














   سال ۹۷ را ما سال »حمایت از کاالی ایرانی« اعالم کردیم. نمی توانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، اّما 
می توانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توّجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد 
استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله ی »تولید« مطرح است. می خواهم 
مسئله ی تولید را به عنوان محور فّعالّیت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان شاءاهلل در سخنرانی روز اّول سال توضیح 

خواهم داد که منظور از تولید چیست. 
    اگر تولید رونق گرفت، آن وقت در بخشهای مختلفی تحّول ایجاد خواهد شد؛ هم تأثیر می گذارد در اشتغال، هم تأثیر 
می گذارد در کم کردن توّرم، هم حّتی تأثیر می گذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر می گذارد در باال رفتن ارزش پول 
ملّی. ببینید، اینها همه مشکالت مهّم اقتصادی ما است. صاحب نظران و کسانی که مّطلع از مسائل اقتصادی هستند، 
تصدیق می کنند، تأیید می کنند. ]آنها[ معتقدند که ظرفّیتهای کشور برای شکوفایی اقتصاد، ظرفّیتهای بسیار آماده و 

مستعد و کاملی است.

   می دانیم برای رونق در تولید در شرایط کنونی دولت باید به بخش خصوصی و تولید کنندگان کمک کند؛ اما 
معتقدیم باید این کمک براساس اولویت های اساسی و ضروری تر انجام گیرد.

    بخش ها و صنایعی که در شرایط سخت تحریم توانستند به تولید خود ادامه دهند و به رشد ارزش افزوده نیز کمک 
کنند، اگر امروز برای رشد تولید خود به کمک دولت نیاز دارند باید مورد حمایت قرار گیرند و در اولویت اول باشند.

    تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست وپاگیر و 
غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی به 

طور جدی تسریع گردد.

مقام معظم رهبری:
امسال مسئله ی »تولید« 

مطرح است

رییس جمهور :
همه درجهت رونق تولید 

ملی حرکت کنند
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امیدآفرينند
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شرایط سخت صنعت /۳۶

هم افزایي دولت و بخش خصوصي /۳۳
در حال خودزني هستیم!/۳۴

تقویت بنیان تولید/۲۶
مهار دو شوک سنگین /۲۸
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ریحانــه ســجادی، ماندانــا خــرم شــقاقی
ــرا  ــرطاها، زه ــه افس ــی، فرزان ــم کاظم  مری
حــدادی، مصطفــی مصــری پــور، فرناز کلباســی 

سعید ابوالقاسمی
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محمــد امیــن تــوکل، محمــد اقــارب پرســت، 
محمودرضــا اقــارب پرســت، محســن نورالهــی 
ــین  ــان، حس ــا صادقی ــوکل، رض ــین ت حس
ــری   ــا امی ــی رض ــی، عل ــرج تراب ــار، ای خدای
ــدی  ــی،  ه ــه رضائ ــی ، مرضی ــن باطن نازنی

ــی،  ــه عطای ــی و اله رودان
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ــان  ــدای خیاب ــجاد، ابت ــان س ــان، خیاب اصفه

ــه 5 ــش کوچ ــاالر ، نب سپهس

 پشتیبانی فنی سایت اقتصاد بازار:  واحد طراحی، صفحه آرایی: آزاده تحویلیان
 پرنیا باغستانی، مریم بهزادیان 

 کانال اقتصاد بازار : کاظم بهرامی، فریده عطایی

 تلفن :
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 کانال تلگرامی :

 پایگاه خبری اقتصاد بازار :

@EghtesadBazar               

www.EghtesadeBazar.ir



ویژه نامه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن

تیرماه ۱۰۱۳۹۸

باالخره روز صنعت آمد تا به بهانه ای دور هم جمع شویم و دیدارها را تازه کنیم. بی شک این روز فرصت مناسبی 
برای بیان دردل ها و نشان دادن ظرفیت هایمان به جامعه و مرور آنها برای خودمان است. همچنین فرصتی است 
برای افتخار کردن به توانمندی هایی که در سطح استان و کشور به آن دست یافته ایم. این درحالی است که همه 
دنیا در حال جنگیدن با ما هستند و سعی دارند، فشارهای خود را از مسیر اقتصادی تحمیل کنند و ما همچنان 
استوار و پابرجا ایستاده ایم. تا جایی که بانک های جهانی اعالم کرده اند: "تحریم ها نتوانسته است با ایران کاری 

بکند."
فراموش نکنیم در این راه تحمل و مقاومت سربازان و افسران عرصه صنعت و اقتصاد موجب شد تا موانع را از سر 
راه برداریم. ایران با کمک و همفکری همین عزیزان، بزرگوران و جوانان تازه نفس و خوش فکر توانست بسیاری از 
نیازها و مشکالت را رفع کند. سیستم نظامی ما به جهت تامین قطعات دچار مشکل نشد. نیروگاه ها و راه سازی، 

سدسازی  و دچار مشکل نشدند چون همه توسط همین عزیزان پیگیری و ساخته شدند.
جوانان خوشفکر ما با علم به اینکه بسیاری از صنایع پیر شده و باید کارهای نویی برای به روزرسانی و نجات آنها از 
روزمرگی انجام دهند، به عنوان صنایع دانش بنیان وارد میدان شدند و بسیاری از صنعتگران با کمک و همفکری 
این عزیزان توانستند مشکالت داخلی  را حل کنند. درست است که فشارهای زیادی به خصوص فشارهای بانکی، 
ارزی و گمرکی وجود داشت و بسیاری به سختی توانستند ماشین آالت مورد نیاز را از کشورهای دیگر خریداری 
کنند، اما در حمل ونقل و ترخیص اش از گمرک دچار مشکل شدند. تامین ارز یکی از معضالت و مشکالت 
اساسی بود که برای صنعتگران در این شرایط بوده و هست. فریاد زدند اما کاری نکردند که صنعت شان تعطیل 

شود. صنعتگران هرگز از اهرم زشت قهر کردن با وجود تمام فشارهایی که روی دوش شان بود استفاده نکردند. 
بسیاری از همکاران ما در این سال ها دچار مشکل شدند. به زندان رفتند و اتفاق های بسیار بدی برایشان افتاد. 
دختر یکی از همکاران ما در تبریز خودکشی کرد. پدرش هم در روز سوم درگذشت دخترش خودکشی کرد. آیا 
این اتفاق ها را مردم می دانند؟ باید تاکید کنم شاید نیازی نباشد به عنوان رئیس یک تشکل صنعتی کشور این 

مسائل را بیان کنم. چرا که تمامی این اتفاق ها رخ داده و اسناد آن هم موجود است.
با این همه پیام ما به مقام معظم رهبری تنها و تنها کار کردن بود. امسال هم که خوشبختانه سال رونق اقتصادی 
از جانب ایشان نام گذاری شده است. سالی که تمام دستورالعمل های سال های قبل را به دنبال دارد. این مسله 
شعار نیست بلکه یک دستورالعمل است که دستورالمل های سال های پیشین را هم در بردارد. سال رونق 
اقتصادی یعنی سال اقتصاد مقاومتی، یعنی سال حمایت از تولید ملی و خرید کاالی ایرانی و بسیاری از موارد 
دیگر که طی سال های گذشته اجرایی شدن آن را به خوبی دنبال کرده ایم. بارها و بارها از مسئولین خواسته ایم 
به جوانان اعتماد کنند. همانطور که در هشت سال جنگ تحمیلی با اعتماد به جوانان توانستیم خاک وطن را از 
دست دشمنان نجات دهیم. فراموش نکنیم در آن روزگار جوانانی مانند حسین خرازی توانستند این پیروزی را 

رقم بزنند و خرمشهر را آزاد کنند. پس امروز هم همین جوانان می توانند این راه سخت را جلو ببرند.
متاسفانه درحال حاضر مشابه بسیاری از کاالهایی که در داخل تولید داخل می شوند را از خارج وارد می کنیم. 
روز صنعت فرصت مناسبی برای نقد این موضوع و ارائه راهکاری پیرامون آن است. در طی این سال ها به کرات 
از قاچاق کاال نالیده ایم و بیان کرده ایم قاچاق لوازم خانگی در کشوری که در بسیاری از استان هایش کارخانه 

ساخت لوازم خانگی وجود دارد معنایی ندارد.
انتظار داریم مسئولین به مطالبی که از زبان اعضای جامعه صنعتگر کشور بیان می شود به دقت توجه کنند. باور 
کنیم رفع موانع و مشکالت کار سختی نیست. سال های سال گفته ایم "تقصیر را تقسیم کنیم". تقسیم تقصیر 
در این ورطه زمانی کار بسیار مهمی است. باید دید یک تولیدکننده چه مقدار در مسائل پیش آمده و معوقات 
بانکی مقصر است و سایر عوامل به چه میزان!. نقش تولیدکنندگان در تحریم ها چیست؟ تولیدکننده ای که طرح 

توسعه  داشته اما متاسفانه به تحریم برخورد کرده آیا تقصیری برعهده دارد؟
اگر به طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها بعد از سال ها در کشور جامع عمل پوشیده شده و قرار بوده 30 درصد از 
هدفمند کردن یارانه ها به صنعت کشور بازگردد اما این اتفاق رخ نداده است، آیا بازهم تولیدکنندگان مقصراند؟ 
گناه فعالین حوزه صنعت با نرخ بهره نزدیک به 40 درصد چیست؟ همکاران ما در قراردادهایی که با 14 درصد 
عقد کردند دچار مشکل شدند و زمانی که برای رفع آن مهلتی خواستند نرخ بهره را به نحو غیرقانونی و غیر 
شرعی به باالی 24 درصد رساندند! این موضوع باعث شد معوقات روی هم غلتیده شود به شکلی که هیچ 
صنعتگر دارای معوقه نتواند تسهیالت جدید بگیرد. آیا در این شرایط سخت باید دست صنعتگران را گرفت و یا 

اینکه آنها را به پرتگاه کشاند؟ 
دوش  به  را  افزوده  ارزش  بار  داریم  همچنان  ما 
که  بود  آمده  پیش  کشور  در  شرایطی  می کشیم. 
تولیدات کارخانه ها به مدت یک سال به فروش رفت 
اما هر سه ماه یکبار ناچار به محاسبه ارزش افزوده و 
پرداخت آن به دولت بودیم و اگر تاخیری در این 
پرداخت ها شکل می گرفت باید با جرائم باال آن را 

پرداخت می کردیم.
از آن سو باید در این روز گفت: در کشوری که روزی 
برای گرفتن یک پاکت سیمان، مردمش در صف 
می ایستادند؛ امروز به لطف خدا آنقدر سیمان تولید 
کرده  که به حق جای افتخار است. ما در صنعت مصالح 
ساختمانی بسیار موفق بوده ایم و به بسیاری از کشورها 
به خصوص کشورهای همسایه در این زمینه صادرات 
خوبی داریم. با این وجود زمانی که بازار تازه ای را در 
کشورهای دیگر پیدا کرده ایم متاسفانه به دلیل نوسان 
قیمت ارز در قیمت تمام شده دچار مشکل می شویم. 
از سوی دیگر این افزایش ناگهانی ارز و مشکالتی 
که برای تولیدکنندگان داخلی پیش می آید برای 
شرکت های خارجی طرف معامله قابل درک نیست 
و این موضوع باعث می شود اعتماد آنها به ما از دست 

برود. 
باید از تمامی جوانان این مرز بوم تشکر کنم که با 
ابداعات و اختراعاتشان کارهای تازه ای شکل داده اند. 
تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان به سمت کارهای 
دانش بنان رفته اند. باید یادآوری کنیم که در شرایط 

تقسیم تقصیر
 جشن روز صنعت، جشن افتخار، همدلی، هم زبانی، نقد و پیشنهاد است

صنعت  حوزه  در  که  ظرفیت هایی  و  رخداد ها  مرور  برای  است  مناسبی  فرصت  صنعت  روز  تیرماه  دهم 
برای فعالین این عرصه به وجود آمده و اعمال نگاهی جامع به این عرصه مهم که زمینه ساز رشد و یا رکود 
معدن  رئیس خانه صنعت،  است. سید عبدالوهاب سهل آبادی،  اقتصاد  در عرصه  زیرمجموعه های مهمی 
و تجارت اصفهان و ایران در یادداشتی به اهمیت این روز و احوال صنعتگران پرداخته که در ادامه می خوانید؛

دیدگاه
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اما به تحریم 
برخورد کرده 
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سید عبدالوهاب سهل آبادی/ رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت اصفهان و ایران

فصل اول



ویژه نامه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن

۱۱تیرماه ۱۳۹۸

آمایش سرزمین را در مورد صنایع اجرا کنند. هیچ توجیهی وجود ندارد بنا به خواست یک نماینده مجلس صنایع در کشور بدون درنظر گرفتن به 
سند آمایش سرزمین جابه جا شود. آیا سقف احداث کارخانجات در شهرهای مختلف باید رعایت شود یا خیر؟

پیشنهاد ما به دولت این است که بسیاری از مسائل صنعت را به اتحادیه ها واگذار کند. آیا جامعه صنفی بزرگتر است یا صنعتی؟ جامعه صنعتی 
حدود 88 تا ۹0 هزار عضو دارد اما جامعه صنفی حدود 3 میلیون!. با این وجود به دلیل اینکه مسائل مربوط را از طریق اتحادیه ها رفع می کنند 
دغدغه کمتری هم دارند و قانون نظام صنفی دارند که در طول سال های پس از انقالب سه مرتبه مورد اصالح قرار گرفته است. برای جامعه 

صنعتی هم این اتفاق باید رخ دهد.
انتظارمان از دولت این است که انجمن های صنعتی را تقویت کند و پیش از تصمیم گیری از این انجمن ها نظرخواهی کنیم. ضمن اینکه از باید 

ستادهای تسهیل تشکر  کنیم. اما بسیاری از موارد را می توان با همکاری همین عزیزان پیش از درمان پیشگیری کرد.
شاید در این روز بد نباشد به مشکالت معدنکارها نظری بیندازیم. به دلیل سختگیری های موجود کمتر معدن کاری را می توان دید که از خدمات 

بانکی استفاده کرده باشد. بنابراین باید در این روز از مشکالت آنها صحبت کرد.
انتقاد دیگر از سازمان تامین اجتماعی است که باید به کمک صنعتگران بیاید اما متاسفانه واحدهایی که به این سازمان بدهی دارند دفاتر بیمه 

کارگرهایشان تمدید نمی شود. 
در بحث تولید داخل حرف داریم. تولیدات باید رضایت مصرف کننده را به دنبال داشته و با سایر کشورها قابل رقابت باشد تا هموطنان با عالقه آن 

را تهیه کنند. از آن سو از مردم و شبکه توزیع می خواهیم همت کنند به سمت کاالی ایرانی بیایند.
شاید بد نباشد از شهرداری ها بخواهیم، به شرطی به سازندگان مراکز خرید و فروش بزرگ مجوز دهند که آنها از ۷0 درصد کاالهای ایرانی در 
مراکز خرید خود استفاده کنند؛ نه اینکه نمایشگاهی از برندهای خارجی باشند! شک نکنید اگر در اقتصاد قوی باشیم هیچ کشوری نمی تواند به 

ما آسیب برساند. وظیفه تولید تنها با وزارت صمت تنها نیست و یک همت عمومی در دنیا است. 
هیچ صنعتگری مخالف مالیات دادن نیست. اما اگر شرکتی سال ها مالیات اش را منظم پرداخته اما در دو سال اخیر با مشکل روبه رو شده است 
دولت و وزارت خانه های مربوط باید با او راه بیایند. باید بخش خصوصی و تشکل های خصوصی راهکارهای خوبی داشته باشند، از ظرفیت های 
خانه های صنعت و معدن در تاسیس شرکت های خصوصی صادرکننده کمک گرفت و از طرق مختلف مسائل صادرات را دنبال کرد. همچنین 

صادرکنندگان موفق باید به فکر همکاران واردکننده نیز باشند و صادرات و واردات باید پایاپای باشد.
خوشحالیم که کشوری مستقل داریم که زیر بار حرف زور قدرت های جهانی نمی رود اما فراموش نکنیم در شرایط موجود مردم جامعه درحال 
اذیت شدن هستند و دین ما به این مردم به خصوص جوانان اشتغال است. متاسفانه امروز بسیاری از جوانان به آینده ناامید هستند و برای 
بازگرداندن امید باید جلوی سیل پول های سرگردان را گرفت و نقدینگی جامعه را سامان داد. بانک مرکزی باید بداند ارزش پول هرروز درحال 
کاهش است. با این همه، ظرفیت ها و استقبال از صنعت و تولید فراوان است. اکنون خرید واحدهای شهرک های صنعتی اطراف اصفهان با 

استقبال روبه رو است و این امیدی است برای رونق تولید در آینده نزدیک.

سخت که بسیاری از کارگران زیر خط فقر زندگی 
می کنند هیچ کدام شان کارخانه ها را تعطیل نکردند. 
کجای دنیا می شود دید که کارگری از قشر ضعیف  
هیچ ادعای منفی نداشته باشد تا صنعت کشورش 
رشد کند و همین رفتارها باعث می شود سازمان های 

جهانی اعالم کنند تحریم ها در ایران اثری نداشت.
آیا شرکای اصلی ما کارگرهایی که شرایط سختی 
را می گذارند نیستند؟ البته باید از دولت هم پرسید 
که چه سبد حمایتی را به کارگرها داده؟ هرآنچه بار 
و فشار است به کارفرما و کارگران تحمیل می شود. 
جا داشت در سال های گذشته دولت حمایت خاص 
و ویژه ای از حقوق بگیران انجام می داد. پس یکی از 

مطالبات ما در این روز همین مسائل است.
برخی از دوستان معتقدند در چنین شرایط سختی 
جشن روز صنعت چه معنایی دارد؟ باید به این دوستان 
گفت این جشن، جشن افتخار، همدلی، هم زبانی، نقد 
و پیشنهاد است. ما فریاد می زنیم که دیون واحدهای 
معوقه دار چنانچه شرایط کاری دارند باید برای آنها 
فریز شود و اگر این اتفاق رخ ندهد ورشکستگی کامل 
کشور را فراخواهد گرفت. فریاد ما در این روز این است 
که با قوه قضایه صحبت کردیم تا صنعتگران را زندانی 
نکنند. جا ندارد یک صنعتگر به زندان بیفتد و بینایی 
خود را از دست بدهد. ما در این روز این مسائل را 
خواهیم گفت تا مردم بدانند در راه صنعت جانبازانی 

هم وجود دارند.
در این روز از دولت و وزارت صنایع می خواهیم طرح 
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به اعتقاد وزیر امور خارجه، اگرچه اینستکس یعني همان کانال مالي بین ایران و اروپا پاسخ مناسبي به 
درخواست ها و تعهدات ایران نیست اما یک ارزش استراتژیک دارد. به گفته او اینستکس باعث شده است که 
نزدیک ترین متحدان آمریکا از این کشور فاصله بگیرند و این مسئله سبب خواهد شد نقش دالر در تجارت 

جهاني کمرنگ تر شود. 
در نشست روز صنعت گروهي از صنعتگران به نمایندگي از فعاالن این عرصه پشت تریبون رفتند و خواسته 
هاي خود را مطرح کردند. همچنین از برگزیدگان این حوزه نیز با حضور رئیس مجلس و دیگر اعضاي کابینه 
تجلیل شد. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه یکي از پیشکسوتان حوزه صنعت بود که در این نشست از او به 

عنوان چهره ماندگار بخش صنعت تقدیر شد. 
تحریم هاي جدید آمریکا که مشخصا بخش هاي اقتصادي ایران را نشانه رفته است، به گفته محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران، آخرین تیر چله کمان توطئه هاي آمریکاست. وزیر امور خارجه که در مراسم 
روز ملي صنعت و معدن سخن مي گفت، به تحلیل شرایط کنوني پرداخت و به نقشي که صنعت و تولید در 
این شرایط ایفا مي کند، اشاره کرد. ظریف گفت: تشدید فشارهاي آمریکا بر ایران، ناشي از شکست هاي 
مستمر آمریکا در حوزه منطقه اي و بین المللي در برابر کشورمان است. او ادامه داد: آمریکایي ها وقتي 
مشاهده کردند که با برجام زنجیرهایي که بر دست وپاي کشور زده بودند آزاد شد و ایران توانست در منطقه 
پیشروي کند و حضورش افزایش یابد، دست به اقدامات جدیدي زدند؛ زیرا هم زمان، آمریکا در صحنه بین 
المللي هر روز مطرودتر شده است. ظریف اضافه کرد: امروز آمریکا براي یافتن حامي علیه ایران، به هر وسیله 
اي متوسل مي شود اما موفق نمي شود. این کشور سال قبل چهار بار جلسه شوراي امنیت برگزار کرد اما در 
هر چهار جلسه، ناکام ماند. به گفته او، استفاده از حربه هاي اقتصادي تنها راهکاري است که در کوتاه مدت 
علیه ایران مي تواند موثر واقع شود؛ به همین دلیل آمریکا به این شیوه روي آورده است. وزیر امور خارجه با 
اشاره به شکست هاي آمریکا در عراق، سوریه و یمن، تحریم هاي اقتصادي علیه ایران را یک سیاست شکست 

خورده در بلندمدت توصیف کرد.

تجارت با پول ملي
به گفته وزیر امور خارجه بعد از اعمال فشارهاي آمریکا، روسیه و چین تصمیم گرفتند که معامالت خود را 

با دالر انجام ندهند. سال گذشته 35 درصد معامالت 
ایران و ترکیه با پول ملي دو کشور انجام شد و حتي 
امارات و هند به عنوان متحدان آمریکا تصمیم گرفتند 
دیگر از دالر براي معامالت خود استفاده نکنند. این به 
مفهوم کاهش نقش دالر در تعامالت بین المللي است. 
او افزود: اینستکس پاسخ مناسب به خواست ایران و 
تعهدات ایران نیست اما یک ارزش استراتژیک براي 
ما دارد. راه اندازي اینستکس به این مفهوم است که 
نزدیک ترین متحدان آمریکا از این کشور فاصله مي 

گیرند.
ظریف تاکید کرد: در کوتاه مدت باید تحریم آمریکا را 
از طریق اتکا به توانمندي ملي ناکارآمد کنیم و در این 
حوزه نیز مي توانیم سیاست هاي آمریکا را ناکام کنیم. 
او ادامه داد: در یک سال گذشته ایران نشان داد که در 
برابر احترام با احترام برخورد مي کند. در برابر فشار نیز 
مقاومت خواهد کرد. ما باید با تشویق و تقویت تولید، 
معیشت مردم را تامین کنیم. ما دنیا را مجبور مي 

کنیم جز با زبان احترام با ما سخن نگوید.

اعالم حمایت از صنعت و معدن 
رضا رحمانی، نیز با تقدیر از حضور پررنگ و اعضای 
هیات دولت در این مراسم، آن را حامل پیام اعالم 
حمایت از بخش صنعت و معدن برشمرد. وی بیان 
داشت: پارسال در همین ایام، در ماه های نخست 
تهاجم اقتصادی دشمنان و تحریم ها را شاهد بودیم، 
اما این جنگ اقتصادی را از ابتدا جدی گرفتیم و باور 

کردیم و متناسب با آن حرکت انجام شد.
رحمانی با اشاره به عملکرد جهادی صنعتگران در 
20 سال گذشته، اظهار داشت: امروز در حالی به تولید 
ادامه می دهیم که صنعت کشور در پیشانی تحریم 
ها قرار گرفته، نقل و انتقاالت بین المللی ما مشکل 

داشته و کشتیرانی ایران تحریم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دشمنان در 
حالی سخت ترین تحریم ها را علیه کشورمان به اجرا 
گذاشتند که فکر می کردند تولید از کار افتاده و زمین 
خواهد خورد، اما با همت صنعتگران و با وجود همه 
مشکالت امروز تولید پابرجاست. وی گفت: بانک 
جهانی رشد منفی ۶ درصدی برای بخش صنعت 
کشورمان را در سال گذشته پیش بینی کرده بود، 
اما امروز با قدرت اعالم می کنیم که صنعتگران ما 
راهکارها را یافته اند یا ایجاد کردند و بر این اساس 

امروز سرپا هستیم و به تولید ادامه می دهیم.
این مقام مسئول تأکید کرد: طی جلسات متعددی 
که با بخش های مختلف فوالد، پتروشیمی، قطعه 
سازی، خودرو سازی، ریلی و غیره داشته ایم بر توسعه 
داخلی سازی تاکید شده و وزارت دفاع در این راه به 
همکاری با بخش صنعت پرداخته و همچنین معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های 
به دانشگاه ها دستور  بنیان و وزارت علوم  دانش 

همکاری با بخش صنعت را صادر کرده است.
به گفته رحمانی، وزارت صنعت برای تکمیل راهبرد 

در سالي که با نام رونق تولید نام گذاري شده است، مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور تقریبا دوسوم 
اعضاي کابینه در سالن اجالس سران برگزار شد. جشن امسال اما ویژگي دیگري هم داشت. تحریم هاي آمریکا 
بخش صنعت را نشانه رفته و هرروز بر فشارهاي وارده به این بخش افزوده مي شود؛ با این وجود مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( تالش مي کنند با تدابیري خاص، اثر تحریم ها را خنثي کنند. شاید به همین 
خاطر بود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم به عنوان راهبر دیپلماسي ایران، در این نشست حضور 
یافت تا تحلیل خود از شرایط کنوني و نقش صنعت و معدن براي برون رفت از این شرایط خاص را ارائه کند. 

گزارش

الریجانی: 
بهتر است 
وزارت صنعت، 
معدن و تجارت 
کار تدوین 
استراتژي را به 
اتاق بازرگاني 
واگذار کند 
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تحريم؛ آخرين تیر کمان آمريكا
  ظریف: دنیا را مجبور خواهیم کرد جز با زبان احترام با ایران سخن نگویند

در مراسم روز ملي صنعت و معدن اعالم شد:
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است، ورود پیدا کرده و مسائل جدیدتر را حل کند. بهتر است کار تدوین استراتژي را به اتاق بازرگاني واگذار 
کند. او در ادامه به برخي موارد آزاردهنده براي بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: در بحث مالیات بر ارزش 
افزوده چرا باید پرونده 10 ساله اشخاص بررسي شود. اگر تولید محور توسعه است و پیشران توسعه کشور 

بخش صنعت است، باید همه بخش هاي کشور به کمک این بخش بیایند. 
الریجاني همچنین مسائل مربوط به سرمایه در گردش و تامین اجتماعي را از دیگر مسائل آزاردهنده بخش 
خصوصي معرفي کرد. او گفت: در قانون سهم فعالیت هاي صنعتي و معدني از تسهیالت بانکي، 40 درصد در 
نظر گرفته شده است. اینکه امروز این سهم به 2۷ درصد رسیده است، نشان مي دهد اولویت بانک ها تخصیص 

منابع به سایر بخش ها به غیر از صنعت بوده است.

عدم تمایل براي سرمایه گذاري در صنعت
غالمحسین شافعي، رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي، نیز گفت: رشد اقتصادي بدون نفت 
در سال ۹۷ معادل منفي ۹.4 درصد بوده است و در این سال رشد بخش صنعت به منفي ۶.5 درصد رسیده 
است. او گفت: تورم شاخص تولیدکننده در بخش صنعت نیز با افزایش چشمگیر مواجه بوده است. بر اساس 
این سهم صنعت از تولید ناخالص داخلي به قیمت ثابت از 14.4 درصد در سال ۹3 امروز به 12.1 درصد رسیده 
است که این کاهش بسیار معناداري به شمار مي رود. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت 

در سال ۹۷ معادل منفي ۶.۹ درصد بوده است که این آمار نشان مي دهد تمایلي براي سرمایه گذاري در 
بخش صنعت وجود ندارد. عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم با اشاره به کاهش 23 
درصدي واردات ماده اولیه گفت: اگر شیب کاهش مواد اولیه ادامه یابد، تا انتهاي امسال بسیاري از بنگاه هاي 
تولیدي باید تعطیل شود. او ادامه داد: در حال حاضر هزینه هاي تولید، افزایش ۶5 درصدي داشته و هزینه 

مبادالت ارزي 15 درصد رشد یافته است که این مسئله به دلیل دورزدن تحریم هاست.

توسعه صنعتی کشور آمادگی دارد و این مهم را به 
بخش خصوصی به عنوان رزمندگان امروز جبهه 
تاکید کرد:  تفویض می کند. وی  اقتصادی  جنگ 
هدف اصلی امروز، دستیابی به رونق تولید و ممانعت از 
تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران و صنعتگران است.

و  ریلی  صنایع  توسعه  برای  گفت :  رحمانی 
کشتی سازی نیازمند تامین مالی هستیم و اکنون 
با قدرت اعالم می کنیم که برای 10 سال آینده، 
چنانچه با 100 درصد ظرفیت خود در صنایع ریلی 
وجود  همچنان  تقاضا  شود،  کار  کشتی سازی  و 
تأمین مالی است. وی  نیازمند  اما  خواهد داشت، 
آوری  جمع  برای  ای  شیوه  کرد:  امیدواری  ابراز 
نقدینگی های سرگردان در دست مردم تعریف شده 
و این نقدینگی ها به پای تولید آورده شود. به گفته 
این مقام مسئول، باید مشکالت را از پیش پای فعاالن 
محدود  منابع  تخصیص  در  و  برداشت  اقتصادی 
کشور بهینه عمل کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان کرد: امروز در حوزه صادرات به ویژه به 15 
کشور همسایه و همچنین برای مدیریت بازار برنامه 
داریم، عالوه بر آن در موضوع مبارزه با رانت و فساد 

هیچ مالحظه ای نداریم.
به گفته وی، امروز تامین مواد اولیه پتروشیمی ها بهتر 
شده، سامانه جامع انبارها راه اندازی و بیش از 500 
هزار انبار در آن ثبت شده و سامانه ای نظیر سامانه افق 
راه اندازی شده که تا مرحله صدور فاکتور کاالها را به 

صورت الکترونیکی انجام خواهد داد.
وی در پایان با اشاره به راه اندازی نهضت فعال سازی 
معادن، افزود: اکنون و با وجود همه تحریم ها و 
فشارها، بیش از 100 هزار میلیارد تومان پروژه معدنی 

آماده افتتاح داریم.

تنقیح قوانین بخش تولید
اسالمي،  شوراي  مجلس  رئیس  الریجاني،  علي 
نیز در این مراسم گفت: در بخشي از قوانین نیاز به 
تنقیح و اصالح مواد منسوخ شده داریم؛ زیرا در برهه 
هاي مختلف بسته به شرایط کشور، برخي قوانین 
وضع شده است. این مهم به معاونت قوانین مجلس 
سپرده شده و بخش تولید در اولویت اصالحات قرار 
دارد. او از نهایي شدن بررسي قوانین بخش تولید از 
طرف معاونت قوانین مجلس خبر داد. رئیس مجلس 
افزود: به زودي این مسئله در صحن علني مجلس 
مطرح خواهد شد تا با تنقیح قوانین، بخش هاي 
مختلف تولیدي سامان یابد. او ادامه داد: همین کار 
هم باید در دولت انجام شود. قوانین بانک ها، صندوق 
بازنشستگي، نظام مالیاتي و... اشکاالتي دارد که باید 
رفع شود. به گفته الریجاني، وضعیت مالیات کساني 
که حقوق ثابت دریافت مي کنند، کامال روشن است؛ 
اما کساني که کار ملکي مي کنند یا زدوبند تجاري 
دارند، مالیات به حقي پرداخت نمي کنند؛ به همین 
تولید دچار  به سمت  نقدینگي  دادن  دلیل سوق 

اشکال است. 
او همچنین با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در 
بانک مرکزي براي جلوگیري از ایجاد اختالل در بازار 
ارز و خنثي کردن توطئه آمریکا در ونزوئال سازي 
ایران، به وزیر صمت توصیه کرد که براي بخش 
تولید، با توجه به شرایط امروز، ضوابط خاص تدوین 
کند. رئیس مجلس همچنین خطاب به وزیر صمت 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي تمرکز 
بر نوشتن سند استراتژي بخش صنعت، بهتر است به 
شمسائل و شرایطي که امروز بخش تولید با آن درگیر 

زار
گ

گزارش

ظریف: 
راه اندازي 

اینستکس به 
این مفهوم است 
که نزدیک ترین 
متحدان آمریکا 

از این کشور 
فاصله 

مي گیرند

رحمانی: 
وزارت صنعت 

برای تکمیل 
راهبرد توسعه 
صنعتی کشور 
آمادگی دارد 

و این مهم را به 
بخش خصوصی 
تفویض می کند
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دولت و اتاق 
بازرگانی از 

یکدیگر جدا 
نیستند و باید با 

همدلی برای حل 
مشکالت اقدام 

کنند

ش
زار

گ

گزارش

عباس رضایی می گوید: بخشي از محدودیت های دستگاه ها و ادارات به قوانین 
باالدستي و یا شرایط کشور بر مي گردد و اگر عزمي در حل مشکالت نیست به 
عزم کالن بر مي گردد. البته قصد توجیه شرایط را ندارم و بخش تولید نباید 
مشکالت خود را گردن اجراي ۱۲۰ درصدي قوانین در اصفهان بیندازد. اگر 
مشکلي با این ادعا وجود دارد به من بگویید و نباید گردن اجراي ۱۲۰ درصدي 

قانون بیندازیم.

اگرچه امروز برخی مشکالت مربوط به صنعت را گردن تحریم می اندازند، اما بسیاری 
می گویند خودتحریمی و قوانین دست و پاگیر اداری بیش از تحریم های خارجی تولید 

را فلج و دچار چالش کرده است.
البته استاندار اصفهان در خصوص اینکه چه کسی این مسائل و مشکالت را به وجود 
آورده است، معتقد است:  امروز یک گمشده در بین سخنان تولیدکنندگان است و آن 
شخصی به نام آقای ترامپ است، فراموش کردیم از او بگویم، بخشي از مشکالتي که 
امروز براي صادرات واردات و بانک ها و ... به وجود آمده به تصمیمات ترامپ برمي گردد، 
و بخشی مربوط به داخل است، بنابراین با ریشه یابي مشکالت نباید دولت و مسئوالن را 

قضاوت کنیم.
او با بیان اینکه تحریم با اتکا بر ظرفیت های داخلی بهترین فرصت برای حل مشکالت 
و توسعه اقتصادی است، تاکید می کند: باید برخی از ناهماهنگی های موجود در میان 
دستگاه ها به حداقل کاهش یابد؛ از سوی دیگر باید از فرصت های موجود برای حل 

مشکالت اقتصادی استان استفاده شود.
با این حال عباس رضایی می گوید: بخشي از محدودیت های دستگاه ها و ادارات به قوانین 
باالدستي و یا شرایط کشور بر مي گردد و اگر عزمي در حل مشکالت نیست به عزم کالن 
بر مي گردد. البته قصد توجیه شرایط را ندارم و بخش تولید نباید مشکالت خود را گردن 
اجراي 120 درصدي قوانین در اصفهان بیندازد. اگر مشکلي با این ادعا وجود دارد به 
من بگویید و نباید گردن اجراي 120 درصدي قانون بیندازیم. او ادامه می دهد: مجلس 
شورای اسالمی نیز نقش ویژه ای در حل مشکالت اقتصادی دارد و برخی قوانین که تاثیر 

منفی روی تولید گذاشته باید در مجلس حذف شود.
رضایی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش آمار اشتغال در استان، می گوید: قوانین 
باید براساس شرایط روز که جنگ اقتصادی است، تنظیم شود. دولت و اتاق بازرگانی از 
یکدیگر جدا نیستند و باید با همدلی برای حل مشکالت اقدام کنند. او تاکید می کند: 
مي خواهیم فضاي موجود را بر اساس شعار مقام معظم رهبري رونق تولید اجرایي کنیم، 
بنابراین باید شرایط خاصی براي ارائه مطالب خود در نظر بگیریم و اگر مشکالت کالن 

کشور را احصا نکنیم وضعیت و شرایط همین گونه خواهد بود.
رضایی می گوید: فلسفه این شورا ایجاد همدلی و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی 
است و براساس ضوابط و مقررات باال دستی باید بخش خصوصی هرچه بیشتر به 

امور اقتصادی ورود پیدا کند و در این راستا دولت وظیفه نظارت را بر عهده دارد و 
همچنین این شورا می تواند ارتباطات بین دولت با بخش خصوصی را فراهم کند. او 
با بیان اینکه اگر دولت بتواند به عنوان ناظر، نظارتش را اعمال نماید بسیاری از مسائل 
و مشکالت حل و فصل خواهد شد، تاکید می کند: خوشبختانه برای این نظارت 
ضوابط و مقرراتی وضع شده که یکی از آنها جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی است که هم در سطح استان ها و هم در کشور برگزار می شود.
به اعتقاد استاندار اصفهان، این جلسات یکی از مهمترین جلساتی است که به صورت 
ماهیانه برگزار می شود تا در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری و اجرایی کردن 
سیاست های دولت تدبیر و امید حرکت کنیم. در این جلسات، مصوباتی که قباًل 
کارشناسی شده مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. در جلسات اخیر شورای گفتگو 
دولت و بخش خصوصی، پنج پیشنهاد ارزی مختلف مطرح و به اتفاق آرا به تصویب 

رسید تا راه برای رونق تولید بیش از پیش هموار شود. 
به گفته استاندار اصفهان در یکی از جلسات شورای گفتگو بسته حمایتی مالیاتی 
برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی در 14 بند تصویب شد که هدف آن پشتیبانی 
از واحدهای تولید و مودیان برای رفع مشکالت مالیاتی و حرکت به سمت تسهیل 
امور مالیاتی این واحدها و رفع موانع تولید است، همچنین ارایه بسته های حمایتی 
می تواند برای فعاالن اقتصادی امیدآفرین باشد. وی با بیان اینکه متاسفانه بانک های 
خصوصی کمتر در ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی فعال هستند، اظهار می کند: 
براساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کمیته ای تشکیل شد تا 
مشکالت و نظرات تولیدکنندگان و مدیران عامل بانک ها را بررسی و راهکارهایی 

برای تعامل بیشتر در نظر گرفته شود.
رضایی می گوید: به عنوان مثال بانک های خصوصی با توجه به دریافت کارمزد بیشتر، 
رغبت تولید کننده را برای دریافت تسهیالت کمتر می کند و از سویی دیگر نگرش 
این بانک ها به بخش تولید کمتر است. او البته در خصوص پرداخت تسهیالت به 
بخش تولید، تاکید می کند: رقم پرداخت تسهیالت به بخش تولید با افزایش چهار 

برابری از 5 به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.
او در خصوص سال رونق تولید و آنچه باید کرد، می گوید: با توجه به برنامه ریزی 
های الزم برای رونق تولید در سال جاری، هر هفته یکشنبه ها دیدار هایی با مسئوالن 
واحدهای صنعتی در استانداری اصفهان داشته و دارم و به مسائل و مشکالت آنها 
رسیدگی می کنم. به گفته استاندار اصفهان، بسیاری از مسائل در همین دیدار 
های چهره به چهره حل و فصل می شود در همین راستا بازیدهایی نیز از شهرک 
های صنعتی و واحدهای تولیدی انجام می گیرد که معاونان استانداری نیز در این 
بازدیدها، حضور دارند. او تصریح می کند: عزم خود را برای افزایش تولید واحد های 
صنعتی جزم کرده ایم و در این مسیر هرگونه تالشی الزم باشد انجام می دهیم چراکه 
مقام معظم رهبری نیز بر همین امر تاکید دارند. از سوی دیگر مدیران استانی در

 حوزه های مختلف اقتصادی هماهنگی خوبی با یکدیگر پیدا کرده اند و ستاد تنظیم 
بازار نیز مسائل مرتبط را به طور مرتب احصا می کند به همین دلیل امیدوارم در آینده 

نزدیک شاهد رشد روزافزون تولیدات در واحدهای صنعتی استان باشیم.

يكشنبه های با صنعت

  بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای رونق تولید 
در ســال جــاری، هــر هفتــه یکشــنبه هــا دیــدار هایــی بــا 
مســئوالن واحدهــای صنعتــی در اســتانداری اصفهــان 
داشــته و دارم و بــه مســائل و مشــکالت آنهــا رســیدگی 
مــی کنــم. به گفته اســتاندار اصفهان، بســیاری از مســائل 
در همیــن دیــدار هــای چهــره بــه چهــره حــل و فصــل مــی 
شــود در همیــن راســتا بازیدهایــی نیــز از شــهرک هــای 
صنعتــی و واحدهــای تولیــدی انجــام می گیرد کــه معاونان 

اســتانداری نیــز در ایــن بازدیدهــا، حضــور دارنــد.

بسته های حمايتی امیدآفرينند
  عزم خود را برای افزایش تولید واحد های صنعتی جزم کرده ایم

نگاه استاندار اصفهان به صنعت:

فصل اول

مدیریت اقتصادی
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آماری که در 
ارتباط با رکود 

صنعت در سال 
گذشته منتشر 

شده است نشان 
می دهد صنایعی 

که براساس مزیت 
منطقه ای احداث 

نشدند زیان ده 
بوده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان معتقد است، حال اقتصاد اصفهان 
خوب نیست و باید نهایت تالش خود را برای استفاده از تجارب ارزشمند صعنتگران 
برای توسعه اقتصادی این استان به کار بگیریم. اما مصادیق ناخوشی حال و احوال امروز 
اقتصاد اصفهان که او با استناد به آنها سخن می گوید چیست؟ " نوسان" در گفت وگو با  

دکتر حسن قاضی عسگر به این موضوع پرداخته است.

کرده  اعالم  پیشتر  نوسان:   
بودید، حال اقتصاد اصفهان خوب 
مورد  در  کمی  ابتدا  در  نیست! 
توضیح  مشکالت  این  مصادیق 

دهید.
همانطور  متاسفانه  است.  درست 
که اشاره کردید وضعیت اقتصادی 
اصفهان آنگونه که ما انتظار داریم به 
دالیل گوناگون خوب نیست. البته 
در درجه اول، حال کلی اقتصاد کشور 
برخی  ما  متاسفانه  نیست.  خوب 
به رسمیت  را  بازار  از سازوکارهای 
باعث  موضوع  همین  نشناخته ایم. 
ورود و دخالت بیش از اندازه دولت 
به اقتصاد شده است و اقتصاد ما را 
به یک اقتصاد دولتی تبدیل کرده 
نرخی  چند  دیگر  سوی  از  است. 
بودن ارز باعث هدر رفت یک سری 
منابع ارزی و بروز رانت و فساد در 
اقتصاد ما شده است. در هر اقتصادی 
هم که رانت به وجود بیآید، توسعه 
نکته  اما  نمی دهد.  معنا  اقتصادی 
است  نکته  کلیدی ترین  که  سوم 

بحث یارانه های کور به انرژی است که باعث شده تا منابع در دسترس دولت کم شود 
و انجام بسیاری از کارهای عمرانی با چالش روبه رو شود. ازسوی دیگر دردسترس بودن 
منابع سوخت ارزان باعث شده است تا دچار مصرف بی رویه از این منابع و بروز برخی از 
آلودگی های زیست محیطی و تغییرات اقلیمی شویم که متاسفانه در چند سال گذشته 

اقتصاد اصفهان را هم تحت تاثیر قرار داده است. 

 نوسان: با وجود شرایطی که گفتید تا چه اندازه در رفع موانع و مشکالت 
اقتصادی موفق بوده اید؟

ببینید، زمانی که در حدود 202 روز گذشته تیم استاندار فعلی کار را تحویل گرفت نرخ 
بیکاری چهارده  و یک دهم درصد در استان اصفهان بود. اما در سه ماه توانستیم این عدد 
را به ده و هفت درصد کاهش دهیم که این عدد بسیار خوبی است و از متوسط کشوری 
نیز پایین تر است. این موضوع در چندسال گذشته در اصفهان بی سابقه بوده است. اما به 
اعتقاد من و با شناختی که از صنعتگران و کشاورزان اصفهانی دارم این عدد بازهم برای 
این استان زیاد است. در حالی که اگر سازوکارهای درست به رسمیت شناخته شود 

بسیار موفق تر از این عمل خواهیم کرد.
البته نکته مهم این است که نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹2 
حدود 5 درصد افزایش یافته؛ درحالیکه به تعداد افراد آماده به کار نیز افزوده شده است. 
این نرخ در سال ۹2 چهل درصد بوده است و در سال ۹۷ به نرخ به 44.۹ درصد افزایش 
پیدا کرده است. با این وجود این نرخ در 3 ماهه اول سال به 44.4 درصد کاهش پیدا 
کرده که می تواند نشانگر اشتغال افراد در بخش خصوصی باشد. بنابراین به جرات 

می توان گفت تالش های انجام شده دستکم در نرخ بیکاری خودش را نشان می دهد.

