانات گازی بوده
که افت 39درصدی نسبت به 4ماهه سال گذشته داشتهاست .طبق این آمار ،صادرات محصوالت پتروشمی با
وجود افزایش  39درصدی در وزن ،از نظر ارزش افزایش  0.16درصدی داشتهاست .صادرات کاالهای صنعتی
از نظر وزن با کاهش  4درصدی و از نظر ارزش با کاهش  0.4درصدی مواجه شدهاند .در این مدت صادرات
فرش و صنایع دستی با کاهش 40درصدی از نظر وزن و افول 24درصدی از نظر ارزش مواجهشدهاست .میزان
کاهش صادرات در بخش محصوالت کشاورزی نیز از نظر وزن  15درصد و از نظر ارزش  8درصد بودهاست.
در بخش معدن میزان صادرات طی  4ماه ابتدایی امسال با کاهش  53درصدی از نظر وزن و افول  56درصدی
از نظر ارزش روبرو بودهاست.

مسکندرغمرکوددائمی

آمارهای رســمی از عمیقتر شــدن رکود در صنعت ساختمان کشور
حکایت دارد .طبق اعالم مرکز آمار ایران تعداد پروانههای ساختمانی صادر
شده در سال  93از سوی شهرداریهای کشــور با کاهش  41.7درصدی
نسبت به ســال قبل از آن مواجهشدهاست .وابســتگی صنایع دیگر نظیر
سیمان و مصالح ساختمانی به صنعت ساختمان نیز موجب سرایت رکود
ساختوساز به این صنایع شدهاســت .طبق گزارش مرکز آمار ایران رکود
ساختوساز در تهران بیشــتر از میانگین کشور بودهاست به طوری که در
سال  93تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در تهران با کاهش 52.3
درصدی مواجهشدهاست .بر این اساس  8.4درصد از کل پروانههای احداث
ساختمان صادر شده از سوی شهرداریهای کشور در تهران بودهاست .از
نظر مساحت زیربنای مسکونی در پروانههای احداث ساختمان ،شهر تهران
سهم  23درصدی از کل کشــور داشتهاست .از مجموع پروانههای احداث
ساختمان صادرشده از سوی شهرداریهای شهر تهران در حدود 0.9درصد
برای احداث ساختمانهای یک طبقه 0.8درصد برای احداث ساختمانهای
دو طبقه 1.4 ،درصد برای احداث ساختمانهای سه طبقه 5.5 ،درصد برای
احداث ساختمانهای چهار طبقه و 91.4درصد برای احداث ساختمانهای
پنج طبقه و بیشتر صادرشدهاست .تعداد واحدهای مسکونی پیشبینی شده
در پروانههای احداث ساختمان در سال  1393بالغ بر  83هزار و  112واحد
بودهاست که  86.6درصدآن مربوط به واحدهای مسکونی است.

پتروشیمی

 33.5درصد

میعانات گازی

 22.9درصد
معدن

 1.7درصد
کشاورزی

 8.2درصد

فرش و صنایع دستی

 0.5درصد

دوراناقتصاددولتیبهسرآمدهاست

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران معتقد است که دوران اقتصاد
دولتی و متکی به نفت به سرآمدهاست .محسن جاللپور ،در دیدار با نمایندهولیفقیه
در مازندران با یبان اینکه تحریمها خوب این مطلب را به منتقل کردند که اقتصاد دولتی
و اقتصاد متکی بر نفت شکنندهاست ،گفت :دوره بودجههای عمرانی از سوی دولت
تمام شده و از این پس باید ریل اقتصاد کشور در مسیر خصوصیسازی و با حضور بخش
خصوصی اداره شود .رئیس اتاق ایران تاکید کرد که باید مواظب باشیم تا در مسیر
اقتصاد مقاومتی و دوره پساتحریم راه را اشتباه نرویم.

صادراتازپیشبینیها  جاماند

گزارشهای آماری سازمان توسعه تجارت ایران نشــان میدهد که برای سال جاری هدف  55میلیارد دالری در
صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در نظر گرفتهشدهاست .آمارهای تجاری مربوط به 4ماه نخست امسال
نشان میدهد که حجم صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و خدمات در این مدت به  10میلیارد و 804
میلیون دالر رسیدهاست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  4درصد کاهش را نشان میدهد .برای رسیدن به هدف
صادرات 55میلیارد دالری ،باید یک سوم این مسیر در چهارماه ابتدایی امسال طی میشود اما حدود یک پنجم این مسیر
طی شدهاست که نشاندهنده عقبماندگی از اهداف صادراتی است .برایناساس برآوردشدهبود که در  4ماه ابتدایی
امسال حجم صادرات به  18میلیارد و  333میلیون دالر برسد که در عمل فاصله زیادی با این هدف وجود دارد .عمال
 59درصد از هدف صادراتی در  4ماهه امسال محقق شدهاست و کسری  41درصدی در این بخش مشاهده میشود.

سالآیندهمنتظرتورم 10درصدیباشید

بخشنامه بودجه سال  95از سوي رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي كشور ابالغشد تا براساس چارچوب تعيين
شده ،پيشنهادات دستگاهها براي سال آينده ارائه شود .سخنگوي دولت اعالمكردهاست كه طبق رويه دو سال گذشته،
اليحه بودجه در موعد مقرر يعني نيمه آذرماه به مجلس ارائه خواهدشــد .آنطور كه نوبخت عنوان كردهاســت ،اين
بودجه بر اساس شرايط پس از تحريم نوشتهخواهدشد .در بخشنامه بودجه سال  95به پيشبيني نرخ تورم و نرخ رشد
اقتصادي به طور دقيق اشاره نشده اما كلياتي از اين مباحث مورد توجه قرار گرفتهاست .در بخشنامه بودجه از دستگاهها
خواستهشدهاست تا بودجه جاري افزايش 10درصدي حقوق براي كارمندان در نظر بگيرند .با اين حساب به نظر ميرسد
پيشبيني دولت از نرخ تورم در سال آينده حدود  10درصد است.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهل ،مهر 1394

9

اعالنات
ترجمه :آیدا هماوندی

ایرانشریکتجاریافغانهاشد

روابط اقتصادي ايران و افغانستان بخصوص در زمينه صادرات ايران در حال گسترشاست .وزیر
کشورایرانعبدالرضارحمانیفضليدر 3سپتامبربهافغانستانرفتتادریککنفرانسبینالمللی
برای بازسازی اقتصاد افغانستان شرکت کند و زمینه افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور را فراهم سازد .عبدالهادی
فرهنگ ،رایزن تجاری سفارت افغانستان در تهران گفت که تجارت بین دو کشور از 100میلیون دالر به 2.55میلیارد دالر
افزایش یافتهاست .به گفته وی صادرات ایران به افغانستان  2.5میلیارد دالر و واردات از افغانستان  50میلیارد دالر است.

پساتحریمایرانیبهروایتبانکجهانی

نگاهطالیسیاهبهایراندوختهشد

بانك جهاني در گزارشي وضعيت اقتصاد ايران پس از توافق هستهاي و لغو تحريمها را مورد بررسي
قراردادهاست .برايناساس اذعان داشته كه لغو تحریمهای مربوط به برنامههای هستهای ایران ،تاثیر
قابل توجهی بر بازار جهانی نفت ،اقتصاد ایران و شرکای تجاری این کشور خواهد گذاشت .بازگشت کامل ایران به بازار
جهانی باعث افزایش تولید حدود یک میلیون بشکه نفت در روز خواهدشد .در سال آینده قیمت هر بشکه نفت 10دالر
کاهش مییابد ،طبق گزارش بانک جهانی انتظار میرود که رشد اقتصادی در ایران از 3درصد به 5درصد در سال2016
افزایش یابد .اگر توافق انجام شده در  14جوالی  2015به تصویب برسد و ایران فعالیتهای هسته ای خود را کاهش
بدهــد ،تحریمها توســط ایالــت متحــده و اتحادیــه اروپا
برداشتهخواهدشد .در فصلنامه اقتصادی بانک جهانی خاورمیانه
و شمال آفریقا ( ،)MENAدر قسمت پیامدهای اقتصادی رفع
تحریم ایران ،نگاهی به ظرفیت بیشتر صادرات نفت ایران دارد که
این افزایش بهبود اقتصادی کشــور را ســرعت میبخشــد.
صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا ،از جمله کشورهای
حوزه خلیج و لیبی ،ســود صادرات کمی دریافت میکنند .در
حالی که واردکنندگان نفت در منطقــه مانند تونس و مصر از
قیمتهای پایین جهانی بهره میبرند .شــانتایانن دواراجان
اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت« :سختگیریهای تحریم در
سال  2012منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران و دو سال
رشد اقتصادی منفی شد ،اما انتظار میرود که حذف تحریم به افزایش صادرات و احیای اقتصاد کمک کند ».هزینههای
اضافی تجاری نیز سقوط خواهد کرد ،ما شاهد افزایش ،نه تنها در حجم بلکه در ارزش تجارت نفتی و غیرنفتی خواهیمبود.
گزارش بانکی تخمین میزند که همچنین صادرات از ایران نهایتا افزایش خواهدیافت که  17میلیارد دالر است و 3.5
درصد از تولید ناخالص داخلی را تشــکیل می دهد .بریتانیا ،چین ،هند ،ترکیه و عربستان سعودی در میان کشورها
بیشترین رابطه تجاری را با ایران پس از تحریمها خواهندداشت .سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران ممکن است
حدود  3میلیارد دالر در سال افزایش یابد یعنی دو برابر نرخ فعلی ،اما هنوز پایینتر از نقطه اوجاش در سال  2003است.
لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی خاورمیانه و شــمال آفریقا و نویسنده این گزارش گفت« :پس از توافقات ،عالقه
شرکتهای چند ملیتی برای سرمایهگذاری در ایران ،به ویژه در بخش نفت و گاز افزایش یافته است ».او در ادامه افزود:
«این روند به لغو تحریمها سرعت میبخشد و سرمایهزا است همچنین باعث ارتقا فناوری در بخش نفت ایران میشود».
لغو تحریمها یک ثروت بادآورده برای ایران است .ایران در چارچوب یک سیاست درست اقتصادی میتواند از این ثروت
در جهت رشد اقتصادی کشور بهره گیرد.

خطلولهگازبهمقصدمیرسد
خط لوله صادرات گاز به پاكستان از موضوعاتي است كه در سالهاي
تحريم با وجود توافق دو طرف ،مسكوت ماندهاست .جواد ظریف ،وزیر
امور خارجه ایران در سفرش به اسالم آباد با نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان درباره خطوط لوله گاز
ایران و پاکستان ( )IPصحبت كردهاست .ایران در حالحاضر ،دو میلیارد دالر برای کشیدن خطوط
لولهگاز سرمایهگذاری کردهاست و چین نیز پاکستان را در این پروژه تامین مالی میکند .ظریف
10
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گزارش آژانس بينالملليانرژي نشان ميدهد كه توافق هستهای
تاثیری زیادی بر قیمت نفت دارد .اما تاثیر ظهور مجدد ایران در
اقتصاد جهانی فراتر خواهدرفت .از سال 2012که تحریمها بر ایران احمال شد
بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی حذف شدهاست .آژانس
بینالمللی انرژی گفتهاست که اگر تحریمها برداشته شود ایران در مدت چند
ماه میتواند تولید نفت را بین  600هزار تا  800هزار بشكه در روز افزایش دهد.
غالبا گفته میشود که ایران  130دالر برای هر بشکه نفت نیاز دارد تا بودجه را
به تعادل برساند و به نظر میرسد که تمایل دارد تا برای شروع ،درآمد خود را به
صورت نقدی دریافت کند .از طرفی تولیدکنندگان نفت در جهان مشکالت
دیگری را نیز پیشرو دارند برای مثال وزیر نفت عربستان سعودی علیالنعیمی
هشدار دادهاست که تقاضا برای نفت ممکن است در اواسط این قرن کم شود و
جایش را به منابع خورشیدی بدهد.

کاهش صادرات از نوعهندی

گزارشرويترزنشانميدهدكهوارداتنفت
هند از ایران  27درصد در  5ماه گذشــته
کاهش داشتهاست .از اواســط ماه سپتامبر نفت اسار ،پاالیشگاه منگلور و
شرکتخصوصیپتروشیمیواحدهاییدرپاالیشگاهخودرابرایحدود یک
ماه خواهند بســت که منجر به کاهش خرید نفت نسبت به ماه گذشته
میشــود .در ماه اوت ،هند در روز  198هزار و  800بشــکه نفت ایران را
خریداری کرد که  7.7درصد کمتر از ماه جوالی است .با وجود این کاهش،
انتظار میرود که هند واردات خود را به دلیل لغو تحریمهای ایران افزایش
دهد .ایران دومین تامینکننده نفت هند در سال مالی  31مارس 2007
بودهاست ،اما در سال مالی گذشته به دلیل تحریمها به مقام هفتم سقوط
کردهاســت .هند چهارمین مصرف کننده نفت در جهان است و دومین
مشتری ایران بعد از چین به حساب میآید .دادهها نشان میدهند هند 21
درصد کمتر از  214هزار و  100بشکه در روز در هشت ماه اول سال جاری
از ایران نفت خریدهاست.

اظهارکرد که پس از برداشتهشدن تحریمها تا اواخر  2015و اوایل  2016این پروژه دردست اجرا
قرار میگیرد .آسیا تایمز در گزارش گفتهاست که اگر خطوط لولهگاز مورد بحث به اجرا برسد تمام
حمالت پیدرپــی اوباما و بوش به هیچ مبدل میشــود .پس از تحریمها ایران به اقیانوســی از
سرمایهگذاری ،بالغ بر 180میلیارد دالر نیاز دارد تا زیرساختهای انرژی را به روز کند و در رقابت با
گازپروم بتواند صادرات گاز طبیعی به اروپا را شروع کند .خطوط لوله نقش مهمی را در آینده نزدیک
در آسیا ایفا میکند و جنوبغربی (عراق و عمان) را به جنوب آسیا (پاکستان) متصل میکند .این
درحالی اســت که چین روی هر پروژه مربوط به افزایش تولید گاز طبیعی ایران سرمایهگذاری
میکند.

هیاتهای سیاسی و اقتصادی اسپانیا و اتریش در ماه گذشته به تهران آمدند و دیدارهایی در سطوح مختلف از سر گذراندند .حسن روحانی در دیدار با وزیر
امور خارجه اسپانیا اعالم کرد که تهران در شرایط جدید و پس از توافق وین از حضور سرمایهگذاران و کارآفرینان خارجی استقبال میکند .در زمینه انرژی،
نفت و گاز و صنایع پایین دستی ،زیرساختها ،مسایل علمی و دانشگاهی ،همکاری مراکز تحقیقاتی و گردشگری ،ظرفیتهای فراوانی در ایران وجود دارد که
میتواند منجر به افزایش همکاریهای بخش خصوصی دو کشور شود.

معنيتوافقایرانبرایاقتصادجهان
به گفته اقتصاددان ارشد خاورمیانه و آفریقایشمالی به وضوح
ایران برندهبزرگ توافق است که با  388میلیارد دالر به احتمال
زیاد به  6درصد رشد اقتصادی در اوایل سال  2016خواهدرسید.
طبق گزارش بلومبرگ ،ایران چهارمین ذخایر نفت را در جهان دارد و تا سال 2016
تولیدش را به هشتصد هزار بشکه در روز میرساند .با توجه به گزارشی که از کارنی منتشر
شد با این حال حتی اگر یک درصد از عرضه جهانی نفت را داشتهباشد تاثیر چندانی بر
بازار نخواهدداشت .این شرکت پیشبینی کردهاست که قیمت نفت برنت در سال 2016
احتماال حدود  45تا  65دالر برای هر بشکه شود .حتی پس از توافق هستهای بسیاری از
شرکتهایآمریکایینمیتوانندباایرانمعاملهکنند.جورجعابد،مشاورارشدومدیرآفریقا
و خاورمیانه این توافق یک سر سوزن هم اقتصاد آمریکا را جابه جا نمیکند و برروی رشد
اقتصادی این کشور تاثیری نخواهدداشت .اما در صنعت هوانوردی ،این توافق خواستار
اعطای مجوز برای فروش هواپیمای مسافربری تجاری توسط آمریکا است و ایران به 20
میلیارد دالر سرمایه احتیاج دارد تا هواپیماهای از کار افتاده را جایگزین کند.
همچنین شرکتهایی در ایالت متحده هستند که این توافق را نوعی تهدید برای خود
میدانند مانند تولیدکنندگان پسته در کالیفرنیا .پسته ایران در سالگذشته به ارزش بیش
از یک میلیارد دالر بودهاست .در توافق نامه به ایران اجازه دادهشده تا پسته به آمریکا صادر

رابطههاتغییرکرد:چینبعدازتحریمایران

کند و این مسئله کشاورزان پسته آمریکا را نگران میکند.
اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران در قبل از تحریمها بوده که بالغ بر  32میلیارد دالر
مبادالت تجاری داشتهاست ولی با سخت شدن تحریمها به  9میلیارد دالر کاهشیافته.
براساس آمار بلومبرگ با کنار گذاشتهشدن صادرات صنایع و تجهیزات اروپا به ایران ،چین
پای خود را جای پای اروپا گذاشت و در سال  2013بزرگترین شریک تجاری ایران شد و
مبادالت تجاری خود را به بیش از  41میلیارد دالر رساند.

تولددرایرانموضوعجهانیشد

پيشبينيها از آينده روابط ايران و چين نشان ميدهد كه
اســتقرار مجدد ایران در اقتصاد جهانی فرصتیاست برای
تقویت روابط استراتژیک بین جمهوریاسالمیایران و جمهوریخلقچین .ایران شریک حیاتی
برای چین اســت زیرا پکن تقاضای انرژیاش روزبهروز در حال افزایش است و همچنین ایران
سنگری است در منطقه برای چین .تقاضای مردم چین برای انرژی باعث شده که این کشور در
دودهه اخیر به دومین مصرفکننده نفت در جهان تبدیل شود .دلیل این همکاری منابع فراوان
نفت ایران است .حذف تحریمها موجب میشود که پکن خود را آماده بهرهبرداری بیشتر از سطح
نفتخام سنگین ایران کند و بههمیندلیل زیربناهای تولید و تصفیه نفت را افزایش میدهد.
همزمان با لغو تحریمها و مشارکت دوجانبه با ایران ،مزایای قابل توجهی را برای شرکتهای نفتی
چین فراهم میکند که در عجله و تالش خواهند بود تا یک قرارداد بزرگ با ایران امضا کنند.

آمارهاي بينالمللي نشــان میدهد که در طول پنجماه (از 21
مارس) 657 ،هزار تولد در ايران ثبت شده که نشاندهنده رشد
 4.8درصدی نسبت به سال قبل است .سازمان ملی ثبت احوال در اول سپتامبر اعالم کرد که 69
هزار و 182مورد طالق در دفاتر ثبت شدهاســت که افزایش  11.5درصدی نرخ طالق را نشان
میدهد .از نوزادان متولد شده نيز  337هزار و  865پسر و  319هزار و 137دختر بودند .استان
هرمزگان باالترین نرخ تولد و استان لرستان کمترین میزان را دارد .بر این اساس به طور متوسط
 177تولد در هر ساعت ثبتشده و تعداد تولد روزانه  4هزار و  239مورد بودهاست .همچنین در
هر ساعت  41نفر فوت کردهاند که در این دوره پنج ماهه  154هزار و  84نفر بودهاست و کاهش
 0.5درصدی را نسبت به سال گذشته نشــان میدهد .در اين مدت  297هزار و  624مورد نيز
ازدواج ثبت شده که  3.3درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشتهاست.

چشم بادامیها در راه ایران

بازگشتقزاقها

منابع دولتی اعالم کردند دولت ژاپن در حال ترتیب دادن مالقاتی
اســت که وزیر خارجه ژاپن را در اواخر ماه اکتبر به ایران بفرستد تا
مذاکرات دوجانبهای در زمینه انرژی و توســعه زیرســاختها و دیگر مسائل اقتصادی
داشتهباشند .ژاپن امیدوار است که چنین اقداماتی فضای مناسبی را برای شرکتهای ژاپنی
فراهم کند تا در ایران غنی از نفت با جمعیت  78میلیونی همکاری خوبی داشتهباشد که در
نهایت به افزایش صادرات خودرو و مشارکت در توسعه میدان نفتی ایران منجر شود .دبیر
ریاست کابینه ژاپن در یک نشست خبری گفت« :ایران دارای منابع طبیعی است .ما دوست
داریم اقدامات الزم را انجامدهیم تا از کشورهای دیگر عقب نمانیم ».به گفته این منبع ایران
مشتاق سرمایهگذاری کشورهای ژاپنی است تا اقتصادش را بازسازی کند و همچنین ابراز
عالقهاش را برای راهاندازی چنین کمیتهای نشاندادهاست.

در دیداری با رئیسجمهور قرقیزستان ،علی الریجانی گفت که تهران
و بیشکک میتوانند سطح روابط خود را در بخش کشاورزی ،شیالت،
توســاز ،خدمات فنیمهندسی ،گردشــگری و علم و فناوری افزایش دهند .او
ساخ 
بوکار کمک کند .آتامبایف،
اضافهکرد حذف ویزا میتواند به گردشــگری و کســ 
ریسجمهور قرقیزستان گفت روحیه آزادیخواهی و استقاللطلبی همچنین نزدیکی
فرهنگی و مذهبی این دو کشور را بههم نزدیک کردهاست .در ارتباط با روابط تجاری،
لونقل محصوالت میتواند
وی افزود استقرار پرواز مستقیم و اتصال راهآهنها برای حم 
به روابطاقتصادی بین دو کشور کمک کند .او از توافق هستهای ایران استقبالکرد و
اظهارکرد که این توافق که بهدلیل پافشــاری ایران بر استقاللش بهدستآمده فصل
جدیدی را برای روابط ایران با کشورهای دیگر باز کردهاست.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهل ،مهر 1394

11

یادداشت
یادداشت

بیکیفیتیخودروهایداخلیآشکاراست
چرا مردم کمپینی علیه تولید داخلی به راه انداختهاند؟

در حال حاضر بنا به دالیل مختلف نوعی رکود بر بازار خودرو حاکم
است؛ از طرفی مردم به انتظار نشستهاند که بعد از توافق در مذاکرات5+1
خودروسازان خارجی اقدام به صادرات خودروهای خود به کشور کنند
و در نتیجه خودروهای ارزانقیمت خارجی وارد بازارها شود ،یا اينكه
با خودروسازان داخلی قراردادهایی بسته شود تا خودروهایی با کیفیت
باالتر و جدیدتر تولید شود .این امر یک عامل عمده است که مردم خرید
خودرو را به تاخیر میاندازند .مردم انتظار دارند ورود خودروهای خارجی
ی شــود.
با ایجاد رقابت ،منجر به پایین آمدن قیمت خودروهای داخل 
هرچند یکی از عواملی که میتواند قیمت خودروهای داخلی را کاهش
دهد این است که عالوه بر صرفهجویی در هزینهها ،تولیدشان افزایش
یابد که هزینه ثابت آنها روی تعداد بیشتر خودروها سرشکن شود.
عامل دیگر مربوط بــه حرکات اجتماعی در جهــت اعتراض به
خودروهای بیکیفیت و گرانقيمت اســت که از طرف مردم شکل
گرفته و میتوان گفت به دلیل این اعتراض ،مــردم خرید خودرو را
به عقب انداختهاند و یکدیگــر را به نخریدن خودروی داخلی تا زمان
افزایش کیفیت و کاهش قیمت آن تشویق می کنند .به عنوان مثال
میتوان به کمپین «نه به خرید خودروی صفر» اشاره کرد که در فضای
مجازی شــکل گرفته و روی بازار خودرو بیتاثیر هم نبوده است .به
طوری که کاهش قیمت خودرو را به دنبال داشته و رکود ایجاد کرده
است .هرچند عدهای سعی دارند وانمود کنند کاهش قیمت خودرو
هیچ ربطی به چنین فعالیتهایی ندارد ،اما امثال چنین اقداماتی نه به
طور دائم ،بلکه در کوتاهمدت و به صورت مقطعی جواب میدهد ،چرا
که صنعت خودروسازی صنعتی پرهزینه است و نباید انتظار داشت
که خودروسازان داخلی خودروهای خود را با زیان به فروش برسانند.
همچنین به دلیل وجود برخی اشکاالت اساسی در این صنعت ،کاهش
تولید خودرو باعث میشود خودروسازان نتوانند هزینههای ثابت را
بهخوبی سرشکن کنند.
ÁÁاطالعات دقیقی از آمار خرید و فروش خودرو موجود
نیست
کاهش معامالت خودرو با توجه به وضع موجود امری بدیهی است
اما جالب آنکه اطالعات دقیقی از آمار خرید و فروش خودرو توسط
مسئوالن اعالم نمیشود .یک دلیل میتواند این باشد که خودروسازان
نمی-خواهند رکود حاکم بر بازار و اينكه کســی خــودروی آنها را

جمشیدپژویان

رئیس سابق شورای رقابت

وعده
خودروسازان
برای افزایش
قیمت در ماههای
آتی تبلیغی برای
به فروش رساندن
محصوالتشان
است؛ یعنی مردم!
حاال که خودرو
ارزان است سریعا
بیاییدوبخرید

آمار تولید خودرو از سال  91تا کنون
سال

تعداد تولید

میزان رشد یا افت تولید

رتبه ایران در تولید خودرو

سال 91

 924هزار دستگاه

-

13

سال 92

 743هزار دستگاه

 20.2درصد افت

20

سال 93

 1میلیون و  90هزار و  846دستگاه

 46.7درصد رشد

18

سال 94

 100هزار و  355دستگاه

 14.2درصد رشد

18

*

*تعداد تولید خودرو در خردادماه سال  87 ،93هزار و  886دستگاه بوده است و در خردادماه  ،94به  100هزار و  355دستگاه رسیده
که رشد  14.2درصدی را نشان میدهد.

12
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نمیخرد زیاد برمال شود .حتی در شایعاتی شنیده-ام آنها خودروهایی
را در خیابــان میچرخانند و ســپس به پارکینگهای خودشــان
برمیگردانند که این موضوع تنها در حد یک شایعه است.
ÁÁدر بیکیفیت بودن خودروهای داخلی شکی نیست
در اينكه خودروهای داخلی ،خودروهایی با کیفیت پایین و هزینه
باال هستند شکی نیست .بخشی از این امر مربوط به هزینههای صنعت
خودروسازی اســت .مثال مطابق قانون ،خودروسازانی که خصوصی
شــدهاند نميتوانند تعداد کارگران خود را کم کنند و تعداد کارگران
موجود ،بیش از اندازه مورد نیاز آنهاســت و چنین امری هزینه تولید
را باال ميبرد .از طرف دیگر خودروسازی در کشور ما به معنای واقعی
خصوصی نشــده و به دنبال کاهش هزینهها و حداکثر سود نیست،
همچنین مدیران آن هنوز هم توسط دولت تعیین میشوند که باعث
ميشود کارایی الزم را نداشته باشند.
با تمام شواهد موجود که نشاندهنده بیکیفیتی خودروهای داخلی
است ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در هفته دولت و در جمع خبرنگاران
نســبت به نارضایتی مردم از بیکیفیتی خودروها موضع میگیرد و
میگوید« :خودروها دقیق و طبق استاندارد است و این کملطفی است
که نســبت به تولیدات داخلی اینگونه تبلیغ شود ».جالب است که
وقتی خودرو از شرکت بیرون میآید گاهی تا به مقصد نرسیده دچار
مشکل میشود و بیکیفیتی خودروهای داخلی بر همگان آشکار است.
ÁÁوعده افزایش قیمت خودروهای داخلی ،نوعی تبلیغ
برای به فروش رساندن آنها
با توجه به رکود بازار خودرو و کاهــش هزینهها ،تعدادی از مردم
پیشبینی میکنند که در صورت پافشاری خود بر نخریدن خودروهای
داخلی ،قیمتها همچنان سیر نزولی خود را ادامه خواهند داد و پراید
به همان قیمت  5میلیون تومان چند سال گذشته خود خواهد رسید.
اما چنین پیشبینیهایی به این بســتگی دارد که اطالعات مردم از
هزینه متوسط تولید خودروهای مختلف دقیق باشد تا بتوانند ارزیابی
کنند خودروسازان تا چه حد میتوانند قیمت خودرو را کاهش دهند
و به زیان نرسند.
از طرفــی دیگر برخی خودروســازان ســاز مخالــف میزنند و
افزایش قیمت خودرو تا چند ماه آینــده را وعده می-دهند .چنین
وعدهای میتواند نوعی تبلیغ برای به فروش رساندن هرچه سریعتر
اتومبیلهایشان باشد؛ یعنی مردم! قیمتها در آیندهای نهچندان دور
ت خودرو ارزان است زودتر اتومبیل مورد
افزایش مییابد ،پس تا قیم 
نظر خود را بخرید.
اما درباره قیمت خودروهای خارجی که احتماال تا چند ماه آینده
به کشور وارد میشود باید گفت که چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده،
بدیهی است قیمت خودروهای وارداتی نسبت به چند سال گذشته
باالتر باشد .اما در مجموع چنین خودروهایی با کیفیت نسبتا خوب و
شاید هزینه مناسب و نزدیک به بعضی خودروهای داخلی هستند که
این هزینه مناسب مشروط به پایین آوردن گمرک آنهاست.

در حال حاضر وضعیت صنعت چندان مساعد نیست ،بنگاهها دچار رکود هستند و نمیتوانند
محصوالتشان را با قیمت مناسب تولید و به بازار عرضه کنند ،دلیل عمدهاش همین است که نمیتوانند
منابع الزم را برای تهیه نقدینگیشان فراهم کنند.

دفاع از ارز دو نرخی

هجا بود
سیاست دونرخی کردن ارز ،درست و ب 
برایفعاالناقتصادیبخشهایمختلفوبهخصوصبخشصنعت
و تولید ،مهمتر از همه چیز وجود ثبات در اقتصاد است .ثباتی که در
سایه آن فعاالن اقتصادی بتوانند با اطمینان به کسبوکار بپردازند.
این ثبات به متغیرهای مختلفي بستگی دارد و یکی از مهمترین آنها
نرخ ارز است .نرخ ارز پایه و اساس تصمیمگیریهاست .سرمایهگذاران
داخلی و خارجی عالقهمندند در شرایط ثابت اقدام به سرمایهگذاری
کنند ،اگر شرایط نوسان زیادی داشته باشد ،آنها سرمایههایشان را در
اقتصاد ما به کار نخواهند گرفت .حتی فعاالن اقتصادی داخلی هم در
شرایط بیثبات سرمایههایشان را ممکن است به خارج از کشور منتقل
کنند،چهرسدبه سرمایهگذارخارجی .دراین سالهاییکه سیستمارز
دونرخی بر اقتصاد ما حاکم بود و ثبات نداشتیم ،فضای عدم اطمینان
وجود داشت و در نتیج ه آن ،هم میزان سرمایهگذاری کاهش پیدا کرد
و هم بخش تولید دچار مشــکل شد .مشکالتی که حتی به تعطیلی
تعدادبسیارزیادیازبنگاههایکوچکومتوسطانجامیدوشرایطبدی
را برای بسیاری از بازیگران درگیر در عرصه تولید رقم زد .البته این تنها
یک بعد قضیه است .از طرف دیگر ،برای بخش صنعت و تولید شرایطی
رقم خورد که آنها مجبور شدند با نرخ ارز آزاد کار کنند و نقدینگی بسیار
باالیی در دست داشته باشند ،تا بتوانند چرخ بنگاهشان را بچرخانند.
اگر در حال حاضر وضعیت صنعت چندان مساعد نیست ،بنگاهها دچار
رکود هستند و نمیتوانند محصوالتشان را با قیمت مناسب تولید و به
بازار عرضه کنند ،دلیل عمدهاش همین است که نمیتوانند منابع الزم
را برای تهیه نقدینگیشان فراهم کنند.
ÁÁدونرخی شدن ارز از اساس اشتباه بود؟
برای تحلیل صحیح یا غلط بودن سیاست دونرخی ارز ،چند عامل را
در کنار هم باید بررسی کرد .زمانی که ارز مبادالتی ایجاد شد ،به دلیل
تبعاتتحریمهانوساناتارزیداشتیموعمالدسترسیتولیدکنندگان
و صنعتگران به ارز محدود شده بود .بخش قابل توجهی از منابع ارزی
در اختیار بانک مرکزی نیز به گروههای اقالم مصرفی میرسید و منابع
میتوانست به آنها تخصیص پیدا نکند .در آن شرایط یکی از بهترین
ابتکارات راهاندازی مرکز مبادالت ارزی بود تا بنگاهها با آرامش به ارز
دسترسی داشته باشند .آن زمان در نتیجه این کار ثبات و آرامش ایجاد
شــد و بنگاهها بخش قابل توجهی از نیازهایشان را از مرکز مبادالت
ارزی تامین کردند .اگرچه به دلیل دسترسی محدود بانک مرکزی به
منابع ارزی ،بنگاهها با فاصلههای زمانی طوالنی و بعد از مدت زیادی
این منابع را در اختیار میگرفتند ،ولی در کل شرایطی بود که بنگاههای
تولیدی مطمئن بودند دیر یا زود امکان دسترسی به منابع ارزی را دارند.
دلیل ایجاد مرکز مبادالت ارزی ،کمک به تولید بود و در آن مقطعی
که دسترسی خوبی به منابع ارزی نداشتیم واقعا به تولید کمک شد.
به این وسیله در مقطعی که دسترسی خوبی به منابع ارزی نداشتیم،
برای ایجاد ثبات تالش شد.
در حال حاضر انتقاداتی مطرح میشــود و عدهای میگویند ارز
مبادلهای به تولیدکنندگان واقعی نرسید و در عمل راه دیگری رفت؛

این مسئله نیازمند بررسی و مطالعه دقیقتری است .اما به طور کلی
برداشت من به عنوان کسی که در جریان موضوع بود ،این است که
دونرخی کردن ارز در آن زمان سیاست خوبی بود .در عمل توانست
التهابات را آرام و به تولید کمک کند .ممکن است در اجرای آن مسائلی
ایجاد شده و بنگاههایی بهناحق ارز مبادلهای گرفته باشند ،اما در عمل
آثار خوبی هم داشت .به هر حال شرایط بازار ما ملتهب است و در این
شرایط ،در پس اجرای هر سیاستی ممکن است رانتی هم نهفته باشد.
اما این نباید باعث زیر سوال بردن اصل سیاست شود.
ÁÁدر شرایط فعلی سیاست تکنرخی شدن ارز جواب
میدهد
در هفتههای اخیر صحبت از تکنرخی شدن ارز بسیار جدی شده
است .در حال حاضر اگر بانک مرکزی بتواند چنین سیاستی را محقق
کند ،بسیار اصولی و درست است .در اقتصاد شفاف و سالم ،حتما باید
نرخ ارز که پایه و نهاد مهم تصمیمگیری است ،ثبات داشته باشد.
در طول دوره تحریم نوسان بسیار گستردهای داشتیم و بیثباتی
در اقتصاد کشور ایجاد شد .تورم بسیار باالیی نیز متاثر از نوسان نرخ
ارز بر اقتصاد ما تحمیل شد .اما با روی کار آمدن دولت جدید ،شرایط
جدیدی نیز شکل گرفت .در سایه مذاکرات هستهای و سیاستهای
کالن کشوری ،نوساناتی که قبال وجود داشت نیز کاهش پیدا کرد و
ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد شــد .شرایطی شکل گرفته که فعاالن
اقتصادی میتوانند وضعیت آینده خود را پیشبینی کنند .در حال
حاضر به سیاست تکنرخی شــدن ارز نیاز داریم و ضروری است که
عملیاتیشود.اماعملیاتیشدنآنبهمتغیرهایمختلفیبستگیدارد.
یکی از متغیرها به دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی برمیگردد.
باید صبر کرد و دید بعد از لغو تحریمها و اجرای برجام ،دسترسی بانک
مرکزی به منابع ارزی بلوکهشده ایران چطور رقم میخورد.
اگر دسترسی به منابع ارزی جدید وجود نداشته باشد یا كمتر از
میزان پیشبینیشده باشد ،ممکن است سیاست تکنرخی کردن ارز
به طور کامل محقق نشود .چون فعاالن اقتصادی و بخشهای مختلفی
که به ارز نیاز دارند ،به سیستم بانکی مراجعه میکنند و این سیستم
باید با قدرت توان پاسخگویی به آنها را داشته باشد.
در حال حاضر تقاضای گســتردهای در بازار آزاد وجود دارد ،اما
منابع بانک مرکزی محدود است و متناسب با این حجم از تقاضا ،قادر
به عرضه نیســت .اگر این فرآیند ادامه پیدا کند ،سیاست تکنرخی
نمیتواند جامه عمل بپوشد.
در شــرایط فعلی باید تالش کنیم تقاضاهای غیرشفاف را از بازار
خارج كنيم و به حداقل برسانیم .اینها تقاضا برای واردات غیررسمي
و قاچاق است .اگر حجم قاچاق مانند وضعیت حال حاضر باال بماند،
امکان تکنرخی کردن ارز در کوتاهمدت وجود نخواهد داشت .باید
تالش کنیم قاچاق را بسیار محدود کنیم .اگرچه میدانیم این پدیده را
نمیتوان صفر کرد ،اما امکان محدود کردن آن وجود دارد و اگر چنین
اتفاقی نیفتد ،باز هم تکنرخی شدن ارز با مشکل مواجه میشود.

محمود دودانگه

مشاور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت

منابع بانک مرکزی
محدود است و
متناسبباحجم
تقاضا ،قادر به
عرضه نیست؛ اگر
این فرآیند ادامه
پیدا کند ،سیاست
ارز تکنرخی
نمیتواندجامه
عملبپوشد
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یادداشت

چراتعدادزنانکارآفرینكمترازمرداناست؟
سرمایهگذاری روی زنان باصرفهتر از مردان است

شهربانو امانی

مشاور سابق رئیس سازمان
حفاظت از محیط زیست در
امور زنان

زنانی که استقالل
اقتصادی دارند،
میتوانند در حوزه
زندگیشخصی
و خانوادگی و
اجتماعینسبت
به زنان با استقالل
اقتصادیکمتر،
موفقترعملکنند

در دنیای امروز سخن گفتن از مشارکت توامان مردان و زنان در تولید
اقتصادی و نیل به توسعه و پیشرفت کشورها و لزوم ایجاد فرصتهای برابر
شغلی بدیهی به نظر میرسد .چه اينكه بسیاری از فعاالن اقتصادی ،مدیران
شرکتها و کارآفرینان برتر در زمانه ما ،زنان متخصص و توانمندی هستند
که فرصت بروز استعدادها و کمک به توسعه را یافتهاند .با این حال هنوز سهم
و جایگاه زنان در صنعت ،خدمات و روند توسعه اقتصادی کشور ما نازل است.
زنان هنوز به بازیگران جدی عرصه تولید ،سرمایهگذاری و کارآفرینی تبدیل
نشدهاند و اعتماد دولت و دیگر بخشها به آنها اندک است .نگاهی به آمارهای
موجود و مقایسه سهم زنان و مردان در توسعه گویای چنین واقعیتی است.
زنان سهم بسیار نازلتری نســبت به مردان در اقتصاد کشور دارند و
معموال  10سال به باال میتوانند کار کنند .در این میان از  30میلیون زن در
کشور ،تنها  3میلیون نفر آنها کار میکنند .یعنی  27میلیون زن در عرصه
اقتصاد و چرخه پیشــرفت و تولید کشور نقشی ندارند .آمار بیکاری و نرخ
مشارکت اقتصادی زنان این نکته را تایید ميکند چرا که بر اساس آمارگیری
سال  ،93نرخ مشاکرت زنان در اقتصاد  12درصد و نرخ مشارکت مردان 62
درصد به ثبت رسیده است .همچنین نرخ بیکاری مردان  8.7درصد و نرخ
بیکاری زنان  20.3درصد است که این آمار نشان میدهد با وجود برابری
نسبی جمعیت زنان و مردان ،زنان بیکار  2.3درصد بیشتر از مردان بیکار
هستند و نیم میلیون نفر از بیکاران مطلق کشور را زنان تشکیل میدهند.
حضورزناندربخشهایمختلفبازاراشتغالقابلتوجهاست.بیشترین
حضور این قشر در بخش خدمات با 55.6درصد ،بخش صنعت 26.1درصد
و در بخش کشاورزی با  18.3است .این در حالی است که حضور مردان در
بخش خدمات  47.8درصد ،در بخش صنعت  35.7و در بخش کشاورزی
 15.6درصد است؛ یعنی زنان 2.3درصد بیشتر از مردان در بخش کشاورزی
فعالیتمیکنند.
ÁÁاستقالل مالی زنان موثر بر موفقیت آنان است
در جوامع پیشرفته بخشی از خدماتی که زنان در خانه ارائه میدهند
مانند تربیت فرزند ،آشپزی و ...از آنها خریداری و بابتش به آنها دستمزد داده
میشود .در ایران حدود 20میلیون زن خانهدار وجود دارد که در خانه به ارائه
خدمات میپردازند ،اما به ازاي فعالیت در خانه درآمد ندارند و چنین امری
باعث میشود که سهم کميدر اقتصاد کشور داشته باشند.
پس اشتغال برای زنان و نقش کمرنگ آنان در بازار کسب و کار به دلیل
نبود فرصت کافی و اختصاص دستمزد ناکافی به آنهاست .لذا زنان همانطور
که در اقتصاد نقش کميدارند ،در داشتن ثروت و سرمایه نیز نمیتوانند به
اندازه مردان قوی عمل کنند و این یعنی سرمایه ملی کمتری دارند و خواهند

نگاهی به وضعیت بازار کار در سه سال اخیر -بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران
سال

نرخ بیکاری زنان

نرخ بیکاری مردان

سال ۱۳۹۱

 ۱۹/۹درصد

 ۱۰/۵درصد

نرخ مشارکت اقتصادی مردان نرخ مشارکت اقتصادی زنان
 ۶۱/۲درصد

 ۱۳/۷درصد

سال ۱۳۹۲

 ۱۹/۸درصد

 ۸/۶درصد

 ۶۳درصد

 ۱۲/۴درصد

سال ۱۳۹۳

 ۲۰/۳درصد

 ۸/۷درصد

 ۶۲درصد

 ۱۲درصد
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داشت .در نتیجه در شرایطی که جامعه از جامعه سنتی و کشاورزی به سمت
صنعتی در حال گذار است ،تاثير استقالل مالی و اقتصادی روی توانمندی و
ي از سرمایه کشور حایز اهمیت است .زیرا
اعتماد به نفس زنان به عنوان نیم 
زنانی که استقالل اقتصادی دارند زنانی هستند که میتوانند در حوزه زندگی
شخصی و خانوادگی و اجتماعی نسبت به زنان با استقالل اقتصادی کمتر،
موفقتر عمل کنند .در هزاره سوم ،توسعه پایدار با دغدغه و توجه ویژه به دو
حوزه زنان (به عنوان نیمياز سرمایه انسانی جهان) و زمین همراه است و
جایگاه ویژه برای رهبران جهان دارد .چنانكه کشورهایی که به این دو مقوله
توجه کردهاند ،توسعه پایدار را برای کشور خود رقم زدهاند.
حضور زنان در بازار کسب و کار و تولید ملی کشور در جهانی که انفجار
دانش بشری در حال رخ دادن است ،بهوضوح به چشم میخورد .چرا که زنان
بهعنواننیرویکاردربحثاشتغالخوددقیقتراز مردانهستند ،مخصوصا
در کشورهایی مانند ایران که مسیر گذار را روانتر و با سرعت بیشتر طی
کردهاند و نیروی انسانی ارزانتری در اختیار داشتهاند .مثال اگر در گذشته
زنان روستایی هند با تولید صنایع دستی و عرضه آن از طریق توریستها
امرار معاش میکردند ،امــروزه با توجه به بحث دانش روز ،همین زنهای
هندی در خانه خود نشستهاند و برنامهنویسی انجام میدهند .در این باره
شنیدهها حاکی از آن است که تنها بستر جستوجوگر گوگل در آمریکاست
و اکثر برنامهریزی در آن توسط زنان هندی انجام میشود.
ÁÁاستفاده از نیروی زنان به ارزآوری کشور کمک میکند
حال با اســتفاده از الگوهای بوميو با توجه به اينكه ایران از نظر تنوع
رشــتههای صنایع دســتی رتبه اول جهان را دارد ،با آموزش ساده زبان
انگلیسی و تسلط به اینترنت و ...به عنوان یک مهارت ،میتوان از دانش و هنر
زنان روستاییدرجهت رشد اقتصادیکمکگرفت.با توجهبه اينكه تجارت
امروز مانند گذشته تجارت مستقیم نیست ،میتوان بهآسانی از دختران
تحصیلکرده روستایی برای عرضه کاال و تولید هنرهای دستی در جهان
بهره جست و به ارزآوری و تولید سرمایه کشور کمک کرد.
با اصالح قوانین و سرمایهگذاری روی توانافزایی نسل فعلی زنان میتوان
نیروی بالقوه آنها را به نیروی بالفعل تبدیل کرد .سرمایهگذاری روی زنان
میتواند از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی در بخش توانافزایی زنان
شهری و مخصوصا روستایی صورت بگیرد .همچنبن سازمان حفاظت از
محیط زیست در ارتباط با زنان روســتایی ،سازمانهای محلی زنان را به
عنوان نمونه و پایلوت در تعدادی از روســتاهای آذربایجان شرقی و غربی
راهاندازی کرد تا از طریق آن الگوی مصرف آب و انرژی اصالح شــود .در
هامون نیز کارگاه آموزش تسهیلگران برگزار شد که ثمرات خوبی به همراه
داشته است .همه این اقدامات میتواند به توانافزایی زنان کمک کند ،چرا
ي آنها را از طریق رسانهها
که اگر خانمها آموزش کافی ببینند و دانش عموم 
و از مقطع پیشدبســتانی باال ببریم ،در بحث صرفهجویی آب و استفاده
بهینه از انرژی و تولید محصوالت کشاورزی و همچنین کاهش هزینههای
تولید ،ميتوانند به سودآوری بنگاههای اقتصادی کوچک و حتی سودآوری
کشور کمک کنند .به طور کلی میتوان گفت که سرمایهگذاری روی زنان،
باصرفهتر از سرمایهگذاری روی مردان است.

مسوالن اقتصادی کشور و بخصوص رئیس محترم جمهور اشاره کردهاند که یکی
از شاخصترین دلمشغولیهای برجای مانده از دوران قبل به بحث واگذاری پروژههای
عمرانی نیمه تمام مربوط است

نیاز اقتصادایران؛فضایرقابتی

بررسی دو نگرانی بزرگ اقتصاد ایران و راهکارهایی برای رهایی از آنها

همه ما میدانیم که اقتصاد ایران امروز نمیتواند و نباید خود را جدا
از بخش خصوصی و بخصوص نســل جدید بخش خصوصی جوان و
کارآزموده بداند .دولتها اگر تا ده سال قبل برای حضور بخش خصوصی
در اقتصاد ایران تالش میکردند ،امروز باید بدانند که یک پســوند به
عنوان همان بخش خصوصی افزوده شده است« امروز باید برای حضور
بخشخصوصی جوان» در اقتصاد کشور برنامه ریخت .اقتصاد ایران در
آستانه تغییر نسل است ولی ما هنوز گرفتار مفاهیمی باقی ماندهایم
که جهان توســعه یافته ســالها قبل از آن عبور کردهاست .برهیمن
اساس بخش خصوصی کشور امروز خود را نگران آینده میبیند و این
دلمشغولی را فروتنانه و دلسوزانه به دولت انتقال میدهد.
موضوع واگذاریها و خصوصیسازی

همگی مسوالن اقتصادی کشور و بخصوص رئیس محترم جمهور
اشاره کردهاند که یکی از شاخصترین دلمشغولیهای برجای مانده از
دوران قبل به بحث واگذاری پروژههای عمرانی نیمه تمام مربوط است.
به طور خاص میدانیم دولت برای انجام پروژههای روی زمین مانده به
حداقل بودجه چهار صد هزار میلیارد تومانی نیاز دارد .اما چنین منابعی
در دورانی که قیمت نفت کاهش یافته و بــازار انرژی نیز افق امیدوار
کنندهای مقابل سیاستگذاران کشــور قرار نداده به سادگی محقق
نمیشــود .برهمین مبنا راهحل باقی مانده این است که امروز بخش
خصوصی ناجی و تامین کننده این منابع ،وارد فضای سرمای هگذاری
کشور شود .روند خصوصیسازی در گذشته به ما اثبات کرده که دولت
عالقهیاانگیزهمشخصیبرایواگذاری«مدیریتها»بهبخشخصوصی
کشور ندارد .برهمین اساس آنچه رخ داده نیز در نهایت تنها منحصر
به واگذاری «مالکیتها» باقی ماندهاست .اما مالکیت بدون مدیریت
میتواند به چه میزان به اقتصاد ایران کمک کند؟ واقعیت این است که
هم بخشخصوصی متوجه شده و هم اینکه دولت به این آگاهی رسیده
که مالکیت بدون مدیریت معنایی ندارد .با این حال تفکری در بدنه دولت
هنوز جان دارد که چنین نگاهی را تداوم نمیبخشد .این تفکر برآمده از
بینشی دولت محور و دولت مدار است که میگوید ،قوه مجرییه به عنوان
مالکاصلیاقتصادنباید،هیچمدیریتیرابهبخشخصوصیواگذارکند.
چنین نگاهی هم ریشه در باورهای قدیمی دارد که زمانی در اقتصاد ایران
قدرت مطلق بود .امروز هم خیال خام است که تصور کنیم ،چنان شیوه
نگرشی ناگهان در فضای اقتصاد ایران از میان رفته و اثراتاش دیگر وجود
ندارد .پدیدههای اجتماعی همچون این نه یک شب میآیند و نه با طلوع
خورشید میروند .از سوی دیگر افزایش دامنه شکاف و فاصله طبقاتی و
کاهش قدرت خرید مردم نیز موجب شده که چنین شیوه نگاهی بیش
از گذشته جان بگیرد .مردمی که طی دو سال نزدیک به  40درصد از
قدرت خریدشان کم شده ،قطعا حاضر نیستند به سادگی زیربار نگاهی
بروند که در آن نقش دولت در اقتصاد را کم رنگ می کند چراکه سالها
این مفهوم به شهروندان ایرانی القاء شده که یگانه قدرت حاکم عدالت
بخش در کشور همان دولت مقتدر است .براین اساس برای مردم این
جملهبهفرهنگتبدیلشدهکه«عدالتاجتماعی»تنهابادخالتبیشتر

دولت در اقتصاد حاصل میشود .هرچند که علم روز اقتصاد در جهان
اثبات کرده چنین پنداری مطلقا بیاساس است.
اما بحران چیست؟
کمبود منابع ،توسعه در کشور را متوقف کردهاست .بنابراین دولت
باید پروژههای عمرانی نیمه تمام را به سرانجام برساند ولی منابع مورد
نیاز را در اختیار ندارد .توصیه مشخص این است که بازهم ما اقدام به
اختراع مجدد چرخ نکنیم و آنچه در کشورهای توسعه یافته رخ داده را
به عنوان برنامهای پیشروی خــود قرار دهیم .به طور نمونه در آلمان
و پس از جنگ جهانی دوم ،دولت برای ســازندگی بیشتر حاضر شد،
مجموعههای تحت تملک خــود را به قیمتهایی نظیر یک مارک به
بخشخصوصی واگذار کند .به شرط آنکه بخشخصوصی متعهد و مولد
پس از طی دورهای زمانی ،از همان کارخانه نیمه جان ،هزاران شــغل
برای جوانان بسازد و امید را به جای ناامیدی بنشاند .برهمین اساس
امروز بخشخصوصی ایران حاضر اســت اجــرای پروژههای عمرانی
نیمه تمام را برعهده گیرد .آنچه مسلم است اینکه ،بخشخصوصی نه با
شرایط قیمتگذاری دولتی که برمبنای منطقی مشخص اقدام به ادامه
و اجرای پروژههای عمرانی نیمه تمام میکند .به طور مثال ممکن است
به روش غیراقتصادی و غیربهینه دولتی هزینه ســاخت یک راه نیمه
تمام 100هزار میلیارد تومان تمام شدهباشد ولی همگی فعاالن بخش
یدانندهمینپروژهبهروشمنطقیوبهینهبخشخصوصی
خصوصیم 
میتوانســت به قیمت مثال  50هزار میلیارد تومان هم ساخته شود.
بنابراین قیمتگذاری دولتــی مبنای منطقی ندارد .بخشخصوصی
حاضر است به روش مزایده منصفانه اقدام به اجرای این پروژهها کند.
نیاز مهم ما این است که به موازات اقدامات اصولی ،فرهنگ عمومی
جامعه هم تغییر کند .فرهنگ جامعه بــه معنای تفکر حاکم برذهن
تودههای مردم نیاز به بازآفرینی دارد .زیســت برمدار فرهنگ برتری
«کارمند» به «کارآفرین» موجب شــده تا خانوادههای ایرانی حداقل
طی  5دهه ،مبنای خوشبختی فرزندان خود را در استخدام ایشان در
محیطی اداری بدانند .پس از این در دهه چهل شمســی نگاه چپ در
کشور حاکم شد و چنین آرزویی را به منطق عمومی تبدیل کرد و تقریبا
همین نگاه تا امروز تداوم یافتهاســت .مدتی بعد هم با افزایش شکاف
درآمدی میان طبقه محروم ،طبقه متوسط و طبقه سرمایهدار این باور
به «کینه» تبدیل شد .حاال دولت یا بهتر است بگویم دولت ها موظف
هســتند همزمان با اصالح نگاه خود به ترویج این فرهنگ در جامعه
بپردازند .آنچه طی تمامی سالهای گذشته و بخصوص ده سال گذشته
ما را عقب انداخت نه سلطه کارآفرینان براقتصاد کشور که سوء تدبیر
مدیران دولتی بود .بنابراین اگر امروز شهروندان جامعه ایرانی عدالت
را در مسلخ میبینند ،نمیتوانند مقصر چنین اتفاقی را بخشخصوصی
بدانند که مخلصانه و در شرایط رکود فداکارانه سرمایهها به کارخانهها
تبدیل کردهاست .بنابراین امروز باید این باور تقویت شود که کشور بدون
بخش خصوصی متعهد که اداره اقتصاد را در دست میگیرد ،راه حلی
برای عبور از بحران ها ندارد.

سیدحامد واحدی

عضو هیات رئیسه اتاق تهران

کمبودمنابع،
توسعه در کشور را
متوقف کردهاست.
بنابراین دولت
باید پروژههای
عمرانینیمهتمام
را به سرانجام
برساند ولی منابع
مورد نیاز را در
اختیار ندارد.
توصیهمشخص
این است که بازهم
ما اقدام به اختراع
مجدد چرخ
نکنیم و آنچه در
کشورهایتوسعه
یافته رخ داده را به
عنوان برنامهای
پیشروی خود
قرار دهیم
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راهربد
راهربد

نظاممالیاتگیری
علیهزیرزمینیها
پروندهای درباره اصالحیه قانون مالیاتی
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راهربد
توگو با محمد ستاریفر ،رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی درباره اصالح قانون مالیاتی
گف 

دولتمردانقبلازاخذمالیات،خلقپولکنند

ستاریفر :دولت به جایی رسیده است که خرج باالیی دارد و ناکارآمدی خود را میخواهد با اخذ مالیات بیشتر جبران کند
محبوبهفکوری
این روزها اقتصاد ایران حال و هوای دیگری دارد .گویا شب عید است و قرار است که همهچیز تغییر
کند و رو به بهار و بهبود رود .جنب و جوشش البته هنوز به پای شب عید نمیرسد؛ اما فعاالن اقتصادی
و تجار منتظرند تا بهار اقتصاد ایران را ببینند .در این میان ،وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از حذف
قوانین و مقررات زاید میدهد که به نوعی خانهتکانی را در اقتصاد ایران رقم خواهد زد .میگوید
کمیتهای هم تشکیل داده است که قوانین دست و پاگیر را حذف کند .اما به موازات همین اظهارنظرش،
سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از زیرمجموعههایش ،خود را برای اجرای قانون جدید مالیاتهای
مستقیم آماده میکند .قانونی که قرار است سرکی هم به حسابهای مالیاتدهندگان بکشد و شاید
هم یقه مودیان مالیاتی را بگیرد که خانههای خالی دارند و منتظرند که روزهای رونق بازار مسکن از راه
برسد تا بتوانند داراییهای خود را نقد یا مستاجرانی پیدا کنند .اما همین اصالحیه جدید ،موافقان و
مخالفانی هم دارد .موافقان میگویند که برخی اصالحات آن خوب است و مخالفان اما ،بر این باورند که
بخش شفاف اقتصاد ،باز هم از اجرای قانون جدید لطمه میبیند .محمد ستاریفر ،رئیس اسبق سازمان
مدیریت و برنامه ریزی اما صحبت از مجری خوب به میان میآورد و معتقد است که اگر قانونی بد باشد،
اما مجری خوب داشته باشد ،حتما راه به جایی نیک خواهد برد.

Áآقای دکتر ،میشود گفت دوران جدیدی از اقتصاد ایران در حال آغاز
Á
شدن اســت .دورانی که جامعه مطبوعاتی و برخی فعاالن اقتصادی
کشور از آن به عنوان پساتحریم یاد میکنند .در این شرایط قرار است
که شرکتهای جدیدی بیایند و اقتصاد ایران با ملحق شدن با آنها،
شــرایط بهتری را تجربه کند .در حالت خوشبینانهتر قرار است که
درهای اقتصاد ایران به روی دنیا باز شود و تعامالت اقتصادی به اوج
برسد .رفع تحریم چقدر راهگشا است و چگونه میتواند درآمدهای
بنگاههای اقتصادی را بهبود ببخشد تا به تبع آن ،مالیاتها هم برای
دولت سهلالوصولتر شود؟

اکنون جغرافیای
تولید و کسب و کار
در ایران صحیح
نیست و هم
سازمان مالیاتی و
هم واحد تولیدی
ممکن است در
بخشیضررکنند
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بنده به عنوان یک کارشناس که مدتها در سازمان مدیریت و برنامهریزی
کار کارشناسی انجام دادهام بر این باورم که ابتدا باید چرایی مشکالت فعلی
اقتصاد ایران را بهخوبی دانست .باید این سوال را مطرح کرد که چرا ما دچار
ی و با
این مشکالت شدهایم .من در حریم کارشناســی باید صریح ،صمیم 
صداقت پیش بروم و متاســفانه بگویم که ما تدبیر الزم را در دوران پیش از
تحریم نداشتیم که دچار این مشکالت شدهایم .اگر بخواهیم از این مشکالت
هم رها بشــویم ،باید بهخوبی آنها را حل و فصل کنیم .البته باید برای رفع
تحریمها مذاکره کنیم .به این معنا که اگر نخواهیم اصالحات الزم را در این
زمینه داشته باشیم ،موضوع تحریم نمیتواند وضعیت اقتصاد ایران را بهتر
کند و البته بازداشتن تحریم به بهبود اوضاع اقتصاد ایران کمک میکند؛ اما
گره زدن همه چیز به تحریم درست نیست .ممکن است که شرکتهای ایرانی
برای رفتن به بازارهای جهانی یا جوینت شدن با سایر کشورها «لهله» بزنند؛
اما این در کوتاهمدت یک هیجان منطقی است ولی مشکالت باید به صورت
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ریشهای حل شود .واقعیت این است که توسعه نیازمند بازنگری جدی در نظام
کوار دولتمحور
حکمرانی است .نمیتوان با روشهای قبلی ،ترتیبات اتوماتی 
و ادامه راه با استراتژی قبلی ،عهدهدار توسعه پایدار و همافزایی اقتصاد ایران
باشیم .البته عدهای بر این باورند که باید تحریم از بین برود تا اقتصاد ایران روی
ریل قرار گیرد ،اما باید گفت که این توسعه پایدار نیست؛ مگر از سال 84به بعد
که هم دالرهای سرشاری روانه اقتصاد ایران شد و هم قیمت فروش نفت باال
رفت ،کشور تحریم بود که نتوانستیم با این منابع سرشار ارزی به توسعه پایدار
برسیم؟ این یک سوال اساسی است .در حالی که نتیجه افزایش درآمدهای
نفتی ،رسیدن واردات از  21میلیارد دالر به  100میلیارد دالر بود .وضع بهتر
نشد.برنامههایدولتدربیتدبیری اجرا میشد .اینجا شاید مثالهای قدیمی
کاربردداشتهباشد.یعنیاقتصادایرانهمانندجیرجیرکیبودکهفقطخوشی
تابستان را به یاد داشت و به فکر زمستان خود نبود .بنابراین با تاکید بر اینکه
باید نسبت به رفع تحریم اقدام کرد و یادآوری اینکه دولت کار بزرگی انجام
داد ،میتوان از موضوع تحریم به خود آمد.
Áپس تاکید شما این است که مشــکالت بیش از تحریم به خودمان
Á
مرتبط است؟

بله ،اگر به خود آمدیم ،خوب است اما به نظر میرسد که این روزها بیشتر
به دنبال این هستیم که از رفع تحریمها ،چه میزان دالر باز روانه خزانه کشور
خواهد شد .ما به دنبال این هستیم که چه منابعی به کشور میآید .اما از نظر
مباحث نظری و علمی ،توسعه و پیشرفت با منابع شروع نمیشود بلکه با نظم،
انضباط ،سامان و تربیت آدمیان شروع خواهد شد .اگر از فردای برداشته شدن
تحریمها ،مملکت ،دولت ،ملت ،حاکمیت ،مجلس و قوه قضاییه ،روحانیت و
شورای نگهبان ،نظم و انضباط پیدا کرد و سامان یافت ،ما به معجزه میرسیم،
اما اگر بیانضباطی و بینظمیهمچنان حاکم باشد 40 ،میلیارد دالرمان به
 80میلیارددالرهمبرسد،بهگواهتجربهکشور،مشکالتحلوفصلنمیشود.
از ســوی دیگر ،مردم که حق بزرگی در تاریخ دارند ،گواهی میدهند که در
سالهاییکهایران تحریمهمنبودهودرآمدهای سرشارهمداشته است ،موفق
نبوده؛ مردم هم شــادتر نبودهاند .بلکه درست در سالهایی که درآمد ارزی
کمتر بوده ،کسب و کار نشاط بیشتری داشته است؛ چراکه همین درآمد کم،
صرف کارهای جدیتر شده است .بنابراین بین دولت و حاکمیت و ملت یک
فرآیندی شکل گرفته است که نباید از آن غافل بود .مروری بر تاریخ نشانگر
این است که تا سال  1800میالدی پادشاه یا امپراتور نقش مهمیدر بیشتر
کشورهای دنیا ایفا میکرد و مردم ،رعیت آنها بودند؛ اما بشر در طول  50سال
گذشته تالش کرده تا قدرت را محدود کند .اولین کشور انگلیس بود و بعد
فرانسه و سایر کشورهای دنیا نیز به این روند پیوستند .یعنی قدرت نامحدود
فردی ،تبدیل به قدرت جمعی و پس از آن ،قدرت سازمانی شد و بعد هم ،دولت
جمعی ،یک دولت قانونمند و قراردادی شد .مردم تالش کردند که روشنفکران
و دانشمندان را به نوعی تقویت و قانون را تبدیل به یک قرارداد کنند .پس آن
دسته از کشورهایی که اولین بار به ماهیت و چهره قدرت رسیدند و ملت را

به یاد ندارم که دولت واحدهای مولد و پیشران اقتصادی را از مالیات معاف کرده باشد؛ اگر این
واحدها رونق بگیرند و اشتغال و مشکالت را حل کنند دولت نباید از آنها مالیات کسب کند

رعایت کردند ،یک گام به جلو رفتند؛ یعنی دولت ،ملت را سرلوحه کار خود
قرار داد و یک گام پیش رفت؛ چراکه ملتی که آگاه و به حقوق خود واقف باشد،
به دولت میگوید که من به تو مالیات میدهم و در مقابل پرداخت مالیات ،از
تو نظم ،انضباط ،آرامش و امید میخواهم و برای تحقق اینها ،مالیات میدهم.
بنابراین رابطه دولت قانونمند و ملت آگاه ،مالیات را رقم میزند .اما اینکه دولت
استراتژی خود را مشخص کند که مالیات را چطور بگیرد و چطور خرج کند
هم مهم است .در ادبیات قانون ،به این مهم« ،مالیه عمومی» میگویند و روش
مالیه عمومی ،به مالیات تفسیر میشود .در مالیه عمومیمشخص است که
چه چیز را باید مردم بدهند و چه را دولت باید خرج کند .پس در ادبیات علمی
میگویندکهکیفیتمالیهعمومی،کیفیتتوسعهراشکلمیدهدودولتدر
سالهای قبل به این فکر نبوده است و از هزینهکرد مناسب مالیات مردم دریغ
کرده است ولی آن دولتی که کل منابع را خرج میکند و برای توسعه اقتصادی
گام برنمیدارد ،توسعهگرا نیست .اگر خرج ،کارآمد و اثربخش باشد ،مبنای
کار خود را توسعه قرار میدهد و بنابراین بهراحتی میتواند مالیات بگیرد.
Áهم اکنون وضعیت به چه صورت است؟ دولت تدبیر و امید چقدر در
Á
اجرای این استراتژی توانسته موفق عمل کند؟

االن به جایی رسیدهایم که کارهای دولت ،توسعهای نیست و دولت به
جایی رسیده اســت که خرج باالیی دارد و ناکارآمدی خود را میخواهد با
اخذ مالیات بیشــتر جبران کند .بنابراین مالیات را خرج خود میکند و به
رفاه مردم کمتر میرسد .این فرآیند طی دولتهای گذشته نیز تکرار شده
است .پس روند به این گونه پیش رفته است که مردم مالیات را باید بدهند تا
دولت به لحاظ مالی تامین شود .تازه وقتی که نظام ممیزی که عهدهدار کسب
مالیات است قرار میشود که منابع مورد نیاز دولت را حاصل کند ،عمدتا به
سراغ جاهایی میرود که معلوم هستند؛ یعنی فعالیتهای اقتصادی که تابلو

دارند؛ در روشنایی قرار گرفتهاند و شفاف عمل میکنند؛ ماموران مالیاتی به
سراغ آنها میروند و از آنها مالیات میگیرند و کاری به بخش غیرشفاف اقتصاد
ندارد؛ بخشی که رانتی ،مافیا و غیرررسمیاست به سراغش نمیروند .از سوی
دیگر ،دولت در رکود و تورم قرار گرفته و بنابراین مجبور است از جایی که تابلو
دارد ،مالیات بگیرد؛ چراکه دولت بودجه میخواهد و بنابراین مالیات را برای
تامین بودجه خود طلب میکند .در حالی که اگر پا در این واحدها بگذاریم،
میبینیم که رکود به همهچیز دامن زده و کار را بدتر کرده است .اینجاست که
تاکید من این میشود که گفتمان توسعهای باید در کشور به راه افتد .چراکه
اگر گفتمان توسعهای باشــد ،دولت سعی میکند خود را جمع و جور کند؛
آدمهای اضافه در دســتگاههای دولتی را کنار بگذارد و همانند کشورهای
پیشرفته مثل فرانسه و بلژیک عمل کند که بهیکباره برای کاهش هزینههای
دولت 14 ،وزارتخانه خود را تعطیل کردند و گفتند که میخواهیم کوچک
باشیم .بنابراین در ایران هم وقتی رونق داریم یا رکود مشاهده میکنیم ،باید
متناسبباآن،سیاستهاراتغییردهیم؛درحالیکهماسالهاستخرجدولت
را فیکس کردهایم و میگوییم باید به هر طریقی تامین شود؛ پس راحتترین
راه این است که مالیات بگیریم .بنابراین اگر دولت توانست خود را شکل دهد
و منعطف شود؛ یعنی خود را جمع و جور کند و آدمها و سازمانهای اضافه
خود را کنار بگذارد ،حتما توسعه اقتصادی شکل میگیرد و بخشخصوصی
فعال میشود و مالیات را هم بهخوبی میپردازد .اما روش فعلی درست نیست
که وقتی اقتصاد رونق دارد همین تعداد کارمند و وزارتخانه در کشور فعالیت
کنند و وقتی هم رکود هست ،باز هم همین تعداد کار کنند؛ بلکه باید متناسب
با رونق و رکود پیش رود .پس دولت اگر خود را شکل داد و منعطف کرد ،به
طور قطع ،تفکر حاکمش این خواهد شد که جاهایی را که درآمد دارند و تولید
میکنند در اخذ مالیات نبیند و از مالیات معاف کند؛ چراکه آنها هستند که

وقتی نظام ممیزی
که عهدهدار کسب
مالیات است قرار
میشود منابع
مورد نیاز دولت
را حاصل کند،
عمدتا به سراغ
جاهایی میرود
کهمعلومهستند؛
یعنیفعالیتهای
اقتصادی که تابلو
دارند
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راهربد
رونق را رقم میزنند .من به یاد ندارم که دولت واحدهای مولد و پیشــران
اقتصادی را از مالیات معاف کرده باشد .اگر این واحدها رونق بگیرند و اشتغال
و مشکالت را حل کنند ،دولت نباید از آنها مالیات کسب کند .بنابراین اگر
اقتصاد بر مبنای گفتمان توسعه پیش رود ،تمرکزی بر آن دسته از اموری که
پولداروغیرمولدوزیرزمینیاست،صورتمیگیردکهاخاللووابستگیایجاد
کردهاند و مردم را به فقر انداختهاند.
Áبه نظر میرسد چندان رضایتی از شیوه اجرای مالیاتستانی در کشور
Á
ندارید و انتقادات زیادی را به آن وارد میدانید.

