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کزیـــن برتر انــدیشه نگذرد بنــام خداوند جان و خرد  
بهار، زایش دوباره طبیعت و تجلی جمال الهی از راه رسید. بزم زیبای نو شدن و تجدید 
حیات دوباره ی طبیعت در مطلع بهار که دس��ت توانمن��د صنعتگر فرزانه، آفرینش 
زیبا ترین تحول را در طبیعت رقم می زند و ش��میم روح بخش گل های نوروزی را در 
جان هس��تی می پراکند، بهترین الهام بخش ما می باشد که با عزمی راسخ و پر توان و 
با امید به نیک اندیشی های دولت تدبیر و امید، بار دیگر بتوانیم پاییز صنعت را تبدیل 
به بهاری شکوهمند نماییم که وطن عزیزمان در این زمان سخت بدان نیازمند است.

خرس��ندم که در این ایام فرخنده، تبریکات خود را همراه ب��ا آرزوی بهترین تدابیر و 
نکوترین تحول در احوال روزگارتان تقدیم حضور ش��ما همس��نگران خود در جبهه 

تولید نمایم.
امید که در راه اهداف مش��ترکمان که همانا تعالی اقتصاد میهن عزیز و رفاه بیش��تر 

هموطنان است، همواره سربلند و پر افتخار بدرخشیم. 

رضا حمیدی
رییس هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان
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سال 95 ، تحول درون سازمانی
س��الی که پشت سر گذراندیم پر از فراز و نشیب برای کشور و سراس��ر رکود برای تولید و اقتصاد بود. بعد از سال ها 
مذاکرات فرسایش��ی و طوالنی باالخره مذاکرات هستهای به فرجام رس��ید و برجام با موافقت کشورهای 1 + 5 و 

ایران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید . 
همزمان کاهش ش��دید قیمت نفت را مواجه بودیم که به یکباره با س��قوط آزاد به قیمت غیرقابل پیش بینی کمتر 

از 30 دالر در هر بشکه کاهش یافت.
انتخابات مجلس شورای اسالمی را در دوره اول پشت سر گذاشتیم و هنوز نمی توان در مورد گرایش غالب مجلس 
س��خن گفت. این انتخابات و نظایر آن هم��واره یک دوره  فترت 3 – 4 ماهه و حتی بیش��تر را در اقتصاد ایجاد می 
کند و ت��رس از تغییر ، چه مثبت و چه منفی همواره دغدغه فعاالن اقتصادی ب��وده و آنان را از تصمیم گیری های 
درازمدت باز می دارد. مجموعه این اتفاقات و ابهام در سیاس��تهای اقتصادی دولت بویژه در ارتباط با نرخ ارز هنوز 
افق روش��نی را از ش��رایط با اطمینان مناسب به دست نمیدهد. اما دشواری این اس��ت که این ناپایداری ها و عدم 
اطمینان ها امری متداول و مستمر شده و صنعت و مدیران آن باید خود را با این شرایط تطبیق دهند و از ملزومات 
آن توس��عه مهارتهای مدیریتی است. در شرایط بحرانی که س��ال های اخیر داشتهایم تولد واحدهای جدید را که 
به جمع تولیدکنندگان پیوسته اند ش��اهد بوده ایم که در مدت کوتاه از رونق مناسب برخوردار شده اند . رمز و راز 
توفیق آنها چیست؟ چرا گروهی پیشتازند و گروهی از قطار توسعه پیاده می شوند. شناخت آن دشوار نیست، مهم 

ترین اصل توسعه مدیریت است . 
مدیران باید از یک س��و شهامت تغییر و تحول در کسب و کار را داشته باشند و از سوی دیگر شیوه مدیریت خود را 
بازنگری نمایند. امروز شرکت سامسونگ کره جنوبی حدود 30 برابر درآمد نفتی کشور را درآمد دارد. سامسونگ 
ش��رکتی است که در سال 1938 کس��ب و کار خود را در صنعت غذا و خرده فروشی آغاز کرد اما در طول زمان آن 
را تغییر داد و امروز از بزرگترین ها در صنعت الکترونیک و دیجیتال، کش��تی س��ازی، تلفن هم��راه ، خودرو و  . . . 
گردیده اس��ت و به تنهای��ی 17 درصد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را با رقم��ی حدود 1200 میلیارد دالر در 