 نوسان: نکته ای که بخش خصوصی اصفهان از آن گالیه دارند، اجرای ۱۲۰ 
درصدی قوانین در اصفهان است؛ به عنوان متولی حوزه اقتصاد استان در جهت 

تسهیل این فضا برای صنعتگران و بخش خصوصی چه برنامه ای دارید؟
متاسفانه مشکلی که به مرور زمان در اصفهان پیش آمده، پیچیدگی بوروکراسی اداری 
در زمان انجام کار است که موجب اتالف وقت فعالین اقتصادی و در برخی موارد بروز 
فساد اداری شده است. زیرا افرادی که در این چرخه حق امضاء طالیی دارند از این 
مسئله می توانند سوء استفاده کنند. این رو در درجه نخست سعی کرده ایم با این 

پیچدگی مبارزه کنیم و افراد مسئول 
را توجیح کنیم که ما برای خدمت 
به مردم آمده ایم و نباید برای آنها 
مانع تراشی کنیم. به طور مثال، در 
وضعیت پیشین یک فعال اقتصادی 
یک  تاسیس  مجوز  گرفتن  برای 
مجموعه باید 43 مرحله را طی می 
کرد؛ پس از بررسی و رفع موانع، با 
مراحل  این  تکراری  مراحل  حذف 
را به 18 بخش کاهش دادیم. با این 
وجود برخی از کشورهای همسایه 
در سرعت بوروکراسی اداری چنان 
موفق عمل کرده اند که در یک نصف 
روز تمام استعالمات را می گیرند و 
همین مسئله باعث مهاجرت سرمایه  

گذاران ما به آن کشورها شده است.
از سوی دیگر با تغییر مدیریتی که در 
اداره دارایی استان نیز رخ داد، تغییر 
ذهنیت خوبی هم در آن مجموعه به 
 وجود آمد و بسیاری از مشکالت این 
حوزه رفع شد و اکنون شاهد رضایت 

نسبی مراجعین هستیم.

 نوسان: در حال حاضر پروژه های خوبی در شهر مطرح شده است مانند شهرک 
پوشاک، شهرک سنگ و مواردی دیگر! و البته پروژه های بزرگی مانند بندرخشک، 
کارگوترمینال، قطار سریع السیر از سالها قبل، روی زمین مانده اند. با وجود این 

ابرپروژه های مغفول، تا چه میزان پروژه های بزرگ فعلی را اجرایی می بینید؟
بی شک پروژه های بزرگی در اصفهان روی زمین مانده که مانع توسعه کسب و کار و 
ایجاد اشتغال استان است. اما ازیک سو آمار افراد بیکار حدود 240 هزار نفر است. از این 
رو بار ما با پروژه های اقتصادی کوچک به منزل نخواهد رسید و باید سراغ ابرپروژه هایی 
رفت تا تحول اساسی در فضای کسب و کار ایجاد کند. برای همین سراغ پروژه ای مانند 
شهرک پوشاک و نساجی رفتیم که تاکنون به خوبی پیش رفته است و در صورت 
تکمیل و راه اندازی حدود 100هزار اشتغال ایجاد می کند. از سوی دیگر رفع موانع تولید 
و صادرات صنایع دستی است که اگر رفع شود حدود 50 هزار اشتغال ایجاد می کند. 
در بسیاری دیگر از حوزه ها نیز چنین اقداماتی ضرورت دارد. در بحث بندر خشک باید 
بگویم که مکان یابی صورت گرفته چندان مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته 
بود. متاسفانه تاسیس ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه که صنایعی آب برند، از ابتدا در 
استان اصفهان تصمیم اشتباهی بود؛ از این رو ما باید آنقدر اشتغال ایجاد کنیم که به این 

دو صنعت نیاز نداشته باشیم. 

  نوسان: با توجه به اینکه عمده مشکل اشتغال استان در منطقه شرق و بحث کم 
آبی است برای رفع مشکالت حوزه کشاورزی و به طور خاص بحث کارگو ترمینال 

که سالهاست روی زمین مانده برنامه ندارید؟
در ارتباط با مسئله کارگوترمینال این مسئله طی هفته آینده با یک بهره بردار جدید 
به بهره برداری می رسد. در بحث توسعه کشت گلخانه ای نیز خوشبختانه بسیار موفق 
و سود آور عمل کرده ایم و صادرات خوبی در این زمینه داریم. قرار است در شرق 
اصفهان 2000 هکتار گلخانه احداث کنیم که کمک خوبی به کشاورزان خواهد بود. 
من بازهم اعالم می کنم که ما به دنبال مزیت های استان هستیم. آماری که در ارتباط 
با رکود صنعت در سال گذشته منتشر شده است نشان می دهد صنایعی که براساس 
مزیت منطقه ای احداث نشده اند زیان ده بوده است. ازسوی دیگر برای کاهش بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز باید تحولی در نظام آموزش عالی در سطح استان ایجاد 

کنیم و باید به سراغ آموزش های مهارت محور و تقاضا محور برویم.

گفت و گو
و

 گ
 و

ت
ف

گ

بیم و امیدهای اقتصاد اصفهان 
  چرا حسن قاضی عسگر می گوید، حال اقتصاد اصفهان خوب نیست؟!
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گزارش

صنعت و معدن یکی از مهمترین بخش های کشور برای رشد اقتصادی، ارتقاء رفاه 
و معیشت مردم است و در هر کشوری بنا بر پتانسیل های آن قابلیت رشد و توسعه 
دارد. اما وجود مشکالتی از جمله تسهیالت در گردش، کمبود مواد اولیه، واردات بی 
رویه و قاچاق، زمان طوالنی ترخیص کاال از گمرکات و ... از جمله موانع بخش تولید و 
صنعت طی چند سال گذشته است که موجب کاهش رشد اقتصادی، اشتغال و تعطیلی 
کارخانجات شد و با وجود تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس و ابالغ به دولت، 
بخش صنعت باز راهی به جایی نبرد؛ تا اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به 
عنوان یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت یازدهم برای خارج کردن واحدهای 
تولیدی از رکود و حل مسائل در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفت. براساس 
گزارش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، اصفهان بهترین عملکرد و 

بیشترین امتیاز کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

 نوآوری؛ سرلوحه صنعت کشور
 هر ایده فعاالن صنعتی، توسط سازمان صمت اصفهان بررسی می شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
استان اصفهان با بیان اینکه باید در فعالیت 
و خدمت فارغ از هر گونه وابستگی به جریان 
های سیاسی عمل کنیم، گفت: تصمیمات 
اساس  بر  باید  اصفهان  در سازمان صمت 
بررسی دقیق فنی و نظرات کارشناسی باشد. 
به دنبال یافتن راه حل و راهکار برای کمک 
به صنعت اصفهان هستیم. ایرج موفق اظهار 
کرد: بر اساس برنامه ریزی های اعالم شده 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۵ برنامه 
بر اساس هفت محور برای فعالیت در سراسر 
کشور و همچنین اصفهان در نظر گرفته شده 
است. وی افزود: سرلوحه فعالیت من در سمت 
ریاست سازمان صمت استان اصفهان نیز 
برنامه مذکور بوده که توسعه تولید و تعمیق 
ساخت یکی از مهم ترین محور های این برنامه 
است. همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، 
توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری 
و شرکتهای دانش بنیان با تغییر رویکرد به 
نوآوری و نه مونتاژ، ساماندهی بازار، لجستیک 
اداری، بهبود فضای کسب و کار و تامین منابع 
مالی و توسعه سرمایه گذاری از دیگر برنامه 

ها و اقدامات کلیدی در دستور کار سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان خاطر نشان کرد:  یکی از نکات بسیار 
مهم در صنعت اصفهان این است که باید بر 
صنایعی که نیاز کمتری به آب دارند تاکید 
کنیم و به دنبال بهینه سازی مصرف انرژی در 
واحد های صنفی باشیم. موفق با بیان اینکه 
باید از توان بخش خصوصی استان اصفهان در 
زمینه صنعت استفاده شود، گفت: افراد حاضر 
در بخش صنعت استان اصفهان،  تجربه های 
کشوری و قدرت های اجرایی قابل توجهی 
دارند. امیدواریم بتوانیم با استفاده از تشکل ها 

شرایط خوبی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

افزایش اشتغال؛ محور فعالیت
وی با اشاره به ظرفیت نخبه های صنعتی 
استان اصفهان، تاکید کرد: باید از این ظرفیت 
ها به عنوان بازوان صنعتی سازمان صمت 
استفاده کنیم. رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان تصریح کرد: بی شک به 
دنبال حل و فصل همه مشکالت و معضالتی 

بخش خصوصی 
صنعت اصفهان 
بسیار فعال 
است و ظرفیت 
های زیادی را در 
خودجای داده 
است

ش
زار

گ

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

و  صنعتگران  توسط  که 
استان  اقتصادی  فعاالن 
مطرح شد، هستیم و هدف 
اصلی ما خدمت و کار است. 
باید با برقراری ارتباط و ایجاد 
انسجام در رفتار، موانع تولید 
اقتصاد  فعلی  شرایط  در  را 
کشور برطرف کنیم. موفق 
افزود: تا زمانی که مشکالت 
نشود  حل  محصوالت  بازار 
مشکالت مربوط به صنعت 
به  باید  شد.  نخواهد  حل 
سمت تولید کاالها در خارج 
از کشور برویم و بتوانیم طرح 
های علمی را در سطح کشور 

عملیاتی کنیم.
های  طرح  به  اشاره  با  وی 
استان  در  موجود  صنعتی 
همه  باید  گفت:  اصفهان، 
بانک ها و دستگاه های دولتی 
بتوانیم  تا  کنند  مساعدت 
اشتغال  افزایش  و  حفظ  به 
محور  که  کشور  در  موجود 
اصلی فعالیت ماست بپردازیم. 
حمایت از تولید ملی یکی دیگر 
از اولویت های سازمان صمت 
اصفهان است.  در شرایط فعلی 
اگر واحد اقتصادی توسعه پیدا 
نکند محکوم به فناست. نباید 
به شرایط فعلی بسنده کنیم 
همه  دست  در  دست  باید 
تشکل های اقتصادی و بخش 
خدمت  مردم  به  خصوصی 
کنیم. هر ایده ای که توسط 
شود  مطرح  فعاالن صنعتی 
توسط سازمان صمت اصفهان 

بررسی خواهد شد.
موفق خاطر نشان کرد: الزم 
است تا دستگاه های دولتی و 
فعاالن بخش صنعت استان 
اصفهان بیشتر از همکاریشان 
با رییس سابق سازمان صمت 
همکاری  بنده  با  اصفهان 
کنند. بخش خصوصی صنعت 
است  فعال  بسیار  اصفهان 
و ظرفیت های زیادی را در 
با  باید  است.  داده  خودجای 
مدیران  ظرفیت  از  استفاده 
توسعه  به  ملی  و  استانی 
استان  اقتصادی  و  صنعتی 

بپردازیم.

پانوشت

ستاد تسهیل
در یک نگاه 

ستاد تسهیل و رفع موانع 
 ۶۱ ماده  موجب  به  تولید 
تولید  موانع  رفع  قانون 
تشکیل   ۹۷ سال  مصوب 
شد و ماموریت دارد از طریق 
و  استاني  هاي  کارگروه 
ستاد ملي نسبت به بررسي 
رفع  براي  گیري  تصمیم  و 
مسائل و مشکالت واحدهاي 
تولیدي اقدام کند. با توجه به 
سیاست هاي در نظر گرفته 
شده، کلیه اختیارات ستاد به 
کارگروه هاي استاني تفویض 
بررسي  به  نسبت  تا  شده 
درخواست متقاضیان اقدام 

کنند. 
درخواست متقاضیان براي 
صرفا  ها  کارگروه  در  طرح 
از طریق این سامانه دریافت 
و  روند  و  شده  بررسي  و 
طرق  از  نیز  پرونده  نتیجه 
همین سامانه براي آنها قابل 
دریافت است و تمام مراحل 
ثبت و درخواست متقاضي 
ها  پرونده  به  رسیدگي  و 
بدون پرداخت هزینه بوده 
این  براي  مبلغي  هیچ  و 
خدمات از متقاضي دریافت 

نمي شود.
به  است  متعهد  متقاضي 
صحیح  و  واقعي  صورت 
اطالعات  ثبت  به  نسبت 
مشکالت  و  مسائل  شامل 
خود  درخواست  و  بنگاه 
اقدام کرده و اسناد و مدارک 
را  درخواست  با  مرتبط 
بارگذاري کند و اگر در هر 
قسمت از فرآیند، تناقضي 
به  شده  ثبت  اطالعات  در 
وجود آمد، درخواست بنگاه 
مقررات  مطابق  و  متوقف 
شد.  خواهد  برخورد  آن  با 
ثبت  زمان  در  بنگاه  البته 
درخواست و بعد از دریافت 
باید نسبت به ثبت  مصوبه 
تولید،  ماهانه  اطالعات 
خود  صادرات  یا  و  اشتغال 
این  غیر  در  کند،  اقدام 
صورت امکان پیگیري براي 
نهایي شدن مصوبه و ثبت 
درخواست هاي بعدي براي 

بنگاه مقدور نخواهد بود.
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شهرکهای صنعتی؛ بستری برای شكوفايی تولید
  توسعه صنعتی مناطق محروم و کمتر برخوردار، از اولویت های اصلی شرکت است

  گزارش
ش

زار
گ

شکسته شدن 
رکورد 10 ساله 
شرکت در 
حوزه واگذاری 
و تأمین 
منابع در سال 
1397 یکی 
از مهمترین 
افتخارات 
حاصل شده در 
سال گذشته 
بود

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور را محمل مناسبی برای استقرار و شکوفایی بخش های تولیدی و صنعتی کشور 
دانست و افزود: شهرک های صنعتی استان اصفهان تاکنون با ایجاد بیش از 130 هزار 
شغل و ارزش افزوده مناسب، سهم ویژه ای از اقتصاد صنعتی ترین استان کشور را 
برخوردار بوده و با حمایت مناسب ازصنایع کوچک و متوسط استان می توان شاهد 
افزایش چشمگیر این اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و کمک به ارتقاء سطح معیشتی 
شهروندان در استان و کشور باشیم.محمد جواد بگی، اصفهان را استان اول صنعتی و 

دوم معدنی کشور عنوان کرد: 

محمد جواد بگی، اصفهان را استان 
کشور  معدنی  دوم  و  صنعتی  اول 
عنوان و تصریح کرد: دیار نصف جهان 
با برخورداری از 9800 واحد صنعتی 
از ظرفیت بسیار بی نظیری در بخش 
صنعت برخوردار است و عالوه بر این  
بیش از 4۳ درصد از اصناف اصفهان 
را واحدهای صنفی تولیدی تشکیل 
می دهند که همین امر نشان دهنده 
بخش  در  استان  نظیر  بی  ظرفیت 

صنایع کوچک و متوسط است . 
وی صنایع کوچک و متوسط را یکی 
از پایه های اصلی اشتغالزایی در بخش 
در  گفت:  و  دانست  استان  صنعت 
نزدیک به چهار دهه گذشته، شهرکها 
و نواحی صنعتی استان با انعقاد بیش 
از 9200 قرارداد، ۵800 واحد صنعتی 
فعال و اشتغالزایی بیش از1۳0 هزار 
نفر مهمترین میزبان صنایع کوچک و 

متوسط بوده است.
ساله  رکورد 10  وی شکسته شدن 
این شرکت در حوزه واگذاری و تأمین 
منابع در سال 1۳97 را یکی از مهمترین 
افتخارات حاصل شده در سال گذشته 
وجود  به رغم  افزود:  و  کرد  عنوان 
چالش های عظیم ارزی در سال گذشته 

با تشدید جنگ اقتصادی تحمیل شده بر کشور با خروج غیرقانونی و یکجانبه آمریکا از برجام 
و اعمال تحریم های غیرقانونی بر اقتصاد ایران، این شرکت در سال "حمایت از کاالي ایراني" 
موفق به شکستن رکورد حجم واگذاری های بیش از 10 سال گذشته در این استان شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان افزود :عالوه بر این تاکنون حمایت 
های ویژه ای از صنایع کوچک و متوسط استان انجام دادیم که  بیش از 10 درصد از منابع 
این شرکت جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط در قالب فن بازارها، مرکز مبادالت 
پیمانکاری فرعی)SPX(، کلینیک های خدمات مشاوره ای کسب و کار، تورهای صنعتی و 
تجاری، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین آموزش هزینه شده است. وی 
خوشه های صنعتی و  کسب و کار را یکی دیگر از ظرفیت های مناسب استان ارزیابی کرد و 
افزود: اصفهان با شناسایی ۵۳ خوشه رتبه نخست خوشه های صنعتی کشور  را داراست که 
تاکنون فعالیت 8 خوشه در استان خاتمه یافته و خوشه های لبنی گلپایگان و فرش دستبافت 

نائین نیز  در حال پیاده سازی است. 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت توسعه تولید و ارزش 
آفرینی در کشور به منظور بهبود سطح معیشت شهروندان و ایجاد اشتغال پایدار تصریح 
کرد:کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار مهمترین راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد رونق در تولید و اشتغال است. محمد جواد بگی ایجاد نهضت خدمت رسانی و حمایت از 
توسعه صنعتی و فراصنعتی به ویژه در شهرکها و نواحی صنعتی استان را بستر مناسبی برای 

فعالیت و سرمایه گذاری کارآفرینان جوان دانست.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تسهیل قوانین و بهبود فضای کسب 
و کار کشور را  در شرایط جنگ اقتصادی مهم دانست و افزود: در دوران جنگ نباید مثل 
دوران آرامش قوانین یکسان باشد بلکه باید در این شرایط سخت اقتصادی، قوانین تسهیل و 
شرایط  الزم برای رونق تولید، خروج از رکود و رفع مشکالت اقتصادی فراهم شود. وی توجه 
به معافیت های گمرکی، کاهش سود بانکی و اصالح نظام مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی در 
شرایط سخت اقتصادی را از جمله مصادیق بارز کمک دولت به صنعت برای خروج از رکود 
بیان کرد و افزود: بدیهی است اخذ مالیات های سنگین از تولیدکنندگان مغایر با سیاست 

های ایجاد رونق در تولید خواهد بود. 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
استان اصفهان توسعه صنعتی مناطق 
به  استان  برخوردار  کمتر  و  محروم 
منظور اشتغالزایی و رفع محرومیت از 
این مناطق را از اولویت های این شرکت 
و گام مهمی در تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی، کمک به رونق تولید و ایجاد 
اشتغال مد نظر مقام معظم رهبری 
عنوان کرد و افزود: به همین منظور 
برای تشویق سرمایه گذاری در این 
مناطق، مشوق های ویژه ای در نظر 
گرفتیم. وی ایجاد بسترهای مناسب 
و زیر ساخت های الزم برای سرمایه 
گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی 
این مناطق را نیز گام  مهمی در توسعه 
صنعتی و اشتغالزایی در این مناطق 
ذکر کرد و افزود: کمبود آب یکی از 
چالش های اصلی مناطق شرق و شمال 
استان اصفهان است که خوشبختانه 
در سالهای اخیر این شرکت گام های 
مهمی در جهت تامین آب مورد نیاز 

صنایع در این استان برداشته است.

پیشگامی شهرکهای     صنعتی 
درایجاد فضای سبز، حفظ محیط 

زیست و توسعه پایدار
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مشکالت زیست محیطی و ریزگردها را 
یکی از مهمترین چالش های امروز کشور عنوان کرد و گفت: شهرکهای صنعتی باید همانند 
گذشته که در اغلب موارد صنعتی و تکنولوژیکی در کشور پیشرو و تاثیر گذار بوده، در ارتقای 

فرهنگ حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشور نیز پیشگام باشد.
محمد جواد بگی با بیان اهمیت و ضرورت توجه به محیط زیست و ایجاد و توسعه فضای 
سبز، به ویژه در شهرکهای صنعتی افزود: درسالهای گذشته ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی 
مهمترین دغدغه مدیران کشور و فعاالن اقتصادی در همه سطوح بوده است، اما امروزه محیط 
زیست و مشکالت ناشی از ریزگردها به چالش اصلی کشور و دغدغه دولتمردان و مردم تبدیل 
شده است که باید با توجه ویژه به حفظ محیط زیست و توسعه پوشش های گیاهی کشور 
به مقابله با این چالش ها بپردازیم. وی به اقدامات ویژه این شرکت جهت توسعه فضای سبز 
شهرکهای صنعتی استان علیرغم وجود بحران خشکسالی و کم آبی در سالهای اخیر اشاره 
کرد و گفت: با توجه به مشکالت جدی کم آبی در استان، کاشت درختان مقاوم در برابر کم 
آبی، استفاده از آبیاری مدرن و ایجاد تصفیه خانه های فاضالب و استفاده از پسآب ها، سه 

اقدام اساسی این سازمان برای توسعه فضای سبز شهرکهای صنعتي بوده است.
وی گسترش تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی را از مهمترین سیاست های این 
شرکت جهت مقابله با بحران کم آبی استان عنوان کرد و افزود: تجربه موفق اجرای تصفیه 
خانه های فاضالب شهری و پسآب صنعتی در شهرکهای صنعتی استان می تواند بعنوان یک 

الگوی موفق در همه شهرکهای صنعتی کشور تبدیل گردد.
وی احداث تصفیه خانه های صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی را گام موثری برای کاهش 
آالیندگی زیست محیطی صنایع و همچنین تامین آب مورد نیاز صنعت و فضای سبز 
شهرکهای صنعتی دانست و تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان عالوه 
بر احداث تصفیه خانه های صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی، انتقال فاضالب های شهری 
را به این تصفیه خانه ها در دستور کار دارد که با این اقدامات، از یکسو آب پایدار شهرکها و 
نواحی صنعتی تامین خواهد شد و  از سوی دیگر با جمع آوری فاضالب و پساب های شهری 
و صنعتی و همچنین توسعه فضای سب شهرکهای صنعتی، گام های ارزشمندی برای حفظ 

محیط زیست برداشته خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان عنوان کرد:
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از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار مقام معظم رهبری، نخستین شعار سال اعالم شد، 
تا امسال که شعار »رونق تولید« از سوی ایشان مطرح شد، همواره بخش 
عمده ای از این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و همچنین بهبود معیشت 
مردم و تولید اختصاص یافته است. اگرچه برخی کارشناسان می گویند، با وجود 
تاکید همیشگی رهبر انقالب بر این موضوع، همواره در عمل از این شعارها عقب 
مانده ایم. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، شعارها در اصل نشان می 
دهدکه اگر شما به خود نیایید در آن حوزه احتمال آسیب جدی وجود دارد. او 
تاکید دارد، اقتصاد کشورما امروز با نسخه های غیراقتصادی اداره می شود و این 
چالشی بزرگ بر سر راه پیشرفت و توسعه است. آنچه در ادامه می خوانید گفت 

وگوی "نوسان" با » مسعود گلشیرازی« است.

از  حالی  در  امسال  نوسان:   
رونق  سال  انقالب  رهبر  سوی 
تولید نامگذاری شده که کشور 
از  های جدیدی  تحریم  درگیر 
سوی آمریکاست. به اعتقاد شما 
تحریم  فضای  در  رونق  اساسا 

چگونه محقق خواهد شد؟
باید توجه داشت که پیش از نامگذاری 
رهبر  سوی  از  مختلف  های  سال 
انقالب، آسیب شناسی درستی انجام 
می شود. البته همه توقع دارند که 
رهنمود ایشان در همان سال اتفاق 
بیفتد، اما این شعارها در اصل نشان 
می دهد که اگر شما به خود نیایید 
در آن حوزه احتمال آسیب جدی 
وجود دارد. سال رونق تولید نیز به 
این معناست که اگر یک مجموعه 
مقدمات و الزامات را به منظور رونق 
تولید انجام ندهد ممکن است رونق 
اتفاق نیفتد. بنابراین با جدیت بیشتر 
باید به مقوله تولید نگاه کرده و موانع 
را از سر راه برداریم. به طور قطع تذکر 
رهبری، تذکر درستی است و اکنون 
نیز مشاهده می کنیم، حلقه تحریم ها 
تنگ تر شده، تامین مواد اولیه و حضور 
در بازارهای صادراتی سخت تر و با 
موانع بیشتری مواجه شده و از سوی 
دیگر جابجایی پول نیز سخت تر شده 

است. به این دلیل نهادهای سیاست گذار در کنار فعاالن اقتصادی قرارگرفته اند و از سوی 
دیگر عده ای از صادرکنندگان در بازارهای مجاور برای خود شبکه های حمایتی ایجاد 

کرده اند که در صورت انجام، نتایج خوبی حاصل می شود
  نوسان:  البته تحریم های خارجی ایران موضوع جدیدی نیست و بسیاری 

معتقدند تحریم های داخلی مانع تحقق شعار سال خواهد شد.
تمام آنچه که امروز از آن به عنوان مانع نام می برید نتیجه »اقتصاد دولتی« بوده است. 
متاسفانه علیرغم اینکه عالی ترین مقامات کشور نیز به صراحت از ضرورت خروج از اقتصاد 
دولتی و حرکت به سمت اقتصاد خصوصی سخن می گویند، اما بدنه بزرگ اقتصاد دولتی مانع 
این تغییر شده و در نتیجه بخش صنایع دولتی بیشتر از صنایع خصوصی از تحریم ها آسیب 
دیده اند و این نشان داد که باید در حوزه صنایع خصوصی سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم 

و برای این هیچ راهی به جز خروج از اقتصاد دولتی وجود ندارد.
 نوسان:  با این حال امروز خودتحریمی گالیه نخست تولیدکنندگان است.

خودتحریمی ها نیز ناشی از اقتصاد دولتی است، چرا که ریشه در عدم اعتقاد به بخش 
خصوصی است. بنده در اتاق وظیفه دارم شرایط تجارت اعضای خود را مهیا کنم اما برخی 
اعضا برای دریافت گواهی مبدا در شرایط تحریم، گرفتار هستند. در سایر نهادها نیز همین 
گونه است. ما در خودتحریمی ها هدف را گم کرده ایم در حالیکه هدف باید خدمت به مردم 
باشد. متاسفانه خودتحریمی نتیجه رحجان شخص بر اهداف ملی است. در این شرایط 

تصمیمی می گیریم که به نفع مردم و کشور نیست.
       نوسان: با این اوصاف تنها نمی توانیم دولت را مقصر بدانیم؟

بی شک نمی توانیم فقط دولت را متهم کنیم. در وهله نخست باید خود را متهم کنیم. 
فرهنگ ما باید خدمت به کشور را ارزشمند بداند. خودتحریمی نتیجه نوع تفکر و عمل 

افرادی است که مصالح کشور برایشان مهم نیست.
 نوسان: در شرایطی که کشور در تامین برخی نیازهای خود مانده، تاکید بر 

موضوع صادرات جدی به نظر می رسد. آیا این راهبرد درست است؟

بدیل  بی  فرصت  ارز  نرخ  افزایش 
برای صادرات است، هر چند که در 
موضع تصمیم گیری اگر حرف بخش 
خصوصی واقعی شنیده می شد شاید 
نیمی از بخشنامه هایی که طی 15 
ماه گذشته صادر شد، صادر نمی شد. 
متاسفانه امروز اقتصاد را با نسخه های 
غیراقتصادی اداره می کنیم که در این 
شرایط بخشی از فرصت های ما از دست 
رفت. در حالیکه اقتصاد را باید با نسخه 
اقتصاد  کرد.در حوزه  اداره  اقتصادی 
باید انسجام بین بخش خصوصی و قوه 
حاکمه ایجاد شود. همچنین شبکه 
سازی بین بخش خصوصی باید در 
دستور کار قرار بگیرد. در حالیکه بر 
روی حدود 8 میلیارد دالر صادرات 
هدفگذاری  و  تمرکز  خرد  کاالهای 
کرده ایم باید از محل آن بتوانیم بیش 
از 20 میلیارد دالر واردات الزامی کشور 
را تامین کنیم که اگر این مدل اتخاذ 

شود، فرصت ها را مغتنم شمرده ایم.
 نوسان: اما موضوع دالر دولتی 
گاهی این هدف را دچار چالش می 

کند.
 قطعا در این مسیر دالر 4200 تومانی 
نسخه غلطی است و در اقتصاد کشور 
همه چیز را بر هم زده است. با نرخ 
دالر دولتی مانع صادرات تولیدکننده 
می شویم؛ چون مواد اولیه او با دالر 4200 تومانی وارد می شود در حالیکه معتقدم اگر 
مواد اولیه با قیمت درست وارد و از سوی دیگر برای عدم فشار به مردم یارانه پرداخت 
شود بسیاری از مشکالت امروز برطرف خواهد شد. امروز دلیل اصرار بر دالر 4200 برای 
فعاالن اقتصادی مشخص نیست و این اصرار غیراقتصادی است. 15 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی معادل یک یارانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و این سه برابر یارانه 
ای است که ایران پرداخت می کند که با این سیاست شبکه قاچاق را تقویت می کنیم! از 

سوی دیگر نیازمندی مردم و همچنین تهدیدات امنیتی را بیشتر می کنیم.
 نوسان:  اما چرا ما بر بازارهای صادراتی فراتر از منطقه تمرکز نمی کنیم؟

فراموش نکنیم که امروز مهمترین توافقنامه صادراتی و چشم انداز رشد ما با کشور عراق 
است. این بازار هدف مهمی است که البته در کنار آن باید به توسعه بازارهای صادراتی 
همچون آفریقا چشم دوخت. اما شاید صادرات در بازارهای فرامنطقه به نام ایران به دلیل 

تحریم ها امروز دشوار باشد.
 نوسان:  طی دو سال گذشته گشایش هایی برای صادرات به بازار روسیه و قطر 

اتفاق افتاد، اما چرا نتوانستیم به این مهم دست یابیم؟
اینها تماما به اقتصاد دولتی برمی گردد. وابستگی ما به نفت و تامین بودجه از آن باعث 
شده به صادرات نه به عنوان یک الزام، بلکه به عنوان یک اتفاق نگاه کنیم وامروز که کشور 
به این جمع بندی رسیده باید صادرات خرد را هدف قرار داده و واحدهای تولیدی را 
بسیج کنیم اما نه به این معنا که فردا دوباره گشایش هایی صورت گیرد و دوباره به همان 

شرایط قبل تحریم بازگردیم.
  امروز واحدهای تولیدی نسبت به آینده کار و تجارت خود اطمینان ندارند.

متاسفانه این ضعف به سیاست های کلی اقتصاد کشور برمی گردد. خوشبختانه 
در مواضع اخیر رهبر انقالب هم بیان شد که باید بودجه از نفت آزاد شود و این اتفاق 
میمونی خواهد بود، چرا که راه رشد کشور از این مسیر می گذرد. نفت باید صرفا برای امور 

زیرساختی و توسعه ای و نه بودجه جاری کشور هزینه شود.

باید
 شبکه سازی

 بین بخش 
خصوصی در 

دستور کار قرار 
گیرد

اداره اقتصاد با نسخه غیراقتصادی 
  تمام آنچه از آن به عنوان مانع نام برده می شود نتیجه »اقتصاد دولتی« است
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گزارش

محمود توالیی معتقد است: مهمترین اتفاق اقتصادی کشور در این سال ها، 
بازگشت تحریم های یک جانبه و اثرات متفاوت آن بر صنایع مختلف بود. 
وی با اشاره به مشکالت صنایع در سال های ۹۷ و ۹۸ اظهار کرد: از دیگر سو، 
عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامه های متنوع در یک سال اخیر منجر به بروز 
مشکالت متعددی برای صنایع شد. رئیس اتاق بازرگانی کاشان خاطرنشان 
کرد: در سال ۹۷، صدور بخشنامه های بعضا متناقض بانکی، ارزی، گمرکی، 

مالیاتی به اوج خود رسید و این تغییرات نهایتا به ضرر صنایع کشور شد.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان گفت: 
تصور دولتی ها این است که با صدور 
بخشنامه به صنایع کمک می کنند 
اما این تغییرات شدید در قوانین، 
ثبات تصمیم گیری در بنگاه های 
و  اندازد  می  خطر  به  را  اقتصادی 
صدور  در  که  اینجاست  مشکل 
بخشنامه ها دید کالن وجود ندارد و 
بعضا این بخشنامه ها با هدف بهبود 
یک صنعت در مقابل سایر صنایع 
صادر می شود. توالیی اعالم داشت: 
ظهور دالر 4200 تومانی معضلی بود 
که دامن بسیاری از صنایع را گرفت و 
این سیاست حتی اگر به همان صورت 
که از ابتدا ادعا شد نیز اجرایی می شد 

باز هم بر حجم مشکالت می افزود.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان تاکید 
کرد: در آن زمان کشور در معرض 
اعمال تحریم های جدید بود و با این 
سیاست حجم باالیی از منابع کشور 
به صورت ارزان به مصارفی نامشخص 
تخصیص یافت و به هدر رفت و در 
همان زمان نیز هشدار دادیم که نباید 
چنین منابع با ارزشی حراج شوند. وی 
رشد اقتصادی کشور را متاثر از مسائل 

سیاسی دانست و تصریح کرد: در یکسال گذشته، مسائل سیاسی و تنش های بین المللی 
تاثیر زیادی بر کنش های اقتصادی کشور گذاشته و همین بی ثباتی در متغیرهای 
سیاسی باعث شده تا تصمیم گیری برای بنگاه های اقتصادی نیز سخت تر از قبل شود. 
همین تنش های سیاسی بود که موجب شد تا رشد بخش صنعت در سال ۹۷ به منفی 

۹ درصد برسد.
به گفته توالیی، پیش بینی وضعیت صنعت کشور در سال جاری و پس از آن چندان 
ساده نیست و در وضعیتی که هنوز متغیرهای سیاسی بر متغیرهای اقتصادی غلبه دارند، 
نمی توان با منطق اقتصادی، رشد پیش رو را ارزیابی کرد و شرایط تحریمی نیز در این 
وضعیت بسیار موثر است. وی یادآور شد: با این حال، میزان بی ثباتی شرایط در سال 
جاری نسبت به سال قبل کاهش یافته و حتی این احتمال وجود دارد که در سال جاری 
رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم اما بسیاری از بخش ها هنوز با مشکالتی مواجه 

هستند و این باعث می شود که از رشد مطلوب اقتصادی فاصله داشته باشیم.
توالیی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط خاص کشور، حفظ شرایط موجود 
و تامین نیازهای کشور در اولویت است و در چنین شرایطی، رشد اقتصادی در اولویت 
نخواهد بود و مبادالت اقتصادی به نوعی تنظیم می شوند که پاسخ گوی نیازهای اساسی 
کشور باشند. رئیس اتاق بازرگانی کاشان اظهار داشت: با این حال در شرایط فعلی، برخی 
صنایع نیز مزیت هایی پیدا کرده اند و با رشد قیمت ها و افزایش حاشیه سود به دلیل عدم 
رشد متناسب قیمت برخی نهاده ها، به سودآوری رسیده و توانسته اند از مزیت های 
موجود در جهت رشد صادرات و فروش خود بهره برداری کنند. وی در ادامه به شرایط 
صنایع پس در زمان تحریم اشاره کرد و افزود: در درجه اول، صنایعی که وابستگی باالیی 
به تامین مواد اولیه از خارج و واردات تجهیزات و فناوری های خاص بودند، از تحریم ها 

ضربه دیدند و اثرات تحریم بر این صنایع بیش از سایرین بوده است.
توالیی ادامه داد: مشکالت این صنایع در دو بخش بوده است، بخش اول اعمال تحریم 
های یکجانبه و مشکالت خارج از مرزهاست و بخش دوم به نحوه تامین ارز، ثبت سفارش 
و ... بوده که اثرات هر دو بخش بسیار زیاد بوده و در این یک سال، منابع تامین مواد اولیه 
برخی شرکت ها بسیار محدود شده است. رئیس اتاق بازرگانی کاشان خاطرنشان کرد: 
در طرف مقابل، برخی شرکت هایی که در این سال ها با مشکل واردات کاالی مشابه 

مواجه بودند، به دلیل جهش ارز و وقوع 
تحریم ها، توان رقابتی باالتری پیدا 
کرده اند و توانسته اند فروش خود را 
ارتقا دهند. وی ادامه داد: برای مثال، 
در سال های اخیر، صنایع پوشاک و 
بسیار  واردات  بافندگی،  ریسندگی 
مشکل ساز شده بود اما در یک سال 
اخیر این وضعیت بهبود یافته است 
و در صنایعی همچون فوالد که نهاده 
های آن داخلی است و انرژی ارزان در 
اختیار دارند نیز سودآوری شرکت ها 

بهبود یافته است.
توالیی در رابطه با افزایش تاب آوری 
تحریم  شرایط  در  کشور  اقتصادی 
داشت:  اعالم  موجود  راهکارهای  و 
شرایط برای توسعه تولید و افزایش 
محصوالت شرکت ها چندان مناسب 
نیست و به سادگی قبل نمی توان 
تجهیزات و خطوط تولید را به کشور 
مالی  منابع  سو  دیگر  از  کرد،  وارد 
کافی نیز برای خودکفا کردن کامل 
صنایع وجود ندارد و تحریم ها نیز این 

مشکالت را شدت بخشیده است.
وی تکیه بر دانش فنی داخلی را تنها 
راهکار موجود برای توسعه صنعتی در 
کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی صرفا شرکت هایی می توانند به توسعه خطوط 
تولید خود بپردازند که پشتوانه دانش داخلی را داشته باشند وگرنه در غیر این صورت با 
توجه به مشکالت تامین منابع ارزی و ریالی و عدم توان تسهیالت دهی بانک ها متناسب 

با رشد قیمت ها، توسعه صنایع بسیار سخت خواهد بود.

یش بینی وضعیت 
صنعت کشور 

در سال جاری و 
پس از آن چندان 

ساده نیست. 
در وضعیتی که 

هنوز متغیرهای 
سیاسی بر 
متغیرهای 

اقتصادی غلبه 
دارند، نمی توان با 
منطق اقتصادی، 
رشد پیش رو را 

ارزیابی کرد

دور باطل دستورالعمل ها 
  نمی توان با منطق اقتصادی، رشد کشور را ارزیابی کرد

رئیس اتاق بازرگانی کاشان مطرح کرد:

ش
زار

گ

براده

 در یکســال گذشــته، مســائل سیاســی و تنــش هــای 
بیــن المللــی تاثیــر زیادی بــر کنش هــای اقتصادی کشــور 
گذاشــته و همیــن بــی ثباتــی در متغیرهای سیاســی باعث 
شــده تــا تصمیــم گیــری بــرای بنــگاه هــای اقتصــادی نیــز 
ســخت تــر از قبــل شــود. همیــن تنــش هــای سیاســی بود 
کــه موجــب شــد تــا رشــد بخــش صنعــت در ســال 97 بــه 

منفــی 9 درصــد برســد
 در ســال هــای اخیــر، صنایــع پوشــاک و ریســندگی 
بافندگــی، واردات بســیار مشــکل ســاز شــده بــود امــا در 
یــک ســال اخیــر ایــن وضعیــت بهبــود یافتــه اســت و در 
صنایعــی همچــون فــوالد کــه نهــاده هــای آن داخلــی اســت 
و انــرژی ارزان در اختیــار دارنــد نیــز ســودآوری شــرکت 

هــا بهبــود یافتــه اســت
 در شــرایط فعلــی صرفــا شــرکت هایــی مــی تواننــد بــه 
توســعه خطــوط تولیــد خــود بپردازند کــه پشــتوانه دانش 
داخلــی را داشــته باشــند وگرنــه در غیــر ایــن صــورت بــا 
ــی و عــدم  ــع ارزی و ریال ــه مشــکالت تامیــن مناب توجــه ب
تــوان تســهیالت دهــی بانــک هــا متناســب بــا رشــد قیمت 

هــا، توســعه صنایــع بســیار ســخت خواهــد بــود
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فوالد مبارکه 
حمایت از 
سازندگان و 
تولیدکنندگان 
داخلی را 
یکی از 
راهبردهای 
اصلی مدیریت 
شرکت
 می داند.

مهندس حمیدرضا  عظیمیان معتقد است، با تحقق افزایش ظرفیت های 
فوالد هرمزگان و فوالد سفیددشت به گونه ای برنامه ریزی شده است که 
ظرفیت گروه فوالد مبارکه تا سال ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن افزایش 
یابد و فوالد مبارکه بتواند همچنان سهم عمدۀ خود در تولید فوالد کشور را 
حفظ کند. مدیرعامل گروه فوالد مبارکه همزمان با روز صنعت و معدن در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و راهبردهای گروه فوالد مبارکه در حوزه های 
تولید در سال رونق تولید، توسعه های آتی، اقدامات شرکت در بخش بومی 

سازی و اشتغال زایی را این چنین تشریح کرد؛

رکوردهای جديد در سال رونق تولید
  توسعۀ فعالیت های حوزۀ معدن و صنایع معدنی مؤثرترین راه پویایی اقتصاد کشور

وضع  به  توجه  نوسان:با   
موجود، برنامۀ فوالد مبارکه در 

سال رونق تولید چیست؟
بدیهی است با توجه به ظرفیت زیاد 
معادن کشور و نیاز به توسعۀ روزافزون 
صنعت فوالد، توسعۀ فعالیتهای حوزۀ 
معدن و صنایع معدنی مؤثرترین راه 
پویایی اقتصاد کشور است. در همین 
راستا و به منظور تأمین حداکثری 
بازار داخل، طبق برنامه مقرر است 
در گروه فوالد مبارکه )شرکت فوالد 
و مجتمع  فوالد هرمزگان  مبارکه، 
و  میلیون   8 از  بیش  سبا(  فوالد 
500هزار تن فوالد خام تولید شود که 
در این مسیر راهبردی، سهم فوالد 
مبارکه 5میلیون و۶00 هزار تن، سهم 
فوالد هرمزگان یک میلیون و 500 
هزار تن و سهم مجتمع فوالد سبا 
هم یک میلیون و 420 هزار تن است.

در بخش تولید کالف گرم مقرر است 
در فوالد مبارکه 5 میلیون و 100 هزار 
تن و در مجتمع فوالد سبا نیز یک 
میلیون و 400 هزار تن کالف گرم 
تولید شود. ضمن اینکه تولید یک 
میلیون و 58۶ هزار تن کالف خام نیز 
در دستور کار است. به خاطر داشته 

باشیم یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که بعد از انقالب در کشور ایران صورت گرفت، 
توجه به صنایع مادر و احداث کارخانه معظم فوالد مبارکه بوده است.