7
درصد

سهم مالیات از تولید
ناخالص داخلی ایران

86
هزارمیلیارد تومان

پیشبینی دولت برای
کسب مالیات در سال 94

اگر میخواهند
رکود نباشد و
رونق باشد ،باید
به سمت و سوی
گفتمانتوسعهای
بروند و در عمل،
باید به دنبال
توسعهباشندکه
مالیه خود را خوب
و سازمان امور
مالیاتی را اصالح
کنند
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من با اجرای قانون مالیاتها مشکل ندارم ،من با بگیربگیر مشکل دارم.
نباید به سراغ جایی که تابلو دارد و تولید و اشتغال صورت میدهد برویم؛ بلکه
اگر بخواهیم از این دردسر خالص شویم باید روانسازی کنیم و امکانات رشد
به بنگاههای مولد اقتصادی بدهیم و برای آنها معافیت مالیاتی در نظر بگیریم.
نباید دنبال قانون خوب بگردیم .بلکه باید به دنبال مجری خوب باشیم .این
هنوز در ایران فرهنگ عمومینیست که ما سراغ مولدین نرویم و کار را برای
آنها تسهیل کنیم و در مقابل ،به سراغ نامولدان برویم .قانونی که دولت تصویب
کرده متاسفانه مولدها را نشان گرفته است و میگوید که باید از آنها مالیات
یکنم ،میتوان قانون بد داشت اما با مجری
گرفته شود؛ اما بار دیگر تکرار م 
خوب ،به بهترین شــکل آن را پیاده کرد و کار را پیش برد ،برخی ماموران
مالیاتی ،شناختی از نظام مالیاتی ندارند و تنها راه وصول درآمد دولت از محل
مالیات را از تابلودارها میدانند و در سالهای اخیر روی غیرشفافها متمرکز
و حساس نبودهاند؛ بنابراین ،این قانون هم مشکل را حل نمیکند ،چراکه
رویکرد توسعهای در اجرای اینچنین قوانینی وجود ندارد؛ به این معنا که اگر
رویکرد ،توسعهای بود ،در رکود و تورم باید مالیات را کم میکردیم و یا حداقل
هر واحد تولیدیای را که بیشتر رشد داشت از مالیات معاف میکردیم و به
صاحبان واحدهای تولیدی میگفتیم که مالیات را از شما میگیریم ،اما اگر
مثال در مقابل این دو میلیارد تومان مالیات ،بتوانید دو میلیارد تومان افزایش
سرمایه بدهید ،کل این دو میلیارد تومان مالیات را به شما میبخشیم ،تا این
تشویقی باشد که واحدهای تولیدی ،تولید را بیشتر کنند؛ نه اینکه دولت از
آنها که درآمدزا و شفاف هستند ،مالیات اخذ کند و کاری به غیرمولدها نداشته
باشد .بهتر بود بگوییم که واحد تولیدی بهتر کار کند و از مالیات معاف باشد.
در حالی که ردیف مالیاتی دولت در سال  94بیشتر شده است و واحدهای
مولد هم باید آن را بپردازند .از ســوی دیگر تورم هم وجود دارد و این امر به
تولیدکنندگان فشار میآورد .بنابراین اگر میخواهیم قدم خیری برای تولید
برداریم ،چگونگی نحوه نگاه ما به واحدهای تولیدی باید نگاه توسعهای باشد
و با زیرزمینیها در حوزه مالیات ،کار داشته باشیم.
Áسازمان امور مالیاتی را چطور باید آسیبشناسی کرد ،چرا که ماموران
Á
مالیاتی با اجرای قانون ،برخورد سلیقهای دارند و تفکر پوسیده فشار
بر واحدهای شفاف برای اخذ مالیات هنوز در ذهن آنها وجود دارد؟

روی سوال مهمیدست گذاشتید که بسیار فنی است و من عادت ندارم
راجع به موضوعی که به آن اشراف ندارم ،حرف بزنم؛ اما میتوان ورودی کالن
به موضوع داشت .شما را ارجاع میدهم به عرصه علم و تجارب .آنگونه که در
دنیا هم اثبات شده ،مهمترین موتور رشد و پیشرفت ،منابع مالی و ارز نفت و
دالرهای بلوکهشده نیست ،بلکه منابع انسانی است .تجارب نشانگر این است
که دانشگاهها میتوانند راهگشا باشند و تئوری «گاوها باید پرواز کنند» را پیاده
کنند .در واقع ،نظریهپردازان دنیا در مورد پرواز گاوها ،استداللشان این است
که پرندگان با آگاهی مسیر خود را پیش میروند چرا که به جلو نگاه میکنند
ولی گاوها سر را به زیر میاندازند و جلو را نمیبینند؛ بنابراین باید کارمندان
فشل را که تنها نوک دماغشان را میبینند ،توانمند کنیم؛ چراکه نمیتوانیم
در خیابان بگردیم و آدم پیدا کنیم و در سازمانهای اینچنینی مشغول به کار
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کنیم .هرکس در هرجایی که هست باید توانمند شود؛ پس سوال اینجاست
که آیا سازمان امور مالیاتی با ساختار و کارکنانی که دارد ،میتواند پاسخگوی
نظام توسعه کشور باشد؛ باید به این سوال پاسخ منفی داد .البته خودشان هم
قبول دارند و اصالحاتی هم انجام دادهاند ولی کافی نیست و اگر بخواهیم نظام
و گفتمان توسعهای داشته باشیم ،یکی از پیشخوانهای دولت سازمان امور
مالیاتی است؛ چراکه مقصد است .در واقع ،رابطه دولت و ملت ،مالیه عمومی
میشودوشناسنامهمالیهعمومیهمسازمانامورمالیاتیاستکهبایدآنقدر
بهروز باشد و خوب بفهمند که این توسعه به سرانجام برسد .در عین حال،
رهبران حاکمیت باید به سمت گفتمان توسعه پیش بروند.
Áدر نظام توسعهای نگاه به بخش مالیات و مالیاتستانی از مردم چگونه
Á
باید باشد؟

اگر میخواهند که رکود نباشد و رونق باشد ،باید به سمت و سوی گفتمان
توسعهای بروند و در عمل ،باید به دنبال توسعه باشند که مالیه خود را خوب و
سازمان امور مالیاتی را اصالح کنند؛ به عبارت دیگر ،در عمل ،ذهنیت کل وزرا
و مجلس باید اصالح سازمان امور مالیاتی باشد .اکنون اینچنین نیست .به
سازمان امور مالیاتی گفته میشود که باید پول مورد نیاز دولت را تامین کند
در حالی که دولتمردان ابتدا باید دور میز دولت بنشینند ،پول بسازند و بعد از
مردم تقاضا داشته باشند که به دولت پول بدهند؛ پس مالیه عمومی ،متعلق
به کل وزراســت و کل وزرا باید اقداماتی را که منجر به خلق ارزش و پول در
جامعه میشود به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی
کنند؛ ضمن اینکه ماموران سازمان امور مالیاتی هم باید آموزش ببینند .در
حالی که اکنون به مقوله مالیات به عنوان یک موضوع انتزاعی نگاه میشود و
در هم تنیدگی میان وزارتخانههای اقتصادی برای خلق پول وجود ندارد.
بنابراین فقط از سازمان امور مالیاتی ،مالیات میخواهیم و آن هم برای وصول
این درآمدهای مورد نیاز دولت ،بیشتر به سمت اقتصاد شفاف میرود و در
یک دور باطل کار میکند.
Áدر بندی از این قانون گفته شــده که میتوان برای وصول مالیات ،به
Á
حسابهای مردم دسترسی داشــت .واکنش برخی به این موضوع
مثبت و واکنش برخی نیز منفی بوده است ،شــما این بند را چطور
ارزیابی میکنید؟

یدانم که واقعا دولت میخواهد با گنجاندن چنین بخشهایی در قانون،
نم 
چه کاری انجام دهد .در همه دنیا برای نوشتن قانون ،ابتدا مسئله را استخراج و
سپس برای آن راهحل پیدا میکنند و قانون مینویسند .هنوز از جزئیات نحوه
تدوین این بند و نتایج بررسیها اطالعاتی منتشر نشده است که بتوان راجع
به آن قضاوت کرد؛ ولی مشخص نیست که مسئله را چطور نگاه کردهاند؟ در
دنیا قانون خوب این است که از مشکل ،عکسبرداری خوبی شود؛ من از آن
عکسبرداری خبر ندارم .سوالی که شما دارید در این جغرافیای باطلی که االن
هست و تعدادی که از پرداخت مالیات فرار میکنند ،پاسخ شفافی ندارد .تنها
تعدادی از تولیدکنندگان مالیات میدهند ،اما آیا ممیز مالیاتی آموزش الزم را
دیده است ،مشخص نیست .به عبارت واضحتر ،حرف حق در جغرافیای باطل،
قاتلخویشتناست.اگردردنیابهحسابهارسیدگیمیکنند،جغرافیایآنها
نیز منطبق با حق است .اکنون جغرافیای تولید و کسب و کار در ایران صحیح
نیست و هم سازمان مالیاتی و هم واحد تولیدی ممکن است در بخشی ضرر
کنند .باید یاد بگیریم که زود قانون ننویسیم .ما در ایران بردباریمان کم است
و در زمان تصمیمگیری اجازه حرف زدن به هم نمیدهیم ،در حالی که در دنیا
برعکس است .در کشورهای پیشرفته ،در فرآیند تصمیمسازی همه را قلقلک
میدهند تا حرف بزنند ولی وقتی قانون تصویب شد باید همه آن را اجرا کنند؛
اما ما در ایران قانون مینویســیم و بعد میگوییم که راجع به آن نظر دهید.
نتیجه هم این میشود که اکنون میبینیم.

مجلس شورای اسالمی با مشاهده تعداد قابل مالحظهای خانه خالی در تهران و
شهرهای بزرگ به این تصمیم رسید که به این خانهها مالیاتی تعلق گیرد .در حقیقت تعداد
خانههای خالی در ایران بسیار زیاد ارزیابی شده است که چنین قانونی وضع میشود

دخلوخرجیکههمخواننیست
وضع ماليات بر خانههای خالی مغاير با سياستهاي وزارت راه و شهرسازي است
خانههای خالی براساس قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم
که بهتازگی رئیسجمهور آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ
کرده است ،مشمول مالیات شده است و به این ترتیب اجرای آن از
سال آینده همانند سایر اصالحات قانون مالیاتهای مستقیم ،مد
نظر دولت قرار گرفته است.
براساس ماده  54مکرر این قانون ،واحدهای مسکونی واقع در
شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی
امالک و اسکان کشــور به عنوان واحد خالی شناسایی میشود ،از
سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح
خواهد بود:
سال دوم :معادل یکدوم مالیات متعلقه
سال سوم :معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد :معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه
در زمینه این بحث و تاثیرات آن بر بازار مســکن باید بدانیم که
بحث اخذ مالیــات از خانههای خالی جزو پیشــنهادهای وزارت
راه و شهرســازی نبوده و طبعا چنین بحثی نمیتواند منطبق با
سیاستهای وزارت راه و شهرسازی باشد.
موضوع دریافت مالیات از خانههای خالی از سه سال پیش و در
زمان دولت دهم آغاز شد .کاهش و تعدیل قیمت مسکن از اهداف
این طرح بود به طوری که این امیدواری وجود داشت تا با اخذ مالیات
از خانههای خالی ،احتمال عرضه آنها در بازار افزایش یابد و بعد از آن
قیمتها تعدیل شود .در حقیقت جلوگیری از احتکار خانه یکی از
اهداف مطرح شدن طرح اخذ مالیات از خانههای خالی بود؛ موضوعی
که به نظر نمیرسد اکنون در کشور ما وجود داشته باشد .ما امیدوار
بودیم با روی کار آمدن دولت جدید ،ایــن بخش از ماده از اصالح
قانون نیز حذف شود اما با تصویب آن در مجلس و ابالغ آن از سوی
دولت مواجه شدهایم.
در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا به دالیل متعدد تالش میشود
تا عرضه مسکن حدود  10درصد بیش از تقاضای مسکن یا تعداد
خانوارها باشد و برنامهریزیها در این جهت است تا به نوعی قیمت
مسکن و اجاره ،ثبات بیشتری داشته باشد 10.درصد اضافه در عرضه
مسکن نیز برای پاسخگویی به اهداف زیر در نظر گرفته میشود:
الف .پاسخگویی به تقاضاهای مسکن دوم
ب .پاســخگویی به تقاضای جابهجایی برای شغل ،تحصیل یا
موارد مشابه
ج .پاســخگویی به زمان الزم برای بازاریابی و فروش واحدهای
ساختهشده
د .ساخت اضافه بر تقاضا بهدلیل مقابله با سفتهبازی و جلوگیری
از تبدیل مسکن به کاالی سرمایهای
بنابراین اگر مطابق با نوع برنامهریزی ،اجرای چنین سیاستی را
عاقالنه بدانیم ،همواره موجودیِ کمی از مسکن خالی وجود خواهد

داشت و آنگاه اخذ مالیات از این موجودی خالی با سیاست یادشده
مناسبتی ندارد و مشکلزاست.
وزارت راه و شهرسازي ،این نوع سياست وضع ماليات را مغاير با
سياستهاي وزارت راه و شهرسازي میداند چرا که این وزارتخانه
بر اساس همین نوع از تجربههای بینالمللی که به آن اشاره شد،
معتقد است که عرضه مسکن باید حداقل  8درصد باالتر از تقاضا
برای آن باشــد .اما قانونگذار در قانون اصالح قانون مالیاتهای
مستقیم ،ساخت مازاد بر میزان تقاضا را ،بهفرض آنکه تولید شود،
جریمه خواهد کرد.
به نظر میرسد که مجلس شورای اسالمی با مشاهده تعداد قابل
مالحظهای خانه خالی در تهران و شهرهای بزرگ به این تصمیم
رســید که به این خانهها مالیاتی تعلق گیــرد .در حقیقت تعداد
خانههای خالی در ایران بســیار زیاد ارزیابی شده است که چنین
قانونی وضع میشود ،اما واقعیت این اســت که در طی سالهای
آخر دولت دهم ،سرمایهگذاری مازادی در این بخش صورت گرفت
که به خانههای خالی انجامید؛ در حقیقت این تولید مازاد ،حاصل
افزایش قیمت در سالهایی بود که اعتبارات بانکی گستردهای به
ساخت مسکن تعلق گرفت چرا که تئوری غلط دولت دهم آن بود که
تسهیالت بانکی به خرید مسکن تعلق نگیرد و صرف ساخت مسکن
شــود .حاصل کار نیز این شد که بانکها تسهیالت گستردهای به
مسکن لوکس و گرانقیمت در شهرهای بزرگ اعطا کردند .بنابراین
با دادن این نوع تسهیالت ،مقدار بیشتری از نیاز کشور مسکن لوکس
ساخته شــد و به خالی ماندن این واحدهای مسکونی در تهران و
شهرهای بزرگ انجامید.
با مشاهده این وضعیت ،مجلس شورای اسالمی رای به مالیات
بر خانههای خالی داده اســت در حالی که اخــذ چنین مالیاتی،
نهتنها مســئله مازاد تولید واحدهای گرانقیمت را حل نمیکند
بلکه مشکلی هم برای اعمال سیاستهای مسکن در کشور ایجاد
خواهد کرد و همانطور که اشــاره کردم اخذ مالیات از خانههای
خالی با سیاستهای توسعه مسکن و محدودکردن بازار سفتهبازي
مغایر است.
نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرد این است که اجرای این
قانون ســاده نیســت .قانون ماليات بر خانههاي خالي در اجرا با
دشواری همراه است ضمن اينكه مبلغ حاصل از آن ناچیز است و
همچنين با سیاستهای توسعه مسکن ناهمخوان است .شناسایی
خانههای خالی بسیار برای سازمان امور مالیاتی پرهزینه خواهد بود
و عمال طریقه شناسایی آنها معلوم و مشخص نیست؛ فقط در مرحله
معامله ملک ،احتمال وصول آن تا حدی وجود دارد که به نوبه خود
به دلیل عدم قطعیت ،متاسفانه همین موضوع نیز میتواند به فساد
بین مودی و ممیز بینجامد و خود ایجادکننده مشکالت جدید در
این حوزه باشد.

حسینعبدهتبریزی

مشاور وزیر راه و شهرسازی

اخذ چنین
مالیاتی ،نهتنها
مسئله مازاد
تولید واحدهای
گرانقیمت را
حل نمیکند
بلکه مشکلی
هم برای اعمال
سیاستهای
مسکن در کشور
ایجاد خواهد
کرد
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راهربد
توگو باسعید لیالز  ،تحلیلگر اقتصادی از اثرات اجرای قانون مالیاتی میگوید
گف 

مالیاتستانی،تنهاگزینهرویمیزدولت
لیالز :کشور را دیگر نمیتوان با درآمد نفت اداره کرد
مریم موسیپور
«مهمترین دلیل برای اصالح قانون مالیاتهای مستقیم این است
که دیگر کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست .تمام
دستگاههای کشور بر سر این موضوع باید به یک جمعبندی روشن
برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت ،قابل اداره کردن نیست».
این جمالت را سعید لیالز ،استاد دانشگاه شهید بهشتی و تحلیلگر
اقتصادی میگوید و تنها راهکار دولت برای افزایش درآمد را همانند
سایر کشورها مالیاتستانی میداند .وی که دید مثبتی به قانون
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم دارد ،معتقد است که ایران با نرخ
مالیاتستانی  25درصدی ،بهشت مالیاتی دنیاست و اگر فعاالن
اقتصادی ایران نمیخواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای
سوال زیادی را ایجاد میکند .گفتوگوی آیندهنگر با وی را در
خصوص اصالح قانون مالیاتهای مستقیم در زیر میخوانید.

Áتمام تالش دولت برای اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،گسترش
Á
چتر مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است .آیا میتوان انتظار
داشت که با تغییر قانون نظام مالیاتی ،تفاوتهای قابل توجهی در
میزان درآمد دولت حاصل شــود و از این طریق بتواند مشکالت
کمبود بودجه خود را برطرف کند؟

ما باید در یک
دوره کمتر از سه
یا چهار سال
سهم درآمدهای
مالیاتی خود
را در تولید
ناخالص کشور
از  7درصد به 12
درصد برسانیم
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حتما تغییری حاصل میشــود .ولی باید توجه کنیم که این تمام
کار نیست .این نقطه شروع اصالح نظام مالیاتی و حتی اصالح ساختار
اقتصادی است .به نظر من ملتی که مالیات خود را نمیپردازد ،نمیتواند
انتظار دموکراسی داشته باشد و نمیتواند انتظار پاسخگویی از حکومت
داشته باشــد .حکومتی که از درآمد نفت اســتفاده میکند ،جواب
ملت خود را نیز نمیدهد .من مطمئنم که اجرای قانون اصالح قانون
مالیاتهای مستقیم که اخیرا تصویب شده است ،تغییری جدی در
درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد .ولی همانطور که گفتم ،این نقطه
شروع اصالح اســت .برای اینکه باید باز هم در معافیتهای مالیاتی
بازنگری شود .هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفتهشده
باشد .اگر قرار بر معافیت مالیاتی است ،بخشهای اقتصادی باید از این
معافیتها استفاده کنند نه نهادها و دستگاههای متعلق به این گروه یا
آن گروه .ممکن است دولت اعالم کند که من از بخش صادرات مالیات
نمیگیرم یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و
بلوچستان به دلیل اینکه جزو نقاط محروم است ،مالیات نمیگیرم.
اینها سیاستهایی روشن و پذیرفتهشده است .اما نمیتواند بگوید از
بعضیها مالیات نمیگیرم.
Áبه این موضوع اشاره کردید که اصالح این قانون ،باید شروعی بر
Á
اصالح ساختار اقتصادی کشــور باشد؛ به نظر شما در چه مواردی
باید اصالح انجام شود؟
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یکی از این موارد باز هم درباره همین قانون است .دولت باید همزمان با
تصویب این قانون ،بازنگری اساسی در نظام مالیاتی کشور نیز صورت دهد .از
جمله همانطور که اشاره کردم ،معافیتهای اقتصادی به سمت بخشهای
اقتصادی و مناطق جغرافیایی برود .این موضوع برای تغییر احتیاج به یک
وفاق ملی دارد .همچنین ما هم به تکنولوژی ،هم به یک بازنگری کلی در
جایگاه اقتصادی دستگاههای اقتصادی مختلف نیاز داریم و درعین حال
باید به سمت آزادســازی اقتصادی واقعی حرکت کنیم .یعنی بنگاههای
اقتصادی کشور را که متاسفانه عمدتا تحت پوشش دولت یا بخشعمومی
هستند و صرفنظر از اینکه مالیات میدهند یا نه ،کارآمدی ندارند ،باید به
سمت کارآمدی ببریم .بنابراین ساختار اقتصادی ایران باید از بن دگرگون
شود و به سمت آزادسازی اقتصادی و مقرراتزدایی واقعی حرکت کنیم.
همچنین باید هدف را خصوصیسازی واقعی و رانتزدایی و فسادزدایی از
اقتصاد کشور در نظر بگیریم.
Áبه عقیده شما مهمترین دلیل برای اصالح قانون نظام مالیاتهای
Á
مستقیم چه بود؟

مهمترین دلیل این اســت که دیگر کشــور با درآمدهای نفتی قابل
اداره کردن نیست .تمام دستگاههای کشور بر سر این موضوع باید به یک
جمعبندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت ،قابل اداره کردن
نیست .هر دولتی هم روی کار باشد ،این موضوع صحت دارد .در دولتهای
نهم و دهم بهشدت هم هزینهها را افزایش دادهایم و هم درآمدهای نفتی
بهشدت کاهش پیدا کرده است .من حدسم این است که تا  10سال آینده
درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت نخواهند توانست بیش از
هزینه ضروری دولتها را جبران کنند .در چشــمانداز آتی ما نمیتوانیم
انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمتهای جهانی نفت خام فروش
نفت ،درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد کند .بنابراین هم دولت آقای

صادرات نفت ما از سال  1355تا حاال یعنی در  40سال گذشته ،یکسوم شده است در حالی که جمعیتمان به دو برابر افزایش
یافته است؛ به این معنا که صادرات نفت خام برای هر ایرانی ،طی  40سال گذشته به یکششم کاهش یافته است و این مقدار
صادرات نفت دیگر قادر به پوشش دادن حوائج دولت و ملت ایران نیست.

روحانی هم دولتهای بعد باید به سمت مالیاتستانی بروند اما همانطور
که اشاره کردم ،شرط مالیاتستانی ،لغو معافیتهای بیمنطق ،برقراری
تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینههای جاری و زائد و بیمورد دولت و
پاسخگو شدن دولت در برابر مالیاتدهندگان است .اگر مردم به دولت برای
اداره آن مالیات میدهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند .بنابراین
ارتباطتنگاتنگیبیننظاممالیاتیسالمودموکراسیدرهمهدنیاوجوددارد
و همانطور که اشاره کردم ،این کار باید نقطه شروع یک اصالح ساختاری
در اقتصاد کشور باشد .این کار نیز با یک اصالح همهجانبه ،نهفقط توسط
دولت بلکه با یک وفاق ملی ممکن است و بدون وفاق ملی همهچیز در گام
اول شکست میخورد.

Áیعنی کاهش قیمت نفت ،دولت را به فکر اســتفاده از درآمدهای
Á
مالیاتی انداخته است؟ با پذیرش این موضوع آیا میتوانیم به این
نتیجه برســیم که با فرض افزایش درآمدهای نفتی ،ممکن است
توجه دولت از مالیاتســتانی کاهش پیدا کند و باز هم رویه قیلی
در پیش گرفته شود؟

ببینید موضوع این است که ما حاال به اهمیت درآمد مالیاتی در بودجه
خود پی بردهایم .ما باید در یک دوره کمتر از ســه یا چهار ســال سهم
درآمدهای مالیاتی خود در تولید ناخالص کشور را از  7درصد به  12درصد
برسانیم .باید بتوانیم ظرف این مدت 150تا 200هزار میلیارد تومان درآمد
مالیاتی در سال داشته باشیم .چارهای نیست و همه باید شرایط را درک
کنند ،در غیر این صورت ایران به سرنوشت یونان و لبنان دچار میشود.
باید بدانیم که روزبهروز اقتصاد ما بزرگتر و حوائجمان بیشتر میشود و
جمعیتمان نیز در حال افزایش است ولی صادرات نفت ما افزایش نیافته
است .اگر فرض کنیم از همین امروز صادرات نفت کشورمان دو برابر شود و
به رقم قبل از تحریم برگردد ،باید بدانیم که صادرات نفت ما از سال 1355تا
حاال یعنی در 40سال گذشته ،یکسوم شده است در حالی که جمعیتمان
به دو برابر افزایش یافته است؛ به این معنا که صادرات نفت خام برای هر
ایرانی ،طی  40سال گذشته به یکششم کاهش یافته است و این مقدار
صادرات نفت دیگر قادر به پوشش دادن حوائج دولت و ملت ایران نیست.
اگر میخواهیم که مثل لبنان و یونان کنونی نشویم باید این موضوع را درک
کنیم که دیگر با درآمدهای نفتی و درآمدهای قرضی قادر به اداره دولت
نیستیم .هزینه جاری دولت  160هزار میلیارد تومان است که تنها نصف
آن را از درآمد مالیاتی تامین میکند و باید آن را دو برابر کند؛ این موضوعی
قطعی است« ،والسالم ،شد تمام».
Áکنترل حسابهای بانکی یکی از مواردی است که در این قانون برای
Á
شفاف کردن درآمد مودیان مد نظر قرار گرفته است .همین موضوع
موجب شده است که برخی از فعاالن اقتصادی در این خصوص ابراز
نگرانی کنند و حتی برخی از امکان خروج سرمایه از بانکها به همین
دلیل ،سخن بگویند .البته وزیر اقتصاد اعالم کرده است که این کار
پیش از این نیز انجام میشد .نظر شما در این خصوص چیست؟

متاسفانه ما به دلیل ناآگاهی از سیستمهای بانکی و مالیاتی اشتباههای
بزرگ و تفسیرهای خطایی میکنیم .در حال حاضر مگر به حسابهای
ایرانیها سرک کشیده نمیشود؟ چهکسی این را میداند؟ نکته مهم این
اســت که ما چاره دیگری جز این کار نداریم؛ دیگر راهی جز اخذ مالیات
از مردم وجود ندارد .موضوع دیگر این اســت که در برههای از زمان برای
حذف افراد از دریافت یارانه نقدی ،از کنترل حسابهای بانکی سخن به
میان آورده شد؛ در آن زمان آقای روحانی رئیسجمهور اعالم کرد که کار
غیرقانونی نمیکند ،اما حاال باید بدانیم که کنترل حسابهای مودیان،
قانون مجلس است و مودیان مالیاتی باید حسابهای روشنی داشته باشند.

البته سالهاست که در ایران این کار انجام میشود .درحال حاضر اگر شما
ماشینی وارد و از گمرکی ترخیص کنید اما آن را در درآمدهای خود ثبت و
اظهار نکنید ،اداره مالیات خودبهخود میفهمد برای اینکه موجودی تمام
حسابهابهیکدیگروصلاست.مادرعصرکامپیوتربهسرمیبریم.قبالاین
نوع تکنولوژی نبود .حاال این تکنولوژی در همهجای دنیا استفاده میشود و
ما هم آن را از خارج خریدهایم که همین کار را انجام دهیم .باید بدانیم که در
کشورهای دیگر ،اخد مالیات از مردم و فعاالن اقتصادی با روشهای بسیار
سختگیرانه انجام میشود .در کشورهای اروپایی گاهی ماموران مالیاتی
به یک رستوران میروند و تعداد مشتریهای رستوران را میشمرند و آن
را با اظهارنامه شخص تطبیق میدهند .در برخی موارد دیده شده است
که ماموران مالیاتی ،مشتریهای یک ســلمانی را از آپارتمان روبهرویی
شمردهاند .بنابراین چک کردن حساب یک کار معمول در تمام دنیاست و
پیش از این نیز در کشورمان انجام میشد و نگرانیها به دلیل مطلع نبودن
از چارچوب مالیاتستانی است.
Áپس میتوان گفت نگرانیهایی که در این مورد عنوان میشود کامال
Á
بیمورد است؟

دقیقا ،و البته باید به نکتهای مهم اشــاره کنیــم و آن اینکه در حال
حاضر ،ایران با نرخ مالیاتستانی 25درصدی ،بهشت مالیاتی دنیاست و
اگر فعاالن اقتصای ایران نمیخواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای
سوال زیادی را ایجاد میکند .دولت اصالحات در ایران در سال  80ایران را
از جهنم مالیاتی به بهشت مالیاتی تبدیل کرد ،بنابراین اعتراض به این نرخ
کم ،جای سوال دارد .البته تاکید میکنم که مالیاتدهندگان حق دارند
که بگویند معافیتهای نهادی و سازمانی را قبول ندارند که البته حرف
درستی است .حق دارند که بدانند مالیاتها کجا خرج میشود .حق دارند
که وقتی اظهانامههای مالیاتی خود را درست پر میکنند با مالیات مضاعف
سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند .اینها همه حرفهای درستی است اما از
آن طرف همه باید  25درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همانگونه که
کارمندان و کارگران کشور در حال دادن مالیات هستند ،همه مردم باید
از قانون تمکین کنند.
Áفکر میکنید با اجرای این قانــون تا چه اندازه جلوی فرار مالیاتی
Á
اقتصاد زیرزمینی و غیررســمیگرفته شــود؟ ممکن نیست که
دورزنندگان قانون قبلی ،در مورد این قانون نیز بتوانند راههای دور
زدن را بیابند و باز هم از پرداخت مالیات بگریزند؟

بله ،حتما ممکن اســت که برخی باز هم در فکر دور زدن قانون و پیدا
کردن راههای دور زدن آن باشند .اما اجرای این قانون به نحو درست میتواند
تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی اقتصاد غیررسمیو زیرزمینی را بگیرد .دور
زدن قانون به این موضوع بستگی دارد که دولت تا چه اندازه در گسترش تور
مالیاتی خود و در واقع برقرار کردن و حاکم کردن تکنولوژی بر فرآیند نقل و
انتقال پول ،توانمند باشد .این اتفاق باید در ایران بیفتد .حاال که چارهای جز
مالیاتستانی برای دولت نمانده است بهترین زمان برای اجرای این قانون
و گسترده کردن تور مالیاتی است .در حقیقت گزینهای که وجود داشت
حاال به حالت اجبار درآمده است پس سازمان نظام مالیاتی نیز بهدرستی
این قانون را اجرا کند تا اهداف مد نظر محقق شود .اگر نظام اطالعرسانی
این قانون یا همان نظام جامعه اطالعات مالیاتی بهدرستی اجرایی شود و
سازمان با اجرای درست قانون ،سعی در اجرای درست آن داشته باشد ما
میتوانیم انتظار داشته باشیم که به اهداف مد نظر در قانون برسیم و موارد
در نظر گرفتهشده در آن محقق شود .ما به اجرای این قانون و تحقق اهداف
آن امیدواریم؛ چون به هر حال از هر مســیری که بخواهیم برویم و به هر
مسیری که بخواهیم برویم باید از جایی شروع کنیم.

25
درصد

نرخ مالیات ستانی
ایرانی

160
هزار ملیاردتومان

هزینه جاری دولت

اگر قرار بر
معافیت مالیاتی
است ،بخشهای
اقتصادی باید
از این معافیتها
استفاده کنند
نه نهادها و
دستگاههای
متعلق به این
گروه یا آن گروه
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راهربد
گفتوگو با طهماسب مظاهری ،وزیراسبق امور اقتصادی و دارایی درباره اصالحیه قانون مالیاتی

نظامجامعاطالعاتمالیاتیسریعتراجراییشود
جلوگیری از فرار مالیاتی و نشر عدالت مالیاتی ه افزایش درآمدهای دولت را نیز به همراه دارد ،در گرو اجرای کامل نظام جامع

اطالعات مالیاتی است ،چرا که قرار است اطالعات شفاف برای اجرای این اصالحات از طریق این نظام تهیه شود

فرصت کوتاه عملیاتی کنند.

احمدمیرخدائی
طهماسب مظاهری ،وزیراسبق امور اقتصادی و دارایی معتقد است اجرای درست این اصالح قانون
مالیاتها در گرو اجرای کامل نظام جامع اطالعات مالیاتی است ،چرا که قرار است اطالعات شفاف
برای اجرای این اصالحات از طریق این نظام تهیه شود و سازمان امور مالیاتی باید هرچه سریعتر و در
ششماهه مانده به اجرای این اصالحات قانونی ،نظام جامع اطالعات مالیاتی را اجرایی کند .وی که در
دولت نهم نیز ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت ،بررسی گردش حساب و موجودی حسابهای
بانکی مودیان مالیاتی را ابزاری برای راستیآزمایی اظهارنامههای مالیاتی مودیان میداند که اگر با
ابزار درست و آموزش نیروهای سازمان امور مالیاتی و بانکها اجرایی و محرمانه بودن حسابها نیز
حفظ شود ،مردم نیز از اجرای آن استقبال میکنند .وی جلب رضایت مردم از اجرای اصالحات قانون
را منوط به اطالعرسانی درست به آنها در خصوص شیوه اجرای اصالحات قانون مالیاتهای مستقیم
میداند .گفتوگوی آیندهنگر با وی را در زیر میخوانید.

Áبعد از سالها طرح این موضوع که  40درصد از اقتصاد کشور
Á
مالیات نمیدهد ،باالخره مجلس ،اصالحاتی در قانون امور
مالیاتی انجام داد تا به این ترتیب جلوی فرارهای مالیاتی را
بگیرد .به عقیده شما آیا شرایط برای اجرای این اصالحات
مهیاست و جامعه این اصالحات را میپذیرد؟

مالیات ،سهم
دولت از سودی
است که افراد
از فعالیت
اقتصادی به
دست میآورند.
کسی که فعالیت
اقتصادی انجام
میدهد و به
سودی میرسد،
باید  25درصد
از کل سود را به
عنوان سهم دولت
بپردازد و 75
درصد باقیمانده
را به عنوان سهم
خود بردارد
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جلوگیری از فرار مالیاتی و نشر عدالت مالیاتی ،که افزایش
درآمدهای دولت را نیز به همراه دارد ،در گرو اجرای کامل نظام
جامع اطالعات مالیاتی است چرا که قرار است اطالعات شفاف
برای اجرای این اصالحات از طریق این نظام تهیه شود .ایده اولیه
طرح جامع مالیاتی ،در روزگار پس از جنگ تحمیلی و در دوره
ریاستجمهوری آقایهاشمیرفسنجانی و دوران طرح تعدیل
اقتصادی مطرح شد .در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی،
در قانون پیشیبینی شــد که دولت موظف است تا طرح جامع
مالیاتی را اجرا کند که مقدمات آن فراهم و قراردادهای اولیه نیز
مشخص شدند .اما در دوره آقای احمدینژاد ،روند اجرای این کار،
مانند بسیاری از کارهای دیگر ،متوقف شد و پیشرفتی نداشت.
حاال در این دو سال دوباره این حرکت آغاز شده است اما بسیار
کند و آهسته پیش میرود .دالیل این حرکت کند و آهسته را
وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی باید توضیح دهند
و هر دلیلی هم که مطرح شود باید برای حل آن به فکر چارهای
باشند .به نظر من سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی،
هم توان این کار را دارند و هم از نظر قانونی ،اجازه و امکانات مالی و
پولی کافی در اختیارشان هست که طرح جامع مالیاتی را در یک
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Áآیا اصالحات قانون مالیات ،میتواند به اصالح کامل نظام
Á
مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر شود؟

مالیات ،سهم دولت از سودی است که افراد از فعالیت اقتصادی
به دست میآورند .کسی که فعالیت اقتصادی انجام میدهد و
به سودی میرسد ،باید  25درصد از کل سود را به عنوان سهم
دولت بپــردازد و  75درصد باقیمانده را به عنوان ســهم خود
بردارد .در کشورهای دیگر ،سهم دولت بیش از  25درصد است.
اما در ایران ،این نرخ در زمان دولت آقای خاتمی و در زمانی که
من وزیر اقتصاد بودم به  25درصد رسید و در این نرخ ثابت ماند.
عموم مردم و فعاالن اقتصادی آمادهاند که مالیات خود را که 25
درصد از سود فعالیت اقتصادی است ،با طیب خاطر به دولت و
سازمان امور مالیاتی بپردازند؛ مشکل از جایی پیدا میشود که
با روشهای نادرست اخذ مالیات ،انتظار و توقع وصول مالیات
بیش از  25درصد سود فعالیت اقتصادی را داشته باشیم .اکنون
به نظر میرسد که گاهی مالیاتها به صورت سهمیهبندی اجرا
میشود .گاهی یک شرکت یا یک تولیدکننده یا حتی یک حوزه
مالیاتی یک سهمیه دارد و میگویند باید این مبلغ وصول شود.
سود یا زیان مطرح نیست و این مبلغ باید گرفته شود .حال گاهی
این به نفع مودی است و گاهی به زیان او .بنابراین چنانچه سازمان
مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی ،طرح جامع مالیاتی را کامل،
درست ،بهموقع و منظم به مرحله اجرا برسانند ،یقینا همه فعاالن
اقتصادی و مردم از اجــرای اصالحات قانون نیز راضی خواهند
بود و ســهم مالیات خود را میپردازند و کسی هم فرار مالیاتی
نخواهد داشت و اگر در مواردی هم فرار مالیاتی رخ داد ،آن موقع
با ابزارهایی که در اختیار دولت قرار گرفته است میتواند با این
افراد برخورد کند و سهم خود را بگیرد.
Áموضوعی که در میان اصالحات این قانون ســرو صدای
Á
زیادی به راه انداخته ،دسترســی داشتن سازمان امور
مالیاتی به حسابهای شــخصی مودیان است .برخی از
مودیان مالیاتی در برابر این کار جبهه گرفتهاند و برخی
اجرای آن را به معنی فرار نقدینگی از نظام بانکی عنوان
میکنند .نظر شما در این خصوص چیست؟

بررسی گردش حساب و موجودی حسابهای بانکی مودیان
مالیاتی ،ابزاری برای راستیآزمایی اظهارنامههای مالیاتی مودیان
است .البته یک نکته تکمیلی که درمورد اجرای درست و بینقص
طرح جامع مالیاتی باید مدنظر قرار بگیرد این است که سازمان

عموم مردم و فعاالن اقتصادی آمادهاند که مالیات خود را که  25درصد از سود فعالیت اقتصادی است ،با طیب خاطر
به دولت و سازمان امور مالیاتی بپردازند؛ مشکل از جایی پیدا میشود که با روشهای نادرست اخذ مالیات ،انتظار و توقع
وصول مالیات بیش از  25درصد سود فعالیت اقتصادی را داشته باشیم

امور مالیاتی و نظام بانکی کشور ،باید برای ارسال گزارشهای
مربوط به گردش مالی مودیان مالیاتی به سازمان مالیات ،راه و
روشی پیدا کنند و کارکنان بانکها و سازمان امور مالیاتی برای
انجام بهینه و کارآمد ایــن کار آموزش ببینند تا در کنار اینکه
سازمان مالیاتی و دولت ،به عنوان شریک فعاالن اقتصادی ،از این
اطالعات بهرهمند میشوند ،حریم خصوصی فعاالن اقتصادی و
مودیان مالیاتی نیز از دست نرود و این اطالعات در اختیار اغیار
قرار نگیرد .چراکه هدف اصلی ،گسترش چتر مالیاتی است و با
این کار میخواهیم فضای اقتصاد رقابتی در جامعه ایجاد کنیم.
بنابراین اصل موضوع درست است و کسی هم نباید مخالف باشد.
در فضای رقابتی اقتصاد ،باید اســرار فعالیت اقتصادی مودیان
مالیاتی محفوظ بماند و در اختیار کسی ،از جمله رقبای آنها ،قرار
نگیرد .اجرای طرح جامع مالیاتی باید به همراه خود ،سالمت و
صحت عمل به سازمان امور مالیاتی بیاورد؛ آنگاه اطالعات این
طرح ،خوب و قابل استفاده خواهد بود.
Áدر شرایط فعلی اطالعات بانکی به بانک مرکزی فرستاده
Á
میشود و احتماال از همین مسیر اطالعات حساب مودیان
به سازمان امور مالیاتی نیز فرستاده خواهد شد؛ این همان
چیزی است که مد نظر شماست و بر آن تاکید دارید؟

درشرایطفعلیکهسیستمبانکیبرایانتقالاطالعاتآموزش
ندیده و همچنین طرح جامع مالیاتی نیز در سازمان امور مالیاتی
پیاده نشده است ،در مثبتترین حالت هم نمیتوانیم ادعا کنیم
که در سازمان مالیاتی سالمت کامل حاکم است؛ اینکه در این
شرایط ،بانکها به ارسال اطالعات حسابهای بانکی مودیان
مالیاتی و سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی به سازمان مالیاتی
مکلف شوند ،فساد را تشویق میکند و گسترش میدهد و ناامنی،
بیاعتمادی و نااطمینانی به وجود میآورد.
Áچگونه باید این آمادگی را ایجاد کرد؟
Á

گویا قرار است اجرای «اصالح قانون مالیاتهای مستقیم» از
ابتدای سال آینده انجام شود .معنای این حرف این است که شش
ماه وقت داریم و در این مدت کارهای زیادی میتوان انجام داد،
به این شرط که سازمان مالیاتی و نظام بانکی وقت و نیرو بگذارند؛
هفت روز هفته و 24ساعت شبانهروز فعالیت کنند و در این شش
ماه ،ســاختار مود نیاز و ملزومات اجرای طرح جامع اطالعات
مالیاتی را ایجاد کنند .آقای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی
باید عزم خود را جزم کنند و حرفهای هرکسی را که در سازمان
امور مالیاتی با این طرح مقاومت میکند و ایرادی نسبت به طرح
دارد بشنوند؛ اگر حرف منطقی و قانونی و کارشناسی بود ،آن نظر
را در طرح جامع دخیل کنند ،اما اگر حرف کارشناسی نبود به
اقتدار فردی در سازمان اجازه رشد و نمو ندهند .بهترین راهکار
اجرای این اصالحات این است که طرح جامع اطالعات مالیاتی
را در فرصت باقیمانده به ســرانجامیبرسانند .روش حصول
اطالعات و روش حفظ کــردن این اطالعات را هماهنگ کنند
به صورتی که از این اطالعات فقط برای گرفتن مالیات استفاده
شود و اطالعات بانکی مردم و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در
جامعه منتشر نشود .چنانچه این هماهنگیها انجام نشود این
قانون باعث میشود اطالعات از بانکها به سازمان مالیاتی برود
و از طریق این سازمان ،به دست عدهای بیفتد که با فروش این
اطالعات اقتصادی ،منافعی را کسب کنند که این امر اوال باعث

بروز بیاعتمادی در فضای کسب و کار و ثانیا باعث زیان عدهای
که سالم و شفاف فعالیت میکنند ،خواهد شد.
Áبیشتر طرحهای جدید و حتی قوانین که در کشور به اجرا
Á
درآمدهاند با یک نوع آزمون و خطا اجرا شدهاند و بعد از آن
گاهی ،عیب و ایرادشان برطرف شده است ،آیا نمیتوان
همانطور که فرصتی سهساله در قانون برای طرح جامع
اطالعات مالیاتی داده شده است ،اصالحات قانون را که از
ابتدای سال آینده آغاز میشود به مرور زمان و با آزمون و
خطا به سرمنزل مقصود رساند؟

طرح جامع اطالعات مالیاتی را میتوان به چرخ چاه تشبیه
کرد؛ برای کشیدن آب از یک چاه صد متری یک یا 99متر طناب،
مشکل را حل نمیکند .طرح جامع مالیاتی هم همینطور است.
اگر کار را صد درصد انجام ندهید و در  99درصد ،متوقف شود
گویی هیچکاری انجام نشده است .بنابراین طرح باید کامل به
مرجله اجرا برسد و عملیاتی شود .حاال آمادگی این کار هست و
قراردادها آماده شدهاند .وزیر اقتصاد و دولت میتوانند این مسئله
را تا شش ماه دیگر به سرانجامیبرسانند و ایرادات آن را رفع کنند
که بشود قانون را بهدرستی ،عملیاتی کرد .وقتی این کار عملیاتی
شد به عنوان یکی از اجزای این طرح ،اطالعات مالیاتی میتواند
از طریق سیستم بانکی نیز حمایت شود.
Áسرکشی به حسابها در ایران عادی نیست و جامعه گویا با
Á
نوعی خرق عادت مواجه است و در برابر آن موضع تدافعی
گرفته اســت؛ اخیرا وزیر اقتصاد گفت این مسئله تازگی
ندارد و در کل دنیا هم رواج دارد .وضعیت سرکشــی به
حسابها در ایران و جهان چگونه است؟

در ایران و در قانــون اصالح مالیات بر درآمــد که در زمان
ریاستجمهوری آقای خاتمیتوسط مجلس تصویب شد ،این
اجازه به صورت موردی و با تایید وزیر اقتصاد داده شد .سیستم
بانکی موظف بود اطالعات مربوط به افراد مورد نظر را در پاسخ به
درخواستی که شخص وزیر امضا میکند به سازمان امور مالیاتی
بدهد .پس امکان سرکشی نه به صورت سیستماتیک و روتین،
بلکه به صورت موردی و با تایید شخص وزیر وجود داشته است.
وزیر هم در این مورد حق تفویض اختیار نداشــته که کسی از

بررسی گردش
حساب و
موجودی
حسابهای
بانکی مودیان
مالیاتی،
ابزاری برای
راستیآزمایی
اظهارنامههای
مالیاتی مودیان
است
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راهربد
معاونان یا مشاورانش بتواند این اطالعات را از بانک درخواست
کند .در دنیا و بهخصوص در کشورهایی که نظام مالیاتی پیشرفته
دارند این کار روتین است و به صورت عادی انجام میشود .حتی
افراد و شــرکتها وقتی اظهارنامه خود را به ســازمان مالیاتی
میدهند ،صورت حسابهای بانکی خود را نیز بهضمیمه ارسال
میکنند .در کشورهای توسعهیافته این کار بسیار رواج دارد و
برای اثبات اینکه اظهارنامه مالیاتی ارائهشده شفاف و درست
و مستند است ،خود افراد و شرکتها اطالعات صورت حساب
بانکی را به پیوست آن ارسال میکنند.
Áاینکه از طرف ســازمان امور مالیاتی به حساب بانکی
Á
ی موجهی میتواند داشته
مودیان سرکشی شود ،چه نگران 
باشد؟

اگر مردم از
محسنات
پرداخت مالیات
مطلع باشند
و همچنین
اطمینان پیدا
کنند که بیشتر
از حد قانونی،
مالیات نمیدهند،
اطالعات
اقتصادی و
بانکی آنها هم
امن و محفوظ
است ،جایی برای
نگرانی ندارند
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برخی افراد یا شرکتها این دغدغه را دارند و عنوان میکنند
که برخی از مبالغی که به حسابشــان میآید اساسا درآمد آنها
نیســت .مثال وجوه امانت یا وجه چک افراد دیگری است که به
حساب آنها میآید و چند روز دیگر خارج میشود .این نگرانی
وجود دارد که ســازمان مالیاتی این مبالــغ را به عنوان درآمد
تلقی کند .پاســخ این نگرانیها هم در طرح جامع وجود دارد.
در این طرح تاکید میشود که ثبت حسابها و عنوان درآمدها،
هزینهها ،وصولی و پرداختیها باید به شکل درست در ترازنامه
شرکتها ثبت شود و در ترازنامه اگر مبلغی جزو درآمد نیست،
به عنوان درآمد ثبت نشود .با این کار ،این نگرانیها نیز محلی از
اعراب ندارد .البته مسئوالن سازمان مالیاتی باید چند برابر این
توضیحات را به صورت جامعتر و مبسوطتر از طریق رسانهها به
مردم بدهند .مردم باید اطمینان پیدا کنند که با این قانون ،اوال
اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند و ثانیا باعث نمیشود
که سازمان مالیاتی پول ناحق از آنها مطالبه کند ،در حالی که
سودی نکردهاند .سازمان مالیاتی باید مردم را با قوانین آشنا کند
و اطالعات و اطمینان کافی به آنها بدهد .اگر مردم از محسنات
پرداخت مالیات مطلع باشند و همچنین اطمینان پیدا کنند که
بیشتر از حد قانونی ،مالیات نمیدهند ،اطالعات اقتصادی و بانکی
آنها هم امن و محفوظ است ،جایی هم برای نگرانی ندارند .پس
اگر اقداماتی که گفتم انجام شود ،نه پول از بانک فراری میشود
و نه شاهد اتفاق ناخوشایند دیگری خواهیم بود.
Áاما کوچه و خیابان شهرها پر اســت از موسسات مالی و
Á
اعتباری غیرمجاز که اطالعات روشنی هم به بانک مرکزی
نمیدهند .ممکن نیســت که با اجرای طرح سرکشی به
حساب مودیان ،نقدینگی به سمت این موسسات کوچ کند
و بانکها را به دردسر بیندازد؟

موسساتغیرمجازاسمشانرویشاناست:موسساتغیرمجاز
هستند ،پس باید جلوی آنها گرفته شــود .از ترس موسسات
غیرمجاز که نمیتوانیم انجام کار درست را نادیده بگیریم .دولت
و بانک مرکزی موظف هســتند همراه با این طرح یا به صورت
جداگانه به ساماندهی این موسســات بپردازند و آنها را ملزم به
رعایت شفافیت و ارسال اطالعات به بانک مرکزی کنند ،در غیر
این صورت ،باید جلوی کار آنهــا را بگیرند .به هر حال در وهله
کنونی سعی سازمان امور مالیاتی باید این باشد که هرچه سریعتر
نظام جامع اطالعات مالیاتی را برای اجرای اصالحات قانون نظام
مالیاتهای مستقیم ،اجرایی کند.
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پدرام سلطانی ،نایب رئیس اتاق ایران:

تالشبرایرفع

نگرانیهای
بخشخصوصی
مریم موسیپور
با اینکه دو ماهی از آخرین مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی
سال  93میگذرد ،اما این روزها باز هم بحث مالیات ،سوژه داغ
محافل اقتصادی بهخصوص فعاالن بخشخصوصی کشور است؛
آنهایی که نگراناند اصالح بخشهایی از قانون مالیاتهای
مستقیم که بهتازگی ابالغ شده است و قرار است بررسی
مالیاتی را شفافتر کند ،در عمل موجب فشار آوردن بیشتر بر
مودیان مالیاتی شود .آنهایی که میترسند شیوه اجرای قانون
نهتنها چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وسیعتر نکند ،بلکه
در عمل مالیاتی بیشتر برای آنها به ارمغان بیاورد .مشکل اصلی
در دادن فرصت سهساله برای پیادهسازی نظام جامع اطالعات
مالیاتی است که نایب رئیس اتاق ایران آن را پاشنه آشیل
اجرای این قانون میداند و معتقد است بدون آن ،اجرای قانون
میتواند بسیار خطرناک و حتی مشکلسازتر از قبل شود .وی
همچنین از تالشهای اتاق ایران برای رایزنی با وزرا برای حل
توگوی آیندهنگر با وی را درباره
این مشکل خبر میدهد .گف 
نگرانیهای بخشخصوصی در این خصوص در زیر میخوانید.

Áقانون اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم به چه دلیل اصالح شد و
Á
به نظر شما این اصالح ضرورت داشت؟

اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم ،با دو رویکرد کلید خورد .رویکرد
اول تحول در نظام مالیاتی کشــور و به عبارتی روزآمد کردن آن مطابق
نظامهای مالیاتی پیشرفته دنیا و رویکرد دوم نیز حرکت دولت از سمت
اتکا به درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی بود .به همین دلیل،
الیحهایبرایایناصالحتدوینشد.همچنینچندسالیبودکهنظامجامع
اطالعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی توسط یک شرکت معتبر کانادایی
که متخصص در این زمینه است ،در حال پیادهسازی بود که البته به دلیل
تحریمها به مشکالتی برخورد اما سازمان امور مالیاتی اجرای آن را ادامه داد.
اما برای اینکه بتواند از این نظام جمع اطالعات مالیاتی استفاده کند نیاز به
احکام و اختیاراتی داشت که این بخش نیز در اصالح قانون پیشبینی شد.
همچنین برای تحقق رویکرد دوم ،سازمان امور مالیاتی تالش کرد که در
اصالح قانون مالیاتها بخش معاف از مالیات کشور را تا حد ممکن کاهش
بدهد و ابزارهایی برای خود در قانون پیشبینی کند که بخش مالیاتگریز

ما هشدار دادیم و بههیچوجه نیز توصیه نمیکنیم مادامکه نظام جامع اطالعات مالیاتی
پیاده نشده است ،اختیاراتی که به موجب اصالحیه به سازمان امور مالیاتی داده شده است
مورد استفاده قرار بگیرد

یا آن بخشی را که خارج از چتر مالیاتی به فعالیت مشغول هستند بتوان
بهتر شناسایی کرد و به زمره مودیان مالیاتی اضافه کرد .این دو رویکرد به
نظر ما رویکردهای قابل قبول برای اصالح قانون بود.
Áپس وقتــی با اصل کار مشــکلی وجــود نــدارد ،نگرانیهای
Á
بخشخصوصی از کجا نشات میگیرد؟ چون این روزها میبینیم
که بســیاری از فعاالن این بخش ،نسبت به اجرای این قانون ،ابراز
نگرانی میکنند.

بله ،با اصل کار مشــکلی وجود ندارد ،اما اتفاقی که در تدوین احکام
الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم افتاد و اختالف نظر بین بخش
خصوصی و دولت قبل را رقم زد ،این بود که در کنار این دو رویکرد ،احکام
بسیار سختگیرانهای هم تعبیه شده بود که مودیان مالیاتی فعلی را هم
دچار دردسر و مشــکالت زیادی میکرد .و همینطور ،احکامیگذاشته
شده بود که اصال با واقعیتهای اقتصادی کشور تناسب نداشت و ممکن
بود آثار منفی آن بیش از آثار مثبت باشد .در این دو بخش ما تالش کردیم
که در مجلس اصالحات به عمل بیاید .حاصل تالش و پیگیری ما با کمک
نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و در اواسط راه با روی کار آمدن
دولت جدید و همکاری این دولت و توصیهای که به سازمان امور مالیاتی
شد ،این بود که در بازبینی الیحه در جریان رسیدگی ،توانستیم بخشی از
این احکام را اصالح کنیم ،به طور مثــال ،در این قانون مالیات بر افزایش
ارزش داراییها یا مالیات بر ثروت گذاشته شده بود به طوری که هرکس که
بیش از دو میلیارد تومان دارایی اعم از امالک ،منقول و غیرمنقول داشت،
باید هر سال دو در هزار آن را به عنوان مالیات پرداخت میکرد؛ حال آنکه
این داراییها در جرگه فعالیت اقتصادی نبود که بخواهد مالیاتی از آن اخذ
شد .همچنین مالیات بر مجموع درآمد نیز در قانون دیده شده بود به این
معنا که اگر کسی در چند رسته کاری و اقتصادی فعالیت میکرد ،عالوه
بر اینکه مالیات هرکدام را جداگانه باید میپرداخت ،مجموع درآمدها نیز
محاسبه میشد و اگر باالی  100میلیون تومان بود ،مالیات مضاعفی از آن
میگرفتند که این موضوع قطعا باعث فرار ســرمایه از کشور میشد و در
این شرایط است که جذابیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در تناسب با
کشورهایهمسایهدرایرانباالنبود.یاموضوعمالیاتسبزنیزبرایصنایعی
که از صنایع آلودهکننده محیط زیست تلقی میشوند ،در نظر گرفته شده
بود که هیچ شاخص و مبنایی نداشت؛ ضمن اینکه کشور ما به دلیل قرار
گرفتن صنعتش بر پایه مصرف انرژی اصوال در این زمینه وضعیت خوبی
ندارد و اخذ این نوع مالیات ،میتوانست در کوتاهمدت منجر به مشکالت
جدی برای صنایع بزرگ و صنایع ســنگین شود .البته بخشخصوصی
اعتقاد به حراست از محیط زیست دارد اما روش آن را مالیات نمیداند که
این بخش هم کنار گذاشته شد .همچنین در حوزه کشاورزی و تکالیف
این حوزه در خرید و فروش اعم از دادن فاکتور ،کد اقتصادی و امثال اینها،
طوری طراحی شده بود که اصال تناسبی با امکان ،فرهنگ و توان کشاورز ما
نداشت و میتوانست بخشی را که متعامل با کشاورزان است ،از خرید کاال
از کشاورزان گریزان کند و عمال معنای آن فشار بیشتر بر کشاورزان و سود
بیشتر دالل میتوانست باشد .مواردی از این دست خوشبختانه با پیشنهاد
اتاق از این الیحه حذف شد.
Áآیا اصالحاتی از جانب اتاق نیز ارائه و در متن قانون گنجانده شد؟
Á

بله ،در کنار این اصالحات ،اتاق هم پیشنهادهایی داد که در الیحه مورد
توجه قرار گرفت و در جریان رسیدگی در مجلس اعمال شد؛ من جمله
حذف ماده  104قانون ،یعنی حذف مالیاتهای تکلیفی که از مشکالت
جدی بخشخصوصی بود .کاهش حق تمبر و حق تمبر سفته و حق تمبر
افزایش سرمایه اشــخاص حقوقی نیز از دیگر موارد بود .همینطور قرار

گرفتن اتاق در کارگروه ماده  141قانون برای بررسی و تشخیص کاالهای
نفتی و غیرنفتی و کاالهای خام و با ارزش افزوده در خصوص تعیین لیست
معافیتهای مالیاتی صادرات ،باالتر بودن نصاب ممنوعالخروجی بدهکاران
مالیاتی که عدد آن مبتنی بر شرایط و واقعیتهای روز نبود که به پیشنهاد
اتاق اصالح شــد .همچنین طراحی یک روش خوب برای معافیتهای
مالیاتی سرمایهگذاری در کشور و بهویژه در مناطق محروم که انگیزه الزم را
برای سرمایهگذار به وجود آورد ،که فکر میکنم در شرایط پساتحریم این
بخش میتواند بسیار مفید و موثر باشد.
Áبا توجه به گفتههای شما به نظر میرسد که مشکلی در قانون باقی
Á
نمانده است؛ پس بخش خصوصی به چه موضوعی اعتراض دارد و
از آن گالیهمند است؟

ما در جریان رسیدگی به این اصالحیه در مواردی با وجود تالش ،موفق
به رسیدن به نتیجه مطلوب نشــدیم چرا که نظر دولت و مجلس در این
موارد ،همسو بود .یکی از این موارد ،سادهسازی تمدید کارتهای بازرگانی
بود؛ ما اصرار داشتیم که استعالم از سازمانهای امور مالیاتی یا به اصطالح
اخذ گواهی ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم حذف شود که این اتفاق
نیفتاد .موضوع دوم در زمینه معافیت مالیاتی بنگاهها و نهادها بود؛ با وجود
اینکه نظر مقام معظم رهبری در عدالت مالیاتی و شمول مالیات بر همه
فعالیتهای اقتصاد بوده وهســت ،حکمیکه در این مورد در قانون قرار
گرفت به نظر ما حکم محکم و مناسب رویکرد کشور و نظام در این زمینه
نبود و میتواند در آینده بــرای رقابت نابرابر فعالیتهای اقتصادی نهاد و
بنیادها با بخشخصوصی مورد اســتفاده قرار بگیرد .مورد بعدی جرایم
دیدهشــده در این قانون و مجازاتهای تعریفشده برای آنهاست که ما
معتقدیم بسیار سنگین در نظر گرفته شده است .در این بخش استدالل
دولت این بود که اصوال تخلفات مالیاتی در دنیا جزو جدیترین تخلفات
است و جرایم بسیار سفت و سختی دارد .اســتدالل ما نیز این بود که ما
یکشبه نمیتوانیم فرهنگ مالیاتی کشور را شبیه کشورهایی مثل آمریکا
و کشــورهایی اروپایی کنیم .وجود چنین جرمانگاریای میتواند باعث
اختالالت جدید در فعالیتهای اقتصادی شود و همچنین موجب شود که
جمعیتعظیمیازفعاالناقتصادیبهزندانبیفتندیامجازاتجدیداشته
باشند؛ همان تجربه ناموفقی که ما در قانون چک داشتیم ،این بار میتواند
در این بخش تکرار شود .این کار غلطی بود که ما نیز با آن مخالف بودیم و
مخالفت خود را ابراز کردیم اما باز در اینجا دولت و مجلس همسو بودند و
ما موفق نشدیم این بخش را نیز سادهتر و سبکتر کنیم .اما همانطور که
اشاره کردم پایه اصالحات این قانون بر نظام جامع اطالعات مالیاتی است و
به همین جهت در اصالح قانون روش رسیدگی موسوم به علیالراس حذف
شد که کار بسیار خوبی است؛ اینکه ما مبتنی بر اطالعات واصله به سازمان
راستیآزمایی کنیم و اظهار مالیاتی مودیان با اطالعاتی که سازمان دارد
منطبق شود و نه بر اساس سلیقه و محاسبه غیرمستند ممیزان .یکی از
جنبههای مثبت بارز این قانون است اما نکتهای که بعد از رسیدگی به الیحه
بهناگاه سر از اصالحات الیحه و قانون درآورد ،این است که در این قانون سه
سال به دولت فرصت داده شده است که نظام جامع اطالعات مالیاتی را پیاده
کند و تا آن موقع هم بتواند از همان احکام قبلی یعنی علیالراسی استفاده
کند .ما این موضوع را بسیار خطرناک و حتی مشکلسازتر از قبل میدانیم.
Áچرا مشکلسازتر؟
Á

به این دلیل که در قانون جدید ،سازمان امور مالیاتی اقتدار بیسابقهای
پیدا کرده ،دسترسی به اطالعات بسیار بیشــتر از گذشته شده و امکان
برخورد سازمان با مودی نیز همانگونه که اشاره کردم ،بسیار بیشتر شده
است و اگر قرار باشد در این شیوه باز هم بهصورت علیالراس عمل شود،

کنترل
حسابهای
بانکی از
بخشهای
خوب قانون
است و موجب
شفافسازی
در اقتصاد و به
زیر چتر آوردن
گروه مالیاتگریز
میشود
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راهربد
ممیز میتواند بسیار برخوردهای دور از انتظاری با مودی داشته باشد .به
همین دلیل ما هشدار دادیم و بههیچوجه نیز توصیه نمیکنیم مادامکه
نظام جامع اطالعات مالیاتی پیاده نشــده است ،اختیاراتی که به موجب
اصالحیه به سازمان امور مالیاتی داده شده است مورد استفاده قرار بگیرد،
چون میدانیم که حتما گرفتاریهای عدیدهای در این مورد پیش خواهد
آمد .اصرار ما به دولت این اســت که حتما نظام جامع را در اولین فرصت
اجرایی کند .چون ممکن است بعد از سه سال مجددا دولت طی الیحهای
خواستار تمدید این مهلت شود .ما چنین تجربههایی را در کشور داشتهایم؛
مثل مالیات ارزش افزوده که 5ساله بود اما هر سال در حال تمدید شدن
است .به نظر ما این بخش پاشنه آشــیل قانون اصالح قانون مالیاتهای
مستقیماست.
Áبعد از ابالغ این قانون ،بســیاری از فعــاالن اقتصادی به کنترل
Á
حسابهای بانکی از جانب سازمان امور مالیاتی معترض شدند ،نظر
شما در این خصوص چیست؟

نکتهای که بعد
از رسیدگی به
الیحه بهناگاه
سر از اصالحات
الیحه و قانون
درآورد ،این است
که در این قانون
سه سال به دولت
فرصت داده شده
که نظام جامع
اطالعات مالیاتی
را پیاده کند

28

مربوطه ،ممیز میخواهد تعیین تکلیف کند که بسیار خطرناک است .نکته
دیگر در این بخش نیز این است که سازمان امور مالیاتی به موجب قانون
قبلی هم اجازه دسترسی به این اطالعات را داشت؛ تغییری که در قانون
جدید ایجاد شده این است که سازمان این اطالعات را از مبادی مربوطه
دریافت و در «دیتا بیس» این نظام جامع اطالعاتی از آنها استفاده میکند.
به عنوان مثال ،سازمان امور مالیاتی در قانون قبلی هم میتوانست اطالعات
صادرات و واردات را از گمرک و اطالعات گردش حساب بانکی را از بانک
بگیرد .فرقش با حاال ،فقط در این اســت که این اطالعات از این به بعد به
صورت سیستماتیک به سازمان امور مالیاتی داده میشود و در نظام جامع
اطالعاتی ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل میشود.
Áاما برخی از امــکان خروج نقدینگی از بانکهــا به دلیل ترس از
Á
سرکشی به حسابها سخن میگویند.

من فکر میکنم این اظهار نظر ،مبتنی بر اطالعات کافی و مبتنی بر
تسلط بر قانون نیســت .اتفاقا این بخش از بخشهای خوب قانون است
و موجب شفافســازی در اقتصاد و به زیر چتر آوردن گروه مالیاتگریز
میشود .گروههای مالیاتگریز برخی فعالیتهای داللی است که در کشور
جریان دارد و قبال بهسختی شناسایی میشد که از جمله آنها میتوان به
خرید و فروش ارز ،طال و مسکن اشــاره کرد .فعالیتهایی که خود را در
ســازمان امور مالیاتی ثبت نکرده یا سازمان آنها را شناسایی نکرده است
نیز جزو همین بخش مالیاتگریز است .اما به نظر من ،اجرای این بخش از
اصالحات که اتفاقا هسته اصلی نظام جامع اطالعات مالیاتی هست کمک
بسیار زیادی به ســازمان امور مالیاتی میکند تا فعالیتهای اقتصادی و
فعل و انفعاالت مالی دور از چشم سازمان را بتواند شناسایی و رصد و از آنها
مالیات مطالبه کند.

من فکر میکنم که این نوع از حرفها را دو گروه در کشــور میزنند.
اول گروهی که قانون را نخوانده و مطالعــه نکردهاند و با قانون قبلی نیز
چندان آشنایی نداشتند و حرفهای هیجانی میزنند یا به طور کل اهل
اظهارنظرهای هیجانی هستند .یک گروه دیگر هم کسانی هستند که با
اجرای این قانون منافعشان به صورت جدی تهدید میشود که این دسته نیز
همان گروههای رانتی و دالل و مالیاتگریز هستند که عمال میخواهند آب
راگلآلودکنند ومانع اجرای اینبخشازکارشوندتاکماکانبه فعالیتهای
رانتی خود ادامــه دهند .اما اجرای این بخش بــرای گروهی که قانون را
خواندهاند و نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین شهروندان درستکار و
فعاالن اقتصادی منضبط به طور قطع موجب مشکل و گرفتاری نمیشود،
البته در صورتی که نظام جامع اطالعات مالیاتی استقرار یابد .همچنین
اجرای نظام جامع مالیاتی ،حتما به درجه باالیی از سالمت اداری هم نیاز
دارد و دولت باید به صــورت جدی در حوزه متصدیان اجرایی این قانون،
بر سالمت اداری نیز بهدقت نظارت کند و بهسرعت آن را افزایش بدهد.

همینطور است .این بخش از قانون ،برای گروهی که در حال حاضر
مودی مالیاتی هستند و فعالیت شفاف انجام میدهند نهتنها مشکلی ایجاد
نمیکند بلکه کار آنها را نیز ساده میکند ،چرا که در قانون جدید به سازمان
اجازه داده شده است که بخشی از اظهارنامهها را بدون رسیدگی بپذیرد در
حالی که در قانون قبلی ،سازمان مکلف بود به همه اظهارنامهها رسیدگی
کند .سازمان هم بر مبنای نظام مدیریت ریسک که یکی از اجزای نظام
جامع اطالعات مالیاتی است اظهارنامههایی را که اطالعات مندرج در آنها
با اطالعات واصله به ســازمان ،تفاوت معناداری ندارد ،اتوماتیک و بدون
رسیدگی میپذیرد یعنی سیستم آنها را تایید میکند .معنای این جمله
این است که مودیان مالیاتی شفاف ،بسیار کمتر رفت و آمد و گیر و گرفت
با سازمان امور مالیاتی دارند .پس میماند بخشی که احیانا غیرشفاف یا
«دودفتره» هستند یا بخشی از فعالیتهای خود را ابراز نکردهاند و مهمتر
از آن ،بخشی که اصال زیر چتر سازمان نیستند .این دو بخش در جریان
جمعآوری اطالعات بهتر و آسانتر شناسایی میشوند و در نظام مدیریت
ریسک ،بخش پرریسک هستند که سازمان به اظهارنامههای آنها رسیدگی
میکند و در مورد آنهایی که اظهارنامه ندارند خودش مبادرت به برآورد سود
و مالیات آنها میکند و آن را به اطالع این افراد میرساند .البته آنها فرصت
دارند که اعتراض کنند و خودشان اظهارنامه بدهند .بنابراین این بخش،
بخش خوبی است ،هرچند که باید یادآوری کنم مشروط بر اینکه نظام
جامع اطالعات مالیاتی در کشور اجرایی شود .اگر نشود نگرانکننده است
چون در این بخش هم به جای سیستم و نظام اطالعات به جای نرمافزار

تاکنون بخش خارج از چتر مالیاتی دو گروه بودند و هستند .گروه اول،
آنهایی که به موجب قانون ،معاف از مالیات بودند که در اصالحیه قانون
مالیاتهای مستقیم ،بخشی از آنها حذف شدند و بخشی از آنها همچنان
هستند .مثال فعالیتهای کشــاورزی ،صادرات غیرنفتی و فعالیتهای
روستایی کماکان از مالیات معاف هســتند که در مجموعه  40درصد یا
 50درصد اقتصاد که مالیات نمیدهند ،قرار دارند .گروهی مانند اقتصاد
زیرزمینی و پنهان نیز هستند که به دلیل شناسایی نشدن ،بخش اقتصاد
مالیاتگریزند که امیدواریم اندازه ایــن بخش نیز به موجب نظام جامع
اطالعاتی کاهش پیدا کند ،اگرچه هیچگاه به صفر نمیرسد .اما در نظام
جامع اطالعاتی ،فعالیتهای کالنی که تا به حال از چشم سازمان پنهان
بودند ،سریعتر آشکار میشوند چرا که فعالیتهای کالن معموال نمیتوانند
به شیوههای نقدی و چمدانی انجام شوند و باید تبادالت بانکی داشته باشند
که بدین ترتیب ،شناسایی میشوند .البته همانطور که اشاره کردم یک
پایه این موضوع ،سالمت اداری است و پایه دیگر آن اراده کیفی برای اجرای
آن است .ما در همه موارد شنیدهایم و مواردی بعضا مشخص و آشکار شده
است که افرادی فراقانونی کاری را میکنند و مجریان قانون این قدرت یا این
جرات را نداشتهاند که با آنها مقابله کنند .در حقیقت این موضوع که ممکن
اســت ،متخلفان قانون جدید را هم دور بزنند یا نه به اراده دولت و اینکه
چقدر بخواهد با اقتصاد مالیاتگریز مقابله کند ،بازمیگردد.

Áپس اجرای این بخش ،مشکلی برای مودیان کنونی به وجود نخواهد
Á
آورد؟
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Áآیا در قانون قبلی تا این حد فرصت فرصت دور زدن قانون وجود
Á
داشت که همانطور که بارها اعالم شــده است ،حدود  40درصد
اقتصاد مالیات ندهند و آیا مالیاتگریزان نخواهند توانست این بار
قانون جدید را دور بزنند؟

ماليات هدف نيست بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادي و تامينکننده هزينههاي
دولت است .با این تعریف به نظر میرسد اوال دولت باید با برقراري نظام کارآمد ،دستگاه
ي دولت نیز کاهش يابد
ديوانساالري خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينههاي جار 

اهدافیکهمحقّقنشد

طراحی سیستمهای مالیاتی باید ساده و آسان اما غیرقابل تفسیر باشد ،اما در مورد قانون اصالحیه قانون مالیاتهای
مستقیم به نظر نمیرسد که این هدف محقق شده باشد
مالیات ابزار حکومتی و منبع مالی توسعه اقتصادی است و دولتها از
طریقبرنامههایمالیاتیسمتگیریاقتصادیکشوررانشانمیدهند.
دولت در فقدان منابع نفتی و سیر نزولی بهای نفت و عدم دسترسی
به منابع ارزانقیمت خارجی (به دلیل بحران فراگیر اقتصاد جهانی)
و همچنین عدم استقبال جدی سرمایهگذاران خارجی (حداقل در
کوتاهمدت) راهکاری مگر توسل به مالیاتستانی ندارد ،اما باید توجه
کند که توسل به مالیاتستانی بیشتر جز از طریق گسترش پایههای
مالیاتی و فراگیر کردن چتر مالیاتی امکانپذیر نیست .بنابراین این
اصالحات چنانچه با فراگیر کردن چتر مالیاتی و پایههای مالیاتی باشد
میتواند در مسیر خود ،بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز دولت
را فراهم سازد .در غیر این صورت با توجه به رکود اقتصادی و شرایط
خاص اقتصاد نگونشده ،مشــکالت عدیدهای را در سطح سیاسی و
اقتصادی فراهم خواهد کرد.
باید به این موضوع توجه کنیم که ماليات هدف نيست بلکه وسيله
و ابزار توســعه اقتصادي و تامينکننده هزينههاي دولت است .با این
تعریف به نظر میرسد اوال دولت باید با برقراري نظام کارآمد ،دستگاه
ي دولت
ديوانساالري خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينههاي جار 
نیز کاهش يابد .همچنین اگر برخی واحدهاي تجاري ،صنعتي و بهويژه
واحدهاي کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت
و بانکها ،چند نفر را در کارگاههای کوچک خود به کار مشغول کنند،
سازمان امور مالياتي نیز نباید بر اخذ مالیات مضاعف از آنها اصرار ورزد.
با این احوال و با توجه به موضوعاتی که به آن اشــاره کردم به نظر
میرسد قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم که از سوی مجلس
تصویب شده و بهتازگی از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی ابالغ شده
است ،رسیدن به دو هدف عمده را دنبال کرده است:
گسترش چتر مالیاتی بر همه فعاالن اقتصادی
جامعنگری معافیتهای مالیاتی از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر.
متاسفانه هدف اول اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم محقق
نشده اســت زیرا نهادهای انقالب اسالمی و موسسات مذهبی دارای
فعالیت اقتصادی عمال با الحاق بند  4ماده  2قانون مالیاتها از شمول
مالیات خارج شدند و به این طریق رقمی بالغ بر  20تا  30درصد تولید
ناخالص داخلی را از دایره چتر مالیاتی خارج کردهاند .این موضوع موجب
خواهد شد تا فشار مضاعفی بر مالیاتدهندگان شفاف به وجود آید .این
در حالی است که ويژگي يک نظام مالياتي کارآمد ،عدالت مالياتي است.
اين عدالت که در نظام مالياتي به عدالت افقي (اخذ يکسان ماليات از
درآمدهاي يکسان) و عدالت عمودي (اخذ ماليات بيشتر از دارندگان
درآمد باالتر) موسوم است اساسا هيچگاه در ايران به طور جدي از سوی
قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است .بنابراين موديان مالياتي عموما
دستگاه مالياتستاني را همچون داروغه و گزمه تلقي ميکنند.
اما در مورد هدف دوم یعنــی جامعنگری معافیتهای مالیاتی از
طریق اعمال مالیات با نرخ صفر ،باید گفت که با اعمال نرخ صفر مالیاتی

از فردای روز اعمال قانون جدید هر شــرکتی با دریافت مجوز پروانه
بهرهبرداری مدعی استفاده از نرخ صفر مالیاتی خواهد شد .اما چنانچه
دولت عالقهمند بود از طریق استفاده از ابزار مالیاتی ،سرمایهگذاران را
تشویق به ســرمایهگذاری کند و صف بیکاری را بشکند ،بهتر بود که
به طور رسمی برخی از مناطقی را که نرخ بیکاری آن بسیار باالست
مشــمول معافیت اعالم میکرد ،به این معنی که مثال اعالم میکرد
سرمایهگذاری در استان ایالم تا  100درصد معافیت دارد؛ یا اگر واقعا
دولت عالقهمند به ایجاد اشتغال برای بیکاران بود ،باید به ازای ایجاد
هر شغل مبلغی را به عنوان تشویق مالیاتی به سرمایهگذاران پرداخت
میکرد که این مبلغ از هزینه ایجاد اشتغال کمتر میبود .یعنی اگر مثال
ایجاد یک شغل 100میلیون ریال هزینه دارد اعالم میکرد که چنانچه
کارخانهداری بتواند در ایالم  100شــغل ایجاد کند بر اساس لیست
بیمه و بازرسی آن به ازای هر شغل 20میلیون ریال به او پاداش مالیاتی
داده خواهد شد .با چنین اقداماتی میتوان صف بیکاری را شکست و
ایجاد اشتغال کرد زیرا با صِ رف معافیت مالیاتی بعید به نظر میرسد که
سرمایهگذاری خاصی صورت بگیرد.
با این وصف خوشبختانه مفاد مواد 169و 169مکرر به طریقی است
که چنانچه نظام جامع مالیاتی مستقر و زیرساختهای الکترونیکی آن
فراهم شود انتظار میرود که فرار مالیاتی کاهش یابد.
اما برای گسترش چتر مالیاتی ،سامانه جامع اطالعات مالیاتی باید
به طور فعال اجرا شود .تا آنجا که اطالع دارم طراحی سامانه نظام جامع
مالیاتی از سال  1385با همکاری موسسه خدمات مشاوره دیلویت
کانادا شروع و سپس شرکت بول فرانسه با صرف هزینهای که گفته
میشود بالغ بر  45میلیون دالر بوده در آخرین مراحل طراحی این
نظام قرار دارد .بدون شــک اجرای هر سیستم جدیدی چالشهای
خاصی را به وجود خواهد آورد ،بهویژه آنکه مبنای این سیســتم،
رایانهای و مخابراتی بوده و مشکالت مخابراتی کشور میتواند مودیان
مالیاتــی را در تنگناهای خاصی قرار دهد .از طرف دیگر ،ســازمان
مالیاتیبایدباآموزشفراگیرکارکنانخودواطالعرسانیهایمستمر،
اعتماد مودیان مالیاتی را نیز جلب کند ،برای اینکه ماموران مالیاتی
از اجتهاد مالیات خودداری کنند و سیســتم خوداظهاری مالیاتی
را تشویق کنند تا مردم براســاس خدماتی که دولت ارائه میدهد
عالقهمند به پرداخت مالیات شوند.
اصوال طراحی سیستمهای مالیاتی باید ساده و آسان اما غیرقابل
تفسیر باشد اما در مورد قانون اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم به
نظر نمیرسد که این هدف محقق شده باشد .همچنین اگر بخواهیم
واقعبینانهبهاصالحاتقانونمالیاتهایمستقیمبنگریم،ایناصالحیه،
متضمن توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود زیرا جهتگیریهای آن
بهویژه در ماده  132قانــون مالیاتها و مفاد مواد  134تا  139ناقض
حقوق یکسان مالیاتی برای همه مودیان مالیاتی است و در آن راههای
متعدد گریز برای نهادهای مالیاتگریز فراهم شده است.