سال در اختیار دارد.
مدیران بنگاههای تولیدی با دو نگاه میتوانند توفیق داشته باشند یا کسب و کار خود را متحول سازند و یا این که در 
بازارهای صادراتی حضور یابند و این هر دو عالوه بر جسارت نیاز به توسعه توانمندیهای مدیریتی دارد. مهمترین 
ابزارهای توس��عه مدیریت، اطالعات و دانش هستند. تجربه و دانش گذشته و دانستههای قبلی، دیگر برای توسعه 
و توفیق در مدیریت کارس��از نیس��تند و باید طرحی نو در انداخت زیرا اگر کارآمد بودند ، توفیق پایدار را نصیب ما 

می کردند.
لذا بدون تعصب و غرور بپذیریم که باید تغییر کنیم و این تغییر ابتدا از دیدگاه ما به آینده و چشم اندازی که ترسیم 

می کنیم آغاز می شود .
به گفته آقای زنگنه وزیر محترم نفت »بیتردید موتور توسعه به کمک انسانهای فرهیخته شکل میگیرد، پس نمود 
خارجی آن در بنگاهها و ساختارهای اقتصادی کشور ظاهر می شود. توسعه از طریق اندیشه ورزی و رشد عقالنیت 

حاصل می شود و این ها مقدمه توسعه بنگاه ها و در کل توسعه جامعه است.«
بیتردید مرور تجربه چند سال گذشته این واقعیت را نمایان می سازد که حاکمیت علیرغم تمامی شعارهای مطرح 
شده به تدریج حمایت خود را از فعاالن اقتصادی کمتر نموده و حتی از پرداخت یارانهای که مقرر بوده به این بخش 

بپردازد خودداری نموده است . 
سال آتی هم اوضاع بهتر از این نخواهد بود . لذا واحدهای صنعتی باید دست به زانوی خویش گرفته ، به پا خیزندو در 
آغاز سال همسو با دعای تحویل سال که می گوئیم یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال، تحولی 
جدی در خود ایجاد کرده و به گذشته کسب و کار خود و دام های کمک های دولتی و انتظار بی حاصل گرفتار نشده 

و تا این تحول در ما رخ ندهد و آن را باور نکنیم توفیقی نخواهیم داشت. 
سال نو مبارک
پیروز باشید

سخن نخست:



ماهنامه صنعت و کارآفرینی/ شماره84/دی، بهمن و اسفند  ماه 91394

انتخابات مجلس شورای اسالمی پس از فراز و نشیب های فراوان 
به اتمام رسید و آرای مردم ترکیبی همگن از مجموعه سالیق را 
وارد مجلس نمود. تناسب تقابل آرا در مجلس اخیر، در صورت 
تعقل گرایی می تواند فرصتی کم نظیر در جهت پیشرفت کشور 

فراهم آورد.
اگر چه مردم برای گزینش کاندیدای مورد وثوق خود به شاخص 
های متعددی توجه م��ی کنند، لکن در غالب انتخابات موضوع 
اقتصاد و وعده های اقتصادی نق��ش تعیین کننده ای در جلب 
مش��ارکت کنندگان دارد. چنانکه هرم مازلو نیز تایید می کند 
نامزدهای نمایندگی در مناطق کمتر توسعه یافته با وعده های 
ارزانی نان، گوش��ت، می��وه، مس��کن،یارانه و ... و کاندیداهای 
نمایندگی در مناطق توسعه یافته با وعده های آزادی اجتماعی 
و ...در عرصه رقابت پیروز بوده اند. در شهرهایی همچون مشهد 
که دارای جمعیت قابل توجه ای حاشیه نشین می باشند نیز این 