   نوسان: ارزیابی شما از روند تولید فوالد کشور چگونه است؟
گزارش های موجود درخصوص روند تولید فوالد خام در کشور و پیش بینی آن تا سال 
1401 نشان می دهد تولید فوالد خام کشور در سال 135۶ حدود ۷00هزار تن بوده 
است. این میزان با ورود قدرتمند فوالد مبارکه به عرصۀ تولید فوالد از سال ۷2 روبه 
فزونی گذاشت تا اینکه در سال 80 به ۶ میلیون و ۶00هزار تن و در سال ۹۷ به 25 
میلیون تن رسید. در طی این سال ها همواره سهم فوالد مبارکه از این میزان تولید، 
حدود 50 درصد بوده است. در رنکینگ جهانی فوالد در سال 135۶ رتبۀ تولید فوالد 

ایران 35 بوده است؛ درحالی که این رتبه در سال 13۹۷ به رتبۀ دهم ارتقا یافته است.
 نوسان:نقشۀ راه فوالد مبارکه چگونه است؟

با تحقق افزایش ظرفیت های فوالد هرمزگان و فوالد سفیددشت به گونه ای برنامه 
ریزی شده است که ظرفیت گروه فوالد مبارکه تا سال 13۹۹ به 12 میلیون و 800 هزار 
تن افزایش یابد و فوالد مبارکه بتواند همچنان سهم عمدۀ خود در تولید فوالد کشور را 

حفظ کند.
 نوسان: اقدامات فوالد مبارکه در حوزۀ بومی سازِی هرچه بیشتر صنعت 

فوالد چه بوده است؟
با توجه به اینکه فوالد مبارکه به طور مستقیم در فهرست تحریم های ظالمانه قرار 
گرفته است، خوشبختانه در حرکتی پویش گونه، همۀ کارکنان فوالد مبارکه همدل و 
همقسم شده اند تا با اتکا به دانش فنی متخصصان فوالد مبارکه و با همکاری شرکتهای 
دانشبنیان، دانشگاهها و سازندگان داخلی کشور، قطعات و تجهیزات موردنیاز شرکت را 
بومیسازی کنند و در این راستا، حدود 2800 شرکت با فوالد مبارکه همکاری میکنند 
و اقالم موردنیاز خطوط تولید و پشتیبانی را تأمین می نمایند. خوشبختانه در پی این 
اقدامات، تاکنون بیش از 4 هزار و 180 میلیارد تومان بابت تأمین داخلی بسیاری از این 
اقالم، صرفه جویی اقتصادی به بار نشسته است. فوالد مبارکه حمایت از سازندگان و 
تولیدکنندگان داخلی را یکی از راهبردهای اصلی مدیریت شرکت میداند. به همین 

منظور، در فراخوانی ملی و با برپایی 
تمامی  از  تهران  در  نمایشگاهی 
سازندگان و فعاالن حوزۀ صنعت و 
معدن دعوت کرد تا توانمندی های 
خود را در حوزۀ ساخت و تولید بروز و 

ظهور دهند.
 نوسان: ارزیابی شما از اشتغال 
فوالد  صنعت  حوزۀ  در  زایی 

چگونه است؟
بدون شک، با توجه به وجود معادن 
غنی در کشور و نقش فزایندۀ صنعت 
شغلی،  فرصتهای  ایجاد  در  فوالد 
هرچقدر بتوانیم ظرفیتهای این حوزه 
تغییر  بالفعل  به  بالقوه  از حالت  را 
دهیم، گام های بلندتر و مؤثرتری در 
راستای اقتصاد بدون اتکا به صنعت 

نفت برداشته ایم.
فوالد  گروه  در  مشخص،  طور  به 
اصفهان،  های  استان  در  و  مبارکه 
چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و 
سنگان خراسان بیش از 25 هزار نفر 
به طور مستقیم و حدود 325 هزار 
نفر نیز به طور غیرمستقیم در سراسر 
کشور در حوزۀ فوالد مبارکه مشغول 
به کارند و با تکمیل طرح های توسعۀ 
شرکت در اقصی نقاط کشور، نزدیک 
به 2 هزار نفر دیگر به طور مستقیم و بیش از 10 هزار نفر دیگر به جمع خانوادۀ بزرگ 

فوالد مبارکه اضافه خواهند شد و از این طریق ارتزاق خواهند کرد.
 نوسان: فوالد مبارکه با وجود کمآبی چگونه به تولید خود ادامه داد؟

در سال ۷3 که حدود 3 میلیون تن فوالد در فوالد مبارکه تولید می شده، میزان مصرف 
آب حدود 1۷/3 مترمکعب بر تن تولید بوده است. در سال رونق تولید، تولید فوالد در 
شرکت فوالد مبارکه با رشد 100 درصدی به ۶/2 میلیون تن افزایش یافته  و این شرکت با 
انجام پروژهای مشترک با آبفای استان و سرمایه گذاری در ایجاد شبکۀ فاضالب شهری 
و همچنین با اجرای پروژه های متعدد جمع آوری و تصفیۀ پساب های صنعتی کارخانه 
و پساب های شهری شهرستانهای مجاور شرکت، پساب های مذکور را پس از تصفیه در 
خطوط تولید خود به گردش درآورد و توانست با 84 درصد صرفه جویی، علیرغم افزایش 

دو برابری تولید، مصرف آب را در حدود همان مصرف سال ۷3 نگه دارد. 
 نوسان: فوالد مبارکه در سطح ملی و جهانی چه افتخاراتی را کسب کرده 

است؟
درحال حاضر بهترین نوآوری ها در حوزه کسب وکارهای توسط این بخش انجام می شود 
و بخش کمی از آنها توسط بخش عمومی و دولتی صورت می گیرد. هرچند نوسانات 
شدید اقتصادی کارکرد این بخش را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما همچنان بهترین 

عملکرد را داشته و دارد.
 نوسان: به نظر شما عامل اصلی کسب فتخارات جهانی فوالد مبارکه 

چیست؟
تمامی افتخارات و موفقیت های به دست آمده در فوالد مبارکه حاصل کار گروهی همۀ 
مدیران و کارکنان از ابتدا تاکنون بوده است. امید است در ادامه نیز با تالش شبانه روزی 

همۀ همکاران این روند ادامه داشته باشد و برای کشور منافع ارزشمندی به بار آورد.
با توجه به نقش و جایگاه فوالد مبارکه در عرصۀ صنعت کشور این اطمینان خاطر را به 
همۀ هم وطنان میدهیم که مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در راه اعتالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هم قسم و متحدند تا با نقش آفرینی در اقتصاد کشور، ِدیْن خود را به 

همۀ مردم، به ویژه ذی نفعان شرکت ادا کنند. و
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حق ذوب آهن 
اصفهان به 
عنوان نخستین 
تولید کننده 
فوالد در کشور 
فراتر از این 
است که به دلیل 
نداشتن مواد 
اولیه نتواند 
تمام ظرفیت 
خودش را فعال 
نماید.

زاده  یزدی  منصور  مهندس  با  گفتگو  در  معدن  و  صنعت  روز  آستانه  در 
فوالد  تولیدکننده  نخستین  دستاوردهای  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
کشور در دوران تحریم، اهمیت حمایت همه جانبه مسئولین از به ظرفیت 
رسیدن تولید در این کارخانه عظیم ، فعالیت تخصصی در حیطه معدن با نگاه 
به آینده و مباحثی از این دست را مورد کنکاش قرار دادیم که مشروح آن را 

در ادامه می خوانید :  

میراث ماندگار آيندگان
  دستاوردهای بسیار بزرگی در دوران تحریم در کارنامه ذوب آهن اصفهان ثبت گردید

: حدود  مهندس یزدی زاده گفت 
چهل سال است که با تحریم های 
هستیم،  مواجه  غرب  ظالمانه 
شدت آن طی این سالیان متفاوت 
بوده است.در این دوران سخت که 
فشارهای اقتصادی بسیاری بخش 
های گوناگون کشور از جمله صنعت 
فوالد را زیر تاثیر قرار داده بود،ذوب 
آهن اصفهان با همت و تالش شبانه 
مجموعه  سایر  و  کارکنان  روزی 
هایی که در این زمینه مسئولیت 
دارند، همچون گذشته طرح ها و 
پروژه های ملی بسیاری را به بهره 
برداری رساند و تلخی تحریم ها را 

به شیرینی ایستادگی مبدل ساخت.
وی افزود : تولید محصول استراتژیک 
ریل با ارزش افزوده باال در ایران که 
در  نبود،  بیش  آرزویی  در گذشته 
دوران تحریم به همت پوالدمردان 
ثمر  به  اصفهان  آهن  ذوب 
به  زغال  پودر  تزریق  نشست،طرح 
کوره بلند ) PCI ( که هم اکنون 
مراحل پایانی را سپری می کند ، 
ریخته  هفت  ایستگاه  ریومپینگ 

گری بدون حضور کارشناسان خارجی ، افزایش آمار صادرات محصوالت ، رکوردهای 
مستمر تولید و ... دستاوردهای بسیار بزرگی است که در دوران تحریم در کارنامه 
پرافتخار ذوب آهن اصفهان ثبت گردید و میراثی ماندگار برای آیندگان به شمار

 می رود. 

پای آرمان ها ایستاده ایم 
مدیرعامل شرکت ادامه داد : البته تحریم ها تا حدودی هزینه صادرات محصوالت را 
افزایش داد اما کشوری که می خواهد پای آرمان های خودش بایستد،طبیعتاً باید 
هزینه هایی را به ازای آنچه می خواهد بدست آورد ، داشته باشد که این در مقابل
 آرمان هایش چیزی نیست و انشاا...  از این دوران نیز با همدلی و هم افزایی همه بخش 

ها عبور خواهیم کرد. 

ضرورت توجه به 
فعالیت تخصصی در معدن 

مهندس یزدی زاده ادامه داد : اگر با شرایط فعلی صادراتی انجام نگیرد،تولید 55 
میلیون تن فوالد در افق 1404 بعید است محقق شود. 

طی دورانی که در شرکت ملی فوالد بودم به اتفاق همکاران گزارش مشروح در این 
خصوص تهیه شد که برای ایمیدرو و وزارت صمت ارسال گردید.

 با شرایط فعلی در حدود سال 1410 شاید سنگ آهنی برای تولید نداشته باشیم و 
به یک وارد کننده این ماده معدنی استراتژیک تبدیل شویم زیرا معادن به جای اینکه 
در عمق فعال باشند و اکتشافات جدید را به بهره برداری برسانند از حیطه تخصصی 
فرایندهای معدنی فاصله گرفته اند و به سمت تولید شمش و محصوالت فوالدی 
گرایش یافته اند و این نشان می دهد که متاسفانه استراتژی مشخصی در این زمینه 

وجود ندارد وبه بیراهه رفته ایم.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن خاطر نشان کرد : صادرات نهاده های معدنی نظیر سنگ 
آهن از سود سرشاری برخوردار است و همین عامل گرایش معادن به سمت صادارت 
این مواد معدنی استراتژیک را سبب شده است. امیدواریم وزارت صمت به عنوان 

متولی این موضوع هر چه سریع تر اقدام اساسی در این زمینه داشته باشد. 

مادر صنعت فوالد کشور
مستحق بی مهری نیست  

این مقام مسئول در بخش دیگری از 
سخنان خود به ظرفیت تولید در ذوب 
آهن اصفهان پرداخت و اظهار داشت: 
این شرکت بزرگ ظرفیت تولید چهار 
میلیون تن چدن با سه کوره  را دارا می 
باشد. در این زمینه به شش میلیون تن 
مواد آهن دار شامل سنگ آهن دانه 
داریم.  نیاز  و گندله  بندی،کنسانتره 
ظرفیت  این  از  که  شرکتی  اکنون 
تولید برخوردار است،تخصص و دانش 
فنی نیروی انسانی اش به عنوان مادر
 صنعت فوالد کشور زبانزد است، زیر 
ساخت های الزم را دارا می باشد و در 
یک جمله آماده در نوردیدن مرزهای 
تولید است، به دلیل نداشتن معادنی 
که خود روزی مدیریت آنها را بر عهده 
داشت با نیمی از ظرفیت تولید فعال 
است که به واقع این بی مهری ها سزاوار 
نیست. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
اضافه کرد : همه تالش ما در یک سال 
گذشته بر این موضوع متمرکز بوده که 
بتوانیم جدا شدن معادن از ذوب آهن و 
تاثیر منفی آن بر روند تولید این شرکت بزرگ را برای دولت و وزارت صمت شفاف نماییم . 
حق ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در کشور فراتر از این است که به 

دلیل نداشتن مواد اولیه نتواند تمام ظرفیت خودش را فعال نماید.
مهندس یزدی زاده در خصوص انسجام بین تولید کنندگان فوالد برای قیمت نیز افزود : 
تالش های بسیار خوبی توسط انجمن تولید کنندگان فوالد در این خصوص انجام گرفت 
اما همه شرکت های فوالدی به صورت مستمر به آن عمل نکردند . در حال حاضر نیز تعداد 
شرکت های فوالدی بسیار افزایش یافته است. زمانی که محصوالت فوالدی شرکت ها در 
بورس عرضه شود ، شفافیت موجود اجازه نمی دهد که تغییری انفرادی ایجاد شود. وی در 
ادامه به عدم توازن بین زیر ساخت ها و توسعه زنجیره فوالد پرداخت و خاطر نشان کرد : هر 
سال نیاز است حدود ۶00 میلیون یورو صرفاً سرمایه گذاری ارزی در زیرساخت ها صورت 
گیرد که عدد قابل توجهی است و برنامه ریزی دقیقی را می طلبد و اگر انجام نشود در افق 
1404 اگر چه ظرفیت سازی در فوالد،گندله و DRI شاید اتفاق بیفتد ولی در حوزه سنگ 
آهن و کنسانتره با مشکل مواجه می شویم. ضمن اینکه چالش هایی را در زیر ساخت ها 

شاهد خواهیم بود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و متفاوت از 
سایر فوالدسازها مانند ریل که هم اکنون در نورد ۶50 تولید می شود در دست اقدام است. 
تکمیل سبد های تیرآهن های H و I ، تولید فوالدهای صنعتی نیز از جمله سایر طرح های 

تولید ذوب آهن اصفهان است. 

صنعت فوالد 
با ذوب آهن شکوفا شد

مهندس یزدی زاده گفت : صنعت فوالد کشور با ذوب آهن اصفهان شکل گرفت ، رشد کرد 
و شکوفا شد. شرکتی که مسئولین کشور در رده های مختلف مدیریتی در کالم شان اذعان 
می کنند، دورانی از خدمت و تحصیل خود را در این دانشگاه بزرگ صنعتی سپری نمودند 
و عنوان می کنند که عصاره اندوخته های شان در این شناسنامه صنعت فوالد کشور را به 
عنوان دستاوردی ارزشمند در مدیریت شان به کار می گیرند. امید که با استعانت از پروردگار 
متعال ، همراهی مسئولین ، تالش و همدلی کارکنان این صنعت متولی صنایع کشور روز به 

روز موفقیت های فزون تری را در کارنامه صنعت فوالد کشور ثبت نماید. 

گفت و گو
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باید قبول کرد که 
دولت توان الزم 

ایجاد اشتغال 
برای همه را ندارد 

و منابع دولتی 
نیز اجازه اجرای 
چنین سیاستی 

را به دولت 
نمی دهند

دلیل  گفت:  مجلس  ملی  تولید  ویژه  کمیسیون  رئیس  فوالدگر،  حمیدرضا 
نام گذاری امسال به رونق تولید این بود که ایجاد رونق، تنها راه برون رفت 
اقتصاد از وضعیت فعلی است و در وضعیتی که ثبات قیمتی وجود ندارد و تولید 
دچار رکود است، تنها با ایجاد رونق می توان اقتصاد را در مسیر صحیح قرار داد. 
وی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی سال جاری ریشه در بی تدبیری های 
سال ۹۷ و بی توجهی دولت به مدیریت صحیح ارز و ایجاد موانع برای تولید دارد 
گفت: گام اول خروج از رکود و رسیدن به رونق، ساماندهی تصمیم گیری های 
اقتصادی در دولت و شروع اصالحات اساسی درون بودجه دولت است. فوالدگر 
با اشاره به نام گذاری سال ۹۸ به سال رونق تولید و راهکارهای موجود برای 
تحقق این رونق اضافه کرد: دشمن در طی یک دهه اخیر، تمامی تمرکز خود را 
بر جنگ اقتصادی علیه ایران جمع کرده و نام گذاری سال های گذشته به نام های 
اقتصادی، تدبیر مقام معظم رهبری برای مقابله با این حربه دشمن و نشان دادن 

حساسیت موضوع اقتصاد نسبت به سایر موضوعات است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به موضوعات دیگری نظیر فرهنگ، اخالق، 
سیاست خارجی، جامعه و ... متذکر شد: همه این مسائل، از اهمیت برخوردارند؛ اما در حال 
حاضر، اقتصاد زیر بنای همه مسائل انقالب است و با حل معضالت اقتصادی می توان سایر 
بخش های کشور را نیز ارتقا داد. رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی همچنین بیان داشت: همه 
این مشکالت را تنها با رونق تولید می توان برطرف کرد، رونق تولید حتی بر اشتغال و معیشت 
مردم نیز ارجح است، چرا که بدون رونق تولید نمی توان اشتغالی ایجاد کرد و معیشت مردم 

را ارتقا داد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر به معضل رکود تورمی دچار شده و 
اتفاقات سال های گذشته و سیاست گذاری های دولت در آن زمان باعث شده تا از یک جهت 
هزینه های تولید به واسطه تورم و سایر تنگناها افزایش یابد و از دیگر سو تقاضای مؤثر موجود 
در اقتصاد که ناشی از قدرت خرید جامعه است به واسطه همین تورم تقلیل یابد و شرکت ها 

در فروش محصوالت خود با معضل کاهش تقاضا و رکود مواجه شوند.
به گفته فوالدگر، تورم رکودی، سر منشأ مشکالت بزرگی در اقتصاد است و زمانی که رونق 
وجود نداشته باشد، اشتغال به مشکل می خورد و در زمان فعلی که دولت منابع و توان الزم 
برای افزایش اشتغال عمومی را ندارد، صنایع نیز در این کار ناتوان می شوند و عواقب اجتماعی 
بیکاری به کشور ضربه می زند. وی یادآور شد: باید قبول کرد که دولت توان الزم ایجاد اشتغال 
برای همه را ندارد و منابع دولتی نیز اجازه اجرای چنین سیاستی را به دولت نمی دهند؛ لذا 
تنها با رونق تولید و اخذ مشارکت بخش خصوصی می توان از عواقب بروز بیکاری در اقتصاد 
جلوگیری به عمل آورد و ایجاد اشتغال پایدار تنها از مسیر اشتغال بخش خصوصی و خلق 

ارزش افزوده امکان پذیر است.

گزارش

ش
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گ

سامان دادن تصمیمات اقتصادی
 با حل معضالت اقتصادی می توان سایر بخش های کشور را نیز ارتقا داد

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس تأکید کرد: دلیل نام گذاری امسال 
به رونق تولید این بود که ایجاد رونق، تنها راه برون رفت اقتصاد از وضعیت 
فعلی است و در وضعیتی که ثبات قیمتی وجود ندارد و تولید دچار رکود 

است، تنها با ایجاد رونق می توان اقتصاد را در مسیر صحیح قرار داد.
 وی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی سال جاری ریشه در بی تدبیری های 
سال ۹۷ و بی توجهی دولت به مدیریت صحیح ارز و ایجاد موانع برای 
تولید دارد گفت: گام اول خروج از رکود و رسیدن به رونق، ساماندهی 
تصمیم گیری های اقتصادی در دولت و شروع اصالحات اساسی درون 

بودجه دولت است.
نماینده مردم اصفهان بیان داشت: در حوزه قانون گذاری، کمبودی وجود 
ندارد و در طی سال های اخیر، قوانین بسیار مهم و مؤثری نظیر استفاده 
حداکثری از توان تولید داخلی، رفع موانع تولید، اصل 44 و بهبود فضای 
کسب و کار تصویب شده اما مشکل در اجرای قوانین بوده و اجرای ناقص 
این قوانین باعث شده تا اثرگذاری آن حداقل شود. به گفته فوالدگر، صحبت 
اساسی اینجاست که چرا قوانین حمایت کننده تولید در طی این سال ها 
اجرایی نشده و یا به طور ناقص اجرا شده اند و در حال حاضر، کمیسیون 
ویژه تولید ملی در حال استخراج دالیل کم کاری نهادهای دولتی در اجرای 
قوانین است تا با جمع بندی آن، راهکارهایی کاربردی تر برای ایجاد رونق 

تولید ارائه دهد.
 وی تأکید کرد: جلسات متعددی در سال جاری با وزرا، رؤسای ادارات و 
سازمان و تصمیم گذاران اقتصادی کشور برگزار شده و برنامه های آنان در 

خصوص رونق تولید مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی خاطرنشان کرد: معتقدیم که تنها با بهبود 
فضای کسب و کار می توان به رونق تولید رسید و الزمه بهبود فضای کسب 
و کار نیز، اجرای کامل و صحیح قوانین مربوط به آن است؛ در حال حاضر 
تولیدکنندگان با مشکالت متعددی در فضای کسب و کار مواجه هستند 
و پایش های مربوطه نشان می دهد که مسائلی همچون بی ثباتی ارزی در 
تأمین مواد اولیه تولید، قوانین دست و پا گیر و سرمایه در گردش، مهم ترین 

مشکالت تولیدکنندگان هستند.
فوالدگر همچنین با اشاره به نقش سایر بخش ها در ایجاد رونق تولید تصریح 
کرد: رقابت پذیری، اصل مهمی است که در حوزه رونق تولید باید به آن توجه 
کرد و نمی توان محصوالت ایرانی را صرفاً به بازار داخلی محدود کرد و برای 
ورود به بازارهای جهانی و رعایت اصل رقابت پذیری، بنگاه ها وظیفه دارند که 

بر بهره وری نیروی کار و اخذ شاخص های کیفی متمرکز باشند. 
وی ادامه داد: در این مسیر، باید با تمرکز بر کاهش بهای تمام شده تولید 
و افزایش بهره وری، شانس رقابت پذیری کاالی ایرانی و رونق صادراتی را 

افزایش داد.
فوالدگر در ادامه همچنین متذکر شد: برخی از راهکارهای اعالم شده، نیاز 
به زمان داشته اما برای فوریت نیز برخی برنامه های کوتاه مدت می توانند 
راهگشا باشند که یکی از آن ها، استفاده از ظرفیت بودجه ای دولت برای فعال 
کردن برخی ظرفیت هاست. نماینده مردم اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از 
گام هایی که دولت می تواند برای رونق تولید بردارد، تعیین تکلیف پروژه های 
متعدد نیمه تمام دولتی است که حجم ریالی آن ها نیز به عدد قابل توجهی 

رسیده است.
وی اعالم داشت: این پروژه ها باید به فوریت، طبقه بندی شده و در صورت 
وجود جذابیت، به بخش خصوصی واگذار شوند یا به صورت مشارکتی 

تکمیل شوند.
فوالدگر تأکید کرد: بخش عمرانی با توجه به مشاغل و صنایع وابسته، 
نقش مهمی در ایجاد رونق داشته و با رونق دادن به پروژه های نیمه تمام 
دولتی می توان صنایع وابسته به بخش عمران و ساخت و ساز کشور را وارد 

فاز رونق کرد.



ویژه نامه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن

۲۳تیرماه ۱۳۹۸

گفت و گو

صنعت نمایشگاهی اصفهان در سال های اخیر رونق ویژه ای یافته است. طی 
سال های اخیر هم اعتماد بخش های مختلف به نمایشگاه بیشتر شده و هم 
فعاالن اقتصادی توانسته اند نتایج مثبتی از حضور در نمایشگاه دریافت کنند. 
این موضوع سبب می شود که اقتصاد استان به سمت رونق و توسعه گام بردارد. 
علی یارمحمدیان، مدیرعامل نمایشگاه اصفهان که در دو سال اخیر فعالیت های 
مطلوبی در توسعه صنعت نمایشگاهی اصفهان انجام داده، اعتقاد دارد که نیاز 
است با بهره گیری از اصول علمی، شرایط مطلوبی برای توسعه این صنعت و یاری 
فعاالن اقتصادی توسط نمایشگاه ایجاد شود. او از واقعیت هایی سخن می گوید 
که بر صنعت نمایشگاهی استان و کشور حاکم است و تاکید دارد باید در جهت 
اصالح رویکردها، تالش های اساسی صورت پذیرد. گفتگو با مدیرعامل شرکت 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان را در ادامه بخوانید..

 نوسان:شرکت نمایشگاه های 
در  اصفهان  استان  بین المللی 
برای  برنامه هایی  چه  سال ۹۸ 
همچنین  و  اقتصادی  توسعه 
کارهای  و  کسب  از  حمایت 

مختلف دارد؟
بررسی  با  اصفهان  نمایشگاه 
تاریک  نقاط  رفع  جوانب،  همه 
روحیه  ایجاد  همچنین  و  تقویم 
سخت کوشی در میان کارکنان، 55 
رویداد نمایشگاهی را برای سال ۹8 
پیش بینی کرده است. این دیدگاه 
متاثر از این بوده که نمایشگاه نقش 
بنگاه های  خروج  در  تاثیرگذاری 
اقتصادی و کسب و کارهای مختلف 
از رکود دارد. در طول فعالیت 2۶ ساله 
بین المللی  نمایشگاه های  شرکت 
تعداد  هیچ گاه  اصفهان،  استان 
رویدادهای نمایشگاهی این شرکت 
از تعداد مشخصی فراتر نرفته بود اما 
طی دو سال اخیر با برنامه ریزی های 
تعداد  بر  شدیم  موفق  منسجم، 
اصفهان  نمایشگاهی  رویدادهای 
بیفزاییم. این موضوع زمانی اهمیت 
بیشتری می یابد که بدانیم با تمامی 
انجام  برنامه ریزی های  و  تالش ها 
عنوان  گذشته 4۹  سال  در  شده، 
سال  در  و  شده  اجرا  نمایشگاهی 
نمایشگاهی  عنوان  نیز 55  جاری 

پیش بینی شده که می تواند نقش تاثیرگذاری در رونق تولید و توسعه فروش کسب و 
کارها داشته باشد. 

  نوسان: از صحبت های شما اینگونه استنباط می شود که توانسته اید رونق 
مطلوبی در صنعت نمایشگاهی اصفهان ایجاد کنید. آیا در استان های دیگر 

نیز چنین رونقی را شاهد بوده ایم؟
خیر؛ جالب است برای شما بگویم که نمونه مشابه برخی نمایشگاه هایی که برای سال ۹8 در 
اصفهان برنامه ریزی شده اند، در دیگر استان ها و حتی نمایشگاه بین المللی تهران لغو و منتفی 
شده اند. وضعیت پرنوسان اقتصادی، تمایل شرکت ها و کسب  و کارها برای حفظ وضعیت 
موجود و همچنین انصراف بنگاه های اقتصادی از اجرای برنامه های توسعه در فعالیت های 
خود سبب شده تا تمایل کمتری به حضور در نمایشگاه ها داشته باشند؛ بنابراین، بسیاری 
از عناوین نمایشگاهی در استان های دیگر پیش از برگزاری لغو و منتفی شده اند اما نمایشگاه 
اصفهان تالش کرده شرایطی برای فعاالن اقتصادی فراهم کند که بتوانند با هر وضعیتی در 

نمایشگاه حاضر شوند و محصوالت و خدمات خود را به نمایش بگذارند.
 نوسان: آیا تالشی که شما برای توسعه صنعت نمایشگاهی در اصفهان انجام 
می دهید، به رونق کسب و کارها نیز می انجامد یا فعالیت های نمایشگاهی، 

صرفا جنبه ی نمایشی دارند؟
با جدیت اعتقاد داریم که حضور در نمایشگاه ها، می تواند به توسعه و رونق کسب 
و کارها منتجر شود و بر همین اساس تالش می کنیم نمایشگاه ها را به بهترین 
شکل ممکن و با حضور همه جانبه صاحبان کسب و کار از استان اصفهان و دیگر 
استان های کشور برگزار کنیم. از ابتدای سال ۹8 تا پایان تیرماه، هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان، پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات 
خودرو، یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی، هفدهمین نمایشگاه 

سومین  چوب،  صنایع  بین المللی 
انبوه  و  مسکن  تخصصی  نمایشگاه 
سازی، امالک و مستغالت، یازدهمین 
نمایشگاه ملزومات، مواد اولیه ، خدمات 
و صنایع وابسته چاپ و بسته بندی، 
صنعت  تخصصی  نمایشگاه  هفتمین 
خانه،  نمایشگاه  هفتمین  و  آموزش 
مبلمان و دکوراسیون مدرن از جمله 
نمایشگاه هایی بوده اند که برگزار شده اند 
و با برخورداری از کیفیت بسیار مطلوب، 
این  مخاطبان  نیازهای  توانسته اند 
رویدادها را به خوبی پاسخ گویند. درباره 
رویدادهای  در  شرکت ها  تاثیر حضور 
نمایشگاهی بر روند فروش محصوالت 
و یا انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی 
و خارجی نیز باید به این نکته اشاره کنم 
که حضور در رویدادهای نمایشگاهی 
همواره با اثرات درخور توجهی همراه 
بوده است؛ البته به شرط آنکه شرکت ها 
بتوانند از موقعیت های ایجاد شده در این 
رویدادها به نحو احسن استفاده کنند. 
حضور در یک نمایشگاه تنها به انعقاد 
فروش محصوالت محدود  یا  و  قراداد 
نمی شود، بلکه برقراری یک ارتباط کاری 
و یا رونمایی از یک محصول می تواند با 
نتایج فراوانی از حیث همکاری های آتی 

همراه باشد.
نمایشگاهی  صنعت  نوسان:   
چگونه می تواند در توانمندسازی 

صنعت و معدن نقش آفرین باشد؟
اهمیت نمایشگاه های تجاری در رونق اقتصادی یک شهر یا کشور، موضوعی نیست که 
به راحتی قابل چشم پوشی باشد. به جرات می توان گفت نمایشگاه، روزنه امید را در دل 
فعاالن بخش های گوناگون حوزه اقتصادی ایجاد می کند. چرا که نمایشگاه ها، محلی برای 
عرضه فعالیت ها و به منصه ظهور رسیدن ایده های فعاالن اقتصادی است. پس می توان 
این گونه عنوان کرد که نمایشگاه، روزنه امیدبخش صنعت نیز به شمار می رود. نمایشگاه، 
فضایی مناسب برای به نمایش گذاشتن توانمندی ها و قابلیت های فنی و آخرین 
دستاوردهای واحدهای تولیدی و خدماتی و نوعی ارتباط زنده و موثر با مصرف کننده ، 
مشتری و فعاالن گوناگون صنعت و قشرهای گوناگون مردم است. براساس این تعریف، 
حضور در نمایشگاه یکی از مهم ترین ابزارهای بازاریابی و شناخت بازارهای جدید و 
ارزیابی بازارهای موجود و نوعی خودارزیابی از وضعیت حضور هر مجموعه در بازارهای 

داخلی و خارجی است. 
یکی از مهم ترین دستاوردهای هر نمایشگاه، ارتباطات موثر و گسترده و پایداری است 
که در نمایشگاه ها شکل می گیرد و منجر به همکاری های گسترده و بلندمدت می شود 
و نیز تفاهم و گفت وگوی بین ملل و فرهنگ ها که عالوه بر کمک به رشد صادرات به 
رونق اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد. نمایشگاه ها اکنون به ابزار بسیار مهمی 
برای نمایش تولیدات به مصرف کننده داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب 
برای تولیدات بیشتر و پیشنهاد هایی به مصرف کنندگان و تاجران تبدیل شده است. 
همچنین به عنوان محل مناسبی برای تبادل اطالعات علمی، بازرگانی و تجاری و 
رقابت شرکت های گوناگون نقش کلیدی و مهمی دارند. همین موضوع باعث می شود 
تولیدکنندگان به نقاط ضعف تولیدات خود بیشتر پی ببرند و در رقابت با محصوالت 
شرکت های رقیب متوجه نواقص خود شده و در راستای رفع یا کمرنگ کردن آنها گام 

بردارند. 

در همسایگی 
ما کشورهایی 

هستند که 
تنها با ربع قرن 

فعالیت های 
نمایشگاهی، از 
نمایشگاه داری 

سوله ای به 
نمایشگاه داری 

مدرن و هدفمند 
تبدیل شده اند

نمايشگاه؛ عاملی برای رونق و ثروت 
  نمایشگاه  ابزاری مهم برای نمایش تولید و ارائه راهکارهای مناسب است

ایده های مدیرعامل نمایشگاه اصفهان برای رونق بخش تولید؛

و
 گ

 و
ت

ف
گ



فصل دوم

اقتصاد کالن

مهار دو شوک سنگین

بهمن بزرگ افزايش نقدينگی سكوت ملي، امید ملي
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صفحه ۲۴  ۶
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گزارش
ش

زار
گ

اگر حجم 
نقدینگی را 
کنترل نکنیم 
بهبود فضای 
کسب و کار 
حاصل 
نمی شود

به گفته  نعمت اهلل اکبری،  سه درصد از حجم نقدینگی شامل اسکناس، 
مسکوکات و کارت های بانکی و ... است که امروز کمتر در جیب مردم پیدا 
می شود و ۱۲ درصد مربوط به حسابهای جاری من و شما است و ۸5 درصد 
دیگر نیز شامل سپرده های مدت دار است که قرار است تا پایان سال ۹۸ به ۲۰ 
درصد متوسط برسیم و به طور میانگین روزی ۱۴۰۰ میلیارد تومان در کشور 
اضافه می شود. یعنی تا پایان سال جاری عدد حجم نقدینگی کشور از ۲۰۰۰ 

هزارهزارمیلیارد عبور خواهد کرد.

بهمن بزرگ افزايش نقدينگی
  طی چهار دهه حجم نقدینگی به طرز وحشتناکی ۳5۰۰ برابر شده است

»تحریم« چنانچه از واژه اش پیداست 
معنایی سلبی و منفی را به ذهن متبادر 
می کند. یعنی فردی یا افرادی از چیزی 
یا مسئله ای دور شده و از نزدیکی به 
آن و یا انجام آن منع شوند. این واژه در 
عرصه امور اقتصادی گستره ای وسیع 
تر پیدا کرده و شرایط خاصی را برای 
آن افرادی که مورد تحریم واقع شده 
اند ایجاد می کند. در این میان کشور 
ما از جمله کشورهایی است که پس 
از دوران انقالب به روش های مختلف 
مورد تحریم واقع شده و این مسئله در 
سال های اخیر خود را به شکل شدیدتر 
و جدی تری نشان داده است. با اینحال 
برخی از کارشناسان و صاحب نظارن 
اقتصاد در مقابل خیل کثیر  عرصه 
صاحب نظرانی که معتقدند تحریم 
یک آفت است و حاصلی به جز کاهش 
بازدهی کشور در عرصه مختلف ندارد، 
بر این باورند که تحریم در الیه های 
پنهانی خود دستاوردهایی هم برای 
تحریم شدگان دارد و اینگونه نیست 
که سرتاپا مشکل و مصیبت را بر سر 
کند. آوار  تحریم  مورد  کشور  مردم 
و  مدیریت  سازمان  رئیس 

برنامه ریزي استان اصفهان در اینباره معتقد است حجم نقدینگی به عنوان یکی از 
متغیرهای اقتصادی است که اگر رقم افزایش نقدینگی هر چه سریع تر به سمت 
تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن منجر به افزایش نرخ تور خواهد شد. به اعتقاد 
کارشناسان اگر این افزایش نقدینگی توسط بانک ها و سیاست های پولی و مالی مهار 
نشود، قطعا می تواند منجر به افزایش قیمت کاال و خدمات یا نرخ تورم شود. بانک 
نقدینگی کشور به 1850 هزارهزار  نیز چندی پیش اعالم کرد که حجم  مرکزی 
میلیارد رسیده است،درحالیکه تا پایان اسفندماه این رقم 1800 میلیارد تومان بود. 
اسکناس،  شامل  نقدینگی  حجم  این  از  درصد  سه  اکبری،   اهلل  نعمت  گفته   به 
مسکوکات و کارت های بانکی و ... است که امروز کمتر در جیب مردم پیدا می شود 
و 12 درصد مربوط به حسابهای جاری من و شما است و 85 درصد دیگر نیز شامل 
سپرده های مدت دار است که قرار است تا پایان سال ۹8 به 20 درصد متوسط برسیم و 
به طور میانگین روزی 1400 میلیارد تومان در کشور اضافه می شود. یعنی تا پایان 
سال جاری عدد حجم نقدینگی کشور از 2000 هزارهزارمیلیارد عبور خواهد کرد.
او تاکید می کند که افزایش حجم نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که پایه و ضریب فزاینده 
پول افزایش نیافته و همچنین پولی چاپ نشده است، اما کنتور حجم نقدینگی مرتب به 
صورت حباب افزایش می یابد و حجم حباب که در قالب سپرده های دیداری و شنیداری 
افزایش می یابد، به این حجم اضافه می شود.او توضیح می دهد: »اگر به صورت تصاعدی 
حساب کنیم که سه سال دیگر حجم نقدینگی و تورم کشور چقدر خواهد بود، رقم عجیبی 
حاصل می شود«. اکبری می افزاید: »بر اساس محاسبات صورت گرفته ۷0 درصد این حجم 
نقدینگی، در اختیار یک درصد سپرده گذاران است؛ یعنی یک ضریب جینی بسیار نابرابر!؛ که 
این نگرانی ها را بیشتر می کند. سال گذشته در ماه رمضان، حجم نقدینگی کشور 1580 هزار 
میلیارد تومان بود که این رقم به یک حجم از برف تشبیه شده بود که هر لحظه در انتظار یک 
صداست تا موج غیر قابل کنترلی را ایجاد کند که هرآنچه در مسیر است را از بین می برد«.

او با تاکید بر اینکه نمی توانیم بدون کنترل حجم نقدینگی موضوع رونق تولید را جدی 
بگیریم، مگر اینکه معجزه و اتفاق خاصی رخ دهد، تصریح می کند: »در کشور طی چهار 
دهه حجم نقدینگی به طرز وحشتناکی 3500 برابر شده است در حالیکه این افزایش را باید 
یکجا متوقف می کردیم، اما امروز شاهد صف های شکر، روغن، رب گوجه مسکن، خودرو، 

دالر، سکه و ... هستیم که همه آن ناشی 
از برف سنگینی است که در این شب 
های سرد زمستانی و دره کسر بودجه 
در حال بارش است و اکنون مترصد 
یک صدا، یک شایعه و یا تلنگر است.«
او می گوید: وقتی پولی را در بانک 
سپرده گذاری کنیم، ماه به ماه حدود 
20 درصد سود آن پرداخت میشود، به 
طور مثال این سود ماهیانه 18 میلیون 
تومان و در سال 200 میلیون تومان 
است، اما اگرهمین فرد در بخش تولید 
سرمایه گذاری کند این پول مشمول 
درصد   50 درصد،  بیمه23  کسر 
مالیات و ... خواهد بود که قطعا برای 
سرمایه گذار به صرفه نیست و سودی 
نخواهد داشت، بنابراین در این شرایط 
حجم نقدینگی رو به افزایش می رود.
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
اگر  اینکه  بر  اعتقاد  با  اصفهان 
نکنیم  کنترل  را  نقدینگی  حجم 
حاصل  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
نمیشود، تاکید کرد که البته شورای 
دولت،  و  خصوصی  بخش  گفتگوی 
مشکالت  حل  برای  خوبی  فرصت 
است که باید نهایت بهره از آن برد. 
امروز دیگر نباید در مجلس قانون وضع کنیم بلکه برای بهبود فضای کسب و کار 
نیازمند قانون زدایی و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر هستیم. او با بیان اینکه 
سنگاپور تا 20 سال جایی در دنیا نداشت، اما امروز در رتبه یک فضای کسب و کار دنیا 
قرار گرفته و نخستین کشور دارای اقتصاد دانش بنیان است، ادامه می دهد: »اینکه 
5 درصد از سپرده های کشور در اصفهان است و تنها 4 درصد آن در بخش تولید 
ناچیزی است «. با حجم سپرده های کشور رقمی  استفاده می شود در مقایسه 
او اضافه می کند: اصفهان ۷ درصد مالیات های کشور را می پردازد و امسال با افزایش ۷.5 
درصدی رقم پرداخت مالیات از 8500 میلیارد تومان به ۹800 میلیارد افزایش یافته است 
البته باید توجه داشت که 53 درصد مالیات را چاله فضایی کشور یعنی تهران و بعد بقیه را 

سایر استان پرداخت می کنند.
او تاکید کرد: در مقایسه با حجم 85 درصدی سپرده های بانکی کشور نباید نگران 
1.2 درصد پرداخت مالیات باشیم و اگر نتوانیم فضای کسب و کار را رونق دهیم 
ضریب خطر حجم نقدینگی در کنار کاهش قابل مالحظه سرمایه گذاری بالیی بزرگ بر 

سر ما خواهد آورد.
اکبری حجم نقدینگی کشور را به پولی گسترده در کنار دلواپسیهای مردم از آینده تشبیه 
می کند و می گوید: »تنها راهی که برای دولت مانده این است که تمام بنگاههای تولیدی 
کوچک از مالیات معاف شوند. امسال در بودجه ۹8 قراراست 131 هزار میلیارد تومان از 
SME بنگاه های کوچک و متوسط و بزرگ مالیات بگیریم یعنی  ۹5 درصد مالیات را از
ها گرفته می شود که باید خیال این تعداد را راحت کنی تا شاهد رونق تولید باشیم.
او با اشاره به اینکه روزانه 1400 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می کنیم، 
می گوید: هر قلم کاالیی که در کشور تولید می شود به معنای جذب حجم نقدینگی است 
و اکنون راهی و گریزی جز این نداریم که اجازه دهیم بخش خصوصی وارد عرصه تولید و 

سرمایه گذاری شود.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان، امروز باید تمام توان خود را بر 
این موضوع معطوف کنیم که به جای نفرین کردن در تاریکی ها، چراغی در فضای کسب و 
کار روشن کنیم و رتبه کسب و کار استان را 10 پله ارتقا دهیم. بهترین تصمیمات را می توان 
در شورای گفتگوی بخش دولت و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت کنونی اتخاذ کنیم.
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قتل صنعت به دست صنعت
  رقابت مرگبار،یکی از عوامل ورشکستگی و نابودی صنایع در ایران است

دکتر عبدالحسین ساسان
اقتصاددان

در دهه های اخیر در کشور ما صنایع بسیاری به قتل رسیده اند یا به بستر مرگ 
افتاده اند. نام های بزرگ، خاطره انگیز و افتخارآفرینی مانند ارج، آزمایش، قوه  
پارس، چیت ری، کفش ملی، کفش بال، مخمل کاشان و ده ها نام بزرگ و 

افتخارآفرین دیگر.
این درحالی است که پرونده قتل یا نقص عضو و معلولیت همه آنها با یک قضاوت 
فوری و کلیشه ای بسته شده، و وابستگان و دوستان آنها نیز قانع شده اند که عامل 
قتل یا مجروحیت این صنایع ضعف مدیریت بوده است. به ویژه در مورد صنایعی که 
ملی شده و به دست مدیران منصوب دولت اداره می شدند. هیچ کس در این داوری 
تردید نمی کند که عدم شایستگی و ضعف مدیران دولتی عامل جوا ن مرگ شدن 

صنایع نامدار و مورد اعتماد مردم بوده است.
اکنون هنگام آن فرا رسیده است که از خویشتن بپرسیم مگر صرفا صنایعی که 
مدیران آنها را دولت منصوب کرده دچار مشکل یا ورشکستگی شده اند؛ درحالی که 
در واقعیت بسیاری از صنایع بخش خصوصی یا بخش مردمی نیز به همین مشکل 
جوان مرگی، مرگ زودرس یا معلولیت دچار شده اند!. بنابراین پرونده های مختومه 
مرگ صنایع را باید بار دیگر مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار دهیم. زیرا یک سوء ظن 
جدید برانگیخته شده است. سوء ظن تازه این است که صنایع مقتول یا 

مجروح به دست صنایع رقیب خود از پا درآمده اند.

نقش رقابت در اقتصاد
آدام اسمیت واژه "رقابت" را به یک واژه مقدس پس از 
تولید کننده ای  اگر  می گفت:  او  کرد.  تبدیل  "آزادی" 
بخواهد برروی قیمت کاالی خود سود زیادی وضع کند 
برای رقیبان وی انگیزه ایجاد می شود تا وارد بازار تولید و 
واردات شوند و بازار های مصرفی را از کاالهای مشابه با 
تولیدگران شده پر نمایند. در نتیجه کاالهای تولیدکننده 
گران فروش، بدون مشتری می ماند و او را ناگزیر می کنند 
یا قیمت خود را بشکند و یا از تولید آن کاال 

چشم پوشی نماید. 
پس همانطور که آزادی واردات و صادرات 
فراوانی کاالها و  تولید موجب  آزادی  و 
خدمات در بازارها می شود و بر ثروت و 
رفاه ملت می افزاید رقابت نیز موجب 
کاهش قیمت ها و جلوگیری از اجحاف 
و استثمار مصرف کنندگان می گردد. 
به همین دلیل است 
اقتصاد  دانش  در  که 
پدید  مقدس  واژه  دو 
ستاره  همچون  که  آمد 
این  برفراز  قطبی 
و  می درخشد  دانش 
این  می کند.  افشانی  نور 
درخشان  و  مقدس  واژه  دو 
عبارت اند از آزادی و رقابت!. عقالی 
همه ملت های پیشرفته کنونی، منطق 
کاروان  و  پذیرفتند  را  اسمیت  آدام 
پیشرفت دانش، تکنولوژی، تولید، ثروت 
و رفاه بشر به راه افتاد. ولی حدود 150 
سال بعد این کاروان خوشبخت به یک 
گردنه خطرناک رسید که حرکت آن را 

متوقف کرد. ولی بار دیگر خردمندان کشورهایی که به کاروان پیشرفت پیوسته 
بودند شروع به آسیب شناسی موانع پیشرفت کردند چیزی نگذشت که مشکل را 
شناختند و درباره آن به بحث و گفتگو پرداختند مشکل چیزی نبود جزء همان واژه 

مقدس و درخشان رقابت.
توگویی رقابت که در دوران انقالب صنعتی خدمات زیادی به پیشرفت بشریت 
انجام داده بود دیگر زمانش به پایان رسیده است. رقابت در گذشته همچون موتور، 
کاروان پیشرفت تمدن بشر را به پیش می برد. باید جای خود را به یک موتور تازه و 

پیشرفته تر می داد.
 ولی واژه رقابت آنقدر خوشنام و محبوب بود که بسیاری از دانشمندان، خردمندان 
و سیاستمداران حاضر نبودند تقدس زدایی از آن را بپذیرند. از این رو زمان به درازا 
کشید تا سرانجام همه پذیرفتند با کیمای رقابت نمی توان همه فلزات را به طال 
تبدیل کرد. کاروان پیشرفت تمدن بشری به کشف کیمیاهای تازه ای نیاز داشت. 

اینک داستان تقدس زدایی از رقابت را مرور می کنیم.