غالمحسیندوانی
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راهربد
تحلیل علیاصغر سعیدی ،جامعه شناس از اثرات اجتماعی اصالحیه قانون مالیاتی کشور

فرارمالیاتیدرزمانجنگکمتربود
عادالنه بودن مالیات یعنی تبعيض و توصيه و تفسيري در كار نباشد
مریم موسیپور

دکتر علیاصغر سعیدی جامعهشناسی است که تحقیقات فراوانی در حوزه اقتصاد انجام داده است .وی در
خصوص مبحث مالیات نیز معتقد است مسائل مالياتي بسيار كمتر از منظر جامعهشناسی اقتصادی مورد توجه
قرار ميگيرد و همين موضوع موجب ميشود که به طور اساسي به آن نگاه نكنيم .به گفته او ،در جامعهشناسي
اقتصادي ،بحثي تحت عنوان جامعهشناسي مالي يا مالياتي وجود دارد كه به رابطه اقتدار دولت و اقتصاد
ميپردازد .گفتوگوی آیندهنگر با این استاد دانشگاه تهران را در خصوص قانون اصالح قانون مالیاتهای
مستقیم میخوانید.
Áشاید بهتر باشد بحث را از حوزه تخصصی شما یا همان جامعهشناسی
Á
اقتصادی شروع کنیم .بحث مالیات در این جامعهشناسی چه جایگاهی
دارد و به آن چگونه نگاه میشود؟

اگر به اقتدار
سياسي توجه
نشود ،اصالح
نظام مالياتي
بياثر است و
درآمدهاي
دولت را نهتنها
افزايش نميدهد
بلكه با كاهش
رابطه اعتماد
دولت و بخش
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متاسفانه به داليلي ،مسائل مالياتي بسيار كمتر از منظر جامعهشناسی
اقتصادی مورد توجه قرار ميگيرد و همين موضوع موجب ميشــود که به
طور اساسي به آن نگاه نكنيم .در جامعهشناسي اقتصادي ،بحثي تحت عنوان
جامعهشناسي مالي يا مالياتي وجود دارد كه به رابطه اقتدار دولت و اقتصاد
ميپردازد.موضوعمحوریجامعـهشناسـیمـالیوسـیعتـراسـتومیتواند
به صورت چگونگی تاثیر تولید درآمد و هزینههای دولـــت و سـایر امـور و
اقتـدار سیاسـی آنها بر اقتصاد و جامعه توصیف شود .در جامعـهشناسـی
مـالی دو عنصـر کلیـدی وجـود دارد؛ از یک سو ،تولید درآمد و هزینـه و از
سـویدیگـر،اثـریکـهایـندوعنصـربـرامـورواقتـدارسیاسـی میگذارد.
درآمد به شیوههای مختلف میتواند ایجاد شـود که از جملـه مهـمتـرین
آنهـا مالیاتهـا و تعرفــههــا هســتند .همانطور كه نظام تعرفهها يك
نظام سياسي خاص دارد ،صرف نظر از تاثير اقتصادي بر توليد داخلي ،انواع
مالياتها نيز ساخت سياسي خاص خود را ايجاد ميكند و در حقیقت هر نوع
مالياتی اعم از مالیات بر درآمد ،مالیـات بر شرکتها ،مالیات بر ارث ،مالیـات
مسـتقیم و مالیـات غیرمسـتقیم نیز نمایش جامعهشناختی خود را دارد.
توانـایی یـا نـاتوانی دولت برای افزایش و ایجاد درآمد نیز مسئله مهمي است.
به نظر من ،دولت هنگامي ميتواند درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد كه
نظام هزينهاي شفاف و منطقي داشته باشد و اهدافش نیز براي هزينهکرد این
درآمدها از جمله كاهش فقر ،آموزش ،بهداشت و رفاه مشخص باشد .مثال نگاه
كنيد فشار افكار عمومي بر صاحبان درآمد در هنگام جنگ آنقدر زياد است
كه كمترين فرار مالياتي مشاهده ميشود و هر نوع نظام جريمه مالياتي نیز
توجيه اجتماعي دارد چرا كه هزينههاي دولت اگر هم گزارش نشود ،روشن
است .بنابراين از منظر جامعهشناسي اصالح نظام مالياتي بر اقتدار و منابع
سیاسـی تاثير ميگذارد در حالی که از منظر اقتصـادي ،اصالح آن تنها بر
انگيزه اقتصادي و رشد تاثيرگذار است.
Áپس به نظر شــما اصالح نظام مالیاتی بر اقتدار سیاســی دولت نیز
Á
تاثیرگذار است و در این زمینه اصالح قانون نظام مالیاتهای مستقیم
را چگونه ارزیابی میکنید؟
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به نظر من ،اگر به اقتدار سياسي توجه نشود ،اصالح نظام مالياتي بياثر
است و درآمدهاي دولت را نهتنها افزايش نميدهد بلكه با كاهش رابطه اعتماد
دولت و بخشخصوصي به رشد اقتصادي نیز لطمه ميزند .به عبارت ديگر،
در چنین شرایطی اصالح نظام مالياتي ميتواند نتيجه برعكس داشته باشد
و بحران مالياتي ايجاد كند .در حال حاضر نیز به نظر میرسد که قصد دولت
از اصالح نظام مالياتي افزايش میزان درآمدش از ماليات و نه اصالح این نظام
است .چرا که در اصالح قانون دیده میشود که سه سال به دولت برای اجرای
سامانه جامع اطالعات مالیاتی که در حقیقت شفافکننده اطالعات مودیان
مالیاتی است ،زمان داده شده است و البته معلوم نیست که آیا در این سه سال
این کار عملیاتی خواهد شــد یا خیر؟این در حالی است که از ابتدای سال
آینده ،قانون جدید اجرایی میشود پس باز هم ممیزان مالیاتی که انتقادات
فراوانی به عملکــرد آنها وجود دارد ،نقش تعیینکننــدهای دارند و به نظر
میرسد که همانطور که اشاره کردم ،هدف از اصالح ،رسیدن هرچه سریعتر
به درآمدهای بیشتر مالیاتی از سوی دولت باشد و نه اصالح واقعی قانون .اگر
تنها هدف افزایش درآمد باشد ،اين نوع اصالح بحران ايجاد ميكند .یکی از
نگرانیها در چنین مواردی میتواند این موضوع باشــد که چنین اصالحی
ميتواند به اخذ مالیات بیش از حد ،بهویژه از کارآفرینان منجر شود .بيشتر
تحقيقات جامعهشناختي مالي نشان داده است كه اگر فـــرار مالیاتی در
انحصارها و سودها وجود داشته باشد ،زيانش از اینکـه از کارآفرینـان بـیش
از حــد مالیــات اخــذ شــود كمتر است زیــرا اخذ ماليات زياد بــرای
رشــد اقتصــادی زیــانآور اســت .همــچنین اگــر مالیــات تصـاعدی
بـر مـدیران و سـایر اقشـار دارای درآمـدهای بـاال بسـته شـود ،بسیار زود
عالقــه بـه کـــار سخت را از دست میدهند .سومین موقعیتی که دولت
مالیاتی را به دردسـر مـیانـدازد ،حـالتی است که مردم ،روز به روز ،تقاضا از
دولت را افزایش دهند و این در عـین حـال ،مشـروعیت مالکیـت خصوصی و
زندگی سرمایهگذارانه را زیر سوال ميبرد .به طور خالصه اصالح نظام مالياتي
ضروري اســت اما بايد آن را به بحث عمومي گذاشت تا پيچيدگيهاي آن
روشن شــود؛ در غير اين صورت هر قانوني مانند قوانين گذشته با شكست
روبهرو ميشود.
Áتاکنون چه ضعفهایی بر سیستم مالیاتی ما حاکم بود و آیا اصالحات
Á
قانون میتواند به شفاف شدن درآمد اقشار مختلف جامعه بینجامد؟

ما انــواع مختلفی از ماليــات داريم و هركدام تاثير خاصي بر ســاخت
سياسي و اجتماعي و رابطه دولت بر اقشــار مختلف ميگذارد .اينها ناشي
از سياستگذاري اجتماعي دولت است .معموال ماليات از درآمدها و بهويژه
انحصارات گرفته ميشود تا امكان رقابت را براي اقشار مختلف ممكن سازد.
به نظر ميرسد اخذ اين نوع ماليات در برنامه اصالحي دولت نيست زیرا هنوز
هم انحصاراتی دیده میشود و اين خود از نظر كارآفرينان يك نقض عدالت
است .چرا که در برابر هر نوع مالياتي كه اخذ ميشود نهتنها دولت بايد توجيه
اقتصادي داشته باشد اقشار مشمول درآمد نيز بايد بدانند در مقابل آن چه
خدماتي دريافت ميكنند .مثال بخش خصوصي ماليات ميدهد چون دولت

سرك كشيدن تبعات خوبي ندارد .زير نظر داشتن موجودي حسابها در شرايط كنوني و بدون انجام اصالحات الزم،
آثار بدي خواهد داشت .يكي اينكه ممکن است سرمايهها به مناطق امن مالي منتقل شود .اينكه جلوي پولشويي را بايد
گرفت ،يا فرار مالياتي را بايد متوقف كرد يك چيز و بررسي حسابهاي مردم چيز ديگري است

وظيفهاش حفاظت از حقوق مالكيت خصوصي ،ضمانت اجرايي قرادادها،
كاهش هزينه معامالتي و آنطور كه نهادگرايان اقتصادي ميگويند ،دادن
خدمات امنيت عمومي و توسعه زيرســاختهاي آموزشي ،فناوري و غيره
است .در قانون قبلی ،ساختار نظام مالياتي ما منطق اخذ ماليات نداشت و
اين مشكل اساسي بود .ضابطهاي حاكم نبود و البته اين مسئلهاي تاريخي
است .ميزان كميسيونهاي تجديد نظر ،ماليات عليالراس ،و تجديدنظرهاي
مختلف كه تفسير راي فراواني در آن میشد همگي نهتنها نياز به اصالحات
را باال ميبرد ،که اصالحات اساسي را سخت ميكند .اما در قانون جدید نیز
برخی از این نقصها همچنان دیده میشود بهخصوص که با راهاندازی نشدن
سیستم جامع اطالعات مالیاتی ،امکان انجام هر خطایی را بهدور از شفاف
شدن اطالعات مودیان که سازمان امور مالیاتی بر اجرای آن در قانون جدید
با راهاندازی سیستم جامع اطالعات مالیاتی تاکید دارد ،فراهم میکند .به نظر
من بحث اصالح مالياتي اخير تنها پيدا كردن راهي براي افزايش درآمد است
و چون اصالح اساسي به همان دالیلی که گفتم به نظر كسي نميآيد ،يا اقشار
مختلف باز هم اعتراض مي كنند و يا کســانی باز هم با یافتن روشهایی از
پرداخت ماليات خود فرار ميكنند.
Áبهجز کسانی که در سیستم اقتصادی کشور فعالیت میکنند ،برخی نیز
Á
در حوزه اقتصاد غیررسمییا همان اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند و
در برابر نهادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز پاسخگو نیستند؛ آیا
فکر میکنید با اجرای قانون تور مالیاتی گستردهتر شود؟

مسئلهای كه شما هم بهخوبي اشاره كرديد به ساخت اقتصادي کشور
برميگردد .وقتي اندازه اقتصاد غيررســمي بزرگ باشد كسب اطالعات از
آن غيرممكن است .علل جامعهشــناختي بزرگ بودن اقتصاد غيررسمي
نیز متعدد است به نظرمن نخستين مسئله اساسي ،عدم احترام به مالكيت
خصوصي است .سابقه تاريخي اين قضيه هم همواره اينطور بوده كه به اسم
كسب مال نامشروع و فرار مالياتي هر اقدامي صورت گرفته است .بنابراین
موضوعی که شما به آن اشاره کردید به نوع عملکرد دولت در اجرای درست
قانون نیز برمیگردد .اگر موارد برای مردم شفاف شود و اگر سیستم بهدرستی
و شفاف کار کند ،ممکن است اقتصاد غیررســمیتا حد زیادی شناسایی
شود؛ در غیر این صورت باز هم ممکن است راه فراری پیدا کنند .معموال هم
اینطور است چون كساني كه رشوه ميدهند ،پولشويي ميكنند و متخلف
هستند از معركه به نحوي فرار ميكنند ،چون که مكانيسمهاي مالياتي و بدنه
نظام مالياتي را خوب ميشناسند و تنها كساني ميمانند كه به توليد و رشد
اقتصادي خدمت ميكنند.
Áبرخی معتقدند که اجرای این قانــون به خروج پول از بانکها منجر
Á
میشود .نظر شما در این خصوص چیست و آیا فکر نمیکنید دولت
باید به مردم در خصوص اجرای این قانون بیشتر اطالعرسانی کند؟

كامال درست است .سرك كشيدن تبعات خوبي ندارد .زير نظر داشتن
موجودي حسابها در شرايط كنوني و بدون انجام اصالحات الزم ،آثار بدي
خواهد داشت .يكي اينكه ممکن است سرمايهها به مناطق امن مالي منتقل
شود .اينكه جلوي پولشويي را بايد گرفت ،يا فرار مالياتي را بايد متوقف كرد
يك چيز و بررسي حسابهاي مردم چيز ديگري است و ممکن است رابطه
اعتماد دولت و مردم را خدشــه داركند .در مورد اطالعرسانی به مردم نیز
همانطور که گفتم اصالح نظام مالياتي ضروري است اما بايد آن را به بحث
عمومي گذاشت تا پيچيدگيهايش روشن شود .در حقیقت برای مردم به
عنوان مودیان مالیاتی باید روشن شود که چهکاری در حال انجام است.
Áدر بسیاری از کشورها بخش زیادی از بودجه به وسیله مالیات تامین
Á
میشود .به عقیده شــما چه تفاوتی بین ایران و این کشورها در این
حوزه وجود دارد؟

در حال حاضر ،نظام موجود مالياتي به دليل عدم نياز دولت به درآمدهاي
مالياتي و تامين درآمد از طريق نفت تقريبا موضوعی رهاشده است و بنابراین
چون دولت مانند اقتصادهاي متعارف ،درآمدش بر دوش مردم مالياتدهنده
نبود ،هيچگاه هم پاسخگوي هزينههايش نبوده است به طوری که در حال
حاضر ،اتكاي دولت بــه درآمد نفت و اتكاي مردم هم به دولت اســت .اين
موضوع ،ساخت خاص خود را ايجاد كرده ،يك ساخت سياسي و اقتصادي
كه به آن اصطالحا «دولت رانتيه» ميگويند .موفقيت هرگونه اصالحاتي در
نظام مالياتي به توجه به اين ساخت برميگردد در غير اين صورت مطمئنا
انجامنشده محكوم به شكست است .در اثر همين ساختار در نظام مالياتي
دولت با بحران اقتدار روبهروست .مثال با يك بررسي ساده ميتوانيد نگاه كنيد
كه بدنه نظام مالياتي در حقيقت مستقل عمل ميكند چون اين نظام مالياتي
درحالحاضر،هرطوركهبخواهدتشخيصميدهدومميزانشب هجاياينكه
ابزار دولت باشند نقشهاي مختلفي در برابر مودي مالياتي بازي ميكنند كه
تنها در نوع دولتهاي رانتيه ديده ميشود .نظام مالي كشورهاي رانتيه بسيار
با كشورهاي توسعهيافته متفاوت است .در آن كشورها دولت چارهاي جز اخذ
ماليات ندارد لذا ساخت سياسي و اجتماعي و اقتصادي به نحوي است كه
دولت از مردم به صورت انواع مالياتها درآمد كسب ميكند و در مقابل هزينه
كردن آن نیز پاسخگوست .در غير اين صورت در انتخابات بعدي مردم كمتر
اعتماد ميكنند و از قدرت خلع ميشــود .حاال برخي دولتهاي محلي هر
هزينهاي را به مردم گزارش ميكنند .مثال شما هيچ صورت ريزي از هزينههاي
شهرداريها نداريد ،هرچند كه از درآمدهايش هم نداريد.
Áبه نظر شما اگر بر اساس هدف تعیینشــده در قانون جدید ،میزان
Á
مالیات دریافتی افزایش پیدا کند ،مردم بایــد چه توقعی از دولت
داشته باشند؟

دولت در فشار مالی زیادی قرار دارد و به هرحال میتوان انتظار داشت که
با اجرای قانون جدید و با توجه به اقتداري كه دارد ميزاني از درآمدش افزايش
پيدا ميكند و مسلما اين موضوع نیز پيامدهايي دارد .اما اگر دولت بخواهد
شروعي بر پاسخگو بودنش داشته باشد در مقابل هر مقدار افزایش درآمد خود
از محل مالیات باید به مردم گزارش دهد و همانطور كه اضافه درآمدهايش
را گزارش ميكند باید محل هزينههاي ناشي از اين درآمدها را آن هم بهريز
گزارش كند .به عالوه ،روشن كند كه چه بخشهاي انحصاري يا «خصولتي»
هستند كه ماليات نميدهند و تالش كند به هر نحو آن بخشها كمكم ماليات
بدهند .اين بسيار به صداقت و رابطه اعتماد مردم و دولت كمك ميكند .اگر
میخواهیم اصالحات راه به جایی ببرد باید شیوه اجرا را درست کنیم.

در حال حاضر
به نظر میرسد
که قصد دولت
از اصالح نظام
مالياتي افزايش
میزان درآمدش
از ماليات و نه
اصالح این نظام
است
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کامنت
کامنت
 50درصد  3000تومان

بخش خصوصی نظرش را درباره زمان تحقق ارز تک نرخی اعالم کرد

 80درصد نا مشخص
 20درصد بین  2900تا  3300تومان

رقم ارز تک نرخی روی چه عددی میایستد؟

 20درصد تا پایان سال 95

 30درصد بدون نظر

کنرخی
پروازبهسویارزت 
تکنرخی شدن ارز به سال  94میرسد؟

سمیراقزوینی

در برنامه پنجم توسعه به مدیریت شناور ارز و تعیین نرخ آن با توجه به تورم داخلی
و جهانی و شرایط اقتصاد کالن تاکید شده است .در حالی که مسئوالن اقتصادی دولت
یازدهم ،در سخنرانیها و مصاحبهها گریزی به تکنرخی کردن ارز میزنند ،این موضوع
بیش از گذشته مورد بررسی و توجه فعاالن و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
ولیاهلل سیف ،رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعالم اینکه بانک مرکزی قصد دارد در سال
 94ارز را تکنرخی کند ،به داغی تنور بحث و بررســیهای ارز تکنرخی اضافه کرده
است ،هرچند در صحبتهایش پیشبینی شده است که سال ،94سال حرکت به سمت
ارز تکنرخی است،اما باید دید این هدف بانک مرکزی چه زمانی محقق میشود .در
این خصوص نظرات برخی از فعاالن و کارشناسان اقتصادی را جویا شدیم 40 .درصد از
این فعاالن و کارشناسان اقتصادی معتقدند تکنرخی شدن قیمت ارز به کنترل بانک
مرکزی و دولت بستگی دارد ،اما  60درصد اعتقادشان بر این است که با اجرایی شدن
32
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توافقنامه هستهای و ایجاد مراودات خارجی ارز تکنرخی میشود.
در همین خصوص 20درصد اعالم کردند که این اتفاق در اوایل سال 95رخ میدهد،
در مقابل 80 ،درصد از فعاالن و کارشناسان موردنظر ،زمان مشخصی را اعالم نکردند.
در ارتباط با قیمت تکنرخیشده ارز 50 ،درصد بر این باورند که نرخ ارز روی قیمتی
حدود 3000تومان تکنرخی میشود و دیگران عدد خاصی را مدنظر نداشتند ،از ایشان
 20درصد معتقدند عدد ارز ،عددی بین نرخ رســمیو نرخ بازار خواهد بود .فعاالن و
کارشناسان اقتصادیای که نظرشان را جویا شدیم 100،درصد اعتقاد داشتند تکنرخی
شدن ارز هیچ ضرری برای تولید کشور ندارد ،بلکه جلوی برخی رانتها را نیز میگیرد.
درادامه ،گمانهزنیهای مختلف برخی از فعاالن اقتصادی ،محمدرضا بهرامن ،کوروش
پرویزیان ،پدرام سلطانی ،اسداهلل عسگراوالدی ،حسن فروزان فرد ،احمد کیمیایی اسدی،
مرتضی لطفی و مهدی شریفی نیکنفس از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و همچنین دو تن از کارشناسان اقتصادی ،مهدی تقوی
و سید بهاءالدین حسینیهاشمیرا در خصوص تکنرخی شدن قیمت ارز میخوانیم.

 40درصد از این فعاالن و کارشناسان اقتصادی معتقدند تکنرخی شدن قیمت ارز به کنترل بانک
مرکزی و دولت بستگی دارد ،اما  60درصد اعتقادشان بر این است که با اجرایی شدن توافقنامه هستهای
و ایجاد مراودات خارجی ارز تکنرخی میشود.

تکنرخی شدن قیمت ارز چه زمانی محقق میشود؟
مهدیشریفینیکنفس

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

این مسئله در اختیار بانک مرکزی و دولت است.
با توجه به روندی که میبینیــم ،به نظر من ،در
شــشماهه اول ســال  95باید به ارز تکنرخی
برسیم.

کوروش پرویزیان

کمیسیون تسهیل کسب و کار

فکر میکنم کمکم شرایط برای تکنرخی شدن
ارز مهیاست ،االن هم بانک مرکزی بهخوبی بازار
ارز را مدیریت میکند .الن میبینیم فاصله نرخ
ارز آزاد ومبادلهای حدود  10تا  12درصد بیشتر
نیست .این شرایط را آماده کرده است برای اینکه
ارز تکنرخی شود.

مهدی تقوی
اقتصاد دان

پیشبینی من این بود که وقتی برجام اجرا شود
و پولهای بلوکهشده به کشور برگردد ،قیمت ارز
باید پایین بیاید .بنا به تئوری اقتصادی هم با توجه
به اینکه مقداری دالر به ما داده شود ،چون عرضه
زیاد میشود ،قیمت باید پایین بیاید ،اما عکس این
دارد اتفاق میافتدنرخ ارز در حال باال رفتن است.

اسداهلل عسگراوالدی

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

مرتضیلطفی

باتوجه به شــرایط اقتصادی کشورمان هیچگاه
ارز تکنرخی نخواهد شد .به این دلیل که ارز به
اندازه کافی وجود نــدارد که بتواند تامینکننده
نیاز واردکنندگان باشــد .جدای از این ،عدهای
سوءاســتفادهچی ،امکان دسترســی بــه ارز
ارزانقیمت را دارند .دولت تا با این فساد برخورد
نکند ،عدم نزدیک شدن نرخهای ارز به هم وجود
دارد.

احمد کیمیایی اسدی

کمیسیون بازار پول و سرمایه

صنعت و مغدن

امروز ،با فراهم شدن فضای مبادالت بینالمللی
و عملیاتی شدن تفاهمنامه بهترین شرایط است
و فکر میکنم بهبود مــراودات خارجی در حوزه
اقتصادی و تجارت میتواند وســیله خوبی برای
دسترسی به این امر باشد.

حسن فروزان فرد

کمیسیون کشاورزی

تکنرخی شــدن قیمت ارز ،بستگی به سیاست
دولت دارد .قبل از توافــق دولت فکر میکرد ارز
در بازار آزاد ،روند نزولی میگیرد ،اما ،رفتار بازار
عکس این بود .بعید میدانم امسال به نرخ یکسانی
برسیم.

پدرام سلطانی

کمیسیون اقتصاد سالمت

به نظر من ،بعد از برقراری ارتباط بانکهای ایرانی
و خارجی و ظرف چهار الی شش ماه آینده احتمال
تکنرخی شدن ارز وجود دارد.

باید دید توان بانک مرکزی برای اداره امور در چه
سطحیاست .بایدامیدوارباشیمبرجامنهاییشود
و بانک مرکزی دوباره به منابع خود دست پیدا کند
و نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز وجود نداشته
باشــد .من پیشبینی میکنم در نیمه اول سال
 2016میالدی از نظر ظرفیتی برای بانک مرکزی
شرایطی مهیا شود .

سید بهاءالدین حسینیهاشمی

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

بهترین شرایط ارز این است که سیستم بازار ،با
سیستم مدیریتی ارز ،نرخشان به هم نزدیک شود.
این ثبات باعث اطمینان میشــود و بازار رسمی
میتواند تقاضای کافی و الزم ارز را از شبکه خودش
تامین کند و دیگر ضرورتی نباشد تا مردم به بازار
ســیاه یا آزاد مراجعه کنند .اما با توجه به کاهش
شدید قیمت نفت ،تقاضای ارزی جامعه بیشتر از
منابع ارزی ماست.دولت منتظر است که با اجرایی
شدن توافقنامه ،بانکها و سرمایهگذاران خارجی
منابعی را با خود بیاورند و روی بازار ارز و عرضه آن
تاثیر بگذارند .اما ،به این زودیها دسترسی به آن
بعید به نظر میرسد.

محمدرضابهرامن

کمسیون صنعت و معدن

به هرحال یکی از الزمههــای اقتصاد پایدار
تعیین تکلیف پول ملی کشور با سایر ارزهااست.
بهترین زمان برای تکنرخی شدن ارز در شرایطی
استکهفاصلههایبیننرخبیرونومرکزمبادالت
نزدیک باشد .ثبات قیمت ارز برمیگردد به اینکه
بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را داشته باشد تا
نوسانات غیرعادی تبدیل به نوسانات شدید نشود.
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قیمت ارز تکنرخی چقدر خواهد بود؟
محمدرضابهرامن

کمسیون صنعت و معدن

نمیتوانم بگویم چه قیمتی خواهد داشت ،فکر
میکنم .هرچه فاصله ایندو کاهش پیدا کند،
ثبات در بازار بیشتر میشود .در شرایط فعلی
دالر  3400تومان ،وقتی برایش تقاضا وجود
دارد ،نمیتواند برای تولید مشکلی ایجاد کند،
این قیمتی نیست که تاثیر نامطلوبی داشته
باشد،مشروطبراینکهچرخهتولیدهمحرکت
خوبی داشته باشد .اگر شرایط عادی در کشور
داشــتیم ،با قیمت  3400تومان تاثیر منفی
وجود نداشت.

حسن فروزان فرد

کوروش پرویزیان

کمیسیون تسهیل کسب و کار

نمیتوانم عدد خاصی را بیان کنم ،عدد دادن
روی نرخ ارز موضوع ثانویه است .ممکن است
برنامه زمانی مشخصی را بخواهد اما به هرجهت
امکان این به وجود میآیــد .این از اختیارات
بانک مرکزی و سیستم بازرگانی کشور است
و میتوانند روی نــرخ ارز یک حدود انعطافی
ایجاد کنند .البته باید در نظر بگیریم که خود
نرخ ارز هم یک حدودی از نوسان جزئی را دارد.
تکنرخی به این معنا نیست که یک عدد ثابت
را در همه بازارها اعالم کرد ،ممکن اســت در
جایی 3000تومان باشد و در جای دیگر2995
تومان و یک عدد جزئی در حدود  1تا  2درصد
اختالف دارد.

کمیسیون کشاورزی

فکر میکنم ارز تکنرخی بینابین قیمت بازار و
نرخرسمیباشد.نمیتوانمدقیقااظهارنظرکنم
چون در ماههای آینده ممکن است تفاوت کند.
هنوز برآورد منطقی از رفتار اقتصادی مردم بعد
از گامهای عملی برجام را نمیدانیم .اما چیزی
بین عدد بازار و بانک مرکزی خواهد بود.

مهدیشریفینیکنفس

اسداهلل عسگراوالدی

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

این نرخ در حال حاضر قابل پیشبینی نیست.
بستگی به این دارد که تحریم نفتی برداشته
شده باشد یا نه و اینکه ارز کافی در کشور داشته
باشــیم یا خیر .اگر ارز فراوان داشته باشیم،
قیمت باالی ارز بــازار ،خودش را به قیمت ارز
مبادلهای میرســاند و اگر نه قیمت پایینتر
خودش را به قیمت باالتر خواهد رساند.

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

مهدی تقوی
اقتصاد دان

پیشبینی من این بود کــه بعد از اجرای برجام و
برگشتن پولهای بلوکهشده به کشور ،قیمت ارز
کاهش پیدا کند و به حدود  2900تومان برسد و
کمکم به سمت تکنرخی شدن پیش رود .ولی
میبینیم که پیشبینیها فعال درست نبوده است.

سید بهاءالدین حسینیهاشمی

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

پتانسیل کشور ما تحمل ارز بیشتر از  3000تومان
را ندارد ،یعنی درآمــد مصرفکننده قدرت جذب
کاالیی با ارز بیش از  3000تومان را ندارد .با توجه
به جمیع جهات ،دالر باالی  3000تومان در اقتصاد
ما اثر رکودی دارد و اگر نرخ ارز یکســان شود ،بازار
خودش را تطبیق میدهد.

پدرام سلطانی

کمیسیون اقتصاد سالمت

نمیتوانم قیمت در نظر بگیرم .قیمت باید خودش
به تناســب عرضه و تقاضا در بازار معین شــود.
پیشبینی من بیشتر از 3300نیست.

احمد کیمیایی اسدی

قیمت ارز به خیلی شرایط بستگی دارد ،برآورد
من این اســت که زیر  3000تومان نمیتواند
بیاید .با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه
نیاز داریم که صادرات را توسعه دهیم نباید زیر
 3000تومان باشد تا بازارهای صادراتیمان را
از دست ندهیم.

34
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کمیسیون بازار پول و سرمایه

مرتضیلطفی

صنعت و مغدن

وقتی صحبت از تکنرخی شدن ارز است ،منظور
قیمتی نزدیک به نرخ ارز دولتی است .اگر قیمت
ارز روی نرخ بازار آزاد تکنرخی شود که کار خاص
و مهمیانجام نشده است.

با توجه به اینکه دولت در بودجه  94ارز را دوهزار
و خردهای دیده است و بعد از توافق هم نرخ آزاد و
دولتی مقداری به هم نزدیک شد ،پیشبینی من
روی  3000تومان است.

 40درصد از این فعاالن و کارشناسان اقتصادی معتقدند تکنرخی شدن قیمت ارز به کنترل بانک
مرکزی و دولت بستگی دارد ،اما  60درصد اعتقادشان بر این است که با اجرایی شدن توافقنامه هستهای
و ایجاد مراودات خارجی ارز تکنرخی میشود

آیا تکنرخی شدن ارز به تولیدکنندگان ما ضرر میرساند؟
محمدرضابهرامن

کمسیون صنعت و معدن

نمیتوانم بگویم در شــرایط فعلی این اتفاق به آن
صورت خواهد افتاد .شــرایطی که برای تکنرخی
شدن ارز داریم ،اگر  3000تومان به  3300تومان
تبدیل شــود 10 ،درصد افزایش خواهیم داشت..
امروز شرایط تحریم هزینههای مازادی را تحمیل
میکند ،هنوز ســایه تحریم در بخش پولی کشور
وجود دارد و هنوز هزینــه میدهیم .حتی در ورود
پول از طریق صادرات هم چالــش داریم .ما از این
 10درصد ،حداقــل  7درصدش را خودمان هزینه
میدهیم .اگر بانک مرکزی شــرایط ثبات را ایجاد
کند  3درصد رقمینیست که دلنگرانی ایجاد کند.
اگر فضای جابهجایی پولمان سالم بود ،نباید دیگر به
دنبال این باشیم .این نشان میدهد که نتوانستهایم
فضا را بسازیم .فضای تقاضا باید توسط بانک مرکزی
درست ایجاد شود.

حسن فروزان فرد

کمیسیون کشاورزی

به اعتقاد من با تکنرخی شدن قیمت ارز ،تولید
ضرر نمیکند .در بلندمدت تکنرخی شدن ارز،
حتما به سود کل فضای کسب و کار و تولید کشور
خواهد بود ،برای اینکه تکلیف تولیدکننده و فعال
اقتصادی را روشن میکند و میتواند تصمیمهای
منطقیبگیرد.

مرتضیلطفی
صنعت و مغدن

من فکر میکنــم تولیدکنندگانــی که بخش
عمــدهای از مواد اولیه خــود را وارد میکنند ،با
تکنرخی شدن ارز قیمت تمامشده کاالیشان به
یک قیمت ثابت میرسد و این به نفع آنها است.

کوروش پرویزیان

کمیسیون تسهیل کسب و کار

من فکــر میکنم تولید هم از تکنرخی شــدن
ارز منتفع میشــود .اینطور نیست که تولید از
تکنرخی شدن ارز ضرر کند .بخش تولید از این
نوساناتی که در بازار ارز وجود دارد ،بیشتر آسیب
میبیند ،تا اینکه ارز در یک نرخ قابل پیشبینی و
مشخصیمعاملهشود.وقتیارزبایکقیمتمعین
و با یک روش مشخصی در دسترس باشد ،امکان
و قدرت پیشبینی به تولیدکنندگان را میدهد.

مهدی تقوی
اقتصاد دان

اگر روی 2900تا 3000تومان تکنرخی شود ،به نفع
تولید است ،چون برخی از ماشینآالت و مواد اولیه
تولید وابسته به دالر است و هزینه تولید با این قیمت
تکنرخیشده ،پایین میآید ،اما اگر ارز قیمتهای
باالتری داشته باشد ،آن دسته از واحدهای تولیدی
که قرار است یک سری ماشینآالت و مواد اولیه از
خارج بخرند ،هزینههایشان باالتر میرود.

سید بهاءالدین حسینیهاشمی

مهدیشریفینیکنفس

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

هرچقدر که قیمت ارز تکنرخی و شفاف باشد،
رانتها از بین میرود و همه براساس عرضه و تقاضا
و نیاز بازار کاال وارد یا صادر میکنند .در واقع توان
خود را وسط میگذارند ،به جای اینکه از یارانه و
یا از تفاوت نرخ ارز استفاده کنند .بنابراین ،برای
تولیدی که در جهت صادرات باشد ،مضر نیست.

پدرام سلطانی

کمیسیون اقتصاد سالمت

تکنرخی شدن ارز قطعا به نفع تولید خواهد بود .اوال
رانت و سوءاستفاده را از بازار جمع میکند .معموال
تولیدکننده واقعی به رانت دسترســی ندارد ولی
تولیدکنندههایصوریازاینرانتاستفادهمیکنند.
همچنینباتکنرخیشدنارزگرفتاریتولیدکننده
با سیســتم بانکی و بانک مرکزی برای اینکه وارد
لیست انتظار دریافت ارز شــوند و ارز از مسیرهای
مشخص و زمانبر ،جابهجا شود ،رفع میشود.

با تکنرخی شدن قیمت ارز ،تولیداتی که به رانت
وابستهاند ،ضرر میکنند که بهتر است ضرر کنند.
البته مشــکل تولید ما فقط نرخ ارز نیست .اتفاقا
تولیداتی که به تبعیض وابستهاند خیلی شکننده
هســتند و در بازار رقابتی میبازند .در یک بازار
رقابتی ،تولید باید با برنامهریزی ،تدبیر و مطالعه
پیش برود تا تولید خود را باال ببرد.

اسداهلل عسگراوالدی

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

تکنرخی شدن قیمت ارز هم به نفع اقتصاد کشور
و هم به نفع صادرکنندگان است.

احمد کیمیایی اسدی

کمیسیون بازار پول و سرمایه

برای تولید شفاف بودن و قابل پیشبینی بودن نرخ
ارز از همه چیز مهمتر است تا بشود برنامهریزی
کرد .ثبات نرخ ارز روی هر قیمتی باشد ،باید بیشتر
به نفع تولیدکنندگان باشد.
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کامنت
ميزگرد بررسي نرخ ارز و تاثير آن بر توليد و تجارت با حضور رضي ميري ،عليرضا كالهي و محمد الهوتي

حفظارزشپولمليتابونيست
محمدعدلي

از سال  91كه التهابات بازار ارز به اوج رسيد و طالق ميان نرخ رسمي ارز و قيمت بازار آزاد را رقم
زد ،هنوز شرايط براي برپايي نظام ارز تکنرخی فراهم نشده است .هرچند از سال  92و با روي كار
آمدن دولت جديد ،هيجان بازار ارز جاي خود را به آرامش داد ،اما پابرجايي تحريمهاي اقتصادي و
محدوديتهاي نقل و انتقال ارز با بانكهاي بينالمللي ،مانع پيوند دوباره نرخ ارز در بانك مركزي
و بازار آزاد شده است .رئيس كل بانك مركزي اعالم كرده است كه شش ماه پس از لغو تحريمها
ميتوان نظام ارز تکنرخی را پياده كرد .در اين شرايط چالشي ديگر در مورد نرخ ارز كه نقشي
تاثيرگذار در جهتدهي به اقتصاد كشور دارد ،به وجود آمده است .اينكه نرخ واقعي ارز در اقتصاد
ايران چقدر است و با چه نرخي ميتوان به افزايش رقابتپذيري در اقتصاد رسيد با ديدگاههاي
متفاوتي مواجه است .معموال توليدكنندگان ،واردكنندگان و صادركنندگان هركدام با منطق خود
به موضوع مينگرند .براي بررسي دقيق اين موضوع ميزگردي با حضور سه فعال اقتصادي از اعضاي
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي تهران برگزار كردهايم .رضي ميري عضو
هيات مديره كنفدراسيون صادرات ايران به همراه محمد الهوتي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران
به عنوان فعاالن بخش صادرات در اين ميزگرد حاضر شدند و عليرضا كالهي كه در صنعت برق و
توليد كابل فعاليت ميكند ،نيز با ديدگاه توليدكننده در اين جمع حاضر شد.
 Áدر مورد نرخ ارز نوعي دوقطبی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان
Á
وجود داشت ،یک گروه از تثبیت نرخ ارز استقبال میکنند و عدهای
هم افزایش آن را میخواهند .در ســال  91بهیکباره نرخ ارز پس از
تثبیت چندینساله افزایش یافت و در حال حاضر برخی معتقدند که
این اتفاق هرچند شوکآور بود اما به واقعیتر شدن نرخ آن کمک
کرد .میخواهم دیدگاه شما را در مورد ارز در اقتصاد ایران بدانم .در
شرایط حاضر که هنوز ارز تکنرخی نشده و اختالف ۱۳درصدی بین
این دو نرخ وجود دارد ،برآوردتان از اوضاع بازار و نرخ رســمیارز
چیست؟ با توجه به اینکه در تولید و صادرات نقش دارید نظرتان را
در مورد نرخ مناسب ارز در ايران بگوييد.
میری:بنده معتقدم اگر بخواهیم خود را از بنبست اقتصادی فعلی خارج

کسانی که در
بخشاقتصاد
دولت یازدهم
کارمیکنند
این موضوع را
بهدرستی درک
کردند و تصمیمات
درستی هم گرفتند
که آن تصمیمات
منجربهکنترل
تورم و ثابتماندن
نرخ ارز شد
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کنیم ،هیچ راهی جز این نداریم که همهچیز را در اقتصاد واقعی کنیم؛ از
جملع نرخ ارز .این موضوع فقط منحصر به ارز نیست .کشوری که سالهای
متمادی است اموراتش با سوبسید گذشــته و عامل اصلی این سوبسید
پول نفت بوده ،برای اینکه به این سمت واقعی شدن حرکت کند ،نیاز به
شجاعت و شهامت دارد .چون ما کشوری سیاستزده داریم و کسانی که
عهدهدار مناصبی در سیستمهای دولتی میشوند ،از نظر تبلیغاتی بر روی
افکار عمومیخیلی حساب میکنند .بهگمان من برای بسیاری از افرادی که
در مناصب حاکمیتی فعالیت میکنند خیلی مهم است که افکار عمومی
درمورد عملکرد آنها چه نظری میدهد؛ صرفنظر از اینکه نظر افکار عمومی
در کوتاهمدت ،مطالعهنشده و بدون مآلاندیشی و دورنگری است یا نه .ممکن
است در مقطعی از زمان تصمیمیگرفته شود که شوک وارد کند و مردم
از این بابت ناراحت شــوند اما در درازمدت منجر به فایده برای مردم شود.
در همین مورد هم کمتر کسی را داریم که شهامت انجام چنین حرکتی را
داشته باشد .نرخ ارز در بسیاری از دورههای زمانی تابع همین طرز تفکر،
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قربانی شده است .حتی در دولت اصالحات هم به نرخ ارز اینگونه نگاه شد.
ما با تاخیر زیادی به این نکته میپردازیم .گرچه مشاهده میکنم رویکرد در
دولت آقای روحانی تغییر کرده است و در این یکی ،دوساله این تغییر رویکرد
را نسبت به نرخ منصفانه میبینیم .خیلیها انتظار داشتند بعد از اینکه آقای
روحانی انتخاب شد ،برای اینکه یک عالمت مثبتی به جامعهای که به او
رای داده بود ،نشان دهد ،نرخ ارز را پایین بیاورد و به تعبیر غلطی که در اذهان
وجود دارد ،پایینآوردن نرخ ارز منجر به ارزانشدن و کمشدن تورم شود
که این از نظر اقتصادی و علمیفرضیه درستی نیست .کسانی که در بخش
اقتصاد دولت یازدهم کار میکنند این موضوع را بهدرستی درک کردند و
تصمیمات درستی هم گرفتند که آن تصمیمات منجر به کنترل تورم و
ثابتماندن نرخ ارز شد .با توجه به اینکه در آن شرایط ما از امتیازات نفتی
هم برخوردار نبودیم یعنی نفت زیادی در اختیارشان نبود ،پول قابل توجهی
حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نمیشد ،برعکس؛ پولها آنجا گیر
کرده بود .با وجود تمام این مشکالتی که وجود داشت ،دولت خود را کنترل
کرد و نرخ ارز را به نوعی ثابت نگه داشــت؛ به این امید و با این سیاست که
ثبات در اقتصاد ،نهفقط درمورد نرخ ارز بلکه درمورد مسائل دیگر نیز میتواند
کمککننده باشد .هیجانزدگی و گرفتن تصمیمات بدون مطالعه و بیشتر
تبلیغاتی صدمهزننده است .اما نکته مهم این است که آیا ثابتماندن نرخ ارز
به نفع اقتصاد است یا واقعی شدن آن .ثبات نرخ ارز در شرایط فعلی مثبت
اســت .اما آیا باید به همین صورت آن را حفظ کنیم؟ به نظر من از حاال به
ظ کردن نرخ ارز در میزان فعلی به نوعی کمکگرفتن و وامگرفتن از
بعد حف 
امکانات نفتی است .برای اینکه بدانیم نرخ واقعی ارز چقدر است ،بایستی
بهتدریج نفت را از اقتصاد بیرون بکشیم و بگذاریم صادرات غیرنفتی تکلیف
ما را روشن کند .به این ترتیب خواهیم دید نرخ واقعی ارز این نیست و باید
افزایش پیدا کند .در قانون برنامه قبلی هم راجع به این موضوع تصمیمگیری
شده بود که نرخ ارز با فرمولی ،متناسب با مابهالتفاوت تورم داخلی و تورم
بینالمللی ،سال به سال ارتقا پیدا کند .این کار به آن صورت انجام نشده
گرچه دولت تاحدودی این کار را کرده است .یعنی خیلی نامحسوس اجازه
داده نرخ ارز مقداری باال رود .اما هنوز آن ترس و عدم شهامت وجود دارد
و شاید هم نوعی خردمندی باشــد که این کار نباید یکباره انجام شود .در
عین حال همان تصمیماتی که درباره نرخ سوخت گرفتند که یکباره انجام
دهند ،درمورد نرخ ارز هم  -نه به آن شکل -اما تا حدودی باید انجام دهند.
اگر بگذارند ثابت بماند باز هم آن مابهالتفاوت جمع میشود و آنوقت ناچار
میشــوند در یک تصمیمگیری ناگهانی این کار را انجام دهند که در این
صورت باز آن تجربه تلخ تکرار میشود .به نظر من در شرایط فعلی هم باید
اجازه داد نرخ ارز ارتقا پیدا کند .دونرخی بودن را برداریم و اجازه دهیم امکان
سوبسید نیز به خاطر جلوگیری از فساد و بسیاری مسائلی که در اقتصاد
کشور ما مطرح است ،از بین برود .زمانی هم که ارز تکنرخی شد بهتدریج
براساس ضوابطی معقول و تاییدشده توسط متخصصان اقتصادی (که االن
تورم را کنترل میکنند) نرخ ارز باال رود .بنده معتقدم باالرفتن نرخ ارز عامل
تورم نیست بلکه باالرفتن نرخ تورم عامل افزایش نرخ ارز است .وقتی نرخ
تورم به این شکل میتواند کنترل شود ،قطعا نرخ ارز فقط به جهت افزایش

رقابتپذیری از چندجهت مختلف به دست میآید؛ یکی افزایش بهرهوری است.
افزایش بهرهوری برنامهریزی بلندمدت میخواهد ،بخش خصوصی و بخش دولتی باید
با هم در این راستا کار کنند

نرخ تورم به طور غیرمعقول افزایش پیدا میکند .معقول بودن این افزایش
نرخ ارز براي پیداکردن نرخ واقعی ارز است که شامل مسائل دیگری ميشود
و ربطی به نرخ تورم ندارد .گرچه اگر به دلیل نرخ تورم و مســائل ناگهانی
مانند دفعه قبل ،نرخ ارز افزایش یابد ،ممکن است ماجرای تخممرغ و مرغ
به وجود آید و این موضوع موجب شرایط نامتعادل مقطعی شود که نوعی
بحران محسوب میشود و به ضرر اقتصاد است.
کالهی :مبحث نرخ ارز بحث پایه اقتصادی ماکرواکونومیکی است .باید
تحلیل کنیم که واقعا نرخ تعادل ارز ما کجاست .اتفاقی که در دوران آقای
احمدینژاد افتاد این بود که با ورود بیرویه درآمدهای نفتی که حاصل از
فروش دارایی بود ،درآمد ارزی را وارد جریان بودجه جاری کشور کردیم و با
متوسلشدن به آن نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگه داشتیم که حرکتی
کامال اشتباه بود .نشانهاش هم این است که هشت سال پس از آن تجربه،
میتوان مقایسه کرد که در دولتهای قبل از آن چه حجم ارز وارد اقتصاد
کشور شد و چه سطحی از رفاه و اشتغال وجود داشت و در آن هشت سال که
نرخ ارز هم تثبیت شد ،چه مقدار ارز وارد اقتصاد شد .آیا واقعا رفاه و اشتغال
بهبود پیدا کرد؟ جواب قطعا منفی است .وقتی رقابتپذیری هر اقتصادی
افت میکند باید دولت تمهیداتی برای افزایش رقابتپذیری و بهرهوری آن
اقتصادبیندیشد.
رقابتپذیری از چندجهت مختلف به دســت میآیــد؛ یکی افزایش
بهرهوری است .افزایش بهرهوری برنامهریزی بلندمدت میخواهد ،بخش
خصوصی و بخــش دولتی باید با هم در این راســتا کار کنند .مطالعات و
تجربههای مختلفی هم در این زمینه در دنیا وجود دارد که میتوان از آن
استفاده کرد .اقدام دیگر در جهت رقابتپذیری ،کاهش هزینههای جانبی
است که کارفرمایان و تولیدکنندگان از طریق کاهش بار مالیاتی و تامین
اجتماعی به آن میرسند .هیچکدام از اینها هم در کشور ما اتفاق نیفتاد.
بخش خصوصی کشــور که ارزش افزوده و اشتغال ایجاد میکند و نه آن
بخشی که آشکارا و پنهان وابسته به رانتهای مواد اولیه ،انرژی و ...است با
رعایت این موارد از سوی دولت میتواند به افزایش بهرهوری بیندیشد .مثال

در صنعت آلومینیوم کشور ،در هر کیلو ۷۰سنت سوبسید برق به صنعت
آلومینیوم میدهیم .نزدیک به  ۵۰درصد کل قیمت آلومینیوم را در قالب
برق به این صنعت سوبسید میدهیم .یا در صنایع پتروشیمی ،در بازه دهساله
(بین سالهای  ۸۲تا  )۹۲به طور متوسط در سال  ۱۳۰درصد کل سرمایه
پرداختی سوبسید دادهایم .با این رویکرد تمام صنایع ما که عمق ساخت و
ارزش افزوده داشتند ،روزبهروز پسرفت کردند و تبدیل به مونتاژکار شدند.
بنابراین آن حجم ارزش افزوده داخلی از بین رفته اســت .در این شرایط
مالحظه کنید که چه اتفاقی برای بخش لوازم خانگی و خودرو افتاده که
فقط با حمایت ۹۰درصدی زنده است .مثالی دیگر در این زمینه این است
که ما در سال  ۷۶صادرکننده رب گوجهفرنگی بودیم ،رب در بستههای ۴۰
کیلویی از ایران به ایتالیا میرفت و آنجا بستهبندی مجدد میشد اما االن
رب گوجهفرنگی از چین وارد میکنیم .چه اتفاقی افتاده که ما از آنجا به اینجا
رسیدهایم .باید این مسائل را تحلیل کنیم .اصلیترین اثر تورم این است که
قدرت رقابت شرکتهای ایرانی را کاهش میدهد.
برای جبران کاهش رقابتپذیری باید تمهیداتی بیندیشیم .یکی از این
تمهیدات ،جبران نرخ ارز اســت .عرض کردم تمهیدات دیگری نیز وجود
دارد؛ افزایش بهرهوری که کاری بلندمدت است .صنایع باید ورودی ،جریان
نقدینگی ،فضایی برای تنفس و ســودی داشته باشند که به مقوله بهبود
بهرهوری بپردازند .دولت هم میتواند برنامههای بهبود بهرهوری ارائه دهد
و یارانههایی برای بهبود بهرهوری تعیین کند .این موضوع در دولت آقای
خاتمیبا بحثهای وزارت صنایع برای ایجاد شرکتهای مشاور مدیریتی،
آوردن سیستمهای نوین مدیریتی و کمک مالی به استقرار این سیستمها،
در حال شکلگیری بود که متاسفانه ناقص ماند .نوع دیگر ،کاهش بار مالیاتی
و تامین اجتماعی شرکتها و حتی پرداخت سوبسید به آنها در مقابل ایجاد
اشتغال و سوبسید در پرداخت بهره بانکی است .ما باید این سبد را کنار هم
ببینیم و روی آن کار کارشناسی اقتصادی انجام دهیم.
در این شرایط در حوزه ارز ،قطعا نظر من این است که نرخ ارز باید باال
رود .اگر نفت را از اقتصاد ایران خارج کنیم ،نقطه تعادل نرخ ارز پیدا میشود.

ميري:
ارزشی که ما
االن برای ریال
قایلیم ارزشی
تصنعی ،کاذب
و توهمیاست.
وقتی از نظر قدرت
اول اقتصادی،
پایینبودن ارزش
پولاهمیتمثبت
دارد نه منفی،
چرافکرمیکنیم
اگر ریال ما قیمت
واقعی خود را پیدا
کند ،دنیا به آخر
میرسد
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کامنت
اقتصاددانــان بهراحتی در قبال فرمولهــای ماکرواکونومیک میتوانند
تعیین کنند که بدون درآمدهای نفتی نرخ ارز ما چه خواهد بود و نرخ ارز
امروز چیست .واقعا باید تصمیم بگیریم که آیا با تلفیق سیاست و اقتصاد
میخواهیم پیش برویم؟ اگر تصمیم خالص اقتصادی باشد ،باید مثل نروژ
عمل کنیم؛ درآمدهای فروش نفت را سرمایهگذاری کنیم و درآمدهای ناشی
از آن سرمایهگذاری را در هزینههای جاری کشور بیاوریم .اگر به آن صورت
عمل کنیم ،امروز قیمت دالر در ایران در محدوده۱۰هزار تومان خواهد بود.
 Áنکته مشترکی که از صحبتهای آقای کالهی و میری استنباط کردم
Á
این است که درآمدهای نفتی در عرضه ارز اثر نگذارد تا نقطهای از
عرضه و تقاضای ارز به عنوان نقطه تعادلی نرخ ارز خود را نشان دهد.
آقای الهوتی ،نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا اقتصاد ایران این
ظرفیت را دارد که با جداکردن ارز نفتی ،ارز حاصل از صادرات را به
عنوان عرضه بازار قرار دهد؟
الهوتی :قطعا خیر .در آن صورت هزینههای جاری کشور از کجا پرداخت

كالهي:
اگر نفت را از
اقتصاد ایران
خارج کنیم،
نقطه تعادل نرخ
ارز پیدا میشود؛
اقتصاددانان
بهراحتی
میتوانند تعیین
کنند که بدون
درآمدهای نفتی
نرخ ارز ما چه
خواهد بود و نرخ
ارز امروز چیست
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شــود؟ میزان ارز وارداتی که از محل صادرات عاید کشــور میشود ،تنها
میتواند ارز مورد نیاز واردات را تامین کند .اولین مشکلی که در کشور سد راه
جدا کردن نفت از اقتصاد است ،اشکال ساختاری در بحث دریافت از مالیات
اســت .در تمام دنیا مالیات را برای هزینههای جاری استفاده میکنند .تا
زمانی که بحث مالیات را به صورت ریشهای حل و فصل نکنیم کماکان کشور
نیازمند عرصههای نفتی است و به جای اینکه این درآمدها در زیرساختها
هزینه شود ،هزینه جاری و مصرف میشود .همانطور که طی هشت سال
گذشته با حجم بسیار باالیی (حدود۷۰۰میلیارد دالر) اتفاق افتاد .نکته دوم
در خصوص بحث نرخ ارز این است که اگر همه دولتمردان ،چه به عنوان
حاکمیت و چه ما به عنوان فعاالن اقتصادی ،میپذیرفتیم که قانون برنامه
چهارم و پنجم برای نرخ ارز تعیین تکلیف کرده و دولت در همان روش گام
برمیداشت و اگر نرخ دالر افزایش پیدا میکرد ما به عنوان فعاالن بخش
خصوصی داد و فریاد نمیکردیم که امروز به دلیل واردات مواد اولیه کاالی
ما گران میشود ،این اتفاقات نمیافتاد .هم ما سروصدا کردیم که چرا نرخ
ارز باال رفت و هم دولت برای آرامکردن جو ورود پیدا کرد و نرخ را متناسب با
مصلحت و نه واقعیت اقتصاد ،کنترل کرد تا نرخهای دستوری را اعمال کند.
نمیتوان گفت اگر قانون برنامه پنجم بعد از ابالغ ،اجرایی میشد ،نرخ ارز
امروز چقدر بود .درآوردن فرمول آن کار سخت و پیچیدهای نیست .مسلم
است که تنشها و هیجانات است که به بازار لطمه میزند .دولتی براساس
خواسته و ایدئولوژی خود فکر میکند اگر ریال درمقابل دالر قوی باشد یعنی
قدرت کشور باال رفته است .بعد این اتفاق میافتد که واحدهای تولیدی ما
همه واردکننده میشوند و کاالی وارداتی از کاالی تولیدی ارزانتر درمیآید.
نکته دیگر اینکه اگر قرار است نرخ ارز براساس تکلیف برنامه رعایت شود،
راهکار سادهای است .اگر امســال تورم را ۱۵درصد پیشبینی میکنیم
حداقل اجازه دهیم دالر ماهانه  ۱.۲درصد افزایش پیدا کند .نگه نداریم تا
آخر سال و ناگهان ۱۵درصد افزایش قیمت بدهیم به این بهانه که دولت در
هزینههای جاری خود کم آورده است و برای پرداخت یارانه یکشبه دالر را
بهرقمباالییبرساند.اینمسائلباعثمیشوداقتصادلطمهببیندوزمانیکه
این اتفاقات میافتد شاهد نگرانیهای سطح جامعه هم هستیم که با افزایش
بهای دالر میگویند همهچیز گران شد .دولت هم برای کنترل این فشار افکار
عمومی ،وارد کردن دالرهای نفتی به بازار را افزایش دهد .نظر کلی بنده این
است که یا باید علم اقتصاد را بپذیریم ،یا دستور از باال به پایین .دستور از باال
به پایین شرایط امروز را رقم زده است؛ نرخ رشد منفی ،واردات آنچنانی و
لجامگسیخته ،متوقفشدن تولید و افزایش بیکاری .اما اگر بحث اقتصادی
را مطرح میکنیم باید براساس قوانینی که برای ما ابالغ شده عمل کنیم و
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نگران این نباشیم که اگر امروز صادرات کاالیی در داخل ،برای مصرفکننده
لطمه ایجاد کرد سریع جلوی صادرات را بگیریم و با واردات بازار را مدیریت
کنیم .تا زمانی که نگاه ما دستوری و حاکمیتی باشد ،قطعا همینطور است.
اما اگر دولت یازدهم ،دولت تدبیر و امید ،بر اجرای قوانین پافشاری کند و به
ُم ّر قانون عمل کند میتواند مشکالت را برطرف کند.
 Áآقای الهوتی به چالشی که بر ســر ارزش ریال مطرح است ،اشاره
Á
کردند .عدهای معتقدند ارزش ریال باید حفظ شود و نباید قدرت پول
ملی تضعیف شود .این چالش را چطور تحلیل میکنید؟
میری :هیچ تابویی نیست .ما به اشتباه این را به صورت یک تابو به وجود

آوردهایم؛ اگر ارزش ریال پایین بیاید برای ما مثل این است که انگار مملکت
را داریم از دست میدهیم! اگر یک تابو و ارزش بود که در کشوری به بهانه
اینکه ارزش پول ملیاش کاهش پیدا کند ،دنیا به آخر میرسد و تمام منافع
اقتصادی را از دســت میدهد ،کشوری نظیر چین این کار را نمیکرد .در
شــرایط فعلی ،چین از طرف آمریکا تحت فشار است که باید حتما ارزش
پولش را ارتقا دهد و چین مقاومت میکند .بنده به یاد دارم چند کشــور
صنعتیپیشرفتهجهان،در مقاطع مختلفزمانی،خودشانعمداارزشپول
ملی را کاهش دادند .سوئد ،فرانسه ،ترکیه و آمریکا در مقاطع مختلف این
کار را کردند .آمریکا بخش قابل توجهی از قدرت و هژمونی خود را در پایین
نگهداشتن نرخ دالر به کار گرفته است تا بتواند از نظر اقتصادی تسلط پیدا
کند .وقتی از نظر قدرت اول اقتصادی ،پایینبودن ارزش پول اهمیت مثبت
دارد نه اهمیت منفی ،چرا فکر میکنیم اگر ریال ما قیمت واقعی خود را پیدا
کند (که آن را کاهش هم تلقی نمیکنم) دنیا به آخر میرسد .ارزشی که
ما االن برای ریال قایلیم ارزشی تصنعی ،کاذب و توهمیاست .اصال پول ما
چنین قیمتی ندارد .محاسبه قیمت پول ما مثل محاسبه دارایی یک خانواده
است .مشخص است که یک خانواده خانه دارد ،ماشین دارد ،چقدر پول در
بانک دارد .حساب میکنند که اینقدر پول دارد .وضع ما مشخص است.
میزان تولید ناخالص ملی و داخلی ،صادرات و واردات ،اینکه کدام بخش
صادرات ما متکی به تولید غیرنفتی و کدام بخش به منابع طبیعی بستگی
دارد ،مشخص است .چرا فکر میکنیم چیزهایی داریم که وجود خارجی
و فیزیکی ندارد؟ وقتی کسی دچار توهم میشود با گذشت زمان باورش
میشود ،در حالی که واقعیت ندارد .این نگاه مختص دوره آقای احمدینژاد
ی هم همینطور بود.
نبود ،در دوره آقای خاتم 
کالهی :قبل از انقالب هم بود.
میری :حتی زمان آقای هاشــمیارزش پول ملی را بیجهت به شکل
وحشتناکی افزایش دادند .ازهمانجاگرفتاری شروع شد .اگرنگاهی تاریخی
به آن دوره داشته باشید ،میبینید که این اقدام جنبه تبلیغاتی -سیاسی
داشت نه ریشه اقتصادی .بعد از جنگ میبایستی دولتی میآمد و آن دولت
نشان میداد که در حال از بین بردن آثار جنگ است و میخواهد اقتصاد
کشور را شکوفا کند .اما تصمیم غیرعلمیاتخاذ شد.
الهوتی :دستوری بود.
میری :بله ،دستوری بود و این روش ادامه پیدا کرد .به نظر من ،تنها زمانی
که دولت باور کرده این یک توهم است و باید این توهم زایل شود ،دولت آقای
روحانی است .البته هنوز اقدام شایستهای را که باید ،انجام نداده و انتظار
هم ندارم بهســرعت این کار را انجام دهد چون برای بقا و ادامه رفتارهای
اصالحگرانه سیستم ،باید مقداری تحمل داشته باشیم .امیدوارم ناگهان در
میانه کار ،عقبنشینی نکند اما اگر آنطور که به نظر میرسد برای کارهای
اصالحی برنامه دارند اما نیاز به زمان دارند ،اشکالی ندارد .میتوانیم به اندازه
الزم حوصله کنیم .در غیر این صورت نمیتوانیم امید داشته باشیم که وضع
کشور با نگاههای اینچنینی تغییر کند.

اگر میخواهیم امنیت ملی را تضمین کنیم و طبق برنامههای ایران  ۱۴۰۴میخواهیم قدرت منطقه
باشیم ،باید رشد اقتصادی واقعی و تداومدار داشته باشیم که این رشد با تزریق مصنوعی ،فروش و
هزینهکردن از داراییها پیش نمیآید.

 Áآنطور كه نقل شده زماني كه مرحوم نوربخش قصد داشت نظام ارز
Á
تکنرخی را در ايران پياده كند ،همه گروهها در كشور مخالف بودند.
آقای نوربخش گفته بود که «اگر یک نفــر در دنیا بخواهد مخالف
تکنرخی شدن ارز باشد ،آن شــخص باید بنده به عنوان رئیس
بانک مرکزی باشم .چون میتوانم با این شرایط بهراحتی به هرکه
خواســتم ارز دولتي بدهم و به هرکه نخواستم ندهم .نمیدانم چرا
بقيه مخالفاند ».با گذشت اين سالها در حال حاضر همه گروهها
از تکنرخی شدن ارز دفاع میکنند .اکنون درباره حفظ ارزش پول
ملی ،این تصور وجود دارد که اگر ارزش پول ملی پایین بیاید اتفاق
ناخوشايندي رخ خواهد داد .شاید اين هم مشابه جریان تکنرخی
كردن ارز باشد و پس از چند سال ديدگاهها دراينباره تغيير كند.
راجع به این موضوع صحبت کنیم .آقــاي كالهي ،اگر امكان دارد
ديدگاهتان را در اين زمينه بفرماييد.
کالهی :به کشورهای دیگر توجه کنید که چه میکنند .ببینید ارزش

پول ترکیه در دو ،سه سال گذشته چقدر افت کرده است .ما تصور کاذبی
داریم که قدرت ملی و اقتدار به ارزش پول است .ارزش پول یک رقم است.
مثال کویت که یک دینارش  ۳دالر آمریکاست ،کشور خیلی قدرتمندی
است؟ اصال این حرفها بچگانه اســت .در علم اقتصاد بیمعنی است .آیا
اقتصاد کویت که یک دینارش ۳دالر است قدرتمندتر است یا ژاپن که۱۰۰
ین آن یک دالر میارزد؟ امروزه قدرت در دنیا از خلق ثروت میآید .فعاالن
اقتصادی و اقتصاددانهای ما باید این قضیه را روشــن کنند .درباره تاثیر
نرخ ارز بر رشد اقتصادی و اشتغال باید بحث شود .ما ،دوبی ،کویت و قطر
نیستیم .حتی عربستان هم دیگر نمیتواند روش قبلی را ادامه دهد به این
صورت که نفت را بفروشد و به شهروندانش پول مجانی دهد .این کار را فقط
کشورهای کوچک با جمعیتهای بسیار کم میتوانند انجام دهند .ابوظبی
 ۱.۵تریلیون دالر در صندوق ثروت ملی خود ذخیره دارد .یعنی تقریبا برای
هر شهروند يك میلیون دالر ذخیره کرده است .این يك میلیون دالر هرجا
سرمایهگذاری شود ،حداقل سالی ۵۰هزار دالر برمیگرداند .ما کشوری 75
تا ۸۰میلیونی هستیم با منابع طبیعی مشخص و بحرانهای بسیاری که در
 ۲۰سال آینده پیشرو خواهیم داشت؛ مثل بحران آب و اشتغال .بسیاری
از جوانهای مــا ورود به بازار کار را به دلیل نبودن کار مناســب به تاخیر
انداختهاند .ادامه تحصیل دادهاند و دورههای متفاوتی را گذراندهاند و دیر یا
زود وارد بازار کار خواهند شد .باید حواسمان باشد .در علم اقتصاد به این هرم
جمعیتی ما سرمایه دموگرافیک گفته میشود .این سرمایه دموگرافی يك
نرخ طبیعی رشد اقتصادی را با خود به همراه میآورد .برخالف ژاپن جمعیت
مسن يك نرخ رشــد منفی برايش به همراه دارد .شرايط سني جمعيت
ايران اگر اتفاق دیگری نیفتد ،نرخ رشد اقتصادی طبیعی دارد .اگر این امر
محقق نشود و رشد اقتصادی ،اشتغال و خلق ارزش را در این دوره نداشته
باشیم 20-30 ،سال دیگر که این جمعیت پا به سن بازنشستگی میگذارد
چهکسی هزینه دارو و درمان و بازنشستگی این جمعیت را میدهد؟ باید
چشمهایمان را باز کنیم .درباره بحرانهای آب ،زیستمحیطی و جمعیت
که پیش رو داریم فکر کنیم .باید روشنگری کنیم .این یک وظیفه ملی است.
متاسفانه تفكري در جامعه حاكم است كه با اين دغدغهها فاصله دارد .به
عنوان مثال زمانی که توافق هستهاي امضا شد ،در جمعی تحصیلکرده و
طبقه خاص اجتماعی بودم ،بحثي که در آن جمع شكل گرفت اين بود كه
سفر بعدی آنها به اروپا ارزان میشود .این تفکر چه معنیای دارد؟ به جاي
سفر به نقاط مختلف داخل كشور به فكر خارج كردن ارز از كشور هستند.
این همه جاذبه گردشگری داخلی داریم .در گردشگری هم قضیه نرخ ارز
مطرح میشود .امروز سفر به کیش به مراتب از سفر به ترکیه گرانتر است.

همه اینها نشانهاي به ما ميدهد که نرخ ارز ما واقعی نیست .وقتی خانهای
کلنگی در زعفرانیه تهران همقیمت خانهای مجلل در بهترین نقطه لندن
(شهری که همه پولدارهای تهران میخواهند آنجا باشند) است ،یعنی یک
جای کار ایراد دارد.

 Áنکته دیگری که گاهی از سوی برخی تولیدکنندگان مطرح میشود
Á
این اســت که اگر قیمت دالر پایینتر بیاید ،با واردات مواد اولیه
ارزانتر میتوان تولید را ارزانتر تمام کرد که از این طریق تولید ما
در بازارهای صادراتی رقابتپذیرتر میشود .آقای کالهی ،شما این
فرضیه را چطور تحلیل میکنید؟
میری :قبل از اینکه آقای کالهی صحبت کنند ،باید بگویم که ما سه نفر

ضمن اینکه صادرکننده هستیم ،تولیدکنندهایم .اینگونه نیست که نظر
ما راجع به نرخ ارز تنها وابسته به نگاه صادراتی باشد.
کالهی :بنده واردکننده هم هستم.
میری:یعنیمطالبیکهمیگوییمبهصالحمملکتاست.موضوعصنفی
و منافع شخصی مطرح نیست.
كالهي :اگر میخواهیم امنیت ملی را تضمین کنیم و طبق برنامههای
ایران  ۱۴۰۴میخواهیم قدرت منطقه باشیم ،باید رشد اقتصادی واقعی و
تداومدار داشته باشیم که این رشد با تزریق مصنوعی ،فروش و هزینهکردن
از داراییها پیش نمیآید .فروش دارایی برای رشد اقتصادی مثل خانوادهای
است که زمین و سرمایهاش را میفروشد و بیامو میخرد که بگوید پولدار
ی میگویند عاقل؟! کسی دارایی را نمیفروشد که
است .آیا به چنین آدم 
هزینه کند؛ نه انسان عاقل در زندگی روزمره و نه یک کشور عاقل این کار را
میکند .جناب الهوتی اشاره کردند؛ نفت دارایی است .ما نفت را میفروشیم
تا هزینه پروژههای عمرانی کنیم .اگر نمیتوانیم و واقعیتهای سیاســی
ما اجازه نمیدهــد ،درصدی از آن را در بودجه جــاری بیاوریم ،نه اینکه
لجامگسیخته سهم نفت را در بودجه کشور باال ببریم .آقای دکتر آزمون
در مرکز پژوهشهای مجلس یک بررسی روی قیمت جهانی نفت و اثر آن
در اقتصاد ایران از  ۱۳۳۰تا امروز انجام داده است که نشان میدهد هرزمان
قیمت نفت باال رفته ،دولت ایران از برنامه اقتصادی خارج شده ،سلیقهای
عمل کرده ،یکسری حرکات سیاسی کرده تا رفاه کاذب برای مردم به وجود
آورد و شعارهای سیاسی بدهد .هرزمان این اتفاق افتاده رشد اقتصادی و
اشتغال ما کاهش پیدا کرده است .قبل از انقالب ،بعد از انقالب و همیشه این
اتفاق افتاده است .چندمرتبه دیگر باید یک خطا را بیازماییم؟ مورد روشنی
وجود دارد؛ جزیره نائورو در اقیانوس آرام .کمپ پناهندگان اســترالیایی
در کشور نائورو است .در دهه  ۶۰این کشــور یکی از باالترین درآمدهای
سرانه جهان را داشــت .منبع درآمدشان فروش فسفات طبیعی بود که از
این جزیره استخراج میکردند .نتیجه این شد که محیط زیستشان نابود
شد ،این جزیره بسیار زیبا به حفره معادنی که از میانه جزیره استخراج شده
تبدیل شده است .الگوی زندگی مردم آن تغییر کرد .الگوی تغذیه آنها تغییر
کرد .مردمیکه به خوردن میوه تازه و ماهی عادت داشتند شروع به مصرف
فستفود و غذاهای وارداتی کردند .اضافهوزن و دیابت در این جزیره بیداد
میکند .امروزه در عکسها میبینیم که دورتادور این جزیره الشــههای
زنگزده خودروهای لوکس آمریکایی دهه  ۷۰و  ۸۰افتاده است .آن زمان
پولدار شدند ،خودروها را خریدند ،حاال حتی نمیتوانند هزینه نگهداری
آن را پرداخت کنند و خودروها افتاده و زنگ زده است .منابعی هم که قرار
بود سرمایهگذاری کنند در پروژههای بیحاصل سوخت شد .هیچ صندوق
سرمایهگذاری هم برایشان نمانده است .امروزه درآمد این دولت از اسکان
پناهندههایی که دولت استرالیا نمیخواهد در سرزمین خود بپذیرد و فروش
رای در سازمان ملل است.