رقابت مرگبار
داستان از این قرار است که کمتر از یک قرن پیش سرمایه گذاری در یک شرکت 
راه آهن سود عظیمی به بار می آورد. برای مثال شرکت ام.ترک که یک خط راه آهن 
در ساحل شرقی آمریکا ایجاده کرده بود در حقیقت به یک ماشین پول چاپ کنی 
تبدیل شده بود که نه تنها سود سرشاری به سهام داران خود می پرداخت بلکه 
قیمت سهام آن با شتاب رو به افزایش گذاشته بود. بنابراین همه چراغ های راهنمای 

بازار بورس برای سرمایه گذاری در راه آهن سبز شده بودند. 
در چنین شرایطی بود که هیات موسس یک شرکت راه آهن جدید تشکیل شد و 
پذیره نویسی با استقبال عظیم مردم روبرو گردید. سرمایه بزرگی گردآوری شد و 

یک خط راه آهن جدید کم  و بیش به موازات خط راه آهن قدیمی تر احداث گردید.
 چیزی نگذشت که غرش لوکوموتیوهای تازه در کنار غرش لوکوموتیوهای پیشین 
فضا را پر از شور و غوغا کرد. ولی پس از چندی بازار بورس با یک پدیده غیر منتظره  
روبرو شد. پدیده ای که بازار بورس را دچار شوک کرد این بود که هم سود شرکت 
راه آهن قدیمی و هم شرکت راه آهن جدید به شدت سقوط کرد، و حتی به زیان 
انجامید. به این ترتیب صفت مقدس که پس از واژه رقابت دیده می شد رفته رفته 
جای خود را به صفت تازه ای داد که چیزی نبود جز مرگبار یا Ruinous از آن 
اقتصادی  ادبیات  پس اصطالح رقابت مرگبار)Ruinos copetition( در 
جایگاه ویژه ای پیدا کرد. رقابت مرگبار خود از پدیده دیگری به بنام بازده فزاینده 
به مقایس تولید یا Increasing Return to Scale سرچشمه می گیرد، 
که براثر پیشرفت تکنولوژی شدت گرفته است. این پدیده را بسیاری از کنشگران  
اقتصادی ایران »تیراژ تولید« نامیده اند. موضوع از این قرار است که در برخی از 
صنایع هرقدر تیراژ تولید باالتر باشد هزینه تولید کمتر و حاشیه سود بیشتر 

می شود.
بنابراین رقابت در اینگونه صنایع مستمرا تیراژ تولید را پایین می آورد و از سودآوری 
بنگاه ها می کاهد؛ تا جایی که تولید بنگاه از نقطه سربه سری نیز پایین تر می افتد و 

زیان و ورشکستگی برای بنگاه ها اجتناب ناپذیر می شود.

رقابت مرگبار در ایران
همین پدیده، یعنی رقابت مرگبار، به یکی از عوامل ورشکستگی و نابودی صنایع 
و حتی فروشگاه ها، مغازه ها و مشاغل خورده فروشی در ایران تبدیل شده است. 
اکنون  اقتصاد ایران نیازمند آن است که قوانین و مقرارت صنفی در مورد رعایت 
فاصله برای احداث فروشگاه های خورده فروشی و نیز برای جلوگیری از صدور پروانه 
احداث واحدهای صنعتی برای صنایعی که دارای بازده فزاینده به مقایس تولید 
هستند به شدت و بدون اغماض و چشم پوشی به اجرا درآیند. بانک  هایی که مانند 
قارچ در کنار هم روییده می شوند و چهره خیابان های ما را بیمار کرده اند نشانه آن 
است که یک بحران بزرگ در پیش است. بحران بزرگی که باید منتظر آن بود و آن 
خوردکردن صنایع، موسسات مالی و فروشگاه ها توسط رقیبان است که در یک 

فرایند رقابت مرگبار به جنگ با یکدیگر مشغولند.
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اقتصاد رکن اصلی پیشرفت یک کشور و تولید از ارکان اصلی رشد اقتصاد است 
و تا نباشد و همه اجزای آن به تناسب در کنار همدیگر جای نگرفته باشند، نمی 
توان انتظار داشت چرخه اقتصاد به درستی بچرخد و هیچ کجایش هم لنگ 
نزند! اما اگرچه فضای اقتصاد و تولید در کشور این روزها آنچنان مساعد نیست 
و تحریم های پی در پی از سوی آمریکا و تنش های ایجاد شده بر علیه ایران 
در مجامع بین المللی عرصه در برخی از زمینه ها بر ایران تنگ کرده است، اما 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تغییر نگاه وارداتی به پروسه تولید می تواند 
نسخه خروج از رکود فعلی باشد. به اعتقاد یک تحلیلگر اقتصادی و استاد 
اقتصاد دانشگاه اصفهان دولت برای بهبود شرایط موجود سه اقدام اساسی را 

باید انجام دهد. نقطه نظرات کمیل طیبی را در گفتگوی با نوسان بخوانید.

که  شرایطی  در  نوسان:   
مشکالت  با  کشور  اقتصاد 
نرم  پنجه  و  دست  خاصی 
چه  صنعت  و  تولید  کند،  می 

جایگاهی دارد؟
شرایط  در  که  داشت  توجه  باید 
همچون  خاصی  مسائل  فعلی 
تحریم، رکود، تورم و ... بر اقتصاد 
کشور حاکم است. از سوی دیگر 
کمبود سرمایه گذاری و تکنولوژی 
های عقب افتاده، مشکالت صنعت 
را دو چندان کرده است. البته باید 
توجه داشت که اثرات تحریم ها بر 
بخش صنعت بوده و جریان های 
اختالل  را دچار  این بخش  مالی 
تورم  دیگر  سوی  از  است،  کرده 
موجب افزایش هزینه های تولید 
رکود  این  بر  عالوه  و  شده  آنها 

فروش صنایع را کمتر کرده است.
اما برخی تحریم ها  نوسان:   
برای دوباره  فرصتی  را 

صنعت  بخش  رویکرد  تغییر 
می دانند.

تمام  وجود  با  ها  تحریم  دقیقا؛ 
فرصتی  مشکالتش،  و  ها  چالش 
را برای خالقیت و نوآوری بخش 
تولید و صنعت فراهم کرده است. 

صنعت زمانی می تواند خود را نجات دهد که عرضه و تقاضا همچنان وجود داشته 
و بتواند پاسخگوی بازار باشد. بنابراین باید چالش ها و فرصت ها را در دو کفه 
ترازو قرار دهیم. البته در حال حاضر به دلیل تحریم ها برخی بخش های صنعتی 
تولید خود را فعال نگه داشته اند و با وجود فشارها، سرپا مانده اند. همچنین 
تحریمها فرصتی برای کاهش سهم نفت در بودجه است، متاسفانه طی سالهای 
گذشته  اقتصاد ایران بعد از تعدیل تحریمها و بهبود اوضاع دوباره بر نفت تکیه 
کرد که این سیاست درستی نیست. باید قطع وابستگی از نفت را حتی بعد از رفع 
تحریمها در کشور ادامه دهیم، بنابراین دولت نباید درآمدهای نفتی خود را صرف 

هزینه های جاری کشور کند و این درآمدها باید تبدیل به ثروت شود.
 نوسان: در این فضا دولت چه نقشی در بهبود شرایط دارد؟

دولت در این مسیر سه اقدام اساسی را باید انجام دهد؛ اول اینکه دیگر در بخش 
صنعت تصدی گری و دخالت نکند. دوم اینکه نسبت به اصالح نظام اقدام کند. 
باید توجه داشت که دریافت مالیات وقتی خوب است که تولیدکنندگان درآمد 
داشته باشند. مالیات باید از کارهای واسطه گری و داللی گرفته شود. سوم 
تسهیل نظام مالیات است که دولت باید مشوق بخش های مختلف همچون
 بانک ها برای پرداخت تسهیالت به بخش تولید باشد تا در نهایت موتور تولید 

راه بیفتد.
 نوسان:به اعتقاد شما مشکالت بانکی چقدر در چالش های بخش 

صنعت دخیل است؟
متاسفانه عدم ارتباط بانک های ایرانی با بازار و بانک های بین المللی و قطع 
جریان مالی با دنیا موجب فساد در سیستم بانکی کشور شده است که آثار آن در 
اختالس و یا رانت موسسات مالی مشهود است و حتی برخی نهادهای دولتی به 
راحتی از فرصت های رانتی خود استفاده می کنند. باید توجه داشت که تحریم ها 

ستون  و  پایه  تضعیف  موجب 
اقتصاد ایران می شود و بار هزینه ای 
باالیی را به اقتصاد کشور تحمیل 
خواهدکرد. از سوی دیگر متاسفانه 
مدت  بلند  در  تورم  نرخ  افزایش 
اگر  و  گذاشته  اثر  تولید  رشد  بر 
برنامه درستی اعمال نشود تا دو 
سال آینده شرایط نگران کننده تر 

خواهد شد.
مشی  و  خط  آیا  نوسان:    
امسال یعنی سال رونق تولید 
می تواند این سه اصل را پیاده 

کند؟
صنایع همواره از وضعیت موجود 
گالیه مند هستند و برخی بخش 
کار  نیروی  تعدیل  با  تولید  های 
خود امروز خوابیده است، اما باید 
بخواهد  صنعت  اگر  داشت  توجه 
از این شرایط خارج شود باید این 
چراغ را در تاریکی دست بگیرند 
از  بروند.  ها  موقعیت  دنبال  به  و 
ارشاد  با  باید  دولت  دیگر  سوی 
دقیق  و  درست  اطالعات  ارائه  و 
به آنها در نقش تسهیل گر عمل 
کند، همچنین خود صنایع باید از 
کمک های مشاوره ای دانشگاهها 
بهره  بنیان  دانش  و شرکت های 
ببرند و مخارج آرندی خود را در جهت توسعه بیشتر افزایش دهند. تولید زمانی 
رونق پیدا می کند که بخش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر تصدیگری 

دولت روز به روز کمتر شود. البته نباید به سمت اقتصاد خصولتی حرکت کنیم.
 نوسان:پس نسخه خروج از رکود صنایع کدام است؟

اگر نگاه ما همچنان به واردات باشد، مشکالت همچنان پابرجا خواهد ماند، در 
حالی که امروز نگاه وارداتی کشور باید به نگاه تولیدی تبدیل شود. در این نوع 

نگاه است که زنجیره تولید به جای واردات محصول شکل خواهد گرفت. 
 نوسان: در دنیا اهمیت ویژه ای برای بنگاه های کوچک و متوسط 

قائل می شوند، آیا این بخش می تواند منجر به بهبود بخش تولید شود؟
بنگاه های کوچک و متوسط در دنیا حرف اول را می زنند و بسیاری از نیازهای 
شرکت های بزرگ را SMEها تامین می کنند. در حالیکه در ایران این بخش نقش 
ناچیزی دارند که نیازمند تقویت هستند، بنابراین دولت برای برون سپاری امور به 
این بخش باید زمینه سازی کند. البته بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط رقابت 

پذیری می توانند از پتانسیل شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.
نقش  تولید  عملکرد  تضعیف  در  چقدر  داخلی  نوسان:مشکالت   

داشته اند؟
متاسفانه به واسطه مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی و همچنین مشکالت 
ساختاری، سرمایه گذاری اندکی در کشور صورت گرفته است در حالی که یکی از 
موارد اشتغال زا سرمایه گذاری است، اما با توجه به نرخ رشد منفی و تضعیف این 

شاخص در اقتصاد ایران امروز شاهد بیکاری و تورم هستیم. 
اگر در اقتصاد سیگنال های مثبت همچون کم شدن نوسانات ارزی، افزایش 
درآمدهای صادراتی غیرنفتی و ... ایجاد شود، میتوان امیدوار به مثبت شدن رشد 

اقتصادی شد.

صنعت زمانی 
می تواند خود را 

نجات دهد که 
عرضه و تقاضا 

همچنان وجود 
داشته و بتواند 

پاسخگوی بازار 
باشد

دو کفه ترازوی اقتصاد
  افزایش نرخ تورم در بلند مدت بر رشد تولید نیز اثر گذاشته است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد:
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استاد دانشگاه عالمه طباطبایی معتقد است، اگر آمریکایی ها مشاهده کنند که ما خطاهای فاحش خود را در امر 
سیاست گذاری اصالح و به سمت تقویت بنیه تولیدی حرکت می کنیم آنها نیز فشارهای خود را خواهند کاست. 
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه باور دارد که سیاست های اقتصادی سال های اخیر، ماجرای توسعه 
کشور را به حاشیه رانده است. وی همچنین معتقد است اگر اصالحات اقتصادی روی دهد و بنیه تولید تقویت 

شود می توان فشارهای بیرونی را خنثی کرد.

  براساس اعالم مرکز آمار برای سال ۹۷، بخش صنعت کشور رشد منفی ۹.۶ درصدی 
را تجربه کرده است. اگر  به نوشته ها و سخرانانی های شما توجه کنیم همیشه تاکید 
خاصی بر اهمیت بخش صنعت کشور و حمایت از آن داشته اید. لطفا ارزیابی خود از این 

رشد منفی بخش صنعت کشور را بفرمایید؟
از سال 1384 تا به امروز مدیریت اقتصادی کشور قله ای از نابسامانی، ناتوانی اندیشه ای و بحران 
سازی اقتصادی را به نمایش گذاشته است و با وجود اینکه در این دوره از نظر امکانات ارزی و 
ریالی بهترین شرایط تاریخی را تجربه کردیم اما به واسطه ضعف شدید بنیه اندیشه ای، گسترش 
و تعمیق کوته نگری و تبعات آن مانند افزایش بی سابقه نابرابری های ناموجه و گسترش فساد 
مالی، شاید با قاطعیت گفت که از سال 1384 تا امروز، بزرگترین قربانی ندانم کاری ها، فسادها و 
ناتوانی ها ماجرای توسعه در کشور است بگونه ای که با یک غربت بی سابقه توسعه خواهی در کشور 

روبرو هستیم. 
متاسفانه در این ماجرا ضعف و ناتوانی نهادهای نظارتی به ویژه نهادهایی که مسائل و مالحظات 
راهبردی و دورمدت کشور را مد نظر قرار می دهند اگر بدتر از نظام تصمیم گیری کشور مانند 

دولت و مجلس نباشند بهتر از آن هم نیست.
 به طور مشخص، براساس داده های سرشماری سالهای 1385 و 13۹0 به وضوح مشاهده می شود 
که در حالی که ایران در آن دوره در قله تاریخی درآمدهای نفتی قرار داشت علیرغم تمام تبلیغ ها 
و آمار سازی ها نسبت به ایجاد فرصت های شغلی، داده های این سرشماری ها حکایت از این دارد 
که خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت یعنی جمع جبری فرصت های شغلی 

گفت و گو

و
 گ

 و
ت

ف
گ

تقويت بنیان تولید
 ارتقاء بنیه تولید ملی یک سیاست راهگشای اصولی است

منفی  معادل  نابود شده  شغلی  فرصت های  و  ایجاد شده 
415 هزار نفر بوده است که بی سابقه ترین تجربه تاریخی 
صنعت زدایی در ایران از مشروطه تا امروز را رقم زده است.

ناهنجاری ها،  این  که  زمانی  تا  است  این  من  برداشت 
نابسامانی ها و ضعف بنیه اندیشه ای و فساد در عمل وجود 
و  اقتصادی  چالش های  از  برون رفت  امکان  باشد  داشته 
اجتماعی در کشور ما وجود نخواهد داشت و به عنوان هدیه 
به مسئولین راهبردی کشور باید گفت؛ اگر سرنوشت تولید 
صنعت مدرن را به صورت نمادی از چرایی و چگونگی عمق 
بخشی به بحران ها را در نظر بگیریم آن وقت از دل این فهم، 
محور اصلی برنامه هایی که برای برون رفت از این شرایط باید 
طراحی شود نیز مشخص خواهد شد و آن عبارت از ارزیابی 
آسیب شناختی از خطاهای اندیشه ای و فساد که نابرابرهای 
ناموجه و عمق وابستگی به دنیای خارج را افزایش داده، مردم 
را آسیب پذیر کرده بطوریکه هم در فقر به سر می برند و هم 
از طریق سیاست های تورم زا  و اشتغال زدا  بصورت فزاینده 

تهدید می شوند.
 با درک این موضوع می توان سازوکار برون رفت از این شرایط 

را بر محور آن آسیب شناسی سامان داد.

راستای  در  مهمی  نقش  که  بخش هایی  از  یکی   
افزیش ارزش افزوده بخش صنعت و رشد اقتصادی 
که  است  کشور  خودروسازی  بخش  دارد،  کشور 
متاسفانه این روزها شرایط نامناسبی دارد. این موضوع 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
روندهای اداره صنعت خودرو در ایران، حداقل از هفت جنبه 

آن چه 
تحت عنوان 
خصوصی سازی 
در حال حاضر 
دنبال می شود 
نه تنها برنامه 
نجات نیست 
بلکه در بهترین 
حالت یک 
برنامه دفع شر 
تلقی می شود
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می تواند زینبده عنوان روندهای مشکوک اداره صنعت خودروسازی در کشور باشد. 
هر  آن   در  که  کرده  ایجاد  مشکوک  پاداش دهی  نظام  یک  مشکوک  روندهای  این 
خودروسازی که اهتمام بیشتری به عمق بخشی به توان ساخت داخل داشته باشد بیشتر 
در معرض بحران و تنبیه است و آنهایی که به ساخت مونتاژی، صوری و فریب کارانه روی 
می آورند که عمق وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را بیشتر می کند اوضاع و احوال بهتری 

داشته باشد. 
مسئولینی که دل در گرو اصالح شرایط کنونی و کاهش آسیب پذیری های اقتصاد ملی را 
دارند، دعوت می کنیم که یک بار به صورت جدی گزارش های تحقیق و تفحص در سال 85 
و ۹0 از صنعت خودروسازی را که در مجلس هم موجود است، مشاهده کنند تا آنها نیز با ما 
هم آواز شوند که به ویژه در الگوی تنظیم روابط این صنعت با دنیای خارج به شکل تکان 

دهنده تری با روندهای مشکوک روبرو هستیم. 
به طوری که تقریبا طرف خارجی در دو دهه اخیر به هیچ یک از تعهدات خود پایبند 
نبوده و در عین حال هیچ تنبیهی هم متوجه آن نشده است و فقط مردم ایران و صنعت 

خودروسازی آن است که خسارت دیده است.
به گمان من اگر یک ارزیابی آسیب شناختی عالمانه از روندهای مشکوک اداره صنعت 
خودروسازی وجود داشته باشد هم سازوکارهای خروج این صنعت و همچنین کل بخش 

صنعت از بحران که با عارضه ها و نارسایی ها، دست به گریبان است آشکار خواهد شد. 
آنگاه چشم اندازهای خلق فرصت های شغلی، کاهش وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و 
هم چشم اندازهای افزایش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی بسیار امیدوارکننده تر 

خواهد بود.

 دولت یکی از راهکارهای پیشرو را واگذاری سهام  خود در خودروسازان در 
نظر گرفته است، آیا این راهکار می تواند موثر باشد؟

این موضوع نیز یکی از وجوه بسیار مهم روندهای مشکوکی است که مورد اشاره قرار گرفت.
 طی سه ساله گذشته بارها با نهایت خضوع و شفقت به نهادهای تصمیم گیری و نهادهای 
نظارتی هشدار داده شده است که در شرایطی که صنایع پرسابقه کشور و واحدهای 
صنعتی ریشه دار یکی پس از دیگری با کمر شکسته فرو می ریزند، در این شرایط نیاز به 

یک برنامه نجات داریم.
اما آن چه تحت عنوان خصوصی سازی در حال حاضر دنبال می شود نه تنها برنامه نجات 
نیست بلکه در بهترین حالت یک برنامه دفع شر تلقی می شود و این غیرمسووالنه ترین 
برخوردی است که می توان از یک نظام تصمیم گیری مشاهده کرد. به گمان بنده خود این 
مساله که در این شرایط نااطمینانی و بحرانی واگذاری ها با شدت بیشتری کلید می خورد 
این شائبه را به وجود می آورد که گویی دست هایی در کار است که واحدهای نجات بخش 
اقتصاد ملی را تعمدا به فالکت بیاندازد تا امکان جابجایی مالکیت آنها به ثمن بخس در 

شرایط بحرانی فراهم شود.
 فکر می کنم  به غیر از ضعف مفرط اندیشه ای  دربرخی دولت ها، مساله پیوند خوردن 
این شیوه قاعده گذاری با فساد هم یکی از نکات بسیار راهبردی است که بایستی هرچه 

سریع تر و در کادر برنامه نجات اقتصاد ملی قرار بگیرد.

و
 گ

 و
ت

ف
گ

گفت و گو

 در هفته گذشته، موسسه دین و اقتصاد چهاردهمین سالگرد مرحوم عالی 
نسب، مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس، را برگزار کرد. به نظر شما چرا از ایشان 

و دولت آن زمان همیشه به نکویی یاد می شود؟
مهمترین مساله در مورد مرحوم عالی نسب و دولت ایشان  که در آن کار می کردند، این است 

که آنها هم توسعه گرا و هم پاکدامن   بودند و هم اهتمام جدی به نظر کارشناسی داشتند.
 توسعه گرا بودند، به همین خاطر مسیر ایجاد اعتماد بین دولت و صنعت گران را نسبت به 
هر گزینه دیگری در اولویت قرار می دادند و به همین جهت، هرگز به دنبال سیاست های 

ثبات زدا مانند دستکاری قیمت های کلیدی و از این قبیل نمی رفتند. 
آن ها تحت عنوان آزادسازی اقتصادی به هیچ وجه صنایع نیمه جان ایران را در معرض یک 
رقابت نابرابر، ناعادالنه با دنیای خارج قرار نمی دادند و هیچ گاه فرصت های شغلی کشور را از 
طریق آزادسازی افراطی واردات و برخورد سهل انگارانه با موضوع قاچاق  به بیگانگان تقدیم 
نمی کردند.نتیجه اینکه در آن زمان با وجود فشارها و محدودیت ها در اقتصاد ایران که بسیار 
مافوق طاقت بود، برقراری اعتماد در روابط بین دولت و تولیدکنندگان باعث شد در ایران 
کارهای بسیار بزرگی در آن شرایط سخت انجام شود. از این زاویه اگر نهادهای نظارتی عالقه 
داشته باشند که ریشه های اصلی مشکالت کشور را پیدا کنند درست از مقطع 85 که موج 
جدید تحریم ها در ابعاد جدید کلید خورده است فشاری که به تولیدکنندگان صنعتی مدرن 

در ایران تحمیل شده است افزایش داشته و آن یکی از روندهای مشکوک است. 
در این زمینه به ویژه سیاست های مشکوک پولی ، مشکوک مالی ،  تجاری و نرخ ارز با اولویت 
بیشتری قابل ردگیری هستند و همه آنچه که باید فهمید از موضع آسیب شناختی در 

معرض دید و قضاوت قرار  می دهند.

 این روزها یکی از مسائل مهم، تاثیر کارکرد اینستکس بر اقتصاد کشور است. 
به نظر شما اینگونه موارد تا چه اندازه می تواند در حل مشکالت اقتصادی کشور 

موثر باشد؟
این یک واقعیت است که اروپایی ها هم به صورت اعالم نشده همان مسیر فرساینده اقتصاد 
ایران را هم راستا با خواسته ترامپ کم و بیش دنبال می کند اگرچه در مقام شعار و تبلیغ 

حرف هایی در جهت مخالفت با ترامپ به زبان می آورد. 
بنده با حرف های آقای وزیر محترم امور خارجه کامال همدلی دارم و هم چنین حرف های 
آقای ریس جمهور که گفته بودند؛ اینستکس بی خاصیت و صوری را نمی خواهیم را یک 
واکنش بخردانه می دانم. اما تا زمانی که سیاست های مشکوک صنعت زدا، نابرابرساز و 
فسادگستر مثل افزایش نرخ ارز ، افزایش قیمت  حاملهای انرژی و تحمیل فشارهای مالیاتی 
سنگین به تولیدکنندگان صنعتی و شاغلین کشور استمرار داشته باشد ما در داخل با 
مشکل روبرو خواهیم بود.بنده بارها ذکر کرده ام که اگر آمریکایی ها مشاهده کنند که ما 
خطاهای فاحش خود را در امر سیاست گذاری اصالح و به سمت تقویت بنیه تولیدی حرکت 
می کنیم آنها نیز فشارهای خود را خواهند کاست تا ما به سمت درون  زا  کردن بنیه تولید 

ملی تمایلی پایدار از خود نشان ندهیم. 
بنابراین ارتقاء بنیه تولید ملی یک سیاست راهگشای اصولی است که حتی فشارها و 

تحریم های خارجی را هم کم اثرتر خواهد کرد.
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سعید لیالز شهریور سال گذشته در مصاحبه ای با یورونیوز برخورد دولت روحانی با تحریم ها را 
»ناشیانه«، »بسیار متناقض«، »باعث سردرگمی« و »سوءمدیریت« عنوان کرد. او همچنین اظهاراتی 
بیان کرد که بسیار چالش برانگیز شد. این روزنامه نگار گفته بود: اختیاراتی که آقای خامنه ای به روحانی 
و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا االن یک کاری کرده بودند. این تحلیل گر اما بعد از گذشت 

10 ماه از بیان این اظهارات معتقد است دولت حسن روحانی خود را پیدا کرده است.
اما امروز به گفته لیالز »هم دولت در قالب سیاست های بانک مرکزی انضباط پولی بیشتری اعمال می 
کند و هم کشور خود را از شوک وحشتناک سه و چهار برابر شدن قیمت دالر بازیافت می کند. این به 
معنی کاهش شدید واردات و افزایش شدید صادرات است ولو آنکه در چارچوب صادرات رسمی کشور 

بازتاب پیدا نکرده باشد«.
این تحلیل گر اقتصادی گفت: یقین دارم صادرات غیرنفتی ایران بسیار بیشتر از پارسال و دو سال 
قبل است. شما می توانید این مساله را در تثبیت قیمت دالر مشاهده کنید. این در حالی است که 
بانک مرکزی و دولت اساسا پولی ندارند که بخواهند در بازار مداخله کنند. می دانم که مداخله دولت و 
بانک مرکزی در بازار در این چند وقت بیشتر مداخله مدیریتی بوده است تا تزریق پول به بازار. این بیان 
کننده این نظریه ای است که من سال گذشته مطرح کردم و البته سر و صدای بسیار زیادی برانگیخت 

و دولت به آن اعتراض کرد.
 

ثبات اقتصادی به مراتب بهتر از پارسال
لیالز افزود: من گفته بودم که دولت و نظام چون نمی خواهند که کشور درست مدیریت نمی شود،  این 
اتفاق رخ نمی دهد؛ و اگر بخواهد، می توانند کشور درست مدیریت می شود. شرایط سیاسی ما نسبت 
به سال قبل بسیار بدتر شده و امکان صادرات مان در مقایسه با مدت مشابه پارسال بدتر است؛ با این 
وجود، ثبات و استقرار اقتصادی ایران به مراتب بهتر شده است. از نظر اجتماعی و سیاسی هم من ثبات 

ایران از دی ماه ۹۶ به مراتب بیشتر و محکم تر است.
وی ادامه داد: اگر دولت از االن به بعد سیاست های انقباضی خود را با استحکام بیشتری پیش ببرد و 
اعوجاج تصمیم گیری نداشته باشد مکانیزم های طبیعی اقتصاد ایران حتی به ما این فرصت را می دهد 
که به شدت از آهنگ سقوط رشد اقتصادی در همین سال ۹8 جلوگیری کنیم. من تصور می کردم اگر 
دولت می خواست از ابتدا مدیریت رادیکالی مطابق شرایط موجود کشور را اعمال کند رشد اقتصادی 

ایران در سال ۹8 حتی می توانست صفر باشد و منفی نباشد. البته هنوز هم این امکان وجود دارد.
 

دفاع از سیاست های توزیعی
سعید لیالز از برخی سیاست های توزیعی در شرایط کنونی دفاع می کند و می گوید: مطمئن هستم 
اگر دولت یک رشته تدابیر جدی در زمینه تامین معیشت مردم به خصوص در حوزه توزیع کاالها و 
یارانه های اساسی به صورت عادالنه داشته باشد که می توانیم حتی با صادرات نفت صفر هم از این 
شرایط عبور کنیم. او اضافه می کند: توزیع عادالنه کاالها و یارانه های اساسی با پاشیدن پول از باال 
ممکن نیست. این کار فقط دزدی ها را زیاد می کند. هم دولت از اصطالح »کوپنیسم« می ترسد 

کنند  می  سعی  رانتخواری  طرفداران  هم  اصطالح و  این  بترسانند.  آن  از  را  دولت 
هم موفق بوده است. در حالی که برای ترساندن دولت به کار گرفته شده و تا کنون 

اضطراری  شرایط  برای  دانم کوپن  می  بعید  و  است 
و ایران در گذشته از نظر سیاسی 

اقتصادی  شرایطی اضطراری تر از 

االن داشته باشد. بنابراین دولت می تواند با ارائه راهکارهایی مبنی بر توزیع عادالنه یارانه ها و کاالهای 
اساسی به تدریج شروع به آزادسازی قیمت حامل های انرژی کند و پول آن را به یارانه نقدی تخصیص 
دهد، ثانیا طّب را در حد توده مردم کامال ملی کند، ثالثا به امور زیربنایی کشور اختصاص دهد و رابعا 

قیمت دالر را پایین بیاورد و نگه دارد.
 

قیمت دالر باید زیر ۱۰ هزار تومان باشد
این روزنامه نگار معتقد است: اگر دولت یک سیاست اقتصادی منسجم داشت، االن قیمت دالر باید زیر 
10 هزار تومان می بود. مصرف روزانه انرژی اولیه ما معادل ۹00 میلیون تا یک میلیارد لیتر نفت خام 
است. اگر ما می توانستیم 10 تا 15 درصد این عدد را با هر روش ممکنی ذخیره کنیم - که اتفاقا بدون 
گران کردن هم ممکن بود – و این نفت به همسایگان صادر می شد می توانستیم بین 150 تا 200 
هزار میلیارد تومان منابع جدید در سال پیدا کنیم که همه هزینه هایی که گفتم را پوشش می داد. 
قیمت دالر را هم تا بین هشت تا ۹ هزار تومان پایین می آورد. هنوز هم این سیاست از سوی دولت آقای 

روحانی قابل اجراست.
 

به تعادل جدیدی رسیده ایم
لیالز گفت: در شرایط کنونی و با قیمت فعلی دالر نیروهای تولیدی در اقتصاد ایران به صورت خودجوش 
به بیدار شدن و تحرک اقدام کرده اند. یقین دارم که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی امسال مثبت 
است. رشد ارزش افزوده فلزات مثبت خواهد بود و امکان دارد که رشد ارزش افزوده صنعت خودروسازی 
هم نسبت به پارسال مثبت باشد. دولت می تواند خانه سازی، مسکن و بخش ساختمان را با سیاست 
های مالی و پولی از رکود خارج کند. این کار برای دولت ممکن است. دولت حتی اگر بخواهد برای 
امسال برنامه ساخت 200 هزار مسکن 80 متری یعنی 1۶ میلیون متر داشته باشد که معادل 20 درصد 

عملکرد سال ۹۶ در کل کشور است، یک تحرک جدی در بخش مسکن وارد خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: بخش صنعت در حال  تعطیل کردن ظرفیت های نیمه تعطیل 
خود است. مقدار قابل توجهی دالر به صورت قاچاق از خارج وارد کشور می شود و در مجموع ما به تعادل 
جدیدی رسیده ایم. دولت در ایجاد این تعادل اقدام موثر و تعیین کننده ای نداشت بلکه دست نامرئی 

بازار این کار تعادل را به وجود آورد.
 

دو شوک پی در پی در یک سال 
لیالز تحریم ها و سیل های بهار ۹8 را دو شوک بزرگ ارزیابی کرد و گفت: تحریم ها حدود 40 تا 50 
میلیادر دالر از درآمدهای نفتی و ارزی کشور را به صورت یک شبه کاهش داد. سیل های فروردین نیز 
40 هزار میلیارد تومان یعنی معادل دو درصد از تولید ناخالص ملی به کشور خسارت وارد کرد. اما با 
وجود این دو شوک که کمتر از یک سال اتفاق افتاد ثبات اجتماعی و سیاسی ایران خدشه پیدا نکرد. این 
مطلب به ما این قدرت و درس بزرگ می دهد که اگر دولت و مجموعه نظام عاقالنه، موثر وقوی و سریع 
عمل کنند مردم کامال آماده همراهی هستند. من هیچ رژیمی در جهان سوم نمی شناسم که بتواند این 
دو ضربه سنگین را به طور پی در پی در یک سال تحمل کند و هیچ بی ثباتی سیاسی در آن پیدا نشود.

مهار دو شوک سنگین
  دست نامرئی بازار، تعادل را به وجود می آورد

سعید لیالز، شرایط کنونی اقتصادی ایران را »به مراتب بهتر از سال گذشته« 
توصیف می کند و معتقد است که دولت راه خود را پیدا کرده است. این تحلیل 
گر اقتصادی در بیان بهبود اوضاع اقتصادی کشور می گوید: من پیش بینی کرده 
بودم تورم در خردادماه منفی می شود که این اتفاق افتاد. حتی تورم مواد غذایی 
منفی بود. همچنین تصورم این بود که این مساله در تیر و مرداد هم ادامه خواهد 
داشت. اگر دولت و بانک مرکزی انضباط مالی خود را ادامه دهند از آهنگ نرخ 

تورم ما در مابقی سال کاسته خواهد شد.
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تجربه نشان داده، کشورهایی که پایه خود را بر اقتصاد دولتی بنیان نهاده اند، پس از مدتی با چالش های جدی روبرو شده 
و به ناچار به سوی خصوصی سازی گام برداشته اند. به عنوان نمونه  می توان اقتصاد دو کشور آلمان شرقی و غربی را در 
زمان حکومت کمونیستی با یکدیگر مقایسه و تحلیل کرد. یا میزان و سرعت پیشرفت اقتصاد چین در زمان مائو و پس 
از آن را مورد بررسی قرار داد. همچنین با نگاه به مسیری که کشورهایی مانند کوبا، ونزوئال، کره شمالی و بسیاری دیگر از 
کشورهایی که اقتصاد دولتی داشتند، متوجه می شویم که همگی پس از چندین دهه، به ناچار، واگذاری بنگاه های دولتی 

خود به بخش خصوصی را در اولویت قرار داده اند.
با این وجود در ایران متاسفانه از ورود جدی بخش خصوصی به عرصه اقتصاد کشور چه پیش و چه پس از انقالب ممانعت 
به عمل آمده و اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی همواره در اختیار دولت قرار داشته است. این درحالیست که هم ظرفیت 
خوبی برای ورود جدی بخش خصوصی به عرصه اقتصاد کشور وجود دارد و هم قوانین خوبی برای حمایت از این ورود 

تدوین شده است.
 بنا برفرمایش ها و تاکید ات مکرر مقام معظم رهبری، چاره درمان چالش های اقتصادی ما به کارگیری بخش خصوصی و 
اجرای اصل 44 است. اما متاسفانه دولت ها در اجرای این مسئله کوتاهی کرده و راه را به درستی طی نکرده اند. آنها اجازه 
نداده اند بخش خصوصی توانمند به درستی شکل بگیرد. در پاره ای از موارد، اگر بخش خصوصی به شکل جدی وارد 
عرصه اقتصاد کشور نیز شده است با رانت و با هدف منفعت طلبی بیشتر بوده است و نیت تولید ملی و پیشرفت اقتصاد 
عمومی در دستور کار قرار نداشته است. با این اوصاف، بسیاری از بنگاه های خصوصی به تعطیل شده و یا پس از واگذاری به 

بخش خصوصی نتوانستند جلوه درخشانی داشته باشند.
اما نکته مهم و قابل توجه اینجاست، از آنجایی که سود و زیاد بخش خصوصی متعلق به خود اوست، دلسوزی بیشتری 
نسبت به بخش دولتی درکارها وجود دارد. بخش خصوصی سعی می کند با دقت و هوشمندی بیشتری گام بردارد 
و برای ارتقاء کیفیت محصوالت و رضایت مشتریان  چه در داخل و چه در خارج از کشور، از دانش به روز و مواد اولیه 
مرغوب استفاده کند. گاهی نیاز است برای دستیابی به سود معین، اندکی زیان کرد و هزینه داد. اتفاقی که بی تردید در 
بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی به شکل مناسب تری رخ می دهد. همچنین اگر الزم باشد برای چابک سازی 
مجموعه، پاداشی به منظور تشویق به کارکنان اعطا شود، در بخش خصوصی سهل و آسان انجام می شود؛ موردی که 
در بخش دولتی به علت نظارت های مستقیم و غیرمستقیم به سختی امکان پذیر است. این مسئله حتی در شرکت های 
شبه دولتی یا شبه خصوصی که به تازگی باب شده است نیز وجود ندارد و حتی عملکرد این نوع شرکت ها نسبت به بخش 

دولتی پیش از خود نیز رضایت بخش نیست.
از دیگر سو، از آنجا که متاسفانه هیچ یک از دولت هایی که تاکنون اداره کشور را برعهده داشتند، میدان الزم را به بخش 

خصوصی نداده اند؛ بدنه این بخش ضعیف و نحیف مانده 
است. گاهی هم که می خواهند فعالیت خوبی انجام 
دهند، در پیچ وخم بوروکراسی اداری دولت محور، گرفتار 

می شوند که باعث افت سودهی و اتالف زمان آنها می شود.
اشاره شد که ما هم قوانین خوبی برای درخشش بخش 
خصوصی داریم و هم ظرفیت و توان باالی علمی و عملی 
وجود دارد.  به عنوان نمونه می توان به پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اشاره کرد. ساخت این پاالیشگاه ابتدا قرار بود 
با سرمایه گذاری و توان علمی و عملی متخصصین خارجی 
انجام شود. اما در سال های ۹0 تا ۹3 که تحریم های شورای 
امنیت علیه ایران اعمال شد، آن شرکت ها با وزارت نفت 
قطع همکاری کردند. ازاین رو درجایی که کمبود بنزین 
داشتیم و این مسئله می توانست امنیت اجتماعی ما را 
به خطر بیاندازد، تصمیم براین شد که بخش خصوصی با 
مدیریت بخش دولتی مسئولیت اجرای این پاالیشگاه 
را برعهده گیرد تاجایی که در سال گذشته فازهای این 

پاالیشگاه را مورد بهره برداری قرار گرفت.
از دیگر مواردی که می تواند به توانمندی بخش خصوصی 
این  ما در عرصه بین الملل کمک کند و در اعتالی 
بخش بسیار موثر باشد، دستگاه دیپلماسی و همان 
وزارت امورخارجه است. با این وجود در ایران این دستگاه 
تنها ماموریت سیاسی و امنیتی دارد و ماموریت اقتصادی 
چندان در اولویت آن قرار ندارد. این درحالی است که 
سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در سایر کشورها 
و  تجار  به  دادن  برای مشاوره  می توانند محل خوبی 
سرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری در آن کشورها 
باشند و راهنمایی ها الزم را به بازرگانان ارائه دهد و در 
بسیاری از موارد موقعیت های اقتصادی که در آن کشور ها 
به نفع سرمایه گذارها و تجار ما می تواند وجود داشته باشند 
را شناسایی و دریابند. همچنین اگر نیاز بود تجار ایرانی 
برای انجام پروژه ها در هریک از این کشورها ضمانتی 
بدهد، نمایندگان اقتصادی وزارت امورخارجه، بستر این 
ضمانت ها را فراهم سازند. اتفاقی که در تمام کشورهای 
پیشرفته دنیا مانند امریکا، کشورهای اروپایی، چین و 

بسیاری از کشورها رخ می دهد. 
موضوعی که با نگاه ساده به اخبار سفر هیات های سیاسی 
این کشورها به سایر کشورها می توان به عینه مشاهده 
کرد. هر زمان هیات سیاسی هریک از این کشورها به کشور 
دیگری سفر می کنند، یک هیات تجاری معتبر در این سفر 
آنها را همراهی می کنند و چندین قرارداد تجاری نیز در این 
سفرها منعقد می شود. اما متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما 

در این حوزه ضعف دارد . 
در پایان بازهم تاکید می کنم، در داخل کشور، هم قوانین و 
هم ظرفیت های خوبی برای توانمندسازی بخش خصوصی 
وجود دارد که می تواند بیماری اقتصاد ما را درمان کند؛ اما 
متاسفانه این موارد هیچگاه جدی گرفته نشده است. اگر 
از سالها پیش، سعی می کردیم بخش خصوصی را در حوزه 
نفت، گاز و انرژی فعال کنیم و این بخش را توانمندسازیم، 
در تحریم های کنونی بسیار پیش بودیم. بپذیریم که برای 

درخشش بخش خصوصی باید به این بخش فرصت داد.

 در ایران  
دستگاه 
دیپلماسی 
تنها ماموریت 
سیاسی و 
امنیتی دارد 
و ماموریت 
اقتصادی 
چندان در 
اولویت آن قرار 
هندارد 

گا
دید

دیدگاه

به بخش خصوصی فرصت بدهیم
 دستگاه دیپلماسی بخش های اقتصادی خود فعال تر کند

اسداله قره خانی، معتقد است، چاره درمان چالش های اقتصادی به کارگیری بخش 
خصوصی و اجرای اصل ۴۴ است. اما متاسفانه دولت ها در اجرای این مسئله کوتاهی 
کرده و راه را به درستی طی نکرده اند. آنها اجازه نداده اند بخش خصوصی توانمند، 
به درستی شکل بگیرد. آنچه می خوانید متن کامل سخنرانی سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس در سمینار راه کارهای افزایش تعامل بین دولت و بخش خصوصی است 

که "نوسان" آن را تنظیم و به چاپ می رساند؛

اسداله قره خانی 
سخنگوی 

کمیسیون انرژی 
مجلس
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دکتر محسن رنانی می گوید: کشوری که در آن امید اجتماعی پایین است، هر چه از انواع سرمایه ها نیز داشته باشد، به کارش 
نمی آید. آن سرمایه ها خاک خواهند خورد و فرسوده خواهند شد چون سوخت اجتماعی مهمی همچون »امید« موتور 
آن سرمایه ها را روشن نخواهد کرد.  امید سرمایه تالش، حرکت و تولید است. متن ذیل یکی از آخرین دست نوشته های این 

اقتصاددان برجسته است که با کسب اجازه از ایشان به چاپ می رسد. 

اصوال من آدم بسیار امیدواری هستم. کمتر کسی را در اطرافیان خود، در همکارانم، 
در دانشجویانم و حتی در روشنفکران می بینم که سطح امیدش به اندازه من باشد. 
نشانه اش چیست؟ این که هر کاری را شروع می کنم اگر به نتیجه نرسد ناامید 

نمی شوم و دست از کنشگری نمی کشم، بلکه می روم سراغ اقدام بعدی. 