الهوتي:
دولتی براساس
خواسته و
ایدئولوژی خود
فکر میکند اگر
ریال درمقابل
دالر قوی باشد
یعنی قدرت
کشور باال رفته
است؛ بعد این
اتفاق میافتد
که واحدهای
تولیدی ما
همه واردکننده
میشوند و کاالی
وارداتی از کاالی
تولیدی ارزانتر
درمیآید
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دیداردیدار
توصیه های محمد طبیبیان به فعاالن اقتصادی

کارآفرینانایرانی
درستفکرکردنرابیاموزند
مریم موسیپور

«روش علم» نام جديدترين کتاب محمد طبیبیان ،یکی از معروفترین اقتصاددانان مدافع بازار آزاد
است .کتابی که در آن به بازخوانی اسلوبهای اندیشه علمی از عصر روشنگری تاکنون پرداخته شده
است تا به گفته خودش ،بخشی از مهجوریت آن را در نظام آموزش دانشگاهی جبران کند« :متاسفانه
اين زمينه در آموزش دانشگاهى كشور ما مهجور مانده است ،در صورتى كه بحث روش علم در تمام
رشتههاى علمى در دانشگاههاى معتبر و همچنين در مباحث روشنفكرى جدى ،موضوع سمينارها
و سخنرانىهاى متعدد است ».اين كتاب که حاصل ياداشتهایى است كه به عنوان بخشى از مطالب
درسى از سوی این اقتصاددان در كالس روش علم ارائه مىشد ،به زبانی ساده به رشته تحریر درآمده
است تا فهم مطالب عنوانشده در آن را برای همه خوانندگان ،تسهیل کند .کتاب «روش علم» در
سال  93و از طرف انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است .گفتوگوی آیندهنگر با محمد طبیبیان
را در خصوص هدف از انتشار این کتاب و مباحث مطرحشده در آن میخوانید.
Áنام شما و اقتصاد به نوعی به هم گره خورده است ،اما نام کتابتان «روش
Á
علم» از همان ابتدا این سوال را در ذهن ایجاد میکند که آیا این کتاب
هم در جهت نظریات اقتصادی شما نوشــته شده است و بهتر است
بگوییم که چرا «روش علم» را نگاشتهاید؟

اين پرســش دو جزء دارد .يكى ارتباط روش علم با رشته اقتصاد است و
ديگرى اينكه آيا منظور من در اين كتاب جانبدارى از يك حيطه خاص از
علم اقتصاد بوده است يا خیر؟ در مورد بخش اول بايد بگويم كه اقتصاد هم علم
است و به همين دليل نيز بررسى روش علمى در اين رشته ،جايگاه خاصى دارد.
در بیشتر دورههاى دكترا در دانشگاههاى مختلف يك درس روششناسى يا
روش علم هم ارائه مىشود .امروزه اقتصاددانان واقعى هم دانشمند هستند و
بايد همانند رشتههاى ديگر در تحقيق و پژوهش دقيق درگير باشند .به همين
دليل در اين رشته نیز جايزه نوبل مىدهند .بنابراين بحث روش علم از نقطه
نظر اقتصاد ،كامال قابل توجيه است .ما در برنامه كارشناسي ارشد برنامهريزى
سيستمهاى اقتصادى و اجتماعى نيز چنين درسى را داشتيم .همانگونه كه
درمقدمهكتابهمآمدهاستاينكتابحاصلياداشتهایىاستكهبهعنوان
بخشى از مطالب درسى در كالس روش علم ارائه مىشد .متاسفانه اين زمينه
در آموزش دانشگاهى كشور ما مهجور مانده است ،در صورتى كه بحث روش
علم در تمام رشتههاى علمى در دانشگاههاى معتبر و همچنين در مباحث
روشنفكرى جدى ،موضوع سمينارها و سخنرانىهاى متعدد است .در كتاب
«روش علم» ابتدا سعى كردهام جدا شدن تدريجى و همراه با تنش و معارضه
علم از خرافه و جادوگرى را براى دانشجويان معرفى كنم و ظهور عصر خرد و
ويژگىهاى آن را بهاختصار نشان دهم .براى بسيارى از دانشجويان تاريخچه
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از خاك بلند شدن علم ،ماجراى ناشناختهاى اســت .با خواندن كتابهاى
دبيرستانى و دانشگاهى تصور مىكنند كه رشته علم از ارشميدس يونانى و
محمد زكرياى رازى تا گاليله و نيوتن و اينشتين به صورت متصل ادامه داشته
است،درصورتىكهاگرتوجهكنندمحاكمهگاليلهبهوسیلهكليساىكاتوليك
در سال  ١٦٣٣به دليل اعالم اينكه زمين به گرد خورشيد ميچرخد ،به جرم
كفرگویى شروع شد و چون توبه كرد و خود را گمراه خواند از سوزانده شدن
نجات يافت و منجر به حبس خانگى او تا زمان مرگش شد.
Áپس فکر میکنید اطالعات پایهای دانشجویان ما حتی در مورد ظهور
Á
عصر علم نیز ناچیز است چه برسد که با روش علم نیز آشنایی داشته
باشند؟

بله ،اگر سرگذشت بسيارى انديشمندان ديگر از جمله دكارت را بخوانيم،
متوجهمىشويمكهانقالبفكرىكهبهنامعصرروشنگرىياعصرخردمشهور
است با مرارت آغاز شد و البته نتايج اين انقالب یعنی دستاورد پيشرفت علوم
و فنون نیز در سيصد سال اخير برای همهكس آشکار شده است .عصر خرد
هم كه رســما با كتاب «گفتار در روش درست راه بردن عقل و جستوجوى
حقيقت در علوم» تاليف دكارت در سال  ١٦٣٧شروع مىشود بر مبناى يك
اعتقاد استوار است و آن اينكه انسان توان آموختن و خردورزى را دارد ،پس
آزاداست.اينتصورابتدابرتحولانديشهاجتماعى،سياسىواقتصادىوسپس
بر تحول در علوم فيزيكى و فنون تاثير گذاشت ،چه اينكه اگر محيط فكرى و
سياسى و اجتماعى مهيا نبود امكان رشد دانشگاهها ،صنايع ،پژوهشكدهها و
موسسات اقتصاى نیز فراهم نمىشد .در نتيجه كسانى كه توسعه علم را توسعه
ىدانندشايدنسبتبهمقدماتونظامهاىحاملوحامىاين
فيزيكوشيمىم 
توسعه بىتوجه هستند و يكی از تالشهای كتاب «روش علم» نيز معرفى اين
وجه قضيه است .اين تحول علمى و فنى در يك سيستم سياسى ،اجتماعى و
اقتصادى استبدادى ،نمىتوانست تحقق يابد ،كما اينكه يك مورد تحقق آن
را هم در سيستمهاى استبدادى نمىيابيم ،حتى در زمانى كه دستاوردهاى
علمى حاصل از عصر خرد و ادامه آن در دسترس بوده است .بنابراين اگر به نظر
شما مىرسد كه در كتاب احيانا از اقتصاد آزاد هم مطلبى آمده براى اين است
که اين رشته نيز همراه همان سنت فكرى متولد شد و رشد كرد و به آن تحول
نيز بسيار ثمر رساند .چنانكه اقتصاددانان تاثيرگذارترين دانشمندان حدود
 200سال اخير بر حيات بشر بودهاند.
Áچقدر در نگارش این کتاب دیدتان به ایران و مشکالت کشور در زمینه
Á
اندیشیدن درست و علمی و مشکالت مرتبط با آن بوده است؟

طبعا يكى از دالیل من براى تدريس درس روش علم طى سالهاى متمادى
و نهايتا نگارش اين كتاب ضعفى بود كه در اين مورد درآموزش دبيرستانى و

در كتاب «روش علم» ابتدا سعى كردهام جدا شدن تدريجى و
همراه با تنش و معارضه علم از خرافه و جادوگرى را براى دانشجويان
معرفى كنم و ظهور عصر خرد و ويژگىهاى آن را بهاختصار نشان دهم

خصوصا دانشگاهى دیدهام .شايد بهترين كتابها در اين زمينه مربوط به آقاى
دكتر موسی غنىنژاد است كه البته توجه ايشان بيشتر به معرفتشناسى بوده
است .خارج از اين بحث ،ادبيات چندانى در اين باب بهجز برخى ترجمهها از
آثار پوپر و مانند آن توليد نشده است .تالش من اين بود كه مطلب را از زاويهاى
مطرح كنم كه براى خواننده ايرانى قابل پيگيرى و توجه باشد .البته نمىدانم
در اين باب چه ميزان اين كتاب موفق بوده است.
Áبه نظر میرسد شما در کتابتان برعکس بسیاری از تالیفات و ترجمههای
Á
علمی در ایران ،سعی کردهاید که سادهنویسی را مالک قرار دهید و به
این ترتیب مخاطب را با خود همراه سازید ،آیا فکر نمی کنید زبان علم
در ایران زبان سختی است یا اینکه بزرگان علمی ما در شیوه ارائه علم
خود به زبان فارسی با مشکل مواجهاند و همین موضوع موجب گریز
مخاطب از خواندن کتابهای علمی میشود؟

اين يك امر شناختهشده است كه بارزترين دانشمندان رشتههاى مختلف
كسانى هستند كه مىتوانند نتايج پيچيده را به زبان ساده نيز بيان كنند .اگر
به همين كتاب توجه كنيد يك بخش از بحث ،مربوط به محاوره علمى است.
در نيمه دوم قرن بيستم يك مكتب مهم در اين زمينه به تبيين ضوابط محاوره
و گفتمان علمى و پرهيز از ياوهگويى پرداخت .گذر از پيچيده و مغلقگويى به
سوى گويش و نگارش با محتواى مشخص و روشن يك مرحله گذار به تحول
علمى است .در كشور ما در گذشته اگر كسى مطالب نامفهوم و پيچيده مطرح
مىكرد اورا بسيار «پر» به حساب مىآوردند .در بسياري موارد اگر از نتيجه
مباحث يك سخنرانى سر درنمىآوردند سخنران را بسيار دانشمند و سطح
باال به حساب مىآوردند؛ اين بينش اشتباه است .من هم هميشه سعى کردهام
كه اگر مطلبى را فهميدهام ،آن را به زبان ساده براى ديگران بنويسم يا بيان
كنم و اميدوارم توانسته باشم در اين راه گامى بردارم.
Áهمانطور که در کتاب هم به آن اشــاره کردهاید ،از سه قرن قبل دور
Á
شدن از افکار بدون پایه و اساس و روی آوردن به علم یا همان تحول
اندیشه از سوی غرب ،باالخره پاسخ داد و موجب توسعه آن شد .ایران
را در چه مرحلهای میبینيد و به عقیده شما ما چقدر توانستهایم «علم»
را در مکانیسمهای اداره کشورمان به کار ببندیم و آیا فکر میکنید دلیل
عقب ماندنمان از غرب در برخی زمینهها از جمله اقتصاد تا چه حد به
دلیل ضعف روشهای علمیمان بوده است؟

به نظر من شيوه انديشــهورزى بين عموم و خصوصا روشنفكران ما يك
عامل عدم موفقيتهاى ما در امر توسعه و پيشرفت بوده است .اين مسئله هم
طبعا ريشههاى فرهنگى و تاريخى دارد .اگر بخواهم بر دو عامل كه براساس
تجربه من مهم بوده است ،انگشت بگذارم يكى از آنها كمبود و ضعف گفتمان
اجتماعى صادقانه و صريح ميان ما ايرانيان است و نكته دوم مربوط به آموزش
رسمىخصوصادرسطحدبستاناست.عقالنيتباگفتماننقادانهرشدمىكند.
ما از طريق محاوره صريح و نقادانه با يكديگر مىتوانيم به ذهنيت مشترك،
همخوان و كارساز برسيم .امروزه مطالعاتى كه در مورد هوش انجام مىشود
نيز نشان مىدهد که مشاركت اجتماعى كودكان در افزايش ضريب هوشى
آنها موثر است .در كشور ما استبداد تاريخى ،آزادى بيان را براى قرنها سركوب
كرده است .همين عامل از بعد اجتماعى خود را در تعارف و تكلف و رودربايستى
و شرم از اظهارنظر و مانند آن تجلى بخشيده كه نوعى خودسانسورى و رياكارى
است .اين جمله معروف از ولتر است كه «حكومتى كه مرا براى راستگویى
مجازات مىكند ،شايسته آن است كه به آن دروغ بگويم».
Áپس به عقیده شما ریشههای فرهنگی و تاریخی یکی از دالیل كمبود
Á
و ضعف گفتمان اجتماعــى صادقانه و در نتیجه آن شــکل گرفتن
اندیشهورزی صحیح است؟

بله ،این امر در مورد ساير نهادهاى اجتماعى از جمله مدرسه و خانواده

هم سارى است و دیده میشود .به عنوان مثال در بيشتر مواقع اگر كودكى
خطایى كرده و به آن اقرار كرد ،تنبيه مىشود چون اقرار او ،گستاخى تلقى
مىشــود .اگر دروغ بگوید با اينكه بزرگترها ميفهمند ولى اورا آسانتر
مىبخشــند ،چون دروغگويى او را نشان تســليم و پشيمانى به حساب
مىآورند .در جامعه ما اگر فردى براى منافع شخصى ،خالف مكنون ذهنى
خود و بنا بر فرصتطلبى كه آن را مصلحتطلبى مىخوانيم ،سخن گفت و
رفتار كرد كه به آن «سر كار گذاشتن ديگران» نیز میتوان گفت ،او را زيرك
وهوشيار تلقى مىكنيم.كسىكه صادقانه و صريح سخنگفت او را سادهلوح
به حساب مىآوريم .يعنى جدول ارزشها بعضا زير و رو است ،به نحوى كه
وقتى هم كه دروغها ظاهر ميشود ،گوينده شرمسار نیست و شنونده هم
عادت دارد كه آن را عادى تلقى كند .يك سياح اروپايى كه در زمان قاجار
مدتى در ايران زندگى كرده بود در خاطراتش نوشته بود كه ايرانيان دروغ
ميگويند و از اينكه نتيجه آن هم معلوم شود ،شرمسار نمىشوند .او دليل
ريشهدار اين هنجار را كه در اصل مجازات شدن راستگویى توسط همه
نهادهاى اقتدار بود نمىتوانست درك كند .به همين دليل نيز گفتمانهاى
الزم براى درك و تعريف صورت مسائل و يافتن راهحلهاى مورد قبول  و
معقول به نتيجه نمىرسد .ما پيوسته از مسائل شكايت مىكنيم و بر سر
راهحل نیــز نمىتوانيم توافق كنيم چون گفتمــان صادقانه و صريحى را
پيگيرى نمىكنيم .به عنوان يك مورد واقعى ،در يك مجموعه مسكونى
شبى مهمانى پرسر و صدایى تا ديروقت برقرار بوده است .يك همسايه با
مدير مجموعهبراىخبركردنپليس تماسمىگيرد،پليسكهسرمىرسد
صاحب مهمانى به مدير معترض مىشود و او نيز دليل اين امر را اعتراض و
خواهش همسايه ذكر مىكند و همسايه هم كال مطلب را انكار مىكند .پس
از ختم غائله مدير از فرد معترض دليل اين رفتار را مىپرسد و توضيح او اين
بود كه ما با همسايگان چشم در چشم هستيم ،چگونه مىتوانم در مقابل او
بگويم من درخواست آمدن پليس را كردهام! شما تصور كنيد از يك مجموعه
كوچك مسكونى تا يك جامعه بزرگ اينچنين هنجارهاى فكرى و رفتارى
چگونه مىتواند به طرح صحيح مسائل و حل آنها بينجامد؟
Áبه موضوع آموزش رسمى به عنوان یکی دیگر از دالیل عدم موفقیت
Á
در بخش انديشهورزى اشــاره کردید .به نظر میرسد که بسیاری از
روشهای غلط فکر کردن ما یا حتی فکر نکردن ،ریشــه در شــیوه
آموزشی کشورمان دارد.

روش علم
محمدطبیبیان
انتشارات دنیای اقتصاد

كتابهاى درسى
کشورمان از
ديرباز ،ملغمهاى
از شعر و گفتار
و پند و اندرز
بوده كه كمكى
به انسجام و
تقويتانديشه
و انديشيدن
نمىکند

درست است .همانطور که اشــاره کردم نكته دوم شیوه آموزش رسمى
خصوصا در سطح دبستان نیز بر شیوه اندیشیدن تاثیرگذار است .كتابهاى
درسى کشورمان از ديرباز ،ملغمهاى از شعر و گفتار و پند و اندرز بوده كه كمكى
به انسجام و تقويت انديشه و انديشيدن نمىکند .هيچ رابطهاي بين اين شعر
از سعدى و آن قصه از كليله و دمنه و آن مطالب شعارى و ايدئولوژيك و مطلب
ديگرى از قابوسنامه و غیره كه در صفحات پشت سر هم آمده ،وجود ندارد
و قرار نيز نبوده که وجود داشته باشد .رياضى تدريس مىشود بدون اينكه
دانشآموز دريابد كه اين در واقع براى سازمان دادن انديشه است و براى اين
منظور ايجاد شده است .درسهاى ديگر هم اصوال آموختنى نبودهاند .مثال
كمتر كسى از دبستان و دبيرستان تاريخ و جغرافيا و زبان انگليسى و عربى
آموخته است .اگر كســى در اين زمينهها دستاوردى داشته ،آموختههایش
را خارج از نظام رسمى كسب كرده است .از اين مهمتر اينكه طى سالهاى
طوالنى آموزش رسمى دانشآموزان مهارتهاى اجتماعى مانند مشاركت،
همكارى ،استدالل منطقى ،نقادى و تفاهم و سازش را نمىآموزند .بنابراين
مشــكالت ما گرچه ابتدایىتر از كاربرد روش علمى در زندگى شــخصى و
اجتماعى است ،ليكن بىارتباط با آن حيطه نيست و باید برای آنها نیز فکری
کرد تا مردم ما اندیشهورزی درست را بیاموزند.
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دیدار
در گفتوگو با معاون وزیر نفت مطرح شد

 3استراتژینفتیدرپساتحریم

صادرات نفت  6ماه پس از تحریم ،دو برابر میشود
محمدعدلی
صادرات نفت خام ایران تا پیش از اعمال تحریمهای سرسختانه به  2میلیون و  400هزار بشکه در روز
میرسید اما پس از آن و تا قبل از توافق ژنو در اواخر سال  92به  800هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.
بعد از توافق ژنو صادرات یک میلیون بشکهای نفت ایران تثبیت شد اما همچنان فاصلهای قابل توجه با
دوران پیش از تحریم وجود دارد .کاهش قیمت نفت نیز طی یک سال اخیر ،به کاهش قابل توجه درآمدهای
نفتی انجامید و نیاز به افزایش صادرات و بازپسگیری بازارهای از دست رفته بیشتر احساس شد .بیژن
زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم از همان روز نخست گرفتن دوباره کرسی وزارت ،اعالم کرد که اولین هدفش
رساندن سطح تولید نفت به میزان سال  84است .بعد از دو سال از عمر دولت ،تالشهای دیپلماتیک به ثمر
نشسته است تا مدت انتظار برای رفع موانع صادرات و تولید نفت کوتاهتر شده باشد .بر این اساس وزارت
نفت در تدارک بازگشت به شرایط پیش از تحریم قرار دارد .برای مطلع شدن از برنامههای این وزارتخانه
در دوران جدید با منصور معظمی ،معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفتوگو
کردهایم .معظمیکه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران نیز محسوب
میشود ،ریاست کمیسیون انرژی را در اتاق بر عهده گرفته است .او در این گفتوگو از سه استراتژی وزارت
نفت در دوران پس از تحریم پرده برداشت و به تشریح آن پرداخت.
Áبعد از انجام توافق هستهاي و چشمانداز لغو تحريمها ،بيشترين
Á
نگاهها به سمت صنعت نفت معطوف شده است تا در شرايط جديد
بتواند با رفع موانع به بازارگشايي و توسعه صنعت بپردازد .در حال
حاضر اصليترين اولويت وزارت نفت براي دوران جديد چيست؟

در سالهای اخیر
دیگران ،سهم
ایران از بازار نفت
را اشغال کردهاند
اما این بازار سهم
ما است .تالش ما
این است که ابتدا
سهم بازار گذشته
را دوباره به دست
بیاوریم و پس
از آن به سمتی
برویم که سهم
جدیدی از بازار
بگیریم
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یکی از اصلیترین اولویتهای وزارت نفت در دوران پساتحریم افزایش
صادرات نفت است .به دلیل تحریمهای ظالمانه که در سالهای اخیر اتفاق
افتاد ،سهم بازار ما توسط دیگران اشغال شده است .بنابراین اولین کاری
که دنبال آن هستیم اين است كه پس از تحریم به سمت افزایش صادرات
برويم .فکر میکنیم كه در اولین فرصت میتوانیم حدود  500هزار بشکه،
توان صادراتیمان را افزایش دهیم .پس از آن در یک دوره زمانی کوتاهمدت
مثال تا شش ماه بعد از آن ميتوانيم 500هزار بشكه ديگر به حجم صادرات
بيفزاييم .به ایــن معنی که توان صادراتی ایران در شــش ماه پس از لغو
تحریمها به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد و با توجه به شرايط
فعلي صادراتمان به دو میلیون بشکه در روز برسد.
Áرسیدن به این میزان صادرات در شرایط فعلی بازار و رقبایی که در
Á
طول زمان تحريم جایگزین ما شدهاند ،امکانپذیر است؟

طبيعي است كه با شرايط ويژهاي مواجه هستيم اما بحث ما این است
که قبال در اوپک یک سهمیه مشــخصی داشتیم و حاال هم سهم خود را
میخواهيم .قبال  14.2درصد از ســهمیه بازار اوپک در اختیار ایران بوده
اســت به اين معني كه از مجموع صادرات كشورهاي عضو اوپك14.2 ،
درصد مربوط به ايران بود .در سالهای اخیر این سهم نادیده گرفته شده
است و دیگران آن را اشغال کردهاند اما این بازار سهم ما است .هم به لحاظ
توانمندی و هم از نظر مجموعه شاخصهها مثل توان تولید ،جمعیت ،تولید
ناخالص ملی ،سابقه حضور در صنعت نفت و ...در اوپک شرایطی داریم که
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بسیار خاص و برتر محسوب میشــود .بنابراین تالش ما بر این است که
ابتدا سهم بازار گذشته را دوباره به دســت بیاوریم و پس از آن به سمتی
برویم که سهم جدیدی از بازار بگیریم .این اولین اقدامیاست که بعد از لغو
تحریمها در دستور کار وزارت نفت قرار دارد .در حال حاضر برنامهریزی
و اولویتبندی برای پیگیری امور در دوران پس از تحریم انجام شده و بر
همین اساس اولویت اول افزایش صادرات است که کارهای اجرایی آن نيز
شروع شده است.
Áدر شرايط فعلي بازار نفت كه با افزايش عرضه مواجه است ،آيا در
Á
رقابت با اعضاي اوپك و ســاير صادركنندگان نفت با دستانداز
مواجه خواهيم بود؟

طبیعی است که با دستانداز و چالش مواجه باشیم .میخواهیم سهم
خود را در بازاری افزایش دهیم که موضوع عرضه و تقاضا در آن بســیار
شکننده است و شرایط خاص خودش را دارد .این چالشها قطعا در مسیر
بازارگشایی وجود دارد اما ما هم برنامهریزی خود را برای این کار داریم و
از ســهم خود در بازار نمیگذریم تا بتوانیم به هدف افزایش یک میلیون
بشکهای صادرات طی شش ماه برسیم.
Áالزمه این کار به طور طبیعی افزایش تولید نفت است ،برای این بخش
Á
چه برنامهای دارید؟

بله ،همانطور که گفتم ابتدا  500هزار بشکه و سپس در فاصله شش
ماه  500هزار بشکه دیگر به توان صادراتی اضافه خواهیم کرد .اين كار با
ظرفيتهاي فعلي توليد نفت در كشور انجام خواهد شد اما براي پس از
آن نياز به برنامه افزايش ظرفيت توليد داريم .بر همين اساس برنامهريزي
در وزارت نفت صورت گرفته اســت .اولویت دومی که برای دوران پس از
تحریم طراحی کردهایم ،افزایش ظرفیت تولید است .میدانیم که یکی از
مشخصههای قدرت در صنعت و بازار نفت ،ظرفیت باال در تولید است .اگر
بخواهیمدراوپکیادربینکشورهاوشرکتهایتولیدکنندهنفتدرجهان
جایگاه و نقشی داشته باشیم و به عنوان مثال بازیگر یا بازیگردان باشیم،
باید توان و ظرفیت تولید بااليي داشته باشیم .بنابراین استراتژی دوم ما این
است که ظرفیت تولید نفت خام را باال ببریم .بر این اساس برنامه داريم تا
عالوه بر اینکه حفظ وضع موجود را دنبال میکنیم به این معنی که توان
فعلي تولیدمان را نگه میداریم ،در طول برنامه ششم توسعه سعی میکنیم
حدود 740هزار بشکه که حتی تا یک میلیون بشکه نيز قابل افزایش است،
به ظرفیت تولید اضافه کنیم .الزم است تاکید کنم كه افزایش ظرفیت تولید
به معنای تولید نیست ،بلكه برنامه داريم در اين مدت توان توليد خود را به
ميزاني كه اشاره كردم ،افزايش دهيم.
Áيكي از چالشهايــي كه بهخصــوص با كاهش قيمــت نفت و
Á
محدوديتهاي بودجهاي دولت سد راه برنامههاي توسعهاي صنعت
نفت قرار دارد ،منابع مالي براي توســعه است .براي اين مشكل و
رسيدن به اهداف افزايش ظرفيت توليد چه فكري كردهايد؟

بله،موضوعتامينماليبرايرسيدنبهاهدافتعيينشدهبسياراهميت
دارد .به همين منظور استراتژی سومیكه در وزارت نفت براي دوران پس

میخواهیم سهم خود را در بازاری افزایش دهیم که موضوع عرضه و تقاضا در آن بسیار شکننده است و شرایط
خاص خودش را دارد .این چالشها قطعا در مسیر بازارگشایی وجود دارد اما ما هم برنامهریزی خود را برای این کار
داریم و از سهم خود در بازار نمیگذریم تا بتوانیم به هدف افزایش یک میلیون بشکهای صادرات طی شش ماه برسیم.

از تحريمها طراحي شــده ،تامین منابع مالی است .در سالهای گذشته
حقیقتا صنعت نفت ایران بسیاربسیار مورد بیمهری قرار گرفته است .اين
بيمهريهاحتيازسطحتحريمهايبينالملليهمفراتررفتهاست.تحریم
موضوع جداگانهای است .ميدانيم كه محور همین تحریمها این بوده که از
ورود سرمایه و تکنولوژی به این صنعت جلوگیری شود .در بخش صادرات
هم طی دو -سه ســال اخیر موانعی ایجاد شد که این موضوعات در جای
خود قابل بررسی است اما موضوع مورد اشاره من این است که در داخل هم
این صنعت مورد بیمهری مضاعف قرار گرفته است .طي سالهای اخیر
سرمایهگذاری الزم در صنعت نفت انجام نشده است .اين مربوط به تمام
بخشهاي اين صنعت مهم در كشور است .در بخش پتروشیمی ،در صنعت
گاز ،خطوط انتقال آن ،در بخش نفت ،پروژههای تزریق و به طور كلي توسعه
اين صنعت بزرگ ،خیلی کم سرمایهگذاری شده است .به طور معمول در
سال حدود 25تا 30میلیارد دالر نیاز به سرمایهگذاری در مجموعه صنعت
نفت داریم اما اگر اشــتباه نکنم در طول  4سال اول برنامه پنجم مجموع
سرمایهگذاری در صنعت نفت شامل بخشهاي نفت ،گاز ،پتروشیمیو
سایر متعلقات آن  60میلیارد دالر بوده است .يعني به طور ميانگين ساالنه
 15ميليارد دالر كه این مبلغ بسیار کم است .نتيجه اين موضوع اين شده
است كه امروز مواجه هستیم با تاسیسات نفتی فرسوده که نیاز به نوسازی
دارد .بنابراین راهبرد سوم وزارت نفت در شرايط فعلي تامین منابع مالی هم
برای حفظ وضع موجود و هم برای توسعه است كه با جديت آن را دنبال
ميكنيم و برنامههاي آن را نيز مشخص كردهايم .يكي از اصليترين اين
برنامهها ،جذب سرمايهگذاري خارجي با شيوههاي جديد است كه اقدامات
اوليه براي آن از ماهها قبل آغاز شده است و در حال تجهيز خود براي مواجهه
با شرايط پس از تحريم هستيم.
Áبراي جذب سرمايهگذاري خارجي به برنامههاي جديد اشاره كرديد،
Á
آيا منظورتان طراحي قراردادهاي جديد نفتي و تغييرات جديد در
اين زمينه است؟ اگر امكان دارد در اين زمينه بيشتر توضيح دهيد.

بله ،برای این کار مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را طراحی کردهایم
که این قراردادها بهزودی در لندن رونمایی میشود .شرکتهای خارجی
برای حضور در این اجالس و شنیدن شرایط جدید قراردادهای نفتی ایران
رغبت نشان دادهاند و استقبال زیادی کردهاند .بر اساس برنامهریزی وزارت
نفت ،لیست پروژهها و قراردادها آماده شده است که در این اجالس عرضه
میشود .برنامه ما این است که در این اجالس به طور کامل با همه جزئیات
به تبیین و تشریح قراردادهای جدید بپردازیم .همه سرمایهگذاران خارجی
در این اجالس حضور خواهند داشت .امیدوار هستیم که نوع قراردادهای
نفتی که مدل جدیدی است و تقریبا برای ایران منحصر به فرد است ،مورد
توجه قرار گیرد و مسیر جدیدی را پیش روی صنعت نفت قرار دهد .برای
تدوین قراردادهای جدید همه قراردادهای نفتی موجود را مطالعه کردهایم.
قراردادهای بیع متقابل که خودمان در گذشته داشتیم نیز مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنین قراردادهایی را نیز که در سالهای اخیر در سطح
منطقه بسته شده است مورد واکاوی و مطالعه قرار دادهایم و از بررسی این
شرایط مدلی استخراج شده است که تحت عنوان  IPCمطرح کردهایم.
فکر میکنیم این مدل جذابیت کافی برای سرمایهگذاران و شرکتهای
خارجی داشته باشد .امیدوار هستیم که این مدل قراردادها مورد استقبال
قرار بگیرد و بتوانیم مشکلی را که در زمینه تامین منابع مالی داریم از این
محل حل کنیم.
Áاگر امکان دارد چند ویژگی قراردادهای جدید را بگویید.
Á

جزئیات این قراردادها مفصل است اما اگر بخواهم به چند مورد اشاره
کنم باید بگویم که قراردادهای گذشــته ایران ،جذابیــت خود را برای

شرکتهای خارجی از دست داده بود به طوری که برخی از این شرکتها
اعالم کــرده بودند به غیر از تحریمها ،نــوع قراردادهای نفتی ایران مانع
سرمایهگذاری در ایران اســت .به همین دلیل این بازنگری انجام شد .در
قراردادهای جدید ،حلقههای مختلف صنعت نفت شامل اکتشاف ،توسعه
و تولید به صورت یکپارچه واگذار میشود اما در این قرارداد مالکیت مخزن
قابل انتقال نیست .تولید صیانتی از مخازن به دلیل حفاظت از ذخایر نفتی
و به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان بســیار ضروری است که در
قراردادهای جدید مورد تاکید قرار گرفته است .یکی دیگر از موضوعات
مورد توجه در قراردادهای جدید واگذاری عملیات اکتشاف به پیمانکار
است چراکه باید سعی کنیم شرکتهای خارجی را به مناطق دارای ریسک
باال برای اکتشاف نیز وارد کنیم تا از منابع ملی صرف هزینه اکتشاف نشود.
طبیعی است که در این قراردادها در برابر ریسکپذیری ،دریافت پاداش
هم به طور متناسب دیده شده است .نکته دیگری که در این قراردادها به
دنبال آن هستیم این است که انتقال تکنولوژی به داخل اتفاق بیفتد .به
همین دلیل همکاری کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایهگذار
دیده شده است.
همانطورکهگفتمجزئیاتقراردادهایجدیدنفتیموضوعیتخصصی
و مفصل است که در اینجا به ذکر همین چند نکته اکتفا میکنم .در مجموع
پیشبینی ما این است که استقبال خوبی از این قراردادها شود و با استفاده از
منابع خارجی و همچنین حداکثر استفاده از منابع داخلی بتوانیم به توسعه
قابل توجهی دست پیدا کنیم.
Áدر مذاکراتی که در این مدت داشتهاید ،با کدام شرکتها و برندهای
Á
معتبر جهان به توافقات اولیه رسیدهاید؟

شرکتهای بســیار معتبری برای مذاکره قدم جلو گذاشتهاند .اکثر
برندهای این صنعت به مذاکره آمدهاند اما به نتیجه رسیدن و تبدیل شدن
آن به قرارداد همکاری به لغو تحریمها موکول شده است .مذاکرات همچنان
در جریان است اما همه منتظر لغو تحریمها هستند .به دلیل مزیتهای
رقابتی موجود در صنعت نفت ایران ،شرکتهای خارجی استقبال قابل
توجهی از حضور در ایران خواهند کرد .اگر بتوانیم شــرکتهای معتبر و
صاحبنام در حوزه ســرمایه و تکنولوژی جذب را کنیم به رشد و توسعه
صنعت نفت در ایران کمک بزرگی کردهایم .مــا باید این هنر مدیریتی
را داشته باشیم که از همه منابع اســتفاده کنیم .آمادگی داریم تا با همه
شرکتهای معتبر جهان مذاکره کنیم .منطق ما رسیدن به قراردادی برد-
برد است و با این منطق مانعی برای مشارکت با شرکتهای خارجی نداریم.

امیدوار
هستیم که نوع
قراردادهای
نفتی که مدل
جدیدی است و
تقریبا برای ایران
منحصر بهفرد
است ،مورد توجه
قرار گیرد و مسیر
جدیدی را پیش
روی صنعت نفت
قرار دهد
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تابلوتابلو

سـرمنزل مقصـود

روایت تصویری آینده نگر از کشتی های باربری و بنادر

  کشتی برای رسیدن به بندر حرکت میکند.
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رضا معطریان

عکاس

بنادر ،سرمنزل مقصود کشــتیها محسوب میشوند .کشتیهایی که
مســیری طوالنی را طی می کنند به امید اینکه روزی به خشکی برسند.
براساس گزارشهای منتشر شده ۳۲ ،میلیون و  ۵هزار و  ۵۹۴تن کاال در سه
ماهه ابتدایی امسال از بنادر ایران تخلیه و بارگیری شد .آمار عملیات بندری
فروردین امسال نشان میدهد که در مجموع ۹میلیون و ۸۲۲هزار و ۱۹۹تن
کاالی نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد .در بخش کاالهای
غیر نفتی از مجموع ۶میلیون و ۲۰۵هزار و ۸۰۱تخلیه و بارگیری در نخستین
ماه امسال  ۳میلیون و  ۵۲۷هزار و  ۵۷۴کاال تخلیه و  ۲میلیون و  ۶۷۸هزار و
 ۲۲۷تن کاال بارگیری شد .سهم واردات کاالهای غیرنفتی در فروردین امسال
 ۲میلیون و  ۸۱۶هزار و  ۱۳۰تن و سهم صادرات این نوع کاالها در این مدت ۲
میلیون و  ۱۸۱هزار و  ۲۵۵تن بود .در فروردین امسال همچنین  ۳۵۵هزار و

 ۳۲۶تن کاالی غیر نفتی از بنادر ایران ترانزیت شد .در اردیبهشت ماه امسال
هم  ۱۱میلیون و  ۳۰۳هــزار و  ۹۵۲تن کاالی نفتی و غیر نفتی از بنادر ایران
تخلیه و بارگیری شد که سهم تخلیه و بارگیری کاالی غیرنفتی  ۷میلیون
و  ۷۰۴هزار و  ۲۵۰تن و سهم کاالهای نفتی  ۳میلیون و  ۵۹۹هزار و  ۶۹۹تن
بود .در دومین ماه امسال  ۲۹هزار و  ۴۸۳کانتیر تخلیه و بارگیری شد .اما در
سومین ماه سال ۹۴در مجموع ۱۰میلیون و ۸۷۹هزار و ۴۴۳تن کاالی نفتی و
غیرنفتیدربنادرایرانتخلیهوبارگیریشدند.درخردادماهامسال ۷میلیون
و  ۳۸۰هزار و  ۱۶۵تن کاالی غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که سهم کاالهای
تخلیه شده  ۳میلیون و  ۵۸۱هزار و  ۱۰۷تن و سهم کاالهای بارگیری شده در
بنادر ایران ۳میلیون و ۷۹۹هزار و ۵۸تن بود .در سومین ماه سال در مجموع
 ۱۸۲هزار و ۶۶۵کانتینر در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شدند.

  کانتینرها در بندر تخلیه شدهاند.
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تابلو

  مجتمع بندری شهید رجایی مهمترین دروازه واردات و
صادرات جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.

  مجتمع بندری شهید رجایی  ،با  2400هکتار وسعت ،
از ظرفیت پذیرش  90میلیون تن کاالی نفتی و غیرنفتی در
سال برخوردار است.

  حجم گسترده ای از عملیات جابجایی کاالی عمومی
خصوص ًا محصوالت فوالدی  ،فله خشک  ،فله مایع  و
فرآوردههای نفتی خام در این بندر انجام می شود.

46
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  مجتمع بندری شهید رجایی  ،با برخورداری از  موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز
و دهانه ورودی خلیج فارس قرار دارد.

  در پنجماه اول سال  ،94در مجموع  25میلیون و  367هزار و  443تن کاالی نفتی و غیر نفتی در
بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد.

   9هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی دراین بندر جذب شدهاست.

    ۳۲میلیون و  ۵هزار و  ۵۹۴تن کاال در سه ماهه ابتدایی امسال از بنادر ایران تخلیه و بارگیری شد.

  یکهزار و  601فروند انواع شناورهای بزرگ و کوچک در بندر شهید رجایی طی پنج ماه اول سال 94
پهلوگیری کردهاند.
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تابلو

  بندر شهید رجایی در سال  2011میالدی با رشدی معادل  46درصد  ،در میان  3500بندر مهم دنی
دست یافته است.

  این مجتمع عظیم بندری که در نقطه مرکزی نوار ساحلی جنوب کشور و در استان هرمزگان بیش از  2هزار و 300
کیلومتر مرز دریایی دارد.
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  بندر شهید رجایی ،با بیش از  80بندر معروف جهان از طریق  35خط برتر کانتینری دنیا تبادل کاال

یا با  28پله صعود از رتبه  72به رتبه 44

  بندر شهید رجایی ،بزرگترین و پیشرفته ترین ترمینال کانتینری کشور را در اختیار دارد.

و مراوده بازرگانی دارد.

  این مجتمع عظیم بندری بعنوان دروازه  واردات وصادرات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور است.

  کشتی بعد از تخلیه بار به سمت بندری دیگر روانه میشود.
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گذاریهگذاری
رسمای
رسمایه

سیـمان ،خمیـرمایه توسـعه

آیندهنگر در گفتوگو با رئیس و نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان
چالشهای این صنعت را بررسی میکند
بعد از ماهها تالش از سوی انجمنهای صنفی حوزه سیمان از جمله
انجمن صنفی کارفرمایان و تولیدکنندگان سیمان ،باالخره دولت بر
اساس مصوبه تیرماه امسال سیمان را از شمول قيمتگذاري خارجی
کرد؛ و این به معنی آن است که از این پس قیمت سیمان را عرضه و
تقاضای بازار تعیین خواهد کرد و نــه دولت .البته این تحول عمده و
مهم در صنعت سیمان و بازار این کاال در شرایطی رخ داده است که به
اعتقاد برخی از کارشناسان و متخصصان ،واحدهای تولیدی سیمان
هماکنون در وضعیت بسیار سختی به سر ميبرند و شاید این تحول
عمده «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» باشد .ایران به عنوان چهارمین
تولیدکننده سیمان و کلینکر جهان با حدود 80میلیون تن ظرفیت به
نظر ميرسد حاال در وضعیت سختی قرار گرفته است.
ÁÁقيمتگذاري که دولتی بود
محمد اتابک رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
سیمان درباره منع قيمتگذاري سیمان از ســوی دولت ميگويد:
«براساس مصوبه شماره  48021مورخ  06/04/94دولت ،سیمان از
شمول قيمتگذاري خارج شد .یعنی قیمت سیمان را از این پس عرضه
و تقاضای بازار تعیین خواهد کرد؛ البته دولت باید این کار را بسیار قبلتر
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از این انجام ميداد و انجام دیرهنگام این مصوبه باعث این شده که بنیه
اقتصادی شرکتهای سیمانی ضعیف شود».
او در ادامه ميگوید« :سیمان زمانی مشمول قيمتگذاري بود که
ما  10میلیون تومان کسری داشتیم ،از سال  89به بعد که ما با مازاد
روبهرو شدیم سیمان در مقطعی از شمول قيمتگذاري خارج شد و ما
با دولت دهم تفاهمنامهای امضا کرده بودیم که این محصول در مجموعه
داخلی انجمن از نظر قیمت تعیین تکلیف شود .البته با تعهد به اینکه
سیمان بهوفور در بازار وجود داشته باشد .اما متاسفانه وزارت صنعت،
معدن و تجارت با حضور آقای نعمتزاده تفاهمنامه را بر هم زد و االن
که دو سال از کار دولت جدید ميگذرد و صنعت سیمان در رکود کامل
به سر ميبرد تازه به این نتیجه رسیدهاند که باید قیمت سیمان را عرضه
و تقاضا تعیین کند .در حالی که در این مدت قیمت ســیمان باید به
صورت دورهای با توجه به تورم و متناسب با آن افزایش پیدا ميکرد ،اما
متاسفانه جلوی آن گرفته شد .ببینید ما به عنوان انجمن در زمان دولت
گذشته با دولت تفاهمنامه امضا کرده بودیم و نه با شخص که با تغییر
آن رویه کال عوض شود .آقای نعمتزاده به عنوان وزیر صنعت ،معدن و
تجارت نباید از تفاهمنامهای که در زمان وزیر قبلی برای قيمتگذاري

قيمتگذاري و تصمیمات دولتی در صنعت سیمان ،باعث شد امروز اکثر شرکتهای سیمانی در رکود بسیار سختی باشند و بسیاری از فعالیتهای خود
بهخصوص طرحهای توسعه را متوقف کنند ،در شرایطی که بايد توجه داشت سیمان خمیرمایه توسعه در کشور محسوب ميشود.

سیمان امضا شده بود ،عدول ميکردند زیرا دولت یک رژیم حقوقی
است و نباید در آن سلیقهای عمل شود».
عالوه بر محمد اتابک ،مرتضی لطفی نایب رئیس انجمن صنفی
کارفرمایان صنعت ســیمان و مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس-
خوزستان هم به «عدم تعامل جدی بین عوامل دولتی و تشکلهای
مرتبط با حوزه سیمان» اشاره ميکند و از آن به عنوان «چالش جدی»
نام ميبرد و ميگوید« :دولت تدبیر و امید و بهخصوص آقای روحانی
از ابتدای مسئولیشــان در حوزه اجرایی تاکید داشتند که اعتقاد به
واگذاری بخش مهمياز تصدیگریهای دولتی به بخش خصوصی و
تشکلها دارند ،اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و متاثر از آن ،انجمنها
و تشکلهایي همچون انجمن صنفی کارفرمایان سیمان اقتدار الزم را
در برنامهریزی (هم در توزیع و هم تولید) ندارند و گاه با دستگاههای
دولتی دچار مشکل ميشــوند ،چنانكه تا دو ماه گذشته همچنان
سیمان مشمول قيمتگذاري دولت بود».
او ادامه ميدهد« :در ســالهای گذشته تولیدکنندگان سیمان
در جهت تامین منافع مردم و کشــور حرکت کرده و افزایش قیمت
نداشــتهاند درصورتی که قیمتهای تمامشــده متاثر از حاملهای
انرژی ،هزینه نیروی انسانی و ...افزایش پیدا کرده است و باعث شده
شکاف غیرمنطقی بین قیمت تمامشده و عرضه به وجود بیاید و حاال
با غیردولتی شدن قيمتگذاري امیدواریم این شکاف به مرور زمان
منطقی شود».
ÁÁقيمتگذاري دولتی و توقف طرحهای توسعه
البته در این بین سوال اصلی این اســت که در سالهای گذشته
قيمتگذاريوتصمیماتدولتیچهتاثیریبرصنعتسیماندرکشور
گذاشته و چه چالشهایی را به وجود آورده است؟ محمد اتابک در این
باره ميگوید« :این موضوع باعث شد امروز اکثر شرکتهای سیمانی
در رکود بسیار سختی باشند و بسیاری از فعالیتهای خود بهخصوص
طرحهای توسعه را متوقف کنند ،در شــرایطی که بايد توجه داشت

سیمان خمیرمایه توسعه در کشور محسوب ميشود».
او با اشاره به اینکه در سالهای گذشته واحدهای تولیدی سیمان
با روزهای سختی روبهرو بودند ،ادامه ميدهد« :برای مثال با افزایش
نرخ دالر و تغییر پایه پولی کشور و ضعیف شدن ریال عمال شرکتها
و واحدهای تولیدی سیمان مجبور شدند تسهیالت دریافتی خود را با
شرایط جدید و نرخ روز بازپرداخت کنند و این مشکل به نظر نميرسد
با توجه به ماده  2و  21قانون فعلی رفع موانع تولید (براساس این ماده
واحدهای تولیدی باید بازپرداخت خود به بانکها را با توجه به نرخ روز
دریافت تسهیالت پرداخت کنند) هم حل شود و عمال واحدها مجبورند
رقمي سه برابر رقم گشایششده بپردازند ،زیرا بسیاری از بانکهایی
که ما از آنها وام گرفتیم اصال خودشــان را مشمول این قانون و ماده
نميدانند .حاال در اینبینبه ایننکتههم توجه داشته باشیدکهبنگاهها
و واحدهای تولیدی سیمان این وامها را بابت اجرای طرحهای توسعه
که سیاست دولت بود ،دریافت کردند .آن زمانی که ما طرحهای توسعه
را اجرا کردیم قرار بود قیمت سیمان در کمیته ماده  1تعیین شود که
این اقدام را دولت انجام نداد و جلوی آزادسازی را هم گرفت و حاال بعد
از اینکه ما  19میلیون تن سیمان و کلینکر مازاد داریم و پیشبینی
ميکنیم با ادامه تولید این حجم تا پایان سال به حدود  30میلیون تن
هم برسد که واقعا عددي نجومياست ،به فکر آزاد سازی افتادهاند؛ البته
ما باز به این اتفاق دیرهنگام هم خیلی خوشبین هستیم».
اتابك البته ميگوید همین که صنعت ســیمان را دولت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت رها کنند اتفاق مثبتی اســت به شرط آنکه
دوباره از تصمیم خود برنگردند .مثال اگر عرضه و تقاضا قیمت را باال برد یا
نهادههای قیمت تمامشده مانند آب و برق و زیرساختها باال رفتند و به
دنبال آن قیمت سیمان نیز افزایش یافت ،دوباره مانند گذشته با اعمال
فشارهای مختلف بر روی تولیدکننده برای کاهش قیمت عمل نکنند.
محمد رضا لطفی ،مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس ـ خوزستان
نیز با اشــاره به بدهیهای کالن صنعت سیمان به بانکها ميگوید:

تیرماه امسال،
سیمان از شمول
قيمتگذاري خارج
شد.یعنیقیمت
سیمان را از این پس
عرضه و تقاضای
بازار تعیین خواهد
کرد؛ البته به اعتقاد
فعاالن این بخش،
دولت باید این کار
را بسیار قبلتر از
این انجام ميداد
و انجام دیرهنگام
این مصوبه
باعث این شده که
بنیهاقتصادی
شرکتهای
سیمانیضعیف
شود
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رسمایهگذاری
روند مصرف داخلی سیمان کشور در دهه اخیر(تن)

53،580،927

55،622،871

57،468،703

57،086،003

سال 91

سال 90

52،966،634
47،421،378

سال 93

در  40سال گذشته
اصال ما در کشور با
شرایطی روبهرو
نبودهایم که
مصرفسیمان
نزولی شود و این
اتفاق در دو سال
اخیر رخ داد ه است،
این موضوع نشان
ميدهد که ما با
مازاد بسیار روبهرو
هستیم و در نتیجه
عمده واحدهای
ما در حال حاضر
مشکل دارند؛
سیمان کاالیی
نیستکهبتوانید
در درازمدت آن را
انبار کنید ،سیمان
کاالیی مصرفی
است

52

سال 92

سال 89

«واحدهای تولیدکننده سیمان کشور امروز در بازپرداخت تسهیات
بانکی که برای اجرای برنامههای توســعه کشور و دولت طبق برنامه
پنجم توسعه و سند چشمانداز دریافت کردهاند با مشکل جدی روبهرو
هستند ،به صورتی که با حدود  100میلیون یورو بدهی ارزی و حجم
قابل توجهی بدهی ریالی مواجه هستند که من االن عدد دقیق آن را
ندارم تا اعالم کنم اما همه اینها در شرایطی اتفاق افتاده است که صنعت
سیمانبراساسبرنامهپنجسالهتوسعهپیشگامتربنصنعتبرایتحقق
برنامههای دولت بوده است».
به گفته او برای راهاندازی هر واحد یک میلیون تنی سیمان 350
میلیارد تومان سرمایه الزم است و این عدد زمانی خیلی به چشم ميآید
و بزرگ ميشود که توجه داشته باشیم ظرفیت تولید سیمان در کشور
از  15میلیون تن با تالش شبانهروزی صنعتگران و تولیدکنندگان این
حوزه با توجه به طرح توسعه سیمان در کشور به حدود  80میلیلون
تن رسیده است.
ÁÁشوک رکود و پول نگهبان
اگر از کارشناسان اقتصادی درباره بزرگترين چالش کنونی اقتصاد
ایران نظرســنجی شــود ،بهاتفاق بزرگترین چالش کنونی را رکود
ميدانند؛ مشکلی که دامن بخشهای مختلف اقتصاد را گرفته و به دور
باطلی در تمام بخشها تبدیل شده است و در این بین صنعت سیمان
نیزمستثنانیست.
مرتضیلطفینایبرئیسانجمنصنفیکارفرمایانسیمانباتایید
«جدی بودن رکود» در صنعت سیمان ،ميگوید« :اولین و بزرگترین
چالشی که امروز صنعت سیمان درگیر آن است رکودی است که بر
کشور حاکم شده؛ عدم رونق در بخش ســاخت و ساز و پیشرفت در
پروژههای عمرانی صنعت سیمان را تقریبا با یک شوک جدی مواجه
کرده و این رکود آثار و تبعات دیگری را هم از نظر مدیریتی در حوزه
اداره این صنعت ایجاد کرده است .اوال کارخانهجات با ظرفیت پایین
ادامه کار ميدهند و ثانیا امکان تامین نقدینگی را به لحاظ این رکود
ندارند .بنابراین در تامین قطعات ،ابزار نوسازی و بهینهسازی کارخانه
و ...با مشکالت جدی مواجه شدهاند».
در این بین محمد اتابک هم با اشاره اینکه دولت قادر نبوده بخش
مسکن را فعال کند ،ميگوید« :آنچه در عمل اتفاق افتاده تنها میزانی
وعده و وعید بوده که تازگی هم نداشته است زیرا در دهههای قبل هم
گوش ما با این مطالب آشنا بوده است».
او همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود به عدم پیشرفت
پروژههای عمرانی و تامین مالی آنها ميپردازد و ميگوید« :متأسفانه
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سال 88

44،375،913

سال 87

40،590،686

سال 86

37،094،713

سال 85

32،181،230

31،263،172

سال 84

سال 83

ساخت و توسعه پروژههای عمرانی هم ،همچنان در کشور فعال نشده
و عمال متوقف است؛ بودجه عمرانی کشور که در سه ماه ابتدایی سال
ابالغ شده به قدری جزئی است که بهجز پول نگهبان به چیزی نميرسد
و پروژه اجرایی تعریف نشده است».
اتابک ميگوید بودجه عمرانی کشور برای سال جاری حدود 51
هزار میلیارد تومان بوده که حدود  32هزار میلیارد آن متعلق به بخش
ساختمان و محدثات است ولی متأسفانه در سه ماه اول سال ،عملکرد
زیر  10درصد این مبلغ بوده و حاصل این هم عدم پیشرفت پروژهها
و عدم مصرف سیمان بوده است .پس با توجه به ایندو موضوع یعنی
موفق نبودن در تحرک حوزه مسکن و عدم پیشرفت پروژههای عمرانی
نباید انتظار خروج سیمان از رکود را داشته باشیم.
ÁÁرقابتمنفی
اما در این بین آنچه به شــرایط کنونی رکود در بازار سیمان دامن
زده شکلگیری یک رقابت منفی است که رئیس هیات مدیره انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان آن را اعالم ميکند .اتابک ميگوید:
«رقابت منفی شکلگرفته بین بنگاهها چالش دیگری است که حوزه
سیمان دچار آن شده و بیشترین آسیب را به این بخش وارد کرده است،
در حالی که ما باید به منافع ملی کشور نگاه کنیم و تولید را با میزان
مصرف و صادرات قابل انجام در کشور تنظیم کنیم و از تولید بیش از
مصرف داخلی و صادرات خودداری کنیم .رقابت منفی در مجموعه
شرکتهای سیمانی در اثر مازاد تولید به وجود آمده و در عمل لطمه
زیادی هم به شرکتها و بازار زده و ميزند؛ سیمان و کلینکر تولیدشده
در کشور منافع و سرمایه ملی است زیرا اگر از یک حد بیشتر روی زمین
بماند و مصرف نشود شرایط مناسب و کیفیت خود را ازدست ميدهد».
ÁÁصادرات لخت و پیلهوری سیمان
در کنار چالشهای به وجود آمده در بخش تولید و رکود اقتصادی،
واحدهای تولیدی ســیمان از نظر صادرات هم با مشکالت بسیاری
روبهرو هســتند .این در شرایطی اســت که با توجه به رکود داخلی،
صادرات سیمان ميتوانست فرصت مناســبی برای عبور از شرایط
کنونی باشد ،اما این فرصت هماکنون آنچنان که باید مورد استفاده
قرار نميگیرد.
لطفی ،نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان و
مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس ـ خوزستان به عنوان بزرگترین
تولیدکننده سیمان در کشور با بیان اینکه صادرات سیمان در کشور
لخت اســت ،ميگوید« :وازرت امور خارجه و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت باید در این زمینه فعال شــوند و از سوی دیگر باید مشکالت

اولین و بزرگترین چالشی که امروز صنعت سیمان درگیر آن است رکودی است که بر کشور حاکم شده؛ عدم
رونق در بخش ساخت و ساز و پیشرفت در پروژههای عمرانی صنعت سیمان را تقریبا با یک شوک جدی مواجه کرده
و این رکود آثار و تبعات دیگری را هم از نظر مدیریتی در حوزه اداره این صنعت ایجاد کرده است.

روند صادرات سیمان کشور در دهه اخیر (تن)

18،934،400

18،812،150

سال 93

سال 92

13،783،220
10،119،780

8،616،774
5،577،695

سال 91

سال 89

سال 90

سال 88

172،000

0

300

سال 87

سال 86

سال 85

زیرساختها نیز حل شود .در حال حاضر سیستم صادرت کشور در
مبادی خروجی و ورودی مکانیزه نیست؛ همچنین مشکالت تحریمها
و ارز فشــار زیادی به بخش صادرات وارد کرده است و هرچه ما صادر
ميکنیم ریال تحویل ميگیريم و بخش عمدهای از سرمایه کشورمان
در این راه عمال از بین ميرود».
عالوه بر مرتضی لطفی ،محمد اتابک هم در پاسخ به این سوال که
چرا تولیدکنندگان ایران در شرایط رکود از صادرات به عنوان راهکاری
برای خروج از رکود و فروش سیمان اســتفاده نميکنند ،ميگوید:
«اوالً ما فاقد پروتکلهای بینالمللی فیمابین کشــورهای همجوار
برای صادرات هستیم و این اشکال فقط از طریق دولتها قابل مرتفع
شدن اســت؛ از طرف دیگر پایانههای صادراتی ما قادر به صادرکردن
حجم سیمانی که ما داریم نیستند؛ عالوه بر اینها تحریمها در سالهای
گذشته باعث عدم بازگشت پول به صورت ارزی به تولیدکنندگان شده
است و نتیجه همه این چالشها این است که ما سیمان تولیدی خود را
به صورت پیلهوری به فروش ميرسانیم».
او با اشاره به اینکه این مسائل خارج از دست تولیدکنندگان است
ولی آسیبهای شــدیدی را وارد کرده است ،ميگوید« :درحالی که
کیفیت سیمان تولیدشده در کشور بسیار باال و کامال قابلیت رقابت
با محصوالت کشورهای دیگر است اما متاسفانه ما در زمینه صادرات
موفق نبودهایم و با توجه به تولید مازاد بسیار باال اگر هم مشتری پیدا
شود سیمان ما را به قیمت واقعی و بینالمللی خریداری نميکند».
ÁÁسیمان مازاد
در این بین حاصل تمام چالشهای شکلگرفته در صنعت سیمان
از رکود تا فروش پیلهوری و صادرات پایین به نظر ميرسد این روزها

1،813،000

1،880،000

سال 84

سال 83

خود را در سیمانهای فروشنرفته و در اصطالح «روزی زمین مانده»
نشان ميدهد و خود به بنبستی مهم برای واحدهای تولیدی تبدیل
شده است؛ تولیداتی که میلیونها تومان ارزش دارند و به دلیل مصرفی
بودن سیمان امکان خراب شدن و نامرغوب شدن آنها نیز ميرود و حاال
در انبار کارخانهجات خاک ميخورند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان سیمان ميگوید« :در
مجموع  19میلیون تن سیمان و کلینکر ( 17.8میلیون تن کلینکر و
 1.2میلیون تن سیمان) روی زمین مانده و در انبار  71واحد تولیدی
وجود دارد و بسیاری از خطهای تولید درحال متوقف شدن هستند؛
خطوطی که سرمایههای کشور محسوب ميشوند و برای راه اندازی
آنها سرمایهگذاریهای کالنی انجام شده است».
او ميگوید« :در 40سال گذشته اصال ما در کشور با شرایطی روبهرو
نبودهایم که مصرف سیمان نزولی شــود و این اتفاق در دو سال اخیر
رخ داده است ،این موضوع نشــان ميدهد که ما با مازاد بسیار روبهرو
هســتیم و در نتیجه عمده واحدهای ما در حال حاضر مشکل دارند؛
سیمان کاالیی نیست که بتوانید در درازمدت آن را انبار کنید ،سیمان
کاالیی مصرفی است و همه این تحوالت باعث شده برنامه ما درحال
حاضر کاهش تولید باشد .در نظر بگیريد که واحدهای تولید با مشارکت
بانکها و با اصرار دولت وارد کارزار توسعه شدهاند ولی حاال با توجه به
شرایط سخت به وجود آمده نه دولت حمایت ميکند و نه بانک؛ بانکها
خیلی راحت اعالم ميکنند که تنها در سود شریک هستند و از تمام
ضرر و زیان شانه خالی ميکنند و دولت هم اقداميانجام نميدهد؛ در
شــرایطی که باید این واقعیت را پذیرا باشد که عدم تحرک صنعت و
مسکن به معنی رکود عمیق و اقتصاد بیرمق خواهد بود».

بودجه عمرانی
کشور برای سال
جاری حدود
 51هزار میلیارد
تومان بوده که
حدود  32هزار
میلیاردآنمتعلق
بهبخشساختمان
و محدثات است
ولی متأسفانه در
سه ماه اول سال،
عملکرد ،زیر10
درصد این مبلغ
بوده و حاصل این
هم عدم پیشرفت
پروژهها و عدم
مصرفسیمان
بوده است

روند تولید سیمان کشور در دهه اخیر(تن)
66،463،689

68،660،199

70،255،489

66،442،185

61،619،663
52،124،466
44،397،544
40،003،573

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

سال 88

سال 87

سال 86

35،268،588

سال 85

32،633،661

32،198،959

سال 84

سال 83
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گذاریهگذاری
رسمای
رسمایه

بازارمسکنبهکدامسمتمیرود؟
آیندهنگر آینده بازار مسکن را بررسی میکند

آیا بازار مسکن از رکود سختی که در آن گیر افتادهاست خارج میشود و خریدوفروش در بازار مسکن رونق
میگیرد؟ آیا تا پایان سال میتوان انتظار افزایش قیمت مسکن را داشت یا قیمتها بازهم پایینتر خواهند آمد؟
بازار مسکن همچون دیگر بازارهای مالی و اقتصادی ماههای سختی را پشتسر گذاشته و میگذارد اما سوال
اصلی این است که تا چه زمانی این شرایط حاکم خواهد بود و آیا باید منتظر جهشی در بازار مسکن بود یا خیر؟
البته در این بین اگر تا ماههای پایانی سال گذشته پیشبینیها و گزارش تحوالت مسکن چنگی بهدل نمیزد اما
بهنظر میرسد باتوجه به آمارهای جدید بانکمرکزی کمکم زمستان مسکن رو بهپایان است و یخ رکود این بازار
در حال آب شدناست تا بهار فرا رسد؛ موضوعی که گزارش تحوالت مسکن بانک مرکزی در مرداد ماه به خوبی
آن را نشان میدهد و شاهد این ماجرا افزایش شاخصهای این بخش است .برای بررسی آینده این بازار با تعدادی
توگو کردهایم:
از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه گف 
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درآمد دولت به نفت وابسته است ،وضعیت قیمت نفت هم که مشخص است و هر روز کمتر میشود .قرار بوده
دولت بخشی از درآمد خود را درقالب وامها و تسهیالتبانکی به بخش صنعت ساختمانسازی تزریق کند تا این
صنعت جان دوباره بگیرد ولی از آنجایی که دستش خالی است نتوانسته این تعهدش را عملیاتی کند

رونقبازارمسکنحداقلبهیکسالزماننیازدارد
عضوهیاتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران
و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر پیشبینی میکند:
Áبازار مسکن هم مانند بخشهای دیگر اقتصاد کشور با رکودی
Á
شدید مواجهاست ،تحلیل شما از این رکود و دالیل آن چیست؟
چرا یکی از اقتصادیترین بازارهای کشور تا به این حد زمین
خوردهاست؟

رکود بازار مسکن مولفهای چند مجهولی است .چرا که اصوال خود
ساختوساز به عوامل مختلفی وابسته است .از نیرویانسانی گرفته
تا صنایع وابســته به آن .از آن جایی که درگذشته سرمایهگذاری در
بخشهای دیگر توام با نگرانی و بیثباتی بود بههمین دلیل شاهد بودیم
سرمایهگذاران ترجیح میدادند سرمایه خود را در بخش ساختوساز
که بازاری مطمئن بود ،سرمایهگذاری کنند .چون هم سود آن بیشتر
بود و هم عوایدش تضمینشــدهبود؛ بنابرایــن همین موضوع باعث
شدهبود بازاری کاذب و حبابی شکل بگیرد تا جایی که بررسیهای ما
حکایت از آن دارد که در تهران و خیلی از کالنشهرها ،خری دوفروشها
و ساختوسازها تنها برای رفع نیاز مسکن شهروندان نبودهاست بلکه
مسکن به نوعی میشود گفت به کاالیی برای سرمایهگذاری تبدیل
شدهبود .شاهد این مثال هم خانههایخالی بسیار زیادی است که امروز
در تهران و سایر شــهرهای بزرگ وجود دارند .از سویی رونق مسکن
به بازارهای دیگری هم وابسته است ،بازارهایی مانند بازار طال ،سکه،
خودرو ،بورس و ...روی این بازار تاثیر میگذارند .البته در کنار این عوامل
پروژه مسکن مهر هم در ایجاد این رکود بیتاثیر نبودهاست.
Áفکر می کنید چرا با وجود اقدامات دولت و حتی توافق هستهای
Á
که امیدهای بسیاری را به وجود آورد بازهم رونقی اتفاق نیفتاد؟

توافق هستهای باعث شده تا مردم منتظر بمانند و بخواهند ببینند
سرنوشت قیمت مسکن چهخواهدشد.
Áخب واقعا چهخواهد شــد؟ آیا اجرای این توافق باعث کاهش
Á
قیمت مسکن خواهد شد و یا افزایش؟

کاهش قیمتی اتفاقنخواهدافتاد ما شاهد افتد قیمت در ماههای
گذشــته بودهایم و به نظرم دیگر نباید منتظر کاهش بود ،در ساخت
و قیمت تمامشده مســکن عوامل موثری دخیل هســتند ،از انواع
عوارضهاییکهگرفتهمیشودتاقیمتزمین،نیرویانسانی،تجهیزات
ساختمانی و ....افزایش اینها در سالهای گذشته باعت شده تا قیمت
مسکن افزایش پیدا کند و باالخره باید در نظر داشتهباشید که مسکن
هم یک قیمت تمام شدهای دارد و نمیشود که از آن قیمت پایینتر
عرضه شــود بنابراین تنها تا حدی میتواند پایین بیایید که به نظرم
آمادهاست و اتفاقا بخش مهمی از رکود و نبود فروش هم بههمیندلیل
است چون سرمایهگذاران دست نگهداشتهاند چون خیلی از آنها ترجیح
میدهند سرمایههایشان را نگه دارند تا آن را چوب حراج بزنند.
Áباتوجه به این حرفها یعنی االن شما پیشنهاد خرید مسکن را
Á
میدهید و معتقد هستید که قیمتها دیگر کاهش پیدا نمیکند؟

بله ،صددرصد من پیشــنهاد خرید را در حال حاضر میدهم و در
همهجای دنیا هــم خرید در دوران رکود معمــوال اتفاق میافتد که

بازار مسکن در ماههای گذشته چنان راکد شده که نه کسی
میخرد و نه کسی میفروشد و این موضوع نه تنها بر اقتصاد
بخش مسکن که در حوزههای دیگر نیز تاثیرات منفی
بسیاری داشتهاست .با محمد ساالری عضوهیات مدیره
انجمنانبوهسازانمسکن استان تهران ،عضو انجمن صنفی
کارفرمایان انبوهسازان استان تهران و رییس کمیسیون
معماری و شهرسازی شورایشهر درباره رکود در بخش مسکن
توگو کردهایم:
و پیشبینی از آینده بازار گف 

قیمتها کاهش شدیدی پیدا میکنند مانند چیزی که حاال شاهد آن
هستیم .البته متاسفانه در کشور ما همه چیز برعکس است زیرا وقتی
باید مردم در دوران رکود خرید انجام دهند منتظر کاهش مینشینند
و وقتی یکباره جنب و جوش شکل میگیرد دربازار از ترس افزایش
قیمت هجوم ناگهانی میبرند به بــازار و قیمتها را به صورت کاذب
رشد میدهند.
Áدولت در ایجاداین رکود مسکن تا چه حد دخیل است ؟
Á

درآمد دولت به نفت وابسته اســت ،وضعیت قیمت نفت هم که
مشخص است و هر روز کمتر میشود .قرار بوده دولت بخشی از درآمد
خود را درقالب وامها و تسهیالتبانکی به بخش صنعت ساختمانسازی
تزریق کند تا این صنعت جان دوباره بگیرد ولی از آنجایی که دستش
خالی است نتوانسته این تعهدش را عملیاتی کند بنابراین خود این
موضوع عاملی شده برای تشــدید رکود بازار مسکن و عدم اعتماد به
شرایط بازار.
Áبا همه این ها فکر میکنید چهزمانی بازار مسکن دوباره رونق
Á
بگیرد؟

به عقیدهمن با امضای «برجام» و رفع تحریمها و رونق دا دوســتد
بینالمللی میتوان امیدوار بود که این صنعت هم جانی دوباره بگیرد.
البته این رونق حداقل به یکسال زمان نیاز دارد.
عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران
مردادماه سال 1393

مردادماه سال 1394

درصد تغییر

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

12683

13092

3.2

قیمت (هزار ریال)

39599.5

38495.8

-2.8

منبع :محاسبات گزارش برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در پنج ماه نخست سال های 1393و 1394
سال 1394

درصد تغییر

سال 1393
تعداد معامالت (واحد مسکونی)

75424

59665

-20.9

قیمت (هزار ریال)

38916.3

38466

-1.2

منبع :محاسبات گزارش برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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رسمایهگذاری

راهمعامالتدربخشمسکنبازشدهاست
پیشبینی بیتاهلل ستاریان ،عضو هیات علميدانشگاه تهران از بازار مسکن
فاطمهساداتنجفیان

یکی از کسانی که سابقه بیش از  ۲۵سال پژوهش و کار
کارشناسی در بخش مسکن دارد ،بیتاهلل ستاریان است .این
عضو هیات علميرشته معماری دانشگاه تهران معتقد است
تا پایان سال با شرایط موجود احتمال خروج از رکود در بخش
مسکن کم است اما باید به سال آینده خوشبین بود .عضو هیات
ي دانشگاه تهران با اشاره به وابسته بودن تمام صنایع به
علم 
شکل غیرمستقیم به مسکن ،سیاست انقباضی را نابودکننده
سایر صنایع دانست و گفت :باید برای خروج از این وضعیت ،با
اقتصاد سیاسی برخورد نکنیم وگرنه سیاست انقباضی ،صنایع
را از میدان بهدر و نابود ميکند .با بیتاهلل ستاریان درباره آینده
بازار مسکن و افزایش یا کاهش قیمت گفتوگو کردهایم:

Áپیشبینی شما برای بازار مسکن ایران چیست؟ آیا تغییری در
Á
رشد معامالت یا افزایش قیمت با توجه به شرایط پیشآمده
خواهیم داشت؟

این واضح و مبرهن اســت که وضعیت مســکن درگیر اقتصاد
کالن کشور است و تابعی از کلیات اقتصادی ،بنابراین از آنجایی که
اقتصاد هماکنون در حالت رکود است و دولت ارادهای برای خروج
از رکود مسکن ندارد ،احتمال ميرود تا زمان انتخابات پایان سال
هیچ تغییر محسوسی اتفاق نیفتد و شاخص رونق و تورم تغییری
نکند .اما آنچه مسلم است ،این خواهد بود که به محض اینکه رونقی
اتفاق بیفتد ،با توجه به کسری فراوانی که در بخش مسکن داریم
و افزایش روزافزون حاشیهنشینی شهرهای بزرگ و فشار زیاد در
بخش مسکن ،در نتیجه افزایش شدیدی را در بخش مسکن شاهد
خواهیم بود .ولی این زمانی اتفاق میافتد که از سوی دولت ارادهای

معامالتافزایشوقیمتثابتخواهدبود
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران از پیشبینی بازار مسکن ميگوید:
«افزایش معامالت در ماههای اخیر نوید خروج از رکود را ميدهد».
حسام عقبایی ،رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان این
مطلب پیشبینی ميکند که روند معامالت تا آخر سال با ثبات در
قیمت مسکن رو به افزایش باشد .او با اشاره به تصمیات سیاسی-
اقتصادی در کشور ميگوید :زمان خروج از رکود بازار مسکن
فرارسیده است .او عدم وجود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم را
از عوامل ثبات قیمت مسکن در حال حاضر ميداند .با حسام عقبایی،
رئیس اتحادیه مشاروان امالک تهران در خصوص پیشبینی بازار
مسکن در ماههای آینده و قیمت مسکن گفتوگو کردهایم:
Áبا توجه به شرایط موجود در بازار مســکن ،به نظر شما آیا بازار
Á
مسکن از رکود خارج میشود یا خیر؟

ما خیز خروج از رکود را برداشتهایم ،ولی باید بدانیم که این اتفاق
نیاز به زمان دارد و من امیدوارم تا آخر سال  1394از رکود خارج شویم.
چرا که ما نشانههای خروج از رکود را در بازار شاهدیم و با تصمیمات
سیاسی -اقتصادی که در کشور شکل گرفته ،زمان خروج از رکود بازار
مسکن فرا رسیده است تا جایی که شاهد نشانههای آن مانند افزایش
معامالت مسکن در ماه اخیر نسبت به ماه گذشته هستیم که این خود
نشان از خروج از رکود در بازار مسکن ميدهد .پیشبینی من این است
که این روند تا آخر سال رو به افزایش خواهد بود.
56
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Áشــما صحبت از افزایش معامالت کردید ،آیا در قیمت مسکن
Á
تغییری رخ داده است؟

وضعیت قیمت مسکن به ثبات رسیده است .با توجه به ثبات قیمت
و کاهش قدرت خرید مردم و عدم وجود نقدینگی برای خرید ،قیمت
مسکن تغییری نکرده اســت و به نظرم تا پایان سال هم تغییری در
قیمت خرید مسکن رخ نخواهد داد زیرا شاهد کاهش توانایی خرید
مردم و عدم وجود نقدینگی هستیم.
Áدر ماههای آینده زمان اجرای توافق هستهای فراميرسد ،آیا این
Á
تحول تاثیری بر بازار مسکن ميگذارد؟

توافق هستهای هیچ تاثیری در بازار مسکن نداشته و نخواهد داشت.
شاید فقط کميکمک کند تا سرمایهها بیشتر به سمت بازار مسکن
بیاید وگرنه اثر محسوسی در این بازار نداشته است.

Áبا اجرایی شدن توافق هستهای سرمایهگذاران خارجی وارد کشور
Á
میشوند و مسکن هم ميتواند یکی از بخشهای سرمایهگذاری
باشد ،پیشبینی شما در این بخش چگونه است ،آیا سرمایهگذاران
خارجی عالقهاي به حضور در بازار مسکن ایران خواهند داشت؟

در بحث خرید از آنجایی که آنها نميتوانند مسکنی خریداري کنند
این بحث منتفی است .قاعدتا اگر بخواهند در این بخش سرمايهگذاری
کنند ،در بخش تولید و مشارکت در ساخت خواهد بود که ممکن است
این اتفاق بیفتد.

با توجه به ثبات قیمت و کاهش قدرت خرید مردم و عدم وجود نقدینگی برای خرید ،قیمت مسکن
تغییری نکرده است و تا پایان سال هم تغییری در قیمت خرید مسکن رخ نخواهد داد زیرا شاهد کاهش
توانایی خرید مردم و عدم وجود نقدینگی هستیم

برای رونق اقتصادی وجود داشته باشد و گامهای توسعه پیش گرفته
شود .با تمام این موارد ،به نظرم کشور تا انتهای سال جاری از شرایط
رکود خارج نخواهد شد .اما از اوایل سال آینده گمان ميکنم کمکم
به سمت خروج از رکود حرکت کنیم.
Áبا توجه به شــرایط موجود وضعیت قیمت مسکن در ماههای
Á
آینده به چه شکل خواهد بود؟

این کامال قابل مشاهده اســت که در الیههای مخفی مسکن،
قیمت زمین رشد کرده اســت اما بنا رشدی نداشته .گرچه عرضه
و تقاضا کاهش پیدا کرده اما قیمت خود به خود افزایش داشــته
است .به نظرم به محض اینکه در اوضاع اقتصادی تغییر و تحولی
رخ دهد و رونقی اتفاق بیفتد ،ما با جهش ســنگینی در قیمتها
مواجه خواهیم بود .واقعیت این است که برخی شاخصها نشان از
فشرده شدن قیمت مســکن دارد که منتظر تقاضای موثر است تا
افزایش پیدا کند.

Áبا توجه توافق هستهای صورتگرفته آیا در بازار مسکن شاهد
Á
اتفاق خاصی بودهایم؟

توافق جنبه روانی ابتدایی را داشت و تاثیر خود را گذاشت و راه
معامالت را باز کرد .از ســویی اعتمادسازی در مردم شکل گرفت و
مردم مطمئن شدند که بازار رو به جلوست و بازگشت نخواهد داشت.
اما از آنجایی که دولت بهشدت سیاست انقباضی در پیش گرفته و

به نظر ميرسد میخواهد آن را تا زمان انتخابات و پایان سال حفظ
کند ،این سیاست انقباضی مانع از چرخش مالی ميشود و ما در رکود
به سر خواهیم برد؛ البته در این بین اتفاق نگرانکننده این است که
واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور در شرایط بسیار سختی به سر
ميبرند و درحال ورشکستگی هستند که از آن جمله باید به صنعت
ساختمان هم اشاره کرد که از سیاستهای انقباضی آسیب بسیاری
خورده .توجه داشته باشید که صنعت ساختمان به صورت مستقیم
و غیرمستقیم با صنایع بسیار دیگری نیز درگیر است و ضربه به این
صنعت در واقع ضربه به تعدادی از صنایع دیگر نیز محسوب ميشود.
Áراهکار شما برای برونرفت از وضعیت موجود چیست؟
Á

با اقتصاد سیاسی برخورد نشود.

ی به کشور شاهد
Áآیا ممکن است با ورود شــرکتهای خارج 
Á
سرمایهگذاری در بخش مسکن هم باشیم؟

مســکن اینقدر جاذب است که ســرمايهگذار در هر بخشی
ســرمايهگذاری کند ،باالخره از مسکن سر درخواهد آورد .انتهای
گردش پول در بســیاری از بخشها به مسکن ميرسد و مسکن
همیشه به عنوان سیاهچاله اقتصاد نو محسوب ميشود .بنابراین
با ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور این بخش تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت ،عالوه بر اینکه به صورت مستقیم نیز در این بخش
امکان سرمایهگذاری خارجی وجود خواهد داشت.

وضعیتمسکن
درگیر اقتصاد کالن
کشور است و تابعی
از کلیات اقتصادی،
بنابراین از آنجایی
که اقتصاد
هماکنون در حالت
رکود است و دولت
ارادهای برای
خروج از رکود
مسکن ندارد

بازارمسکندرسالهایگذشتهقارچگونهبودهاست
محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسيون و نایب رئیس اتاق ایران از بازار مسکن ميگوید:
Áشاهد رکود شدید در بازارمسکن هستیم؛ شما فکر ميکنید این بازار
Á
از رکود خارج خواهد شد؟

جدا از بحث رکود ،مسکن به نظرم باید روال طبیعی خود را پیدا کند.
معتقدم اگر بازار مسکن در سالهای گذشته فعال بوده ،قارچگونه بوده
اســت؛ یعنی مســکن به عنوان یک کاال در اقتصاد کشور ما نقش بازی
ميکرده و ميکند و مردم در نبود تولید ســراغ ملک ،مســکن و ...برای
ســرمایهگذاری رفتهاند و عمال مســکن به یک کاال تبدیل شده است
و نقدینگی جامعه به گونهای روی آن فشــار آورده که قیمت مســکن
انفجارگونه باال رفته است و حاال اگر به دنبال تعادل در بازار مسکن هستیم
باید ابتدا تولید رونق پیدا کند و بعد شاهد خواهیم بود که مسکن نیز در
جایگاه واقعی خود قرار ميگیرد.
Áبسیاری از کارشناسان معتقدند مســکن ميتواند در این شرایط
Á
نقش محرک را در اقتصاد کشور داشته باشد و به تولید رونق دهد،
نظر شما چیست؟

ببینید ،طبیعی است که نقش مسکن به عنوان محرک اقتصاد نقش
مهمياســت ولی در عین حال نباید مسکن تنها جایی باشد که اقتصاد
کشــور در آن ميچرخد .به نظرم باید در بازار مسکن اصالحاتی صورت
گیرد و تنظیم برنامهها به گونهای باشــد که ضمن اینکه مسکن فعال
ميشود و مردم صاحب خانه ميشــوند ،ساخت و ساز هم رونق بگیرد و
اشتغال خوبی هم در کشور ایجاد شود.

یکی از بزرگترین شرکتهای مسکنساز در کشور شرکت
کیسیون است که در سالهای گذشته پروژههای بزرگ مختلفی
را در داخل و خارج از کشور در دست داشته ؛ بنابراین مدیران و
مسئوالن این شرکت بیش از دیگران شرایط رکود بازار مسکن را
در این سالها لمس کردهاند؛ اما آیا این رکود ادامه خواهد داشت؟
و آینده بازار چه ميشود؟ این سواالت را با محمدرضا انصاری،
مدیرعامل شرکت کیسیون و نایب رئیس اتاق ایران که سالها
تجربه حضور در حوزه مسکن را دارد ،در میان گذاشته ایم:

Áاصالحاتی که ميگویید به رونق بازار منجر ميشود ،چیست؟
Á

فکر ميکنم باید در سیاســتها تجدید نظر صورت گیرد .باید توجه
داشته باشیم که در حال حاضر دولتمردان با استفاده از ابزار رکود ،تورم را
کنترل ميکنند در حالی که باید تعادل ایجاد کنیم و دولت به دنبال آن
باشد که تورم را در طوالنیمدت با رونق تولید کنترل کند .اتفاقی که االن
شاهد آن هستیم این است که رکود در همه بخشها از جمله مسکن حاکم
شده و این موضع بسیار نگرانکننده و خطرناک است زیرا هر لحظه ممکن
است تورم در کشور مانند یک فنر فشردهشده دربرود و دیگر کسی نتواند
جلوی آن را بگیرد .همچنین این تحوالت باعث ميشود دروازههای کشور
به گونهای باز شود که بازار داخل از جنسهای بنجل خارجی پر شود.
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سایهسنگیننبودمدیریتمنابعآبیبرسرکشاورزی
رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی نیازمند سرمایهگذاری 140میلیارددالری است

عیسیکالنتری

دبیرکلخانهکشاورز

بحران آب این روزها از هر محفل کارشناسی که برای بررسی منابع آبی
کشور و حتی پتانسیلهای کشاورزی برگزار میشود ،سر درمیآورد .همگان
یدانند که این روزها بحرانهای آبی در کشور بیسابقهتر از هر زمان دیگری
م
بروز و ظهور پیدا کرده است .از سوی دیگر ،بررسیها نشان میدهد که منابع
پایهای کشور بهویژه منابع آبی رو به اتمام بوده و با ادامه این روند ایرانیها
باید در سالهای آتی مکان دیگری برای زندگی پیدا کنند.
اما اینکه چالش از کجا آغاز میشــود و چگونه باید راهبرد مناسبی را
برای مدیریت منابع آبی کشور در نظر گرفت ،سوالی اساسی است که باید
به آن پاسخ داده شود؛ اما به هرحال پاسخ هرچه باشد ،مهم این است که
عمده مشکل ،در چگونگی صرف منابع آبی است و روند کاهش 27درصدی
منابع آبی تجدیدپذیر همچنان به قوت خود باقی است .به عبارت دیگر ،در
ســالهای اخیر تجربه تبدیل آب تجدیدپذیر به آب تجدیدناپذیر بهوفور
مشاهده شــده و نمونه آن برداشت بیرویه آبهای زیرزمینیو رسیدن به
آب شور اســت .این در حالی است که نســل امروز بیتوجه به مخاطرات
مصرف بیرویه منابع ،صرفا برای رفاه حال خود منابع نسلهای بعد را به
خطر میاندازد .این در شرایطی است که برخالف تصور عموم استانهای

سرسبزی مانند گیالن قبل از سایر مناطق از بیآبی تاثیر خواهند پذیرفت.
بنابراینافتخارنیستکهبگوییمتولیدکردهایمبلکهتولیدباحفظمنابعپایه
مایه افتخار است؛ همانطور که اکنون ،کشاورزی کشور در راستای توسعه
پایدار نیست و مسیر کشاورزی باید اصالح شود.
رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی نیازمند سرمایهگذاری140
میلیارد دالری است ،در عین حال اگر سرمایهگذاری اتفاق نیفتد منابع پایه
کشور به صورت کامل از بین میرود .بنابراین کشاورزان نباید اجازه دهند
حتی یک قطره از منابع آبی هدر رود .هرچند دولت نیز در تامین زیرساخت
نقش اساسی دارد امابیتوجهیبه این مهم موجب شده استبخش عمدهای
از باغات کشور به دلیل برداشت بیرویه آب از بین برود .نمونه این گروه از
باغات در رفسنجان و کرمانشاه است و عالوه بر این در دشت اردبیل که یکی
از دشتهای حاصلخیز است در سی ســال گذشته سط ح آبها 30متر
پایین آمده است.
شاید بهتر باشد این طور بیان کنیم که خروجی سیاستگذاریها در
حوزه کشاورزی در هشت سال گذشته را میتوان در کشت و صنعت مغان
مشاهده کرد .مکانی که قرار بود محل فعالیت افراد جویای کار باشد امروز با

راهبردهاییبرایتوسعه

لیزینگ برون مرزی ،کلید توسعه صنعت در پسا تحریم

محمدکاظم

مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین
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لیزینگ برونمرزی ( )cross – border leasingیکی از روشهای
مهم اجاره اعتباری است که عوامل تشکیلدهنده عملیات لیزینگ را در
بیش از یک کشور میسر میسازد و محل استقرار جغرافیایی این عوامل از
یکدیگر را مجزا میسازد .به عبارت سادهتر وقتی شرکت لیزینگ ،متقاضی و
تأمینکننده منابع هر کدام در یک کشور مجزا مستقر باشند به قراردادهای
اجاره اعتباری منعقده فیمابین آنها لیزینگ برونمرزی گفته میشود.
از آنجا که در لیزینگ برونمرزی موجر و مستأجر و تأمینکننده منابع
در کشورهای مختلف اقامت دارند ،منافع قابل توجهی برای آنها در ارتباط
با کاهش مالیات با روشهای قانونی و یا ترتیبات مالی صورت میگیرد که
از طریق سرمایهگذاری بدون پرداخت مالیات میتواند برای هر سه گروه
در قالب شخصیت حقیقی و یا حقوقی قابل انتفاع باشد .این نوع از عملیات
لیزینگ معموالً بخش عمدهای از جریان انتقال کاالهای ســرمایهای از
کشورهای صنعتی به کشورهای درحالتوسعه را تحت پوشش قرار میدهد.
ضرورت این شــیوه از لیزینگ ایجاب میکند که موجر به منظور پوشش
ریسکهای احتمالی ناشی از بروز تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
لوانتقال هزینههای مالی حاصل از عملیات
غیره که ممکن است بر نحوه نق 

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهل ،مهر 1394

اجاره و نیز مسائل و مقررات ارزی و ســایر موارد ،تحت تأثیر قرار دهد را
کاهش و قابل پیشبینی کند .لیزینگ برونمرزی به صورت گسترده در
بعضی کشورهای اروپایی رایج است ،آربیتراژی ) به معنای بهرهگرفتن از
تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود(که ناشی از تفاوت قوانین
مالیاتی و رویههای قضایی بطور معمول مابین کشور وجود دارد ،میتواند
منافعی را برای طرفین به همراه داشتهباشد .یکی از ویژگیهای آربیتراژ این
است که میتواند به عنوان عاملی در برابر تحریمهای اقتصادی عمل کند.
دوم اینکه سود ســرمایهگذاری در کشورهای مختلف جهانی برابر شود و
فقط مزیتهای نسبی طبیعی مانند عوامل جغرافیایی بهعالوه احساسات
ملیگرایانه ،تعیینکننده ترجیحات سرمایهگذاران خواهدبود.
مزایای لیزینگ برونمرزی برای کشورهای درحالتوسعه:

 -1لیزینــگ برونمــرزی دارای اثــرات بســیار مثبتی بر توســعه
زیرساختهای اقتصادی کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور
لونقل هوایی،
دارد .بطور مثال در بخشهای صنایع و تجهیزات ریلی ،حم 
تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی میتواند به توسعه و نوسازی این بخشها
منجر شود.

هماکنون بهداشت و سالمت مردم از سوی دریاچه ارومیه تهدید میشود و باید تالش خود
را در جلوگیری از بحرانیتر شدن وضعیت انجام داد .همه ما به همت و توجه دولت برای احیای
این دریاچه ایمان داریم و برخالف گذشته که مسائل دریاچه ارومیه را امنیتی کرده بودند.

مشکالت عدیدهای مواجه است .بنابراین باید گفت که توسعه باید همراه با
عدالت باشد و نمیتوان بیتوجه به عدالتمحوری ،توسعه و سرمایهگذاری
را پیش برد .این در حالی است که در سالهای اخیر حتی فارغالتحصیالن
دانشگاهی کشاورزی نیز در روند کشــاورزی کشور تاثیر مطلوبی ایجاد
نکردهاند .از هر  300هزار مهندس کشــاورزی  230هزار نفر بیکار است،
پس با این وضعیت حتی درسخواندههای کشاورزی نمیتوانند برای خود
شغل ایجاد کنند .هر دانشکده کشاورزی سهم اندکی از اراضی کشاورزی
را دارا است و  85درصد دانشکدههای کشــاورزی کشور مازاد است .پس
کشاورزی کشور برای گریز از بنبستهای فعلی نیازمند برنامهریزی مدون
بر اساس استفاده بهینه از منابع پایهای است .نکته حائز اهمیت دیگر این
است که با توجه به این موضوع و کاهش شدید منابع آبی ،هماکنون تصور
باطلی است که ایران را کشوری با استعداد زیاد در حوزه آب بدانیم ،چرا که
در تامین حقآبههای زیستمحیطی با توجه به کاهش بارشها با مشکل
مواجه هستیم .پس باید بخش کشاورزی خود را برای مصرف  40میلیارد
متر مکعب در سال آماده کند ،در حالیکه هماکنون این میزان حدود 85
میلیارد متر مکعب است .متاسفانه به امکانات موجود در کشور نگاه جامعی
وجود نداشته و استفاده خودخواهانه از منابع بهویژه آب در حال انجام است.
این اقدام در حالی انجام میشود که حق و حقوق نسل بعد را ضایع میکنند
و به تاراج میبرند .در کنار این اوضاع بد کشاورزی ،هماکنون همه تاالبهای
کشور دچار کمبود آباند ،اکثر رودخانههای ما از کارون تا هورالعظیم و از
ارومیه تا بختگان خشک شده ،به طوریکه در شورای آب کشور مشکل آب
بیش از  40شهر مطرح شده که در خصوص آب دریاچه ارومیه اگر آگاهی
الزم را در اجرای عملیات احیای این دریاچه داشــته باشیم،میتوانیم در

راستای نجات آن موفق باشیم.
از سوی دیگر ،هماکنون بهداشت و سالمت مردم از سوی دریاچه ارومیه
تهدید میشود و باید تالش خود را در جلوگیری از بحرانیتر شدن وضعیت
انجام داد .همه ما به همت و توجه دولت برای احیای این دریاچه ایمان داریم
و برخالف گذشته که مسائل دریاچه ارومیه را امنیتی کرده بودند ،مردم
باید بدانند که صاحبنظران و متخصصان با ارائه راهکارهای علمیو عملی
در راستای حل این بحران تالش میکنند .با وجود برخی محدودیتهای
ایجادشده در حل بحران دریاچه ارومیه ،مشکالت اقتصادی مردم و بخش
کشاورزی نیز مهم است .ساالنه بالغ بر یک میلیارد دالر برای حوضه آبریز
دریاچه ارومیه هزینه شده که عدم توجه به اصول زیربنایی و عدم توجه به
زیســتگاهها ،زندگی مردم را بهشدت تهدید میکند .دولت دستورالعمل
19گانهای در راستای حل معضل دریاچه ارومیه مطرح کرده که با بررسی و
اجرایی کردن آن میتوانیم به نتایج قابل قبولی در این راستا برسیم.
همکاریها و تعامالت بین دستگاهیِ بسیار خوبی برای احیای دریاچه
ارومیه شکل گرفته است ولی نبود بودجه کافی و مختص احیای دریاچه
ارومیه یکی از مهمترین چالشهای پیش رو بوده که این مشکل نیز بهزودی
برطرف میشود .در این میان ،با نگاه منطقی و درست دولت تدبیر و امید و
حذف نگاه امنیتی به مسئله دریاچه ارومیه ،همچنین استفاده از پتانسیل
نهادهای مردمیو بومیمنطقه ،بهویژه دانشگاهها و سایر نهادهای مرتبط،
مردم به طور کامل و شفاف از تمام اطالعات و اخبار مربوط به دریاچه ارومیه،
ابعاد چالش به وجود آمده ،راهکارها و سایر مسائل مطلع شدند.
اما چالش دیگری ،ادغام وزارت صنعت و بازرگانی بوده که آن هم مزید
بر علت برای بیتوجهی به صنعت کشاورزی کشور است.

 -2از اثرات مثبت دیگر در لیزینگ برونمرزی ،کاهش مجموع مالیات
قابل پرداخت موجرین (فروشندگان کاال که اغلب در کشورهای توسعهیافته
هستند) است که این موضوع از طریق کاهش هزینههای کلی ناشی از تأمین
مالی برای موجرین تحقق مییابد.
 -3در لیزینگ برونمرزی با توجه به اینکه مالکیت کاالهایی که توسط
موجر در اختیار مستأجر قرار میگیرد به فروشندهای که در کشور خارجی
مقیم است ،تعلق دارد ،اما بهرهبرداری از آن در داخل کشور صورت میگیرد.
امــروزه عملیات لیزینگ برونمرزی در بیشــتر کشــورهای جهان
شناختهشده و از آنها اســتفاده میشود و مؤسســات بینالمللی مانند
مؤسســهمالی بینالمللی وابســته به بانکجهانــی IFC ،گزارشهای
دستاوردهای صنعت لیزینگ را براساس متغیرهای اقتصاد و ملی کشورها
بررسی میکنند .بدین ترتیب متعادلکردن عرض هوتقاضا ،تأمین نیازهای
مالی و پولی تولیدکنندگان ،کارآمدی صنعتلیزینگ برای اســتمرار و
پویایی تولید ،برنامهریزی و تنظیم بودجهای مطمئن برای تولیدکنندگان،
نقشآفرینی در کاهش تــورم ،کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشــتغال،
تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایهگذاریهای مولد و در نهایت نقش
صنعت لیزینگ در ارتقای رفاهاجتماعی ،اندازهگیری و بهعنوان ضریب نفوذ
صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی آن کشور تعیین و منتشر میشود.
در مؤسسه یورومانی در اروپا  ،ســاالنه گزارشی از اثربخش بودن این
صنعت در کشــورهای مختلف ،از نظر تخصیص منابعمالی کمیاب برای
ســرمایهگذاریهای مولد و آثار آن در بهبود اقتصاد ملی کشورها منتشر
میشود و بر اهمیت سازوکارهای ابزارهای مالی پیشرفته در اجاره اعتباری
(لیزینگ) در اصالح ساختار اقتصادی کشورها با شاخصهای تأثیرگذار در

افزایشرقابتمیانتأمینکنندگانمالیکهموجبتقلیلهزینههایتأمین
منابع مالی در سرمایهگذاری میشود تأکید میکند.
یکی از مواردی که در اقتصاد کشور ما مغفولمانده ،توجه به همین نوع
از عملیات لیزینگ است که متأسفانه در زمان تحریمها به آن توجهی نشده
و ریسک تأمین مالی و تجهیزات را افزایش دادهاست.
نمونه موفق این روش در ایران ،اجاره هواپیماها از شرکت هواپیمایی
امارات در دبی از سوی یک شرکت هواپیمایی ایرانی است .البته روشهای
مشــابه دیگری نیز وجود دارد که از نظر شریعت اسالم مورد تأیید است و
به صورت گسترده از سوی شرکتهای غربی مورد استفاده قرار میگیرد،
بطوریکه مؤسســات مودیز و فیچ دورههای آموزشی خاصی را طراحی و
کارشناســان مالی را در سراســر جهان با روشهای تأمین مالی اسالمی
آشنا میکنند.
به طورکلی بهرغم پیچیدگی فرآیند لیزینگ برونمرزی ،بکارگیری
این روش ،نقش مؤثری در انتقال تکنولوژی از کشــورهای توسعهیافته
به کشورهای درحالتوســعه دارد و این به معنی آن است که این روش،
ظرفیتهای قابلتوجهی را در تأمینمالی برای توسعه صنعت و بازسازی و
نوسازی تجهیزات آن دارد.
در هرحال اینک با توجه شرایط سیاســی و اقتصادی حاکم در کشور
بویژه پس از مذکرات  5+1به نظر میرسد فرصت دوبارهای ایجاد شده که
در مرحله پساتحریم از این ابزار مؤثر مالی برای توسعه و حمایت از صنایع
داخلی بهرهمند شد و بطور طبیعی برای رسیدن به چنین مقصودی نیازمند
به بازنگری برخی از قوانین محدودکننده با پیشتازی بخشخصوصی نفوذ
این صنعت را در اقتصاد ملی افزایش داد.

بخش کشاورزی
باید خود را
برای مصرف 40
میلیاردمترمکعب
در سال آماده
کند ،در حالیکه
هماکنون این
میزان حدود 85
میلیاردمترمکعب
است

بهرغمپیچیدگی
فرآیندلیزینگ
برونمرزی،
بکارگیری این
روش ،نقش
مؤثری در انتقال
تکنولوژی از
کشورهای
توسعهیافته
به کشورهای
درحالتوسعه دارد
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تشکلها

دالیلموفقنبودنمالیاتبرارزش افزوده
تاكنون بسياري از اصناف در ايران كماظهاريهاي مالياتي داشتهاند كه تالش كردهايم اين موارد حل و فصل شود

علیفاضلی

رئیس اتاق اصناف ایران

اخذ ماليات بر ارزش افزوده این روزها به يك مسئله اساسي در اقتصاد
ايران تبديل شده است .طی سالهای اخیر ،رکود و مسائل اقتصادی بغرنجی
که در اقتصاد ایران بروز و ظهور پیدا کرده ،در کنار مســائل بینالمللی و
مشکالت ناشی از تحریم باعث شده تا بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور
با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کنند .در چنین شرایطی و زمانی که
بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي كه به اصناف هم مربوط ميشوند به
لحاظ مالي ضعيف شدهاند ،نميتوان از آنها ماليات بر ارزش افزودهاي كه مد
نظر دولت است دريافت كرد .واقعیت این است که ماليات بر ارزش افزوده
يا همان حلقه آخر اخذ ماليات از مصرفكننده در بسياري از كشورهاي دنيا
مرسوم است و در ايران نيز اين اقدام بر اساس يك قانون پنجساله به تصويب
رسيده است؛ آنچه براي امسال لحاظ شده آن است كه اين ماليات يك درصد
نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده و به  ۹درصد رسيده است.
از ســوی دیگر ،کاهش درآمدهای نفتی ،توجه به تامین مالی دولت و
کاهش کسری بودجه با اتکا به درآمدهای مالیاتی از دغدغههای مهم حال
حاضر دولت است .در چنین شرایطی گاه میشنویم که اقتصاددانانی افزایش
مالیات بر ارزش افزوده را راهحلی مطمئن و بدون تاثیرات مخرب بر اقتصاد

میدانند .از نظر من با توجه به پایین بودن سهم مالیات در تولید ناخالص
داخلی و نارساییهای فراوان موجود در نظام مالیاتی ،کشور به یک سیستم
مالیاتی جدید و کارآمد نیاز دارد ،بر همین اساس هم اجرای قانون مالیات بر
ارزش افزوده به روش کنونی ،آثار اقتصادی متعددی برجای خواهد گذاشت.
از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که تورم یا همان افزایش سطح
عمومیقیمتها ،متقابال بر میزان مالیات بر ارزش افزوده کاالها و خدمات اثر
بگذارد .در واقع افزایش مالیات بر ارزش افزوده آن هم در شرایطی که کشور
از یک سو با تورم ساختاری و از سوی دیگر با تورم ناشی از تحریمها دست
به گریبان است ،در نهایت موجب تورم افسارگسیخته در کشور میشود.
اصوال ابزار مالیات بر ارزش افزوده در بعضی کشــورها در شرایط رونق
مفید بوده ،اما بررسی سوابق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای
مختلف نشان از تاثیرات مختلف بر اساس ساختار اقتصادی آن کشورها دارد
و نمیتوان بررسی تجارب خاص را الگویی برای ایران قرار داد.
ضمنا تجزیه و تحلیل آثار تورمیمعرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده
در شرایط موجود ایران نمیتواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و
بهخصوص تراز بودجه دولت مطرح شود .تقریباً دورهای طوالنی است که

چشماندازتجارتباچیندرپساتحریم

اقتصاد ایران در روزهای پساتحریم ،امیدوار است به سمت توسعه روابط با کشورهای دیگر جهان برود .با این حال
چین همچنان به عنوان شاخصترین شریک تجاری ایران باقی می ماند.

مجیدرضا حریری

نایبرئیس اتاقایران و چین
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تجارت ایران و چین طی سالهای اخیر تحتتاثیر تحریمهای اقتصادی
علیه ایران قرارداشتهاســت .این اثرگذاری امــا از دو جهت ،هممنفی و
هممثبت برای چین خود را نشان داد .تاثیر مثبت تحریم برای چین این
بود که در میدان رابطه با ایران ،رقیبهای غربی حضور نداشــتند و چین
در این شرایط به شکل کاملتری وارد رابطه اقتصادی با ایران شدهاست اما
تاثیر منفی تحریم این است که آنها برای مبادالت بانکی با ایران و خرید
نفت در فضای بینالمللی فشارهایی را تحمل میکردند .در شرایط فعلی
که چشمانداز مثبتی برای لغو تحریمها طی ماههای آینده ایجادشدهاست،
بازتعریف روابطاقتصادی با دنیا مورد هدف قرارگرفتهاست .سوال این است
که نقش چین در این بازتعریف روابط اقتصادی ایران چگونه تعریف میشود.
باید بدانیم که رابطه اقتصادی ایران با چین به واسطه وجود تحریمها شکل
نگرفتهاســت به این معنی که حتی اگر هیچ تحریمی از ابتدای انقالب به
بعد وجود نداشت هم چین درحالحاضر اصلیترین شریک تجاری ایران
بود .دوران بعد از جنگ و دولت ســازندگی به عنوان دوران تقویت روابط
تهران-پکن شناخته میشــود .در دوران اصالحات نیز ساالنه رابطه ما با
چین دو برابر شــد .در دولت نهم و دهم هم روابط اقتصادی تهران و پکن
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رو به پیشــرفت بود و در دولت یازدهم نیز کماکان این روابط وجود دارد
بنابراین گسترش روابط ایران و چین هرگز به تحریمها وابسته نبودهاست.
تحریم حتی جلوی سرعت گسترش روابط ایران و چین را گرفت .در جریان
تحریم با ایجاد محدودیتهای بانکی ،سرعت رابطه با چین کاهش یافت و
در سالهای اول تحریم یعنی سال های  2010و  2011حجم روابط  30تا
 35درصد افت کرد .این کشور بزرگترین تاجر دنیا و دومین اقتصاد بزرگ
دنیا است بههمیندلیل بزرگترین شریک تجاری ایران است .منحنی روند
پیشرفت رابطه اقتصادی ایران با چین تقریبا شبیه منحنی بزرگ شدن
اقتصاد چین در دنیاست .از سال  2000میالدی به بعد روابط اقتصادی ما
با چین تقریبا دوبرابر شده و به همین نسبت ،اندازه اقتصاد چین در جهان
هم دوبرابر شدهاست .برهمیناساس روابط اقتصادی ایران و چین با تحریم
و بیتحریم بر اساس نیاز دوجانبه ادامه پیداخواهدکرد .البته در این مسیر
تجارت با چین تفاوتهایی در دوره جدید با دوران تحریم خواهدکرد .در
سال  2014مجموع مبادالت تجاری چین با دنیا از  4هزار و  600میلیارد
دالر عبور کردهاست .در این ســال مبادالت این کشور با ایران حدود 46
میلیارد دالر بودهاست که با این حساب سهم ایران از تجارت چین با دنیا،

هرچند در حالت کلی نظام مالیات بر ارزش افزوده میتواند جایگزینی مناسب برای مالیاتهای
درآمدی باشد ،ولی با توجه به نکات گفتهشده این نوع مالیات در ایران موجب تغییر در قیمتهای نسبی
کاالها و خدمات تولیدی میشود

دولت با کسر بودجه مواجه است و اگر بعضی از اقالم درآمد بودجه دولت را
که در واقع روش جبران کسر بودجه هستند مانند فروش اوراق مشارکت
یا فروش داراییهای دولت خارج کنیم ،کسر بودجه قابل توجهی را در طی
سالهای گذشته شاهد خواهیم بود .از سوی دیگر مطالعات نشان دادهاند
که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران ،افزایش نقدینگی ناشی از کسر بودجه
دولتاست.فقداننظامجامعاطالعاتمالیاتی،نبودنرخهایمالیاتیمتعدد
در بخشهای مختلف اقتصادی ،معافیتهای وسیع و متنوع ،اعمال نظرات
شــخصی در فرآیند وصول مالیاتها ،عدم تسلط کافی برخی از مأموران
مالیاتیبهاجرای صحیح قوانینو مقررات مربوطه،وگسترش فساددربرخی
از حوزههای مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرآیندهای
تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیبها و کاستیهای نظام
مالیاتی محسوب میشود که در مجموع موجب شده نظام مالیاتی در ایران
در حوزههای نظارت و اجرا از کارایی الزم بهرهمند نباشد.
بنابراین هرچند در حالت کلی نظام مالیــات بر ارزش افزوده میتواند
جایگزینی مناسب برای مالیاتهای درآمدی باشد ،ولی با توجه به نکات
گفتهشده این نوع مالیات در ایران موجب تغییر در قیمتهای نسبی کاالها
و خدمات تولیدی میشود و از این طریق تقاضای مؤثر برای این کاالها و
خدمات را متأثر میسازد .بررسیهای مختلف نشان میدهد افزایش میزان
مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش میزان تولید ناخالص ملی میشود و در
نهایت این امر میتواند موجب افزایش میزان تورم موجود باشد .ايراد اساسي
عدم استفاده از نظر صاحبنظران ،بهخصوص در بخش خصوصي است.
نكته قابل انتقاد آن است كه همه اين تصميمگيريها از سوي دولت
به بخش خصوصي ابالغ ميشود .به همين جهت ما به نحوه اخذ ماليات

بر ارزش افزوده معترض هستيم و حال که دولت دارد این قانون را اصالح
میکند به نظر میرسد که باید نکاتی را به او گوشزد کرد.
متاسفانه طی سالهای گذشته ،به دليل عدم هماهنگي ميان برخي از
بنگاهها با وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بيشتر سازمان امور مالياتي در آن
دخيل است ،قرار بود ماليات بر ارزش افزوده اخذ نشود و حاال دولت قصد دارد
پولي را كه قرار نبوده از اين بنگاهها اخذ شود از آنها در قالب ماليات بر ارزش
افزوده مطالبه كند .البته اصناف تایید میکنند كه ماليات بر ازش افزوده
بايد پرداخت شود اما نه به اين شيوه كه در طول پنج سال در حدود  ۹درصد
از اصناف و توليدكنندگان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود.رئيسجمهور
ميگويد اقتصــاد را با تورم ۴۳درصدي تحويل گرفته اســت و در اصالح
ساختاري آن تالش ميكند .درست كه تورم در دولت يازدهم كاهش پيدا
كرد اما در ساختار بهبود فضاي كسب و كار نيز تغييري ايجاد شده است؟ ما
شاهد كمرونقي در محيط كسب و كار هستيم و هميشه بايد راهي را طي
كرد كه بنگاهها آسيب نبينند .
اما موضوعي كه همواره در خصوص فعاليت اصناف مطرح شده اين بوده
كه اصناف در ايران از پويايي الزم برخوردار نيستند .نه اينكه اصناف پويا
نباشند اما بايد پذيرفت كه در حال حاضر اقتصاد ما بنگاهمحور استدر همان
سالهاي  ۹۱-۹۲كه نرخ دالر در كشور ناگهاني افزايش پيدا كرد در واقع
دولت ارزش مادي سرمايه بنگاههاي اقتصادي را به يكسوم كاهش داده،
يعني كاسبي كه ميتوانست براي مثال با يك ميليون تومان براي واحد خود
كاال خريداري کند و آن را به فروش برساند حاال با  ۳ميليون تومان هم قادر
به اين كار نخواهد بود .بنابراين نقدينگي يعني ابزار اصلي را از دست بنگاه
گرفتهايم ،پس اين بنگاه نخواهد توانست به سمت بهسازي پيش برود.

یکهزارم است .همچنین آمارهای تجارتجهانی نشان میدهد که سهم
ایران از تجارت جهان کمتر از  0.4درصد اســت درحالی که سهم واقعی
کشــور با توجه به حجم اقتصاد ایران باید  1.2درصد باشد با این تعریف
ظرفیت افزایش  3برابری تجارت ایران با دنیا در شرایط جدید و با ورود ایران
به چرخه اقتصاد جهانی وجود دارد .در این ظرفیت جدید ،چین هم سهم
خواهد داشت و این موضوع نشان میدهد که لغو تحریمهای ایران میتواند
برای چین هم مزیت محسوب شود .اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر
هستند چراکه چین خریدار بزرگ انرژی محسوب میشود و ایران در این
بخش فروشنده محسوب میشود .با این حساب نمیتوان پذیرفت که رابطه
اقتصادی با چین با توجه به وجود تحریم رونق گرفتهاست .همانطور که سایر
کشورهای خاورمیانه نیز بدون داشتن تحریم اقتصادی با چین رابطه تجاری
قدرتمندی دارند .اگر تحریم هم نبود ،چین اولین شــریک تجاری ایران
میشد .نوع اقتصاد دو کشور و الزامات تجارت بین المللی مسیر تجارت ایران

و چین را هموار ساختهاست .در دوران پس از تحریم اصل موضوع تجارت
با چین خدشه ناپذیر است اما در کیفیت روابط امکانات بهتری برای ایران
فراهم خواهدشد به این صورت که با افزایش حق انتخاب ایران ،چینیها باید
با شرکتهای غربی رقابت کنند.

فقدان نظام جامع
اطالعات مالیاتی،
نبود نرخهای
مالیاتیمتعدد
در بخشهای
مختلفاقتصادی،
معافیتهای
وسیع و متنوع،
و گسترش فساد
برخی از مهمترین
کاستیهاینظام
مالیاتیاست
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گزارشگر
گزارشگر

برگریزان
تولید
گزارشی از وضعیت تولید
در بهار 1394

تولید صنعتی به عنوان موتور رشد اقتصادی و محرک تولید در سایر بخشها
در نظر گرفته میشــود .از این رو در بررســی وضعیت اقتصاد کشــورهای
مختلف ،شــاخص تولید صنعتی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و سطح
فعالیت اقتصادی برای بســیاری از کشورها بهصورت ماهانه و روزآمد برپایه
این شــاخص رصد می شود .بررسی و تحلیل روزآمد وضعیت اقتصاد ایران
با توجه به نوســانات زیادی که در دورههای اخیر داشته از اهمیت بسزایی
برخوردار است .با توجه به کمبود اطالعات روزآمد از بخش واقعی اقتصاد و
بخش صنعت و اهمیت شناســایی و تحلیل به روز وضعیت اقتصاد ،در این
گزارش برای برآورد شاخص تولید صنعتی ،از اطالعات شرکتهای صنعتی
عضو بورس اوراق بهادار تهران (که  ۳۹درصد از ارزش تولید صنعتی کشور
را تولید می کنند) استفاده شده است.

سهم از تولید 2/5
کانی های فلزی
رشد ساالنه
رشد بهار
 1394قبل  -50/6منتهی به بهار -30/4 1394
نسبت به فصل
298/1

285/7

269/5

283/1

129/3

بهار 1393

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

بهار 1394

بر اساس برآوردهایی که با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی انجام شده است ،رشد تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش تولید مواجه بوده است .این برخالف روند تولید صنعتی در سال  ۱۳۹۳است که
رشد مثبت را نشان میداد .بر این اساس رشد تولید صنعتی بدون فرآوردههای نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل -7/6
درصد و نسبت به فصل قبل  ۵/۹درصد است .در این فصل عملکرد صنعت فرآوردههای نفتی بدتر از سایر صنایع بود ،به
طوریکه اگر تغییرات تولید این صنعت هم در محاسبه شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شود ،شاهد بدتر شدن رشد تولید
خواهیم بود .از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو کماکان رو به بهبود است و در فصل اول  ۱۳۹۴نیز نسبت به مدت مشابه
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106/4

108/2

93/6

86/8

85/9

98/1

102/5

91

85/6

90/6

بهار
1393

تابستان
1393

پاییز
1393

زمستان
1393

بهار
1394

بهار
1393

تابستان
1393

پاییز
1393

زمستان
1393

بهار
1394

موجودی انبار
E
AV

D

TT

BE

D

GO O

E

R AG

BA

ER

R SE

T

WO

B ES

فرآوردههای نفتی
رشد بهار
 1394قبل -5/5
نسبت به فصل
117/3

بهار 1393

136/4

سهم از تولید
رشد ساالنه
منتهی به بهار 1394

106

110

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

33/6
0/6
104
بهار 1394

خودرو و قطعات
رشد بهار
 1394قبل 10/7
نسبت به فصل
81/9
بهار 1393

90/8

سهم از تولید 13
رشد
ساالنهبهار 26/8 1394
منتهی به
82/8

79/1

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

87/5
بهار 1394

فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سهم از تولید 8/5
رشد
رشد بهار
ساالنهبهار 11/2 1394
 1394قبل 2
منتهی به
نسبت به فصل
86/4
بهار 1393

سهم از تولید 1/9
محصوالت دارویی
رشد ساالنه
رشد بهار
 1394قبل  4/9منتهی به بهار 1/3 1394
نسبت به فصل
132/1

بهار 1393

143/6

123/2

123/2

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

129/3

بهار 1394

85/9

77/1

88/8

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

بهار 1393

68/7

55/1

49/6

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

103/4
بهار 1393

90/6
بهار 1394

بهار 1393

43
بهار 1394

90/2

85/1

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

106/9

94/9

کانی های غیر فلزی
رشد بهار
 1394قبل -12/5
نسبت به فصل
76/2
بهار 1393

بهار 1394

88/7

83/6

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

86/4

104/2

سهم از تولید 12/2
رشد
ساالنهبهار -0/8 1394
منتهی به

فلزات اساسی
رشد بهار
 1394قبل 6
نسبت به فصل
99

سهم از تولید 2
سیمان ،آهک وگچ
رشد ساالنه
رشد بهار
 1394قبل  -13/3منتهی به بهار -50/7 1394
نسبت به فصل
109/2

سهم از تولید 13/1
محصوالت شیمیایی
رشد ساالنه
رشد بهار
 1394قبل  22/3منتهی به بهار -10/9 1394
نسبت به فصل
85/3

بهار 1394

سهم از تولید
رشد ساالنه
منتهی به بهار 1394

80/2

83/8

تابستان  1393پاییز  1393زمستان 1393

2/5
14
73/3

بهار 1394

رشد را نشان میدهد .از این رو اگر شاخصی تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو رشد تولید را پایینتر نشان
میدهد .شرایط اقتصادی در فصل اول  ۱۳۹۴بهگونهای بود که باقی ماندن بخش عمدهای از تحریمها و کاهش قیمت نفت
و فرآوردههای آن باعث محدود کردن بخش تقاضا شده و از این طریق بر رشد تولید بخشهای مختلف اثرگذار بوده است.
همچنین برخی از صنایعی که بعد از توافق موقت ژنو توانسته بودند برخی از ظرفیت بال استفاده خود را بکار گیرند و از این
مسیر رشد در تولید ایجاد کنند ،در فصول اخیر با توجه به پر شدن آن ظرفیت خالی و وجود برخی محدودیتها نتوانستند
رشد خود را ادامه دهند و در فصل اول  ۱۳۹۴شاهد کاهش تولید در بخشی از محصوالت صنعتی بودیم.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهل ،مهر 1394

BA

R SE

5/9

63

WO

B ES

تورم

D

-1

T

TT

T

رشد بهار  94نسبت به فصل قبل

رشد بهار  94نسبت به فصل قبل

B ES

BE
ER

-19/3

تحریم

BA

ER

رشد بهار  94نسبت به فصل مشابه سال قبل

رشد بهار  94نسبت به فصل مشابه سال قبل

-7/6

واردات

R

E
AV

R SE

TT

T

BE

D

GO O

A GE

E
AV

E
AV

B ES

سرمایهگذاری

E

R AG

AV

WO

ER
D

GO O

T

شاخصتولیدصنعتیبااستفادهازاطالعاتشرکتهایبورسی

TT

تولیدصنعتی(بدونصنعتفرآوردههاینفتی)

B ES

BE

ER

T

TT

BE

B ES

D

GO O

E

G
ER A

گزارشگر
نگاه صنعتی به موسیقی در ایران و جهان چه جایگاهی دارد؟

تتلیستهاعلیهکنسرتهایمیلیاردی
آیندهنگر «صنعت موسیقی» را به صورت تحلیلی و آماری بررسی کرده است
ریحانهساداتیاسینی

مانتوهای ســورمهای یکدســت تنشان اســت ،مقنعههای مشکی
روی موهای بعضیهایشــان را پوشــانده و بعضیها نیز حالتی به موی
مدل چتریشــان دادهاند .ابتدای کالس اســت اما با بیحوصلگی مدام
ساعتهایشانرانگاهمیکنندوشبیهبیشتردختراندبیرستانی،حواسشان
پیش هرکسی هست جز معلمیکه به آنها اقتصاد درس میدهد .یکی از
دانشآموزان کنکوری زودتر از بقیه کالفه میشود و میگوید« :آخر خانم،
ندیدید مرتضی پاشــایی دو روز پیش فوت کرد؟ توقع دارید حواسمان به
شیوه حساب کردن تولید ناخالص داخلی باشد؟» اگرچه از روایت دبیر آنها
 ۹ماهی میگذرد ،اما میگوید هنوز روی گوشهای از دیوار کالسشان ،خط
مشکی پهنی نقاشی شده و کنار آن با دستخط دخترانهای نوشته شده
است« :مرتضیجان! تا ابد جاودانه خواهی ماند .طرفداران تو؛ ب َکس .»۴۰۳
مرگ مرتضی پاشایی و حاشــیههای پس از آن ،مهمترین اتفاق اخیر
در حوزه موسیقی ایران بود که توجه جامعهشناسان و استادان ارتباطات و
رسانه را به خود جلب کرد .نهتنها توجهشان را جلب کرد ،بلکه بسیاری از
آنها و حتی سیاستمداران را غافلگیر ساخت .تا جایی که یوسف اباذری در
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فریاد زد« :سرانجام این موسیقی،
فاشیسماست».ماهگذشتهنیز،بیشاز 40هزارنفربهفراخوانامیرتتلوبرای
«بغبغو» کردن پاسخ داده بودند .فراخوان فیسبوکی رپری زیرزمینی با اسم
واقعی امیر مقصدلو ،که اخیرا ناو و سربازان زیادی نیز برای اجرای ترانهای
ارزشی ،در اختیارش قرار گرفته بود .چند هفته پیش نیز خبر بستری شدن
محمدرضا شجریان ،مرد آواز ایران ،در رسانهها انعکاس زیادی پیداکرد .طرح
جلد هفتهنامه «صدا» در آن زمان به شجریان اختصاص یافت ،طرحی از
بزرگمهر حسینپور که این خواننده را در پستی اینستاگرامیبا 78میلیون

بر اساس گزارش و
آماری که بعضی
از موسسات اواخر
سال گذشته ارائه
کردهاند ،آلبومهای
«نه فرشتهام ،نه
شیطان»« ،باران
تویی»« ،قطرههای
باران»« ،آقای
بنفش»« ،مهر
و ماه» و «عشق
یعنی» در صدر
پرفروشها
بودهاند

 ۱۰کشور اول دنیا در بازار فیزیکی و دیجیتالی موسیقی در سال ۲۰۱۴بر اساس آمارIFPI

(فدراسیونبینالمللیصنعتموسیقی)

ردیف

کشور

ارزش بازار

۱

آمریکا

 ۴میلیارد و  ۸۹۸میلیون دالر

۲

ژاپن

 ۲میلیارد و  ۶۲۷میلیون دالر

۳

آلمان

یک میلیارد و  ۴۰۴میلیون دالر

۴

انگلستان

یک میلیارد و  ۳۳۴میلون دالر

۵

فرانسه

 ۸۴۲میلیون دالر

۶

استرالیا

 ۳۷۶میلیون دالر

۷

کانادا

 ۳۴۲میلیون دالر

۸

کره شمالی

 ۲۶۵میلیون دالر

۹

برزیل

 ۲۴۶میلیون دالر

۱۰

ایتالیا

 ۲۳۵میلیون دالر
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الیک به اندازه جمعیت ایران ،به تصویر کشــیده بود .مسائل اینچنینی
فارغ از تمام حواشی آنها ،نشــان داد «موسیقی» جایگاهی فراتر از غفلت
سیاستگذاران در ایران و جهان دارد.
ÁÁموسیقی ،کاالیی مصرفی مانند کفش و ماشین
کارل مارکس اولین بار عبارت «کاالیی شدن» را در جامعهشناسی به
کار برد و بعد از آن ،فرانکفورتیها ،زیمل و دیگران ،نظریات او را با استفاده از
عبارات «فرم» و «محتوا» بسط دادند .نظریات و بحثهای مارکس بهخوبی
روشن میکند چطور در جامعه مدرن ،همهچیز از ذات و محتوای واقعی
خود تهی و به کاالیی برای مصرف تبدیل میشــود .از نظر او «هنر» نیز از
این قاعده مستثنا نیست .به عقیده مارکس سرمایهداران توسط «صنعت
فرهنگ» کاالیی را تولید میکنند و برای ایجاد «آگاهی کاذب» در کارگران،
محصوالت فرهنگی را به آنها میفروشند .از آن زمان تاکنون ،جوامع تحوالت
زیادی را از سر گذرانده و طبقات اجتماعی نیز دستخوش تغییراتی شدهاند،
اما هنوز بحثها و نزاعهای جامعهشناسان بر سر «صنعت فرهنگ» باقی
مانده اســت .بحثهایی که البته به مذاق خود هنرمندان چندان خوش
نمیآید .عدهای از جامعهشناســان معتقد به «رویکرد بازتاب» میگویند
اشکال مختلف هنر ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را مانند آینهای
نشان میدهد .تئودور آدورنو ،منتقد فرهنگی مارکسیست ،در خصوص
موسیقی میگوید« :کار در نظام سرمایهداری کسالتآور است و بنابراین
انسانها را به فکر جســتوجوی راهی برای فرار میاندازد ،اما از آنجا که
ی را برای فرار واقعی -مبتنی
در عین حال خســته نیز میکند ،انرژی کم 
بر ملزومات فرهنگ اصیل -باقی میگذارد؛ در عوض پناهگاه در اشکالی
مانند موسیقی مردمپسند جستوجو میشود ».عبارت «صنعت فرهنگ»
بیش از هرچیز دیگر در نظریات انتقادی مکتب فرانکفورت ریشه دارد .آنها
این صنعت را صنعتی متشکل از شــرکتهای تجاری میدانند که برای
کسب منفعت مادی در حوزه تولید محصوالت فرهنگی فعالیت میکنند.
مارکسیستها میگویند فرهنگ تودهای کاالیی است که از تکنیکهای
تولیدانبوهحاصلمیشودوهیچتفاوتاساسیباکاالهایدیگرنظیرماشین
و کفش ندارد .با این حال آدورنو معتقد است درجهای از تفاوتهای سطحی،
یعنینوعیشبهفردیتبهمحصوالتفرهنگتودهاعطاشدهاستتاطبیعت
کاالیی آنها پنهان شود .فرانکفورتیها معتقد بودند صنایع فرهنگی نیازهای
کاذب در مصرفکنندگان به وجود میآورند و مانع از آن میشوند که مردم
بفهمند نیازهای حقیقیشــان برآورده نشده است .به عقیده آنها اقتصاد،
زیربنای یک جامعه است و فرهنگ ،روبنای آن .و این زیربنای اقتصادی است
کهروبناراتعیینمیکند.البتهمنتقدانفرانکفورتیهامیگویندآنهامردمرا
کامال فاقد قدرت و صنایع فرهنگی را به طور مطلق قدرتمند تلقی میکردند.
اما هرچه باشد ،مارکس و پیروانش نخستین کسانی بودند که توجه دنیا را به
«صنعتفرهنگ»جلبکردند.وآدورنو،بیشازسایرهمفکرانشاز«صنعت
موسیقی» صحبت کرد و درمورد خطرات نوع عامهپسند آن به خاطر تهی
کردن جامعه از فکر و محتوا ،هشدار داد .به هر حال آگاهی این صنعت کاذب
باشد یا راستین ،حق با فرانکفورتیها باشد و نباشد ،صنعت فرهنگ و در دل

مارکسیستها میگویند فرهنگ تودهای کاالیی است که از تکنیکهای تولید انبوه حاصل میشود و هیچ تفاوت اساسی
با کاالهای دیگر نظیر ماشین و کفش ندارد؛ با این حال آدورنو معتقد است درجهای از تفاوتهای سطحی ،یعنی نوعی
شبهفردیت به محصوالت فرهنگ توده اعطا شده است تا طبیعت کاالیی آنها پنهان شود

آن صنعت موسیقی ،جایگاه ویژهای در دنیای مدرن دارد و کشورها درآمد
باالیی از آن کسب میکنند .سیاستگذاران دنیا چه بخواهند مردمشان را
سرگرم کنند و چه بخواهند اجازه فکر کردن به آنها دهند ،گریزی از استفاده
از قالب فرهنگ و هنر نخواهند داشت.
ÁÁصنعت جهانی موسیقی رو به افول رفته است
در خیابان راه میروند و روبهرویشان را میبینند ،اما نگاهشان در دنیای
دیگری است .در مترو ،اتوبوس ،تاکسی ،در تمام شهر حرکت میکنند و
جابهجا میشوند ،اما اگر صدایشــان کنی ،چیزی نخواهند شنید .صدای
دنیای آنها ،فردی است ،حتی اگر در جمع باشند .هیچکس از ترانهای که
در سرشان میگذرد خبر ندارد و نمیداند در دنیای آنها چه صدایی پخش
میشود .تنها سیمهای باریکی که کنار صورتشان است ،از غرق شدن آنها
در دنیای موسیقی خبر میدهد .تصویر چنین آدمها و جوانهایی ،در تمام
دنیا مشترک است .قریب  ۱۵سال پیش در ایران تازه سیدی جای نوارهای
پالستیکی را گرفته بود ،اما حاال تمام دنیا در گوشیهای موبایل جمع شده
است .برای شــرکتهای تولید و پخش موسیقی و برای خود هنرمندان،
خاطره شدن خودکارهایی که برای بازکردن گره نوار در دایره وسط کاستها
میچرخید ،غمناک بود .غمینه از جنس نوستالژی ،بلکه از جنس پایین
آمدن شدید سود و فروششان .در ســال  ۱۹۹۹درآمد صنعت موسیقی
حدود  ۲۶میلیــارد دالر و بخش اعظم آن حاصل از فروش ســیدیها و
نوارهای پرطرفدار بود .اما با رشد ضریب نفوذ اینترنت و گسترش دانلودهای
غیرقانونی ،درآمد آنها بسیار کاهش یافت .در سال  ،۲۰۰۱زمانی که اپل
دستگاه جدید «آیپاد» را با قابلیت پخش صدها قطعه موسیقی با فرمت
فشــرده  MP3به بازار عرضه کرد ،تحولی در صنعت موسیقی دنیا شکل
گرفت .تحولی که ابتدا در شیوه و سهولت مصرف بود ،اما بعدها بالی جان
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موسیقی شد .به گزارش «آیندهنگر» به
نقل از «فدراسیون بینالمللی صنعت صوت و موسیقی» این بازار در سال
 2005در جهان  20میلیون دالر گردش مالی داشته است ،اما رقم آن در
سال  2014به  14میلیارد دالر رسیده اســت .آمریکا با  4میلیارد و 898
میلیون دالر ،رتبه اول گردش مالی را بین کشورهای جهان در این صنعت
داراست و بعد از آن ژاپن با  2میلیارد و  627میلیون دالر قرار دارد .اختالف
دو میلیارد دالری بین جایگاه اول و دوم ،بهخوبی نشــان میدهد آمریکا
یکهتاز صنعت موسیقی در جهان است .در بین  20کشور اول جهان در این
صنعت ،دو کشور آسیایی چین و هند نیز در رتبههای نوزدهم و بیستم قرار
دارند .سهم چین در این صنعت در سال  105 ،2014میلیون دالر و سهم
هند 100 ،میلیون دالر بوده است .دانلودهای غیرقانونی و تحول در شیوه
مصرف تولیدات موسیقی ،شرکتهای دنیا را مجبور کرد با نیازهای روز
همگام شوند .به همین دلیل آیتونز ،فروشگاه مجازی اپل برای دانلود کردن
موسیقی ،در سال  ۲۰۰۳راهاندازی شد .اما با روی کارآمدن شرکت سوئدی
«اسپاتیفای» رشد اپل متوقف شد .اسپاتیفای به کاربران خود امکان میدهد
به هر تعداد ترانهای که میخواهند ،گوش دهند .اما در میان آنها آگهی پخش
میشود و اگر کاربران بخواهند از شنیدن آگهیها خالص شوند ،با پرداخت
ماهانه حدود ۱۰دالر میتوانند از میلیونها ترانه بایگانی این وبسایت لذت
ببرند .این شرکت سوئدی از سال ۲۰۰۶کار خود را شروع کرد و اکنون حدود
 ۲۰میلیون مشترک پرداختکننده و ۵۵میلیون مشترک رایگان دارد .اپل
نیز دو ماه پیش روش کاری خود را تغییر داد و به جمع شرکتهایی پیوست
که به جای فروش ،روی پخش موسیقی درخواســتی از طریق اشتراک
متمرکز شدهاند .سرویس جدید «اپل میوزیک» به صورت خودکار روی
میلیونها آیفون و آیپد در سراسر جهان دانلود شده و مشترکان میتوانند
سه ماه به صورت رایگان از آن استفاده کنند .بعضی از خوانندگان سرشناس

دنیا نیز قرار است اولین کارهایشان را از طریق این سیستم عرضه کنند .تیم
اینگهام ،سردبیر وبسایت تجارت موسیقی جهانی میگوید هدف شرکت
اپل این است که پس از دوره آزمایشی سهماهه و رایگان ،حداقل ۱۰۰میلیون
نفر مشترک پولی جذب کند .اینگهام همچنین معتقد است «اسپاتیفای»
با این نوآوری اپل در رتبه دوم بازار ادامه حیات خواهد داد .البته این شرکت
دو ماه پیش اعالم کرده بود بیش از  ۵۰۰میلیون دالر سرمایهگذاری جدید
کسب کرده و ارزش تجاری آن به  ۸.۵میلیارد دالر رسیده است.
ÁÁاندازه بازار موسیقی در ایران
جســتوجوی عبارت « ۳۸۱ »Music Industryهــزار نتیجه در
گوگل به دنبال دارد .صدها نمــودار تحلیلی از اندازه بازار موســیقی در
جهان و در کشورهای مختلف به دست میآید .تحلیلهای دقیق آماری و
حتی پیشبینیهایی از آینده این بازار روی وبسایتهای معتبری مانند
« »Statisticsقرار دارد .اما جســتوجوی «صنعت موسیقی» به اشکال
مختلف جز چند خبر پراکنده در سایتهای خبری ،راه به جایی نخواهد برد.
جستوجو برای به دست آوردن گردش مالی و اندازه بازار موسیقی ایران نیز
بیفایده است .حتی آمار دقیقی از پرفروشترین آلبومها نیز در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس ،موسســات و ناشران موسیقی ،حاضر به
ارائ ه اطالعات فروش آلبومهای خود نیســتند و مراکز فروش نیز ،به دلیل
سیستماتیک نبودن ،آمار دقیقی از فروش آلبومهای موسیقی خود در دست
ندارند .اما بر اساس گزارش و آماری که بعضی از این موسسات اواخر سال
گذشته ارائه کردهاند ،آلبومهای «نه فرشتهام ،نه شیطان»« ،باران تویی»،
«قطرههای باران»« ،آقای بنفش»« ،مهر و ماه» و «عشق یعنی» در صدر
پرفروشها بودهاند .البته برآوردها نشان میدهد حتی این پرفروشترینها
نیز ســود چندانی عاید تولیدکنندگان نکردهاند .به گفته حسین خانی،
مدیر شــرکت ایرانگام ۷۰۰ ،میلیون تومان برای تهیه آلبوم آنها توسط
بخش خصوصی هزینه شــده و تیراژ آن نیز  ۵۰هزار عدد بوده است .این
در حالی است که پیش از رواج ســبکهای جدید مصرف موسیقی ،تیراژ
بعضی نوارهای کاســت به صدهزار تا هم میرســید .همین مسئله باعث
شده اســت تا تولیدکنندگان آثار موسیقی ،به سود آلبومها د ل نبندند و با
کنسرتهای متعدد ،به فکر کسب درآمد باشند .آلبوم همایون شجریان،
در صدر «ترین»های سال گذشته قرار گرفته بود ،کنسرت این آلبوم با نام
«چرا رفتی؟» سال گذشته چندین بار در تهران و شهرستانها برگزار شد
و بیشترین فروش بلیت را از آن خود کرد .شجریان در اواسط مردادماه ۹۳
و در کوران لغو کنسرتها ،توانست  ۱۲اجرای موفق در تاالر بزرگ وزارت
کشور روی صحنه ببرد ،اجراهایی که در اوایل آبان نیز تکرار شد .بر اساس آمار
اعالمشده ،در همان ۱۲اجرای نخست  ۳۸هزار بلیت  ۳۵تا  ۱۰۰هزار تومانی
فروخته شد .با میانگین قیمت بلیط  ۶۷هزار تومانی ،درآمدی در حدود ۲
میلیارد و  ۵۴۶هزار تومان برای این کنسرتها به دست میآید .درآمد کلی
این کنسرت با احتساب آمار شهرستانها نیز ،میانگینی  ۵میلیارد تومانی
تخمین زده میشود .آمارهای دیگری نیز پرفروش بودن اثر همایون شجریان
را تأیید میکند .سایت «بیپتونز» نخستین مرجع دانلود موسیقی قانونی
ایران است .آلبوم «نه فرشتهام ،نه شیطان» پرفروشترین آلبوم سال گذشته
این سایت با بیش از  ۲۰میلیون تومان خرید اینترنتی و قیمت  ۹۹۹تومان
برای هر آهنگ بوده اســت .آلبومهای «بارا ن تویی» گروه چارتار و «ساعتا
خوابن» رضا یزدانی نیز در مراتب بعدی فروش قرار داشتهاند .راهاندازی و
ت بیپتونز نشان داده است مخاطبان ایرانی موسیقی
استقبال مردم از سای 
نیز فرق زیادی با دیگر مردم جهان ندارند .اگر به جای مقابله با اقتضائات روز
در بستر آن عمل شود ،اتفاقات خوبی خواهد بود .مانند آنچه در تمام دنیا با
شناخت صنعت موسیقی و مصرفکنندگان آن در حال اتفاق افتادن است.

۱۴
میلیارد دالر

گردش مالی صنعت
موسیقی جهان در سال
۲۰۱۴

۵
میلیاردتومان

حدود درآمد
کنسرتهایهمایون
شجریان در سال ۹۳

۵/8
میلیارد دالر

ارزش تجاری شرکت
«اسپاتیفای» ،سایت
ارائه دهنده آلبومهای
موسیقی
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گزارشگر

دولتبدهکار،پیمانکارطلبکار
بدهی دولت به پیمانکاران در حال پرداخت است
مهسا راسخ

پیمانکاران،
سرمایههای
اجتماعیکشور
به حساب میآیند.
کسب و کار
پیمانکاران به
دلیل عدم وصول
مطالبات ،در
معرض فروپاشی
قرار گرفته است،
اینمسئلهسرمایه
اجتماعی ایران را
به صورت غیرقابل
جبران و بازسازی
از بین می برد
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«سختترین شرایط بعد از انقالب» عبارتی بود که عباس آخوندی،
وزیر راه و شهرسازی دهم شهریور ماه برای توصیف وضعیت اداره کشور
به کار برد .از زمان روی کارآمــدن دولت یازدهم و مواجهه آن با میراث
مرثیهوار احمدینژاد ،از این دســت عبارات زیاد به کار برده شده است،
اما این بار ،صحبت آخوندی فرقی اساســی با دیگر همکارانش داشت.
او عبارت سختترین شــرایط بعد از انقالب را به دلیل بدهی گسترده
دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران عنوان کرده بود .از دو سال پیش
تا کنون ،ارقام متفاوتی از بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان میشود.
روحانی  ۱۰۰روز پــس از روی کار آمدنش در گزارش ۱۰۰روزه ،بدهی
دولت به پیمانکاران و بخشهای مختلــف خصوصی را حدود  55هزار
میلیارد تومان اعالم کرده بود .شهریور سال گذشته هم رئیس سازمان
حسابرسی بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را  94هزار
میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود بخشهایی از آن تســویه شده و
اعداد آن قطعی نیست.
در سال جاری نیز آمار متفاوتی ارائه شــد و در تازهترین اظهار نظر
آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی از بدهی  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی پرده
برداشت .او در گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی گفت:
«میزان بدهی دولت به پیمانکاران و عرضهکنندگان کاال و خدمات عدد
بسیار بزرگی است .در اوایل دولت بحث این بود که دولت چه مقدار به
بانکها ،پیمانکاران و عرضهکنندگان کاال بدهکار است؛ شوربختانه این
رقم مشخص نبود و ارقام مختلفی اعالم میشــد .یک مسئول میزان
بدهی را  ۱۰۰هزار میلیارد و مسئولی دیگری  ۲۰۰هزار میلیارد تومان
اعالم میکرد .نهایتا دولت از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواســت تا
دفتری تأســیس و میزان بدهیهای دولت را برآورد کند ».به گفته او،
نتیجه کار این دفتر به دست آوردن رقم  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی بوده.
آخوندی همچنین گفته است« :البته رقم به دست آمده که اخیرا وزیر
امور اقتصادی و دارایی آن را  ۳۰۰هزار میلیارد تومان اعالم کرده صرفا
بدهیهای مسجل دولت است و در آن میزان بدهیهای تعهدی و آتی
ی که در سالهای گذشــته میزان مطالبات
لحاظ نشده اســت در حال 
کسری از هزار بود».
نخستین بار بحث باال بودن رقم بدهیهای دولتی ،در نیمه اردیبهشت
سال  1392و از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده
هلل هاشــمیرفســنجانی با بیان اینکه «دولت
بود .در آن مقطع ،آیتا 
 500هــزار میلیارد تومان به مردم بدهی دارد» ،این مســئله را یکی از
چالشهای رئیسجمهور بعدی برای مدیریت دستگاه اجرایی و شرایط
اقتصادی کشور دانسته بود .در ابتدا رقم اعالمشده از سوی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام بیش از حد زیاد به نظر میرسید ،اما بررسیهای
بعدی نشــان میداد که در صورت احتساب اقالم مختلفی که میتواند
بالقوه در ردیف بدهیهای دولت قرار بگیرد ،مجموع این بدهیها به رقم
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گفتهشده خواهد رسید« .بدهی دولت به شبکه بانکی»« ،بدهی دولت
به صندوقهای بازنشستگی بهخصوص تامین اجتماعی»« ،بدهی دولت
از ناحیه فروش اوراق مشارکت»« ،بدهیهای خارجی کشور»« ،بدهی
دولت به صندوق توســعه ملی» و «بدهی دولــت به پیمانکاران بخش
خصوصی» از جمله آنهاست.
سعید لیالز ،اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی ،معتقد است
کشور در بحرانیترین وضعیت در طول تاریخ معاصر قرار گرفته و بخش
بزرگی از این بحران ،به دلیل بدهی دولت به پیمانکاران است .او برای
«آیندهنگر» توضیح میدهد«:وقتی به بعضــی اطالعات و آمارها نگاه
میکنم ،ویژگیهای عینی بحران را به روشنی میبینم .مجموع تعهدات
دولت در هزینههای عمرانی حدود  400هزار میلیارد تومان است .عالوه
بر این دولت  250هزار میلیارد تومان انواع بدهیها و تعهدات را دارد؛ از
جمله به پیمانکاران ،که سرمایههای اجتماعی کشور به حساب میآیند.
کسب و کار پیمانکاران به دلیل عدم وصول مطالبات ،در معرض فروپاشی
قرار گرفته است ،این مسئله سرمایه اجتماعی ایران را به صورت غیرقابل
جبران و بازسازی از بین می برد ».او ادامه میدهد 650«:هزار میلیارد
تومان مجموعه بدهیها و تعهدات دولت ،در حالی است که دولت در سال
 ،94حداکثر قادر خواهد بود  30هزار میلیارد تومان بودجه به این بخش
اختصاص دهد که 1/22این تعهدات را پوشش میدهد .یعنی تقریباً4.5
درصد ،کل اعتبار امسال دولت برای اجرای تعهدات است».
ÁÁبدهکارترین وزارتخانهها را بشناسید
وزارتخانههــای نیــرو ،راه و شهرســازی ،و نفــت ،بدهکارترین
وزارتخانهها به پیمانکاران هستند و آمار متفاوتی نیز از میزان بدهی آنها
عنوان میشود .سال گذشته عباس آخوندی بدهی وزارت راه و شهرسازی
به پیمانکاران را  5هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود قرار است
این بدهی از طریق انتشــار اوراق بهادار یکجا پرداخت شــود .حمید
چیتچیان،وزیرنیروهماسفندماهسالگذشتهبدهیانباشتهشدهبخش
برق را حدود  24هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود با این شرایط
سرمایهگذاری در این بخش کاهش مییابد .اما معاون او خردادماه امسال
رقم بدهیهای این وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی و شبکه
بانکی کشــور را  28هزار میلیارد تومان اعالم کرده بود .اسفندماه سال
گذشته نیز مدیرعامل توانیر ،میزان بدهی دولت به پیمانکاران صنعت
آب و برق را  30هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.
ی وزارت نفت از همه ســنگینتر است .مدیرعامل شرکت ملی
بده 
نفت ایران در نشست خبری اردیبهشت سال جاری خود رقم بدهیهای
شرکت ملی نفت ایران را حدود  50میلیارد دالر اعالم کرده بود .بدهیای
 162هزار میلیارد تومانی که این شرکت را دچار بحران مالی کرده است.
وزیر اقتصاد چندی پیش گفته بود قرار است 30هزار میلیارد تومان از
اعتبارات یارانههای نقدی را کاهش دهند تا بتوانند با آن طلب پیمانکاران
را بپردازند .رقم دقیق بدهیها هرچه باشد قدر مسلم این است که عدم
پرداخت این بدهیها توســط دولت ،پیمانکاران بخش خصوصی و در

سلیمی :برنامههایی که در بودجه لحاظ شده بود عملیاتی شده و غیر از بودجه،
در قانون رفع موانع تولید نیز ساز و کارهایی طراحی شده است؛ صدور اوراق
مشارکت انجام شده و طی چند مرحله نیز طلب برخی را پرداخت کردهاند

مرحله بعد بانکها را با چالش مواجه کرده است .دولت توان بازپرداخت
بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند
و توان پرداخت مطالبات بانکها را .بانکها هم توان وصول مطالبات معوق
و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیالت به واحدها و پیمانکاران دیگر را
ندارند .آخرین رقم مطالبات معوق بانکی نیز ۸۴هزار میلیارد تومان عنوان
شده که با  ۲۴درصد از نقدینگی کل کشور برابر است.
ÁÁبدهیها پرداخت میشوند؟
«همسنگر شــما زخمیو خونین روی زمین افتاده است .هرجای
بدن او پر از ترکش و زخم است .حاال یک نفر هم با پوتین پایش را روی
ی گذاشته است .شما با اصرار از او میخواهید تا پایش
گلوی این زخم 
را بردارد و او هم قبول میکند .حاال چه اتفاقی رخ داده است؟ زخمی
درمان میشــود؟ خیر ،همه زخمها سر جایش هست و تنها پوتین از
روی گلوی او برداشته شده تا خفه نشود .وضع ما هم االن همین است».
تحلیلیکهفرهادنیلی،اقتصاددانومشاوراقتصادیرئیسجمهور،هفته
اول مردادماه در حاشیه نشستی در اتاق تهران درباره دوران پساتحریم
ایران ارائه داد ،یک ماه بعد در صحبتهای عباس آخوندی ،وزیر را ه و
شهرسازی تکرار شد .آخوندی قبل از پرده برداشتن از بدهی  ۳۰۰هزار
میلیارد تومانی دولت گفته بود« :همه ما واقفیم که شرایط پساتحریم
به معنی حل مشکالت ساختاری اقتصاد نیست؛ تحریم به معنی این
است که فردی دســت و پایش شکسته است و فردی دیگر گلوی او را
میفشارد؛ حاال با رفع تحریمها فشار از گلو برداشته شده ،ولی آیا دست
و پای شکسته درمان خواهد شد؟ البته همین که فشار برداشته شود
امکان درمان و زندگی بهتر نیز فراهم خواهد شد ».آخوندی این مقدمه
را پیش از صحبت از طرحهای دولت برای تسویه بدهی پیمانکاران بخش
خصوصی چیده بود .صحبتهای وزیر راه و شهرسازی ،جدیدترین اظهار
نظر یک مقام دولتی در این مورد است .او درباره نحوه تسویه بدهیها
گفته اســت« :تدبیری که دولت برای حل مشــکل بدهیهای خود
اندیشیده ایجاد بازار بدهی با استفاده از انتشار اوراق بهادار و واگذاری آن
به طلبکاران است تا با خرید و فروش این اوراق بتوانند آنها نیز بدهیهای

خود را به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کنند .قدم دیگر دولت
نیز تغییر چهره نظام بانکی کشور با استفاده از افزایش سرمایه و خارج
کردن داراییهای سمیاز بانکها است».
ی نمین ،نایب رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه
سید حسین سلیم 
اتاق تهران ،معتقد اســت دولت یازدهم برای تسویه بدهی پیمانکاران
خوب عمل کرده اســت .او به «آیندهنگر» میگوید« :بعد از ســالها
مطالبات معــوق ،باالخره در دولت روحانی تصمیم گرفته شــد تا این
بدهیها پرداخت شود .برای همین وصول بدهیها را در برنامه بودجه
گذاشتند تا بتوانند آن را سامان دهند ».او درباره نحوه تسویه بدهیها
نیز میگوید« :در برنامه بودجه مصوب شده تا دولت اوراق مشارکت صادر
کند و پول آنها را برای طلبهای پیمانکاران پرداخت کند .در بورس هم
شرایطی را ایجاد میکنند تا از طریق اسکنت کردن بتوانند مطالبات را
به طلبکاران برگردانند ».سلیمیمیگوید طی دو سال اخیر بدهی دولت
به پیمانکاران افزایش یافته است« :اگرچه رقم مطالبات مقداری افزایش
یافته اما عمده آن مربوط به سالهای پیشین و دولت قبلی بوده است ».او
میگوید پرداخت بدهی پیمانکاران تنها در حد حرف باقی نمانده است:
«برنامههایی که در بودجه لحاظ شده بود عملیاتی شده و غیر از بودجه ،در
قانون رفع موانع تولید نیز ساز و کارهایی طراحی شده است .صدور اوراق
مشارکت انجام شده و طی چند مرحله نیز طلب برخی را پرداخت کردهاند.
حتی شنیدهام عدهای هم برای وصول طلبهایشان اسکنت کردهاند».
در اليحه حمايت از توليد ،دولت پيشبيني كرده بخشي از بدهيهاي
خود را از طريق اوراق تسويه خزانه پرداخت كند .اوراق خزانه برگههایي
است كه در اختيار طلبكاران قرار ميگيرد تا از طريق آن بتوانند بدهيها
را با دولت تهاتر كننــد .از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از
بدهيهاي خود تا اندازهاي رهايي خواهند يافت .اقتصاددانان و فعاالن
اقتصادی اعتقاد دارند این روش بدون افزایش نقدینگی و تورم میتواند
باعث نقد شدن مطالبات بخش تولید شود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در سالهای گذشته یکی از دالیل
اصلی تعطیلی برخی از بخشهای تولیدی و شــرکتهای خصوصی،
بدهیهای دولت بوده است .اما حاال اظهارنظر کجدار و مریز مقامات و
رصد فعاالن اقتصادی از فضای کشور نشان میدهد پوتین از روی گلوی
سرباز زخمی ،باالخره برداشته شده است.