اگر تعامل رودررو با مقامات برای اصالح سیاست های کشور، بی ثمر بود می روم سراغ 
روشنگری در فضای عمومی؛ اگر از فضای عمومی نتیجه ای نگرفتم، می روم سراغ 
گفت وگو با روشنفکران و نخبگان بیرون از حکومت؛ اگر این جا نتیجه ای نگرفتم می 
روم سراغ کار با سمن ها و نهادهای مدنی؛ اگر آنجا، نتیجه نداد، خودم دست به کار 
تاسیس یک نهاد مدنی می شوم؛ اگر این نشد دوباره باز می گردم به نوشتن کتاب 
و مقاله آکادمیک؛ اگر دیدم بی ثمر است می روم سراغ حوزه تربیت و تالش برای 
اصالح الگوهای تربیت کودکان در خانواده و مهدکودک ها؛ اگر آن را هم ناممکن 
یافتم می روم سراغ این که خودم یک مهدکودک بزنم و روش های نوین تربیتی را 
به کار بگیرم؛ و اگر در این مورد هم هیچ تغییری نتوانم بدهم می روم سراغ خودم، 
که چشم  هایم را بشویم و دوباره کتاب بخوانم و دوباره بیندیشم و دنیا را جور دیگری 

ببینم.
من در این عالم هیچ خطایی را بزرگتر از ناامیدی نمی دانم. انسان، جامعه و هستی، 
زنده و پویاست و بن بست ندارد. اگرهم مثال کسی مثل من اقتصادخوانده یا یک 
جامعه شناس مدعی شود که ما به بن بست رسیده ایم یا در بحران قرار داریم، این 
نگاه از دریچه دانش محدود تخصصی ماست که البته به عنوان یک کارشناس وظیفه 
داریم به سیاستگذار هشدار بدهیم و گاهی هم برای این که هشدارمان اثر کند سعی 
می کنیم جوری حرف بزنیم که آنها را بترسانیم. بنابراین نه تنها در مواجهه با جامعه 
و انسان و هستی، ناامیدی خطاست که در فرهنگ دینی هم ناامیدی از رحمت الهی 

بزرگترین گناه است؛ و رحمت الهی وقتی به زبان سیستمی ترجمه شود همان قواعد 
کالن و باالسری حاکم بر نظام خلقت است. پس اگر ناامیدی از رحمت الهی گناه 
است، ناامیدی از اصالح پذیری جامعه به عنوان عالی ترین سیستم زنده مخلوق الهی، 

نیز گناه است.
امید، ایمان و عشق، ستون های اصلی وجود روانی آدمی را تشکیل می دهند. هر سه 
این ها افعال یا رفتار یا اوصافی غیر ارادی هستند. شما می توانید بگویید از فردا صبح 
دیگر دروغ نمی گویم ولی نمی توانید بگویید از فردا صبح امیدوار خواهم شد یا ایمان 
خواهم آورد یا عاشق خواهم شد. امید و ایمان و عشق خودشان می آیند، ناگهان ظاهر 
می شوند و بدون آن که بدانی یکباره به دامشان می  افتی. ولی البته برای آن که به 
دامشان بیفتی باید تا نزدیک دامگاه آنان بروی، باید خود را در معرض شان قرار دهی 

یا باید از آنچه زمینه های حضور و وقوع آنان را از بین می برد دوری گزینی.
یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید

شاید که نگاهی کند آگاه نباشید
یعنی وقتی سربه هوایی، تیر نگاهِ کدام محبوب می تواند دل تو را نشانه برود؟

اما ایمان و عشق نیز خود متکی بر امیدند. آن که ایمان می آورد و آن که عاشق می شود 
پیشاپیش باید سرشار از امید باشد. آن که ناامید است نه ایمانی و نه عشقی دل او را 

نمی رباید. پس امید، اصلی ترین ستون ساختار روانی آدمی است.
در سطح اجتماعی نیز چنین است. اگر ارکان هر جامعه ای با شش سرمایه اقتصادی، 
انسانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نمادین قوام می گیرد و می بالد، بدون امید 
اجتماعی، همه آن سرمایه ها از کار می افتند. درواقع امید، نه »سر-  مایه« که 
»مادر- مایه« است. اگر امید نباشد بقیه سرمایه ها هم گویا نیستند. یک فرد ثروتمند 
وقتی سرمایه  اقتصادی خود را به کسب وکار می زند که امیدوار باشد. یک مهندس 
متخصص وقتی سرمایه انسانی خود را در مسیر کارآفرینی به کار می گیرد که امیدوار 

امید و ایمان و 
عشق خودشان 
می آیند، ناگهان 
ظاهر می شوند و 

بدون آن که بدانی 
یکباره به دامشان 

می  افتی

سكوت ملی، امید ملی
 هیچ اقدامی ضد توسعه تر از تخریب امید یک جامعه نیست

یادداشت
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باشد. وقتی افراد با هم برای راه اندازی یک نهاد مدنی یا حزب یا خیریه یا پویش نیکوکاری، دست به همکاری 
می زنند، یعنی دست به تولید سرمایه اجتماعی می زنند، که امیدوار باشند. وقتی یک سرمایه سیاسی دست 
به کنشگری برای اصالح امور کشورش می زند که امیدوار باشد. وقتی یک شخصیت نمادین، در هر حوزه ای، 
دست به تحول می زند که امیدوار باشد. پس در یک کالم، کشوری که در آن امید اجتماعی پایین است، هر چه از 
انواع سرمایه ها نیز داشته باشد، به کارش نمی آید. آن سرمایه ها خاک خواهند خورد و فرسوده خواهند شد چون 

سوخت اجتماعی مهمی همچون »امید« موتور آن سرمایه ها را روشن نخواهد کرد.
همین امروز صبح دوستی مرا به دیدن یک خانه تاریخی بازسازی شده در اصفهان دعوت کرده بود. صاحب اش در 
طول 5 سال با عشق و امید چند میلیارد تومان برای بازسازی آن خرج کرده بود. آن خانه گوشه ای از یک بهشت 
زمینی بود که مالکش آن را به حراج گذاشته است و می خواهد با نصف قیمت بفروشد و پولش را بردارد و از کشور 
برود و طرفه آن که خریداری نیز پیدا نمی کند. آخر خریدار نیز ناامید است از این که بتواند این خانه را به یک مکان 

توریستی تبدیل کند، و از آن کسب درآمد کند، پس چرا بخرد؟
پس وقتی امید تخریب می شود همه چیز تخریب می شود و همه سرمایه ها از کار می افتند. خواه یک شخص 
امیدش را از دست بدهد خواه یک جامعه. و امید تنها سرمایه  ای است که از »هیچ« هم قابل زاده شدن است. همه 
سرمایه  ها برای انباشت شدن نیاز به سرمایه گذاری دارند ولی امید بدون سرمایه گذاری هم قابل تولید است. 
گاهی یک تغییر سیاست در حکومت، یک انتخابات آزاد، یک سخنرانی، یک اطالعیه، یک دیدار، حتی یک لبخند 

می تواند موجی از امید در دل یک جامعه ایجاد کند. و البته عکس آن هم صادق است.
در اوایل مهرماه، یکی از دانشجویان دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان )خانم زهرا امیری اسفرجانی( 
آمده بود تا درباره رساله اش گفت وگو کنیم و اگر نکات اصالحی یا تکمیلی دارم بیان کنم. اما این من بودم که 
از کار او بهره فراوانی بردم. عنوان رساله اش این بود »تبیین و تفسیر امید اجتماعي و تعهد عملي به ارزش هاي 
مردمساالرانه در بین شهروندان أصفهاني«. من آنچه از گفت وگو با خانم امیری درباره امید اجتماعی برداشت کردم 
را این جا به طور خیلی خالصه و به زبان خودم و با آوردن مثالهایی از خودم برای شما می گویم. و برای این کار البته 

از ایشان اجازه گرفته ام.
در وجود هر فرد، دو سطح امید وجود دارد: سطح فردی و سطح اجتماعی. امید در سطح فردی، ریشه روانشناختی 
دارد و از جنس »احتمال« است ولی میزان احتمالش مهم نیست. یعنی فرد یک احساس روانشناختی مطلوب 
دارد که به او القاء می کند که در آینده یک »اتفاق خوب« می افتد. مثال امید یک کشاورز به بارش باران در تابستان 
یک مساله روانشناختی است و بستگی دارد که شخصیت روانی آن کشاورز چگونه باشد. ممکن است با احتمال 
یک درصد بارش در تابستان او همچنان امید جدی به بارش داشته باشد. امید یک پدر و مادر به بازگشت فرزند 
سرباز مفقودشان از جنگ حتی تا سالها پس از پایان جنگ نیز از این جنس است. این امید به زندگی معنا می دهد 
و انرژی روانی برای زنده ماندن را فراهم می آورد. حتی وقتی هیچ کاری نمی شود کرد. یعنی در امید روانشناختی 
ما »احتمال« وقوع پدیده را نمی توانیم تغییر دهیم. البته ممکن است گاهی یک امید روانشناختی حتی با احتمال 
پایین هم موجب انگیزه و تحرک و اقدامی از سوی ما بشود )مثل دعا کردن کشاورز برای باران یا نذر کردن 

پدرومادر سرباز مفقود(.
اما امید اجتماعی، از جنس »امکان« است. یعنی وقتی امید اجتماعی ایجاد می شود، یک امکان، یک فرصت و یک 
حرکت سازنده و رو به جلو از دل آن برای جامعه خلق می شود؛ و هرچه این نوع امید بیشتر باشد این »امکان« و 
»فرصت« جدی تر می شود تا جایی که عمال به وقوع می پیوندد. تشکیل نهادهای مدنی، شکل گیری احزاب، 
شکل گیری مشارکت ها و همکاری های بزرگ اقتصادی، شکل گیری سازمانهای مردم نهاد برای حل و فصل 
مشکالت مختلف اجتماعی و زیست محیطی، مشارکت مردم در گردهمایی هایی عمومی محلی، شهری و ملی که 
برای حل معضالت تشکیل می شود، شرکت درفراخوان های اجتماعی برای نقد و اعتراض های عقالنی و اخالقی به 

برخی عمکردها و ... همه و همه از جنس امید اجتماعی است.
خیلی ساده، امید روانشناختی یک »حس« است ولی امید اجتماعی یک »کنش« است. مثال ممکن است مردم 
اصفهان از نظر روانشناختی خیلی امیدوار باشند که زاینده رود احیا شود، اما این که هیچ حرکت جمعی جدی 
فراگیر برای احیای این رود، برای کاهش برداشت آب از این رودخانه، برای کاهش مصرف آب خانگی و صنعتی و 
کشاورزی، یا برای مقابله با اضافه برداشت مناطق باالدست انجام نمی شود به منزله پایین بودن امید اجتماعی آنان 
است. روستائیانی که حمله می کنند و لوله انتقال آب به یزد را می شکنند از فرط ناامیدی است که چنین می کنند 

اگر امید اجتماعی در آنان باال بود دست به کنشگری جمعی وعقالنی برای اصالح وضعیت می زدند.
با هر کس صحبت می کنیم از مقامات شهری تا دانشگاهیان ومردم عادی، معتقدند که چمن کاری در شهرهای 
ما خطای راهبردی است و این گیاه برای اقلیم ایران مناسب نیست و موجب هدردادن منابع کمیاب آب است و 
همه هم البته امیدوارند که روزی چمن کاری در شهرهای ما پایان یابد. این یک امید روانشناختی است. اما برای 
توقف چمن کاری در شهرهای ایران )که نماد بزرگ هرز دهی یک منبع ملی کمیاب، و نماد عدم عقالنیت مدیریت 
شهری، و نماد انفعال نظام سیاسی در مورد آسیب به منافع ملی است( هیچکس در ایران اقدامی نمی کند و این به 

معنی این است که امید اجتماعی همه کنشگران و ذینفعان پایین است.
هجوم مردم برای رای دادن در انتخابات سالهای ۷۶ و 88 و ۹2 از نوع امید روانشناختی بود، یعنی آنها از نظر 
روانشناختی روزنه ای از امید برای تغییر وضع موجود را در درون خود احساس می کردند، پس به اتکای همان امید 
هجوم بردند تا رای بدهند. اما فقط بعد از انتخابات 13۷۶ بود که آن امید روانشناختی به امید اجتماعی تبدیل شد 
یعنی پس از انتخابات جامعه به سمت تحرک و تحزب و انسجام و همکاری و تاسیس نهادهای مدنی و کنشگری 

فعال رفت.
امید روانشناختی یک دستاورد فردی است ولی امید اجتماعی یک دستاورد اجتماعی است که وقتی شکل 
می گیرد که میل به تغییر در جهت بهبود و پیشرفت در درون بخش بزرگی از جامعه شکل گرفته باشد. و البته هیچ 

کس تا امید روانشناختی نداشته باشد نمی تواند امید 
اجتماعی را هم در خودش ایجاد کند. و برای آن که امید 
روانشناختی فردی به امید اجتماعی تبدیل شود فرد 
باید از این مراحل عبور کند: نخست گرفتار آرزومندی 
»آرزومندی«  درونش  در  که  کسی  باشد.  خویش 
شعله نمی کشد هیچ کنش موثری نخواهد داشت. 
سپس این آرزومندی ذهنی باید تبدیل به اشتیاق و 
»میل عملی به تغییر« شود. این میل عملی به تغییر 
باید به »هدف گذاری« بینجامد. یعنی آن میل به یک 
هدف معین ترجمه شود. آنگاه آن »هدف« به یک 
»برنامه« برای تغییر بینجامد. پس از برنامه ریزی، باید 
»تالشگری« رخ بدهد و البته هر تالشگری، مستلزم 

»مسئولیت پذیری«  است.
این فرایندی است که باید طی شود تا در درون هر فرد، 
امید روانشناختی فردی به امید اجتماعی تبدیل شود؛ و 
خیلی شرایط باید مهیا باشد تا این زنجیره به طور کامل 
در فرد شکل بگیرد. هر عاملی که این زنجیره را بگسلد، 
مانع شکل گیری امید اجتماعی می شود. ممکن است 
عاملی مانع شکل گیری آرزومندی در افراد شود،  یا 
عامل دیگری مانع شکل گیری میل عملی به تغییر 
در فرد شود، یا عاملی مانع برنامه ریزی فرد شود، یا 
عاملی مانع تالشگری او شود. همه این ها تبدیل امید 
روانشناختی به امید اجتماعی را به شکست می کشانند. 
آن مانع ممکن است در درون روان فرد، یا در درون 
افکار او، یا در خانواده، یا در جامعه، یا در فرهنگ، و یا در 
سیاست باشد. فرقی نمی کند از هر جایی می شود مانع 

شکل گیری امید اجتماعی شد.
را  شاگردانش  اجتماعی  امید  معلمی  است  ممکن 
تخریب کند یا پدری امید اجتماعی فرزندش را یا 
امید اجتماعی شهروندانش را. مثال  سیاست مداری 
وقتی چند کنشگر فعال محیط زیست با اتهام های 
سنگین مواجه می شوند، می تواند امید اجتماعی را در 
بخشی از جامعه تخریب کند. یا وقتی یک امام جمعه 
بر علیه احزاب یا نهادهای مدنی سخن می گوید و آنها 
عامل دشمن می نامد یا وقتی روشنفکران و ناقدان 
اوضاع را چنان تیره و تار و بحرانی نشان می دهند که 
گویا دیگر هیچ راهی برای عبور از این بحران ها در پیش 
نیست، همه آنها امید اجتماعی را نشانه رفته اند و همه 

آنها در پروژه تخریب امید اجتماعی مشارکت دارند.
در سالهای اخیر فضای مجازی هم به عاملی برای 
تخریب امید اجتماعی تبدیل شده است. فضای مجازی 
گرچه سرمایه بزرگی برای انسجام اجتماعی و گسترش 
آگاهی ها و بلوغ اجتماعی است اما متاسفانه وقتی به 
دست بی خردان و مسئولیت ناشناسانی می افتد که 
فقط برای شهرت یا قدرت، هر خبر و تحلیلی را در آن 
منتشر می کنند بدون آن که دقت کنند که چه آسیبی 
به امید اجتماعی می زنند، می تواند ضد امید و ضد 
توسعه عمل کند. بسترهای فضای مجازی مانند توئیتر، 
اینستاگرام و تلگرام، امروز می توانند به عنوان بزرگترین 
بسترهای ارتباط اجتماعی، عامل مهم انسجام بخش 
اجتماعی باشند؛ اما متاسفانه نابخردی خیلی از ماها 
این بستر را به سوی کارکردی دوگانه برده است که در 
عین حال که آگاهی بخش است اما ضد امید و گاه ضد 

سرمایه اجتماعی عمل می کند.
اطالعات فقط وقتی ارزشمند است که فرد برای استفاده 
از آنها به یک تئوری یا دستگاه تحلیلی مجهز باشد. 
اگر چنین نباشد، داده ها و اطالعات اضافی، برای فرد 
سرگردانی و پریشانی و ناتوانی در تصمیم به بار می آورد. 

همه سرمایه  ها 
برای انباشت 
شدن نیاز به 
سرمایه گذاری 
دارند ولی امید 
بدون سرمایه 
گذاری هم قابل 
تولید است
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دقیقا مانند معده ای که اگر هر روز از انواع هله هوله در آن بریزیم به هم می ریزد، ذهن ما نیز وقتی در معرض 
هجوم داده های متضاد قرار می گیرد ما را گرفتار پریشانی و سرگردانی و بی اعتمادی می کند. فقط در جوامعی 
که گروههای مرجع اجتماعی حضور جدی دارند و اطالعات سره از ناسره را بازشناسی می کنند و به مردم آگاهی 
می دهند، انبوه اطالعات می تواند به رشد آگاهی اجتماعی کمک کند. در غیر این صورت انبوه اطالعات منجر به 

پریشانی می شود و همین پریشانی هاست که به بداخالقی هایی نیز منجر می شود.
از این گذشته، متخصصان علوم مغزی نشان داده اند که هرچه مغز در معرض اطالعات زیادتر قرار گیرد ظرفیتش 
برای تحلیل کاهش می یابد. چون با ورود هر اطالع جدید به مغز، مغز یک بار باید همه داده های قبلی را با این داده 
جدید هماهنگ کند و این، هم زمان بر و هم انرژی بر است و به همین خاطر مغز مجبور است بیشتر ظرفیت و 
انرژی خود را برای این داده آمایی به کار بگیرد و بنابراین فرصتی برای تحلیل و تعلیل و تعمیق داده ها پیدا نمی 
کند. بنابراین ما ایرانیانی که هر روز با هجوم خرد کننده اطالعات و اخبار نگرانی آور درست و نادرست روبه رو 
هستیم، نه تنها امید اجتماعی مان ذره ذره آب می شود بلکه فرصتی برای آن که دانش  خود و توانایی تحلیلی خود 
برای شناخت دقیق تر اوضاع را باال ببریم پیدا نمی کنیم. به همین خاطر است که فضای مجازی ما انباشته از دعوا و 
تخاصم است. چون کسی تحلیل ندارد، همه اخبار و اطالعات دارند و می خواهند با زور همان اخبار، طرف مقابل را 

مجاب یا محکوم کنند.
متاسفانه جدای از این که بسیاری از افراد یا گروهها، خبرهای وحشت زا و نگرانی آور از فساد و بی اخالقی و ظلم را 
به راحتی در فضای مجازی منتشر می کنند، خیلی از روشنفکران و نخبگان نیز بدون توجه به این ضعف فضای 
مجازی، انواع تحلیل های بدبینانه خود را نیز به سادگی در فضای مجازی منتشر می کنند. و باز متاسفانه از آن جا 
که ضدیت با حکومت یا دولت و نقد ساختار سیاسی، هویت آفرین شده است، بسیاری از روشنفکران و نویسندگان 
ما برای کسب آن هویت، چنان در ضدیت و نقد پیش می روند و چنان سیاه نمایی می کنند که نتیجه طبیعی 
آن تخریب امید اجتماعی خواهد بود. هر خبرنادرست یا نامناسب یا هر تحلیل ناامیدی آور، هر بار که در فضای 

مجازی رد و بدل می شود می تواند به سان یک تیر زهرآلود، آگاهی و امید اجتماعی را نشانه رود و تخریب کند.
راستی ما کدام خبر را در چه حوزه ای تا کنون منتشر نکرده ایم؟ و راستی ما کدام تحلیل از کدام بخش از ضعف 
یا فساد نظام تدبیر را علنی نکرده ایم و از آنها که منتشر کرده ایم کدام یک بر روی بهبود واقعی وبلندمدت )نه 
اقدمات تسکینی( موثر بوده است؟ فکر نمی کنیم ما داریم با این حجم انبوه تولید و انتشار اطالعات، هم جامعه را به 
سوی کرختی روانی سوق می دهیم و هم مسئوالن را مصونیت می بخشیم؟ چون عمال همه مسئوالن می بینند 
در تمام حوزه های دیگر اوضاع چنان بد است که اگر روزگاری خطاکاری آنها نیز آشکار شود مشکلی ایجاد نمی 
شود. یعنی از یک سو داریم جامعه را کرخت می کنیم و حساسیت  های آن را نسبت به مشکالت و خطاها کاهش 

می دهیم و از سوی دیگر هم مصونیت برای مقامات دستگاههای مختلف ایجاد می کنیم.
به گمان من جامعه ما تقریبا همه آنچه را باید از فساد و ناکارآمدی و بی عدالتی نظام تدبیر کنونی بداند، می داند 
و همه آنچه نویسندگان و روشنفکران و صاحب نظران باید بگویند گفته شده است. گفتن بیش از این، تنها به 
فرسودگی ما می انجامد. اکنون زمان عمل است باید منتظر بمانیم و به نظام تدبیر فرصت بدهیم تا خودش را 
باز یابد شاید تصمیم بگیرد خود را اصالح یا متحول کند. نظام تدبیر ما لجوم است. هر بخشی را که جامعه و بویژه 
روشنفکران روی ان دست بگذارند و بخواهند اصالح شود همان جا را محکم می چسبد و نمی گذارد اصالح شود. ما 
با نقد زیاد و فشار زیاد و هجوم اخبار، حکومتیان را به آتش نشانانی تبدیل کرده ایم که هر روز باید آتش یک جایی 
را خاموش کنند. اندکی به آنها فرصت بدهیم شاید به خود آمدند و تصمیم به اصالح گرفتند. می دانم که عزیزانی 
خواهند گفت تا فشار اجتماعی نباشد حکومت اصالح نمی شود اما این جنس از فشار اجتماعی که ما در فضای 
مجازی داریم، ظرفیت اصالحش بر روی حکومت بیش از این نیست، اما ظرفیت تخریبخش برای امید اجتماعی 
خیلی زیاد است و یادمان نرود که وقتی ذخیره امید اجتماعی کامال پایان یافت فقط یک انتخاب می ماند: نابود 
کردن و درهم ریزی همه چیز. و البته این »همه چیز« فقط شامل چیزهای بد نمی شود بلکه خوبی ها و داشته ها و 

سرمایه ها هم در این درهم ریزی و تخریب، نابود می شوند.
همان گونه که در آغاز این نوشته گفتم، ظرفیت امید از هر دو جنس روانشناختی و اجتماعی اش در من خیلی 
باالست. اما تأمل در مورد نقش امید در زندگی اجتماعی، و تذکرات و نکاتی که در ماههای اخیر برخی دوستان یا 
حتی غریبه ها در مورد نوشته های من بیان کردند، باعث شد تا من به یک خطای راهبردی در کار خود پی ببرم؛ و 
آن این که نوشته های من گرچه به پشتوانه امید روانشناختی و اجتماعی باالیی که در خود من وجود دارد نوشته 

می شوند، اما اغلب آنها در ذات خود منجربه ناامیدی اجتماعی می شود.
نزدیک به ده سال پیش دکتر احمدی میدری )اقتصاددان( در نشستی گفت »رنانی یأس را تئوریزه می کند«. 
من آن روز این سخن را جدی نگرفتم. در سال های گذشته بارها از دوستان مختلف نکاتی در این مورد شنیدم اما 
از کنارش گذشتم تا این که در یک سال اخیر عالئم جدی در این مورد دریافت کردم. هم دکتر حمیدرضا و هم 
دکتر محمدرضا جالیی پور )جامعه شناس( گفته اند تحلیل های رنانی، ضد امید و سیاه نمایانه است. وقتی نوشته 
" فردا اول خلقت است" را در نقد نظام آموزشی کنونی نوشتم، معلمی برایم نوشت که این نوشته تو نه تنها ما 
معلمان را تخریب می کند بلکه خانواده ها را هم ناامید می کند. پدر و مادر متوجه می شوند که این نظام آموزشی 
چقدر مخرب است در حالی که هیچ گزینه جایگزینی در دسترس آنها نیست و این، امید آنها را تخریب می کند. 
وقتی یادداشت" وستا قادر، یا روح سرگردان ملی" را نوشتم عزیزی نوشت تو در این نوشته یاد وستا قادر را زنده 
کردی اما عمق وحشتناک یک جامعه غفلت زده و ناسپاس را هم عریان کردی و نشان دادی که هیچ امیدی نباید 
داشت که اگر برای جامعه خودت هزینه دادی و فداکاری کردی این جامعه قدر تو را بداند و سپاسگزار باشد. 
وقتی" نجیبی در اسارت نانجیبی" را منتشر کردم کسی نوشت رنانی برای استیفای حقوق از دست رفته یک نخبه 
مهاجر، تمام حیثیت ملی ایرانیان را زیر سوال برده است و آنها را نژادپرست و پایمال گر حقوق ضعیفان نشان داده 
است و این، امید جوانان به این کشور را تخریب می کند. و البته از این دست نقدها بسیار داشته ام. مدتی پیش نیز 

دوستی گفت استاد مصطفی ملکیان )فیلسوف اخالق( 
نیز نوشته های مرا ناامید کننده دانسته اند. و البته 
دوستان مشفق دیگری نیز نوشته های مرا از منظرهای 
دیگر علمی و اخالقی نقد کرده اند که از همه آنها عمیقاً 

سپاسگزارم.
تقریبا حجت بر من تمام شده است که این آدمی که 
برای خودش مخزن امید است، کارکرد اجتماعی اش 
بزرگ  البته خطایی  این  و  است  ناامیدی  پراکندن 
است. بشکند قلمی که امیدکش باشد. هیچ اقدامی 
ضد توسعه تر از تخریب امید یک جامعه نیست؛ و این 
گناه از من که تمامی کنشگریهای فکری و اجتماعی ام 
را حول مساله توسعه ساماندهی می کنم، و رسالت 
روشنفکران را عالوه بر آسیب شناسی وضع موجود، 
آینده می دانم،  به  نسبت  امیدآفرینی  و  افق گشایی 

خطایی نابخشودنی است.
خالصه ی سخنم این است که برای این که »امید ملی« 
بازسازی شود نیازمند آنیم که دستکم برای مدتی 
دست به »سکوت ملی« بزنیم. با سکوت ما هیچ چیزی 
از دست نمی رود و هیچ خبری نمی شود. جامعه ما 
بیش از نیاز به دانستن اخبار، نیازمند فرصت تفکر است، 
نیازمند فرصت گفت وگو و نیازمند فرصت برای آرامش 
است. ما جامعه ای ناصبور، ناآرام و نگران را داریم با انبوه 
خبرها و تحلیل های یأس آور بمباران می کنیم. فرصت 
بدهیم مردم تنفس کنند، فرصت بدهیم مردم آرامش 

بگیرند. در آرامش عقل ها هم بهتر کار می کنند.

امید اجتماعی، 
از جنس 
»امکان« است. 
یعنی وقتی 
امید اجتماعی 
ایجاد می شود، 
یک امکان، یک 
فرصت و یک 
حرکت سازنده 
و رو به جلو از 
دل آن برای 
جامعه خلق 
می شود
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با توجه به اینکه بیشترین تمرکز بخش خصوصی ما روی ترید و تجارت فرآورده های نفتی و خام است از این رو به نظر 
می آید شرکت های فعال در بخش خصوصی حوزه نفت و گاز و انرژی باید به یک هم افزایی مشترک دست یابند تا هم به 

منافع خود شان برسند و هم بتوانند منافع ملی را تامین کنند.

متاسفانه درحال حاضر این هم افزایی، چندان در میان شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه نفت  و گاز و انرژی 
دیده نمی شود. در بسیاری از مواقع نیز با یکدیگر رقابت دارند و موازی کاری زیادی در بین آنها دیده می شود. باید تاکید 
کرد، این رقابت ها در مجموع برای منافع ملی و منافع این بخش مناسب نیست. ضمن اینکه با توجه به اینکه بخش 
خصوصی ما از توان مالی باالیی نیز برخوردار نیست، اگر هم افزایی وجود داشته باشد می توانند توان تولید و رقابت پذیری 
را در میان سایر کشورها و همچنین شرکت های بزرگ نفتی و گازی دنیا باال ببرند که متاسفانه درحال حاضر این امکان 

وجود ندارد.
در توضیح بیشتر این مسئله باید گفت، بخش خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز به برای تامین محصوالت مورد نیاز 
خود، به شرکت ملی نفت وابسته هستند به این معنا که اگر شرکت ملی نفت و گاز ایران اراده کند، به بخش خصوصی 
محصول بدهد این بخش مشکلی در تامین محصول خود ندارد؛ اما اگر به هر دلیلی از ارائه محصول به بخش خصوصی 
امتناع ورزد، این بخش بدون شک به چالش خواهد افتاد. بنابراین تا زمانیکه نتواند تصمیماتی جدای از تصمیمات دولت 

بگیرند، چندان برای شرکت نفت امیدبخش نخواهند بود.
از این رو اگر به جای - رقابت بخصوص در قیمت تمام شده ای که به بازار عرضه می کنند- بتوانند یک کنسرسیوم 
تشکیل دهند، طبیعی که شرکت نفت هم بیشتر از این بخش استقبال و استفاده بیشتری خواهد کرد و به نوعی این 
بار بخش دولتی به بخض خصوصی وابسته می شود. از سوی دیگر، کنترل محصوالت بیشتری را نیز در دست خواهند 

داشت که این موضوع می تواند توان رقابت آنها را با شرکت های بزرگ بین المللی باال ببرد. 
اما در حال حاضر قواعد بازی به گونه ای است که اگر شرکت ملی نفت نخواهد مواد اولیه این بخش را تامین کند و 

ازآنجایی که توان  عملیاتی در بازارهای بین المللی را هم ندارد بدون شک این بخش با چالش جدی رو برو خواهد شد.
البته جدای از بخش صادرات فراورده های نفتی، بخش صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور نیز وجود دارد 

که دست بخش خصوصی در آن قسمت بازتر است و 
استقالل بیشتری می تواند از خود نشان دهد. همچنین 
در این قسمت بخش خصوصی ما از توانمندی باالیی 
نیز برخوردار است و تامین سرمایه نیز در این حوزه برای 

بخش خصوصی راحت تر خواهد بود. 
ازسوی دیگر با توجه به اینکه درحال حاضر کشور در 
قدرتمند  خصوصی  بخش  دارد  قرار  تحریم  شرایط 
می تواند هم در زمینه صادرات و هم در زمینه ارزآوری 

دولت را یاری دهد.
نکته دیگر بحث تامین مالی هزینه های بخش خصوصی 
و بازار بورس است که باید مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد 
من بازار بورسی که اکنون در کشور فعال است با تعریف 
درست آن تفاوت دارد؛ درواقع بازار بورس در کشور ما به 
نوعی بازار حراج است. حتی از آنجایی که مسئولین دولتی 
حاکم بر بورس، عالقه دارند حجم عملیاتی این بازار را 
باال ببرند، فشار را روی عرضه  کننده می آورند تا قیمت را 
کاهش دهند. به طور معمول در بازارهای حراج دنیا، برای 
کاالها قیمت پایه ای اعالم می شود و قیمت نهایی باالتر 
از آن قیمت پایه است. درحالی که در بورس ما پافشار بر 
این است که عرضه کننده قیمت نهایی را حتی از قیمت 
پایه نیز پایین تر آورد. این به این معنا نیست که ما بگوییم 
بورس ما شفاف نیست؛ اتفاقا شفاف هم هست. اما کارکرد 
ان بیشتر شبیه بازار حراج است و حتی این حراج هم به 

خوبی انجام نمی گیرد . 
تا زمانی که بورس دولتی باشد بدون شک به نتایج خوبی 
نخواهیم رسید. زیرا بورس ما توسط دولت و وزارت اقتصاد 
اداره می شود و بورسی نیست که مانند باقی کشورهای 

دنیا، توسط دستگاه های مالی اداره شود. 

هم افزايی دولت و بخش خصوصی
  بخش خصوصی به سمت تشکیل کنسرسیوم ها حرکت کند

معاون پیشین وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی می گوید، بخش خصوصی در 
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از توانمندی باالیی برخوردار است و البته 
تامین سرمایه نیز در این حوزه برای بخش خصوصی راحت تر خواهد بود. متن 
سخنرانی دکتر محسن قمصری، در همایش راه کارهای افزایش تعامل بین دولت و 

بخش خصوصی را می خوانید؛ 

محسن قمصری 
معاون سابق 

وزیر نفت در امور                 
بین الملل و بازرگانی

 بخش خصوصی 
قدرتمند 

می تواند هم در 
زمینه صادرات 
و هم در زمینه 

ارزآوری دولت 
را یاری دهد

دیدگاه
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 بانک ها در 
سال تولید ملی 
به جای کمک به 

تولیدکنندگان با 
اخذ بهره ۲۴ الی 
۳۰ درصدی، آنها 

را در تنگنای مالی 
قرار می دهند 

بازگو کردن مشکالت ریز و درشت صنعتگران برای مسئوالنی که سالهاست 
گوش هایشان از این حرف ها پر شده کاری بیهوده به نظر می رسد! اما اگر 
همزمان با فرارسیدن روز صنعت به مشکالت متعدد فعاالن این حوزه نپردازیم، 
باید پرسید چه زمانی برای بازگو کردن این مسائل مناسب تر است؟! اینها 
بخشی از حرف های مسعود صرامی است. بنیانگذار اصفهان سیتی ستنر و 
شهرک سالمت. مردی که از دل صنعت اصفهان آمد و پیشران حضور بخش 

خصوصی و توسعه شهر اصفهان شد.

 نوسان:اگر موافق باشید ابتدا به توصیف وضعیت فعلی صنعت استان بپردازیم...
پیش از آن باید اشاره کنم متاسفانه خصلت ناپسند شعارزدگی سال هاست گریبان جامعه ما را گرفته 
است. ما ایرانی ها آنقدر که حرف می زنیم به حرف ها و شعارهایمان عمل نمی کنیم. با غرور از فرهنگ 
2500 ساله صحبت می کنیم درحالی که پاهایمان را جلوی بزرگترها دراز می کنیم. خودرویمان را 
دوبله پارک می کنیم و یا در سال تولید ملی به جای معرفی کاالی با کیفیت کاالی بی کیفیت تولید 
کرده و به خریدار تحویل می دهیم! متاسفانه این شعارزدگی در میان مسئولین هم وجود دارد. آنها 
برخالف وعده ها در حمایت از صنعت به گونه دیگری رفتار می کنند. مثال بانک ها در سال تولید ملی 

به جای کمک به تولید با  اخذ بهره 24 الی 30 درصدی بدتر آنها را در تنگنای مالی قرار می دهند. 
 نوسان: درددل های شما در این زمینه فراوان است...

بله...موضوع از این هم فراتر است. واحد تولیدی ما "برنا باطری" با 3۷ سال سابقه یکی از بزرگترین 
و مجهزترین کارخانه های تولید باطری در ایران است که سال قبل واحد نمونه کشوری شد. در 
این مجموعه عالوه بر تولید باطری، یکی از 24 مواد اولیه آن که پوسته و در پالستیکی است را هم 
تولید می کنیم از این رو بزرگترین کارخانه تولید پالستیک استان نیز به ما تعلق دارد. برای تولید این 
محصول نیاز به ماده پ.پ که تولید پتروشیمی است، داریم. این ماده در بازار به شکل آزاد 20 تومان 
و در بورس 10 تومان فروخته می شود. از سوی دیگر اولین شرکتی هم هستیم که کد خرید از بورس 
را داریم. اما متاسفانه چند وقتی است هنگامی که به بورس مراجعه می کنیم شاهد حذف کدمان 
هستیم! ساعت 10 صبح تا یک بعدازظهر نماینده مان را به سازمان صمت می فرستیم و آنجا اعالم 
می کنند کد شما فعال است. اما هرچه در بورس دنبال کدمان می گردیم غیرفعال است. ساعت 1 بعد 
از ظهر هم که کد ما در بورس فعال می شود، بورس تعطیل می شود! این درحالی است که کاالی ما را  
به تعاونی دیگری که کارش خرید پشم گوسفند است و دفتر اداری هم ندارد می فروشند. نیم ساعت 
بعد هم از بورس بیرون می آید و حواله را به ما 20 تومان واگذار می کند. نکته مهم اینکه تمام مقامات و 
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در حال خودزنی هستیم
 مسئوالن خودشان را به خواب زده اند!

مسئولین دولتی هم از این موضوع باخبرند. اما سکوت می کنند و هیچ قدمی برای 
حذف این دالل بازی ها برنمی دارند. این مسئله باعث می شود میلیاردها تومان پول 
کارخانه دار از بین برود. شکی نیست زمانی که مواد اولیه را با قیمت گران می خریم 
ناچار می شویم محصول را نیز با قیمت گران تری به مصرف کننده بفروشیم. در 
این زمان سازمان حمایت از مصرف کننده که روی کاالی ما با توجه به قیمت مواد 
اولیه ای که از بورس با کد اقتصادی باید خریداری کنیم قیمت گذاری می کند، 
معترض می شود. ازاین رو تولیدکننده ناچار است از کیفیت کار خود بکاهد تا تفاوت 

قیمت را جبران کند.
 نوسان: و همه اینها را به دلیل کوتاهی دولت می دانید...

بله کامال. متاسفانه چندی است دولت به بهانه تامین برق شهرهای گرمسیر 
بعدازظهرها برق واحدهای صنعتی را قطع می کند. اما از آن سو شاهد فروش برق 
به کشورهای اطراف هستیم. بازهم باید پرسید سهم تولیدکننده چه می شود؟ از 
تمام این موارد که بگذریم در بسیاری از ماه های سال از جمله همین خرداد گذشته 
از 30 روز کاری تنها 18 روز کارخانه ما کار کرد و 12 روز دیگر به بهانه های گوناگون 
از جمله تعطیالت رسمی و...، دولت کارخانه ها و ادارات را تعطیل کرد. این درحالی 
است که دولت از تولیدکننده می خواهد حقوق روزهایی که کارگر کار نکرده را هم 

به او بدهد. به نظر شما چه اتفاقی رخ می دهد؟
 نوسان: اکنون این مشکالت را به طور مستقیم به گوش مسئوالن 

رسانده اید؟
بله. در زمانی که آقای مهرعلیزاده استاندار اصفهان بود در نامه ای به ایشان نوشتم 
حاضر هستیم تعطیالت میانی را کار کنیم و از سود آن روز یک مدرسه یا مرکز 

درمانی در نقاط محروم و مورد نیاز بسازیم. 
 نوسان: کارخانه شما )برنا باطری( در سال  با ۳۷ سال سابقه واحد نمونه 

کشوری شناخته شد. این موفقیت چه اثری در روند کارتان داشت؟
متاسفانه این مسئله نیز به هیچ عنوان به نفع تولیدکنندگان نیست. وقتی واحد 
تولید، واحد نمونه معرفی می شود افراد سودجو به فکر سوء استفاده از آن می افتند. 
به عنوان نمونه دوسال پیش فردی که در صفحه نیازمندی های روزنامه ها آگهی 
فروش فاکتور با کد و یا بدون کد اقتصادی را داده بود فاکتور شرکت ما را به مبلغ 5 
میلیارد تومان جعل کرد که 400 میلیون آن ارزش افزوده بود و 200 میلیون هم از 
فرد خریدار که این فاکتور جعلی را از او خریداری کرده بود دریافت کرد! نکته مهم 
این است که  سیستم قضایی نیز این افراد جاعل را می شناسند اما اقدامی برای 
دستگیری آنها نمی کنند. او این فاکتور را بدون اینکه ما در جریان باشیم جعل 
می کند و بازرس اداره دارایی هنگام بررسی دفاتر ما اعالم می کند، شما کتمان 
درآمد داشته اید! به این دلیل که یک فروش 5 میلیاردی داشته اید. درحالی که 
اصال چنین فروشی واقعیت ندارد. جالب اینکه هم سیستم قضایی ما این افراد 
می شناسند و هم اداره دارایی!. اما دارایی برای اینکه کار خودش را راحت کند به 
کارخانه دار فشار می آورد.  این درحالی است که ما اعتراض می کنیم. از لحاظ قانونی 
هم برنده می شویم اما به قوه قضاییه فشار آورده می شود که اگر فالن کارخانه دار 
برنده شود سایر کارخانه دارها هم می توانند اعتراض کنند.  از سوی دیگر تصورشان 
این است که اگر حساب های شخصی من را ببندند، من ناچار می شوم این پول را 
بدهم که در واقع نوعی اخاذی است. بعد ناگهان من مطلع می شوم حساب ها بسته 
شده؛ از گمرک نمی توانم اجناسم را ترخیص کنم و هزار اتفاقی که شاید مردم از 
آنها خبر ندارند. از طرفی می روم به اداره دارایی که چرا حساب های شخصی من 
بسته شده؟ جواب می دهند ما فکر می کردیم این مجموعه به نام آقای صرامی 
است! مگر قانون فکر کردنی است؟ اگر هم بخواهم شکایت کنم همگی برای زمین 
زدن من تالش می کنند. واقعا باید بگویم مسئولین ما خواب هستند. کدام حمایت 
از تولیدکننده؟! ما در حال خودزنی هستیم. ترامپ اگر این مسائل را بداند ناوهایش 
را از خلیج فارس می برد چون ما آنقدر برای نابودی هم تالش می کنیم که نیازی به 
ناو جنگی نیست. البته این را هم بگویم که رییس جدید دارایی اصفهان تفاوت های 
بسیاری را بوجود آورده و سعی دارد طوری با معدیان رفتار شود که أنها ترغیب به 

پرداخت تعهدات خود شوند و دست سوء استفاده کنندگان را کوتاه کند.

فصل سوم

اقتصاد بازار
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     مجتبی مالاحمدی
بر صنعت کشور، امسال نسبت به سال گذشته شرایط سخت تری گذشت.  
تحریم هایی که از آبان ماه آغاز شد و اثر خود را در پایان سال گذاشت. از 
سوی دیگر،  قیمت ها بسیار باال رفت و مواد اولیه واحدها گران شد؛ در نتیجه  
تعداد زیادی از واحدها در حال تعطیل شدن هستند و یا با ۲۰ تا ۳۰ درصد 
ظرفیت تولید به فعالیت ادامه می دهند و در این شرایط هرچه پیش تر برویم 
وضع صنعت بدتر نیز خواهد شد. شرایط ارزی کشور مشهود است و در مسأله 
واردات تنها مسیرهایی خاص باقی مانده است. در این شرایط هزینه ها چند 
برابر می شود؛ تحریم ها فشار زیادی می آورد و از سوی دیگر خودتحریمی و 
تحریم های داخلی به دشمنان کمک می کند؛ در حالی که اگر به جای فشار 
همه به کمک تولید بیایند ضریب مقاومت کشور به شدت افزایش خواهد 

یافت.

صنعت  فعلی،  شرایط  به  توجه  با 
کشور نیاز به حمایت بیشتری دارد. 
قیمت تمام شده کاالها باالست و 
گونه ای  به  مردم  اقتصادی  شرایط 
نیست که بتوانند چنین کاالهایی را 
خریداری کنند. البته افزایش قیمت 
ارز ورود کاالی قاچاق و واردات را 
با چالش مواجه کرده و بازار داخل 
برای کاالهای ایرانی فراهم است اما 
در مجموع صنعت کشور اوضاع و 
احوال خوبی ندارد. به عنوان مثال 
سازمان امور مالیاتی استان اصفهان 
در سال ۹8 تعامل بسیار خوبی را 
با تولیدکنندگان شروع کرده و به 
بهانه سال رونق تولید در یک بسته 
حمایتی مواردی را که می توانسته به 
تولیدکنندگان کمک کند ارائه کرده، 
این بسته در شورای گفت وگو تصویب 
بلندی در حل مسائل  گام  و  شده 
محسوب  تولیدکنندگان  مالیاتی 

می شود. 
تقسیط،  موضوعات  بسته  این  در 
اقتصادی،  فعاالن  دفاتر  پذیرش 
پاسخگویی به استعالم ها، بخشودگی 
جرائم مالیاتی مطرح و راه حل هایی 
ارائه و در حوزه گمرک نیز اقدامات 

بسیار خوبی انجام شده است.
در حوزه بانکی باید اتفاقات مثبت 
مشابهی رقم بخورد؛ چراکه شرایط 
نیست.  مناسب  تولیدی  واحدهای 

امروز واردکننده مجبور است عالوه بر پرداخت کامل هزینه کاالی وارداتی به بانک، 35 
درصد این مبلغ را به عنوان وثیقه و ضمانت ارائه برگه سبز در بانک به صورت نقدی بلوکه 
کند، این در حالی است که می توان وثیقه را به صورت چک یا سفته دریافت کرد و در 
شرایطی که واحدها به سختی تأمین در گردش انجام می دهند، ضرورتی به دریافت پول 
نقد نیست. اما بانک تمام مبلغ را در مدت 4 تا 5 ماهی که ترخیص کاال از گمرک زمان 

می برد بلوکه می کند.
بانک مرکزی طی بخشنامه ای بانک ها را ملزم کرده تا برای هرگونه حواله )LC( برابر 
35 درصد مبلغ حواله به عنوان ضمانت ارائه برگه سبز دریافت شود تا پس از ترخیص 
کاال مشخص شود آیا واردکننده کاالیی را که در ازای آن ارز دریافت کرده وارد کرده یا 
خیر! در بخشنامه صراحتاً بر لفظ ضمانت تأکید شده و طبق قانون ضمانت می تواند از نوع 
چک، سفته، وثیقه و مشابه آن باشد. اما بانک ها به دلیل کمبود منابع ضمانت را منحصر به 
وجه نقد می دانند و در چنین شرایطی واردکننده باید در ازای واردات یک میلیون دالری 
عالوه بر پرداخت 12 میلیارد تومان پول نقد برای اصل پول باید 4.2 میلیارد تومان به 

عنوان ضمانت تا زمان ترخیص کاال نزد بانک نگه دارد.
در شرایط اقتصادی امروز و وضعیت تحریم چنین تصمیماتی به تولید ضربه می زند و اثر 
آن در راستای اهداف ترامپ است، شکی نیست کسی که این قانون را تصویب می کند و 
چنین پولی را از تولیدکننده می گیرد در همان سنگری نشسته که رئیس جمهور آمریکا 
نشسته است، چه ضرورتی دارد تولیدکننده ای که کارخانه و جایگاه اجتماعی دارد و برای 

صدها نفر اشتغال ایجاد کرده مجبور شود برای تضمین به بانک پول بدهد؟
از سوی دیگر باید به مسأله تمدید تسهیالت توجه شود. در طول یک سال گذشته به 
دلیل شرایط اقتصادی بدی که پیدا کردیم دولت ساختار مالی شرکت ها را بهم زده؛ به 
عنوان مثال من تولیدکننده که روزی یک میلیون دالر 3500 تومانی به بانک بدهکار 

بودم امروز در اثر نوسانات نرخ ارز 
13.5 میلیارد بدهکار هستم و این 
10 میلیارد تومان اختالف ساختار 
مالی شرکت من را بهم زده، مقصر 
این موضوع من نبوده ام، من با این پول 
ماشین آالت و مواد اولیه وارد کرده ام تا 
در کارخانه اشتغال ایجاد کنم اما امروز 
چهار برابر آن را باید پس بدهم و بانک 
این ساختار را زیان ده می داند چرا که 

تصور می کند من ضرر کرده ام.
اتاق بازرگانی ظرف مدت دو ماه 4۶ 
بخشنامه در خصوص ارز صادر کرده، 
این که هر روز بخشنامه جدیدی صادر 
شود تولیدکننده را سردرگم می کند، 
سیستم اداری نیز نمی تواند خودش 
را با این تغییرات تطبیق دهد، هنوز 
بخشنامه قبلی به دست تولیدکننده 
نرسیده که بخش نامه جدیدی آن 
را لغو می کند و این نشان از آن دارد 
که تصمیم گیران در مجلس و دولت 
سردرگم و دستپاچه شده اند که دلیل 
آن سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی 

قبل از رسیدن به تحریم ها بود.
دولت 24 ساعت قبل از شروع مرحله 
جدید تحریم ها طی بخشنامه ای از 
راهکار  ارائه  برای  اقتصادی  فعاالن 
پیرامون تحریم ها دعوت کرده؛ این 
جلسات باید یک سال قبل برگزار 
بخش  نظرات  از  دولت  اما  می شد 
بخشنامه ها  تنظیم  در  خصوصی 
استفاده نمی کند و آنان را نامحرم و در مقابل خودش می بیند. امروز بهترین فرصت است 
تا دولت از راهکارهای بخش خصوصی استفاده کند، دولت باید همگام با مردم به کمک 
بخش خصوصی بیاید، دولتی ها نباید تصورکنند که تحریم ها فقط برای بخش خصوصی 

و مردم است.
علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این که مسؤوالن مردم و بخش خصوصی 
را دریابند اما چنین عزمی در مسؤوالن دیده نمی شود، استاندار اصفهان مشکالت 
واحدها را تا جایی که در توان مدیران استانی است حل می کند اما 80 درصد مشکالت 
واحدهای صنعتی ناشی از قوانین کشوری است و نیاز است برخی قوانین مصوب که در 

کشوهای مدیران خاک می خورد عملیاتی شود.
در حوزه نساجی از آن جا که در طول 30 سال گذشته نرخ افزایش قیمت ارز با تورم برابر 
نبود و هرسال 20 تا 25 درصد تورم داشتیم، اما دالر هزار تومانی چهار سال ثابت ماند 
و بعد از جهش دو هزار تومانی شش سال ثابت می ماند، واردکننده تورم 20 درصدی را 
نداشت و در نتیجه آن قیمت کاالی قاچاق و کاالی وارداتی کمتر از قیمت تمام شده 
تولیدکنندگان پارچه بود، به همین دلیل فعاالن صنعت نساجی نمی توانستند در قیمت 

با جنس خارجی رقابت کنند، قیمت دالر واقعی نبود و دولت به دالر یارانه می داد.
وقتی قیمت دالر به حدی رسید که امکان واردات فراهم نیست، بازار به اجناس تولید 
داخل متمایل شده و تولیدکنندگانی که از لحاظ کیفیت با کاالی خارجی رقابت 
می کردند توانستند بازار داخل و کشورهای همسایه را کسب کنند، اما اگر جلوگیری از 

ورود کاالی قاچاق که امسال به خوبی دنبال می شد رها شود به خانه اول بازمی گردیم.
از دولتمردان خواهش می کنم دست در دست بخش خصوصی بگذارند؛ چرا که آینده 
این کشور و اقتصاد را می توان با کمک بخش خصوصی ساخت. تحریم ها بی تأثیر نیست 

اما می شود دست به دست هم داد و آثار آن را کمتر کرد.

تصمیماتی که به تولید ضربه می زند
 تحریم ها بی تأثیر نیست؛ اما می شود آثار آن را کمتر کرد
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رضا چینی معتقد است، قوانین باید حال صنعت را بهترکنند!  البته استاندار 
اصفهان با برپایی جلساتی با واحدهای صنعتی سعی در رفع مشکالت دارد، اما 
اینها جوابگوی رفع چالش های موجود نیست. نایب رییس کانون انجمن های صنفی 
کارفرمایی استان اصفهان خاطر نشان می کند، امروز کشور در تحریم است و این 
شرایط مشکالت خاصی را برای بخش تولید ایجاد می کند. او تاکید دارد،  در مجموع 

شرایط سختی برای صنایع بوجود آمده است.

استان اصفهان بیش از دو دهه است 
که در حوزه صنعت خوش درخشیده 
و توانسته به یکی از قطب های صنعت 
حوزه  این  اما  شود.  تبدیل  کشور 
حساس و اثرگذار که جمع زیادی از 
فعاالن اقتصادی استان و حتی کشور 
را با خود درگیر کرده این روزها حال 
و روز خوبی ندارد. نوسانات شدید 
اقتصادی در یکی دو سال اخیر، اشاعه 
ناامیدی و یاس در میان فعاالن این 
حوزه و از همه مهمتر تحریم های پی 
در گی خارجی علیه ایران این حوزه 
مهم را تحت تاثیر زیادی قرار داده و 
مشکالتی را برای فعاالن این حوزه 

ایجاد کرده است. 
از  نوسان  با  رضا چینی در گفتگو 
اهمیت تحریم ها و نقش آنها در حوزه 
اقتصاد و صنعت می گوید. به اعتقاد او 
علیرغم اینکه دولت بعد از سال ها نرخ 
دالر را آزاد کرد و گام هایی در واقعی 
سازی نرخ ارز برداشت و انتظار بهبود 
اوضاع وجود داشت، اما این گونه نشده 
و تمام صنایع کشور درگیر مشکالت 
خاص خود شده اند. هرچند تعدادی 

از واحدهای صنعتی کشور حتی در دوران تحریم، با مدیریت مناسب گام های مثبتی در 
توسعه صادرات خود برداشته اند، با این وجود امروز در شرایط تحریم در مسائل بانکی و 

جابجایی پول دچار مشکل شده ایم.
معاون کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اصفهان  ادامه می دهد: از سوی دیگر 
برخی قوانین دست و پاگیرکشور مشکالت را برای بخش صنعت دو چندان کرده و با 
وجود مصوباتی که برای بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، این قانون هنوز عملیاتی 

نشده و وضعیت صنعت و تولید را سخت تر کرده است.
او با انتقاد از اینکه در اصفهان قوانین 120 درصدی اجرا می شود، می گوید: متاسفانه 
بخشهای مالیاتی به برخی واحدهای ما فشار می آورد و در بحث صادرات هنوز قوانین و 
شرایط دست و پاگیر وجود دارد و تنها افراد به طور پراکنده توان صادرات اجناس خود را 
دارند، اما این امکان برای واحدهای مطرح وجود ندارد و این موجب شده به مرور برندهای 

صادراتی خود را در دنیا از دست بدهیم.
چینی با تاکید بر اینکه قوانین باید حال صنعت را بهترکنند، می گوید: البته استاندار 
اصفهان با برپایی جلساتی با واحدهای صنعتی سعی در رفع مشکالت دارد، اما اینها 
جوابگوی رفع چالش های موجود نیست و به نظر می رسد باید با دسته بندی مشکالت 
توسط تشکل های صنعتی، موارد برای رفع در اختیار مدیران صنعتی و همچنین 

مدیریت استان قرار گیرد.
او با بیان اینکه خوشبختانه واحدهای صنعتی وNGO های اصفهان با نمایندگان 
مجلس مرتبط هستند، تاکید می کند: بخش صنعت به طور مرتب، مشکالت را به 
مجلسی ها اطالع می دهد، منتها امسال، با توجه به اینکه نمایندگان در انتخابات مجلس 
به دنبال رای گیری مناطق خود هستند، با طرح مسائل غیرمنطقی و غیراصولی از فضای 

اصلی کار خود دور می شوند.
معاون کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اصفهان با انتقاد از اینکه برخی 
نمایندگان مجلس اطالعی از دغدغه های بخش خصوصی و صنعت ندارند، می گوید: 
البته نمایندگانی وجود دارند که به صورت تخصصی و دلسوزانه پیگیر مسائل حوزه تولید 
هستند، اما بعضا دیده می شود که این ها در تصمیم گیری ها به صورت صفر تا صد عمل 
نمی کنند. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس استان اصفهان با اعمال نفوذ و تهدید سعی 
در جابجایی مدیران کل برای رسیدن به خواسته های غیرقانونی خود دارند و حتی کار به 

جایی می رسد که وزیر را به استیضاح 
می کشانند! به گفته چینی، متاسفانه 
بده بستانهای کاری های نمایندگان 
مجلس، فضای تولید و اقتصاد را از 
حالت کارشناسی خارج کرده و بعضا 

بر مشکالت کشور دامن زده است.
او با بیان اینکه قوانین خوبی را در 
داریم،  تولید  رونق  برای  مجلس 
تاکید می کند: نقش دولت در اجرای 
قوانین کلیدی است. متاسفانه هنوز 
۷0 درصد موارد و مصوبات مربوط 
به قانون بهبود فضای کسب و کار 
هنوز در کشور اجرایی نشده است. 
البته دولت در تالش است، اما هنوز 
در ساختارها دچار مشکل هستیم و 
NGO معتقدم باید ارتباط دولت با

ها بیشتر شود در حالیکه هنوز به آنها 
بها داده نمی شود.

های صنفی  انجمن  کانون  معاون 
بیان  با  اصفهان  استان  کارفرمایی 
جلسات  بازرگانی  اتاق  در  اینکه 
اتخاذ  وجود  با  و  برگزار  مختلفی 
تصمیمات در آن، برخالف آن عمل 
می شود، می گوید: به عنوان مثال 
یکی از ایرادات کمیسیون تامین اجتماعی این بود که نماینده قالب نماینده همین بخش 
بود و نماینده بخش خصوصی و وزارت کار در آن حضور نداشت. در این رابطه چند جلسه 
با وزیر کار برگزار کردیم که با وجود مصوبات استانی و همچنین دستور وزیر که قرار شد 
رییس اداره کار استان ها به عنوان نماینده شورای تامین اجتماعی، در کمیسیون های 
حل اختالف شرکت کند، بعد از مدتی این تصمیم کنسل شد، این در حالی است که اگر 

دولت توجه ویژه ای به صنعت کند، حال این بخش رو به بهبود می رود.
او در خصوص رونق تولید در شرایط موجود کشور، معتقد است: رونق تولید به صورت 
فرمایشی محقق نمی شود و تنها در شرایط امنیت اقتصادی، می توان انتظار بهبود 
شرایط را داشت. تا زمانی که حال ا قتصاد کشور خوب نباشد نمی توانیم خالف جهت آب 

به سمت رونق تولید شنا کنیم.
هرچند او تاکید می کند که تمام ارگان ها، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به 
دنبال رونق تولید و افزایش صادرات هستند و گشایش هایی ایجاد شده است اما تحریم ها 
شرایط را سخت کرده است. البته تالشی که منجر به بهبود فضای اقتصادی، رفع تحریم 
ها و ارتباطات جهانی و به دنبال آن ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور شود، حال صنعت 

را بهتر خواهد کرد.

شرايط سخت صنعت
 رونق تولید به صورت فرمایشی محقق نمی شود

نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اصفهان؛

براده

 اســتاندار اصفهــان بــا برپایــی جلســاتی بــا واحدهــای 
صنعتــی ســعی در رفــع مشــکالت دارد، اما اینهــا جوابگوی 
رفــع چالــش هــای موجــود نیســت و به نظــر می رســد باید 
بــا دســته بنــدی مشــکالت توســط تشــکل هــای صنعتــی، 
مــوارد بــرای رفــع در اختیــار مدیــران صنعتــی و همچنین 

مدیریــت اســتان قــرار گیــرد.
 رونــق تولیــد بــه صــورت فرمایشــی محقق نمی شــود و 
تنهــا در شــرایط امنیــت اقتصادی، مــی توان انتظــار بهبود 

شــرایط را داشت.
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شرایط اقتصادی کشور امروز عرصه را برای هر فعالیت صنعتی دشوار کرده 
است. بی ثباتی نرخ ارز، دشواری مبادالت ارزی، تامین مواد اولیه خارجی، باال 
رفتن قیمت مواد اولیه، چالش های پیش روی صادرات، قفل شدن مبادالت 
بانکی و ... از جمله مسائل ریز و درشتی است که نقل محفل هر فعال اقتصادی 
و صنعتگری شده است. به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نجف آباد 
صنعت و تولید کشور امروز نه درگیر تحریم های خارجی، بلکه گرفتار تحریم 
های داخلی شده است و از سوی دیگر انتخاب مدیران داخلی بر اساس روابط و 

نه ضوابط بوده است. تا جایی که امروز مدیر متخصص در کشور نداریم.
آنچه در ادامه می خوانید، گفتگوی نوسان با ابوالقاسم مرادی، رئیس انجمن 
شرکت های دانش بنیان اصفهان است که معتقد است ای کاش به جای واردات 

برخی محصوالت و اجناس، یکصدمدیر خوب و متخصص وارد می کردیم. 

 نوسان: بسیاری از صنعتگران 
را  بخش  این  امروز  مشکالت 
ناشی از تحریم ها می دانند. آیا 
به اعتقاد شما راهی برای رهایی از 

این مسائل وجود دارد؟
واقعیت این است که صنعت و در کل 
اقتصاد کشور دچار مشکل است، اما 
امروز عالوه بر تحریم های خارجی، 
بیشتری  اثرات  ها  خودتحریمی 
دارد و عموما بخش هایی همچون 
گمرک، دارایی، مالیات و ... نه تنها 
کمکی به صنعت نمی کنند بلکه 

سدی بر سر راه تولید هستند.
 مثال در گمرک ترخیص محموله ها 
بعضا با پنج یا شش ماه تاخیر انجام 
و موجب مشکالتی برای تولید می 
شود. از سوی دیگر وقتی تولید نیاز 
به منابع مالی دارد باید در همان 
نه  کند،  دریافت  تسهیالت  زمان، 
اینکه بعد از چندین ماه دوندگی و 
با شرط و شروط بسیار، وام بگیرد. 
وقتی این زمان ها از بخش تولید 
گرفته می شود دچار مشکل می 

شویم. 
اقدامی  دولت  آیا  نوسان:   
انجام  این مشکالت  برای حل 

داده است؟
متاسفانه خود اداره صنایع مجوزها 
را به جای چند روز، طی چند ماه و 

یا بیشتر صادر می کند که تمام این وقت کشی ها موجب می شود تولید نتواند به 
کار خود ادامه دهد.از سوی دیگر نرخ ارز در کشور هنوز تثبیت نشده و بنابراین نمی 

توانیم برای تولید برنامه ریزی کرده و یا ثبت سفارش انجام دهیم.
  نوسان: اما یکی از فرصت های رهایی صنعت از مشکالت، صادرات 

است. چرا هنوز از این فرصت طالیی استفاده نشده؟
باید توجه داشت که ایران امروز برای صادرات هیچ ارتباط بانکی با دنیا ندارد و اگر 
توان صادرات 100 میلیون یورو را داشته باشیم نمی توان پول نقد را در جیبمان 

بگذاریم و به کشور برگردیم!
 بنابراین سیستم بانکی ما باید با دنیا ارتباط داشته باشد و بتوانیم در فرصت طالیی 

صادرات از طریق سیستم بانکی نسبت به جابجایی پول اقدام کنیم. 
 نوسان: با وجود این شرایط، راهکاری برای برون رفت از مشکالت وجود 

دارد؟
باید توجه کنیم که تحریم ها را خودمان می سازیم در حالیکه نباید برای مسائل 
داخل دچار مشکل شویم. اینها نیازمند هماهنگی خود صنایع و همچنین تقویت 

خانه های صنعت است.
 متاسفانه امروز ثبات قانون نداریم و هر روز قوانین دچار یک تبصره و بند می شوند. 

در حالیکه این ثبات باید از سوی دولت تامین شود. 
 نوسان: تصور می کنید تغییر قوانین، ناشی از مدیریت های متفاوت 

است؟
متاسفانه افرادی که برای ادارات خود به عنوان مدیر انتخاب کرده ایم براساس روابط 
و نه ضوابط بوده اند، تا جایی که اکنون مدیر تخصصی در ایران نداریم و ای کاش 

به جای واردات برخی محصوالت و 
اجناس به کشور، 100 مدیر خوب و 
تخصصی وارد می کردیم! اگر مدیر 
وضعیت  امروز  داشتیم  تخصصی 
گونه  این  سایپا  و  خودرو  ایران 
نبود. زمانی ایرانی ها جاده ازمیر را 
آسفالت کردند، اما امروز ما عقب 
افتادیم و ترک ها برای ما الگو شده 

اند. 
مشکالت صنعت ما با روضه خوانی 
و حرف حل نمی شود و باید تعدادی 
مدیر و یا مشاور خوب وارد کنیم تا 

حال صنعت بهبود یابد.
سیاست  البته  نوسان:   
تولید  رونق  بر  کشور  امسال 
امکان  شرایط  این  در  است. 
وجود  تولید  وضعیت  بهبود 

دارد؟
به نظر می رسد برای رونق تولید 
وزارت اقتصاد و یا صنعت به عنوان 
رفع  برای  باید  تخصصی  حوزه 
مشکالت گام بردارند چرا که با شعار 

نمی توان رو به جلو حرکت کرد. 
مباحثی  از  نوسان:یکی   
که برای بهبود اوضاع تولید و 
اقتصاد از آن یاد می شود توجه 
بنیان  دانش  های  شرکت  به 
است، آیا فضا برای این بخش 

مهیا شده؟
ساالنه جمعیت زیادی از کشور مهاجرت می کنند که درصدی از آنها دارای ایده 
های نو و جدید هستند. اما با وجود همه امکانات، فضای کار برای آنها مهیا نیست و 
مجبور به ترک کشور می شوند. این در حالی است که هیچ کشوری در دنیا امکانات، 
زیرساخت ها و نیروی انسانی ایران را ندارد، اما امروز شرایط به نحوی شده که خود را 

حتی با افغانستان مقایسه می کنیم!
 نوسان:در این شرایط، فضای کار برای دانش بنیان ها چطور مهیا می 

شود؟
شرکت های دانش بنیان در مرحله نخست نیازمند اطالعات و توانمندی، در گام 
بعدی سرمایه مناسب و سپس نیازمند مدیریت، برنامه ریزی و صادرات هستند. 
ممکن است برخی شرکت ها ایده های خوبی داشته باشند و روی کار بیایند اما 
در گام بعدی باید سرمایه و توان بازرگانی داشته باشند. البته برخی شرکت ها در 
زمان نیاز مالی به سراغ صندوق شکوفایی و نوآوری می روند که متاسفانه درگیر 
پول و مشکالت آن می شوند. در حالیکه برخی سرمایه گذاران با سپرده کردن 
سرمایه هایشان در بانک و دریافت سود آن در هر ماه، خود را درگیر این شرکت ها و 

مشکالتشان نمی کنند.
 نوسان:چرا شرکت های دانش بنیان نمی توانند از اعتبار صندق های 

ریسک پذیر بهره برده و حمایت شوند؟
متاسفانه پشت این صندوق ها رانت هایی وجود دارد و هر کسی این توان را داشته 
باشند شاید بتواند از اعتبار و پتانسیل آن بهره ببرد. البته با فشاری که امروز به دنبال 
تحریم ها به کشور وارد می شود، ناچاریم بر توانمندی داخل اکتفا کنیم. این باید با 

برنامه ریزی صورت گیرد و اینکه از سر اجبار، ناچار به خودکفایی شویم.

خودتحريمی ها موثرترند
  با شعار نمی توان رو به جلو حرکت کرد

رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان:
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نگرانی از آينده ای مبهم
  با تداوم این روند، صنعت خودرو در دراز مدت دچار مشکالت بسیار می شود

رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان اصفهان مطرح کرد:

سیاست های 
دستوری باعث 

شده تا امروز 
بخش ها و 

حتی واحدهای 
تولیدی، 

واردکننده باشند

اگرچه »تحریم« معنایی به کلی منفی را به ذهن متبادر کرده و شرایط امروز 
کشور را که با تحریم های یک طرفه از سوی آمریکا مواجه شده یادآوری می 
کند، اما در همین شرایط برخی از صاحب نظارن بر این باورند که تحریم ها 
فرصتی استثنایی برای خودکفایی و خروج از اقتصاد نفتی فراهم آورده و باید 
از زاویه ای دیگر به آن نگریست. با این وجود فعاالن صنعتی نظر دیگری دارند. 
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان اصفهان معتقد است با وجودی که در 
بخش تولید فضایی برای خودکفایی فراهم شده، اما نااطمینانی به آینده باعث 
شده تا ترس از سرمایه گذاری و عدم حمایت های الزم از صنعت موجب گوشه 
گیری آن شود. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفتگوی »نوسان« با ابراهیم 

احمدی است.

زعم  به  ها  تحریم  نوسان:   
برخی کارشناسان فرصتی برای 
خودکفایی است، اما چرا کشور 
این  در  گذشته  سالهای  طی 

مسیر موفق عمل نکرده است؟
به اعتقاد من تحریم همانند یک 
شمشیر دو لبه است که از یک سمت 
واردات موجب عملکرد  با کاهش 
تولیدی می شود.  بهتر واحدهای 
اما اینکه چرا وقتی تحریم نیست 
واردات بیشتر می شود، ناشی از این 
است که اقتصاد کشور آزاد نیست و 

به صورت دستوری اداره می شود.
بودن  یعنی دولتی  نوسان:   
اقتصاد منجر به عدم خودکفایی 

شده؟
با وجودی که در یک چرخه ده ساله 
هزینه ها بیشتر می شود، اما دولت 
همچنان به دلیل واردات کاالهای 
اساسی، تجهیزات و .... با جلوگیری 
از افزایش قیمت ها، نرخ دالر را پایین 
نگه می دارد. متاسفانه سیاست های 
دالر  نرخ  بودن  پایین  و  دستوری 
موجب شده تا امروز بخش ها و حتی 
واحدهای تولیدی واردکننده باشند 
چرا که برای آنها خرید اجناس از 
خارج صرفه اقتصادی دارد. به عنوان 

مثال هزینه های تولیدی طی ده سال، 400 درصد افزایش یافته در حالی که نرخ دالر 
100 درصد باال رفته است در این شرایط صرفه با واردات است و کسی سرمایه گذاری 
قوی و پایداری انجام نمی دهد تا جایی که با تحریم های دوباره و شدت آنها ناگاه 
متوجه می شویم که حتی مواد اولیه پوشک را هم نداریم. از سوی دیگر در این سال ها 
بر روی کاالهای واسطه ای نیز سرمایه گذاری نکرده ایم اما شعارهای مسئوالن در این 
سال ها تاکید بر خودکفایی بوده است ! در 120 سال گذشته در کشور این شعار داده 
شده، اما از شعار تا عمل بسیار فاصله است. امروز با همان پیش زمینه های گذشته به 
دنبال خودکفایی هستیم، اما تولیدکننده و صنعتگر با خود می گویند دولت اکنون به 
دلیل مشکالت به ما وابسته است و به محض حل شدن مشکالت سیاسی، سیاست 
های قبلی خود را ادامه می دهد و ما دوباره تنها می مانیم. بخش تولید بر این عقیده 
است در حالیکه سرمایه گذاری سنگینی انجام می دهد، اما دولت و دارایی و ... همواره 
پشت سر ما ایستاده و این هزینه ها و کمک های ما در آینده فراموش می شود و فشار 

بخش های دولتی و در نهایت واردات منجر به ورشکستی واحد تولیدی می شود..
  نوسان: با این وجود تحریم ها فرصتی است که باید از آن بهره برد.

دقیقا؛ ما می توانیم از تحریم ها بهره ببریم به شرطی که مردم، تولیدکننده و کارآفرین 
با اطمینان به آینده امیدوار باشند که بعد از حل مسائل تحریم ها، مشکالت قبلی 
فراموش نشود و در حالی که هزینه های تولید افزایش یافته، نرخ دالر سقوط نکند. 
باید توجه داشت که بهای دالر از سال گذشته تا امروز در محدوده 14 هزار تومان 
است، با این وجود امسال تنها هزینه های کارگری و .... نسبت به پارسال 42 درصد 
تغییر کرده است، اما اگر نرخ دالر دستوری نبود، امروز باید 42 درصد افزایش 
هزینه ها بر قیمت دالر تاثیر می گذاشت، ولی سیاست بانک مرکزی کنترل نرخ 
ارز است. اقتصاد از حساسیت باالیی برخوردار است که متاسفانه اکنون دچار یک 
سیکل معیوب شده است و در حالیکه تمام مسئوالن می خواهند اتفاقی بیفتد، اما 

خودکفایی  های  زیرساخت  هنوز 
اقتصاد  از  که نخستین آن پرهیز 

دستوری است، فراهم نشده است..
 نوسان: بنابراین در شرایط 
موجود چه انتظاری از دولت می 

توان داشت؟
شکی نیست که امروز دولت تمام 
تالش خود را می کند و حتی به 
ادارات مالیات، تامین اجتماعی و ... 
دستور داده تا از تولید حمایت کنند، 
اما مشکل این است که کسی سرمایه 
گذاری نمی کند؛ چرا که نمی داند 
آینده اقتصاد و سرمایه گذاری آن 
چه خواهد شد و اکنون پیش بینی 
و آینده صنعت بعد از تحریم ها 
مبهم است. باالخره روابط گل آلود، 
خواه ناخواه زمانی حل می شوند، در 
حالی که اگر اطمینان از عدم تغییر 
دستوری  اقتصاد  و  بود  دالر  نرخ 
شرایط  و  کار  نیروی  امروز  نبود 
خوبی برای پیشرفت و خودکفایی 
داشتیم. متاسفانه همواره تاکید ما 
بر روی نفت است و تمام تصمیمات 
می  گرفته  آن  براساس  اقتصادی 
شود، اما همواره بعد از تحریم ها 
همین نفت، سالح مخرب می شود 
و با کاهش نرخ دالر دوباره روی به 

واردات می آوریم و شرایط کشور همانند گذشته می شود.
 نوسان: امسال از سوی رهبر انقالب، سال رونق تولید نامگذاری شد، 

برای تحقق آن چه باید کرد؟
برای تحقق این شعار باید به مردم اطمینان دهیم. امروز شاهد رونق تولید هستیم، چرا 
که کارخانه ها قادر به واردات نیستند. درحال حاضر وضعیت کارخانه ها بد نیست، 
چرا که بسیاری اجناس وارد نمی شوند، اما اینکه چه کنیم؟! باید اطمینان کرد که بعد 
از زاللی آب، شرایط آنها چه خواهد شد. البته صنعت خودرو شرایط خوبی ندارد، چرا 
که هنوز دستور در حوزه آن زیاد است و شرکت ایران خودرو که سال گذشته باید ۶0 
هزار میلیارد فروش می کرد، رقمی بسیار پایین تر فروش داشت چرا که دستور بر آن 
بود که خودروهای خود را با قیمت پایین بفروشند، از سوی دیگر تولید این شرکت به 

دلیل کمبود و نبود قطعه پایین آمد.
 نوسان: صنعت قطعه شرایط کنونی صنعت قطعه سازی چه وضعیتی 

دارد؟
وضعیت خوبی ندارد، چرا که خودروسازی بیمار است و در کل صنعتی دستوری 
است، متاسفانه به دلیل سیاست های موجود، ایران خودرو و شرکت های وابسته آن 
در سال گذشته حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان کردند و البته سایپا شرایط بدتری 
تجربه کرد که این موجب معضالتی برای صنعت قطعه سازی شد، البته اگر واردات 

نیز تا حدودی نداشتیم هر دو این شرکت ها ناچار به تعطیلی می شدند.
 نوسان:پیش بینی شما از آینده صنعت خودرو چیست؟

با تداوم این روند صنعت خودرو در دراز مدت دچار مشکالت بسیار می شود، چرا که از 
امروز باید پوست اندازی کند و ماشین های جدیدی وارد بازار کند. با وجودی که دنیا 
امروز به سمت خودروهای برقی می رود ما هنوز همان سیاست گذشته را دنبال می 

کنیم.
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 سازمان صنایع و 
شرکت شهرکها 
باید شرایط سفر 
تولیدکنندگان  
برای حضور در 
نمایشگاه های 

جهانی به همراه 
امکانات دولتی را 

مهیا کند

وابستگی اقتصادی کشور به نفت باعث شده تا این وابستگی در روابط سیاسی 
ایران با دیگر کشورها و به ویژه در حوزه اعمال تحریم ها نقش مهمی ایفا کند 
و اقتصاد را در معرض خطر قرار دهد. با این حال اگرچه بسیاری از کارشناسان 
و فعاالن بخش صنعت، ریشه مشکالت تولید را ناشی از اقتصاد نفتی و تاکید 
و توجه باالی دولت ها به این بخش می دانند، اما به اعتقاد » رئیس انجمن 
تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
برق و الکترونیک استان اصفهان دولت مقصر صددرصد نیست و به دلیل وجود 
مشکالت سیاسی اختیارات آن به مرور کم شده است. با این وجود نسخه اصلی 
کشور توجه به صادرات غیرنفتی و اداره اقتصاد توسط صنایع است. آنچه در 

ادامه می خوانید گفتگوی نوسان با سیدمحسن پورسعید است.

  نوسان:برخی فعاالن اقتصادی، عدم مدیریت صحیح دولت را عامل مشکالت صنعت 
می دانند، به اعتقاد شما امروز تولیدکنندگان درگیر چه چالش هایی هستند؟

به اعتقاد من صنعت کشور درگیر چالش ها و مشکالت بسیاری است، که نمی توان مقصر صددرصد 
آن را دولت دانست. اکنون که کشور دچار تحریم شده دولت باید بهترین موقعیت را برای صادرات 
تولیدکنندگان فراهم کند تا اقتصاد کشور توانمند و پویا شود. واردات اجناس چینی به کشور هم 
از دیگر چالش های تولیدکنندگان است. البته ورود کاالهای چینی به خاطر این بود که پیش از این 
نفت را به چین فروخته بودیم و این کشور حاضر به پرداخت پول ما نبود، بنابراین مجبور به واردات 

جنس به جای بهای نفت شدیم و این تصمیم موجب شد تا صنعت روز به روز به عقب بر گردد. 
  نوسان:البته امروز برخی تولیدکنندگان از نبود مواد اولیه گالیه دارند..

بدقیقا؛ متاسفانه امروز به دلیل تحریم ها در های واردات تا حدودی بسته شده است. فراهم کردن 
برخی مواد اولیه برای تولیدکننده در ایران ممکن نیست و تولیدکننده را با مشکل روبه رو کرده است. 
خوشبختانه به دلیل تحریم ها فروش نفت مان به درصد پایینی رسیده و این یکی از آرزوهای من 
بود تا کشور محدود به بخش تولید و صنعت شود. چراکه معتقدم اقتصاد کشور باید توسط صنعت 
و نه پول نفت اداره شود. بنابراین اکنون در این موقعیت صنعتگران باید فکر کنند و با قطع وابستگی 
خود و البته حمایت دولت بتوانند به صنعتی پویا و باکیفیت دست یابند. البته چالش و معضل دیگر 
تولیدکنندگان بخش دارایی و بیمه است که گاه تولیدکننده را فلج می کند و مانعی بر سر چرخش 

چرخ صنعت شده است.
  نوسان:بدولت را چقدر در مشکالت صنعت دخیل می دانید؟

ما به دنبال رفع موانع می گردیم نه پیدا کردن مقصر. امروز در اجتماعی زندگی می کنیم که اگر 
قصور را به گردن یکدیگر بیندازیم نه تنها پیشرفتی در کار نیست بلکه دچار عقبگرد نیز می شویم. 
برعکس بقیه، من فقط دولت را مقصر نمی دانم. چراکه دولت توسط برخی ارگان ها زیر سوال رفته، 
همچنین به دلیل مشکالت سیاسی تضعیف و اختیارات آن به مرور کم شده است. البته موضوعی که 
می تواند کشور را نجات دهد صادرات است.با این حال هنوز شرایط صادرات غیرنفتی در کشور ایجاد 

چرا صنعت چند صدساله نداريم؟
  نسخه اصلی نجات صنعت، توجه به صادرات غیرنفتی و مدیریت صنایع توسط بخش خصوصی است

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک:

نشده است در صورتی که استعداد بالقوه ای در این زمینه داریم اما حساسیت های 
سیاسی مانع صادرات موفق در کشور شده است.

  نوسان:تصور می کنید شرایط صادرات در کشور چگونه مهیا می شود؟
در ابتدا تولیدات صنایع کشور باید به حد اشباع برسد و نیازهای داخل را کامال 
مرتفع کند و سرانجام مازاد آن به نقاط مختلف دنیا صادر شود. متاسفانه هنوز در 
عمل به این شرایط دست نیافته ایم که این موضوع باید آسیب شناسی شود و از 
سوی دیگر باید دید چرا در ایران شرکتی با قدمتی صد ساله وجود ندارد در صورتی 
که در دنیا شرکت ها و صنایعی با عمر باال هنوز به کار خود ادامه می دهند. ماندگاری 
صنایع دنیا همچون شرکت بنز در آلمان، به خاطر صادراتشان است، بنابراین در 
ایران باید شرایط تداوم فعالیت بخش صنعت و تولید و توسعه آنها مهیا شود. در 
این مسیر اتاق بازرگانی باید تولیدکنندگان را در اولویت قرار دهد و زمینه ارتباط 
بین صنعتگران و تجار خارجی را در نشست های مثمرثمر فراهم کند، همچنین 
سازمان صنایع و شرکت شهرک ها باید شرایط سفر تولیدکنندگان را برای حضور 

در نمایشگاه های جهانی به همراه سوبسید دولتی مهیا کند.
  نوسان: اما برخی صنعتگران موانع سیاسی را عامل عدم موفقیت در 

صادرات می دانند.
امروز مسائل سیاسی و تحریم ها مانع صادرات موفق در کشور شده است، چراکه 
تا پیش از این بخش صنعت تا چندین مرحله به حوزه صادرات ورود پیدا کرد، اما 
مشکالت سیاسی مانع آن شد. دولت باید از صنعتگر و تولیدکننده که سرمایه 
گذار است، نه سرمایه دار حمایت کند. البته در شرایط فعلی می توان در حوزه های 
تخصصی صنعت همچون برق نیازهای داخل را تامین کرد. امیدواریم این بحران 

اقتصادی و تحریم های سیاسی را با موفقیت بیشتر پشت سر بگذاریم.
  نوسان: باتوجه به پتانسیل باالی صنعت برق در کشور و همچنین 
تعداد باالی روزهای آفتابی در کشور و به خصوص اصفهان، چرا هنوز در 

حوزه انرژی خورشیدی به تولید قابل توجهی نرسیده ایم؟
صنعت برق در حوزه های مختلف پتانسیل باالیی دارد. به خصوص بعد از 
تحریم ها می توان بر روی این حوزه تمرکز کرد. اما در بحث انرژی خورشیدی 
اگر بخواهیم تولید موفقی داشته باشیم باید این صنعت وابستگی به خارج نداشته 
باشد که متاسفانه در شرایط کنونی هنوز در این بخش وابسته هستیم. درحالیکه 
برای تولید برق انرژی آفتابی نیازمند تولید سلول های خورشیدی هستیم که اگر 
به این مهم دست یابیم تحولی بزرگی در صنعت برق کشور ایجاد خواهد شد. سلول 
های خورشیدی همانند تکنولوژی، روز به روز در حال پیشرفت هستند و وقتی که 
شرکت ها برای تولید برق از انرژی خورشیدی اقدام می کنند باید سلول خورشیدی 

خریداری کنند تا موفق به بهره برداری نهایی شوند.
  نوسان: آیا شرایط تولید این سلول ها در کشور مهیا نیست؟

این سلول ها نیازمند نگهداری و هزینه هستند و اگر بخواهیم وارد این مرحله شویم 
بهترین کار این است که از اساس اقدام به تولید خود سلول کنیم که این نیازمند 
واردات تکنولوژی آن است که به سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد. ناگفته نماند که 
تاکنون مسیر را اشتباه رفته ایم و یا با تمام توان در این حوزه سرمایه گذاری نکرده ایم.

  نوسان: با این وجود صنعت برق کشور درگیر چه مشکالتی است؟
مشکالت همان چالش ها بود که عنوان شد اما یکی از مشکالت این است که هنوز 
مطالبات افرادی که با توان یر و شرکت های وابسته به آن کار می کنند پرداخت 
نشده و یا با تاخیر بسیار زیادی پرداخت می شود، همچنین با وجود تولید 
محصوالت خوب و باکیفیت امکان صادرات آن وجود ندارد. از سوی دیگر در بخش 
استانی شرکت های تولیدی استان نمی توانند محصوالت خود را در سطح اصفهان 
بفروشند و متاسفانه نتوانسته ایم در این صنعت یکدیگر را جذب کنیم و هنوز اتحاد 
کامل و همبستگی در صنعت بر ق ایجاد نشده است. مسئوالن با رفتاری مسئوالنه 
و صنعتگران با ارتقای تولید و بهروز کردن تکنولوژی و رشد صنعت می توانند کاری 
کنند که سرمشقی برای آیندگان باشند، چرا که تالش و نقش آفرینی صنعتگران و 

تعامل هدفمند دولتمردان، سبب رشد و بالندگی کشور خواهد شد.
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با وجودی که 
امروز 5۰ درصد 
صنعت سنگ به 

روز نیست، اما 
توانمندی باالیی 
در فراوری سنگ 

خام وجود دارد

چنانچه از بررسی و تحلیل تاریخ اقتصاد جهان در یک سده اخیر برمی آید، 
صنعت نقش بسزایی در تداوم رشد اقتصادی در دنیا داشته  و به همین دلیل هم 
بسیاری از کشورها، تحقق رشد و توسعه پایدارخود  را در سایه صنعتی شدن 
یافته اند که ایران نیز یکی از این کشورهاست که البته علیرغم سرمایه گذاری 
فراوان از محل درآمدهای نفتی، پس اندازهای بخش خصوصی و یا استقراض 
خارجی و ... هنوز نتوانسته به جایگاه قابل قبولی در بخش صنعت دست یابد. 
ر ئیس کانون سنگ ایران در تحلیل این وضعیت می گوید امروز تحریم ها شرایط 
ویژه ای را برای صنعت رقم زده و بخش خصوصی در نقطه آخر فشارهای دولت 
قرار گرفته است که این منجر به نابودی تولید می شود. گفتگوی نوسان را با رضا 

احمدی می خوانید.

  نوسان:با وجود پتانسیل باالی کشور در حوزه تولید و صنعت چرا هنوز این 
بخش به جایگاه قابل قبولی دست نیافته است؟

باید توجه داشت که با وجود تحریم ها اکنون شرایط خوبی برای صنعت وجود ندارد و برخی 
ارگان های دولتی فشارهایی را به صنعتگران وارد می کنند، چراکه خود آنها نیز درگیر 
مشکالتی از جمله کمبود نقدینگی و ... هستند و در نهایت این فشار را به بخش تولید و 

صنعت منتقل می کنند. 
از سوی دیگر رفع برخی مشکالت نیازمند قوانین و یا اصالح قانون است. مثال سازمان تامین 
اجتماعی با عقب افتادن چند قسط به صورت خودسرانه، حساب ها را توقیف و تولیدکننده 

را فلج می کند.
 به اعتقاد من باید شرایط دوران سخت تحریم ها برای همه یکسان باشد نه اینکه بخش 
خصوصی در نقطه آخر فشار قرار گیرد و دولت تمام فشارهایی که به خود وارد می شود را 

متوجه بخش خصوصی و تولید کند و در نهایت موجب از پا افتادن صنعت شود.

  نوسان:با این وجود، برخی فشار و سختی ها منجر به ایجاد ایده ها و موقعیت 
های جدید می شود.

بله همین گونه است. امروز با ایجاد برخی موقعیت های خوب، افزایش نرخ دالر، صادرات را 
به صرفه کرده است.

 اما باید بخش بارزگانی وزارت صنعت و امور خارجه در راستای صادرات غیرنفتی گام بردارند. 
باید توجه داشت که ما همیشه این برگه برنده را نداریم و احتمال می رود زمانی روابط 

سیاسی ایران بهبود یابد و نرخ دالر سقوط کند.
 بنابراین از امروز باید به دنبال بازاریابی برای آن مقطع زمانی باشیم و مشتریان خوبی پیدا 
 کنیم که بتوانیم کاهش نرخ دالر را جبران کنیم. البته این نیاز به برنامه ریزی دارد و اتاق
 بازرگانی، وزارتخانه های کار، صنعت و امور خارجه و همچنین سازمان تامین اجتماعی باید
.نشست هایی را برای رفع این چالش ها برگزار کند و

 گ
 و

ت
ف

گ

برگ برنده ای به نام تحريم 
  نمی توان صادرات مواد خام را به یک باره متوقف کرد

ر ئیس کانون سنگ ایران عنوان کرد:

  نوسان:به اعتقاد شما تحریم ها باعث آسیب به صنعت است یا 
عاملی برای برای پیشرفت آنهم محسوب می شود؟

با توجه به بهای ارز، در حال حاضر نرخ پایین اجناس ما برای کشورهای دیگر 
ارزان تمام می شود و این فرصتی است که باید غنیمت شمرده شود تا در 
کنار تحریم ها و مشکالت و نقل و انتقاالت پول، صادرات رونق بگیرد. البته 
برای رونق آن نیاز به چاره اندیشی داریم تا بخش صنعت به جای بازارهای 

داخلی بیشتر درگیر صادرات شود.

  نوسان: دولت در این مسیر چه نقشی خواهد داشت؟
وزارت صنعت می تواند با جلساتی با وزارتخانه هایی دیگر شرایط را تسهیل 
کند. مثال وزارت امور خارجه می تواند در راستای حضور صنعت و تولید در 
نمایشگاه های خارجی و حمایت یارانه دار ارائه دهد تا آنها با حضور در این 
نمایشگاه ها بازاریابی کنند و به جای بازارهای حاشیه ای همچون عراق و 

افغانستان، به بازارهای بیرون و دوردست توجه کنند.

  نوسان: تصور می کنید آیا شرایط و زیرساخت های رونق تولید 
برای توسعه صادرات در کشور مهیا شده است؟

تحریم همانگونه که تهدید است فرصتی برای پیشرفت هم هست و ما باید 
در راستای فرصت ها بیشتر کار کنیم. در این شرایط باید از کاالهای سیاسی 
همچون نفت دوری کنیم و به کاالهای غیرسیاسی همچون بخش تولید و 
صنعت روی بیاوریم و با تقویت این بخش در راستای استقالل آن حرکت 

کنیم.

  نوسان: یکی از محصوالت کلیدی استان ما، سنگ است، امروز 
آیا فرصتی برای این صنعت در کشور مهیا شده است؟

متاسفانه یکی از معضالت صنعت سنگ مربوط به ماده خام یا همان بلوک 
است که با نرخ مناسب به کشورهای خارجی صادر می شود و این موجب 
شده تا ۶0 درصد صنعت سنگ زمین گیر شود و نتواند به تعهدات خود عمل 
کند. مقام معظم رهبری در بخش صادرات، بارها تاکید کرده اند که خام 
فروشی اشکال دارد، اما متاسفانه صنعت سنگ دچار مافیا شده و سنگ خام 
ما با نرخ مناسب صادر می شود. زمانی که ما دچار کمبود شویم طبیعتا 
قدرت مانور بر روی آن کم می شود. مثال طی سال 55 و 5۶ حدود 500 هزار 
تن صادرات کوپ در کشور انجام می شد، اما اکنون به باالی یک میلیون تن 
رسیده و به همان نسبت تولید و فراوری سنگ افزایش پیدا نکرده است. از 
سوی دیگر در کشورهایی همچون ترکیه، چین و ... که ادعایی در صنعت 
سنگ دارند به خاطر خام فروشی ما، با فراوری محصوالتشان مشتریان را به 
سوی خود روانه می کنند. امروز بسیاری از سنگ های موجود در اصفهان 
همچون الشتر با برند ایتالیا و برخی سنگ ها نیز با برند چین در بازار عرضه 

می شود. 

  نوسان: برای حل این معضل چه باید کرد؟
برای حل مشکل نیازمند برنامه های بلندمدت هستیم، چرا که نمی توان 
صادرات خام فروشی را به یک باره متوقف کرد. چون گروه معدنی دچار 
آسیب می شود. اما می توان در برنامه ای چند ساله بر روی تولید فراوری و 

محصولی با ارزش افزوده باالتر در صنعت سنگ حرکت کنیم.

  نوسان: البته برخی دولتی ها معتقدند به دلیل ضعف های داخلی 
ناچار به خام فروشی هستیم.

این مورد قبول نیست. با وجودی که امروز 50 درصد صنعت سنگ به روز 
نیست و ماشین آالت آنها داخلی است، اما توانمندی باالیی در فراوری سنگ 

خام دارند.