۳۰۰
هزار میلیارد تومان

بدهی دولت به
پیمانکارانبخش
خصوصی

۱۶۲
هزار میلیارد تومان

بدهی وزارت نفت
به پیمانکاران بخش
خصوصی

مصارف بودجه کل کشور طی سالهای  ۹۳و ( ۹۴ارقام به میلیارد ریال)
عنوان

قانون 93

الیحه 94

تغييرات (درصد)

ي
هزينها 

1،493،325

1،660،186

11.2

تملك دارایيهايسرمايهاي

412،509

477،694

15.8

تملكدارایيهايمالي

205،826

105،734

-48.6

از محل درآمدهای اختصاصی

238،425

429،964

80.3

مصارف شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی

5،971،258

5،966،670

-0.1

بودجه کل کشور

8،033،485

8،379،075

4.3

بدهی بخش دولتی به بانکها در دولت دهم
سال ۹۰

سال ۸۹

درصد تغییر

بدهی بخش دولتی

۳۳۰۷۵۹.۰۳

۴۴

۴۱۹۵۶۷.۴

دولت

۲۹۵۸۹۶.۶

۵۳.۶

۳۹۴۵۹۸.۱

شرکتها و موسسات دولتی

۳۴۸۶۲.۷

۵.۸-

درصد تغییر

درصد تغییر

سال ۹۱

درصد تغییر

سال ۹۲

۲۶.۸

۵۹۶۰۸۲.۳

۴۲.۱

۷۵۸۵۶۴.۱

۲۷.۳

۳۳.۴

۵۶۷۳۷۵.۰

۴۳.۸

۷۲۷۲۴۹.۸

۲۸.۲

۲۴۹۶۹.۱

۲۸.۴-

۲۸۷۰۷.۳

۱۵.۰

۳۱۳۱۴.۳

۹.۱
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دریچه
دریچه
یخزدگیصنعتی
در کارنامه مجوزهای صنعتی چه گذشت؟
بهاره چراغی

کارنامهصدورمجوزهایصنعتیدرچهارماهمنتهیبهتیرماهمردود
است.جدیدترینآمارهایمنتشرشدهازوزارتصنعت،معدنوتجارت
منفی بودن صدور این مجوزها را نشان ميدهد .این در حالی است که
براساس آمار اعالمشــده ،حتی توافق ایران با شش قدرت جهانی نیز
نتوانسته روند کاهشی صدور مجوز را که از ماههای پیش آغاز شده بود
بهبود بخشد .کارشناسان و فعاالن صنعتی امیدوار بودند که با حصول
نتایجمذاکراتروندصدورمجوزوسرمایهگذاریصنعتینیزبهبودپیدا
کند ،امیدی که با گذشت نزدیک به دو ماه از توافق ایران با گروه 5+1در
تيرماهنسبتبهخردادماهنیزتکرارشد.براساسآماراعالمشدهدرتيرماه،
درمجموع 1298فقرهجوازتاسیسصنعتیدرکشورصادرشدکهاین
میزان در ماه ماقبل آن افت بیش از 9درصدی را تجربه کرده است .آمار
اعالمشده بیانگر آن است که مجوزههای صادرشده در خردادماه برابر با
 1433فقره بوده است.
افتپشتافت
ÁÁ
روندمنفیصدورجوازتاسیسصنعتیتنهامنحصربهتيرماهنبود،به
طوریکهدرچهارماهابتداییسالجاریصدورجوازتاسیسصنعتیبا
افت نزدیک به 9درصدی همراه بوده است .مجوزهای صادرشده در این
مدتبرابربا 4هزارو 953فقرهبودهوایندرحالیاستکهدرمدتزمان
مشابه سال قبل در مجموع  5هزار و  435فقره جواز تاسیس صنعتی
صادر شده بود .از سوی دیگر اگرچه روند صدور جواز صنعتی در تيرماه
کاهشی بوده ،اما سرمایه پیشبینیشده برای این بخش در این مدت
روندیمثبتداشتهاست.درتيرماهدرمجموعبیشاز 115هزارمیلیارد
ریالسرمایهبرایمجوزهایصنعتیصادرهپیشبینیشدکهاینرقمدر
مقایسهبابیشاز 71هزارمیلیاردریالسرمایهگذاریپیشبینیشدهدر
مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 62درصد داشته است.

حتی توافق ایران با
شش قدرت جهانی
نیز نتوانسته روند
کاهشی صدور
مجوز را که از
ماههای پیش آغاز
شده بود بهبود
بخشد.کارشناسان
و فعاالن صنعتی
امیدوار بودند که
با حصول نتایج
مذاکرات روند
صدور مجوز و
سرمایهگذاری
صنعتینیزبهبود
پیداکند

Áاشتغال روی مدار منفی
Á

عالوهبرمجوزوسرمایهپيشبينيشدهصنعتیدرچهارماهمنتهی

تعداد مجوزهای صادرشده (فقره)
 4ماهه اول  4 94ماهه اول  93درصد تغییر

نام مجوز

تیر 94

خرداد 94

درصد تغییر

جواز تاسیس

1298

1433

-9.4

4953

5435

-8.9

پروانه بهرهبرداری صنعتی

433

447

-3.2

1473

1632

-10

گواهی کشف

74

83

-10.8

182

239

23.8

پروانه کشف

68

81

-16

239

300

-20.3

پروانه بهرهبرداری معدن

76

55

38.2

183

300

-39

مجوز برداشت

62

54

14.8

289

493

41.4

مجوز واحدهای صنفی

22752

مجوز نمایندگیهای خارجی 12
کارت بازرگانی

68

660

24822

-8.3

79691

68125

17

21

42.9

61

220

-72.3

663

-0.5

2294

2332

-1.6
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به تيرماه میزان اشتغال پيشبينيشده نیز روندی کاهشی داشته ،به
طوری که در این مدت برای  106هزار و  912نفر اشتغال پيشبيني
شده بود ،این در حالی است که در مقایسه با مدتزمان مشابه سال قبل
افت حدود 26درصدی داشته است؛ اشتغال پيشبينيشده برای این
بخش در چهار ماه نخست سال گذشته برابر با  143هزار و  815نفر
بوده است .در تيرماه نیز اشتغال پيشبينيشده نسبت به ماه ماقبل آن
روندی منفی داشــت ،در این ماه در مجموع برای  25هزار و  940نفر
شغل پیشبینی شد و این در حالی است که در تيرماه سال گذشته در
مجموع  30هزار و  459نفر شغل مد نظر قرار گرفته بود که این امر از
افت نزدیک به 14درصدی اشتغال در مجوزهای صنعتی حکایت دارد.
عالوهبرتعدادمجوزهایصادرهبرایپروانههایبهرهبرداریصنعتی
ایجادی در مدتزمان مورد بررســی ،مجوزهای صادره برای پروانه
بهرهبرداری صنعتی نیز با افت همراه بوده ،به طوری که در تيرماه سال
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد افت بیش از 3درصدی
در صدور پروانههای بهرهبرداری بودهایم .در این مدت تعداد پروانههای
بهرهبرداری صنعتی ایجادی صادرشده برابر با  433فقره بوده و این در
حالی است که در مدتزمان مشابه سال قبل نیز 447فقره پروانههای
بهرهبرداری صنعتی ایجادی صادر شده بود .بررسی روند پروانههای
بهرهبرداریصنعتیایجادیصادرهدرچهارماهمنتهیبهتيرماهدرسال
جاری نیز بیانگر افت 10درصدی این بخش بوده است.
Áشاخصهایي که در سرازیریاند
Á

عالوه بر جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری صنعتی در مدتزمان
موردبررسیمجوزهایصادرهبرایگواهیاکتشافنیزباافتیدرحدود
 11درصددرتيرماههمراهبودهاست،افتصورتگرفتهدراینبخشدر
چهار ماه منتهی به تیرماه نیز تکرار شد به طوری که با صدور 182فقره
گواهی کشف در چهار ماه منتهی به تیرماه در مقابل 239فقره گواهی
کشف صادره در مدتزمان مشابه سال قبل افتی نزدیک به 24درصد
تجربهشد.مجوزهایصادرهدربخشپروانهاکتشافنیزدرتيرماهباافت
 16درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است ،در چهار
ماه منتهی به تيرماه نیز پروانه اکتشاف صادره افت بیش از 20درصدی
داشته است .از سوی دیگر پروانه بهرهبرداری معدنی صادره نیز با وجود
رشدبیشاز 38درصدیدرتیرماهدرمجموعچهارماهمنتهیبهتيرماه
افتی 39درصدی را تجربه کرد .رشد این بخش در تيرماه را میتوان به
فال نیک گرفت تا شاید در ماههای آینده روند منفی این بخش جبران
شود .مجوز برداشت نیز که در تيرماه سال جاری در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل رشدی نزدیک به  15درصد را تجربه کرد در مجموع
چهار ماه با افتی بیش از 41درصد همراه بود.
امامجوزواحدهایصنفیصادرهدرچهارماهمنتهیبهتيرماهتنها
بخشی اســت که از گزند روند منفی در امان بوده ،به طوری که در
تيرماه سال جاری در مجموع  22هزار و  752مجوز برای واحدهای
صنفی صادر شد که در مقایسه با  24هزار و  822مجوز سال گذشته
این بخش افت حدود هشت درصد را تجربه کرد.

ایجاد اشتغال  3میلیون و  800هزار نفر براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت،
معدن و تجارت تا سال  1396این روزها موضوع گپ صنعتیها شده است؛ عددی که
در سال  1399باید به  4میلیون نفر برسد

ناگفتههایاشتغالصنعتی
پیشران راهبردی وزارت صنعت راه افتاد
ایجاد اشــتغال  3میلیون و  800هزار نفر براساس برنامه
راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا ســال  1396این
روزها موضوع گپ صنعتیها شــده است؛ عددی که در سال
 1399بایدبه 4میلیوننفربرسدوتاسال 1404نیزپيشبيني
شده که میزان اشتغال این بخش به  4میلیون و  500هزار نفر
خواهد رسید .این در حالی است که برای پیشبرد رشد اشتغال
صنعتی مولفههای مختلفی در نظر گرفته شده و در این میان
تولید بیشــتر در برخی از صنایع به معنای زنده شدن توسعه
اشتغالصنعتیخواهدبود.وزارتخانهگرفتارصنعتومعدنو
تجارتبرنامهايراهبردیدرسرميپروراندکهدرراسآنبرخی
ازتولیداتصنایعمانندشیمیایی،فلزاتاساسیووسایلنقلیه
جزو یکهتازان و توسعهآفرینان اصلی اشتغال صنعتی به شمار
ميآیند.ازدیدگاهوزارتخانهمزبوراینبهاینمعناخواهدبودکه
اینبخشهانیازمندسرمایهگذاریبیشتریبرایرشدتولیددر
نتیجهایجاداشتغالهستند .براساسآمارهایاعالمشدهبخش
صنعت،معدنوتجارتبیشازیکسومسهماشتغالکلکشور
را به خود اختصاص داده ،از این رو با برنامهریزی صحیح و تمرکز
برصنایعاشتغالزامیتوانعالوهبرحفظوضعموجودوافزایش
اشتغال بخش ،به کاهش نرخ بیکاری کشورنیز کمک کرد.
همچنین بر اساس شاخص سهم اشتغال بخش بر مبنای
اطالعات کارگاههای  10نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران،
رشــته فعالیتهای صنایع مواد غذایی و آشــامیدنی ،تولید
محصوالت کانی غیرفلزی ،وسایل نقلیه زمینی ،ریلی و دریایی
(خودروو،)...تولیدفلزاتاساسی،صنایعتولیدموادومحصوالت
شیمیایی و تولید منسوجات به ترتیب بیشترین نقش را در
اشتغالبخشداشتهاند.
 12پیشرانکداماند؟
ÁÁ
دوازده رشته فعالیتهای صنعتی که بیشترین نقش را در
شاخصهای منتخب از جمله سهم ارزش افزوده ،اشتغالزایی،
صادرات ،سهم از بازار ،مزیت نسبی و زنجیره تامین نیز دارد،
مشخص شــده که در این خصوص میتوان به صنایع تولید
فرآوردههای نفتی ،مواد و محصوالت شیمیایی ،محصوالت
کانی غیرفلزی ،وسایل نقلیه زمینی ،ریلی و دریایی ،معدن و
استخراج معدنی ،فلزات اساسی ،صنایع پیشرفته ،محصوالت
الستیکی و پالستیکی ،مواد غذایی و آشامیدنی ،ماشینآالت و
تجهیزات صنعتی و تولیدی ،نساجی و پوشاک و ماشینآالت
مولد و انتقال برق اشاره کرد .عالوهبر برنامه راهبردی در بودجه
سالجاری 4هزارمیلیاردتومانمنابعبرایکمکبهبرنامههای
اشتغالزا در نظر گرفته شده تا به این طریق فرصتهای شغلی
بیشتریدرعرصهفعالیتتولیدی(اعمازصنعتومعدن)ایجاد
شود ،رقميکه تزریق آن میتواند به خروج از رکود بخش تولید
منجرشود.

ریزودرشتاشتغالصنعتی
ÁÁ
پیشبینیهابرایوضعیتاشتغالدر 10سالآیندهدرحالی
است که براساس آمار اعالمشده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت از میان  32گروه فعالیت صنعتی ،برای طرحهای با
پیشرفت صفر تا 20درصد ،پیشبینی اشتغال برای 2میلیون
و  135هزار و  160نفر صورت گرفته اســت .برای طرحهای با
پیشرفت فیزیکی 20تا 40درصد نیز پیشبینی ایجاد اشتغال
برای  257هزار و  206نفر است .از سوی دیگر ،برای طرحهای
دارای پیشــرفت فیزیکی  40تا  60درصدی نیز  189هزار و
 341فرصت شغلی پيشبينيشده که این میزان اشتغال برای
طرحهای با پیشرفت فیزیکی 60تا 80درصدی به میزان128
هزار و 351نفر است.
درگروهمحصوالتغذاییوآشامیدنیهانیزبرایسالجاری
اشتغال  15هزار و  37نفری برای طرحهای با پیشرفت  80تا
 100درصدی پيشبينيشده است .سومین گروه صنعتی با
بیشترین پیشبینی اشتغال صنعتی با پیشرفت فیزیکی 80
تا  100درصد به گروه ساخت فلزات اساسی اختصاص دارد؛
برای این گروه ایجاد فرصت شغلی برای 12هزار و  852نفری
پيشبينيشده است .اما در طرحهای با پیشرفت فیزیکی 60
تا  80درصد نیز ساخت فلزات اساسی ،سایر محصوالت کانی
غیرفلزی و محصوالت غذایی و آشامیدنیها بیشترین میزان
پیشبینی اشتغال را به خود اختصاص دادهاند .میزان اشتغال
پيشبينيشده برای گروه ساخت فلزات اساسی بالغ بر 25هزار
و  428نفر ،در گروه سایر محصوالت کانی غیرفلزی  21هزار و
 827نفر و برای گروه محصوالت غذایی و آشامیدنیها نیز 16
هزار و 83نفر بوده است.

صنعت،معدن
و تجارت بیش
از یکسوم
سهماشتغال
کل کشور را به
خود اختصاص
داده ،از این رو
با برنامهریزی
صحیح و تمرکز بر
صنایع اشتغالزا
میتوان عالوه
بر حفظ وضع
موجود و افزایش
اشتغال بخش ،به
کاهش نرخ بیکاری
کشورنیزکمک
کرد

پیشبینی اشتغال طرحهای در دست اجرا به تفکیک گروه صنعتی
گروه فعالیت پیشرفت (درصد)

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

کشاورزی

909

-

-

-

15

استخراج سایر معادن

15686

513

203

336

673

محصوالت غذایی و آشامیدنی

348567

37998

27816

16083

15037

منسوجات

84354

10830

16098

13516

9714

کاغذ و محصوالت کاغذی

61332

6762

4177

3975

3358

محصوالتپتروشیمی

164152

27795

13582

7338

11649

پالستیک و الستیک

139664

15435

13424

7769

6825

کک و فرآوردههای حاصل از نفت

54375

3411

2181

2506

8418

فلزات اساسی

253117

41712

28167

25428

12852

ماشینآالت و تجهیزات

105613

11168

12077

5240

6672
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دریچه

تولیدبیتولید
چهار ماه به روایت آمار
نبض تولید کندتر شــده و همچنان این رکود است که در صحنه
رشد اقتصادی بهخوبی در حال نقشآفرینی است .رکود که روزگاری
با همتای خود ،تورم جوالن ميداد حال تنها شده و تورم با رسیدن به
نرخ  15.4درصدی در لیســت بهبودیافتگان شاخصهای اقتصادی
قرار گرفته است.
آمارهای اعالمشــده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
وضعیت تولید  30محصول منتخب صنعتی در چهار ماه منتهی به
تيرماه از تعمیق بیش از پیش رکود در بخش تولید حکایت دارد .افت
تولید محصوالت منتخب صنعتی در مدتزمان مورد بررسی در حالی
است که وزارت صنعت در فصل بهار نسبت به شدت گرفتن این روند
هشدار داده بود .براساس آمار اعالمشده در چهار ماه منتهی به تیرماه
نسبتبهمدتمشابهسالقبلازمجموع 30محصولمنتخبصنعتی
 19محصول افت تولید را تجربه کردند ،این در حالی است که تولید
این محصوالت در تيرماه نسبت به خرداد سال جاری افت بیشتری را
تجربه کرده است .براســاس آمار اعالمشده در تیرماه  21محصول با
افت تولید مواجه بودهاند و تنها  9محصول رشدی اندک را ثبت کردند.
انتظار برای دسترسی به مواد اولیه ارزانقیمت و بعضا تکنولوژی جدید
ت دالیلی است که فعاالن
از یک سو و انتظار خریداران برای کاهش قیم 
صنعتی افت تولید صورتگرفته در چهار ماه منتهی به تیرماه را به آن
نسبت میدهند .فعاالن صنعتی این وضعیت را نگرانکننده توصیف و
اعالممیکنندکهباکاهشتدریجیتولید،مطمئنادوبارهصنعتکشور
با رشد منفی روبهرو خواهد شد .تحریک تقاضا و اجرای سیاستهای
رکودزدایی از جمله راهکارهایی اســت که فعاالن صنعتی معتقدند
میتواند روند تولید را بهبود ببخشد.
صنعتگرانپیشران
ÁÁ
براساس آمار اعالمشده از سوی وزارتخانه محمدرضا نعمتزاده،
از میان  30محصول منتخب صنعتــی در چهار ماه منتهی به تيرماه

آمارهای
اعالمشده از سوی
وزارت صنعت،
معدن و تجارت از
وضعیت تولید30
محصولمنتخب
صنعتی در چهار
ماهمنتهیبه
تيرماه از تعمیق
بیش از پیش
رکود در بخش
تولیدحکایت
دارد؛ از مجموع
 30محصول
منتخبصنعتی
 19محصول افت
تولید را تجربه
کردند

کمباین ،نخ فالمنت پلیاستر ،انواع ســواری ،نخ سیستم پنبهای و
ترکیبی الیاف مصنوعی و کامیون کشنده بیشترین رشد تولید را تجربه
کردهاند .رشــد چهارماهه این محصوالت در حالی است که تمام این
محصوالت در تيرماه نسبت به خردادماه افت تولید داشتهاند.
آمار اعالمشده بیانگر آن است که تولیدکنندگان کمباین در این
مدت رشدی حدود 134درصدی را ثبت کردهاند؛ رشدی که در تیرماه
نسبت به ماه قبل نیز افت96درصدی داشته است .نخ فالمنت پلیاستر
نیز که در مدتزمان مورد بررسی رشد حدود 34درصدی را ثبت کرده،
در تيرماه نسبت به خردادماه با افت  15درصدی در تولید مواجه بوده
است .اما خودرو سواری بهعنوان سومین محصول که از آن در کنار فوالد
ي بهعنوان محصول استراتژیک یاد میشود
خام و محصوالت پتروشیم 
نیز با وجود رشد بیش از  17درصدی در چهار ماه منتهی به تیرماه ،در
تيرماه نسبت به ماه قبل افت بیش از  8درصدی را تجربه کرد.
سراشیبیتولید
ÁÁ
از سوی دیگر بر اساس آمار اعالمشده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت میان  19محصول منتخب صنعتی که در مدتزمان مورد
بررسی افت تولید را تجربه کردند ،وانت ،تراکتور ،ماشین لباسشویی،
الیاف اکریلیک و انواع تلویزیون تخت بیشــترین افت تولید را تجربه
کردند .براساس آمار اعالمشده وانت در مدتزمان مورد بررسی افتی
حدود  49درصد را تجربه کرد و به این طریق بیشترین افت تولید را در
مدتزمان مورد بررسی میان محصوالت منتخب صنعتی به نام خود
ثبت کرد .افت تولید این محصول در چهار ماه منتهی به تيرماه در حالی
است که در تیرماه نسبت به خردادماه تولیدکنندگان وانت توانستند
به رشد نزدیک به  5درصد دست پیدا کنند.تراکتور دومین محصول
صنعتی است که در مدتزمان مورد بررسی افت تولید حدود 48درصد
را تجربه کرد .تولید تراکتور در تیرماه نسبت به خردادماه نیز با افت بیش
از  31درصدی همراه بوده است.

آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی
نام محصول

واحد سنجش

تیر 94

خرداد 94

درصد تغییر

 4ماهه اول 94

 4ماهه اول 93

درصد تغییر

انواع سواری

هزار دستگاه

84.66

92.5

-8.5

329.055

279.852

17.58

وانت

هزار دستگاه

7.04

6.7

4.8

22.905

44.854

-48.93

کامیون کشنده

هزار دستگاه

0.67

1.1

-37

3.874

3.44

12.62

کمباین

دستگاه

11

280

-96.1

374

160

133.75

تراکتور

دستگاه

789

1145

-31.1

3829

7426

-48.44

روغن نباتی

هزار تن

118.29

135.1

-12.4

485.531

482.892

0.55

دارو

میلیارد عدد

3.30

3.3

0.3

11.633

11.635

-0.02

الستیک خودرو

هزار تن

15.8

16.1

-6.6

62.12

75.74

-17.98

کاغذ

هزار تن

48.23

51.6

-6.5

188.205

200.151

-5.97

نئوپان

هزار متر مکعب

43.22

58.9

-26.6

252.634

345.014

-26.78
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ایران در ماراتن جهانی رشد تولیدات صنعتی با رشد  9.7درصدی تولیدات در میان 118
کشور جهان در رتبه هفدهم قرار گرفته است؛ در این رتبهبندی ایران گوی رقابت را از برخی
غولهای صنعتی ربوده و باالتر از کشورهایی مثل چین ،انگلیس ،آمریکا و فرانسه قرار گرفته است

سبقتایرانازغولهایصنعتی
برنده ماراتن رشد تولیدات صنعتی چه کشوری است؟
ایران در ماراتن جهانی رشــد تولیدات صنعتی با رشــد 9.7
درصدی تولیدات در میان  118کشور جهان در رتبه هفدهم قرار
گرفته است .این در حالی است که این بار ایران در این رتبهبندی
گوی رقابت را از برخی غولهای صنعتی ربوده و باالتر از کشورهایی
مثل چین ،ترکیه ،انگلیس ،آمریکا و فرانسه قرار گرفته است .اما در
هفته دوم شهریورماه اتاق تهران گزارشی مبنی بر رشد تولیدات
صنعتی منتشر کرد که طبق آن توسعه تولیدات صنعتی با افت19
درصد همراه بود.
با این حــال آمارهای منتشرشــده از گزارشهای بانکهای
مرکزی نشان ميدهد ایران از نظر تولیدات صنعتی در سهماهه
نخست سال جاری میالدی در رتبه  17جهان قرار داشته است.
در میان  118کشوری که آمار تولیدات صنعتی آنها در سهماهه
نخست 2015مورد بررسی قرار گرفته تنها 16کشور رشد بیشتری
نسبت به ایران در تولیدات صنعتی خود داشتهاند.
از سوی دیگر رشد تولیدات صنعتی ایران که در پی تحریمها
بهشدت کاهش یافته بود در سهماهه نخست  2015به  9.7درصد
رسیده است و به گفته برخی از کارشناسان این عدد ميتواند شروع
دوبارهای برای تولیدات صنعتی در کشــور باشد .اما این موضوع
پیششرطهایی هم دارد که تامین نقدینگی الزم برای بنگاههای
کوچک و متوسط ميتواند از آن جمله باشد.
رکورددار رشد تولیدات صنعتی
ÁÁ
تولیدات صنعتی ایران در ســالهای  1975تا  2015به طور
متوسط رشد  6.19درصدی داشــته است .رکورد رشد تولیدات
صنعتی ایران مربوط به ســهماهه چهارم  1979است .تولیدات
صنعتی ایران در این دوره  102.82درصد رشــد داشــته است.
کمترین رقم رشد تولیدات صنعتی ایران مربوط به سهماهه چهارم
 1978بوده که منفی  61.29درصد گزارش شده است.
بر اســاس گزارش بانکهای مرکزی ،نیجر بیشــترین رشد
تولیدات صنعتی در جهان طی سه ماهه نخست  2015را داشته
است .رشد تولیدات صنعتی نیجر در این دوره  55.5درصد اعالم
شده است.
مالی با رشد  38.28درصدی در رتبه دوم و موزامبیک با رشد
 28.77درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند .کشورهای
قرقیزستان ،ماکائو ،بروندی ،ایرلند ،کوبا ،مغولستان ،و نیکاراگوئه
به ترتیب رتبههای چهارم تا دهم را از نظر رشد تولیدات صنعتی در
جهان طی سهماهه نخست  2015داشتهاند.
در میان 118کشور جهان 38،کشور در سهماهه نخست2015
رشد منفی در تولیدات صنعتی خود داشــتهاند که از آن جمله
عبارتاند از :ایتالیا منفی 0.3درصد ،فنالند منفی 1.1درصد ،سوئد
منفی  1.9درصد ،کانادا منفی  2درصد ،هلند منفی  2.6درصد،
روسیه منفی  4.7درصد ،و برزیل منفی  8.9درصد.

رشد تولیدات صنعتی برخی کشورهای دیگر عبارت است از:
دانمارک  10.6درصد ،چین  6درصد ،ترکیه  5.5درصد ،اسپانیا
 4.5درصد ،اردن  3.9درصد،الجزایر  3.4درصد ،پاکستان 2.98
درصد ،عربستان  2.7درصد ،استرالیا  2.71درصد ،انگلیس 1.7
درصد ،آمریکا  1.3درصد ،فرانسه  1درصد.
ÁÁتوسعه یافته ترین کشورها
از سال  1961ســازمان توسع هوهمکاریهای اقتصادی اروپا،
با ارائه آمارهایی ،وضعیت اقتصادی و روند پیشرفت و توسعه در
کشورهای واقع در این حوزه را تشریح میکند .این سازمان حدود
 10سال است که با بررسی و ارزیابی سایر شاخصهایی از جمله
مسکن ،امنیت و حتی محیطزیست وضعیت هریک از این کشورها
را مورد بررســی قرار میدهد .اولین تحقیقات صورت گرفته در
اکتبر  2011با در نظرگرفتن  11شــاخص در  34کشــور مورد
بررسی قرار گرفت.
اما در آمارهای ارائهشده از سوی این سازمان بهترین کشورها
برای کارکردن سوئیس در رتبۀ نخست کشورهایی قرار دارد که
به راحتی میتوان در آن کار یافت .نرخ اشتغال به میزان جمعیت
رقم  79درصد را در این کشور نشان میدهد و نرخ بیکاری سالیان
متمادی است که از  1،46درصد تجاوز نکرده است.
سوئیس در این دو شاخص از برخی کشورها همچون ایسلند
جلوزدهاست .سوئیس مشــخصههای مهم دیگری نیز دارد و آن
سهولت یافتن شغل برای جوانان است .از سویی ثبات کار در این
کشور در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد و حتی از استانداردهای
سازمان توسعه و همکاری اروپا نیز جلوتر است.
فرانسه در شاخص کار در میان  36کشور در رتبۀ  19قرار دارد.
نرخ اشتغال در فرانســه رقم  64درصد را نشان میدهد و میزان
بیکاران بیش از یکسال با رقم  3،74درصد این کشور را در لیست
 10کشــور مهم مورد مطالعه قراردادهبود .کشورهای سوئیس،
هلند ،نروژ ،لوکوزامبورگ و ایسلند در این شاخص در رتبۀ اول تا
پنجم قرار دارند.
اما در انتهای این جدول کشورهای ترکیه ،استونی ،اسلواکی،
اسپانیا و شــیلی قرار دارند که نرخ اشتغال قابل توجهای ندارند و
شاخص آنان در شرایط مطلوبی بهسرنمیبرد .این در حالی است
که آمریکا با حقــوق  37708دالر( 29828یورو) درآمد خالص
ســاالنه برای خانوارها ،در رتبۀ اول بهتریــن درآمدها قرار دارد.
فرانسه به لحاظ سطح درآمد در رتبه دهم در اروپا قرار دارد ،درآمد
ساالنه خانوارها به طور متوسط رقم  21990یورو را نشان میدهد.
ایاالت متحده امریکا ،لوگزامبورگ ،سوئد ،بلژیک و کانادا به ترتیب
رتبههای اول تا پنجم را درباالترین درآمدها ازآن خود کردهاند.
این در حالی است که برزیل ،شیلی ،ترکیه ،مکزیک ،استونی در
قعر کشورهای با حقوق باال قرار گرفتهاند.

جدول رشــد تولیدات صنعتی در
 5کشــور اول و آخر دنیا و بعضی
کشورهای مطرح
کشور

رشد تولیدات
صنعتی

نیجر

55.5

مالی

38.28

موزامبیک

28.78

قزاقستان

21.4

ماکائو

20.6

چاد

14.5

ایران

9.7

چین

6

ترکیه

5.5

اسپانیا

4.5

مالزی

4.3

هند

3.8

عربستان سعودی 2.7
انگلستان

1.5

امریکا

1.3

فرانسه

1

عراق

0.9

ونزوئال

0.81

سنگاپور

6.1-

فیلیپین

7.3-

موریتانی

7.53-

برزیل

8.9-

ماالوی

10.5-
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جهانمنا
گشایش مرزهای اقتصادهای بزرگ اروپا  به روی پناهجویان

بازار کار اروپا
پناهگاهپناهجویان
اتحادیه پذیرفت که با بحران مهاجرت روبهرو است

پلیس مرزی اروپا به مهاجران غیر قانونی آب میرساند
عکسNewsweek :
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قاره اروپا در یک سال اخیر مدام در حال بحث درباره بحران مهاجرت
بوده اما هیچگاه مثل هفته های اخیر ،در دنیای واقعی این بحران را لمس
نکرده بوده است .از زمان جنگ داخلی یوگسالوی در دهه  ،1990اروپا هرگز
شاهد این همه پناهجو نبوده و حتی کسانی گفته اند که از زمان جنگ جهانی
دوم به این سو ،چنین تعداد پناهجو و مهاجری بی سابقه بوده است .در هر

حال ،پناهجویانی که در هفته های اخیر در مجارستان معطل مانده بودند ،به
همراه تالش رسانه ای فعاالن حقوق بشر و پیدا شدن جسد کودک سه ساله
اهل کوبانی در سواحل بدروم در ترکیه ،اقتصادهای بزرگ اروپا مثل آلمان
را وادار کرد که مرزهای خود را به نام انسانیت بگشایند و پناهجویان را به
داخل راه دهند.
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پذیرفتنبحرانمهاجرتتوسطاروپا
رکگویی مجارستان اتحادیه اروپا را به واکنش واداشت و در اینجا نیز آلمان نقش محوری دارد

ماجرای اوکراین،
بحران یونان و
مسئلهمهاجرت،
نشان میدهد که
آلمان چقدر در
اروپا قدرتمند
شده و چقدر
دولت آلمان نقش
مرکزی در پاسخ
به سواالت بزرگ
اروپا دارد

در چند هفته گذشته ،مجارستان به عنوان خط مقدم بحران مهاجرت
در اروپا ظاهر شد .نخســتوزیر این کشــور که تالش میکرد تمایالت
شــهروندانش را نمایندگی کند ،تا مدتها اجازه انتقال مهاجرانی را که از
جنگ داخلی ســوریه فرار کرده بودند یا از جاهای دیگر خود را به یونان و
سپس مجارستان رسانده بودند ،نداد .امسال این کشور به یک خط ارتباطی
مهاجران تبدیل شده است .این مهاجران امیدوار بودند که از مجارستان
به کشورهایی نظیر آلمان یا سوئد بروند اما در ایستگاه راهآهن بوداپست
روزها سرگردان مانده بودند و اجازه حرکت به سمت غرب اروپا را نداشتند.
مسئله این بود که دولت مجارستان تالش میکرد مهاجران را وادار کند
فرمهای مهاجرت و پناهندگی را برای ادامه مسیر خود پر کنند اما بینظمی
و اختاللی که در آنجا راه افتاده بود ،اجازه این چنین فرآیندهای اداری را
یداد .اتفاق بسیار مهمیکه رخ داد ،این بود که کودکی سهساله ،غرقشده
نم 
در سواحل ترکیه پیدا شد که اهل کوبانی بود و پدر و مادرش برای مهاجرت
به کانادا ،سوار قایق شده بودند اما نهایتا آب جسد کودک را به ساحل ترکیه
رسانده بود .عکس کودکی که دمر روی زمین افتاده بود و موجها از رویش رد
میشدند ،بهسرعت در رسانههای جهان و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت
و خشم عمومیرا برانگیخت .فشار افکار عمومیبه حدی بود که کشورهای
اروپایی که مهاجران را در مجارستان معطل نگه داشته بودند ،باید سریعا
تصمیم می-گرفتند .نهایتا آلمان و اتریش که همسایه مجارستان است،
مرزها را باز کردند و پس از حدود یک سال بحث و جدل در اتحادیه اروپا بر
سر مهاجرت و کشته شدن و دستگیری بسیاری از مهاجران غیرقانونی که از
یونان به اروپا میآیند ،اروپا پذیرفت که با بحرانی در زمینه مهاجرت روبهرو
است .نخستوزیر مجارستان ،ویکتور اوربن ،به همراه بسیاری از کشورهای
اروپای شرقی ،با پذیرش مهاجران در اتحادیه اروپا مخالف هستد .با این حال،
بسیاری از رهبران اروپایی مثل آلمان و کمیسیون اروپا با این کار موافقاند
و اعالم کردهاند که میزان جایابی برای پناهجویان را در کشورهای مختلف
اروپایی افزایش خواهند داد و امسال به  160هزار مورد خواهند رساند .این

پناهجویان منتظر سوار شدن به قطار به مقصد غرب اروپا /عکس :رویترز

74

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهل ،مهر 1394

در حالی است که تنها در همین امسال حدود 350هزار پناهجو از کشورهای
یونان و ایتالیا خود را به اروپا رساندهاند و شانس خود را امتحان میکنند تا
بلکه بتوانند در جایی از این قاره ساکن شوند .اتریش و آلمان در  14مهر ماه
مرزهای خود را به روی هزاران نفر از مهاجران جان به لب رسیده باز کردند.
چند قدم مانده به مرز اتریش ،پناهجویان غــرق در باران ،با اتوبوسهای
تندرو و قطار بهســرعت در حال رفتن به وین هستند؛ جایی که کسانی
میگویند از آنجا به سوی آلمان هدایت خواهند شد .آلمان در اولین روز باز
کردن مرزهایش ،اعالم کرد که بیش از  10هزار نفر از پناهجویان را اسکان
خواهد داد .اما در روزهایی که اروپا تحت فشار پذیرش پناهجویان در بحران
مهاجرت بیسابقه از جنگ یوگسالوی در دهه  1990به این طرف است،
انتظار میرود که تعداد افراد بسیار بیشتری از مرز رد شوند.
نیمه شبی که دولت مجارستان پناهجویان را با حدود 100اتوبوس به مرز
اتریش و آلمان رساند ،بوداپست ،پایتخت این کشور ،تقریبا خالی از مهاجران
شده بود ،اما ایستگاه راهآهن دوباره پر از پناهجویان جدیدی شد .صدها نفر
با پای پیاده نیز به سمت مرز اتریش حرکت کردند .در اوج ساعتهایی که
مقامات مسئول در مجارستان مانع سوار شدن تعدادی از مهاجران به قطاری
که در آلمان میرفت شده بودند ،تقریبا در ایستگاه کلتی در بوداپست یک
درگیری شدید رخ داد .بیرون از ایستگاه ،مهاجران شعار میدادند« :آلمان،
آلمان» .در بحران مهاجرت تابستان امسال ،برای چندمین بار آلمان خود را
در مرکز داستان پرماجرای اروپا یافت؛ همان طور که در بحران تمامنشده
بدهی یونان و تقابل با روسیه بر سر اوکراین نیز همین نقش را داشت .آلمان
با ثروت و قدرت فراوان خود و در غیاب رهبری بروکسل و دیگر دولتهای
اتحادیه اروپا ،نقش رهبری این قاره را بر عهده گرفته است .در حالی که آلمان
تقال میکند که یک اتفاق نظر برای بحران مهاجرت پیدا کند ،یک تحرک
مشابه نیز به موازات آن جریان دارد؛ برلین شرکای خود را به این سمت سوق
میدهد که با قوانینی زندگی کنند که هیچکسی راغب نیست از آنها تبعیت
کند .این تنش که از جهتی ،به وسیله دو بُع ِد بحران مهاجرت و یونان درست
شده ،دو سوی یک مسئله واحد هستند .در یونان که بزرگترین بدهکار در
اتحادیه اروپاست ،مردم این کشور با اعتبار آلمان حمایت میشوند و از سوی
دیگر ،وقتی که اقتصاد این کشور به بحران منجر میشود ،آلمان کشوری
است که بهشدت انتظار دارد سیاستهای ریاضت اقتصادی در یونان اعمال
شود .به طور مشابه ،مردمیکه در کشورهای شرقی اروپا زندگی میکنند،
این اجازه را دارند که با اتصال به اروپا ،به بازارهای آلمان دسترسی داشته
باشند اما وقتی که بحث بحران مهاجرت پیش میآید ،همین آلمان است
که از کشورهای اروپای شرقی میخواهد تعداد مهاجران را محدود کنند و
ب ه غیراروپاییها اجازه ورود به اروپا را ندهند .کریستوفر شولت ،تحلیلگر
در روزنامه اشپیگل مینویســد« :ماجرای اوکراین ،بحران یونان و مسئله
مهاجرت ،نشــان میدهد که آلمان چقدر در اروپا قدرتمند شده و چقدر
دولت آلمان نقش مرکزی در پاسخ به سواالت بزرگ اروپا دارد ».اما مسئله
اینجاست که شولت میگوید فکر نمیکند که مقامات آلمان ،بهخصوص
صدراعظمش ،از داشــتن این نقش راضی نیستند و ترجیح میدهند که
دیگران در این رهبری مشارکت داشته باشند.
منابع :اکونومیست ،رویترز ،نیویورک تایمز

تاثیر کاهش رشد اقتصادی چین در هزینه کردن یا سرمایهگذاری برای تقاضا در طول زمان مشخص خواهد شد .بنابراین به جای
پیشبینی آژانس بین-المللی انرژی که گفته است تقاضای نفت در سال جاری و سال آینده  350هزار بشکه در روز افزایش خواهد
داشت ،تخمین زده شده است که تقاضای نفت امسال ثابت بماند و در سالهای  2016و  2017نیز به میزان ناچیزی افزایش یابد.

چرخهبازارنفتچقدرطولمیکشد؟

کاهش مازاد تولید و رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا دستکم پنج سال زمان میبرد
نفت اکنون در دوره مازاد تولید ،یک کاال با قیمت چرخهای
است .بر اساس گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی ،اختالف
عظیم تولید نفت با مصرف آن در سطح جهانی که به 3میلیون
بشکهدرروزرسیده،دلیلاصلیسقوطقیمتنفتدرفصلدوم
سال جاری بوده است .سوال تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان
و سرمایه-گذاران این است که چقدر طول خواهد کشید تا
قیمتها دوباره باال برود؟ نکته اساسی این است که بازار نفت
متعادل ،در هر زمانی با تصمیمهای سیاسی به هم ریخته است.
عربستان سعودی برای رسیدن به بیشترین سهم بازار و مواجه
کردن دیگران با بیشترین ضررها ،برای حفظ ثبات در منطقه و
پادشاهی خود ،ممکن است که تولید نفت خود را کاهش دهد و
به موازنه جدیدی دست پیدا کند .عربستان تحت فشار شدید
اعضای دیگر اوپک است اما ریاض همچنان از خود مقاومت
نشان میدهد و به نظر میرسد که تولید در همین سطح در
عربستان باقی بماند و ملک ســلمان عبدالعزیر آل سعود و
فرزندانش ،در آینده سیاستهای کنونی خود را ادامه دهند.
نگاه از زاویــه تولید ،این چشــمانداز را به ما میدهد که
دستکم تا دو ســال آینده ،تولید نفت افزایش داشته باشد.
در  12ماه آینده ،ایران بهآهستگی تولید و صادرات نفت خود
را افزایش خواهد داد .این کار ،حدود  400تا  600هزار بشــکه
نفت را به تولید روزانه نفت جهان اضافه خواهد کرد .بریتیش
پترولیوم و چند شــرکت آمریکایی ،تمایل فراوانی دارند که
وارد ایران شــوند و اگر تحریمها برداشته شود ،ایران بسیار
مایل است که تولید و صادرات خود را بیشتر نیز افزایش دهد.
براساس تخمینهای احتیاطآمیز ،تولید نفت ایران تا انتهای
سال  ،2017یک میلیون بشکه افزایش خواهد داشت .از سوی
دیگر ،به دلیل آشوب در لیبی و ناامنی در عراق ،بهخصوص در
اقلیم کردستان تولید نفت در این نواحی افزایش نیافته است  .
اما حال ســوال دیگری پیش میآید؛ آیا چند هفته ثبات در

بازار و باقی ماندن قیمت نفت در حدود بشکهای  50دالر که
بهروشنی نشاندهنده یک روند کاهشی از شش ماه گذشته
بوده ،از تولید نفت در آمریکا یا هر جای دیگری خواهد کاست؟
در مورد نفت شــیل ،تولید خیلی منعطف است و بهسادگی
میتواند کاهش پیدا کند .مسئله اینجاست که آیا تولید نفت
میتواند هزینه  40تا  45دالری برای استخراج هر بشکه نفت
را پوشش بدهد؟ کسی نمیتواند در این باره مطمئن باشد اما
باید گفت که هزینههای تولید نفت شیل در آمریکا تا دو سال
آینده 20درصد کاهش خواهد یافت  .ماجرا از زاویه تقاضا چطور
است؟ آژانس بینالمللی انرژی تخمین زده است اقتصادهایی
که دارای رشد بیشتری هســتند ،تولید خود را در نیمه دوم
امسال و در طول سال  ،2016کاهش دهند .اما این پیشبینی
قبل از اطمینان از کاهش رشد اقتصادی در چین انجام شده بود
و حاال به کار نمیآید .در بسیاری از سالهای دهه گذشته ،چین
به موتور رشد اقتصاد جهان ،نهتنها در آسیا بلکه در کشورهای
بزرگ غربی مثل آلمان ،تبدیل شده بود .در بازار نفت ،چین
همچنان منبع عمده رشد تقاضای نفت باقی خواهد ماند؛ در
حالی که تقاضا در آمریکا ،اروپا و ژاپن بدون تغییر و حتی نزولی
خواهد بود   .اگر ریاض با سیاستهای فعلی جلو برود ،دستکم
در دو سال آینده مازاد کنونی تولید بر تقاضا ادامه خواهد یافت.
اگر عرضه و تقاضا در بازار نفت به تعادل هم برسند ،بازار باید با
ارزش سهام در بازارهای بورس دست و پنجه نرم کند .بنابراین
چرخهبازارنفتتنهازمانیبازخواهدگشتکهبهتاخیرانداختن
پروژههای نفتی جدید در تولید کل تاثیر داشته باشد .در حال
حاضر بسیاری از پروژههای نفتی با تاخیر مواجهاند و در ماههای
آینده نیز به این میزان افزوده خواهد شد .اما تا پروژههای در
حال تولید نفت از کار بیفتند و پروژههای به تاخیر افتاده مورد
نیاز باشند ،دستکم پنج سال طول خواهد کشید.

نیکباتلر

تحلیلگر بازار نفت

تا پروژههای در
حال تولید نفت
از کار بیفتند و
پروژههای به
تاخیر افتاده
مورد نیاز باشند،
دستکم پنج سال
طول خواهد
کشید

منبع:فایننشیالتایمز
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جهانمنا

چراگوگلشرکتمادر«آلفابت» رادرستکرد؟
بسیاری از ماموریتهای برند یک موتور جستوجو با اهدافش همخوان نبوده است

کوین لین کلر

استاد بازاریابی در کالج
دارتماوث

با ایجاد شرکت
مادر «آلفابت» ،برند
گوگل استراتژی
دوگانه خود را
مرزبندی کرد و
اجازه داد که هردو
شرکت ،راه خود را
بروند و دنیاهای
متفاوت خود را
داشته باشند
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برند گوگل یکی از باارزشترین برندهای جهان است .در سال ،2014
موسسه «اینترنت برند» ارزش گوگل را 107.43میلیارد دالر ارزیابی کرد که
تنها برند اپل را از نظر ارزش جلوی خود داشت .یک آدم منطقی ممکن است
از خود بپرسد اگر گوگل یک برند بهخوبی شناخته شده است ،چرا با معرفی
برند مادر آن که «آلفابت» باشد ،باید پا در آبهای گلآلود گذاشت؟ برای
کمک به پاسخ دادن به این سوال ،داستان دو برند دیگر یعنی «استارباکس»
و «ویرجین» مفید خواهد بود .در ابتدای قرن جاری میالدی« ،استارباکس»
دو دهه رشد چشمگیر را پشت سر گذاشته بود و شروع کرد به فعالیتهایی
که به حوزه کاری آن ،یعنی فروش قهوه ،مربوط نبود؛ مثال شــرکتهایی
تاسیس کرد که مبلمان را به صورت آنالین بفروشند.
نگرانیها بر سر نبود تمرکز در این شرکت ،باعث شد وال استریت به آن
فشار بیاورد و سهامش به قدری کاهش پیدا کرد که در یک روز 28 ،درصد
از ارزش سهام «استارباکس» کم شد و سرمایهگذاران  2میلیارد دالر ضرر
کردند .نشانههای منفی که شرکت از بازار مالی گرفت ،باعث شد که دوباره
به حوزه سنتی خود یعنی فروش و سرو قهوه بازگردد .اما دوباره تالش کرد که
در حوزههای مختلفی که مربوط به قهوه بود ،کار کند .مثال قهوه آماده تولید
کند یا از راه دور با مشتریان خود تماس بگیرد .باز هم مشتریان این شرکت
کم شدند و دوباره «استارباکس» ناچار شد که به ریشههای خود بازگردد و
بر سرو قهوه تازه تمرکز و جبران مافات کند.
اما شرکت «ویرجین» به طور کلی با «استارباکس» متفاوت بود چون از
همان ابتدا ،در هفت حوزه مختلف کار میکرد و تمرکزش تنها بر یک حوزه
نبود .حوزه فعالیت «ویرجین» از صنعت سرگرمیو لوازم لوکس تا مخابرات
و سفر را شامل میشد .شعار شرکت این بود که به نیازهای مشتری پاسخ
میدهد و حوزههایی که مشتریانش در آن کاال یا خدماتی را میخواهند ،در
آنجا حاضر است تا احتیاجات مشتریان خود را تامین کند .بنابراین چنین
برندی با چنین هدفی ،باید در حوزههای بسیار متنوعی فعالیت کند .این
کار بسیار سخت بود و در عمل هم برای برند «ویرجین» مشکلساز شد.
مسئله اینجا بود که این شرکت ،محصوالتی را تولید میکند که مورد نیاز
مشتریانخودنبودوهیجانآنهارابرنمیانگیخت.یکبرندمثلیکحساب
بانکی است که با ابتکارات و نوآوریها به آن حساب پول ریخته میشود اما
اگر محصوالت بدی عرضه شوند ،عمال از آن حساب برداشت میشود و اگر
جریان محصوالت نامطلوب ادامه پیدا کند ،این حساب مقروض خواهد شد.
این اتفاق برای «ویرجین» رخ داد .مدیران گوگل با هوشــمندی بسیار از
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تاریخچه دو برند «استارباکس» و «ویرجین» درس گرفتند .آنها استراتژی
خانهای از برندها را پیش بردند؛ به این معنی که موتور جستوجوی گوگل
در کنار دیگر برندها مثل عینک گوگل یا «گوگل پلی» ،همه در یک خانه
از برندها باشند که ترکیبی از برندهای مختلف با حوزههای کاری مختلف
خواهد بود .این خانه از برندها همان شرکت مادر «آلفابت» است که حاال
موتور جستوجوی گوگل زیرمجموعه آن است و باید گفت که حاال دیگر
برندی با نام کلی گوگل وجود ندارد .اســتراتژی برند پیوندی غیرمعمول
نیست اما مهم است که اطمینان حاصل شود تمام جنبههای استراتژی برند
بهدرستی در آن طراحی و پیادهسازی شده است.
اگر گوگل هر روز بیشــتر از این حوزه دور شــود و به حوزههایی مثل
خودروهای بدون سرنشین یا درمان بیماریها وارد شود ،میزان ارتباط این
ماموریتهای شرکت با آنچه برند برای آن تشکیل شده ،دورتر و حتی حذف
خواهد شد .در طول این سالها ،برند گوگل وارد حوزههایی بسیار متفاوت
شده است که معنا و فلسفه وجود برند را زیر سوال میبرد و تشخیص هدف
آن را با مشکل مواجه میکند .این اتفاق باعث سردرگمیدر مشتریان و نیز
تحلیلگران مالی خواهد شد .با ایجاد شرکت مادر «آلفابت» ،برند گوگل
استراتژی دوگانه خود را مرزبندی کرد و اجازه داد که هردو شرکت ،راه خود
را بروند و دنیاهای متفاوت خود را داشته باشند؛ «آلفابت» این اجازه را به
گوگل خواهد داد که بیشتر از گذشــته روی اهداف و ماموریتهای خود
تمرکز کند .این تمرکز شدید و مستقیم باعث خواهد شد که سود بیشتری
به شرکای شرکت برسد و میزان سوددهی باال رود و از سوی تحلیلگر مالی
نیز با تشویق روبهرو شود.
این جدایی همچنین به «آلفابت» اجازه خواهد داد مثل یک چتر روی
دیگر برندها باشد و هریک از برندها را مدیریت کند .این شرکت مادر ،در
پسزمینه هریک از برندهای جداگانه خواهد بود .اکنون اگر میخواهد روی
خودروهای بدون راننده یا درمان بیماریها کار کند« ،آلفابت» میتواند
آنها را نه به سوی گوگل بلکه به سوی شرکتی که اهدافش با این حوزهها
همخوان است ،هدایت کند.
منبع :هاروارد بیزینس ریویو

یکی از کارشناسان ارشد صندوق بینالمللی پول میگوید« :سالها بعد ،تالشهای اروپا برای تکروی به عنوان درسی
در تاریخ آورده میشود .بچهها میخوانند که همه مشغول بازی و سرگرمیبودند؛ در حالی که رم در حال سوختن بود».
به این ترتیب صندوق و اروپا هرکدام به مسیری رفتهاند که نباید میرفتند.

نقشصندوقدرایجادبحرانیونانچهبود؟
ماجراجوییهای اشتباه صندوق بینالمللی پول در دوره اشتراوس کان ،مسیر اروپا را تغییر داد
صندوق بینالمللی پول تصور میکرد به آتن کمک میکند اما شواهد
نشان میدهد تمامیبرنامههای این سازمان اشتباه و همراه با نقص بود ه
است .بســیاری از مقامات صندوق بینالمللی پول همیشه نگرانیهایی
در مورد برنامهها و کمکهای مالی به یونان داشتهاند .مثال اگر به نهم ماه
میسال  201بازگردیم ،میبینیم که  24مدیر صندوق بینالمللی پول در
واشنگتن دور هم جمع شدند تا در کنار دیگر موسسات اروپایی در کمک
 110میلیارد یورویی ( 125میلیارد دالری) مشارکت کنند .بررسیهای
رویترز از صورتجلســه آن روز حاکی از آن اســت که در آن جلسه ،اکثر
مدیرانی که دور میز جمع شده بودند تا در این مورد تصمیم بگیرند ،بر این
باور بودند که برنامه یونان راه به جایی نخواهد برد .پائولو نوگوییرا باتیستا که
بعدا مدیر نمایندگی صندوق در برزیل شد ،گفت ما نسبت به این رویکرد،
تردید داریم .او نسبت به پیشبینی صندوق بینالمللی پول انتقاد و آن را
بسیار خوشبینانه تلقی کرد .آرویند ورمانی مدیر وقت صندوق در هند نیز
تأکید کرد که این برنامه «بار سنگینی» را بر دوش یونان خواهد گذاشت
که اقتصاد این کشــور از عهده پرداخت آن برنخواهد آمد .اما این افراد و
بسیاری دیگر که میترسیدند صندوق بینالمللی پول در باتالق فرو برود،
فضای کمیبرای مانور داشتند .مدیران قدرتمند صندوق نظیر دومینیک
اشتراوس کان و بسیاری از مشاوران او ،وضعیت یونان را یک خطر جدی
برای کل نظام حوزه یورو تلقی میکردند .آنها تصمیم خود را از قبل گرفته
بودند و میخواستند وارد بحران بشــوند .در صورتجلسه آمدهاست که
متقابال پاسخهایی به کسانی که تردید داشتند داده شد .پنج سال بعد ،پس
از بزرگترین کمک مالی تاریخ ،یونان نتوانست 1.7میلیارد دالری را که باید
تا پایان ماه ژوئن پرداخت میکرد ،بپردازد .این نخستین بار بود که یکی از
اقتصادهای توسعهیافته جهان نتوانسته بود وام خود را به صندوق بینالمللی
پول پرداخت کند .از آن بدتر این بود که اقتصاد یونان با وجود دریافت بیش
از  240میلیارد یورو کمک مالی بینالمللی ،باز هم نتوانسته روی پای خود
بایستد .در ماهی که گذشت ،اروپا تصمیم گرفت کمک مالی  86میلیارد
یوروییدیگریبهاینکشوربکند .مصاحبههاوصحبتهایبسیاریبابیش
یبرسراینتصمیم
از 20مقاممسئولدراینزمینهصورتگرفتکهبینظم 
را تشدید کرد .اکنون گفته میشود در آن زمان ،سها مداران غیراروپایی تردید
خود را در مورد احتمال موفقیت یونان در بازپرداخت بدهیها اعالم کردند
اما از آنجا که تصمیمات به صورت سنتی از طرف اروپاییها قطعی میشود،
اشتراوس کان و مشاورانش تصمیم گرفتند این وام را بپردازند .البته کان
اصرار دارد که در آن زمان چارهای جز اجرای این تصمیم نداشتند.
صندوق قوانین جدیدی را وضع کرد تــا از این معضل عبور کند .این
سازمان ،وام در قالب پول را به کشــورهایی مثل یونان که توان پرداخت
بدهیهای خود را نداشتند ،تحریم کرد .همچنین به سیاستمداران اروپایی
اجازه داد اقداماتی برای نجات یونان از بدهیها و آغاز دوباره این کشور انجام
دهند .در نهایت نیز به پیشبینیهای اقتصادی برای تنظیم روابط سیاسی
سامان داد .گفته میشود تمامیاین اقدامات صندوق ،برای جلوگیری از
وسعت گرفتن بحران مالی یونان و سرایت آن به دیگر نقاط است.
در شرایط فعلی ،صندوق بینالمللی پول با مشارکت در آخرین کمک

مالی به یونان مخالفت کردهاســت .صندوق از اروپا میخواهد اجاز بدهد
بدهیها را با مقیاس جدیدی ســاختاربندی کنند اما اروپا هنوز موافقت
نکردهاست .اکنون این وضعیت برای صندوق مشکلساز شده است.
واقعیت امر این اســت که کمک مالی به یونان از شیوع این مشکل در
بازارهای مالی به صورت قطعی جلوگیری کرد .بسیاری از بانکهای اروپایی
از کسریهای فاجعهبار نجات پیدا کردند .اما یونان هزینه گزافی پرداخته
است .در حقیقت ،کمکهای مالی به کشوری صورت گرفته که همین االن
هم نمیتواند بدهیهای خود را پرداخت کند .یکی از دالیلی که صندوق
بینالمللی پول برای مشارکت در کمک مالی با مشکل مواجه بود این است
که اروپا بدوا ًتالش میکند دست صندوق را از این ماجرا کوتاه کند .صندوق
بینالمللی پول به عنوان یک وامدهنده جهانی بعد از جنگ جهانی دوم به
بعد ،سعی کرده کشورهای مختلف جهان را به هم متصل کند .مشتریان
اصلی صندوق نیز اغلب اقتصادهای نوظهور هستند که به وامهایی برای
تغییرات ساختاری نیاز دارند .اما یونان با این اقتصادها فرق داشت؛ هرچند
در میان اقتصادهای اروپا ،اقتصاد یونان کوچک است اما کشور یونان در حوزه

یورو سهم دارد .پس برای اروپاییها چندان قابل قبول نبود که این کشور از
صندوق کمک بگیرد .در حقیقت آنها تالش میکنند این مشکل را درون
خانه خودشان حل کنند .در میان این کشورهای اروپایی ،فرانسه بیشتر از
بقیهباحضورومشارکتصندوقمخالفبود.نیکوالسارکوزی،رئیسجمهور
سابق فرانسه ،همیشه میگفت« :هیچ وقت به صندوق بینالمللی پول اجازه
نمیدهم به اروپا داخل شود ».کریستین الگارد نیز با سارکوزی همعقیده
بودهاست .الگارد یک بار در مصاحبه با رویترز گفته بود که امیدوار است اروپا
بتواند با کمک خودش از عهده کارهایش بربیاید.
بافتون ،اقتصاددان و مورخ پیشین صندوق بینالمللی پول ،میگوید:
«صندوق ،امروز بعد از پنج ســال به این حقیقت دســت یافتهاست که
مشکالت بدون تغییرات ساختاری در بدهیها حل نخواهد شد .خوب است
که امروز این حرف را میزنند اما باید خیلی زودتر و در سال  2010به این
نتیجه میرسیدند».

کان (راست) و الگارد رؤسای
پیشین و کنونی صندوق بینالمللی
پول /عکس :رویترز

نیکوال سارکوزی،
رئیسجمهور
سابق فرانسه،
همیشهمیگفت:
«هیچ وقت به
صندوقبینالمللی
پول اجازه
نمیدهم به اروپا
داخل شود».

منبع :رویترز
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جهانمنا

موفقیتجهانیبانهادهایمختصحمایتازنوآوری
چطور نمایشگاه بزرگ  1851هنوز هم بر فناوری و صنایع پیشرفته تاثیر میگذارد

نایجلویلیامز

دبیرکمیسیونسلطنتینمایشگاه
1851

شش میلیون نفر از کریستال پاالس که نمایشگاه بزرگ  1851در آن
برگزار شــده بود ،برای دیدن علم و فناوری پیشگام بازدید کردند .یکی از
اولین نمایشــگاههایی که مردم و صاحبان صنایع را با فناوریهای نوین
آشنا کرد ،نمایشگاه بزرگی بود که در سال  1851در لندن برگزار شد .تولید
سودی هنگفت از صنایع پیشرفته ،با هزینه کردن برای نوآوری تا همین
امروز ادامه دارد.
هر سال بیش از سه میلیون نفر از موزه علم بازدید میکنند و این نقطه،
محبوبترین مقصد در انگلستان اســت که به علم ،فناوری و مهندسی
اختصاص داده شده است .هنوز این آمار غرورانگیز است که در سال ،1851
وقتی که نمایشگاه بزرگ علوم و فناوری د ر هاید پارک لندن برگزار شد،
بین ماههای مه و اکتبر آن سال ،حدود شش میلیون نفر از نمایشگاه بازدید
کردند که معادل یکسوم جمعیت انگلستان در آن زمان به شمار میرفت.
بازدیدکنندگان از کریستال پاالس که در زمان خود اعجازی به شمار
میرفت ،با نمایش فناوریهای پیشگام آن روزگار برخورد میکردند که
شامل تلگراف الکتریکی ،میکروسکوپ ،یک نمونه ابتدایی از ماشین کپی،
یک چراغ گردان برای فانوس دریایی و یک زیردریایی ابتدایی میشد .این
اولین و شاید تنها زمانی بود که تالشی با این مقیاس بزرگ با هدف تبلیغ
فناوری برای تودهها انجام میشد .این کار که به ابتکار پرنس آلبرت انجام
شد ،سودی به اندازه 186هزار پوند داشت که معادل دهها میلیون پوند امروز
میشود .کمیسیون سلطنتی نمایشگاه  1851که یک سال قبلتر از آن،
برای سازماندهی آن نمایشگاه تشکیل شد ،بعد از آن نیز به کار خود ادامه
داد تا سود به دست آمده از نمایشگاه را در نوآوری هزینه کند .پرنس آلبرت
دستور داد که این پولها برای افزایش راههای آموزش صنعتی و گسترش
تاثیر علوم و هنر بر صنایع سودآور خرج شود.
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اولین کاری که این کمیسیون انجام داد ،این بود که زمینی در جنوب
کنزینگتون خرید و در پنجاه سال بعدی ،موزه بزرگ از تاریخ طبیعی و علم
و نیز رویال کالج و امپریال کالج را در آنجا بنا نهاد .خیلیها نمی-دانند که با
اینکه در اواخر قرن نوزدهم این موزهها به دولت فروخته شد ،کمیسیون
ب این نقطه مهم از فرهنگ و نوآوری امروز
سلطنتی برای نمایشگاه ،صاح 
انگلستان باقی ماند و همچنان کار خود را در زمینه صنعتی کردن علوم انجام
میدهد .این بورسیهها هنوز هم یک قرن بعد از آن ماجرا ،با قدرت به کار خود
ادامه میدهند و فهرستی طوالنی و متنوع از دانشجویان را در خود جای
دادهاند .در میان یکی از اولین استفادهکنندگان از این بورسیهها ،فیزیکدان
جوانی از نیوزیلند بود به نام ارنست رادرفورد که تحقیقات پیشرواش درباره
ساختار مواد ،سرانجام به اخذ جایزه نوبل شیمیمنجر شد .تاکنون سیزده
نفرازکسانیکهبورسیهکمیسیونسلطنتینمایشگاه 1851بودهاند،موفق
ی شدهاند .هر سال حدود2
به دریافت جایزه نوبل در رشتههای مختلف علم 
میلیون پوند خرج بورسیههای جدید این نهاد میشود.
نمایشگاه بزرگ  1851این هدف را داشت که نشان دهد فناوری کلید
رسیدن به یک آینده بهتر است؛ عقیدهای که با نیروی باانگیزه پشت سر
انقالب صنعتی ثابت شده بود .میراث این نمایشگاه در  150سال گذشته با
اختراع و نوآوری صدها تن از مخترعان و محققانی که بورسیه کمیسیون این
نمایشگاه بودهاند ،حمایت شده است و وضعیت را به گونهای رقم زده است که
امروزه شکی در این واقعیت نیست که انگلستان یکی از کشورهای پیشرو در
زمینه تحقیق و توسعه ( )R&Dشرکتها و صنایع است.
از دهه 1980تاکنون ،اولویت مهم کمیسیون سلطنتی نمایشگاه1851
کمک به کسب و کارها بوده تا خروجی تحقیقاتی دانشگاهها را درک کنند
و از آنها به طور انبوه در تولید صنعتی استفاده کنند .یکی از ناراحتیهای
آن زمان که نمایشگاه بزرگ برگزار میشد ،این بود که
صنایع با اینکه میتوانستند اهمیت سرمایهگذاری را
در تحقیقات فناوری ببینند ،اغلب منابعی در اختیار
نداشتند که تمام آزمایشگاهها را خود دایر کنند یا به
نیروهای انسانی واحدهای تحقیق و توسعه دستمزد
تماموقت بپردازند .همین مشکالت وجود داشت که
کمیسیونسلطنتیتصمیمگرفتبورسیههایخودرا
راه بیندازد .این بورسیهها باعث شدند که کسب و کارها
با نیروهای تحقیقاتی در سطح دکتری در طول سه
سال همکاری و هدف تولید ،حق اختراع یا روندهای
صنعتی نوآوریها را دنبال کنند .همچنین هنوز هم
به محققان اجازه داده میشود که در هر سال ،یک سفر
با هدف مطالعه تحقیقاتی داشته باشند.
این بورسیهها به کســب و کارها نیز این فرصت
را داده است که از نیروهای انســانی بااستعداد خود
حمایت کنند و از سود نوآوری فناورانه و دسترسی به
تحقیقات جهانی پیشرو که در اختیار دانشگاههاست،
بهرهمند شوند.
منبع :گاردین

آمریکا ساالنه  130میلیارد دالر در زمینه تحقیق روی فناوریهای جدید پزشکی سرمایهگذاری میکند که یکسوم این
هزینه توسط دولت پرداخت میشود .نیمیاز هزینههای تحقیقات پزشکی نیز با مشارکت کارخانهها و مراکز داروسازی
تامین میشود .در این کشور ،هزینه مراقبتهای بهداشتی با یک شیب 10درصدی در حال افزایش است.

ورودوسیعترفناوریبهکسبوکارسالمت
ه نمایشی نزدیک شما میآیند
دکترها بهزودی به صفح 
هنگامیکهسرماخوردگیهایتابستانهخانوادهامراگرفتارکرد،بهضرب
سوپ ،دستمال کاغذی و تلویزیون سرپا شدیم .ولی بعد از آن ،تازه سرفههای
من شروع به بدتر شدن کرد .چون بسیار کسل کننده بود که بخش قابل
توجهی از روزم را صرف مراجعه به نزدیکترین خدمات اورژانس یا پزشک
خانوادگی کنم ،کامپیوترم را روشــن کردم و یک پزشک من را به صورت
آنالین ویزیت کرد .مراجعه به پزشــک در دسترس تنها چند کلیک الزم
داشت .کمتر از نیم ساعت بعد ،نسخه من در داروخانهام انتظار مرا میکشید.
اینها سخنان کسی است که بهتازگی از امکانات سالمت آنالین استفاده کرده
و شمار افرادی مثل او هر روز بیشتر هم میشود .این روزها شاهد هستیم
که فناوری بهسرعت به همه عرصههای کسب و کار وارد میشود و یکی از
مهمترین و البته حساسترین این حوزهها ،فناوری سالمت و پزشکی است.
بر اساس یک تحقیق توسط گروه ملی کسب و کار در بهداشت ،مالقاتهای
دکتر آنالین امسال بهشدت باال رفته است .سال گذشته 48 ،درصد از 140
کارفرمای بزرگ شرکتکننده در آمارگیریهای گروه ملی کسب و کار در
بهداشت ،گزینه مشاوره بهداشت تلفنی را برای شرکتشان فراهم کردهاند.
پیشبینی شده است که در سال  ،2016این تعداد تا  74درصد باال رود .این
حوزه ،بخشی از یک صنعت در حال پیشرفت است که سرمایه خطرپذیر
را جذب میکند و به گفته تاورز واتســون ،مشاور کسب کار ،پیشبینی
میشود بیش از  6میلیارد دالر در سال در هزینههای بهداشتی شرکتهای
ایاالت متحده صرفهجویی کند .شما نباید منتظر کارفرمایتان یا شرکت
بیمه برای فراهم کردن امکان مالقات با پزشک مجازی بمانید ،مهمترین
خدماترسانان بهداشت تلفنی مانند «آمریکن ول» ،پزشک آنالین« ،ام دی
الیو» و «تالداک» ،سرویسهای آنالین را با قیمتی حدود  40تا  50دالر
برای هر جلسه15دقیقهای پیشنهاد میکنند.
«بهداشت آنالین میتواند گسترهای از رفتارهای درمانی اولیه باشد،
در جهت آزادسازی وقت پزشکان برای تمرکز بر مسائل پیچیدهتر ».برایان
مارکوت ،نماینده و مدیر اجرایی گروه ملی کسب و کار در بهداشت ،این را
میگوید که سازمان متبوعش در وبسایت خود آن را به عنوان «یک سازمان
غیرســودده صرفا عالقهمند به نمایش دادن دیدگاه کارفرمایان بزرگ در
موضوعات مربوط به خطمشی بهداشت ملی» معرفی میکند.
بر اساس پیمایشی که توسط گروه ملی کسب و کار در بهداشت انجام
شده است ،شــرکتهایی که خدمات بهداشــت آنالین را به کارمندان
پیشنهاد میدهند نرخ هماهنگی خود را به سایر مراکز بهداشتی 12،درصد
اعالم کردهاند .نزدیک به نیمیاز شرکتها این خدمات را در قالب برنامه
بهداشتی خود پیشنهاد میدهند؛ در حالی که  22درصد آنها مستقیما با
یک مشتری قرارداد دارند .فعاالن کسب و کار بهداشت آنالین رشد بسیار
بزرگی را گزارش میدهند .برای نمونه« ،آمریکن ول» رشدش را در سال
 2014نسبت به سال 2013حدود 1100درصد محاسبه کرده است و طبق
اظهارات مدیر اجرایی ،روی شوئنبرگ ،در سال  2015قویتر هم خواهد
شد .مالقات بیماران در «تالداک» بنا بر مستندات شرکت ،از  127هزار نفر
در ،2013به 299هزار نفر در 2014رسیده است .دسترسی کنونی شرکت
در بازار وسیع این کسب و کار  100میلیون نفر است .شوئنبرگ میگوید

این جریانی است که از هر جهت میآید و جا برای کار بسیار دارد.
امروزه پزشکی از راه دور ،با اســتفاده از مخابرات و فناوری اطالعات و
تکنولوژیهای ارتباطی برای فراهم آوردن مراقبت ســامت و خدمات و
حمایت از بیمار یا امدادگیرنده در زمانی که فاصلهای بین دو گروه پزشکی و
گیرنده خدمات پزشکی وجود داشته باشد تعریف میشود .از جمله اهداف
پزشک از راه دور بهبود مراقبت از بیمار ،بهبود دسترسی و مراقبت پزشکی
برای نواحی روستایی و محروم ،دسترسی بهتر به پزشکان جهت مشاوره ،در
دسترس قرار دادن امکانات برای پزشکان جهت هدایت معاینات خودکار،
کاهش هزینههای مراقبتهای پزشکی ،ایجاد خدمات مراقبت پزشکی
در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع ،و کاهش نقل و انتقال بیماران به
مراکز درمانی است .پزشکی از راه دور شامل مشــاوره از راه دور ،آموزش
الکترونیکی پایش از راه دور ،جراحی از راه دور ،درمان امراض پوستی از راه
دور ،تصویربرداری اولتراسوند از راه دور ،آسیبشناسی از راه دور ،و درمان
اختالالت شناختی از راه دور است .پزشکی از راه دور تا حدی پیشرفت کرده
است که امکان انجام جراحی از راه دور نیز به وجود آمدهاست .یعنی یک
جراح در منطقهای دورتر از بیمار در یک کشــور با بهرهگیری از ارتباطات
اینترنتی بسیار قوی و زیرساختهای فنی دقیق ،این امکان را مییابد که
در یک اتاق جراحی در کشور دیگری ،به وسیله رباتها ،عمل جراحی انجام
دهد .ســامت و بهداری آنالین ،برای مشتریان ،تجربهای شبیه مراجعه
به مراکز درمانی اورژانســی برای مشــکالت کوچکی چون چرک کردن
سینوسها یا جوشهای ریز پوستی اســت .کارن کوریگان ،مشاوری از
نورفولکویرجینیا،اولینبارسالگذشتهازسرویسبهداشتآنالیناستفاده
کرد ،بعد از آنکه دیروقت روز جمعه از یک سفر کاری بازگشت و احساس
کرد دچار برونشیت شده است .او میگوید« :چیزی شبیه یک تبلیغ تجاری
یا شبیه آن دیده بودم .فقط به اینترنت متصل شدم و به دنبالش گشتم».
پس از آن دفعه ،این خانم  61ساله هنگامیکه میداند با چه بیماریای
روبهرو اســت ،تنها از خدمات بهداشت آنالین استفاده میکند .کوریگان
میگوید« :قطعا وقتی بیماری جدیتری پیش بیاید ،به مرکز مراقبتهای
اورژانس یا پیش یک پزشک جدید میروم».

امروزه فناوری بیش از هر زمان
دیگری به کمک پزشکی آمده
است /عکس :رویترز

به گفته تاورز
واتسون ،مشاور
کسب کار،
پیشبینیمیشود
پزشکی از راه دور
بیش از 6میلیارد
دالر در سال
در هزینههای
بهداشتی
شرکتهای
ایاالت متحده
صرفهجوییکند

منبع :رویترز
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جهانمنا

رونققارهآفریقابااستارتآپهاینسلجدید
کسب و کارهای نوپا در آفریقا کمک میکنند که درک از کسب و کار در قاره سیاه تغییر کند.

اندرو انگلند

رئیس دفتر فایننشیال تایمز در
آفریقای جنوبی

دولتها و
موسسات
توسعهای به طور
روزافزونی نقش
بخشخصوصی
را در توسعه و
رشد کشورها ارج
مینهند ،به جای
اینکه به دولت یا
کمکهای مالی
وابستهباشند

همان طور که تعداد خودروهای خیابانهای شهرهای آفریقایی به اندازه
بیسابقهای زیاد شــده ،تجارت در امتداد بزرگراههای شلوغ آنها نیز رونق
گرفته است .دستفروشها در بزرگراهها همه چیز ،از روزنامه و آب خنک
تا سیم کارت تلفن همراه و سیگار را میفروشند .خودروها نیز اینچ به اینچ
حرکت میکنند تا به مقصد برسند.
در مرکز شهرها و حاشیههای شهری ،دکههای سردستی درست شده،
گستره وسیعی از جنسها را به مشــتریان عرضه میکنند؛ از میوه تازه و
برنج تا شکر و پودر ماشین لباسشویی .چنین صحنههای متداولی ،یکی از
معمولترین شکلهای کسب و کار در آفریقا و کارآفرینی آفریقایی است.
ســهم غالب تجارت در این قاره در بخشهای غیررسمیانجام میشود و
تاجران دستتنها به همین نوع از کســب و کار که از دستشان بر میآید،
قناعت میکنند .سلومون اسامو ،معاون رئیس بانک توسعه آفریقا ،میگوید:
«مردم به طــور کلی میزان کارآفرینیای را کــه در آفریقا اتفاق میافتد،
دستکم میگیرند .میزان کارآفرینی بهشدت باالست ،عمدتا به این علت
که در بسیاری از کشورها شبکه اجتماعی وجود ندارد یا این شبکهها محدود
هستند ،بنابراین افراد باید راهی برای بقا پیدا کنند».
ی اقتصاد غلبه دارد اما
با این که بخش غیررسمیهنوز بر بخش رسم 
تعداد رو به افزایشی از کسب و کارهای رسمیدر یک دهه گذشته در آفریقا
رشد کردهاند و ملتهای آفریقایی پشتیبانی از قیمتهای فزاینده کاالها،
همهگیری سریع کاالهای مصرفی و صنایع خدماتی را شدت بخشیدهاند.
این کســب و کارهای در حال رشد ،نســل نویی از کارآفرینان موفق
آفریقایی را در مرکز توجه قرار داده است .در این میان ،شناختهشدهترین
کارآفرینان در نیجریه قرار دارند .آلیکو دانگوت ،ثروتمندترین مرد آفریقا،
شرکت چندمنظوره صنعتی خود را بنا کرده که در آن ،سیمان ،شکر و آرد
تولید میکند .همچنین در این میان ،می-توان به تونی الوملو اشاره کرده
که حوزه فعالیتهای کسب و کارش به خدمات مالی و برق مربوط است.
در شرق آفریقا ،کارآفرینان کنیایی شامل کریس کیروبی ،رئیس هیات
مدیره برندهای مربوط به ببرهاکو کــه کاالهای مصرفی تولید میکنند
و همچنین ویمال شاه که مدیر عامل شــرکت بیدکو سازنده روغنهای
خوراکی ،غذای حیوانات و مواد پاککننده است ،به عنوان فعاالن اقتصادی

نمونه مطرح هســتند .در حوزه فناوری ،تعداد رو به رشدی از کارآفرینان
وجود دارند که زمان خوبی کار را شــروع کردند و از میان آنها ،میتوان به
سیم شاگایا اشاره کرد که مدیر عامل شرکت کنگا ،بزرگترین پرتال آنالین
خردهفروشیدرنیجریهاست .نسلجوانترنیزبهموقعیتهایقابلتوجهی
دست یافتهاند؛ مثل آشــیش تاکار که کارآفرینی اوگاندایی و شریک باب
دایموند ،مدیر عامل سابق شرکت سرمایهگذاری بارکلیز ،است و همچنین
سوادی مارتینلک ،یک مدیر اجرایی در شرکت جنرال الکتریک که کسب و
کار مربوط به فروش چای در ژوهانسبورگ بر پا کرده است.
اریک کاکو ،یک فعال اقتصادی اهل ساحل ایوری و بنیانگذار شرکت
مشاوره کارآفرینی سلوشن پارتنرز ،میگوید که این کارآفرینان مجموعهای
از الگوهای کارآفرینی را برای آفریقاییهای جوان تشکیل دادهاند که به آنها
کمک میکند درکشان را از کسب و کار تغییر دهند.
او میگوید که دولتها و موسسات توسعهای به طور روزافزونی نقش
بخش خصوصی را در توسعه و رشد کشورها ارج مینهند ،به جای اینکه
به دولت یا کمکهای مالی وابسته باشند .در حالی که تمرکز بسیاری روی
بخش فناوری قرار داده شده است ،اما کاکو میگوید که هیجانانگیزترین
توسعهها در بخشهای سنتی مثل کشاورزی و صنعت رخ داده است.
او میگوید« :بخشهای سنتی کمتر تحت پوشش قرار میگیرد اما برای
مردم مهم است چون  80تا  90درصد جمعیت در این بخشها استخدام
شدهاند ».با این حال ،کاکو هشدار میدهد که تصویر کسب و کار در آفریقا با
وضعیت درخشان خود بسیار فاصله دارد .کاکو میگوید« :بسیاری از کسب
و کارها هنوز در موقعیت تالش برای بقا گیر کردهاند .اینها کسب و کارهایی
هستند که یک قوت الیموت به دســت میآورند .مردم هنوز درک کامال
مناسبی از اینکه کارآفرینی چه معنایی میدهد ،ندارند».
یکی از مشکالتی که کسب و کارها و کارآفرینان در قاره آفریقا دارند،
این است که دسترسی آنها ،بهویژه کسب و کارهای کوچک ،به منابع مالی
به اندازه کافی نیست .نبود مهارت و آموزش نیز از دیگر مشکالتی است که
آنها دارند.
سرمایه هوشمند چیزی است که یک کارآفرین به صورت بستهای از
ارز و احساس اقتصادی با بینش درست برای اینکه اهدافش محقق شود،
در اختیار دارد .کاکو میگوید« :آفریقاییها هنوز خیلی روی پول تمرکز
می-کنند در حالی که حتی اگر پول هم داشته باشند ،چون بینش و آموزش
الزم را ندارند ،موفق نخواهند شد».
یکی دیگر از مشکالتی که کسب و کارهای آفریقایی را زمینگیر کرده،
این است که این فعالیتهای اقتصادی در مرحلهای از توسعه خود ،باید از
حالت کسب و کارهای خانوادگی خارج شوند اما نگاه روسا به این مسئله
درست نیست .کاکو میگوید« :در بسیاری از کسب و کارها ،رئیس شرکتی
که خانواده آن را بنیاد گذاشته ،تصور میکند که در راس یک شرکت بودن
یعنی اینکه در همه امور شرکت باید دخالت کند ».در بسیاری مواقع ،این
شرکتها دوست ندارند فضای خود را باز کنند تا افراد جدیدی به شرکت
بپیوندند و در نتیجه ،مرز بین شرکت و خانواده محو و مبهم است و این به
کسب و کار و در نهایت به اقتصاد قاره آفریقا ضربه خواهد زد.
منبع:فایننشیالتایمز
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کارآفرینان جدید اروپایی نیز با جدیت شیوههای کسب و کار را از همتایان خود در دره سیلیکون یاد میگیرند و کسب
و کار خود را راه میاندازند .یک کارآفرین ،خود همیشه فرق پول بادآورده و پول هوشمندانه را تشخیص میدهد .حتی اگر
این حباب وجود داشته باشد و بترکد ،باز هم مشکل بزرگی ایجاد نخواهد کرد.

سرمایههایبزرگبهسمتاستارتآپهایاروپایی
این روزها دیگر دره سیلیکون تنها جای رشد مناسب شرکتهای نوپا نیست
کلس هولمز در برخی از استارتآپهای موفق اروپا سرمایهگذاری کرده
است .سرویس پخش آهنگ «اسپاتیفای و کالرنا» که یک شرکت پرداخت
آنالین سوئدی است ،از جمله این استارتآپها بودند که بیش از  2میلیارد
دالر ارزش داشتند .عالوه بر آن ،هولمز سرمایهگذاریهایی در چندین غول
فناوری نظیر فیسبوک داشت ه اســت .اکنون این سرمایهدار آلمانی روی
بخش فناوری اروپایی شرط بستهاســت .بهزودی نماینده هولمز تامین
سرمایه  350میلیون یورویی یا  398میلیون دالری خود را که بزرگترین
ی اعالم خواهد کرد .این
تامین سرمایه در سال جاری است ،به صورت رسم 
میزان بیش از دو برابر اعتبار پیشین او در سال  2013است.
هولمز  48ساله قصد دارد بیشتر پول خود را در بخش استارتآپهای
اروپایی هزینه کند؛ البته برخی از شــرکتهای امریکایی نیز برای اینکه
در سطح جهانی بیشتر مطرح شوند ،مورد نظر قرار میگیرند .او میگوید
شرکتهای نوپا میتوانند شیوه روزمره زندگی مردم را تغییر دهند .هولمز
میگوید« :فناوری به بخش جداییناپذیر زندگی ما تبدیل شده است .من از
حمایت مالی استارتآپهایی که جای رشد و ترقی دارند ،هراسی ندارم».
حرکت هولمز برای تامین سرمایه ،بزرگترین مدرکی است که نشان
میدهد سرمایهگذاران تمایل دارند سرمایههای خود را به سمت اروپا ببرند.
همانطور که در دره سیلیکون شرکتهایی نظیر «اوبر» که نوعی شرکت
خدماتی است توجه زیادی را به خود جلب کرده ،سرمایهگذاری در اروپا نیز
با توجه بسیاری همراه بوده اســت و سیل عظیمیاز سرمایهداران به آنجا
هجوم بردهاند.
بخشی از این امر به خاطر وجود شرکتهایی نظیر «کینگ دیجیتال»،
«موژانگ» و «زاالندو» اســت .اینها در کسب و کار اینترنتی بسیار موفق
عمل کردهاند و بازگشت سرمایه زود و قابل توجهی نیز برای سرمایهگذاران
داشتهاند .بر اســاس اطالعات به دست آمده از «ســیبیاینسایت» ،در
حال حاضر  131پروژه استارتآپ به ارزش یک میلیارد دالر وجود دارد.
«دلیورو» که یک شرکت خدمات غذایی اروپایی است ،اخیرا اعتبار خود را
 70میلیون دالر افزایش دادهاست.
بر اساس آمار به دست آمده از «داوجونز» ،در سهماهه دوم سال جاری
شرکتهای سرمایهگذاری اروپایی روی هم رفته  2میلیارد یورو افزایش
سرمایه داشتهاند که نسبت به سال گذشته  63درصد رشد داشتهاست.
بر اساس ارقام صنعتی ،هرچند این رقم با رقم  12.9میلیارد دالری ایاالت
متحده امریکا در سهماهه دوم سال  2015فاصله بسیاری دارد اما باز هم
میتوان گفت که حجم افزایش سرمایهگذاری در اروپا با سرعت باالیی رو
پیشرفت است .البته نگرانیهایی نیز در این باره وجود دارد و برخی معتقدند
اروپا تنها سرگرم نوعی تقلید است و آنچه شاهد آن هستیم ،نوعی حباب
سرمایهگذاری است که دیر یا زود میترکد .این نگرانیها با سقوط بازار طی
هفتههای گذشته تشدید نیز شدهاست.
حسین کنجی ،شریک «هوکستون ونچر» ،شرکتی در لندن که احتماالً
تا پایان ســال جاری ســرمایههای خود را افزایش خواهد داد ،میگوید:
«زمانی که انقالب فناوری در دنیا رخ داد ،بسیاری از افراد تالش کردند وارد
دنیای سرمایهگذاری آن بشوند .در حال حاضر ،هم با هجوم سرمایههای

خوب و هم سرمایههای بد مواجه هستیم ».تحلیلگران بر این باورند که
بسیاری از شرکتهای مالی منطقهای نظیر «ایندکس ونچرز» و «اکسل
پارتنرز» هر روز تالش میکنند روی مراحل بعدی برنامههای کسب و کار
استارتآپها که بیشتر قابل پیشبینی است ،تمرکز کنند .به این ترتیب
ریسک سرمایهگذاری را تا حدودی پایین آوردهاند ،اما این امر باعث بروز
نوعی شکاف شدهاســت .مث ًال گوگل که بازوی سرمایهگذاری غولهای
جستوجوگر به شمار میرود ،سال گذشــته  100میلیون دالر سرمایه
اروپایی را اعالم کرد.
«فلیکس کپیتال» یک شرکت در لندن اســت که در ماه ژوئن 120
میلیون دالر افزایش اعتبار داشتهاست و اولویت خود را روی شرکتهای
فناوری تناسب اندام ،غذا و مد گذاشته است« .سول کلین» نیز یکی دیگر از
این شرکتهاست که هدف خود را روی مراحل اولیه سرمایهگذاری و فقط
در لندن قرار دادهاست .یک فرد مطلع که خواست نامش فاش نشود ،در مورد
«سیاران اولری» و «جیسون ویتمیر» که دو شرکت سرمایهگذار برجسته و
معروف در برلین هستند ،میگوید که ایندو شرکت به دنبال یک افزایش
سرمایه  100میلیون یورویی هستند که نام آن «بلو یارد» است .بر اساس
این طرح ،از استارتآپهای اروپایی که استفاده از فناوریهای مکانیابی
جغرافیایی را برای مردم عادی تسهیل میکنند ،حمایت میشود .اما این
مسئله فع ًال به صورت رسمیاعالم نشدهاست .این فرد توضیح دیگری در
مورد «بلو یارد» نداد.
استفانیهاسپیتال ،مدیرعامل سابق «آرنج» که یک شرکت فرانسوی
در زمینه مخابرات اســت ،میگوید« :ما به افراد بیشتری نیاز داریم که به
ســرمایهگذاری در اروپا تمایل نشان بدهند ».این شرکت فرانسوی اخیرا ً
 100میلیون یورو افزایش بودجه داشــته است که طرح آن «رگتایم» نام
گرفتهاست .استفانی میگوید« :ما در هیچ حبابی قرار نداریم .زمانی بود که
دره سیلیکون تنها جای مناسب برای راهاندازی استارتآپها بود .اما امروزه
هرکسی در هرجای دنیا این فرصت را دارد که کسب و کار خود را در سطح
جهانی به راه بیندازد».

تحلیلگران بر این
باورند که بسیاری
از شرکتهای
مالیمنطقهای
نظیر«ایندکس
ونچرز» و «اکسل
پارتنرز» هر روز
تالشمیکنند
روی مراحل بعدی
برنامههایکسب
و کار استارتآپها
کهبیشترقابل
پیش بینی است،
تمرکزکنند

منبع :نیویورک تایمز
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جهانمنا

کسبوکارتلویزیونهایپولیدرسراشیبیسقوط
تعداد مشترکان آمریکایی جعبه جادویی به کمترین حد خود رسیده است

تعدادمشترکان
هر سال در فصل
دوم ،حدود 0.7
درصد کاهش
مییابد که امسال
تندترینکاهش
اتفاق افتاده است.
در کسبوکارهای
رسانهای دیگر،
مثل روزنامهها
یاموسیقی
ضبطشده،چنین
شیب تندی در
کاهش تعداد
مشتریان دیده
نشده است

وقتی که  24میلیون بیننده تلویزیــون خود را برای دیدن رقابتهای
«دونالد ترامپ» با رقیب جمهوریخواهش در انتخابات ریاستجمهوری
تنظیم میکردند« ،فاکس نیوز» در حال ساختن تاریخ تلویزیون بود و رکورد
تعداد بینندگان تلویزیون کابلی غیرورزشی را ثبت کرد .با این همه ،آنهایی
که برنامه «بحث سیاسی» را در شبکههای اجتماعی دنبال میکردند ،یک
نارضایتی مشترک داشتند؛ «فاکس نیوز» با وجود مشارکت کردن با «فیس
بوک» برای میزبانی بحث ،دیــدن این رویداد را به طور آنالین غیرممکن
کرده بــود .کاربران «توئیتر» لینکهای با پخش زنــده را خرید و فروش
میکنند و شــبکههایی را به باد انتقاد گرفتهاند که به نیازهای کسانی که
اشتراک تلویزیونهایشان را لغو کردهاند یا هرگز مشترک تلویزیونهای آن
شبکهها نبودهاند ،پاسخ ندادهاند .نبود ارتباط منطقی بین شاخصهای عالی
و شکی که در جوانان به وجود آمده ،به نظر میرسد که تلویزیونها را درباره
بینندگانشان به این فرضیه اصلی درباره ارتباط بین پخش و دستاندرکاران
تلویزیونهای پولی کشانده اســت :لغو اشتراک ممکن است یک جریان
مدشده بین نخبگان باشد اما در بین آمریکاییهای عشق تلویزیون هنوز
جالی تلویزیونهای پولی واقعی خالی اســت .اما این فرضیه چنان مورد
حمله قرار گرفته که مشابهش در گذشته اصال وجود نداشته است .فصل دوم
سال همیشه برای صنعت تلویزیونهای پولی فصل سختی بوده است چون
خانوادهها خانههایشان را عوض میکنند و ارتباط تلویزیونها با دانشجویان
و دانشآموزان قطع میشود .اما فصل دوم امســال رکورد بدترین فصل
از نظر کم بودن تعداد خالص مشتریان این تلویزیونها را شکسته است؛
تخمین زده شده است که 566هزار نفر اشتراکشان را در این مدت لغو کرده
باشند .با استثنا گرفتن شبکه «وریزون» که هنوز خدمات ویدیوییاش را به
بازار عرضه میکند ،تمام شرکتهای تلویزیون پولی در طول فصل از تعداد
مشترکانشان کاسته شده است .بدتر از آن ،عملکرد ضعیف تلویزیونها در
برابر زمینه مساعد روندهای کالن معموال مثبت این شرکتها قرار گرفته
است؛ روندهایی که شامل افزایش شکلگیری مخارج خانوادههای جدید

پس از سالها رکود است .با وجود حدود  100میلیون مشترک تلویزیون
پولی در آمریکا ،با از دست دادن نیم میلیون بیننده ،دنیا به آخر نمیرسد.
تعداد مشترکان هر سال در فصل دوم ،حدود  0.7درصد کاهش مییابد که
امسال تندترین کاهش اتفاق افتاده است .در کسبوکارهای رسانهای دیگر،
مثل روزنامهها یا موسیقی ضبطشده ،چنین شیب تندی در کاهش تعداد
مشتریان دیده نشده است.
اما پس از یک دهه نگرانی درباره لغو اشتراک مشترکان ،سرمایهگذاران
فکر میکنند که سرانجام زمان این اتفاق فرارسیده است .نگرانیها درباره
تغییر عادتهای نگاه کردن به تلویزیون در میان جوانان ،باعث زیر قیمت
فروختن سهام شرکتهای رسانهای در اوایل ماه آگوست امسال شد .بعد
از اینکه «والت دیزنی» رشد تخمین زدهشده برای شبکههای کابلی خود
را کاهش داد و شرکتهایی شــامل «وایاکام»« ،فاکس» و «سیبیاس»
گزارش کردند که درآمد تبلیغاتیشان کاهش پیدا کرده ،حدود 50میلیارد
دالر از ارزش سهام شرکتهای عضو شاخص رسانهای «اس اند پی »500
ناپدید شد .در میان شــرکتهایی که تلویزیونهای پولی را به خانههای
مردم میبرند ،گروههای ماهوارهای بیشترین تلفات را از نظر لغو اشتراک
داشتهاند .وقتی که این گروهها در دهه 1990وارد بازار شدند ،تعداد عظیمی
از مشترکان را با تخفیف در خدمات کابلی خود و فناوریای که تصاویر را به
خانههای روستایی میرساند ،جذب کردند .اما حاال ،همانها که بازار را به
هم ریخته بودند ،بازارشان به هم ریخته است.
برخالف تلویزیونهای کابلی ،شرکتهای ماهوارهای نمیتوانند یک
خط با پهنای باند باال که نیاز هرکســی اســت که میخواهد برنامههای
پخش مستقیم را نگاه کند ،به مشتریان پیشــنهاد کنند .کریگ مافت،
تحلیلگر شرکت «مافت ناتانســون» ،میگوید« :ما شاهد نابودی سریع
رقابت شرکتهای ماهوارهای هســتیم .این صنعت به مدت طوالنی در
آمریکا رشد نکرد و بینندگان به سوی شبکههای کابلی و پهنای باند بیشتر
متمایل شدند ».تحلیلگران تخمین زدهاند که شرکت «دیش» ،یکی از
دو گروه بزرگ ماهوارهای در آمریکا ،در فصل دوم امسال  151هزار نفر از
مشترکان خود را از دست داده باشد .در سال گذشته ،این شرکت  44هزار
نفر از مشترکان را از دست داد .مدیر عامل شرکت «دیش» در اوایل این ماه
اعالم کرد که تلویزیونهای پولی تحت فشار قرار خواهند گرفت و گفت که
مشکلبزرگکسبوکارآنهاایناستکهتعدادبینندگانپایینآمده،میزان
تبلیغات نیز کاهش یافته و هرکسی دوست دارد که به خیابان برود ،به جای
اینکه تلویزیون نگاه کند».
شــرکت «دایرکت تیوی» نیز که اخیرا با ارزش  49میلیارد دالر در
شرکت «ای تی اند تی» ادغام شد ،بدترین فصل خود را پشت سر گذاشته و
در فصل دوم سال  133هزار مشترک خود را از دست داده؛ در صورتی که در
سال گذشته ،تنها  34هزار مشترکش را از دست داده بود .سرمایهگذاران در
«ای تی اند تی» پس از اینکه مدیر این شرکت استراتژی جدید بلندمدت
خود را اعالم کرد و سهام آن  3درصد افت کرد ،درباره شرکت جدیدی که
خریدهاند نگران شدهاند.
منبع:فایننشیالتایمز
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در کسب و کار فناوری ،شکست بیش از یک نگرش است .از زمان روزهای موفقیت «نت اسکیپ» کسب و کار شکست یکی از تجهیزات کامل بودن به شمار
میرود .این روزها ،از هر زمانه دیگری راحتتر میتوان امتحان کرد و شکست خورد .از نظر هزینهها نیز شکست خوردن خیلی ارزانتر شده است؛ اگر در سال
 ،1995زمین خوردن هر استارتآپ حدود یک میلیون دالر هزینه داشت ،امروزه همان شرکت تنها با سرمایهگذاری  10هزار دالر میتواند شکست را تجربه کند.

دردرهسیلیکونهرشکستیموفقیتاست
کمتر از یک درصد استارتآپها به پیروزیهای بزرگ دست پیدا میکنند
بیست سال پیش« ،نت اسکیپ» با عرضه به صورت عمومی ،رونق بسیار
زیادی به کسب و کار دات کام و دنیای فناوریهای اینترنتی داد .همیشه و
هرکسی در دنیای فناوری ،به طور پیوسته تالش میکرده است که بفهمد
چطور میتواند جزو اســتارتآپهایی باشد که بعدتر به غولهای عظیم
فناوری تبدیل میشوند.
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات هنوز در این آرزو مانده است و آنچه
در دره سیلیکون رخ میدهد ،این رقابت را به اوج خود رسانده است .یکی از
مزیتهای دره سیلیکون ،ویژگی جهانی بودن رقابت در آن است.
نکته مهمیکه معموال در مباحثات درباره استارتآپهایی با بیش از یک
میلیارد دالر ارزش ،به آن توجهی نمیشود ،این است که شرکتهایی که
میتوانند چند استارتآپ با ارزش باالی یک میلیارد دالر تربیت کنند ،باید
در دیگر شرکتهای پرشماری که تاسیس کردهاند به طور کامل شکست
بخورند .مثالی که میتوان در اینباره زد ،این است که یک قورباغه در یک بار
تخمریزی حدود 20هزار تخم را در محل تخمریزی پراکنده میکند اما تنها
تعداد کمیاز این تخمها میتوانند به قورباغههای بالغی تبدیل شوند که در
کنار برکه بنشینند و پشهها را برای شام شکار کنند.
دادههایی که از سوی شــرکتهای مطالعات استارتآپها ارائه شده،
مثل شرکت «سی بی اینسایت» ،نشــان میدهد که کمتر از یک درصد
شرکتهایی که به صورت اســتارتآپ به وجود میآیند ،در انتهای کار
خود به موفقیت میرسند و به قدری شــرکت بزرگی میشوند که بیش
از یک میلیارد دالر ارزش داشــته باشند .این احتمال یک درصد موفقیت
از زمانی که «نت اسکیپ» در کار خود به رونق زیادی رسید تاکنون ،تغییر
چندانی نکرده است.
به شرکتهای استارتآپی که در نهایت میتوانند به ارزش یک میلیارد
دالر برسند ،به کنایه نادر بودن «اسب تک شاخ» میگویند .مایک ماپلس،
یک سرمایهگذار در زمینه فناوری ،این شرکتها را «مارمولکهای طوفان»
مینامد؛ به این معنی که جان ســختی دارند و میتوانند در مشــکالت
دوام بیاورند .او در کالس درس خود در دانشــگاه اســتنفورد میگوید:
«مارمولکهای طوفان نادر هستند .اگر در هر سال  10هزار استارتآپ به
وسیله فرشتهها تاسیس شود و  1500عدد از آنها نیز از سرمایههای باالیی
برخوردار باشند ،در این میان  80شرکت وجود خواهند داشت که کار خود
را بهخوبی پیش ببرند و تنها  12شرکت میتوانند به مارمولکهای طوفان
تبدیل شوند ».ماپلس یا هر سرمایهگذار دیگری ،نمیتواند بگوید که راهی
وجود دارد که با اســتفاده از آن ،بتوان دریافت کدام شرکت به مارمولک
طوفان تبدیل خواهد شد .استیو واســالو یک سرمایهگذار دیگر است که
در استارتآپهای «صفر میلیارد دالری» ســرمایهگذاری میکند؛ این
یداند
اصطالحی است که برای شرکتهای غیرعادی استفاده میکند ،اما نم 
که کدامیک از شرکتهایی که او در آنها پول تزریق کرده ،چه هنگامیاز
دهانه آتشفشان فوران میکنند .او فقط منتظر انفجار است و هیچ ایدهای
ندارد که کدامیک ،چه وقتی و چطور شروع به فوران خواهد کرد.
شکست دلیل اصلیای اســت که توضیح میدهد چرا شرکت گوگل
ساختارخودرابهصورتشرکتمادر«آلفابت»تجدیدکردهاست.هیچکس،

حتی مدیر عامل شــرکت که لری پیج اســت ،نمیداند موفقیت بعدی
شــرکتهای زیرمجموعه آلفابت چه خواهد بود .سهامداران شرکتهای
موفق خیلی کم طاقت میآورند که شــرکتهایی که سهام آن را دارند ،با
شکست روبهرو شــوند و مدام در انتظار موفقیت بیشتر هستند .بنابراین
گوگل یا «آلفابت» یا هر شرکت دیگری در این موقعیت ،کسب و کار اصلی
خود را با تعداد زیادی از شرکتهای اطراف خود محافظت میکند و عمال
با این شرکتهای حاشــیه خود قمار میکند و امیدوار است که چند تا از
شرکتهای پرشماری که روی آنها سرمایهگذاری کرده است ،به موفقیت
دست پیدا کنند .حتی اگر یک یا دو شرکت از این شرکتها نیز موفق شوند
و یخ آنها بگیرد ،میتواند موتور محرکهای باشد که شرکت را به پله بعدی
خود میرساند.
با این حال ،این صحبتها برای دره سیلیکون به معنی خبرهای خوب
است؛ اگر شکســتهای زیاد عامل به موفقیت رســیدن یک شرکت در
مسیری مطمئن است ،بهترین جای دنیا برای شکست خوردن شرکتها
دره سیلیکون است .برای همین است که در بلوار دانشگاه در منطقه پالو آلتو
در دره سیلیکون ،با افتخار روی یک بیلبورد بزرگ ،این شعار نوشته شده
است« :شکست همیشه یک انتخاب است».
موفقیت صنایع فناوری آمریکا در این رابطه یک مدل آمریکایی را برای
درک شکســت ارائه کرده است که مطمئنا با مدلهایی در دیگر کشورها
متفاوت است؛ مدلهایی در دیگر کشــورها که شکست با شرم ،زندان یا
مصیبتهای بزرگ یکی اســت اما در آمریکا این اتفاق کمتر رخ میدهد
و شکست کمتر اینگونه فهم میشــود .در ایاالت متحده ،تنها شکست
حقیقی ،دست از کار کشیدن است .در غیر این صورت ،هر عقبگردی ،قدمی
رو به جلوست؛ شرکتهای «دونالد ترامپس» چهار بار اعالم ورشکستگی
کردهاند .شرکت «ریک اسپرینگفیلد» از دهه 1980این کار را نکرده و حاال
یکی از ستارههایش مریل استریپ است .کارکنان شرکت «اوبر» چندین
شرکت شکستخورده را پیش از آن تاسیس کرده بودند .حتی استیو جابز
که ابرستاره کسب و کار فناوری به شمار میرود ،در اوایل کار خود ،گندهای
زیادی باال آورده بود.

استیو جابز پیش از رسیدن به
موفقیتهای بزرگ بارها شکست
خورده بود

اگر شکستهای
زیاد عامل به
موفقیترسیدن
یک شرکت در
مسیریمطمئن
است ،بهترین جای
دنیا برای شکست
خوردن شرکتها
دره سیلیکون است

منبع :نیوزویک
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مروراقتصادیملیجهان

رشداقتصادی 8درصدیدربزرگتریندموکراسیجهان

جهان پر است از کشورهایی که با اقتصادهای ضعیف و قوی ،مردمانشان کنار هم زندگی میکنند و شاهدند که هرچه بیشتر ،ارتباطشان با یکدیگر و با دیگر کشورها محکمتر
میشود .این روزها دیگر همه شاهدند که اقتصادهای ملی بیش از گذشته درگیر اقتصاد جهانی هستند و هر خبر خوب یا بدی در اقتصادهای ملی ،تاثیری بر اقتصادهای دیگر در
آن سوی کره خاکی خواهد داشت .مثال بارز آن ،میتواند کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین باشد که هر خبری از آن ،بازارهای جهانی را از آمریکا گرفته تا اروپا ،تحت تاثیر قرار
میدهد .در این شماره ،وضعیت کلی برخی از اقتصادهای ملی را مرور کردهایم.

دومین اقتصاد جهان
دومین اقتصاد جهان که یک سالی است در آمارهای جهان اعالم میشود در
بخشهایی به رتبه اول نیز تبدیل شده ،چین است .چین یک کشور کمونیستی
است که از اواخر دهه  1970میالدی تصمیم گرفت با استفاده از الگوی مناطق
آزاد تجاری ،درهــای خود را بــه روی اقتصاد جهانی باز کند .بــرای همین ،با
سیاســتگذاریهای متمرکزی که انجام شد ،نمایندگان دولت توانستند چند
منطقه حاشیهای در اطراف
این کشور را به مناطق آزادی
تبدیل کنند که سرمایههای
خارجــی را جــذب کنند.
بهتدریج ،ظــرف یک دهه
اقتصاد چین شکوفا شد و در
 25سال گذشته ،هیچ سالی
نبوده است که چین دارای رشــد اقتصادی زیر  7درصد باشد .با این حال ،رشد
اقتصادی در سال جاری میالدی چین به چالش کشیده شده و برخی از تحلیلگران
میگویند که ممکن است رشد اقتصادی در این کشور به طور بیسابقهای در دو دهه
اخیر ،به زیر  7درصد برسد .چین الگوی اقتصادی خود را به جای اتکا به تقاضای
خارجی ،به بازار داخلی معطوف کرده و اخیرا نیز با سقوط بازار سهام مواجه شده که
همه بازارهای بورس جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است .دولت چین ،در یک
حرکت ناگهانی ،تالش کرد که با کاهش قیمت واحد پول ملی چین ،سقوط بازار
سهام این کشور را کنترل کند که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
چین
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نوظهورمطلوب
کره جنوبی یکی از کشورهای جزو بازارهای نوظهور به شمار میرود که تقریبا
همزمان با ایران ،روند توسعه خود را شروع کرد .اما این کشور با استفاده از نفوذ
سیاستهای کالن دولتی و نیز حمایتهای مالی از طرف حاکمیت ،در کنار نوعی
ثبات سیاســی و ارتقای فرهنگ کار ،توانست بهخوبی به کشوری توسعهیافته
تبدیل شود .پیشبینی شده است که کره جنوبی در سال جاری میالدی رشد
اقتصادی حدود  2.9درصد
داشته باشــد و رشدش در
سال آینده نیز به  3.3درصد
برسد .کره جنوبی دارای نرخ
بیکاری بسیار مطلوب 3.9
درصدی است و نرخ تورم آن
بین  1تا  2درصد در نوسان
است .تراز تجاری این کشور در ماه ژوئیه ،مثبت  79میلیارد دالر بوده است که در
شرایط وخیم اقتصادهای آسیایی ،نرخ بسیار خوبی به شمار میرود .کره جنوبی
یکی از معدود کشــورهای با حجم اقتصادی باالست که کسری بودجه ندارد و
البته مازاد بودجه این کشور نیز  0.4درصد تولید ناخالص داخلی است .نرخ بهره
در بانکهای کره جنوبی نیز به تناسب میزان تورم قیمتهای مصرفکننده آن
و به اندازه  1.55درصد اســت .نرخ ارز کره جنوبی در برابر دالر ،مثل بسیاری از
کشورهای جهان تضعیف شده است که دلیل آن ،باال رفتن ارزش دالر در بازارهای
جهانی بوده است.
کره جنوبی

رشدنسبتامطلوب
اقتصاد مجارستان وضعیت چندان بدی ندارد؛ در زمانی که اقتصادهای اروپایی
از تورم کم یا رشد اقتصادی ناچیز رنج میبرند ،مجارستان میتواند اوضاع خوبی
را پشت سر بگذارد .این کشور در فصل گذشته میالدی دارای رشد اقتصادی 3.5
درصدی بر اساس محاسبه ساالنه بوده است .تخمین زده شده است که امسال
مجارستان رشــد  3درصدی داشته باشد و رشد ســال آینده آن نیز  2.8درصد
پیشبینی شده است .با این
حال ،تولیــدات صنعتی در
مجارســتان وضعیت خوبی
ندارد و در آخرین آمار ،ساالنه
 3.2درصد کاهش داشــته
اســت .تورم در مجارستان
در سال گذشــته منفی 0.3
درصد بود اما امسال به  0.8درصد رسیده است .در ماه ژوئن ،نرخ بیکاری در این
کشور  6.9درصد بود که نرخ نسبتا مطلوبی به نظر میرسد .تجارت خارجی در
مجارستان طوری است که تراز تجاری این کشور را به نفع صادرات نشان میدهد.
مازاد تجاری این کشور در ماه مه امسال 8.6 ،میلیارد دالر بوده است .با این حال،
مجارستان با کسری بودجهای به اندازه 2.6درصد تولید ناخالص داخلیاش مواجه
است .نرخ سود بانکی در حسابهای کوتاهمدت این کشور  1.36درصد و در اوراق
قرضه دهساله  3.66درصد تعیین شده است.
مجارستان

بزرگترین فرانسویزبان اما ویران
جمهوری دموکراتیک کنگو یا زئیر دومین کشور بزرگ در آفریقا و یازدهمین کشور
بزرگ جهان بهشــمار میآید .و با جمعیت بیش از  ۷۲میلیون نفر ،نوزدهمین کشور
پرجمعیت جهان ،و چهارمین کشــور پرجمعیت در آفریقا است ،و همچنین به عنوان
پرجمعیتترین کشوری که زبان رسمیآن فرانسوی است شناخته میشود .در حالی
که این کشور از غنیترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی بهشمار میآید مردم
آن از فقیرترین مــردم جهان
هستند ۹۶ .درصد از مردم این
کشور مسیحی هســتند و به
 ۲۵۰قوم گوناگون سیاهپوست
تعلق دارند .بیشــتر مردم این
کشور از اقوام کنگو ،لوبا و مونگو
هستند .جنگ دوم کنگو که از
سال  ۱۹۹۸آغاز شده و همچنان در جریان است ،این کشور را ویران کرد .گاه به این جنگ
«جنگ جهانی آفریقا» نیز میگویند چون  ۹کشور آفریقایی و حدود  20گروه مسلح در
آن شرکت کردهاند .به رغم امضای توافق صلح در سال  ،۲۰۰۳جنگ همچنان در شرق
کشور ادامه دارد .ارزش منابع معدنی کنگو  ۲۴تریلیون دالر برآورد شدهاست که برابر با
تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپاست .تصاحب این ثروت غیرعادی زیرزمینی انگیزه
اصلی جنگ داخلی این کشور بودهاست .این کشور بزرگترین تولیدکننده کبالت در دنیا،
دومین تولیدکننده بزرگ الماس در دنیا و بزرگترین تولیدکننده مس در آفریقاست.
زئیر

التینی بدون سر و صدا
شاید نام کشور کلمبیا ،اولین مسئلهای را که به ذهن مینشاند مافیا و قاچاق
مواد مخدر باشد .کشور کلمبیا آمیختگی زیادی با باندهای بزرگ و بینالمللی مواد
مخدر دارد که یکی از نقاط ضعف این کشور آمریکای التینی است .با این حال ،باید
گفت که در بحران اقتصادیای که همه کشورهای جهان را با خود درگیر کرده
بود و هنوز هم نشــانههای آن وجود دارد ،کلمبیا میتواند با رشدهای اقتصادی
نسبتا مطلوبی مواجه شود.
آخرین رشــد اقتصادی این
کشــور  2.8درصد بــوده و
تخمین زده شــده است که
در سال جاری میالدی ،رشد
اقتصادی آن  3.4درصد و در
سال آینده میالدی  4درصد
باشد .همچنین نرخ تورم در کلمبیا بهخوبی کنترل شده و در سال گذشته 2.8
درصد بود و در امسال هم پیشبینی شده است که  4.1درصد باشد .نرخ بیکاری
در این کشور  8.9درصد است که نسبت به اقتصادهای توسعهیافته باالست .اما در
هر حال ،نرخ باالیی نیز محسوب نمیشود؛ بهویژه برای کشور در حال توسعهای
مثل کلمبیا .از نقاط ضعف اقتصاد این کشور میتوان به تراز تجاری منفی آن ،به
اندازه  13.9میلیارد دالر و کســری بودجهای به اندازه  2.1درصد تولید ناخالص
داخلی اشاره کرد.
کلمبیا

هاب آسیای شرقی
کشور هنگکنگ که عمال به چین متصل است ،یک منطقه اقتصادی مستقل
از چین اما کامال مربوط به آن است .هنگکنگ را شاید بتوان به نوعی منطقه آزاد یا
بزرگترین منطقه آزاد چین در نظر گرفت .هنگکنگ یکهاب بزرگ در اقتصاد
آسیای شرقی است که بازار سهام آن و نیز صادرات و واردات در آن ،بهخوبی جریان
دارد و در رسانههای اقتصادی مهم دنیا بهشدت دنبال میشود .با اینکه تجارت
در این منطقه بهخوبی جریان
دارد ،تراز تجاری این کشور
منفی 68.3درصد است .تورم
قیمتهای مصرفکننده در
هنگکنگ در سال گذشته
 3.2درصد بــوده و تخمین
زده شده است که در امسال
نیز به  3.1درصد کاهش پیدا کند .نرخ بیکاری در این کشور بسیار کم و در حدود
 3.2درصد است .از سوی دیگر ،مطابق با تورم ،نرخ سود بانکی نیز در حسابهای
کوتاهمدت این کشور  0.39درصد بوده است .کشور هنگکنگ در سالهای اخیر
با شورشهای خیابانی شهروندانش بر اثر اختالف طبقاتی در آن مواجه شده است.
اختالف توان اقتصادی بین هنگکنگی-های قدیمی و چینیهایی که بهتازگی
پولدارشدهاندوازهنگکنگبهعنوانمقرخوداستفادهمیکنند،مشکالتامنیتی
فراوانی در این ناحیه به وجود آورده است.
هنگکنگ
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بهشتمالیاتی
نرخ مالیات در کشورهای اروپایی یکی از نرخهایی است که بدن هرکسی را که
از مالیات فراری باشد ،می-لرزاند .با این حال ،در همین اروپا نیز مناطقی وجود
ی از شــهروندان خود میگیرند و به یکی از جاذبهها
دارند که مالیات خیلی کم 
برای شــرکتهایی تبدیل شــدهاند که از مالیات فراری هستند یا نمیخواهند
هزینه زیادی برای عوارض و مالیات از آنها کســر شــود .برای همین است که
خیلی از شرکتهای معروف
دنیا در لوکزامبورگ نیز دفتر
زدهاند و به فعالیت اقتصادی
در آنجا مشغولند .میزان رشد
اقتصــادی در لوکزامبورگ
در سال جاری میالدی 2.7
درصد پیشبینی شده و در
سال آینده نیز تخمین زده شده است که به  2.5درصد برسد .تورم در لوکزامبورگ
دو سال است که در حدود 0.9مانده است .نرخ بیکاری نیز در این کشور در ماه ژوئن
 8.5درصد بوده است .تراز تجاری در لوکزامبورگ در ماه میمنفی  8.2میلیارد
دالر بوده است .این کشور دارای کسری بودجه اندکی نیز به اندازه 0.4درصد تولید
ناخالص داخلی خود است .لوکزامبورگ از معدود کشورهای جهان است که دارای
نرخ سود بانکی منفی است .نرخ سود در حسابهای کوتاهمدت سهماهه این کشور
منفی  0.02درصد است.
لوکزامبورگ

رشد عالی در بزرگترین دموکراسی
کشور هندوستان را به دلیل جمعیت خیلی زیادی که دارد و انتخابات سالمی
که برگزار میکند ،بزرگترین دموکراسی جهان لقب دادهاند .هند یکی از بازارهای
نوظهور مهم در جهان به شــمار میرود که مثل برزیل یا آفریقای جنوبی نیز با
مشکالت عدیدهای مواجه نیست .پیشبینی شده است که رشد اقتصادی در سال
جاری میالدی در هند 7.6 ،درصد باشد و در سال آینده نیز این نرخ به  8درصد
برســد که رشــد اقتصادی
بسیار خوبی به شمار میرود.
اما رشد تولیدات صنعتی در
این کشــور که آخرین آمار
آن به ماه مه بازمیگردد ،تنها
 2.7درصد بوده است .تورم
در هند در سال گذشته 6.8
درصد بوده که بهخوبی میتواند به رشد باال منجر شود و امسال نیز پیشبینی شده
است که به  5.4درصد برســد .نرخ بیکاری نیز در این کشور در وضعیت مطلوب
4.9درصدی قرار دارد که البته به دلیل نبود آمار ،مربوط به ســال  2013است.
مشکل بزرگ هند ،تراز تجاری منفی باال در این کشور است .تراز تجاری هند در
ماه ژوئن منفی  136.5درصد بوده است .ارزش روپیه در این کشور نسبت به دالر
آمریکا مثل بسیاری از ارزهای دیگر کاهش یافته است .هند کسری بودجه باالیی
نیز دارد که معادل  4.1درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
هندوستان
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پل اوراسیا
قزاقستان در سالهای اخیر ،تالش زیادی کرده که سرمایههای خارجی را جذب کند و
در این زمینه ،موفقیتهایی نیز کسب کرده است .این کشور با هدف جذب سرمایهگذاری
خارجی ،کمپینی راه انداخته که شامل معافیت از مالیات بر درآمد ،مالیات زمین ،مالیات
دارایی و عوارض گمرکی به مدت  ۱۰سال ،برخورداری از کمکهای مالی دولتی ،ثبات
قوانین سرمایهگذاری ،عدم نیاز به اجازه کار برای نیروهای کار خارجی و ورود بدون روادید
برای شهروندان اغلب کشورها
است .قزاقستان به عنوان «پل
اوراسیا» در سال  ۲۰۰۶با رشد
تولید ناخالــص داخلی زیادی
مواجه شد و پس از روند کاهشی
در سال ،۲۰۰۹به تولید ناخالص
داخلی  ۶درصد در سال ۲۰۱۳
رسید .جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی این کشور ۱۴میلیارد دالر و نرخ بیکاریاش
نیز  ۵.۴درصد است .نیمیاز تجارت خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی قزاقستان
متعلق به اتحادیه اروپا است .بسیاری از شرکتهای نفت و گاز غربی در این کشور فعال
هستند؛شرکتنفتیشورونآمریکابیشاز ۲۰سالاستکهدرمیدانهاینفتیقزاقستان
فعالیت دارد .با این حال ،فســاد یکی از نقاط ضعف اقتصادی این کشور به شمار میرود.
سازمان شفافیت بینالمللی  ۲۰۱۴در مقیاس رتبهبندی فساد ،قزاقستان را با کسب عدد
 ۲۹در رتبه  ۱۲۷قرار داد که بهبود اندکی نسبت به سالهای قبل نشان میدهد.
قزاقستان

اقتصادی کژ دار و مریز
کشور کوچکی که آهسته و پیوسته در اروپا به کار خود ادامه میدهد ،کشور
استونی است .حجم اقتصاد استونی خیلی باال نیست و انتظار زیادی نیز از آن
نمیرود .رشد اقتصادی در این کشور ،در سال جاری  2.4درصد و در سال آینده
 3.2درصد پیشبینی شده است .رشــد تولیدات صنعتی در این کشور منفی
 2.3درصد است که نشــان از رکود در صنایع آن دارد .تورم در استونی در سال
گذشته منفی  0.4درصد بود
که اقتصاد این کشور را تهدید
میکرد اما تخمین زده شده
است در سال جاری ،تورم به
 1.1درصد برسد .از این تورم
نیز نمیتواند انتظار داشت
که کار خارقالعادهای برای
رشد اقتصادی انجام دهد.
نرخ بیکاری در استونی در فصل اول سال 6.6 ،درصد بوده است .تراز تجاری
این کشور منفی  1.1میلیارد دالر است که البته چندان اسباب نگرانی نیست.
نرخ واحد پول ملی این کشور نیز در مقابل دالر آمریکا در عرض یک سال گذشته
کاهش داشته اســت و از  0.75واحد برای هر دالر به  0.92واحد برای هر دالر
آمریکا رسیده است .استونی در اروپا میتواند فرصتی تازه برای تجارت با ایران به
شماربیاید.تورممنفیدراستونیبهطیسالهایگذشتهوضعیترشداقتصادی
در این کشور را تا حدودی با خطر مواجه کردهاست.
استونی

نعمتگاز
ازبکســتان دارای زمینهای حاصلخیز بسیاری اســت و بزرگترین تولید
کننده پنبه در جهان است .این کشور دارای ذخایر نفت ،گاز ،آهن و زغال سنگ
است .ازبکستان بزرگترین تولیدکننده ماشینآالت و صنایع سنگین در آسیای
میانه است .از تولیدات دیگر ازبکستان میتوان پنبه ،گوشت و لبنیات را نام برد.
اوضاع اقتصادی در ازبکســتان در ســال  1991و با اعالم استقالل این کشور از
شــوروی دچار اختالل شد
اما در نتیجه خصوصیسازی
امالک دولتی در این کشور،
یک طبقه متوســط مالکان
زمیــن بــه وجود آمــد که
برای پشتیبانی کارفرمایان
و کارآفرینان توســط دولت
ش هزار و 660
توجه زیادی را به خود جلب کرد .در دهه اول قرن بیست و یکم ،ش 
واحد کارخانه و تأسیسات مربوط به امالک دولتی به بخش خصوصی فروخته شد
و در سال  2010تقریباً  80درصد محصوالت تولیدی داخلی در کل کشور و بیش
از 85درصد محصوالت صنایع که تقریبا شامل تمام محصوالت کشاورزی و گردش
تجارت خردهفروشی میشد ،به بخش خصوصی متعلق بود .در نتیجه انجام این
فعالیتها ،در مدت  22سال گذشته اقتصاد این کشور  25درصد رشد کرده است.
در ســال  2013درآمد ناخالص ملی ازبکستان هشت و یکدهم درصد افزایش
داشت .ازبکستان جزو کشورهای صادرکننده گاز طبیعی است.
ازبکستان

اقتصادیتکهتکه
اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه نفت است .حدود
 ۹۵درصد از کل درآدهای نفت عراق از فروش نفت این کشــور حاصل میشود.
جنگهای متعدد عراق و تحریمهای بینالمللــی درازمدت باعث عقب ماندن
اقتصاد عراق شده است .در سال ۲۰۱۲رشد اقتصادی عراق 8.4درصد تعیین شده
بود که پیشبینیشدهبود در سال  ۲۰۱۴به  8.7درصد برسد .عراق بعد از جنگی
که منجر به سرنگونی صدام
شــد ،به صورت مداوم تولید
نفت خــود را افزایش داد و از
بزر گترین صادرکنندگان
نفت شد و  ۵۰درصد افزایش
عرضه نفت بعد از حضور عراق
در بازارهــای جهانی مدیون
این کشور است .کشور عراق عالوه بر نفت منابع طبیعی بیشماری دارد ،با این حال،
بانک جهانی در گزارشی اعالم کرده سرانه رفاه در عراق به سبب جنگ این کشور با
گروه تروریستی داعش ۱۴درصد کاهش یافته و از میزان تولید ناخالص داخلی این
کشور  ۲۸درصد کاسته شده است .صندوق بینالمللی پول نیز اعالم کرده با توجه
به پیامدهای اقتصادی جنگ با داعش ،پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی
در عراق امسال حدود نیم درصد کاهش داشته باشد .در حال حاضر عراق به عنوان
یکی از رقبای سرسخت ایران به منطقه به شمار میآید که ممکن است بخشی از
بازار ایران را در اختیار بگیرد.
عراق

عمران قوی ،کشاورزی ضعیف
ارمنستان کشورى است مسیحی با اقتصادى۱۸ميليارد دالري .ایران و ارمنستان
رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند .مهمترین مسائلي که در این ارتباط نقش دارد امنیت
انرژی ارمنستان و انتقال گاز تولیدی ایران به بازار اروپا است .ارزش تولید ناخالص
داخلی این کشور که تقریبا  3.5میلیون نفر جمعیت دارد ،حدود 18ميليارد دالر
است و وابســتگی زیادی به ســرمایهها و حمایتهای مالی خارجی دارد .اقتصاد
کشور ارمنســتان اقتصادی
متمرکز اســت کــه پیش از
فروپاشی شــوروی سابق با
کمک ســرمایهگذاریهای
کالن شوروی فعالیت ميکرد.
اما بعد از استقالل ارمنستان
سرمایههای شــوروی سابق
از کشور خارج شد و بســیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی توان عملیاتی خود را
از دست دادند .قبل از استقالل ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعتمحور
بود .صنعت عمران  5 0درصد از نرخ رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده بود .سهم
بخشهای خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان نیز سهم چشمگیری
است .این سهم با افزایش استفاده از تلفن همراه و افزایش شمار اپراتورهای تلفن همراه
در حال رشد است .کشاورزی سهم اندکی در اقتصاد ارمنستان دارد .از صنایع جدیدی
که در این کشور فعالیت ميکنند ميتوان به صنعت فرآوری سنگهای قیمتی و
جواهرسازی ،تکنولوژی ارتباطات و اطالعات و گردشگری اشاره کرد.
ارمنستان

تالش برای رشد اقتصادی
فیلیپین از جمله کشورهای آسیای شرقی است که در سایه رشد اقتصادی باالی
چین ،توانسته به توسعه مطلوبی دست پیدا کند .پس از این که هزینه کارگران در
چین باال رفت و برای کارخانههای بینالمللی ،تولید در این کشور صرف نمیکرد،
شرکتهای خارجی تالش کردند که به بازار کار ارزانتری دست پیدا کنند که
فیلیپین یکی از آنها بود و ورود سرمایههای خارجی به این کشور ،بهتدریج باعث
رشد اقتصادی باال در آن شد.
فیلیپین در ســال گذشته
دارای رشد  5.2درصد بود و
تخمین زده شده است که در
سال جاری و سال آینده رشد
اقتصادی آن به ترتیب به 6.6
و  6.4درصد برسد .تورم این
کشور در سال گذشــته  4.4درصد بود و برای امسال نیز  2.6درصد تخمین زده
شده است .نرخ بیکاری در فیلیپین در فصل دوم امسال 6.4 ،درصد بوده است .تراز
تجاری فیلیپین به اندازه کمیمنفی است؛ به عبارت دیگر ،واردات در این کشور
در ماه مه به اندازه  2.6میلیارد دالر از صادرات بیشتر بوده است .فیلیپین کسری
بودجهای به اندازه  1.9درصد تولید ناخالص داخلی خود دارد و نرخ بهره بانکی در
حسابهای کوتاهمدت آن نیز 1.91درصد است .در میان کشورهای شرق آسیایی
فلیپین چندان مورد توجه ایران نبودهاست .با این حال بررسی وضعیت این کشور
نشان میدهد ،موقعیتهای کشف نشده ای در فلیپین وجود دارد.
فیلیپین
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جهانمنا
نقشبازرگانانترکدرسیاستخارجیترکیه

آتاترکهایبازرگان

در ذهن سياستگذاران ترک ،روابط تجاری و اقتصادی قویتر با جهان وسیلهاي برای رسیدن به هدف است

جعفرخیرخواهان

ترجمهای از مقاله آلتای آتلی
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ترکیه در سالهای به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه موفق به تدوین و
اجرای سیاستهایی در ارتباط با بقیه جهان شد که این کشور را از جایگاه سنتی
انفعالی و حافظ وضع موجود که بر حفظ روابط نزدیک با غرب تاکید داشت به
رویکردی فعال ،چندبعدی و ابراز وجودکننده با گستره جغرافیایی بیشتر تغییر
داد .ترکیه که از لحاظ جغرافیایی خود را به مثابه پلی بین اروپا و آســیا و حتی
آفریقا م یداند روابطش را با همه مناطق جهان گسترش داده است .پارادایم جدید
سیاست خارجی ترکیه به دنبال حضور و نفوذ در سطوح منطقهای و جهانی است
که بخش مهمی از آن برعهده بازرگانان ترکیه و جامعه مدنی گذاشته شده است.
دراینمقالهکه«آلتایآتلی»استادعلومسیاسیوروابطبی نالمللدردانشگاه
بغازچیاستامبولترکیهوهماهنگکنندهمرکزمطالعاتآسیانوشتهاست،نشان
داده ميشود كه در محاسبات سیاست خارجی ترکیه ،موضوعات اقتصادی دارای
کارکردی دوگانه هستند .برای سياستگذاران ترکیه روابط اقتصادی قویتر با
بقیه جهان ،هم هدف و هم وسیله دیده میشود .روابط اقتصادی بهتر به خودی
خود یک هدف است چون که بهبود روابط تجاری و اقتصادی با مناطق مختلف
جهان امکان دسترسی به بازارهای جدید را برای محصوالت صادراتی ترکیه و
جذب سرمایه خارجی برای پروژههای ســرمایهگذاری داخلی فراهم میکند.
اقتصاد همچنین یک وسیله در سیاســت خارجی است ،چون جاهطلبیهای
ترکیه برای افزایش نفوذ منطقهای و جهانیاش بر توانایی این کشــور در ایجاد
تصویری قدرتمند در خارج متکی است که تنها از طریق حضور اقتصادی رو به
رشد در کشورهای همسایه و فراتر از آن ممکن است .عوامل اقتصادی با کمک
انجمنهای بازرگانی ترکیه به سیاست خارجی ترکیه شکل دادهاند و از درون
آن یک «دولت تجارتپیشــه» بیرون آمده است .به این ترتیب دولت ترکیه با
بازیگران غیردولتی به خصوص آنهایی که اهرمهای اقتصادی قوی دارند از قبیل
شرکتهای بزرگ و انجمنهای تجاری خصوصی وارد تعامل و همکاری در تدوین
و اجرای سیاستهای خود شده است .بنابراین شراکت عمومی -خصوصی یک
مولفه حیاتی در سياستگذاری خارجی این کشور به حساب میآید.
سایر ابتکار عملهای ترکیه عبارتاند از اعزام هیاتهای دیپلماتیک جدید
به طوری که در سال  2012دارای  204هیات دیپلماتیک در  122کشور بود؛
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گسترش دامنه پروازی شــرکت هواپیمایی ترکیه به مقاصد جدید که در حال
حاضر به 222مقصد خارجی در 108کشور جهان رسیده است؛ برداشتن ویزای
دوجانبه با کشورهای گوناگون؛ و تاسیس مدارس و مراکز فرهنگی ترکیه برای
گسترش زبان و فرهنگ ترکیه.
در حالی که افزایش روابط اقتصادی ترکیه با بخشهای گوناگون جهان نقش
مهمی در هدف ترکیه برای گســترش نفوذ خود داشته است ،سياستگذاران
ترک تالشهای شخصی نیز برای گسترش نفوذ جهانی کشور خود به کار بردند به
طوریکهمقاماتعالیسیاسیترکیهدرسفرهایخارجیخودمدیرانبنگاههای
بخشخصوصیواستادانوپژوهشگراندانشگاهیرانیزهمراهمیبرند.نخستین
بار تورگوت اوزال بود که به طرفداری از حضور و مشــارکت بیشــتر بنگاههای
بخشخصوصی در امور خارجه ترکیه پرداخت .اما پس از انتخابات پارلمانی سال
 2002بود که صحنه سیاسی در ترکیه بهشدت تغییر کرد و روابط خارجی به
عنوان حوزهای ظاهر شد که تغییرات در آن کامال محسوس بود .برتری و تقدم
مسائل اقتصادی در پارادیم سیاست خارجی ترکیه در سالهای قدرت یافتن
حزب عدالت و توسعه بهشدت احساس میشد .انجمنهای تجاری در سیاست
خارجی ترکیه نقش مهمی پیدا کردهاند .آنها نقش خود را با تاسیس تریبونهای
نیمهرسمی هماندیشی و موضعگیری و تعامل با دولت ،مشارکت در بازدیدهای
رسمی رهبران دولتی ،برقراری تماسهای مستقیم با سياستگذاران و مشارکت
مستقیم در تدوین سیاستها توسط نمایندگی داشتن جامعه تجاری در جلسات
بیندولتی ایفا میکنند .در نهایت اینکه نشــان میدهیم دوگانگی در اعالم
موضع ترکیه نسبت به قیام و خیزش در مصر و لیبی را نمیتوان بدون مالحظه
میزان حضور و مشارکت جامعه تجاری ترکیه در تدوین سیاستهای واکنش به
بحرانهای خارجی درک کرد.
رجب طیب اردوغان نخستوزیر ترکیه در یک سخنرانی به مناسبت پیروزی
در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن سال 2011ابراز داشت که وی اطمینان فزایندهای
به نقش دولت خود دارد تا به عنــوان میانجی صلح در منطقهای از جهان که با
مشکالت فراوان دست و پنجه نرم میکند ایفای نقش کند .او گفت« :باور داشته
باشید در این انتخابات به همان اندازه که استامبول پیروز شد سارایوو نیز پیروز

نخستین بار تورگوت اوزال بود که به طرفداری از حضور و مشارکت بیشتر بنگاههای بخشخصوصی در امور خارجه ترکیه
پرداخت .اما پس از انتخابات پارلمانی سال  2002بود که صحنه سیاسی در ترکیه بهشدت تغییر کرد و روابط خارجی به عنوان
حوزهای ظاهر شد که تغییرات در آن کامال محسوس بود

شده است؛ بیروت نیز به اندازه ازمیر در این پیروزی سهیم است؛ دمشق نیز به
اندازه آنکارا پیروز شده است؛ راماهلل ،نابلوس ،جنین ،کرانه باختری و بیتالمقدس
نیز به اندازه دیاربکر پیروز شدهاند ».در حالی که تحوالت و خشونتهای اخیر
در منطقه خاورمیانه شــک و تردیدی فراوان نسبت به توانایی ترکیه به اینکه
نقش خودانتصابی خویش را به نتایج عملی تبدیل کند ایجاد کرده است و شک
و بدبینی نیز در اینباره وجود دارد که چگونه مکانهایی که اردوغان در سخنرانی
خویش بر زبان آورد (و همگی پیش از این جزو قلمرو امپراتوری عثمانی بودهاند)
در سومین دوره بر سر کار آمدن حزب عدالت و توسعه «برنده و پیروز به حساب
میآیند» ،فعال شدن سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر ،توجهي جدی از سوی
سياستگذاران و نیز پژوهشگران برانگیخته است.
درحالیکهدگرگونیسیاستخارجیترکیهبهسمترویکردیجاهطلبانهتر،
چندبعدی و کامال فعاالنه با قلمرو جغرافیایی گســتردهتر با هر وسیله ممکن،
شایسته بررسی و توجه بیشتری است ،مباحث جاری درباره این موضوع ظاهرا به
چند مضمون محدود شده است که جلوی درک و فهم کامل مساله را میگیرد.
برای نمونه ارجاعاتی که غالبا به «جابهجایی محور» در سیاست خارجی ترکیه
اشاره دارند ،به این معنا که ترکیه از تمایالت سنتی طرفداری از غرب به سمت
روابط نزدیکتر با جهان غیرغرب به طورکلی و کشورهای اسالمی به طور خاص
تغییر جهت داده است .عالوه بر این ،بحث و جدلها در این باره به اوج خود میرسد
که آیا ترکیه قابلیت و توانمندی برای ایفای چنین نقشی به عنوان رهبر منطقهای
را دارا هست یا خیر ،یا اینکه آنچه یک «پارادایم جدید» نامیده میشود ،رویای
دستیابی به امپراتوری پرنخوت عثمانی جدید نیست؟ این پرسشها حقیقتا
مهم هستند ،با اینحال یک حوزه بررسی دیگر نیز تاکنون کمتر مورد مطالعه
قرار گرفته است .این حوزه به برتری و تقدم مسائل اقتصادی مربوط میشود ،که
به عنوان یک تعیینکننده مهم در سیاست خارجی «جدید» ترکیه جای پای
وسیعی پیدا کرده است .دلیل اصلی آن هم به اثرات دوجانبه تقویتکننده از یک
بستربی نالمللیبرمیگرددکهناشیازوابستگیفزایندهاقتصادیبینملتهاست
و نیز نگاه واقعبینانه دولتی که سیاست عملی ( )real politikخود را بر توسعه
منافع مادی خود در فراتر از مرزها قرار داده است.
عنصر اقتصاد دارای کارکرد دوگانه در محاسبات سیاست خارجی ترکیه است
به این معنا که در ذهن سياستگذاران ترکیه روابط تجاری و اقتصادی قویتر
با بقیه جهان هم هدف و هم وسیلهاي برای رسیدن به هدف محسوب میشود.
اقتصاد به خودی خود یک هدف اســت از آنجا که بهبود روابط با همسایگان و
همچنین کشورهای تاکنون مورد غفلت قرارگرفته از قبیل کشورهای آسیایی
و آفریقایی عمدتا به این دلیل است که امکان دستیابی به بازارهای جدید برای
محصوالت صادراتی رو بــه افزایش ترکیه را فراهم میکنــد .صادرات یکی از
ستونهای اصلی اقتصاد ترکیه به حساب میآید ،و افزایش حجم صادرات اکنون
بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است چرا که اقتصاد ترکیه با وجود رشد
نسبتا خوب تقریبا ششدرصدی در سالهای اخیر ،دچار کسری مزمن حساب
جاری است که ثبات اقتصادی آن را به مخاطره میاندازد .از طرف دیگر با توجه
به سیاست خارجی ترکیه ،عنصر اقتصاد یک وسیله برای رسیدن به هدف نیز
به حساب میآید به این معنا که جاهطلبیهای ترکیه برای تبدیل شدن به یک
قدرت منطقهای متکی بر استفاده از قدرت نرم است که این قدرت نرم نیز تا حد
زیادی از ناحیه اعمال نفوذ فزاینده اقتصادی یک کشور در کشورهای همسایه
خود به دســت میآید .به طور خالصه ،عوامل اقتصادی در حال شکلدهی به
سیاست خارجی ترکیه هستند که تاکنون اینچنین نبوده است و به گفته کمال
کایریچی یکی از تحلیلگران مسائل ترکیه ،ما شاهد «خیزش و برآمدن دولت
تجارتپیشه»هستیم.
یکی از ویژگیهای دولت تجارتپیشه حضور و مشارکت عامالن و فعاالن
غیردولتی در سیاست خارجی اســت و از آنجا که در چنین دولتی ،بازرگانی و