گفت و گو
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استان اصفهان سال هاست که از سوی دولتمردان به عنوان قطب صنعت و 
معدن ایران شناخته می شود. اما روی دیگر این سکه گالیه تولیدکنندگان و 
فعاالن صنعتی این استان از وضعیت موجود است که به گفته آنها به دلیل عدم 
حمایت جدی دولت از آنها و سنگ اندازی مسئوالن و ارگان ها در مسیر فعالیت 
آنها رخ داده و عاملی در جهت ایجاد بی رغبتی برای سرمایه گذاران این استان 
شده است. به گفته غالمرضا عبداللهی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نطنز 
و رئیس اتحادیه معادن اصفهان طی ۲۰ سال گذشته نه تنها رشدی در حوزه 
صنعت این استان رخ نداده، بلکه به سمت فرسایش و فرسودگی نیز رفته ایم. 

آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی نوسان با این فعال معدنی است.

  نوسان:وجود بیش از هشت 
هزار واحد صنعتی و ۶۰۰ واحد 
معدنی در استان پتانسیل خوبی 
برای رشد و توسعه است، اما چرا 
روند  از  تولیدکنندگان  برخی 

رشد صنعت گالیه دارند؟
به اعتقاد من اصفهان یکی از قطب 
های جهانی صنعت و معدن است 
و این بر کسی پوشیده نیست، اما 
با وجود 40 سال فعالیت خود در 
حوزه صنعت و معدن، متاسفانه طی 
20 سال گذشته در این حوزه هیچ 
رشدی نداشتیم. باید توجه داشت 
که رشد صنعت و معدن در دهه اول 
و دوم انقالب اتفاق افتاد، اما در دو دهه 
بعد نه تنها رشد چشمگیری نداشتیم 
بلکه به سمت فرسایش و فرسودگی 

رفته ایم.

  نوسان: دلیل این فرسایش را 
چه می دانید؟

البته شاید مسئوالن طبق آمارهایی 
که بر روی کاغذها ثبت شده ادعا 
با  استان  صنعت  عرصه  که  کنند 
رشد مواجه بوده است، اما متاسفانه 
هیچکدام از آنها اجرایی نشده است. 

این مسائل را ما صنعتی ها می دانیم. بسیاری از کارخانه ها 20 سال پیش با انگیزه فراوان 
وارد عرصه فعالیت شدند و به طور طبیعی امروز کار آنها باید بر روی غلتک افتاده باشد، 
اما متاسفانه چنین نشده است! همچنین حدود 10 سال پیش در حوزه صنعت و معدن 

کلنگ زنی هایی انجام شد که هنوز درگیر مجوز هستند! 

  نوسان:  البته برخی تاکید دارند که شور و انگیزه در بین سرمایه گذاران 
وجود ندارد!

به جرات فعاالن اقتصادی و صنعتی استان اصفهان افرادی توانمند، طراح و با شور و انگیزه 
باالیی هستند، اما متاسفانه مسئوالن چنان با سکوت، آرامش و بی تفاوتی کار می کنند 
که شور و انگیزه را از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران می گیرند. امروز بی توجهی و بی 
تفاوتی مسئوالن نسبت به فعاالن اقتصادی، عدم همراهی بخش خصوصی، پیچ و خم 
ها، قوانین سخت گیرانه و دست و پاگیر اداری و ... موجب رکود و عدم پیشرفت حوزه 

صنعت شده است.

  نوسان: این عدم همراهی امروز در حوزه معدن نیز وجود دارد؟
متاسفانه معدن داران و ماشین سازان کشور به خصوص در اصفهان درگیر مشکالت 
بسیاری هستند و اگر امروز حتی اگر یک جمله از مقام معظم رهبری را در ستادی 
پیگیری می کردند اکنون شاهد این مشکالت نبودیم. به عنوان نمونه بنده کارخانه ای را 
سال 8۹ در نطنزکلنگ زنی کردم و از کشورهای اروپایی 28 ماشین آالت را به ارزش43 
میلیون یورو وارد کردم، اما امروز بعد از حدود یک دهه هنوز زمین آن به من واگذار نشده 

است در حالیکه آن ماشین آالت فرسوده شده اند و همچنان همراهی وجود ندارد.

  نوسان: به اعتقاد شما مشکالت امروز صنعت از ناحیه دولت است یا 
قوانین؟

امروز عدم توجه مسئوالن، انگیزه و شور و شوق فعاالن اقتصادی اصفهان را گرفته و به 

نابودی کشانده است. متاسفانه با وجود 
سرمایه گذاری های بسیار، دولت به 
غیر از چوب الی چرخ گذاشتن چیزی 
عاید تولید نکرده است، بنابراین در 
این شرایط رغبت کار کردن از فعاالن 
اقتصادی گرفته شده و با تعطیلی 
واحدهای صنعتی، کارگران زیادی 
بیکار شده اند. در حالیکه می خواهیم با 
کشورهای اروپایی رقابت کنیم! برخی 
ماشین سازان ما در پیاده رو اقدام به 
از  ساخت ماشین آالت می کنند، 
سوی دیگر تولیدکننده و فعاالن حوزه 
معدن درگیر پرداخت حقوق دولتی، 
نرسیدن به موقع سوخت گازوئیل،  
پرداخت به روز مالیات بر ارزش افزوده 
وقت  امروز  متاسفانه  هستند.   ... و 
تولیدکنندگان با قوانین و تبصره ها 
در ادارات تلف می شود و از سوی دیگر 
بی توجهی مسئوالن و عدم هماهنگی 
آنها با صنعت و اتخاذ تصمیمات پشت 
درهای بسته موجب برهم خوردن 

فضای تولید شده است.

  نوسان: البته برخی فعاالن 
عامل  را  ها  تحریم  اقتصادی 
مهمی در فضای سنگین امروز 

صنعت می دانند.
به طور قطع نگاه فعال اقتصادی به دست مدیران و مسئوالن دولتی است و اگر آنها 
احساس همراهی کنند، برای دولت صد قدم برمی دارند و در این شرایط، تحریم های 
خارجی ذره ای تاثیر نخواهد داشت. اما عدم همکاری و ناسازگاری با تولید سرمایه 

گذاری ها را قفل کرده است.

انقالب سال رونق تولید    نوسان:با این حال امسال از سوی رهبر 
نامگذاری شده است. به اعتقاد شما این شعار چه میزان در بهبود اوضاع 

موثر خواهد بود. 
تولیدکنندگان به عنوان سربازان اقتصادی، فرمایشات مقام معظم رهبری را نه یک شعار، 
بلکه فرمان تلقی می کنند، اما حتی ستاد رونق تولید به هزینه تولیدکنندگان در کشور و 
استان تشکیل نشده است. در حالیکه این نام تنها باالی تمام نامه های مدیران نوشته می 

شود، اما در عمل کاری از پیش نمی برند و امروز گرفتار ندانم کاری مسئوالن شده ایم.

  نوسان:یکی از تاکیدات مهم رونق تولید، توجه به صادرات است. آیا 
امروز زمینه صادرات غیر نفتی مهیا شده است؟

بنگاه های تولیدی و مراکز غیر نفتی همچون کشاورزی معادن و ... پرچم دار اولیه 
صادرات غیرنفتی در کشور هستند. ما می دانیم چه کنیم. به طور قطع منابع غیرنفتی 
در صورت حمایت از تولیدکننده، می تواند کشور را اداره کند. به جرات می گویم می 
توانیم در حوزه معدن باالترین درصد درآمد غیرنفتی را جایگزین نفت کنیم. با فراوری 
کاالهای غیرنفتی همچون سنگ در کشور، ارزش افزوده بیشتری حاصل خواهد شد اما 
این مستلزم تقویت ماشین سازان، آموزش آنها و به روز شدن معدن داران است. در حال 
حاضر میلیاردها تن مواد معدنی کشور به عنوان باطله و مواد ناب در بیابان ها تلنبار شده 
است، اما کارخانه ای نیست که این ضایعات را فراوری کند. امروز درهای صادرات به روی 

ما بسته نیست، اما دست و پای ما برای کار کردن در کشور بسته شده است.

تولیدکنندگان به 
عنوان سربازان 

اقتصادی، 
فرمایشات مقام 
معظم رهبری را 

نه یک شعار، بلکه 
فرمان تلقی می 

کنند

آمارها با عمل مغايرت دارد
  دولت به غیر از چوب الی چرخ گذاشتن چیزی عاید تولید نکرده است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نطنز و رئیس اتحادیه معادن اصفهان؛

ش
زار

گ
گزارش
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تنها راه رونق 
واقعی، دخالت 

تشکلها 
درتصمیمات 

جامعه و اصالح 
مسائل است شرایط اقتصادی سخت و پیچیده امروز که عده ای تحریم ها را موجب شدت 

گرفتن آن می دانند، موجب شده تا تورم به طور افسارگسیخته ای بر صنعت 
و زندگی مردم تاثیر مستقیم بگذارد. تاجایی که به اعتقاد برخی از فعاالن  
صنعتی، حتی دولت نیز توان مقابله با تورم به وجود آمده را نخواهد داشت مگر 
اینکه درهای مشارکت خود را با بخش خصوصی باز کرده و رویه تک روی در 
مسیر اقتصاد را آن هم در وضعیت دشوار فعلی به کنار بگذارد.  بدون تردید 
اجرای این نسخه بدون اعتماد دولت به بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد 
بود. چنانچه عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
معتقد است راحت ترین مسیری که دولت می تواند مسائل خود را حل کند 
انتقال قدرت به تشکلهاست که متاسفانه امروز هیچ نقشی در تصمیم گیری 
نوسان گفتگوی  خوانید حاصل  می  ادامه  در  آنچه  ندارد.  های کالن کشور 

 با » مهدی هراتیان فر« است.

  نوسان:امروز بسیاری بر این عقیده اند که مشکالت حوزه صنعت ناشی از 
تحریم های خارجی است. شما چطور فکر می کنید؟

آنچه مشخص است امروز ما در مسیر حرکت صنعتی در میانه راه و نیازمند پایه گذاری برخی قوانین 
و زدودن برخی قوانین دیگر هستیم. متاسفانه امروز افرادی در سطح کشور و مجلس برای صنعت و 
صنعتگر قوانین وضع می کنند که شناختی از وضعیت صنعت ندارند. از سوی دیگر مجریان قانون و 
دولت برخی مواقع یا به اشتباه قانون را اجرا کرده و یا بر اساس تصورات خود قوانین را به جای اجرایی 
راحت و آسان به سختی پیاده می کنند. تا جایی که گفته می شود امروز قوانین در اصفهان 120 
درصدی اجرا می شود! به نوعی سختگیری های بی دلیل و وسواس به خرج دادن در میان کارمندان 

دولت نهادینه شده است. 
  نوسان:در این شرایط آیا راه فراری از سختگیری های اداری و قوانین اضافه 

وجود دارد؟
در دنیا و کشورهای توسعه یافته NGO ها هستند که روش کار و قوانین را به دولت پیشنهاد می 
دهند و در بسیاری موارد دخالت باالیی در امور دارند. اما در ایران NGO ها به دالیل مختلف قوت 
الزم را ندارند. در حالیکه راحت ترین روشی که دولت ها می توانند از طریق آن مسائل خود را حل 
کنند انتقال قدرت به NGO ها است. امروز شرایط به نحوی شده که حجم باالی تسهیالت کشور 
تنها در دست یک صنعتگر است! متاسفانه در دوره آقای احمدی نژاد کل بودجه صنعت تنها در 

گفت و گو

و
 گ

 و
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قدرت بخش خصوصی تنها در حد حرف! 
 آسان ترین مسیری که دولت می تواند مشکالت خود را حل کند انتقال قدرت به تشکلهاست

دست چند نفر قرار گرفت و حتی امروز در آماری اعالم شده که 80 درصد وام های 
کشور در اختیار 130 نفراست! در شرایطی که بخش خصوصی، خانه صنعت و اتاق 
بازرگانی در تصمیم گیری ها دخالتی ندارند نمی توان برای حل مشکالت قدمی 
برداشت و در این شرایط صنعتگران ناتوان بوده و در تامین سرمایه در گردش خود 

با مشکالت بسیار دست و پنجه نرم می کنند.
  نوسان:البته امروز بخش تولید، تورم موجود را یکی از عوامل 

ناتوانی خود می داند.
در توضیح این موضوع باید بگویم در پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی 
نژاد، نقدینگی کشور500 هزار میلیارد تومان بودکه متاسفانه اکنون به دو هزار 
هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد چهار برابری نقدینگی مسلما تورم ایجاد می 
کند و برگشت قیمت به قبل نیز غیرممکن است. حتی اگر دالر به قیمت گذشته 
برگردد، فنر تورم دیگر رها شده است. دریافت تسهیالت باال از سوی برخی که امروز 
قادر به پرداخت آن نیستند و ... بر رشد تورم دامن زده است. متاسفانه عیب بزرگ 
تورم این است که دولت در برابر آن نمی تواند اقدامی انجام دهد. زمانی که بخشی 
از جامعه توان خرید نداشته باشد نخستین زیان متحمل صنعتگر خواهد شد که 
دیگر نمی تواند تولید خود را به جامعه عرضه کند. از سوی دیگر تورم، فقر و فاصله 
طبقاتی را  در جامعه زیاد می کند و پشت سر آن معضالت اجتماعی زیادی شکل 

می گیرد.
  نوسان:با این شرایط برای کاهش تورم نمی توان نسخه ای تجویز کرد؟

تورم در تحریم ها خود را بیشتر نشان می دهد. متاسفانه دولت زمانی که باید در یک 
سیر آرام نرخ ارز را باال می برد، در برابر آن مقاومت کرد و تسعیر نرخ ارز انجام نشد و 
امروز مجبور به رها کردن نرخ ارز شده است. دالر از 3500 تومان به 14 هزار تومان 
رسیده که زیان عمده آن به جامعه برمی گردد. در حالی که وقتی نرخ دالر آرام آرام 

افزایش یابد مردم در یک محدوده زمانی کوتاه اینگونه دچار آسیب نمی شویم.
  نوسان:آیا واگذاری بخشی از فعالیت های اقتصادی به بخش 
خصوصی در این شرایط نمی تواند پیشنهاد موثری برای خروج 

اقتصاد از تورم و مقابله با افزایش نقدینگی باشد؟
متاسفانه قدرت واقعی بخش خصوصی در ایران در حد حرف است و در هیچ کجا از 
جمله قوای سه گانه نمی تواند تاثیر عمده داشته باشد. البته ممکن است در جلسه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حرف بزند، اما اثرگذاری آن نسبت به آن 
چه در کشورهای پیشرفته وجود دارد شاید ده درصد هم نباشد. در واقعیت بخش 
خصوصی شرایط را به اجبار می پذیرد. البته باید توجه داشت که نمی شود یک 
کشور صنعتی باشیم بعد افراد غیرصنعتی در مجلس برایمان تصمیم گیری کنند، 
چراکه آنها درد بخش خصوصی را نمی دانند و تخصصی به مسائل نگاه نمی کنند. 
متاسفانه امروز تصمیمات بر  اساس شعار گرفته می شود. باید بدانیم که با روش 
های کمونیستی، ابزارهای نظامی و انتظامی نمی توان اقتصاد را اداره کنیم و اقتصاد 

باید به صورت غیرمستقیم اداره شود.
  نوسان:آیا می توان در شرایط موجود و در سال رونق تولید، 

بخش صنعت و تولید را به رونق سوق داد؟
به طور قطع هر تهدیدی فرصتهایی را به همراه دارد. باالخره در سالی که تحریم ها 
به وجود آمد باید تولید داخلی جایگزین واردات می شد. اما اگر کسی می خواست 
حمایت از رونق تولید کند چرا چهار سال بیش این کار را نکرد؟ امروز در حالی 
برخی صنایع رونق گرفته اند که تحریم ها شدت گرفته و مجبوریم تولید درجه 
سه فالن کارخانه که تا دیروز خریداری نداشت را خریداری کنیم که این نشان می 
دهد این رونق نه بر اثر حمایت، بلکه ناشی از تحمیل شرایط و اجبار صورت گرفته 
است. مثال کارخانه ماکارونی که تا دیروز بار اضافه داشت امروز به دلیل شرایط 
کشور محصولش را به عراق صادر می کند و کشور با کمبود ماکارونی مواجه است! 
این دلیل بر رونق تولید نیست. امروز تحریم ها برای برخی تولیدکنندگان موجب 
رونق و برای برخی صنایع تهدید واقعی قلمداد می شود، چرا که در تامین مواد 
اولیه و ... خود با بحران مواجه شده اند. بنابراین تنها راه رونق واقعی دخالت تشکلها 

درتصمیمات جامعه و اصالح مسائل است.
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دیدگاه

      میترا عابدی/ مدیر کارخانه ایران اسپیرال

باید بپذیریم در شرایط تحریم کنونی تنها راه نجات کشور حمایت از تولید 
داخل و رفع موانع آن است تا چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آید. اما 
متاسفانه سوء مدیریت مسئوالن و ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی در 
سال های اخیر، تولید کشور را دچار مشکالت فراوانی کرده است که عوامل 

خارجی همچون تحریم های ظالمانه عماًل آن را از پای درآورده است.

تشکیل کارگروه ها، بخشنامه ها 
برای  پیاپی گاها  و همه جلسات 
تصمیمات  و  مشکل  یک  رفع 
را  دیگری  مشکالت  عجوالنه، 
می  ایجاد  تولیدکنندگان  برای 
کنند و بررسی مجدد درخواست 
تولیدکنندگان برای ایجاد تبصره 
زمان  مشکالت،  حل  جهت  در 
تولیدکننده  از  را  زیادی  انرژی  و 

خواهد گرفت. آنچه مسلم است و می توان گفت تولید کشور در 
بخش مراقبت های ویژه بستری شده است که نیازمند برنامه ریزی و 

سرعت عمل بیشتری برای درمان است.
البته باید توجه داشت بانک ها به عنوان قلب تپنده اقتصاد هر کشور 
باید نقش موتور متحرک تولید و اشتغال را ایفا کنند و حامی این 

بخش باشند، اما متاسفانه این مجموعه در کشور ما بالی جان 
تولید شده است و بانک ها برای جذب سپرده بیشتر و 

پرداخت سود باال، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند 
و در نتیجه این رفتار سرمایه هایی که باید رهسپار 

تولید شود، وارد عرصه های دیگر شده اند.
از سوی دیگر باید از این موضوع غافل نشد که 
اکنون تامین مواد اولیه یکی دیگر از مشکالت 
تولیدکنندگان است که به دلیل افزایش نرخ مواد 
اولیه، قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد و 

همین امر منجر به متوقف شدن پروژه های عمرانی 
به دلیل کمبود منابع مالی می شود. با مشاهده بودجه سال 
۹8 به این موضوع پی می بریم که متاسفانه بودجه ای بسیار 
ناچیز برای پروژه های عمرانی اختصاص یافته است و این 
نشان از عدم حمایت از تولید داخلی دارد و گویی سال رونق 
تولید صرفاً به چاپ بنرها، سربرگ ها و در نهایت تنها در 

قالب شعار باقی می ماند.
با این حال از این نکته نباید غافل ماند که در این شرایط باید 
به دنبال راه های برون رفت از مشکالت و آسیب های ناشی 

از تحریم ها باشیم.
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت چنانچه قرار است 

بخشنامه ای را صادر کند باید از 
مربوط  های  انجمن  و  سندیکاها 
به آن صنعت اثرات منفی و مثبت 
ابالغ   از  پیش  را  ها  نامه  بخش 
نظرسنجی کند و یا حداقل از آنها در 
جلسات تصمیم گیری دعوت کند تا 
به طور کامل در جریان تصمیمات 
باشند و در نهایت باید بررسی شود 
برای  تاثیری  چه  تصمیمات  که 
تولیدکنندگان خواهد داشت. ناگفته نماند که تصمیم گیری پشت درهای بسته با 

دیدهای محدود منجر به شکست و یا توقف بخش تولید خواهد شد.
2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده حداقل در شهر اصفهان بسیار 
کارآمد بوده و نظارت مستقیم آقای رضایی استاندار اصفهان در روزهای 
یکشنبه برای بررسی مشکالت تولیدکنندگان فرصتی مغتنم است تا چالش 
ها و برخی مشکالت حوزه تولید تا حد امکان برطرف شود و با توجه به 

نتایج مثبت این رویه در رفع مسائل، امیدوار به تداوم آن هستیم.
3- با نگاهی اختصاصی به صنعت لوله سازی، باید بگویم تهدید و 
بحران آب در کشور امروز برای صنعت یک فرصت خوبی را ایجاد 
کرده است تا بتواند لوله های مورد نیاز خطوط انتقال را تامین 
کند، اما متاسفانه به دلیل عدم تخصیص بودجه به پروژه های 
انتقال آب، عمال کارخانه ها با ظرفیت کامل کار نمی کنند که این 
مسئله مشکالتی را برای تولیدکننده ایجاد کرده است. ناگفته نماند 
که کارخانجات لوله سازی به دلیل ارتباط مستقیم با وزارت نیرو و تولید 
لوله های مورد نیاز خطوط انتقال آب کشور در صورت تخصیص نیافتن 
بودجه و عدم تعریف پروژه به طور قطع تعطیل خواهند شد که در این 
راستا خواستار تعریف پروژه و به حرکت در آوردن چرخه این صنعت از 

سوی دست اندرکاران و مسئوالن مربوطه هستیم.
4- از سوی دیگر تامین مالی و تعریف پروژه های عمرانی صدها 
تولیدکننده و پیمانکار را فعال خواهد کرد که به تبع آن، چرخ اقتصاد 

کشور از رکود خارج خواهد شد.
و در آخر از مسئوالن عاجزانه می خواهیم که اگر حرکت چرخ 
اقتصاد کشور برای آنها در اولویت است و خواستار خروج از رکود 
و مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا هستند امروز باید بخش 

تولید را نسبت به هر زمان دیگر فعال نگه دارند.

 تامین مالی و 
تعریف پروژه های 

عمرانی صدها 
تولیدکننده و 

پیمانکار را فعال 
خواهد کرد که 

به تبع آن، چرخ 
اقتصاد کشور 
از رکود خارج 

خواهد شد

تولید در بخش مراقبت های ويژه!
 سرمایه هایی که باید رهسپار تولید می شدند، وارد عرصه های دیگر شده اند!

ه
گا

دید
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مصوبات اجرايی نشده
 امکان اجرای برخی مصوبات در سال رونق تولید ملی وجود دارد

رییس انجمن صنایع همگن ریخته گری خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد:

باال بودن نرخ 
بهره بانکی و 

افزایش قیمت ها 
آن هم در شرایط 

رکود اقتصادی 
از مشکالت تمام 

صنایع است

رکود اقتصادی قابل توجهی که در یکی دو سال اخیر در کشور به وجود آمده 
بدون تردید قبل از هر چیز واحدهای تولیدی و صنعتی و فعاالن این حوزه را 
هدف گرفته و عرصه فعالیت را تا حد زیادی بر آنها تنگ کرده است. اگرچه درد 
دل های اهالی حوزه تولید و صنعت بارها به گوش مسئوالن عالی رتبه کشور 
رسیده؛ اما با فرارسیدن روز صنعت، نمی توان توقعی جز این داشت که اهالی 
این دو حوزه همچنان به بیان مشکالت و معضالت بسیاری که با آن دست و پنجه 
نرم می کنند، بپردازند.  از سوی دیگر اصفهان قطب صنعت فوالد و ریخته گری 
کشور است و این صنعت، سهم باالیی در ایجاد اشتغال و درآمد برای استان 
داشته است. گفتگوی نوسان با حسن موسوی، رییس انجمن صنایع همگن 
ریخته گری خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بخشی دیگر از همین 

درددلهاست . . .

  نوسان: اگر موافق باشید با 
طرح مشکالت حوزه صنعت و 
راهکار شما برای برون رفت از 

آنها شروع کنیم.
که  مشکالتی  مهم ترین  از  یکی 
اجرای  عدم  هستیم  روبه رو  آن  با 
است.  مصوبات  از  برخی  درست 
مانند مصوبه ای که پیرامون حداکثر 
استفاده از مهندسی و توان داخلی 
صنعتگران و تولیدکنندگان است 
که البته دورنما نشان می دهد امکان 
اجرای این مصوبه بخصوص در سال 
رونق تولید ملی وجود دارد. قانون 

دیگر نیز در مورد بهبود فضای کسب وکار است که ابالغ و اجرایی نشده است. ازسوی 
دیگر باال بودن نرخ بهره های بانکی و افزایش قیمت ها آن هم در شرایط رکود اقتصادی 
از مشکالت دیگری است که به جرات می توان گفت مشکل تمام صنایع است و خاص 
یک صنعت نیست. درحال حاضر افزایش قیمت ها موجب شده بیشتر قراردادها 
زیان ده و پروژه ها با تاخیر روبه رو شوند. بانک ها حاضر به تعدیل میزان بهره وام ها 
نیستند و این مسله موجب می شود قیمت ها افزایش پیدا کند. مسله بیمه و مالیات هم 
از جمله دیگر موارد چالش آفرین برای تولیدکنندگان است. متاسفانه مالیات بر ارزش 
افزوده مکرر از تولیدکنندگان اخذ می شود. یعنی یکبار از مواد اولیه یکبار از کاالی 
درحال ساخت. این مسئله هم زمان تولید را طوالنی تر می کند و هم میزان نقدینگی را 
با چالش روبه رو می کند. اصالح این قانون در مجلس هم رفت اما از آنجایی که به دولت 
کمک می کند متاسفانه تصویب نشد. با این وجود واحدهای تولیدی به سختی در این 

شرایط سخت درحال فعالیت هستند.
  نوسان: در چنین شرایطی چه انتظاری از دولت دارید؟

متاسفانه تعداد بخشنامه ها بخصوص بخشنامه های ضد و نقیض بسیار زیاد است و 
این مسئله ای است که دولت نیز به آن اشاره کرده است. به عنوان مثال بارها در مورد 
تک نرخی کردن ارز گفته ایم که این مسئله به نفع تولید است. افرادی که ارز ارزان 
قیمت دریافت کرده اند در راستای تولید این کار را نکرده اند. ما از دولت می خواهیم 
رانت ها را کاهش دهد که یکی از آنها همین بحث ارز است. ارز را باید تک نرخی کنند. 
ضمن اینکه از مجلس و قوه مقننه می خواهیم بر اجرای درست مصوبات نظارت داشته 
باشند. بخصوص در شرایطی که رانت در اقتصاد کشور وجود دارد تا بخش عمده ای از 
آن به سوی تولید سرازیر شود به جای اینکه واسطه ها سود ببرند. چون در نهایت تولید 
مالیاتش را می دهد و ایجاد اشتغال می کند. بدون تردید مشارکت و جذب سرمایه 

هاي خارجي و ایجاد امنیت سرمایه 
گذاري در بخش تولید از رسالت 
هاي دولت بعد از عادي سازي روابط 

خارجي و رفع تحریم هاست. 
  نوسان: باتوجه به اینکه سال 
است  ملی  تولید  سال  جاری 
رویکرد و هدف شما در این سال 

چیست؟
به اعتقاد من اتاق بازرگانی اصفهان 
به عنوان پارلمان بخش خصوصی، 
باید همکاری بیشتری با سمن های 
فعال در حوزه صنعت داشته باشد؛ 
از نقطه  نظرات آنها استفاده کند و به 
آنها حق رای بدهد. همچنین به مسئله خصوصی سازی که سال هاست در مورد آن 

صحبت می کنند، عمل کنند.
  نوسان: نقش بنگاه های زود بازده را چقدر موثر می دانید؟

در استان اصفهان بیش از ۹ هزار واحد تولیدی ثبت شده وجود دارد شرکت های 
کوچک می توانند به صورت فعال در اشتغالزایی نقش موثری داشته باشند و این 
وظیفه دولت و قانون گذاران است که از این بنگاه های کوچک و زود بازده حمایت 
کنند. از سوی دیگر واحدهای بزرگ کشوری و استانی می توانند از این بنگاه های 
کوچک استفاده مثبتی داشته باشند و همکاری بیشتری بین بنگاه های کوچک و 

بزرگ مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه شکل بگیرد.
  نوسان: به عنوان سوال آخر رونق صادرات در کار شما چقدر موثر خواهد 

بود و دولت چه اقدامی برای آن انجام داده است؟
بدون شک هر بنگاه تولیدی در صورتی موفق خواهد شد که صادرات داشته باشد. 
ازسوی دیگر اگر کاالیی توان صادرات داشته باشد نشان موفقیت آن کارخانه و 
مرغوبیت آن کاالست. زیرا بیانگر کیفیت باال و قیمت مقطوع و همچنین آماده شدن 
به موقع است. بیشتر واحدهای تولیدی ما توان صادرات دارند. البته یکسری بسته های 
تشویقی صادراتی بوده که به موقع انجام نشده است با این وجود شرکت های ما می 
توانند حتی با چین و اروپا هم رقابت کنند. اما به بسته های حمایتی نیاز است که به 
تولیدکنندگان داده شود تا از میزان هزینه هایشان کاسته شود. البته با توجه به شرایط 
فعلی کمی از بار تولید کاسته شده است. با این وجود همچنان صادرات به کشورهای 
همسایه وجود دارد و این مسئله قابل توسعه است. می توان از طریق اتاق های مشترک 
و سفارتخانه مقدار حجم صادراتمان را حتی در شرایط فعلی به کشورهای همسایه 

افزایش دهیم.



ویژه نامه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن

۴۷تیرماه ۱۳۹۸

و
 گ

 و
ت

ف
گ

گفت و گو

رونق تولید ملی در انتظار حمايت
 اگر مشوق های مصوب از سوی دولت اجرا شود، به رونق تولید کمک می کند

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان)قالی سلیمان( عنوان کرد:

  باید 
استانداردها را 

در هر صنعت 
مشخص 

کنیم  تا  از 
صادرات غیر 
استانداردی 
که به حوزه 

تولید و اقتصاد 
صدمه می زند 

جلوگیری 
شود

 نوسان:  با توجه به عنوان سال جاری به نام رونق تولید چه رویکردی را برای پیش برد این هدف در سال جاری 
مناسب و ارزشمند می دانید؟

در سال رونق تولید با مسائل و مشکالت ناشی از تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز مواجه هستیم. با توجه به اینکه دولت 
در تمام بخش ها از جمله اقتصاد نقش محوری دارد و اقتصاد کشور بر پایه نظام اقتصاد دولتی استوار است ، مناسب ترین 
اقدام قابل انجام می تواند رفع محدودیتها و موانع داخلی ایجاد شده برای تولیدکنندگان است.از جمله اصالح قوانین و ابالغ 
بخشنامه ها و آیین نامه هایی در زمینه بیمه ، مالیات ، گمرک ، بانکی و غیره که بتواند در روند عادی فعالیت تولیدکنندگان 
تسهیل ایجاد کند. عالوه بر موارد ذکر شده، دولت باید سعی کند فشارهایی که در اثر تحریم و سوء مدیریت داخلی بر دوش 
تولیدکننده منتقل شده را بردارد و کمک به تولید و اشتغال زایی کند. یکی از مهمترین اقداماتی که دولت می تواند انجام دهد 
ارائه تسهیالت کم بهره با اقساط بلند مدت و کاهش نرخ محاسباتی مالیات بر عملکرد شرکتها و تقسیط تعهدات بیمه ای با 

تولید کنندگان میباشد .
 نوسان: نقش دولت برای حفظ و نگهداری از بنگاه های کوچک و متوسط در این زمان چیست؟

یکی از وظایف اساسی دولت در نظام اقتصادی کاهش نرخ بیکاری و افزایش سرانه تولید و درآمد ناخالص ملی می باشد بنگاه 
های کوچک اقتصادی بدلیل پایین بودن حجم سرمایه گذاری، زودبازده بودن از مقدار بیشتری در جامعه برخوردار هستند و 
نقش تعیین کننده در  این مقوله ها دارد لذا بر دولت واجب است حمایت روز افزون از این گونه شرکت ها داشته باشد، زیرا اوالً 
سرمایه ای از طرف دولت تزریق نشده و عمالً دولت با محیط کار مجانی برای اقتصاد کالن مواجه است، دوماً چون تعداد این     
شرکت ها و پراکندگی آنها در مناطق مختلف جغرافیایی اعم از محروم و کمتر توسعه یافته بیشتر است بازار بسیار مناسبی 
برای اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری و همچنین افزایش سطح درآمد خانوار و رونق اقتصاد خانوار دارد. دادن بسته های 

تشویقی و ایجادانگیزه های مالی و برخورداری از معافیتهای مالیاتی ، اعطاء وام کم بهره نقش بسزائی در رونق این صنایع دارد.
 نوسان: برای رونق تولید در صنعت خود چه اقداماتی را انجام داده اید و رونق تولید تا چه میزان در اشتغالزایی 

صنعت شما موثر است؟
وظیفه ما به عنوان کارآفرین و تولید کننده توسعه درونی یا برون سازمانی در جهت ایجاد فضای کسب و کار و افزایش کمی 
و کیفی محصوالت می باشد در این راستا ظرف یکسال گذشته ما توانسته ایم معادل 50 درصد تولید نخ اکریلیک خود با 
استفاده از طرح جایگزینی ماشین آالت فرسوده افزایش داده و همزمان با تولید محصوالت جدید از نظر کیفی خود را به سطح 
تولیدکنندگان خارجی برسانیم و این توان و آمادگی را داریم در هر زمان در پروژه های جدید در این صنعت و یا صنایع پائین 
دستی سرمایه گذاری و فعالیت داشته باشیم در همین راستا با وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک های عامل در حال مذاکره 
هستیم تا انشااهلل با حمایت آنها بتوانیم ماشین آالت جدید را خریداری و تعداد شاغلین مجموعه را در همان منطقه محرومی 

که فعالیت داریم افزایش دهیم تا بتوانیم بهتر و بیشتر در رونق تولید کشور سهم داشته باشیم.
نوسان: صادرات در صنعت شما چگونه است و در رونق آن چه میزان تاثیرگذار است؟ 

صادرات و عرضه محصوالت به بازارهای بین المللی و جهانی در هر صنعتی به عنوان اهرم محرک و حرکتی رونق تولید در 
داخل کشور مطرح می باشد دستیابی به بازارهای جهانی می تواند ارزش افزوده مضاعفی را برای صادر کننده داشته باشد که 
صنعت نساجی به خصوص فرش ماشینی جدا از این مقوله نمی باشد. ایران به عنوان مهد و آفریننده هنر فرش و فرش بافی از 

دیرباز در دنیا مطرح بوده و برای حفظ این جایگاه باید بتواند با کشور های مختلف رقابت نماید. 

یکی دیگر از مشکالتی که صنایع مولد کشور را با چالش 
روبرو ساخته نوسانات مستمر نرخ ارز است. این نوسانات 
بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان را از برنامه ریزی میان مدت 
و سیاستگذاری دور می کند و تصمیمات لحظه ای با تبعات 
کوتاه مدت را جایگزین آن می کند که در بلندمدت تبعات 

نامناسبی نیز به دنبال خواهد داشت.
از جمله مسائلی که در حوزه صادرات بسیار مهم است و 
سال ها مورد بحث و گفتگوی زیادی قرار گرفته ، اعطاء 
مشوق های صادراتی است. که متأسفانه دولت به هیچ 
این  نکرده و سال ها است که  قانون عمل  عنوان طبق 
مشوق ها به درستی به صادرکنندگان داده نمی شود. وقتی 
خود را با کشور همسایه،  یعنی ترکیه در صنعت نساجی، 
مقایسه می کنیم، مشوق هایی که دولت آن کشور برای 
صادرکنندگان ایجاد کرده بسیار قابل توجه است. ترکیه، 
امکان رقابت  را برای صنعتگر خود در حوزه بین المللی 

تسهیل می کند تا راحت تر بتوانند صادرات را انجام دهند. 
درحالی که این امر در کشور ما چندان مورد توجه قرار 
نگرفته و تمام صادرات انجام شده در این صنعت با راهکارها 
و خالقیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت گرفته 
است و از طرف دولت مورد حمایت قرار نگرفته است. 
بعنوان نمونه زمانی که می خواهیم در نمایشگاه های 
بین المللی شرکت کنیم هیچ گونه کمک هزینه ای نداریم. 
درحالی که اگر مشوق هایی که از سوی دولت مصوب شده 
اجرا شود، بدون شک رونق به بحث تولید بازخواهد گشت. 
امیدواریم که به این بخش توجه ویژه ای شود تا بتوانیم 
صادرات را افزایش دهیم. تنها عاملی که به صورت اتفاقی 
انجام شده است با توجه افت ارزش ریال به سمت صادرات 

روی آورده ایم. 
از سوی دیگر باید استانداردها و معیارهایی را در هر صنعت 
مشخص کنیم و از صادرات غیر استانداردی که به حوزه 
تولید و اقتصاد صدمه می زند جلوگیری شود. متأسفانه 
اکنون در این صنعت افرادی هستند که به شیوه های غیر 
اصولی و منطقی صادرات می کنند که هیچ گونه برنامه ریزی 
درستی در آن انجام نشده است و به صورت مقطعی بوده و 
حتی ممکن است پس از مدتی آن شرکت دچار مشکالت 
زیادی شود. ریشه مشکالت این است که صادرات بصورت 
غیراصولی انجام گرفته است؛ درحالی که اگر دولت با کمک 
کارشناسان هر صنعت استانداردهایی را چه از لحاظ کیفیت 
و چه از لحاظ قیمت برای آن صنعت خاص مشخص کند. 
بدون شک می توانیم در صادرات کاالهای با کیفیت و 
سودآوری بیشتری عمل کنیم و در حوزه جهانی بدرخشیم. 

صنعت نساجی در تمام دنیا جزء صنایع مادر و اشتغالزا بوده که 
می تواند در افزایش تولید ناخالص ملی و رونق اقتصادی مؤثر 
باشد. ایران از دیرباز در زمینه های مختلف این صنعت پیشرو 
بوده و شهر اصفهان با داشتن بیش از ۴۰ درصد ظرفیت نساجی 
کشور ، یکی از قطب ها مهم این صنعت در زمینه تولید انواع 
منسوجات اعم از نخ ، پارچه و فرش به شکل دستباف و صنعتی 
قلمداد می شود. با این وجود مشکالت و چالش های اقتصادی 
در سال های گذشته بر رونق این صنعت تأثیرگذار بوده است. 
گفت وگوی ما با مهندس سعید منزوی زاده ، مدیرعامل شرکت 
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان)قالی سلیمان( به مشکالت  
این صنعت در روزهای تحریم، تقاضایی که از دولت دارند و 

راهکارهایشان برای عبور از مصائب ارزی اختصاص دارد.
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جدول امتیازات و شاخص وضعیت نوآوری در اروپا
در جدول امتیازات و شاخص وضعیت نوآوری در اروپا، طیفي از عوامل که به عنوان شاخص اند ازه گیري 
نوآوري به کار مي روند  براي اند ازه گیري عملکرد کشورها و مقایسه آن ها بایکدیگر مورد استفاده قرار می 

گیرد . این عوامل یا شاخص ها در چهار گروه زیر قابل طبقه بندي هستند:
1( منابع انساني؛
2( تولید دانش؛

3( انتقال و کاربرد دانش جدید؛ و
4( تأمین مالي، خروجي و بازارهاي نوآوري.

جزئیات هر یک از گروه هاي فوق در جدول 1 ارائه شده است. یکي از کاربردهاي جدول مورد نظر، تحلیل 
وضعیت کشورها مي باشد. برای مثال، شاخص وضعیت نوآوري )SII(    و روند کلي تغییرات کشورها را می 

توان محاسبه  و با یکدیگر مقایسه کرد )شکل 1(.

جدول ۱-  امتیازات نوآوري در کشورهای اروپایی

1. منابع انساني
1.1 . فارغ التحصیالن رشته هاي علوم و مهندسي در رده سني 20-2۹

1.2 . جمعیت تحصیل کرده با مدرک دیپلم
1.3 . میزان مشارکت در دوره هاي یادگیري بلندمدت

1.4 . تعداد شاغلین در واحدهاي تولیدي با تکنولوژي متوسط و باال
1.5 . تعداد شاغلین در واحدهاي خدماتي با تکنولوژي باال

2. تولید دانش
GDP 2.1 . سهم از تحقیق و توسعه دولتي نسبت به

GDP 2.2 . سهم از تحقیق و توسعه کسب و کار نسبت به
2.3 . تعداد اختراعات ثبتي با تکنولوژي باال در اروپا نسبت به جمعیت

2.4 . تعداد اختراعات ثبتي با تکنولوژي باال در آمریکا نسبت به جمعیت
3. انتقال و کاربرد دانش جدید

3.1 . تعداد موسسات کوچک و متوسط با نوآوري درون زا
3.2 . تعداد موسسات کوچک و متوسط با نوآوري شراکتي

3.3 . هزینه نوآوري نسبت به کل فروش
4. تأمین مالي، خروجي و بازارهاي نوآوري

GDP 4.1 . سرمایه تجاري تکنولوژي سطح باال نسبت به
GDP 4.2 . سرمایه جدید تولید شده نسبت به
4.3 . فروش محصوالت تازه معرفي شده به بازار
4.4 . میزان دسترسي به شبکه اینترنت در خانه

GDP نسبت به ICT 4.5. بازارهای
4.۶ . میزان ارزش افزوده تکنولوژي سطح باال در ساخت و تولید

کشورهایي که در باالي محور افقي قرار دارند، داراي میانگیني باالتر از میانگین کشورهاي مورد مطالعه در 
اروپا هستند؛ ضمن آن که کشورهایي که در سمت راست محور عمودي قرار دارند، داراي روندي فراتر از 
میانگین تغییرات در کشورهاي مورد مطالعه مي باشند. همان گونه که نشان داده شده، این دو محور شکل 

را به چهار ناحیه متفاوت شامل حرکت رو به جلو، 
کاهش سرعت حرکت، تحرک براي جبران عقب 
ماندگي و حرکت رو به عقب تقسیم مي نماید.  طبق 
تحقیق انجام شده که در آن، روند تغییرات از سال 
1۹۹5 تا 2000 مد نظر قرار گرفته، کشورهایي نظیر 

دانمارک و فنالند پیشتاز حرکت رو به جلو بوده اند .
همچنین، در تحقیق مشابهي که با در نظر گرفتن 
داده هاي مربوط به سال هاي 2000 تا 2003 صورت 
گرفته است، کشورهایي مانند ایسلند داراي رشد 

قابل توجهي بوده اند )شکل 2(.

با توجه به دو شکل 1 و 2 در مجموع مي توان گفت که 
کشورهاي اسکاندیناوي از وضعیت بهتري نسبت به 
سایر کشورهاي اروپایي برخوردارند و این موضوع باید 
مطالعه شود تا دالیل آن مشخص گردد و به عنوان 
تجربه اي براي کشور هاي دیگر  از جمله ایران مورد 
استفاده قرار گیرد. الزم به ذکر است آمارهای بدست 
آمده  اخیر  و منتهی به 201۹ نیز تقریباً حاکی از 

ثبات روند های مورد نظر در اروپاست.

توصیه هایی برای ایران
در بررسی وضعیت موجود کشور با در نظر گرفتن 
شاخص های مورد اشاره در جدول 1 و همچنین، 
شیوه تحلیل در شکل های 1 و 2 می توان موارد زیر را 
به عنوان نکات و توصیه های کلیدی به تحلیل گران 
و تصمیم سازان حوزه مدیریت نوآوری در ایران ارائه 

نمود:
1( در یک نگاه کلی چنین به نظر می رسد که اگر 
بخواهیم از این الگو بدون تغییر برای موقعیت یابی 
کشور در میان کشورهای همسایه یا منطقه خاور 
میانه استفاده کنیم، در شاخص اول یعنی منابع 
انسانی و تا حدودی در شاخص چهارم یعنی تامین 
مالی، خروجی و بازارهای نوآوری دارای امتیاز نسبی 
مطلوب تری خواهیم بود، و بنابراین، الزم است برای 
پیشرفت متوازن در شاخص های مورد اشاره، برای 
ارتقای شاخص های دوم و سوم برنامه ریزی و سرمایه 

گذاری الزم صورت پذیرد.
2( تجربه جهانی نشان می دهد که نوآوری بیشتر 
درکسب و کارهای کوچک و متوسط بستر پیشرفت 
دارد تا شرکت های بزرگ. در کشور ما متولی بخش 
بخش  کوچک،  کارهای  و  کسب  از  ای  گسترده 
خصوصی است. از این منظر بی تردید برای ارتقای 
جایگاه ایران، ضروری است در ارتقای شاخص سوم، 
یعنی انتقال و کاربرد دانش جدید یک بازنگری جدی 
صورت پذیرد و بستر مطلوب تری برای رقابتی تر 
شدن فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه های بخش 

خصوصی صورت پذیرد.
3( الگوی معرفی شده نکات قابل تأملی را به تحلیل 
گران یادآور می شود. از جمله این که با مقایسه بلوک 
ها در شکل های 1 و 2 و وضعیت کشورهای قرار 

الگويی برای رشد نوآوری در ايران
در چند سال اخیر در ایران تأکید ویژه ای روی فناوری های درون زا و به تبع آن، پیشرفت نوآوری 
شده است. هر چند شواهد و آمارها نشان از موفقیت هایی در بخش هایی از صنعت بوده و سامانه 
هایی برای ارزیابی سطح نوآوری بنگاه های اقتصادی در سطح خرد طراحی و مورد استفاده قرار 
گرفته است، ولی وجود الگویی معتبر برای بهبود تطبیقی پیشرفت نوآوری در سطح کالن دارای 
اهمیت راهبردی بوده است. دراین میان، یکی از راهکار موثر، جدول و الگوی تحلیلی است که در 
موقعیت یابی کشورهای اروپایی در حوزه نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله کوتاه سعی 
دارد تا ضمن معرفی این راهکار، توصیه هایی را برای یادگیری از آن در کاربرد یا توسعه یک الگوی 

داخلی برای ایران ارائه نماید.

آرش شاهین 
 استادتمام گروه 

مدیریت دانشگاه 
اصفهان

تجربه جهانی 
نشان می دهد 

که نوآوری 
بیشتر درکسب 

و کارهای 
کوچک و 

متوسط بستر 
پیشرفت دارد 
تا شرکت های 

بزرگ

نگاهی تحلیلی به جدول امتیازات نوآوري کشورهای اروپایی؛

ه
گا

دید

دیدگاه

فصل چهارم

اقتصاد توسعه
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گرفته در آنها از وجوه مختلف فرهنگی - اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، جمعیت و ... می توان برآورد 
نمود که با در نظر گرفتن سناریوها و مسیرهای 
متفاوت برای پیشرفت کشور در آینده، چه بلوک 
هایی برای موقعیت نوآوری ایران در آینده قابل 

انتظار است.
4( کشورهای اروپای غربی و بویژه اسکاندیناوی 
ژاپن  مانند  دور  شرق  کشورهای  با  مقایسه  در 
تا  برخوردارند  محصولی  های  فناوری  بیشتراز 
می  نشان  شده  انجام  های  پژوهش  فرآیندی. 
دهد دوره عمر نوآوری های محصولی کوتاه تر از 
دوره عمر نوآوری های فرآیندی است. بنابراین در 
الگوبرداری و پیروی محض از کشورهای اروپایی 
باید قدری احتیاط نمود و با درنظر گرفتن شاخص 
ها و وضعیت نوآوری در کشور های دیگر نظیر 
تحلیل  برای  ویژه  الگویی  دور،  کشورهای شرق 
موقعیت نوآوری ایران و مقایسه این موقعیت با 
کشورهای منطقه طراحی نمود که هم متناسب 
با زیرساخت های موجود باشد و هم با مقایسه با 
مناطق جغرافیایی مختلف از مزیت های نسبی 

مطلوبی برخوردار باشد.
5( بر اساس الگوی معرفی شده، »تأمین مالی«، 
جمعیتی  »ساختار  سازنده«،  روابط  و  »تعامل 
مطلوب« و »فناوری های سطح باالتر«، کلیدواژه 
های بسیار مهمی در تدوین نقشه راه پیشرفت 
نوآوری محسوب می شوند. بنابراین، بر افرادی که 
مسئولیت تدوین چنین اسنادی را عهده دارند الزم 
است تا اهمیت نسبی هر یک از آنها را در برآوردهای 
برای  را  فاخرتری  آینده  و  گیرند  نظر  در  خود 
پیشرفت و جایگاه کشور از منظر نوآوری ترسیم 
نمایند، چرا که نوآوری یکی از بهترین ابزارها برای 

کسب مزیت رقابتی پایدار است.

منبع اصلی:
 ،)138۹( ارمغان  بیگی،  و صادق  آرش  شاهین، 
دانشگاهی  جهاد  انتشارات  نوآوری،  مدیریت 

اصفهان.

بر اساس الگوی 
معرفی شده، 

»تأمین مالی«، 
»تعامل و روابط 

سازنده«، 
»ساختار 
جمعیتی 

مطلوب« و 
»فناوری های 
سطح باالتر«، 
کلیدواژه های 

بسیار مهمی در 
تدوین نقشه 
راه پیشرفت 

نوآوری 
محسوب می 

شوند

ه
گا

دید
دیدگاه
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برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع کوچک، متوسط و بزرگ به کار می روند عبارتند از: تعداد 
کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید. در این میان رایج ترین معیار، تعداد کارکنان است 
که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین می شود. اما بیشتر تعریف هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط 
بر اساس معیارهاي کّمي مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالي، ارزش دارایي ها و میزان سرمایه مي باشد. 
در زمینه ویژگي هاي کیفي مي توان به حوزه و محدوده خدمات رساني بنگاه هاي کوچک و متوسط اشاره 
کرد. بر این اساس غالب بنگاه هاي کوچک و متوسط تنها به مشتریان محلي سرویس مي دهند یا سهم بسیار 
کوچکي از بازار موجود را در اختیار دارند و به وسیله یک نفر یا گروه کوچکي که در عین حال مالک کسب و کار 

نیز شناخته مي شوند، اداره مي گردند. 

مشخصات  بنگاه هاي کوچک و متوسط  در ایران
تعریف بنگاه هاي کوچک و متوسط در ایران از سازماني به سازمان دیگر فرق مي کند. ارگان ها و سازمان هاي 
مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاري خود به تعریف و تقسیم بندي بنگاه ها از حیث بزرگي، کوچکي و 

متوسطي پرداخته اند.
بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت جهاد کشاورزي، بنگاه هاي کوچک و متوسط، 
واحدهاي صنعتي و خدماتي هستند که کمتر از 50 نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران، کسب و کارها را به چهار 
گروه طبقه بندي کرده است: کسب و کارهاي ۹ـ1 کارگر، 4۹ـ10 کارگر، ۹۹ـ50 کارگر و بیش از 100 کارگر.  
بنا به تازه ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي، صنایع کوچک به صنایعي گفته مي شود 
که تعداد شاغالن آنها بین 5 تا 50 نفر باشد و صنایع بزرگ ، صنایعي مي باشند که تعداد شاغالن بیش از 50 

نفر داشته باشند.

سهم صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران 
آمارهای موجود نشان می دهند که در بخش صنعت اقتصاد ایران، سهم بزرگی از اشتغال در بنگاه های 
صنعتی خرد ایجاد می شود. این در حالی است که بیشترین سهم درآمدی به دست آمده در این بخش در 
بنگاه های صنعتی بزرگ تولید می شود. در ساختار مورد بحث حدود ۶۷ درصد کل اشتغال بخش صنعت، 
در بنگاه های خرد ایجاد شده اند در حالی که فقط 1۹ درصد از کل درآمد حاصل در این بخش در این بنگاه ها 
تولید می شوند. برعکس، در این آمارها مشاهده می شود که بنگاه های بزرگ 12 درصد کل اشتغال بخش 
صنعتی را در اختیار داشتند در حالی که 53 درصد از کل درآمد صنعت در این بنگاه ها به وجود می آمد. اگر به 
تعداد بنگاه های موجود در اقتصاد ایران به تفکیک اندازه شان نیز نگاه کنیم متوجه می شویم که بخش اعظم 
بنگاه های صنعتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. فقط 4 درصد از کل بنگاه های 
صنعتی در ایران، جزو بنگاه های با سایز بزرگ دسته بندی می شوند. اینها در حالی است که اگر به آمارهای 
مربوط به صادرات بخش صنعتی رجوع کنیم درخواهیم یافت که عمده سهم صادرات در این بخش مربوط به 

بنگاه های بزرگ است. 
حال به بررسی رابطه بین بهره وری به عنوان مهم ترین عامل رشد اقتصادی و اندازه بنگاه ها می پردازیم. مطابق 
داده ها متوجه می شویم که بهره وری رابطه ای معکوس با سایز بنگاه های صنعتی در ایران دارد. به این معنا که 
متوسط بهره وری در بنگاه های صنعتی کوچک به مراتب بیشتر از بهره وری بنگاه های بزرگ است اما دالیل 
مشاهده این الگوها در آمارهای اشاره شده چیست؟ برای مثال چه عواملی سبب می شوند بنگاه های صنعتی 

خرد و متوسط به نسبت اشتغالی که ایجاد می کنند از سهم کمتری از کل درآمد تولید شده برخوردار باشند؟ 
می توان گفت یکی از دالیل مهم وجود این الگو عدم وجود بازار مناسب برای بنگاه های خرد و کوچک است. 
محدود بودن بازار محصول برای بنگاه های کوچک، سبب می شود که این بنگاه ها به نسبت اشتغالی که در آنها 
وجود دارد سهم درآمد بسیار کمی در اقتصاد داشته باشند. این خود عاملی است که می تواند موجب ناپایداری 
فعالیت چنین بنگاه هایی شود. بنابراین اگر این بنگاه ها بتوانند بازارهای خود را برای فروش محصوالت شان 
گسترش بدهند طبعا شرایط بهتری را برای ادامه فعالیت خود پیدا خواهند کرد. مخصوصا که طبق آمارهای 
ارایه شده این بنگاه ها سهم بسیار کمی از کل صادرات صنعتی را در اختیار دارند و چنانچه با پیوندهای تجاری 

دست  به  خود  محصول  صادرات  برای  بازارهایی 
بیاورند می توانند سهم خود در این بخش را ارتقا 
بدهند و محیط پایدار مورد نیاز خود برای ادامه حیات 

را پیدا کنند. 
آمارها نشان می دهند که توجه به بنگاه های خرد 
و کوچک از نظر اشتغالی که می توانند در اقتصاد 
ایجاد کنند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و 
نیز شواهد حاکی از آن است که از مهم ترین نیازهای 
این بنگاه ها برای فعالیت و تولید، تامین نیازهای مالی 
است. این در حالی است که در شرایط حاضر درصد 
بسیار ناچیزی از منابع بانکی به صنایع خرد و کوچک 
اختصاص داده می شود. حال می توان گفت که اگر 
همکاری با این صنایع کوچک و متوسط متوجه تامین 
اعتبارات مورد نیاز آنها باشد، این سیاست نیز می تواند 
نقش بسیار تعیین کننده ای را برای فعالیت پایدار 
و افزایش درآمد در این صنایع ایفا کند.سرانجام از 
آنجا که بهره وری در اقتصاد ایران نیز با افزایش اندازه 
بنگاه ها کاهش می یابد، توجه به بنگاه های کوچک 
و متوسط و فراهم کردن ملزومات فعالیت برای آنها 
از این نظر نیز می تواند عامل موثری باشد که رشد 
اقتصادی در کشور را تقویت کند. زیرا همان طور که 
آمارها نشان می دهند سهم این عامل یعنی بهبود 
بهره وری، در رشد اقتصادی کشور در چند دهه اخیر 

برابر صفر بوده است.

مشکالت بنگاههای کوچک و متوسط
اغلب کشورهای  و متوسط در  شرکتهای کوچک 
جهان با مشکالت نسبتاً مشابهی مواجه هستند. در 
اینجا به پاره ای از مشکالت مرتبط با این شرکتها 
اشاره می کنیم و در ادامه اقدامات برخی نهادها جهت 

رفع این مشکالت را موردبررسی قرار می دهیم:
* کمبود دانش اقتصادی، مالی و مدیریتی بویژه در 
زمان تاسیس باعث بروز مشکالتی برای این گونه 
شرکتها می شود به گونه ای که گاهی یک فرد مجبور 
به انجام کارهای تخصصی متعددی می شود که 

خارج از صالحیت حرفه ای وی است.
اثرگذار،  نبود مراجع حمایت کننده و  به علت   *
صنایع کوچک نمی توانند بر روی تغییرات محیطــی 
تــاثیـر بگذارند و همین مسئله آسیب پـذیری این 

دسته از صنایع را افزایش می دهد.
* تامین منابع مالی برای این شرکتها در مقایسه با 
شرکتهای بزرگ مشکل تر است، بویژه آن که بانکها 
شرایط سخت تری را ازنظر وثیقه و نرخ بهره باالتری 

به آنان تحمیل می کنند.
* تامین و حفظ نیروی انسانی از مشکالت همیشگی 
این بنگاههاست زیرا بیشتر متخصصان تمایل به 
فعالیت در شرکتهای بزرگ دارند و حتی ممکن است 
پس از کسب آموزشهای الزم در صنایع کوچک، آن 

جا را ترک کنند.
این صنایع نــه تنهـا غالباً از تجارب مدیریتی بی 

کوچک همیشه زيباست
  )small and medium-sized enterprises(بنگاه های کوچک و متوسط
در برابر صنایع بزرگ قرار می گیرند و نسبت به آن مزایای بسیاری دارند؛ ازجمله 
ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر. بنگاه های کوچک 
و متوسط که به اختصار SME نامیده می شود. تعریف صنایع کوچک و متوسط در 
کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم 

محسن نورمحمدیاست. 
دبیرکل خانه صنعت 

معدن، تجارت استان 
اصفهان

محدود بودن 
بازار محصول 

برای بنگاه های 
کوچک، سبب 

می شود که 
این بنگاه ها به 

نسبت اشتغالی 
که در آنها وجود 

دارد سهم 
درآمد بسیار 

کمی در اقتصاد 
داشته باشند

نگاهی به جایگاه شرکت هاي کوچک ومتوسط در اقتصاد کشور؛
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بهـره اند، بلکه امکان استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصان کارآمد را نیز به لحاظ محدودیت منابع مالی 
ندارند.

* شرایط خاص فرهنگی در برخی از کشورها عموماً ممکن است برای این شرکتها جایگاهی از نظر مولدبودن 
قائل نباشد. مثاًل در کشور ما غالباً صنــایـع خــدماتی را مولد محسوب نمی کنند.

 *  در بیشترموارد این شرکتهای متوسط و کوچک فاقد هرگونه تشکل حمایت کننده در امور بازاریابی و 
صادرات هستند و این امر هزینه های صادراتی و ریسکهای مرتبط با آن را افزایش می دهد.

 *  کارآفرینان و بنیانگذاران این صنایع وقتی به سن بازنشستگی می رسند، با مشکل پیداکردن جــانشینـی 
شایسته برای خود مواجهند به گونه ای که برخی از این شرکتها بعد از مدتی به علت همین مسئله ازبین می 

روند.
* به علت مزایا و قابلیتهای بسیار زیاد شرکتهای کوچک و متوسط و نقش برجسته آنها در اقتصاد کشورها 
و باعنایت به مسائل و مشکالتی که این گروه از بنگاهها با آن روبرو هستند، در کشورهای پیشرفته جهان 
حمایتهای گوناگونی از این شرکتها به عمل می آید که باعث افزایش کارایی آنان شده به گونه ای که درحال 

حاضر بیشتر کشورهای جهان شاهد افزایش تعداد این گروه از شرکتها است.

مالحظات  تامین مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط
علي رغم تجربه تلخ عملکرد آیین نامه اجرایي گسترش بنگاه هاي زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل مالحظه 
از اهداف تعیین شده، با توجه به ویژگي هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط اعم از چابکي و انعطاف پذیري 
بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کالن در مقایسه با بنگاه هاي بزرگ و نیاز به نقدینگي کمتر در مقایسه با 
بنگاه هاي بزرگ، اولویت تامین مالي این بنگاه ها مورد تاکید و تایید بانک مرکزي مي باشد. انتظار مي رود  با 
هدایت بنگاه هاي بزرگ تولیدي به سمت تامین مالي از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاري خارجي ظرفیت  

مناسب تري جهت تامین مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در کشور فراهم گردد.
 بدیهي است با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایي گسترش بنگاه هاي زود بازده و کارآفرین  و شرایط 
رکودي حاکم بر اقتصاد کالن و  اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمي از رکود،  در تامین مالي بنگاه هاي 

کوچک و متوسط مالحظات زیر مورد تاکید  بانک مرکزي مي باشد.
اول:  با توجه شرایط رکود حاکم بر اقتصاد  و وجود ظرفیت هاي خالي در بخش هاي مختلف تولیدي در کشور 
بانک مرکزي، بانک هاي عامل را به تامین تسهیالت سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهاي موجود توصیه 
کرده است. هدایت مناسب تسهیالت سرمایه در گردش با قابلیت تاثیرگذاري سریعتر بر متغیرهاي تولید و 

اشتغال، مي تواند بر تسریع خروج از شرایط رکود اقتصادي موثر واقع گردد.
دوم:  با توجه به وجود بنگاه هاي تولیدي غیراقتصادي و زیانده  در کشور، انتظار مي رود رویکرد وزارتخانه هاي 
تخصصي اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي در حمایت از SME ها بر حمایت  از 
بنگاه هاي رقابت پذیر متمرکز شود و از تخصیص منابع محدود نظام بانکي به بنگاه هاي ورشکسته و فاقد بافت 

مالي سالم و فقدان تکنولوژي رقابت پذیر در بازار اجتناب گردد.

سوم:  با کسب تجربه از فرآیند اعطاي تسهیالت به 
بنگاه هاي زودبازده در سنوات گذشته، انتظار مي رود 
وزراتخانه هاي متولي نسبت به تعیین اولویت هاي 
کلي سرمایه گذاري و نهایتاً تعیین رشته فعالیت هاي 
صنعتي داراي اولویت اقدام نمایند و تصمیم گیري 
در خصوص اعطاي تسهیالت بانکي به SME ها 
را به بانکهاي عامل واگذار کنند تا  بانک هاي عامل 
پس از احراز اهلیت و اعتبارسنجي متقاضي و اثبات 
توجیه پذیري، فني، مالي و اقتصادي طرح، نسبت به 

تامین مالي آن اقدام نمایند.
چهارم: با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایي 
گسترش بنگاه هاي زود بازده و کارآفرین در صورت 
دخالت دستگاه هاي دولتي )کارگروه اشتغال استان، 
وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن 
وتجارت، وزارت جهاد کشاورزي...( تخصیص بهینه 
منابع انجام نخواهد شد و متقاضیاني که داراي نفوذ 
معرفي  اولویت  در  باشند،  دستگاه ها  در  بیشتري 
به بانکها قرار خواهند گرفت. بر این اساس، روند 
گذشته و توزیع استاني و پرداخت تسهیالت با معرفي 
کارگروه ها و دستگاه هاي دولتي مورد تایید این بانک 
نمي باشد و متقاضیان مي توانند راساً به بانک عامل 
خود )خصوصي یا دولتي( مراجعه نماید و بانک نیز با 
توجه به منابع و مصارف خود  و احراز اهلیت متقاضي  
و توجیه پذیري طرح نسبت به تامین مالي اقدام 
نماید. لذا بانک مرکزي اصرار دارد که برخالف رویه 
آئین نامه گسترش  تلخ اجراي  طي شده درتجربه 
بنگاه ها زودبازده کارآفرین، از طریق تشکیل کمیته ها 
و کارگروه هاي اشتغال و سرمایه گذاري استاني و 
معرفي حجم انبوه متقاضیان، تامین مالي بنگاه هاي 

تولیدي بر نظام بانکي تکلیف نشود.
پنجم: هدف اصلي از تامین مالي بنگاه هاي کوچک 
و متوسط باید تحقق سودآوري پروژه و تولید کاال و 

آمارهای 
موجود نشان 

می دهند که در 
بخش صنعت 
اقتصاد ایران، 

سهم بزرگی 
از اشتغال در 

بنگاه های 
صنعتی خرد 

ایجاد می شود
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خدمات رقابت پذیر باشد. اشتغال زایي و زودبازده 
بودن به عنوان نتایج تبعي تامین مالي مورد تایید 
است، اما اعمال آن به عنوان هدف اصلي مي تواند 
پایداري سرمایه گذاري و برگشت پذیري منابع 

بانک را با مخاطرات جدي مواجه سازد.
ششم: در تامین مالي بنگاه هاي تولیدي کوچک 
و متوسط حفظ مباني اصلي توجیه پذیري فني، 
مالي و اقتصادي بنگاه تولید مورد تاکید بانک  
مرکزي مي باشد. لذا نظام بانکي دو وظیفه اصلي 
و اولویت دار بانک، یعني تامین مالي بنگاه هاي 
تولیدي کارآمد و وصول به موقع طلب خود از 
مشتریان، را به عنوان مباني اصلي در تامین مالي 
بنگاه هاي کوچک و متوسط لحاظ مي نمایند. از 
این رو بانکهاي عامل در چارچوب روابط بین بانک 
و مشتري و صرفا" در صورت احراز توجیه پذیري، 
فني، مالي و اقتصادي نسبت به تامین مالي اقدام 

خواهند کرد.
هفتم: بر اساس ماده ۹2 قانون برنامه پنجم توسعه 
نرخ سود تسهیالت متناسب با نرخ سود سپرده ها 
و سود مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و 
اعتبار تعیین مي شود. بانکها در صورتي ملزم به 
پرداخت تسهیالت در قالب عقود مبادله اي با 
نرخي کمتر از نرخ اعالم شده توسط شوراي پول 
و اعتبار مي باشند که عالوه بر تأیید معاونت برنامه 
جمهوري،  ریاست  راهبردي   نظارت  و  ریزي 
مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره  شده 

توسط دولت تأمین گردد.
هشتم: هر نوع رویکرد فشار به نظام بانکي جهت 
تامین مالي خارج از توان ، سبب ایجاد پول پر 
قدرت مي گردد که پیامد آن رشد پایه پولي و 
مآال" رشد نقدینگي و تورم مي باشد. در این 
صورت موفقیت هاي حاصل شده در یک سال 
گذشته در خصوص مهار تورم، خنثي خواهد 
شد که به هیچ وجه مورد تایید برنامه ریزان ارشد 

اقتصادي کشور نمي باشد.
که  گردد  فراموش  نباید  صورت  هر  در  نهم: 
بنگاه هاي کوچک و متوسط در کنار بنگاه هاي 
بزرگ صنعتي مي توانند نقش موثر خود را در 
رشد اقتصادي و اشتغال ایفا نمایند. به بیان دیگر 
SME ها زماني مي توانند نقش و کارکرد اصلي 
خود را ایفا نمایند که در زمینه تامین مواد اولیه و 
قطعات بنگاه هاي بزرگ تولیدي و یا در چارچوب 
ایجاد خوشه هاي صنعتي ایفاي نقش نمایند. در 
واقع بخشي از حمایت از صنایع کوچک و متوسط 
مي باید از طریق صنایع بزرگ از جمله پیش 
خرید تولیدات و  کاالهاي واسطه اي مورد نیاز 

واحد هاي بزرگ صورت پذیرد.
دهم: یکي از موانع جدي فرا روي رونق کسب 
وکار به ویژه براي بنگاه هاي کوچک و متوسط، 
محدودیت هاي  قانون کار است. ضرورت دارد با 
هدف افزایش اشتغال در این واحدها، از طریق 
روي  پیش  محدودیت هاي  کار،  قانون  اصالح 

کارفرمایان مرتفع گردد.
یازدهم: اعمال مشوق هاي مالیاتي  و تسهیل 
صدور مجوز ها در جهت  کاهش هزینه هاي 
بنگاه ها از دیگر مواردي است که مي تواند موجب  
تسریع در افزایش فعالیت بنگاه هاي کوچک و 

متوسط گردد. ه
گا

دید

دیدگاه

نگاهی اجمالی به بازرگانی بین الملل در سال ۱۳۹۷
واردات جمهوری اسالمی ایران در سال  13۹۷ برابر با  3204۶هزار تن و با ارزش 42۶12میلیون دالر 

بوده که نسبت به سال 13۹۶ 1۷.5درصد از نظر وزن و 21.۷5درصد از نظر ارزش کاهش داشته است.
پنج کشور اصلی فروشنده به ایران به ترتیب عبارت بودند از چین با ارزش 10315میلیون دالر ، امـارات 
متحـده عربـي ۶5۶۷میلیـون دالر ، ترکیـه 2۶1۷میلیون دالر ، هند 25۹5میلیون دالر و آلمان 
24۷2میلیون دالر که در مجموع 58 درصد از سهم واردات کشور را داشتند و اصلی ترین محصوالت وارد 
شده شامل ذرت دامي، برنج، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواري، لوبیاي سویا و  کنجاله سویا 

بوده و متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتي  1330 دالر بوده است.
صادرات کاال نیز در سال 13۹۷ با احتساب میعانات گازي برابر با  11۷228هزار تن و به ارزش  
44310میلیـون دالر رسـیده کـه نسبت به سال قبل 12درصد از لحاظ وزن و 5.۷درصد از نظر ارزشي 

کاهش داشته است.
پنج کشور خریدار محصوالت ایرانی به ترتیب ارزش دالری عبارتند از چین با ارزش ۹218میلیون دالر 
، عراق 8۹۶1میلیـون دالر ، امـارات متحـده عربـي 5۹55میلیون دالر، افغانستان 2۹2۷میلیون دالر و 
جمهوري کره 25۶8میلیون دالر که در مجموع ۶۷ درصد از کل صادرات کشور را پوشش داده اند و اصلی 
ترین کاالهای صادراتی ایران در سال 13۹۷ عبارتند از میعانات گازي، گاز طبیعي مایع شـده، پروپان 
مایع شده، روغن هاي سبک و فـراورده هـا بـه جـز بنـزین بوده و متوسط قیمت هر تن کاالي صادراتي 

نیز 3۷8دالر که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد افزایش داشته است.

آنچه از شرکای تجاری خود می خریم ) واردات (
بررسی آمار واردات به کشور با شاخص وزن کاال و ارزش دالری آن ، مشخص می نماید که از هر دو دیدگاه 

آمارهای وارداتی نسبت به سال 13۹۶ کاهش داشته است.

قطب نمای تجارت
امروزه اهمیت و توجه ویژه به صادرات غیرنفتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی 
پوشیده نیست. اما نکته مهم در این میان، داشتن استراتژی اثربخش ، شناخت بازارهای هدف 
صادراتی، بسترسازی برای تسهیل صادرات، رفع موانع صادرات، شناخت نیاز و سلیقه بازارهای 

هدف و درنهایت تولید برای صادرات است.
اما کشتی صادرات کشورمان گاهی چنان در دریای پرتالطم بازرگانی سرگردان می شود که 
گویی هیچ نقشه و ساحلی برای آن ترسیم نشده است. عدم توجه به مزیت های صادراتی استان 
ها، نداشتن برنامه بازاریابی بین المللی صادراتی حرفه ای، عدم توجه به نیاز و سلیقه مشتریان 
در بازارهدف باعث شده است در بسیاری از موارد، فرصت های صادراتی را از دست داده و رقبا 

بتوانند بیش از پیش جایگاه استوارتری یافته و جایگزینی برای بازرگانان ایرانی باشند.

واردات و صادرات از نگاه آمار؛

علی میرجمالی
مدیر مرکز آموزش بازرگانی

بررسی آمار 
واردات به 

کشور با 
شاخص وزن 
کاال و ارزش 
دالری آن ، 

مشخص
می نماید که از 
هر دو دیدگاه 

آمارهای 
وارداتی 

نسبت به سال 
۱۳۹۶ کاهش 

داشته است
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واردات و صادرات از نگاه آمار؛

با نگاه به ده قلم نخست واردات به کشور در سال 
13۹۷ می توان گفت که واردات دستگاه های 
تلفن و مودم همراه نسبت به سال 13۹۶ به میزان 
45درصد کاهش که بیشترین کاهش و واردات 
الکترودهاي زغالي براي کوره ها نسبت به سال 
13۹۶ به میزان 188 درصد افزایش  داشته که 

بیشترین افزایش را نشان می دهد.

ده قلم کاالی عمده وارداتی در سال ۱۳۹۷
بر اساس آمارها پنج فروشنده اصلی کاال به ایران 

در سال 13۹۷ به ترتیب عبارتند از : 
چین، عمارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان 
که بیش ا ز55درصد از سهم کل واردات به کشور 
را پوشش داده اند. در بین 15 کشور همسایه، 
امارات  را  ایران  به  کاال  فروش  سهم  بیشترین 
و  دالر  میلیون   ۶5۶۷ ارزش  به  عربی  متحده 
کمترین سهم را عربستان با 0.3 میلیون دالر از آن 

خود کرده اند.

آنچه به شرکای تجاری خود می فروشیم 
) صادرات ( 

بررسی آمار صادرات کشور با شاخص وزن کاال 
و ارزش دالری آن ، مشخص می نماید که از هر 
سال  به  نسبت  صادراتی  آمارهای  دیدگاه  دو 
13۹۶ کاهش داشته است. بر اساس بخش های 
عمده صادراتی، بیشترین سهم را بخش صنعت 
و کمترین سهم را بخش فرش و صنایع دستی 

داشته است.

صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷
با نگاه به ده قلم نخست صادراتی کشور در سال 
13۹۷ می توان گفت که صادرات  گازهاي نفتي ) 
پروپان و بوتان و .. ( بیشترین ارزش دالری برابر با 
52۷8 میلیون دالر را به خود اختصاص داده است. 
بر اساس آمارها پنج خریدار اصلی کاالهای ایران 

در سال 13۹۷ به ترتیب عبارتند از :
افغانستان و  امارات متحده عربی،  چین، عراق، 
جمهوری کره که بیش از ۶۷ درصد از سهم کل 

صادرات کشور را پوشش داده اند.
در این بین صادرات به کشور تایوان در بین 20 
کشور بازار هدف بیشترین کاهش ) 52 درصد 
کاهش ( و صادرات به کشور پاکستان بیشترین 
افزایش )3۶ درصد افزایش (  را نسبت به سال 

13۹۶ داشته است. 
مبادالت  کل  سال 13۹۷  در  است  توجه  قابل 
تجاری ایران ) صادرات + واردات ( برابر با 8۶۹22 
میلیون دالر بوده است که نسبت به سال 13۹۶، 

چهارده درصد کاهش داشته است.
اما از نگاه شاخص تراز تجاری که حاصل تفاضل 
واردات از صادرات می باشد، شاهد مثبت بودن تراز 

و 123 درصد رشد نسبت به سال 13۹۶ بوده ایم.
امید است با داشتن برنامه بلند مدت صادرات و 
رعایت شعار تولید برای صادرات و الزام به حفظ 
کیفیت در بازارهای جهانی و تسهیل فرایند و امور 
مربوط به صادرات، شاهد رشد روزافزون صادرات 
غیرنفتی و کاهش واردات کاالهای غیرضروری و 

هدارای مشابه با کیفیت ایرانی باشیم.
گا

دید
دیدگاه

ده قلم کاالی عمده وارداتی در سال 13۹۷

صادرات غیرنفتی در سال 13۹۷
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اه
گ

ن

نگاه

ساختار خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان
 برطبق اساسنامه خانه کلیه انجمن ها واتحادیه های مرتبط با بخش 
صنعت و معدن  با شرط رعایت مفاد بخشنامه های شورای عالی اداری 
می توانند  با تایید هیئت مدیره به عنوان  عضو خانه پذیرفته شوند. 
درحال حاضر25 انجمن تخصصی فعال دربخش های مختلف صنعت 
ومعدن  به همراه 22 شعبه شهرستانی خانه  ارکان اصلی خانه را تشکیل 
می دهند که تعامل دائمی، موثر و کارا با آنها از استراتژی های کلیدی 
و اصلی خانه محسوب می شود و  اعضای هیئت مدیــره  نیــز  از 
بیــن روســـای انجمــن ها و شعب انتخــاب می شوند.این اعضا نیز 
براساس انتخابات مشخص می گردند. آخرین انتخابات انجام شده در 

سال ۹8 ، در شعب شهرستانهای اردستان و نجف آباد بوده است. 

اهم فعالیت های خانه در سال ۱۳۹۷ 
حضور فعال و موثر خانه بعنوان نماینده بخش خصوصی در تصمیم 
سازی و تعامل سازنده با بخش دولتی در جلسات، کارگروهها و 
شوراهای مرتبط با حوزه کار و تولید، از جمله شورای گفتگو دولت و 

بخش خصوصی، ستاد تسهیل، کارگروه رونق و...  
توزیع سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی با بیش از 4000 ثبت 
درخواست از ابتدای سال برنامه ریزی و اجرای دوره هـای آمـوزشی 
مرتبط با حوزه کسب وکار با هدف ارتقاء سطح دانش واحدهای تولیدی 
بویژه در زمینه قوانین و مقرراتمالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، ثبت 

نگاهی به فعالیت های 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در سال ۱۳۸۰ با توجه به تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران و به استناد مصوبه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ  ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ شوراي عالي اداري تشکیل گردیده و داراي اساسنامه وپروانه تأسیس از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در اداره ثبت شرکتها نیز به شماره ۱۲۰5 ثبت  شده است. 

درحال 
حاضر۲5 

انجمن 
تخصصی 

فعال دربخش 
های مختلف 

صنعت ومعدن  
به همراه 

۲۲ شعبه 
شهرستانی 
خانه  ارکان 

اصلی خانه را 
تشکیل می 

دهند

فصل پنجم

نگاه
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شرکتها، قراردادهای کار و... انجام طرح های پژوهشی و 
مطالعاتی در زمینه کسب و کار، بررسی مسائل و مشکالت 
واحدهای تولیدی و  ارائه نظرات مشورتی و تخصصی به 
مراجع ذیربط از جمله  - بررسی اثرات مثبت یا منفی تغییرات 
نرخ ارز برواحدهای تولیدی - بررسی مشکالت، علل بروز و 

راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها
- بررسی مواد اولیه وارداتی یا فناوری های جدید مورد نیاز 
بنگاه های تولیدی جهت ارائه به مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و 

شرکت های دانش بنیان

بررسی و راهکار کاهش مبلغ قبض برق واحدهای 
صنعتی

 با استفاده از تغییر گزینه انتخابی
 - بررسی تاثیرات گزینه انتخابی برهزینه نهایی قبض باتوجه 

به میزان برق مصرفی واحد
 - آماده سازی برنامه محاسبه گزینه انتخابی بهینه 

- محاسبه گزینه انتخابی بهینه درخصوص واحدهای با قبض 
برق در دسترس

 - اطالع رسانی به واحدهای دارای گزینه غیربهینه و دیگر 
واحدها درخصوص نحوه انتخاب گزینه بهینه   

بزرگداشت روز صنعت و معدن 
برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور 
معاون وزیر صنعت، استاندار و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، مدیران دستگاه های اجرایی و حدود 1000نفر 
صنعتگر و معدنکار استان در تیرماه و معرفی واحدهای برتر 

تولیدی

کتاب صنعت
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با هدف معرفی 
استفاده  جهت  استان  تولیدی  واحدهای  های  توانمندی 
بهینه از پتانسیل ها و ظرفیت های تولیدی و اقتصادی اقدام 
به انتشار کتاب صنعت استان اصفهان)جلد 1( با  معرفی   
3000واحدصنعتی مستقر در استان اصفهان با مشخصات 

ذیل نموده است.
 - اطالعات موجود در کتاب: نام واحد، نام مدیرعامل، نام 
تجاری، زمینه فعالیت، آدرس، شماره تماس، وب سایت و 
ایمیل  - صنایع: برق و الکترونیک، صنایع خودرو، صنایع 
سلولزی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع فلزی، صنایع 
کانی غیرفلزی، صنایع نساجی و... - فهرست بندی: براساس 

نام واحد، زمینه فعالیت، نام مدیرعامل   

  برگـزاری تورهای صنعتـی و نمایشگاهی با حمایت 
مالـی تا سقف 5۰درصد شرکت

 شهرک های صنعتی استان اصفهان
 خانه صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان با هدف ایجاد 
تعامل، شناخت، هم افزایی و بهره برداری بهتر از بازارهای 
هدف  اقدام به اعزام هیات های تجاری جهت بازدید از 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و بازدید از کارخانجات با 
های  شهرک  شرکت  )حداکثـر50درصد(  مـالی  حمایت 
صنعتی استان اصفهان نموده است.  تا کنون بیش از 1۷تور 
موفق با حضور بیش از ۶00 نفر از تولیدکنندگان استان در 
زمینه های نفت و گاز و انرژی، ریخته گری، سنگ و مصالح 
و  فلزی  شکالت،  و  شیرینی  غذایی،  صنایع  ساختمانی، 
متالوژی، بسته بندی صنایع غذایی، پالستیک و... برگزار 

گردیده است.  

اه
گ

ن
نگاه



ویژه نامه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن

تیرماه 5۶۱۳۹۸
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مزیت اصلی 
صنعت 

پتروشیمی 
ایران، تولید در 
مقیاس جهانی، 
اتکا به دریافت 
خوراک فراوان 
با قیمت رقابتی 

است

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بزرگترین تولید کننده  الکیل 
بنزن خطی LAB(( ماده اولیه اصلی صنایع شوینده خانگی ) انواع بودرها 
و مایعات شوینده( در کشور است. این شرکت عالوه بر  اینکه نیاز ساالنه تمام 
کارخانه های تولید  کننده مواد شوینده داخل کشور  را تامین  می نماید مازاد 
محصوالت خود  را نیز به خارج از کشور صادر می کند و ساالنه بیش از   ۱۰۰ 
میلیون دالر امریکا  وارد چرخه اقتصادی کشور می نماید و این درحالی است 
که صادرات فرآورده های این شرکت )LAB ,NP,HAB(،  نقش مهم و قابل 

توجهی در حجم صادرات کشور دارد.

با اینکه هر ایرانی در خانه خود  پودر  لباسشویی و مایع شوینده را مصرف می کند که  در  کارخانجات داخلی 
کشور تولید شده اما ایران هنوز در رویکرد ارز آوری صنایع شوینده موفق عمل نکرده است. صدور محصوالت 
پتروشیمی بطور عام و محصوالت این شرکت بطور خاص،   نقش مهم و عمده ای در حجم صادرات کشور دارد. 
به گونه ای که با حذف آن، حجم صادرات کشور، تغییرات قابل توجهی خواهد داشت. دسترسی به خوراک 
رقابتی با توجه به پیدایش نفت و گاز شیل در آمریکای شمالی، کاهش نسبت قیمت نفتا به گاز اتان، تغییر 
شرایط سرمایه گذاری های کالن، کمبود نیروی کار، رشد هزینه های سرمایه گذاری و کوچک بودن بازارهای 

محلی را از جمله چالش های این صنعت و  صنعت پتروشیمی در کشور و خاورمیانه می توان عنوان کرد.
مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران، تولید در مقیاس جهانی، اتکا به دریافت خوراک فراوان با قیمت رقابتی 
است. اما این مزیت با چالش هایی نظیر افزایش قابل توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای 
باالدستی،) منهای 5 در صد فوب خلیج فارس( بهره برداری از منابع جدید خوراک در جهان،کاهش جهانی 

بهای انرژی و به دنبال آن افت شدید قیمت محصوالت پتروشیمی مواجه شده است.
نوآوری های بین المللی و از دست رفتن مزیت های رقابتی، نبود برنامه ریزی بلندمدت و دیدگاه استراتژیک در 
بخش فروش خارجی، فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی )خالف رقبای منطقه ای و جهانی( و عدم تسلط 
حرفه ای، عدم توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید، همکاری و هماهنگی ضعیف و حداقلی در 
بخش بازرگانی در موارد بسیار رقابت منفی، ضعف مناسبات تجاری با کشورهای هدف محصوالت پتروشیمی 
از جمله مشکالت فعاالن این صنعت برای صادرات به شمار می رود که البته باید خطر مواجهه با تعرفه های 

آنتی دامپینگ، آنتی سوبسید و تضعیف برند جهانی صنعت پتروشیمی ایران را نیز به آن افزود.
ما در برابر انحصار قیمت خوراک پتروشیمی ها  قرار گرفته ایم. بصورتی که قیمت خوراک پتروشیمی ها را به 
هر قیمت که وزارت نفت تعیین می کند باید خریداری کنیم. صنعت پتروشیمی، فاقد متولی است و دولت 
باید به مشکالت این صنعت که مزیت صادراتی ایران محسوب می شود، رسیدگی کند. نگاه دولت و بخش 
خصوصی در این صنعت عرضه  محور است و به تقاضا توجهی نمی شود. در کل صنعت پتروشیمی ایران در 
حوزه تقاضا با تهدیدات جدی مواجه است. چرا که در اطراف ایران کشورهایی نظیر عمان و قطر و عربستان 
توسعه صنعت پتروشیمی را به طور جدی در دستور کار قرار داده اند. در حالی که ما نمی توانیم از مزیت هایمان 
بهره بگیریم. اکنون باید به بازار تقاضا توجه نشان دهیم. به نظر می رسد پیشرفت رقبا در بازارهای نوظهور، 

تهدید جدی برای ایران به شمار می آید
فقدان قوانین صادراتی نظام مند و صنایع میان دستی  به عنوان حلقه مفقوده زنجیره ارزش محصوالت 
پتروشیمی را از دیگر موانع دستیابی به رقابت پذیری این صنعت در سطح بخشی عنوان نمود و بر تدوین 
الگویی مناسب برای توسعه و تنظیم اولویت های صادراتی در کشور و وضع مقررات صادراتی یکسان برای 

همه محصوالت تاکید کرد.

تهديدات جدی در بخش تقاضا
 صنعت مواد شوینده می تواند یکی از صنایع مهم در صادرات غیرنفتی باشد

موانع پیش  روی تولید و  صادرات مواد تولیدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران؛

موانع تولید و صادرات
  بطور خاص در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 

-  تأمین مواد اولیه اصلی شامل بنزن و نفت سفید  تولیدی در داخل کشور اغلب با مشکالتی 
در تأمین پایدار برای تولید حداکثر مواجه می باشند.

- تأمین مواد مصرفی وارداتی ویژه نظیر کاتالیست و غربال مولکولی: این مواد به دلیل 
تکنولوژی باال اغلب وارداتی بوده و در سال های اخیر واردات آنها  بر پایه تحریمهای ظالمانه 
امریکا و عدم انتقال ارز از طریق سیستم بانکی  بین المللی ) سوئیفت( با مشکالت متعددی 

مواجه بوده است.
- تأمین قطعات یدکی: علی رغم اینکه طی سالهای اخیر با تکیه بر تولید داخل حجم گسترده 
ای از قطعات یدکی توسط شرکت های داخلی در حال ساخت و تأمین می باشد، لیکن هنوز 
برخی قطعات خاص که دارای تکنولوژی ویژه بوده و کاربرد محدود و انحصاری دارند از منابع 
خارجی تأمین می شوند که در سالهای اخیر تأمین این قطعات به دلیل عدم همکاری تجاری 

بعضی از شرکتهای خارجی با مشکالتی مواجه بوده است.
- قوانین سخت گیرانه و دست و پاگیر: با وجود مشکالت فراوان در تأمین مواد ویژه مصرفی و 
قطعات یدکی خاص، بعضا مشاهده می شود که این موارد تا مرزهای کشور انتقال داده می 
شود ولی به دلیل وجود مشکالت و قوانین پیچیده و متغیر در گمرکات و مخصوصا در بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، واردات و استفاده از این موارد با تأخیر فراوان و هزینه های 

اضافی انجام می شود.
- عدم دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا: در حال حاضر تالش های زیادی در راستای 
ایجاد و توسعه دانش های مختلف توسط شرکت های دانش بنیان انجام شده است لیکن 
همچنان دانش های فنی خاص  تولید محصول LAB( ( با کاتالیست جامد در انحصار برخی 
کشورهای پیشرفته می باشد. عدم دسترسی به این دانش های فنی به روز عالوه بر افزایش 
هزینه های تولید، قابلیت رقابت پذیری کمی و کیفی           محصوالت را با نمونه های خارجی 

در بازارهای جهانی با مشکالتی مواجه نموده است.
- مشکالت  دست و پا گیر سامانه تجارت فرامرزی گمرک )EPL( و زمانبر بودن تشریفات 
اداری و گمرکی  صدور  کارت بازرگانی و همچنین صدور استاندارد های تشویقی و اجباری 
محصوالت صادراتی و هزینه های صادرات از قبیل هزینه های آزمایشگاهی و انبارداری 

ازجمله موانع جدی در صادرات محصوالت این صنعت خود نمایی می کند.
چنانچه بخواهیم  جمع بندی در این مقال داشته باشیم، می توان گفت آنچه باعث افزایش 
نرخ مواد اولیه می شود، شرایط تحریم ها و نرخ ارز و مشکالتی از این قبیل است که قدرت 
چانه زنی را از بین می برد و نرخ مواد اولیه را افزایش می دهد. همچنین، برای رفع مشکالت این 
صنعت، دولت می تواند یارانه تولید به صنایع شوینده خانگی پرداخت کند که هم واحدهای 
تولیدی توسعه یابند و آمار تولید و در پی آن صادرات افزایش یابد و هم این صنعت از ارز دولتی 
و نفتی بی نیاز شود و زمینه توسعه کشور در ابعاد صنعتی و اقتصادی را فراهم کند. با توجه به 
بازار مناسب مواد شوینده در منطقه و ظرفیت تولید چند برابر نیاز داخل این امید وجود دارد تا 
صنعت مواد شوینده بتواند به عنوان یکی از صنایع مهم در زمینه صادرات غیرنفتی نقش ایفا 
کند. توجه  خاص به صنعت، تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور است. زیرا تولید 
سرمایه، ایجاد فرصت های شغلی، تقویت سرمایه گذاری داخلی و رغبت سرمایه گذاران 

خارجی و بهبود شرایط کسب وکار را درپی دارد و همه مردم از آن بهره مند می شوند.
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