صادرات اولویت و اهمیتي اساسی به عنوان تعیینکننده سیاستها پیدا میکند،
جامعه تجاری و اتاقهای بازرگانی به عنوان یکی از پرنفوذترین عامالن از قلمرو
غیرحکومتی ،وارد صحنه سياستگذاری میشوند .اما باید توجه داشت که اگرچه
شکل و قالب حضور و مشارکت جامعه تجاری در سیاست خارجی در گذر زمان
تغییر کرده اســت اما این موضوع ابدا پدیده خیلی جدیدی در ترکیه نیست و
ریشههای آن به بیش از سی سال پیش و دوران پس از کودتای نظامی در ابتدای
دهه  1980بازمیگردد؛ زمانی که ترکیه برنامه آزادسازی اقتصادی جدی خود را
با هدف ورود و ادغام در اقتصاد جهانی شروع کرد .در آن سالها ،هم ژنرالهایی
که قدرت را با کودتا در ســپتامبر  1980در دست گرفتند و هم بوروکراتهای
غیرنظامی که با ژنرالها کار میکردند از این نکته آگاه بودند که اگر ترکیه خواهان
مشارکت در فرآیند اقتصادی جهانی است این هدف را تنها از طریق توانمندسازی
جامعه تجاری میتواند انجام دهد .جمالت وزیر خارجه وقت ،ایلتر ترکمن در
یک سخنرانی در  1982بهروشنی گویای این امر است که آنکارا مسئله را چگونه
مینگریست« :ما در این باره هیچ تردیدی نداریم که کشور ما تنها از طریق تالش و
کوشش مشترکهیاتهای دیپلماتیک و جامعه تجاری است که میتواند درهای
خود را به روی جهان خارج باز کند .این وظیفه ماست که انتظارات دوایر تجاری را
تامین کنیم به آنها برای باز کردن درهای کشور به روي جهان و يافتن بازارها برای
محصوالتشان کمک کنیم ...هدف ما گشودن بازارهای خارج به روی صادرات و
به دســت آوردن درآمد ارزی و ارزش افزوده است ،در عین حال این نکته را هم
فراموش نمیکنیم که در این مسیر حفظ حیثیت و اعتبار کشورمان نیز مطرح
است که البته موضوعی بسیار مهمتر از کسب سودهای کوتاهمدت خواهد بود».
طرفدارومدافعاصلیحضورومشارکتبیشتربازرگاناندرامورخارجیترکیه
شخص تورگوت اوزال بود که به عنوان معاون نخستوزیر و مسئول امور اقتصادی
در دولت موقت پس از کودتا خدمت کرد و با پیــروزی حزب مام وطن وی در
انتخابات ،به نخستوزیری ترکیه در سال 1983رسید .اوزال در تالش برای اینکه
ترکیه را در بقیه جهان ادغام کند ،ترجیح داد که مستقیما با جامعه تجاری به جای
نظام رسمی اداری کار کند ،چراکه وی نظام اداری را تشکیالتی کند ،عقبمانده
و غیرخالق میدید و یک مانع مهم در برابر پیشرفت سریع که باید از آن گذر کرد.
اوزال عالوه بر مشوقها و انگیزههایی که برای بخشخصوصی فراهم کرد شروع
به ایجاد این رویه کرد که جلسات منظمی با نمایندگان بخش خصوصی برگزار
کند و در سفرهای رسمی دولت به خارج هیاتهای تجاری را نیز همراه خود ببرد.
این طلیعه یک عصر جدید برای بازرگانان بود تا عالیق و منافع خود را که مرتبط
با امور خارجه ترکیه بود مستقیما به دولت انتقال دهند و در رویدادهای سیاست
خارجیسهیموشریکشوند.درحالیکهاینمشارکتعمدتابهمسائلاقتصادی
محدود میشد ،باید به این نکته هم توجه داشت که اطمینان اوزال به بازرگانان
ترک آنچنان زیاد بود که در چند مورد بازرگانان را در مسائل «سخت و دشوار»
نیز درگیر کرد .برای نمونه ،در سال 1987هنگامی که شکاف و اختالفات ترکیه و
یونان در بدترین حالت خود بود ،اوزال ترجیح داد وزارت امور خارجه را دور بزند و
یک بازرگان را برای برقراری ارتباط با همتای یونانی خود آندره پاپاندرو استخدام
کند .این رویکرد با اینکه نقش بازرگانان را در امور خارجه ترکیه افزایش میداد،
البته شکاف بین اوزال و نظام اداری را گستردهتر کرد.
در این دوره ،مشارکت بازرگانان در سیاست خارجی از ماهیتی خاصگرایانه به
جای نهادینهشده برخوردار بود .اوزال شخصا با هرکدام از بازرگانان کار میکرد و به
جای تبادل نظرات با آنها شروع به دستور دادن و راهنمایی میکرد .همانطور که
عایشه بوقرا ،استاد اقتصاد سیاسی در موسسه تاریخ مدرن ترکیه میگوید «نقش
اثربخشی که سازمانهای تجاری م یتوانستند در فرآیند سیاست خارجی ترکیه
ایفا کنند عمدتا توسط معدود شخصیتهای خاصی تعیین میشد که ارتباطات
خوبی با دولت برقرار کرده بودند ».جامعه تجاری در آن زمان هیچ کانال نهادی
نداشت که از آن طریق بتواند منافع خود را به طور دستهجمعی به دولت در ارتباط
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با سیاست خارجی انتقال دهد .هیچکدام از انجمنهای حرفهای عمومی از قبیل
اتحادیه اتاقها و بورسهای کاالی ترکیه ( )TOBBیا انجمنهای داوطلبانه از
قبیل انجمن بازرگانی و صنایع ترکیه ( )TÜSİADچنین کارکردی نداشتند
چون که هردو نهاد برونگرا بودند .نیاز به یک چهارچوب نهادی جدید بود و به
دنبال آن هیات روابط اقتصادی خارجی ترکیه ( )DEİKبا هدف هماهنگ کردن
روابط اقتصادی خارجی جامعه تجاری و اینکه به عنوان یک تریبون هماندیشی
برای ارتباط برقرار کردن بین دولت و بخش خصوصی عمل كند ،در سال 1986
تاسیس شد.
تورگورت اوزال در ســال  1989به ریاستجمهوری انتخاب شد ،پستی
که تا هنگام مرگ نابهنگامش در سال  1993برعهده داشت .پس از فوت وی،
حضور جامعه تجاری در موضوعات سیاست خارجی به حاشیه رفت .مشکل
این نبود که جانشینان اوزال دیدگاه و نگرش وی را انکار کردند و از آن تبری
جستند بلکه در عوض بستر داخلی تغییر کرد به نحوی که از دسترسی فعاالن
غیردولتی به فرآیند سياستگذاری جلوگیری میکرد .در دهه  ،1990عرصه
سیاست ترکیه داراي ویژگی بیثباتی جدی با یک مجموعه دولتهای ائتالفی
شکنندهای که قدرت را در دست داشتند ،بود و کشور در حال مقابله با خشونت
مسلحانه و آشوب اقتصادی بود .اگرچه همه دولتهای ائتالفی راست میانه که
بین  1991و  1999تشــکیل شدند موضع طرفداری از بخشخصوصی را به
درجات مختلف پذیرفتند ،چندپارگی ساختارهای سياستگذاری همچنین
بیثباتی سیاسی و اقتصادی به طور کلی باعث شد تا فعاالن تجاری خصوصی
در حاشیه باقی بمانند.
اما پس از انتخابات پارلمانی سال  2002بود که صحنه سیاسی در ترکیه
بهشدت تغییر کرد و روابط خارجی به عنوان حوزهای ظاهر شد که تغییرات در
آنجا کامال محسوس بود .همانطور که در باال بحث شد ،برتری و تقدم مسائل
اقتصادی در پارادیم سیاست خارجی ترکیه در سالهای قدرت یافتن حزب
عدالت و توسعه بهشدت احساس میشد .دولت اکنون از حجم بیشتر تجارت
و ســرمایهگذاری به عنوان ابزار سیاست خارجی و همکاری با جامعه تجاری
اســتفاده میکرد ،همانگونه که در زمان اوزال عمل میشد .اما آنچه از دهه
 1980بهبعدتغییرکردهتعدادعامالنوبازیگرانجامعهتجاریاستکهافزایش
یافته و نیز شیوهای که دولت با بازرگانان درباره مسائل سياستگذاری خارجی
تعامل میکند به شکل الگوهای نهادینهتری متحول شده است.
طی دهه  ،1990هیات روابــط اقتصادی خارجی ترکیه به عنوان انجمن
تجاری سرشناسی باقی ماند که نقش فعالی در سیاستهای اقتصادی خارجی
ترکیه ایفا میکند .سایر سازمانهای فعال در خالل این دوره از قبیل انجمن
بازرگانی و صنایع ترکیه و انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ()MÜSİAD
که یک انجمن داوطلبانه تاسیسشده در ســال  1990بود روی موضوعات
داخلی متمرکز شده بودند ،در حالی که سازمانی دیگر با جایگاه نیمهعمومی به
نام شورای صادرکنندگان ترکیه ( )TİMبه عنوان سازمانی فراگیر برای همه
اتحادیههای صادرکنندگان بخشی و منطقهای در ترکیه در 1993تاسیس شد
و بر حوزه اقتصاد کالن متمرکز شده بود و به دولت فشار میآورد تا سیاستهای
پولی را به نفع صادرکنندگان اصالح کند .پس از اینکه حزب عدالت و توسعه
به قدرت رسید ،هیات روابط اقتصادی خارجی ترکیه به ماموریت خود ادامه
داد اگرچه در شرایط رقابت فزاینده برای اعمال نفوذ قرار داشت .خیزش اسالم
سیاسی از یک سو و تکامل مراکز صنعتی جدید در منطقه آناتولی از سوی دیگر
باعث ایجاد یک طبقه تجاری جدید شد که انجمنهای تجاری خاص خود را از
قبیل کنفدراسیون بازرگانان و صنعتگران ترکیه ( )TUSKONبهوجود آوردند
که با وجود اینکه در سال  2005بنیانگذاری شد به لطف ارتباطات نزدیک
با دولت که از پایگاه حمایت محلی گسترده این نهاد ناشی میشد ،بهسرعت
توانست به ثروت فراوانی برسد .خالصه کالم اینکه ،صحنه حضور و مشارکت
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گروههای ذینفع تجاری ترکیه اینک با تعداد زیادی گروه مشخص میشود که
طبقات کارآفرین مختلف را نمایندگی میکنند و برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری
بر دولت با یکدیگر در حال رقابت هستند.
شیوهای که جامعه تجاری در فرآیندهای سياستگذاری خارجی شرکت
میکند به نحو قابل مالحظهای نســبت به زمان اوزال نهادینهشدهتر است
و انجمنهای نمایندگــی و مدیران اجرایی منتخب آنها بــه جای بازرگانان
منفــرد دارای ارتباطات قوی نقشآفرینی میکنند و رســما بــا دولت در
مسائل مرتبط با سیاست خارجی ســروکار دارند .اما نهادینه شدن همکاری
دولت و بخشخصوصی محدودیتهایی بهواسطه وجود و حیات سنت قوی
دولت مرکزی در ترکیه دارد .این دولت اســت که قواعــد همکاری دولت و
بخشخصوصی را تعیین و انجمنهای تجاری را که میخواهد با آنها کار کند
انتخاب و آنها را در فرایند سياســتگذاری درگیر میکند بدون اینکه لزوما
بخشی از اقتدار یا کارویژههای اداری خود را به بخشخصوصی انتقال دهد .به
بیان دیگر ،هیچ سازمان رسمی وجود ندارد که مشترکا توسط دولت و جامعه
تجاری تاسیس شده باشد و فعالیت کند ،هی چ گونه اعزام موقت بازرگانان در
قالب ماموریتهای دیپلماتیک ترکیه دیده نمیشود و اقدامات انجمنهای
تجاری در موضوعات مرتبط با سیاســت خارجی همیشه مشمول تایید چه
صریح چه ضمنی از ســوی دولت است .تنها یک چند پیوند نهادی ارگانيک
بین دولت و جامعه تجاری در این مورد وجود دارد که یک نمونه آن جلسات
کمیسیون مشترک اقتصادی است که به شــکل بیندولتی دوجانبه برگزار
میشود و هیاتهای نمایندگی ترکیه همیشه یک کرسی برای نماینده بخش
خصوصی محفوظ نگه میدارند .نکتــه دیگر اینکه تمایلی بین انجمنهای
تجاری دیده میشود که بوروکراتهای سابق را به عنوان کارکنان عالیرتبه
استخدام کنند ،كه حکایت از تمایل زیاد جامعه تجاری برای تقویت پیوندهای
غیررسمی با دولت دارد.
با توجه به غیبت ساختارهای سازمانی مشترک که به سمت مشارکت در
ی شده و قدرت الزم به آن داده شده باشد ،مشارکت
تصمیمگیری هدفگذار 
جامعه تجاری در سیاست خارجی ترکیه از طریق کانالهای انتشار نظرات و ابراز
ترجیحات جامعه تجاری به سياستگذاران عمومی رخ میدهد .دو روش غالبا
توگو عبارتاند از مکاتبه و نامهنگاری مستقیم
استفادهشده در تعقیب این گف 
با مقامات دولتی و مشــارکت در بازدیدهای رسمی خارجی رهبران دولتی.
نامهنگاری مستقیم با دولت نهتنها مستلزم فعالیتهای البیگری در آنکاراست
بلکه شــکل متداولتر آن درون محیط رویدادهای تجاری بزرگمقیاس رخ
میدهد که جامعه تجاری را با سياســتگذاران در یک جا گرد هم میآورد و
دولت همیشه در این میتینگها در هردو سطح دولت و نظام اداری نماینده
دارد و متداول اســت که رئیسجمهور یا نخستوزیر ترکیه در این رویدادها
خطاب به جامعه تجاری سخن بگویند .چنین رویدادهایی کارکردهای دیگری
نیز دارد به این معنا که در بیشتر موارد ،توافقات بیندولتی طی این رویدادها که
با حمایت بخشخصوصی برگزار شده است ،امضا میشود و انجمنهاي تجاری
از طریق این رویدادها یک تریبون اعالم موضــع برای مقامات دولتی ترکیه
و همتایان میهمان خود فراهم میکنند تا مســائل دوجانبه را در یک محیط
غیررسمی به بحث گذارند.
همانطور که در باال اشــاره شــد این رویه که هنگام بازدیدهای رسمی
خارجی رهبران دولتی ،هیات تجاری خصوصی هم حضور داشته باشد از زمان
تورگوت اوزال شروع شــد .این رویه پس از کند شدن طی دهه  1990با روی
کار آمدن دولت عدالت و توسعه مجددا به راه افتاد .اکنون در سفرهای خارجی
دهها بازرگان همراه با نخستوزیر و رئیسجمهور روانه میشوند ،در جلسات
بین هیاتهای نمایندگی ترکیه و میزبانان شرکت میکنند و نظرات و مواضع
خویش را در ارتباط با مسائل دوجانبه ابراز میکنند.
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نتیجه اینکه انجمنهای تجاری در سیاست خارجی ترکیه نقش دارند .آنها
نقش خود را با تاسیس تریبونهای نیمهرسمی موضعگیری و تعامل با دولت،
مشارکت در بازدیدهای رسمی رهبران دولتی ،برقراری تماسهای مستقیم با
سياستگذاران و با مشارکت مستقیم در تدوین سیاستها توسط نمایندگی
داشتن جامعه تجاری در جلسات بیندولتی ایفا میکنند .اما پرسشی که باید
كرد این است که این مشارکت تا چه حد موثر و تاثیرگذار بوده است.
برای درک میزان کارایی مشارکت تجاری در سياستگذاری خارجی ترکیه،
تعامل دولت و بخشخصوصی در این حوزه را باید به عنوان یک فرآیند چانهزنی
مفهومسازی و تصور کرد ،چرا که بسیار حیاتی است که ببینیم چگونه دو طرف
انگیزههای خویش را برای تشکیل یک ساختار همکاریجویانه با یکدیگر همسو
میکنند .دولت و جامعه تجاری دو هویت جداگانه با دستورکارها و اولویتهای
جداگانه خاص خود هســتند ،در عین حال آنها به همدیگر نیاز دارند تا منافع
خاص خود را تعقیب کنند .دولت ترکیه خواهان افزایش نفوذ خود در منطقه
پیرامونی خويش است و برای این کار نیازمند حجم بزرگتری از تجارت خارجی
است .از آنجا که اقتصاد بازار لیبرال ترکیه ،فاقد بنگاههای اقتصادی بزرگ دولتی
از نوع نظام چینی است بدین منظور به پول و حضور بخشخصوصی نیاز است.
در طرف دیگر این معامله ،بخشخصوصی قرار دارد که تحت تاثیر محرک سود
است و در منطقهای که از نشانههای مهم آن محیط کسب و کار بیثبات است،
به سیاستهای خارجی مطلوب و کمک دولت برای غلبه بر موانع نیاز دارد .دولت
اقدام به مشارکت دادن جامعه تجاری در فرآیند سیاست خارجی کرده است با این
ش خصوصی اولویتهای دولت را به چالش نکشد ،و بخشخصوصی
شرط که بخ 
از محرکهای سیاســت خارجی دولت از طریق تامین منابع مالی رویدادهای
سياستگذاری خارجی و افزایش تجارت و سرمایهگذاری خود در مناطقی که
دولت مشخص کرده است حمایت میکند؛ البته مادام که اجازه دارد در مسائل
سياستگذاری حرفی برای گفتن داشته باشد و منافعش مورد حمایت قرار گیرد.
توضیحاتی که نخستوزیر اردوغان در یک جلسه با مشاوران و وابستههای تجاری
ترکیه در خارج کشور بیان کرد آشکارا نشان میدهد که تعهد دولت در این معامله
دوجانبه سودآور ،حمایت از منافع در سطح یک بنگاه را نیز دربر میگیرد« :به
عنواننخستوزیراینکشور،منسرمایهگذاریهایترکیه،فعالیتبازرگانترک،
را هر جایی که بروم دنبال میکنم .هر زمان که نیاز باشد شخصا مداخله میکنم
تا مشکل حتی یک راننده کامیون را حل کنم .مشکل شما مشکل ما هم هست».
ش خصوصی را در عمل
برای اینکه یک نمونه مناسب از تعامل دولت و بخ 
نشان دهیم ،نیازی نیســت راه دوری برویم و کافی است به مراحل اولیه بهار
عربی نگاه کنیم ،زمانی که واکنشهــای واگرای ترکیه به رویدادهایی که در
مصر و لیبی به راه افتاد در اذهان بسیاری ایجاد سردرگمی کرد .در مورد مصر،
آنکارا بهسرعت از مبارک درخواست کرد که به خواسته مردم احترام گذارد و
قدرت را واگذار کند .اما در لیبی ،ترکیه از گرفتن موضع روشن در برابر قذافی
خودداری کرد تا وی را وادر به انجام اصالحات کند به جای اینکه از قدرت کنار
برود .بنابراین چنین موضعگیریاي تردیدهایی در حسن نیت آنکارا نسبت به
ترویج دموکراسی در منطقه ایجاد کرد .تنها پس از گذشت دو ماه بود که آنکارا
تصمیم گرفت از مخالفان قذافی پشتیبانی کند و روی خود را از قذافی برگرداند.
این دوگانگی در اعالم موضع بین واکنشهای ترکیه به قیام و خیزش در
مصر و لیبی را نمیتوان بدون مالحظه میزان حضور و مشارکت جامعه تجاری
ترکیه در تدوین سیاستهای واکنش نشــان دادن به بحرانها درک کرد .با
توجه به گستره جهانی تجارت ترکیه ،ایندو کشور معنا و مفهوم متفاوتی برای
بخش خصوصی ترکیه دارد .در حالی که مصر یک شــریک تجاری با حداقل
حجم تجارت برای ترکیه است ،کشور لیبی دومین بازار بزرگ برای شرکتهای
ساختمانسازی ترکیه است که آنها به مدت چهار دهه در آن فعال بودهاند .طی
این مدت شرکتهای ترکیهای بیش از  500پروژه به ارزش  26میلیارد دالر

تکمیل کردند که تقریبا نیمی از آنها طی پنج سال آخر بوده است .در زمانی
که قیام مردم لیبی علیه قذافی به راه افتاد 25 ،هزار شهروند ترکیهای در لیبی
زندگی میکردند و عمدتا به شکل کارگر و مهندس ،که در استخدام شرکتهای
ترکیهای بودند .به بیان دیگر ،در حالی که منافع تجاری بلندمدت ترکیه در لیبی
در خطر بود ،چنین قضیهای به میزان بسیار کمتری در مصر وجود داشت .این
بحران سیاسی شرکتهای ساختمانسازی ترکیهای را مجبور کرد تا لیبی را
تخلیه کنند ،پروژههای نیمهتمام و موجودی انبار تجهیزات به ارزش 15میلیارد
دالر را پشت سرشان به حال خود رها کنند و در نتیجه حضور جامعه تجاری در
سياستگذاری خارجی ترکیه درباره لیبی الزامی میشد.
نخســتین گامی که دولت ترکیه برداشت ایجاد «کمیته پایش وضعیت
لیبی» به ریاست وزیر اقتصاد و نمایندگانی از وزارت امور خارجه و چهار انجمن
تجاری مهم بود و هدف از آن «برقراری یک برنامه عملی بود که دیدگاههای
سازمانهای تجاری را در نظر بگیرد» .شورای تجاری ترکیه -لیبی که تحت
حمایت عالیه هیات روابط اقتصادی خارجی ترکیه فعالیت میکند  12جلسه
تشکیل و نتایج کار خود را به ارگانهای دولتی مربوطه گزارش داد .مشورتهای
گستردهای بین مقامات دولتی و انجمنهای تجاری برقرار شده بود و در نتیجه،
دولت ترکیه تصمیم گرفت یک زمان انتظار کشیدن برای بررسی گزینههای
متفاوت در دوره پس از قذافی در نظر بگیرد تا امکان انتخاب کردن داشته باشد.
بدیلهای موجود شامل دو گزینه دموکراتیک بود :دموکراسی از درون از طریق
حمایت از مخالفان طرفدار دموکراسی یا دموکراسی از بیرون از طریق مداخله
غربیها .آنکارا گزینه نخست را ترجیح داد چون که گزینه دوم احتمال داشت
یک لیبی پس از قذافی به وجود آورد که در آن فرصتهای تجاری ،بهویژه در
بخشساختمانسازی،بینپیمانکارانازکشورهایغربیتوزیعشودهمانگونه
که در مورد عراق و افعانســتان اتفاق افتاد .این یــک تجربه تلخ نهتنها برای
شرکتهای ساختمانسازی خواهد بود که کسب و کار و بازار خود را در لیبی از
دستدادند،بلکههمچنینبرایدولتترکیهکهکشورلیبیبهطورسنتینقطه
کانونینفوذاقتصادیترکیهدرشمالآفریقابودهاست.درنهایتترکیهبادخالت
ناتو مخالفت کرد و تصمیم گرفت به جای آن به پشتیبانی مالی از گروههای
مخالف در لیبی بپردازد .این یک تصمیم سیاست خارجی بود که توسط دولت
با مشارکت جامعه تجاری گرفته شد و در حالی که نمیتوان اظهار نظر قطعی
کرد که سیاست ترکیه در لیبی تنها در سطح اقتصادی تدوین شده است با این
حال واقعیت قضیه این است که عامل تجاری یک تعیینکننده مهم بوده است.
نتیجه بحث اینکه این گزارش توجیهی سياستگذاری پیشنهاد میدهد
که برای بررسی سياستگذاری خارجی ترکیه باید عامل اقتصادی را وارد کنیم.
طرح بحث به این شکل که شاهد «جابهجایی محور» در سیاست خارجی ترکیه
بودهایم تا حدی مزایای خاص خود را داشته است ،اما تحقیق را به یک طیف
فکری بین غرب و شرق محدود میکند بدون اینکه بنیانهای مادی و اقتصادی
سیاست خارجی ترکیه به حد کافی مطالعه شــود و عالقهمندان به بررسی
سیاست خارجی ترکیه را از دیدن تصویر بزرگتر محرومکند .ترکیه سیاست
خارجی خود را بر محورهای ایدئولوژیک بنا نکرده بلکه روی محورهای تجاری
بنا کرده اســت که مراکز صنعتی ترکیه را با شرکای خارجی خود در منطقه
یدهد .در واقع وجود جامعه تجاری خصوصی است که این محورها را
ارتباط م 
با صادرات ،واردات و سرمایهگذاریهای خود به عنوان نمایندگان انجمنهای
تجاری تقویت میکنند و به عنوان عامالن و بازیگرانی جدید در فرآیند تدوین
سياستگذاری ظاهر میشوند .به طور خالصه ،درک کاملتر پویایی در پشت
صحنه سياستگذاری خارجی ترکیه تنها از طریق بررسی مفصل چگونگی
وابستگی دوجانبه بین دولت و جامعه تجاری ممکن است که در سیاستهای
انتخابشــده بازتاب مییابد و چگونه همکاری یا رقابت بین گروههایی که
نمایندگی طبقات کارآفرینی متفاوت دارند بر این فرآیند تاثیر میگذارد.

صحنه حضور و
مشارکت گروههای
ذینفع تجاری
ترکیه اینک با
تعداد زیادی
گروه مشخص
میشود که طبقات
کارآفرینمختلف
را نمایندگی
میکنند و برای
اعمال نفوذ و
تاثیرگذاری بر
دولت با یکدیگر در
حال رقابت هستند
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داستانرشتههایمحبوب

نگاهی به زندگی احمد صادقیان ،کارآفرین برتر و مدیرعامل تک ماکارون

صادقیان ميگوید
که سرگرمي
کودکانهاش در
بازی با وسایل
کشاورزی خالصه
ميشد و از همان
زمان عاشق
کارهای صنعتی و
تولیدی شد

داستان احداث نخستین کارخانه تولید ماکارونی در کشور را اینگونه
تعریف ميکند« :سال  71بود که وزیر صنعت و معدن وقت آقای مهندس
نعمتزاده جلسهای با حضور تولیدکنندگان آرد و صنایع مرتبط تشکیل
داده و در آن گفته بود که همســرش درخانه ماکارونی ميپخته و او دیده
که ماکارونی ترکیهای است و یک لحظه به این فکر کرده که او وزیر صنعت
ایران است و چرا باید در خانهاش ماکارونی خارجی پخته شود؛ پس جلسه
گذاشته تا به آنها پیشنهاد دهد پا پیش بگذارند و کارخانه تولید ماکارونی
راهاندازی کنند».
اینها خاطرات مردی اســت که یکی از بزرگتریــن تولیدکنندگان و
کارآفرینان کشور محسوب ميشــود؛ احمد صادقیان مدیرعامل کارخانه
«تک ماکارون» است که بسیاری در ایران ماکارونی ،پاستا ،اسپاگتی و ...را با
برند کارخانه او ميشناسند .البته او در این کار تنها نیست و خودش ميگوید
کارخانهجات آنها و تمام کارها و صنایعشان خانوادگی و فامیلی اداره ميشود.
آنها عالوه بر صنایع غذایی در صنعت تولید فرش ماشــینی ،تولید مداد و
خودکار و ...نیز حضوری فعال دارند.
ÁÁاز میبد تا کار در استانداری
احمد صادقیان که بهتازگی 62ساله شده ،متولد شهریور سال 1332
در شهرستان میبد استان یزد اســت؛ او فرزند سوم خانواده (یک خواهر و
چهار برادر)اي است متحد که همگی در کنار هم در کار تولید هستند و به
نوعی کارخانهجات و صنایع خانوادگی را اداره ميکنند و هرکدام از خواهر و
برادرانش در یکی از این کارخانههای صنعتی ،نقش مدیریت را دارند.
احمد صادقیان در خانوا دهای مذهبی و کارآفرین رشد کرد و از کودکی
با تولید ،کشــاورزی و بازرگانی آشنا شــد .خودش ميگوید که سرگرمي
کودکانهاش در بازی با وسایل کشــاورزی خالصهميشد و از همان زمان
عاشق کارهای صنعتی و تولیدی شد.
صادقیان ميگوید« :عشق و عالقه مرحوم پدرم تولید بود و در بخشهای
کشــاورزی ،بازرگانی و صنعت فعالیت ميکرد و ما هم به تبع او به این راه
کشیده شدیم .یادم هســت در دوران کودکی و نوجوانی ما پدرم در کنار
کشاورزی کارگاه پنيهپاكکنی راهاندازی کرده بود و معدن گچ داشت و در
نبود برق به روش سنتی گچ تولید ميکرد».
احمد صادقیان تا سوم ابتدایی را در شهرستان میبد مدرسه رفت و بعد

تک ماکارون اولین کارخانه تولید ماکارونی در کشــور بود که در  6شهریور
 1372با مشارکت خانواده صادقیان و تعداد دیگری از شرکایشان راهاندازی
شــد که البته در ســالهای بعد تمام ســهام این شرکت از ســوی خانواده
صادقیان خریداری شد.

فرش باســتان یــزد اولین تجربه جــدی احمــد صادقیان بــرای حضور در
فعالیتهای تولیدی بود .با پایان دوران سربازی ،او به پدرش پیوست که به
همراه تعدادی از شرکای خود کارخانه بافت فرش ماشینی «باستان یزد» را
راهاندازی کرده بودند و قائم مقام مدیرعامل (پدرش) شد.

1332
احمد صادقیان که بهتازگی62ساله شده ،متولد شهریور سال1332
در شهرستان میبد اســتان یزد است؛ او فرزند ســوم خانواده (یک
خواهر و چهار برادر)اي است متحد که همگی در کنار هم در کار تولید
وصنعتهستند
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به همراه خانواده به شهر یزد رفتند تا فرزندان خانواده برای ادامه تحصیل از
امکانات بیشتری استفاده کنند .او در این شهر تحصیالت ابتدایی و دبیرستان
خود را ادامه داد و بعد از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل از یزد به کرمان رفت
و در دانشگاه کرمان مدیریت بازرگانی خواند .رشتهای که ميگوید ارتباط
بیشتری با تجارت ،تولید و کار داشت و او با عالقه آن را انتخاب کرد .او در سال
 1355فارغالتحصیل شد و پس از آن به خدمت سربازی رفت که همزمان
شده بود با دوران انقالب.
صادقیان ميگوید« :محل خدمت سربازیام پایگاه یکم شکاری مهرآباد
بود و روزهای پرتحولی در آنجا ميگذشت؛ رفتن شاه ،آمدن حضرت امام و»...
سال  58با پایان دوران سربازی ،احمد صادقیان به پدرش پیوست که به
همراه تعدادی از شرکای خود کارخانه بافت فرش ماشینی «باستان یزد»
را راهاندازی کرده بودند و قائم مقام مدیرعامل (پدرش) شــد .او ميگوید:
«کارهای ســاخت و ورود ماشــینآالت این کارخانه از پیش از انقالب و
سالهای 55و 56شروع شده بود ولی همزمان با انقالب کارها کند شد و پس
از انقالب همهچیز دوباره پیگیری شد و من اولین کار جدی خود را در این
کارخانه شروع کردم و مراحل تکمیل ساختمان ،ترخیص و نصب و راهاندازی
ماشینآالت و شروع تولید را در آنجا بودم».
البته حضور احمد صادقیان در این کارخانه چندان طوالنی نبود زیرا سال
بعد کاری در استانداری یزد به او پیشنهاد شد .خودش ميگوید« :دوستي
داشتم که من را به آقای مهندس قندهاری استاندار یزد در سال  59معرفی
کرد و بعد به من پیشنهاد دادند که شما هم یزدی هستید و کمک کنید تا
کارها شکل بگیرد؛ بنابراین تولید را حدود یک سال رها کردم و مشاور استاندار
شدم و حتی با رفتن آقای قندهاری از استانداری و آمدن استاندار جدید به
من پیشنهاد فرمانداری شهرستان مهریز شد ولی من به این نتیجه رسیده
بودم که ذائقه سیاسی ندارم پس دوباره به کار صنعتی و تولید برگشتم».
همزمان با رها كردن کارهای دولتی ،پدر بــه احمد صادقیان و دیگر
برادرانش پیشــنهاد داد تا خودشان نخســتین کارخانه خانوادگی یعنی
کارخانه تولید و بافت فرش ماشینی را راهاندازی کنند؛ در واقع این گونه بود
که کارخانه «فرش ستاره کویر یزد» احداث شد و احمد صادقیان مدیرعامل
این کارخانه خانوادگی شد .خود او درباره آن سالها و توسعه کار ميگوید:
«تمام کارهای تاسیس شــرکت و کارخانه را به کمک مرحوم پدر و سایر

1373

1360
کارخانه فرش ستاره کویر یزد نخستین کارخانه خانواده صادقیان بود
که در اوج روزهای جنگ با سرمایه اولیه  20میلیون تومان در مساحت
 23هزار متر مربع و با ماشینآالت آلمانی راهاندازی شد

برادرانم و خواهر از سال  1360شروع کردیم و خوشبختانه چندسالی بیشتر
نگذشت که به یک گروه صنعتی بزرگ تبدیل شدیم و حاال پنج واحد صنعتی
فرش ستاره کویر ،فرش خاطره ،شرکت رنگریزی یزد ،الیاف یزد و نساجی
یزد را مدیریت ميکنیم».
اولین کارخانه خانواده صادقیان در اوج روزهای جنگ با سرمایه اولیه 20
میلیون تومان در مساحت 23هزار متر مربع و با ماشینآالت آلمانی راهاندازی
شد ،روزهایی که کسی به سمت تولید نميرفت و از سوی دیگر بسیاری از
واحدهای تولیدی درحال مصادره شدن بودند و مشکالت بسیاری در حوزه
تامین ارز نیز داشتند .به گفته احمد صادقيان ،با همه این چالشها پدرش،
او و برادرانش را با توجه به نیاز باالی کشور ،به کار جدید و راهاندازی کارخانه
بافت فرش ماشینی تشویق کرد« .پدر گفت ما متوقف نخواهیم شد ،کارمان
را شروع ميکنیم؛ اگر هم مشکلی پیش آمد ترجیح ميدهم به جای اینکه
پول و ملکمان مصادره شود ،کارخانه و واحد توليدیمان را بدهیم .ما تولید را
سال اول از  450هزار متر مربع فرش  500شانه شروع کردیم و حاال به باالی
 3میلیون متر مربع رسیدهایم».
ÁÁاز توسعه کارخانه تا دریافت نشان
با گذشت چند سال و توسعه کارخانه تولید فرش ماشینی ستاره کویر
یزد در دهه  70احمد صادقیــان و دیگر اعضاي خانواده به این فکر افتادند
که کارشان را توسعه دهند .آنها با توجه به نیاز کارخانه به مواد اولیه به این
نتیجه رسیدند که بهتدریج واحدهای رنگریزی ،ریسندگی و ...را به واحدهای
صنعتیشان اضافه کنند و عالوه بر راهاندازی کارخانه جدید فرش خاطره
تولید را افزایش دهنــد .کارخانهای که این بار ماشــینآالت آن از بلژیک
(بزرگترین تولیدكننده فرش ماشینی و ماشینآالت تخصصی بافت فرش

ماشینی در جهان) وارد شد.
البته به گفته احمد صادقیان درست است که آنها ماشینآالت را وارد
کردند اما در طول دهههای گذشته با توجه به شناختی که از فرش در ایران
وجود دارد و تخصص در این حوزه آنها تجربیات و دانش بسیاری را توسط
واحدهای  RDبه شرکت سازنده بلژیکی ماشینآالت منتقل کردهاند و به
همین دلیل نیز پیشرفتهای بسیاری در این صنایع شکل گرفته است تا
جایی که وزیر اقتصاد بلژیک در سال  2003از گروه صنعتی ستاره کویر یزد،
رسما تقدیر کرد.
گروه صنعتی ســتاره کویر یزد در طول بیش از  3دهه فعالیت عالوه بر
تامین بخشی از نیازهای داخلی صادرات گستردهای هم داشته است .احمد
صادقیان ميگوید« :صادرات همیشه از همان شروع تولید در سال  62یکی
از اهداف ما بود و یادم هست در اواخر دهه  60که برای خرید ماشینآالت
ریسندگی به جنوب آلمان شرقی رفته بودم در یک آنتیکفروشی با نمایش
یک تخته فرش از تولیدات خیلی خوب کارخانه روبهرو شدم که برایم بسیار
جذاب بود و واقعا خســتگی را از تنم بیرون آورد ».او ادامه ميدهد« :در آن
سالها صادرات ما بیشتر به صورت غیررسميبود اما رسما از دهه  70کار
صادرات را جدی شروع کردیم و توسعه دادیم و االن به جایی رسیدهایم که
به بیش از  20کشور از جمله کشورهای اروپایی مانند اتریش ،آلمان ،فرانسه
و ،...آسیای شرقی مانند ژاپن و کشورهای عربی و استرالیا صادرات داریم؛
حتی در مقطعی به آمریکا و کانادا نیز فرش ماشینی صادر ميکردیم اما به
دلیل تحریمها کار با گرههایی روبهرو و متاسفانه با وجود بازار بسیار خوب
متوقف شــد که حاال امیدواریم با حل مشکالت دیپلماتیک این چالشها
هم حل شود».

وزیر اقتصاد بلژیک در سال  2003از گروه صنعتی ستاره کویر یزد به دلیل
انتقالتجربیاتودانشبهشرکتسازندهماشینآالتفرشماشینی بلژیکی
تقدیر و تشکر کرد.

1380

1383
دراژه واحد تولیدی در حوزه شیرینی و شکالت بود که خانواده صادقیان در دهه
 80در شهر یزد راهاندازی کرد .صادقیان میگوید :یزد شهر شیرینیهای سنتی
است ولی جای کارخانه تولید شیرینی صنعتی در آن خالی بود

استاندار وقت یزد
در سال  59به من
پیشنهاددادند
که شما یزدی
هستیدوکمک
کنید تا کارها در
استان شکل بگیرد؛
بنابراین تولید را
حدود یک سال
رها کردم و مشاور
استاندار شدم

بیش از 5هزار کارگــر و کارمند در کارخانجات وابســته به خانواده صنعتی
صادقیان مشغول به کار هســتند .احمد صادقیان میگوید پدرش تولید و
اشتغالزایی را کار مقدسی میدانست .

1394

1385
تولید لوازم تحریر یکی دیگــر از فعالیتهای خانواده
صادقیان اســت .آنها محصوالتی همچون مداد پارس
را تولید میکنند
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در کارخانه تک
ماکارون از نظر
طرح ،رنگ و اشکال
مختلف و برای
ذائقهها بیش از
 100محصول
تولید و به بیش از
 28کشور صادرات
میشود

94

ÁÁدهه  70و ورود به صنایع غذایی
همزمان با توسعه کارخانهجات نساجی در دهه  70خانواده صادقیان پا به
عرصه صنایع غذایی نیز گذاشت و نخستین کارخانه تولید ماکارونی در کشور
را به همراه تعدادی از شــرکای دیگر راهاندازی کرد و چند سال بعد کارخانه
آردداران را نیز به مجموعه افزود .احمد صادقیان با اشاره به گذشت  21سال از
راهاندازی کارخانه تک ماکارون ( 6شهریور سال  )73ميگوید« :مرحوم پدر
دوستی داشت که در جلسهای که آقای مهندس نعمتزاده در آن پیشنهاد
راهاندازی کارخانه تولید ماکارونی را داده بود ،حضور داشــت و بعد از جلسه
موضوع را با ما در میان گذاشــت و همین جرقهای زد برای اينکه نخستین
کارخانه را راهاندازی کنیم؛ اول کار یادم هست  36درصد سهام از آن ما بود و 4
گروه بودیم ولی در سالهای بعد کل سهام را خریداری کردیم و مالک کارخانه
شدیم ».به گفته احمد صادقیان ،آنها از همان ابتدای کار حساسیت و توجه ویژه
ای به استانداردها داشتند و تالش کردند تا بهترین تکنولويژی را از سوئیس
وارد کنند و در برندسازی ،تبلیغات ،انتخاب نام و ...از کارشناسان و متخصصان
استفاده کنند و همین موضوع و تولید محصوالت با کیفیت باعث شد تا آنها
خیلی زود خارجیها را از میدان خارج کنند و با راهاندازی کارخانههای دیگر در
کشورتولیدماکارونیبهصورتکلیبهدستشرکتهایداخلیبیفتدتاجایی
که حتی سفارتخانههای خارجی هم از ماکارونی ایرانی استفاده ميکردند.
با توسعه کار کارخانه تک ماکارون آنها به این نتیجه رسیدند که در کنار تولید
ماکارونی برای تامین مواد اولیه و افزایش کیفی و بهداشتی بهتر محصوالت
کارخانه آردداران و سیستم توزیع خودشان را هم راهاندازی کنند تا هرچه بهتر
بتوانند بازار را در اختیار داشته باشند و محصوالت متنوع تولید کنند« .ما از
نظر طرح ،رنگ و اشکال مختلف و برای ذائقهها بیش از  100محصول تولید
ميکنیم و به بیش از  28کشور صادرات داریم».
ÁÁاز دراژه تا مداد پارس
عالوه بر صنایع فرش ماشــینی و مواد غذایی ،خانــواده صادقیان در
صنعت شیرینی و شکالت نيز با برند «دراژه» دستی دارند .احمد صادقیان
با خنده ميگوید« :دراژه را در دهه  80و در یزد راهاندازی کردیم؛ یزد شهر
شیرینیهای سنتی است ولی جای کارخانه تولید شیرینی صنعتی در آن
خالی بود .بنابراین ما هم بــا توجه به عرق محلی تصمیم گرفتیم کارخانه
شیرینی و شــکالت دراژه را راهاندازی کنیم و حاال حدود  500نفر در آن
مشغول کار هســتند ».عالوه بر این صنایع ،خانواده صادقیان در صنایع
مدادسازی و لوازمالتحریر نیز حضور فعالی دارند و محصوالتی همچون مداد
پارس را تولید ميکنند .آنها کارخانه تولید المپ نیز راهاندازی کرده بودند ولی
به دلیل واردات گسترده المپ از چین و ...مجبور به تعطیلی آن شدند و حاال
به گفته احمد صادقیان به دنبال راهاندازی صنعتی جدید در محل کارخانه
المپ سابق هستند .احمد صادقیان ميگوید او و اعضاي خانوادهاش عاشق
تولید و کارآفرینی هستند و اگر به موفقیتی هم در این سالها رسیدهاند تنها
به دلیل همین عالقه شــدید بوده است؛ چیزی که به گفته او از پدر به آنها
به ارث رسیده است« .پدرم تولید و اشتغالزایی را کار مقدسی ميدانست و
همیشه وقتی ميخواستیم کار جدیدی راهاندازی کنیم اول ميپرسید چقدر
اشتغالزایی دارد؟ یادم هست یکی از لذتهایش در کارخانه این بود که در
ساعت تعویض شیفت کارگران پشت پنجره مينشست و به تعداد کارگران
نگاه ميکرد و خدا را شکر ميکرد که توانستهایم برای تعداد زیادی از افراد
اشتغال ایجاد کنیم؛ همیشه ميگفت باید خانواده در کنار هم و با همکاری
هم فعالیت کنند و همین شد که ما با استفاده از تمام ظرفیتها توانستیم
صنایع خود را تا جایی توسعه دهیم که کارگرانمان از  50نفر در سال  60به
لطف خدا به بیش از  5هزار نفر برسند».
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همیشهرزمنده

در ستایش چهار دهه آرمان خواهی
محمدرضا مرتضوی کارآفرینی که از
امریکا به جنگ و از جنگ به اقتصاد آمد
بهرادمهرجو

روی بیلبورد بزرگی با فونت خط درشت نوشته شده است«:شکست یک
انتخاب است ».دره سیلکونولی در میانه دهه کسب و کار «استارتاپها»
به قلب اقتصاد جهان تبدیل شدهاست .روحیه کسب و کار امریکایی نیز به
ساکنان این خیابان باشکوه فهمانده که بازندهها جایگاهی در این فستیوال
تکنولوژی و پول ندارند .اما هرکارآفرینی که در سیلکون ولی قدم میزند
درهر روز طلوع خورشید ،تک جمله نویسنده نشریه معتبر اکونومیست را
در ذهن مرور می کند « :اینجا شکست یعنی دست کشیدن از کار .کسی
که کار را رها می کند ،قطعا بازنده است ».دره نورانی ،در هفتاد کیلومتری
جنوب شرقی سانفرانسیســکو قرار گرفته است .از همین نقطه مبتکران
جوان و سرمایه داران ناآوری مانند استیوجابز ،به اقتصاد جهانی راه بازکردند
و اندوخته جیبشان را به دارایی های میلیون ها مصرف کننده در سراسر
جهان گره زند.
اما تفسیر اکونومیستی از ایده زندگی در مرکز اقتصاد جهانی تنها به
مرزهای کالیفرنیا و حتی آنســوی اقیانوس اطلس منحصر نمانده است.
کیلومترها دورتر از دنیای رنــگ و تکنولوژی و در چهل و پنج کیلومتری
حاشیه غربی پایتخت ایران ،دیوار به دیوار شهر جدید هشتگرد و در میان
فضای خاکســتری بیابان های اطراف تهران ،کارخانهای در فضای رکود
اقتصادی ایران کمر راســت کرده که بنیانگذارش ،برآمده از تفکری بین
زندگی در کالیفرونیا و مبــارزه در جنگ های نامنظم دوران دفاع مقدس
اســت .محمدرضا مرتضوی،جوانیش را در «یگنه دنیا» گذراندهاست .او
کارخانههایش را در نقطهای از جغرافیای ایران برپا کرده که نه شــباهتی
با سیلکون ولی دارد و نه حتی تناسبی با آن پیدا کردهاست .اما محمدرضا
مرتضوی انتخابش برای ادامه زیست همچون برآمدگان از تفکر مبتنی بر
یک تک جمله است «:شکست انتخاب است ».مرتضوی راه دیگری رفت و
شکست را «انتخاب» نکرد.
ÁÁمرتضویکیست؟
مرتضوی در خانوادهای بازاری و اقتصادی به دنیا آمد .روحیاتش مذهبی
و سلوک زندگیش همچون تمامی جوانان آرمانخواهی است که در تهران،
قم و کالیفرنیا به یک شکل مبارزه با حکومت پهلوی را پیش میبردند .او به
همراه برادرش در نوجوانی بارسفر به مرکز دانش و پیشرفت را بست .مدتی
بعد که شعلههای انقالب به آتش جنگ پیوند خورد ،بلیت پروازی مستقیم
از سانفرانسیسکو به خرمشهر را تهیه کرد و یک راست به صف مدافعان شهر
پیوست .تولد دوم او اینگونه آغاز شد.
محمدرضای جوان امریکا دیده و آرمانخواه به ســرعت جذب گروه
شهید «عارف» شد .او با مصطفی چمران نه تنها در انتخاب مسیر زندگی که
در شیوه بریدن از دنیای مطلوب به محیط نامطلوب به اشتراک رسیدهبود.
مصطفی چمران مدتی قبل از او جایزه نوبل را رها کرده ،کار در شرکت بل

امریکایی را نپذیرفته و خانواده امریکاییاش را نیز از لبنان به همان ساحل
آرامش امریکا فرستادهبود .محمدرضا نیز لباسهای شیک امریکایی را از تن
درآورده ،اورکت سبزرنگ نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی را پوشیده
و یکسره سراغ مصطفی را گرفتهبود تا این دو «امریکا» دیده ،کردستان را
برای ادامه آرمانخواهیشان انتخاب کرده باشند .آرمانخواهان چنین از قلب
آرامش به مرکز نبرد رسیدند تا تفسیری برتک جمله ای باشند که مدتی بعد
هنرمندی برآمده از همین نسل برای تفسیر زندگیشان به کار برد «:آرمان
خواهان نمی توانند زندگی عادی داشته باشند».
ÁÁتولد سوم برای محمدرضای جوان
شــهادت مصطفی چمران نه پایان نبرد که آغاز دوران تازه مبارزهای
دوباره برای آرمانخواه جوان بود .محمدرضا کمتر از ده روز پس از ازدواجش
با «رکسانا» بازهم راهی جبههها شد .این بار انتخابش نه غرب که جنوب بود
چراکه جبهههای غرب بی مصطفی و چریکهای دستمال سرخ نه برای او
و نه برای دیگران معنای دلپذیر نداشت .سردار متوسلیان یکی دیگر از نسل
آرمان خواهان و تیم همراهانش در اندیشه بازپس گیری خرمشهر بودند و
نام عملیاتشان را نیز براساس همین ایده «فتح المبین» یعنی همان آزادی
و پیروزی بزرگ قرار دادند .اما در میانه همین نبرد آزادیخواهانه ،او مجروح
شد و به این ترتیب تولد سوم او در نیمه دوم زندگیش رخ داد .محمدرضا به
دوستانش یادآوری کردهبود جنازهاش را در میان لشگر زره پوشهای عراقی
جانگذارند و حداقل برای رهایی «رکسانای» جوان از روزهای نفس گیر،
انتظار برای بازگشت همسر ،جنازه شهید مرتضوی را تحویل دخترجوان
دهند ولی محمدرضا نه شهید که جانباز شدهبود «:گلوله به پاهایم خورد.
چند لحظه احساس کردم که مردهام .همه چیز را از باال میدیدم و دشت
زیرپایم بود .دوستانم فکر کردند شهید شدهام و آمدهبودند جنازهام را به عقب
ببرند ولی من زنده بودم ».او اکنون همان آرمانخواه بزرگ بود و تنها یک
تفاوت با گذشته داشت؛ محمدرضا یک «پا» نداشت.
ÁÁزندگی در امتداد آرمانها
او میگوید«:برای من زندگی روی ویلچر و به گوشــهای افتادن معنا
نداشت .من آرزو داشتم .آروز داشتم که بچههایم را بغلم بگیرم ،آرزو داشتم
بازهم به جنگ برگردم ،آرزو داشتم کارخانههای خانوادگیمان را اداره کنم،
آرزو داشتم روی پاهایم بدوم و همه اینها روی صندلی چرخ دار ،ممکن نبود.
من حتی اگر شده مثل النگ جان سیلو ( قهرمان کارتونی با یک پا) با یک
چوب زیرپایم هم راه میرفتم .من باید راه میرفتم ».زندگی برای مردان
آرمانخواه ،روال طبیعی ندارد و به همین دلیل محمدرضا به سرعت راهی
آلمان شد تا آرزوهای سراب آلودش را به موفقیتهایی در دسترس تبدیل
کند .مدتی در آلمان ماند و پای مصنوعی ساخت .هنوز چند قدم برنداشته
بود که پای ترکش خورده عفونت کرد .درمان روی پای عفونی ادامه پیدا
کرد و سرانجام مرتضوی جوان از روی ویلچر بلند شد «:هر روز راه میرفتم،
پایم خون میآمد و من راه میرفتم ،پایم عفونت میکرد و من راه میرفتم.
برای راه رفتن اشتیاق داشتم .نمیتوانستم بنشینم و مدام راه میرفتم».
او با پای مصنوعی به ایران بازگشت و دوره چهارم زندگیش را در دهه سوم
زیستاش آغاز کرد.
ÁÁمرتضوی و آرمان زندگی بدون شکست
محمدرضا به سبک ســاکنان سیلیکون ولی «شکســت را انتخاب
نکردهبود ».و بنابراین باید به زندگی در کارخانههای صنعتی باز میگشت.
جنگبهپایانرسیدهبود،آرمانخواهانهمگیدرشهرهاغریبهبودندوسایه
برجهایپایتخترویسرشانسنگینیمیکرد.محمدرضابهحاشیهتهران
رفت و در بیان بیآب و غروبهای خاکستری هشتگرد ،کارخانه آردش را

بنیان گذاشت «:اوایل اصال سرمایه درستی نداشتیم .حتی برای ساختن
بخش ادرای کارخانه مجبور شدیم به یزد برویم و آجرهای خراب و دور ریز را
خریداری کنیم ».ساختمان برپا شد ولی برای مردی همچون محمدرضا که
زیبایی غروب آفتاب در ساحل اقیانوس اطلس را درک کردهبود ،هشتگرد
کرج جای مناسبی برای زندگی به شمار نمیآمد«:تصمیم گرفتیم دور تا
دور کارخانه را درخت بکاریم ولی پول کافی برای سیستم آبیاری نداشتیم.
درختها را کاشتیم و هر بعد از ظهر من با ماشین خودم با سطل آب میبردم
و درختها را آبیــاری میکردم ».با پای پالســتیکی و روحیهای آهنین
مرتضوی جوان کارخانه اول و دوم و چندمش را برپا کرد .او اینگونه از جنگ
زرهپوشها به جدال با زندگی آمد .مرتضوی «شکست را انتخاب نکردهبود».
مرتضوی کارخانههای آرد و چندین مجموعه صنعتی دیگر را اداره میکند.
او کسب و کار خانوادگیش را ادامه میدهد .مرتضوی طی سالهای گذشته
به فعالیت در زمینههای تکنولوژیک هم ورود پیدا کردهاست .حضور موثر
او در خانه صنعت و معدن و تشکل های اقتصادی دیگر شاخصترین رفتار
صنفی و تخصصی او به شمار می آید.
ÁÁمرتضوی مردی برای تمام اعتراضها
او در دهه پنجم زندگیش قرار دارد .نوهاش را در آغوش میگیرد و با عصا
فوتبال بازی میکند .در میان همکاران اقتصادیش از به مردی صریح ،صادق
و مهربان شهرت دارد .برخی از همکارانش را با نام کوچک صدا میزند و مانند
همگی کهنه سربازان اصیل ،نه فخر میفروشد و نه امتیازی از زخم کهنهاش
میگیرد .مرتضوی با پای مصنوعی هر روز صبح تا هر شام در محیط کارش
حاضر است و به معتمدی برای اقتصاد ایران تبدیل شدهاست .او رزمنده و از
آن مهمتر هنوز آرمان خواه ماندهاست«:فانتوم پن یعنی درد شبحی .یعنی
اینکه کسی که پایش قطع شده ،گاهی احساس میکند که مثال کف پایش
میخارد یا درد میکند .بنابراین تالش میکند که پایش را بخاراند ولی پایی
وجود ندارد و همین تبدیل به یک برق گرفتگی میشود که مغز جانباز را هر
چند هفته داغوان میکند .من هم گاهی از این درد چنان دندانهایم را به
هم میفشارم که خورد میشوند ».کهنه سرباز آرمانخواه ولی با این درد از
پا نیفتادهاست «:اما اینها برای من مهم نیست .فانتومپن من زمانی است که
میبینم آرمانهایی که برایشان جنگیدم همگی از دست رفتهاست یا می
رود ».حاج محمدرضا مرتضوی ،کهنه سرباز آرمان خواه در دهه نود ،چنان
زندگی میکند که در دهه پنجاه مبارزه میکرد ،در دهه  60می جنگید و
در دهه  70برای احیایی دوباره تکاپو میکرد .او همیشه «رزمنده» است
و به روایت یکی از هم نسالنش زندگی برای آرمانخواهانی چون او به روال
طبیعینمیگذرد.

مراسم تقدیر از مرتضوی در
اتاق تهران

با پای پالستیکی و
روحیهای آهنین
مرتضوی جوان
کارخانه اول و دوم
و چندمش را برپا
کرد .او اینگونه از
جنگ زرهپوشها
به جدال با زندگی
آمد .مرتضوی
«شکست را انتخاب
نکردهبود».
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کسبوکار

از ایدهای کوچک تا

صاحب بزرگترین کتابفروشی جهان کیست؟

جف با تشویق
همسرشکه
نویسنده هم بود،
از کارش استعفا داد
و با وجود نگرانی
از چالشهای مالی
در آینده ،تصمیم
گرفت به دنبال
تحقق آرزوهایش
برود تا انتخاب
روزمرگی
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صاحب بزرگترین سایت فروش اینترنتی جهان رمز و راز موفقیت خود
را در «بزرگ فکر کردن» و «برنامهریزی بلندمدت» ميداند و معتقد است:
«آدمهایی نگران هستند که دست روی دست ميگذارند و به جای اینکه
اقداميموثر برای اصالح کارها انجام دهند ،فقط نگران ميشــوند و برای
همین از استرس و فشار رنج ميبرند .هر زمانی که نگران ميشوم برایم مثل
یک زنگ هشدار است که به من ميگوید مراقب باش؛ باید کاری انجام دهی
وگرنه استرس دست از سرت برنخواهد داشت ».جف بزوس ()Jeff Bezos
در سال  1964در آمریکا به دنیا آمد؛ یک ســال بیشتر نداشت که پدر و
مادرش از هم جدا شدند و پنجساله بود که مادرش با یک مهاجر کوبایی
که برای تحصیل به آمریکا آمده بود ازدواج کرد .او از دوران کودکی بسیار
ي داشت تا جایی
کنجکاو و خالق بود و عالقه بسیاری به آزمایشهای علم 
که گوشهای از گاراژ خانهشان را تبدیل به محلی برای انجام آزمایشهای
کودکانهاش کرده بود .او در بین اعضاي خانواده با پدربزرگش رابطهای بسیار
صمیميداشت و خودش ميگوید کسی که در زندگی او بيشترين تاثیر را
گذاشته ،او بوده است .پدربزرگی که بازنشسته سازمان انرژی اتميبود و
جف بیشتر روزهای تعطیلش را در مزرعه او در تگزاس ميگذراند و حتی با
او به چرای گوسفندان ميرفت .در یکی از مصاحبههایش دراینباره گفته:
«من ساعتهاباگوسفندها سرگرمميشدمواحساس ميکنمکارگل هداری
موجب شد روحیه و اعتماد به نفسم خیلی بیشتر از دیگر همسن و سالهایم
شود .تجربیات آن روزها تاثیر بزرگی در روحیه من داشت که موفقیت امروزم
را مدیون آن هستم .پدربزرگم الگوی زندگیام بود و خیلی چیزهای خوبی
از او یاد گرفتم ».آرزوی دوران کودکی جف بزوس معمار شدن بود و زمان
نوجوانی ستاره شناس شدن را در سر ميپرورانده و فیزیکدان شدن رویای
دوران دبیرستانش شده بود .اما همهچیز با ورود به دانشگاه جور دیگری
برای او رقم خورد .او در مصاحبهای گفته دانشگاه همهچیز را برایش تغییر
داد و فهمید به کامپیوتر بیشــتر از هر چیز دیگری عالقهمند است« .در
دانشگاه رشتهای که ابتدا شروع به مطالعه آن کردم فیزیک بود اما خیلی
زود فهمیدم که من هیچ استعدادی برای فیزیکدان شدن ندارم .در همان
دوران ،به صورت همزمان روی کامپیوتر هم مطالعاتی داشتم .در سال۱۹۷۴
هنوزکامپیوترشخصیوجودنداشت.دردانشگاهیکهمندرسميخواندم
یکی از آن مدلهای قدیميکامپیوتر بود که تنها استادان دانشگاه طرز کار
با آن را ميدانستند .یکی از سرگرميهای مورد عالقه من و دوستانم این
بود که در ساعات بیکاری روی آن مطالعه ميکردیم و ميخواستیم
برایش برنامه بنويسیم».
ÁÁاز کمپانی فیتل تا ایده فروش اینترنتی
عالقه به کار با کامپيوتر در نیمههای راه تحصیل باعث شد تا جف
تغییر رشته دهد و کامپیوتر بخواند و از این رشته که آن زمان هنوز
رشتهای نوپا در دانشگاه محسوب ميشد فارغالتحصیل شود و با
پیشنهادهایمختلفکاریروبهروباشد.اوازبینهمهپیشنهادهای
کاری شرکت فیتل را انتخاب کرد و به نیویورک رفت و دو سال در
این شرکت کار کرد و پس از آن در شرکت «بانکرز تراست» مشغول
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به کار شد تا سیستم کامپیوترهای این شرکت را مجهز کند و کارش تا جایی
مورد توجه هیات مدیره شرکت قرار گرفت که در سال  1990او را به عنوان
معاون این شرکت و جوانترین مدیر انتخاب کردند .البته رسیدن به این
جایگاه باعث نشد که جف بزوس در این شرکت ماندگار شود بلکه او چندی
بعد این شرکت را نیز به مقصد شرکت دی .ای .شاو « »D.E. Shawترک
کرد و با خلق پیچیدهترین سیستم تکنولوژی مالی (در آن زمان) قدرت
این شرکت را در «وال اســتریت» چندین برابر کرد .او در دی .ای .شاو نیز
جوانترین مدیر محسوب ميشد و تا سال 1994در این شرکت باقی ماند تا
اینکهدربینصفحاتروزنامهگزارشیخواندکهتوجهشرابسیارجلبکرد
و باعث شد ایدهای در ذهنش جرقه بخورد که همهچیز را برای او و شاید بتوان
گفت بســیاری از مردم جهان در سالهای بعد تغییر داد .او در آن گزارش
خواند که رشد استفاده از اینترنت نسبت به سال قبل از آن ( 23)1994برابر
شده است؛ عددی که جف را به فکر راهاندازی سایتی برای فروش کاال در
اینترنت کرد .جف در ذهنش بازاری از راه دور را تجسم کرد که مشتریان
بســیاری دارد و هر روز نیز به تعداد آنها اضافه ميشود؛ فروشگاهی که او
ميتوانست آن را در خانه و از پشت کامپیوتر شخصیاش اداره کند .اما او با
یک سوال مهم نیز روبهرو بود :چهچیزی را به فروش برساند؟ برای رسیدن به
این پاسخ او تحقیق در زمینه شرکتها و کاالهایشان را که از طریق پست و از
راه دور ارسال ميشدند شروع کرد و به فهرستی از 20شرکت برتر و کاالهای
پرفروشی رسید که از این طریق فروخته ميشد؛ کاالهایی که بسیاری از آنها
به ذهن اونیز رسیدهبود؛ اما جفبزوس در این تحقیقات متوجه یکنکتههم
شد و آن این بود که هیچیک از این شرکتها اقدام به فروش کتاب نميکنند.
اتفاقی که تنها یک دلیل داشت و آن پیچیدگی این کار و نبود امکان تهیه
یک کاتالوگ جامع از کتابها برای جذب مشتری بود.
در آن زمان شرکتها برای فروش کاالها و ارسال آنها کاتالوگهایی را
تهیه ميکردند و بعد ،از روی کاتالوگ سفارش ميگرفتند و کاال از طریق
پست و یا شرکتهای دیگر ارســال ميشد؛ اینجا بود که جف بزوس دید
ميتواند سایتی راهاندازی کند برای فروش کتاب و کاتالوگ کتاب و معرفی
را هم در سایت قرار دهد .پس دست به کار شد؛ اما پیش از آن باید تصمیم
مهميميگرفت و از محل کارش اســتعفا ميداد و موضوع را با همسر و
مدیرش در میان ميگذاشت .او در گفتوگویی در این باره گفته است« :یادم
ميآید با رئیس بخشی که در آن کار ميکردم در این مورد صحبت کردم.
به او گفتم ميخواهم یک سایت فروش اینترنتی کتاب راه بیندازم .رئیسم
گفت بهتر است با یکدیگر قدم بزنیم و قدری بیشتر در موردش حرف بزنیم.
پارک مرکزی نیویورک جایی بود که من و رئیسم در مورد ایدهام صحبت
کردیم .او به من گفت ایده خوبی اســت اما نه برای کسی که شغلی به این
خوبی دارد .بهتر است قبل از شروع این کار  ۴۸ساعت در موردش فکر کنی.
به خانه رفتم و تصمیمم را با همسرم در میان گذاشتم .او گفت در این کار
ميتوانم صددرصد روی او حســاب کنم و همین واکنش بهترین مشوقم
برای تصمیمگیری بود».
جف با تشویق همسرش که نویسنده هم بود ،از کارش استعفا داد و با

وجود نگرانی از چالشهای مالی در آینده ،تصمیم گرفت به دنبال تحقق
آرزوهایش برود تا انتخاب روزمرگی .البته در این راه پدر و مادرش کمکهای
بسیاری به او کردند که مهمترین آن تامین مالی اولیه راهاندازی این سایت
بود .آنها همه سرمایه خود را که سالها برای دوران بازنشستگی پسانداز
کرده بودند در اختیار او قرار دادند .خودش گفته اســت« :آنها روی کاری
شرط بســته بودند که هیچ اطالعی از پایان آن نداشتند .بهشان گفتم که
شانس موفق شدن این پروژه  ۳۰درصد است اما کامال به من و تصمیميکه
گرفته بودم اعتماد داشتند ».او برای سایتی که در ذهن ميپروراند ابتدا نام
( Abracadabraآبراکادابرا) را انتخاب کرد که در زبان فارسی ميتوان
گفت معادل «اجی مجی الترجی» است ،وردی که جادوگرها ميخوانند،
اما جف بزوس بعد از مشورت گرفتن از دوستان و اعضاي خانواده تصمیم
گرفت آن را تغییر دهد .در این بین نام دیگری که به ذهن او رسید «آمازون»
بود؛ یکی از بزرگترین رودهای جهان که جف اعتقاد داشت روزی سایت
کوچکتش به عظمت آن خواهد شــد ،ســایتی که از همان ابتدا او آن را
«بزرگترین کتابفروشی کره زمین» ميخواند» .پس آمازون نام و www.
 amazon.comآدرس سایت او شد .جف در مصاحبهای با مجله تایم که
یک بار عکس او را روی جلد خود برد ،گفت« :همیشه به دوستانم ميگفتم
حتی اگر روزی شکست بخورم ،اظهار پشیمانی نخواهم کرد ،ولی اگر این
کار را امتحان نکنم ،تمام عمر پشیمان خواهم بود».
ÁÁنقل مکان به سیاتل و شروع به کار آمازون
جف بزوس برای کاهش هزینههای زندگی و اجرایی کردن ایده خود
نیویورک را ترک کرد و به همراه همسرش به شهر سیاتل نقل مکان کرد
و در اواخر ســال  1994شــرکت آمازون را با ســه کارمند و در یک گاراژ
اجارهای تاسیس کرد .او بالفاصله طراحی و برنامهنویسی سایت را با کمک
یک برنامهنویس کلید زد و یک سال بعد نخســتین نسخه این سایت را
روی اینترنت قرار داد ،نســخهای که به صورت رسمي در  16ژوئیه سال
 1995یعنی بیش از  20ســال پیش افتتاح شد و در دسترس عمومقرار
گرفت و خیلی زود جایگاه ویژهای پیدا کرد .ضریب رشــد شرکت آمازون
«حیرتانگیز» بود به طوری که فروش ســاالنه آن ظرف یک سال حدود
 10برابر شد .فروش سایت آمازون که در سال اول  15میلیون دالر بود در

سال 1997به 147میلیون دالر رسيد .جف و مدیرانش در طول سالها کار
در سایت آمازون همیشه به مخاطبان و نیازهایشان توجه ویژه داشتهاند و
همیشه در تالش بودند تا خرید را برای مشتریانشان سادهتر کنند .آنها ابتدا
ایده خرید با یک کلیک را پیادهسازی و پس از آن بخش نظرات خریداران را
نیز اضافه کردند .خریدارانی که در ایميلهایشان از مدیران سایت آمازون
خواســته بودند عالوه بر کتاب کاالهای دیگری را نیز مانند لوازم خانگی،
سیدی و ...اضافه کنند؛ اتفاقی که چندی بعد در این سایت افتاد .عالوه بر
اینها جف بزوس در سال 1997برای توسعه کار امکان فروش اینترنتی کتاب
در کشورهای دیگر مانند ژاپن ،کانادا ،انگلستان و فرانسه را هم فراهم کرد و
در سالهای بعد این امکان را به بسیاری از کشورهای دیگر هم گسترش داد.
ÁÁعبور از بحران و مرد  44.5میلیارد دالری
در کنار این موفقیتهای بســیار جف روزها ،هفتههــا ،ماهها و حتی
سالهای سختی را هم پشت سر گذاشته است که مهمترین آن به شروع
ســال  2000بازميگردد .در سال  ۲۰۰۰شرکت آمازون مانند بسیاری از
شرکتهای دیگر امتحان سختی را پس داد ،امتحانی که در آن بسیاری
از شرکتهای اینترنتی ورشکست یا با شرکتهای بزرگتر ادغام شدند.
با نزدیک شدن به پایان سال  1999میالدی و شروع سال  2000نگرانی
در سطح جهان نسبت به اختالل شدید در فضای اینترنت و آسیب دیدن
کامپيوترها به وجود آمد که آشفتگی بسیاری را به دنبال داشت .آشفتگیاي
که به «حباب اینترنت» معروف شد و براساس آن بسیاری از شرکتهای
اینترنتیکهدرزمانکوتاهیبهغولهایاینترنتتبدیلشدهبودندمثلیک
حباب ترکیدند .البته آمازون از این طوفان جان سالم به در برد اگرچه سهام
آن افت شدیدي کرد و از  106دالر به  41دالر رسید و جف بزوس مجبور
شد 1300نفر از کارمندانش را اخراج کند .او همچنین کاالهایی را که فروش
کميداشتند و سودآور هم نبودند حذف و شروع به بستن قراردادهایی برای
خدمات بهتر به مشتریان و تسهیل حمل کاال کرد؛ اقداماتی که در نهایت
جواب داد و باعث شد تا آمازون روزهای سخت را پشت سر بگذارد و بعد از
این بحران باز بتواند به اوج خود بازگردد و هر روز موفقیت بیشتری به دست
بیاورد تا جایی که براساس گزارش مجله فوربس درآمد سال گذشته جف
بزوس  44.5میلیارد دالر بوده است.

با پای پالستیکی و
روحیهای آهنین
مرتضوی جوان
کارخانه اول و دوم
و چندمش را برپا
کرد .او اینگونه از
جنگ زرهپوشها
به جدال با زندگی
آمد .مرتضوی
«شکست را انتخاب
نکردهبود».
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دیدهبان
جهانمنا
بررسی نظام حمایتی در بخش کشاورزی

مجری پروژه :شرکت پژوهشی روستا -شهر پارس

مسئول پروژه :دکتر صمد رحیميسوره

ي پروژه :مهندس عباس کشاورز
ناظر علم 

مدیریت پروژه :مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی

چاپ:واحدانتشاراتاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیتهران،خردادماه1393

این کتاب که بر پایه پژوهش «بررسی نظام حمایتی در بخش کشاورزی» به همت اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران تهیه شده ،شامل شش فصل است :فصل اول ،به تعریف کلی
سیاستهای حمایتی و دستهبندی این سیاستها و ارائه مفاهیم مورد استفاده برای اندازهگیری
سیاست حمایتی ميپردازد .فصل دوم شامل بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی
در کشورهای منتخب از قارههای مختلف از جمله ترکیه ،چین ،امریکا و برزیل است .در این فصل
تالش شده است تا اساسیترین رویکردها و سیاستهای کشورهای منتخب بیان شود و ضمن
بررسی این سیاستها ،تشابهات و تمایزات آنها مورد تحلیل قرار گیرد تا با آگاهی از تجارب این

بررسی و ترازیابی عملکرد نظام بانکی کشور

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

 308صفحه
کتاب «بررســی و ترازیابی عملکرد نظام بانکی کشــور» که بر پایه پژوهش
تهیه شده اســت ،به دنبال تبیین عملکرد بانکهای کشور در طبقهبندی دولتی
و خصوصی است؛ بر این اســاس ،بخشهای مختلفی از مطالعه برای ارزیابی در
نظر گرفته شده اســت .برای نیل به این منظور ،ابتدا تجربه سایر کشورها و ایران
در زمینه مالکیت و عملکرد بانکها مورد ارزیابی قرار ميگیرد و ســپس عملکرد
بانکهای خصوصی و دولتی در ایران مقایسه ميشود.
این کتاب پنج فصل دارد :فصل اول کتاب ،به مبانی نظری بانکداری تجاری
ميپردازد و نقش بانکهای تجاری را در تجهیز منابع سرمایهای در کشور ارزیابی
ميکند .همچنیــن در این فصل به عملکرد بانکها در تامین مالی شــرکتها و
بخش خصوصی پرداخته ميشود .فصل دوم کتاب شامل شیوههای جذب و تامین
مالی در بانکهای توسعهای ،تاریخچه بانکداری توســعهای در ایران و معرفی

تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن در اقتصاد کشور
مجری پروژه :مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه

مسئول پروژه :حجتاهلل میرزایی (دانشگاه عالمه طباطبایی)

ناظر علميپروژه :داوود دانشجعفری ،عضو هیات علميدانشــگاه عالمه

طباطبایی؛ داوود سوری ،عضو هیات علميدانشگاه صنعتی شریف
مدیریت پروژه :مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی

چاپ:واحدانتشاراتاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیتهران،خردادماه1393

کتاب حاضر بر مبنای گزارش نهایی طرح پژوهشی «تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن
بر اقتصاد کشور» استخراج شده است که به ســفارش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاوزی تهران و با همکاری موسسه مطالعات راهبردی یاس و موسسه مطالعات شهر
و اقتصاد تهیه شده است.
این کتاب شامل شش فصل است :فصل اول ابتدا به بررسی مولفههای تشکیلدهنده
بازار مسکن ،مشتمل بر تقاضا و عرضه مســکن ميپردازد و سپس مکانیسم برقراری
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کشورها ،بتوان آنها را در طراحی سیاستهای حمایتی
مناسب به کار گرفت .در فصل سوم ،روندهای عمومي
حاکم بر سیاستهای حمایتی کشاورزی در برنامههای
اول تا پنجم بررسی ميشود .در فصل چهارم ،با کمک
گرفتن از برخی شاخصهای کالن اقتصادی مهم مانند
سیاســت اعتبارات بانکی و دولتی ،وضعیت تشکیل
ســرمایه ثابت در چند دهه اخیر مــورد ارزیابی قرار
ميگیرد .فصل پنجم ،با استفاده از روش شاخص معیار
کلی حمایت ،به محاسبه میزان حمایت داخلی از بخش
کشــاورزی در ایران ميپردازد .فصل ششم نیز شامل
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها است.
این مطالعه تالش دارد با بررسی و ارزیابی سیاستها و نظام حمایتی در بخش کشاورزی از ابعاد
مختلف در برنامههای توسعه در دو دهه اخیر ،راهکارهای الزم را برای ساماندهی این نظام ارائه
دهد .از جمله روشهای این پژوهش ،روش تاریخی ،تحلیل محتوا ،تحقیق ارزشیابی ،تحقیق
تطبیقی ،روش برآورد معیار کلی حمایت ،روش اقتصادسنجی سریهای زمانی ،تحلیل روند و
محاسبه نسبتهای اقتصادی است.
برخــی از مهمترین بانکهای توســعهای در
برخی کشورهای جهان است .در فصل سوم،
نقش دولت و دخالتهای دولتی در عملکرد
نظام بانکی و اســتقالل بانک مرکزی بررسی
ميشــود .در این فصل سیاســتهای دولت
و تاثیر آن در عملکرد نظــام بانکی در برخی
از کشــورها از جمله آلمــان ،بریتانیا ،ژاپن و
امریکا و نیز در ایران ارزیابی ميشــود .فصل
چهارم بدنه اصلی کتاب را تشکیل ميدهد و بر
مبنای شاخصهای عملکردی معرفیشده از
نهادهای معتبر بینالمللی به بررسی و ترازیابی
مقایسهای عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی کشور ميپردازد .در فصل پنجم
نیز برمبنای تحلیلهای صورتگرفته ،راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود امور
بانکداری کشور و افزایش رقابت در سطح بینالمللی ارائه ميشود .این کتاب به
بررسی تجربه بانکهای تجاری و مقایسه عملکرد آنها با یکدیگر و پرداخته است.
تعادل در این بازار مورد مداقه قرار ميگیرد .هدف
این فصل ،تبیین روابط موجود در بازار مسکن با
رویکرد شناسایی فرآیند برقراری تعادل ،عوامل
موثر در ایجاد نوسانات در بخش مسکن و شاخص
مناسبی برای نشان دادن این نوسانات است .در
فصلدومبهمنظورآشناییباشرایطبخشمسکن
در کشــورهای مختلف و مرور تجربیات آنها در
خصوصحلمشکالتمسکن،تجربیاتدوکشور
امریکا به عنوان کشور پیشرفته و ترکیه به عنوان
کشور در حال توسعه آورده شده است .در فصل
سوم ،ابتدا شاخصهای بخش مسکن مورد توجه
قرار ميگیرد و سپس جایگاه مسکن در اقتصاد
کالن بررسی ميشود .در فصل چهارم ،وضعیت بازار مسکن و ساختمان در ایران ارزیابی
ميشود .فصل پنجم به بررسی آثار هدفمندسازی یارانهها و طرح مسکن مهر بر بخش
مسکن ایران اختصاص دارد و آثار اجرای این دو طرح را در قالب دو مدل اقتصادسنجی
ارزیابی ميکند .فصل ششم نیز جمعبندی و نتیجهگیری بحث را ارائه ميدهد.
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