مهم کامال مشهود است.
نکته قابل تامل، مش��ارکت نس��ل جوان در انتخابات با هدف 
نقش آفرینی در تعیین مس��یر و سرنوش��ت کشور است. رای 
قاطع در کالن ش��هر تهران، مهر تاییدی بر سیاس��ت اجرای 
برجام و نه بزرگ به مخالفین آن بود. مردم تلویحاً سیاس��ت 
های ریاس��ت جمهوری و حرکت به سوی اقتصاد باز و تعامل 
با دنیا را تایید نمودند. مش��ارکت جوانان در سراس��ر کشور 
حماس��ه ای سییاس��ی خل��ق نمود و ن��کات کلی��دی و مهم 
انتظارات ایش��ان از حکومت را آشکار ساخت. حضور جوانان 
نخب��ه در کنار بزرگان صاحب تجربه، حض��ور بانوان در کنار 
م��ردان، حضور فعاالن کارگری در کن��ار فعاالن کارفرمایی، 
همه و همه شور حضور و مشارکت در انتخابات را افزایش داد 
و ترکیب جمعیتی فهرس��ت امید در ته��ران نظر آحاد مردم 

را تامین نمود.
به طور کلی آرامش و ثبات حاکم بر اجرای فرایند انتخابات و سعه 
صدر اغلب کاندیداها، نش��ان از فرایند رو به رشد بلوغ اجتماعی 
دارد و فارغ از اینکه چه کس��ی رای آورده است و چه کسی رای 

نیاورده است بیانگر  تمرین بزرگ دموکراسی در کشور بود.
پس از انتخاب��ات کاندیداهای برگزیده، منتخب همه مردم می 
باش��ند و وظیفه دارند در جهت تحقق انتظارات کل جامعه گام 

بردارند.
از آنجا که اغلب نمایندگان وظیفه ای برای ارائه گزارش عملکرد 

فــــرصتی
فعالیت ها به مردم حوزه انتخابی خود متصور نیستند، ارتباط ایشان 
با اجتماع، محدود به دوره انتخابات است و اغلب انتظارات را برآورده 
نمی سازد. لذا انتظار دارد در سطح استان، مجمع نمایندگان با توجه 
ویژه به این مهم، با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان حوزه های 
مختل��ف از جمله اتاق های بازرگانی، اصن��اف و تعاون ارتباط پویا با 

حوزه اقتصاد برقرار نمایند.
در شرایطی که کشور برای بقا نیازمند رشد سریع اقتصادی می باشد، 
اصالحات اقتصادی برای رش��دی پایدار، افزایش اش��تغال و ارتثای 
س��طح زندگی جامعه، تنعا با تعاطی افکار از جناح ها، سنین، اقوام، 
ادیان و جنسیت های مختلف و مدیریت خردمندانه این افکار میسر 

می گردد و این مهم نقش ریاس��ت و هیئت رییسه مجلس را بیش از 
پیش پر رنگ می نماید.

در صورتی که هیئت رییسه آتی مجلس بتواند از تضارب آرا به نحو 
احس��ن و در جهت پیش��رفت برنامه های توسعه ای بهره برداری 
نمای��د، فرصتی وی��ژه پیش روی دولت و کش��ور خواهد بود و در 
مقابل عدم مدیریت افکار متضاد م��ی تواند تهدیدی جدی برای 
آینده کشور باش��د و مجلس را به محل کشمکش های سیاسی و 

جناحی تبدیل نماید.
امیدواریم انتخاب خردمندانه هیئت رییسه مجلس توسط منتخبین 
مردم، شرایط را برای تحقق انتظارات ملی بیش از گذشته فراهم آورد 

و در سال جدید شاهد تحول در نگرش توسعه ملی باشیم.
امیر مهدی مرادی

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان

ـازه ــ ـت



10 ماهنامه صنعت و کارآفرینی/ شماره84/دی، بهمن و اسفند  ماه 1394

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم »ایلین سایولینو« لغو تحریم های ایران 
در آینده نزدیک را شروع فصل تازه ای برای زعفران )Saffron( دانست.

روزنامه یاد شده نوشت؛ زعفران، یک گیاه دارویی قدیمی و گرانترین نوع آن است 
که همواره یک قدرت جادویی اعتیادآور داشته است. 

کلئوپاترا آخرین فرعون مصر باس��تان، حمام زعفران می گرفت تا دلرباتر ش��ود. 
اس��کندر مقدونی  از زعف��ران برای درمان زخم هایی که در جنگ برداش��ته بود، 

استفاده می کرد.
بسیاری از ایرانیان بر این باورند که زعفران خالص، یک آنتی اکسیدان، ضد استرس 

و سالح خوراکی در برابر آلزایمر، سرطان و بیماری چشم است. 
در ایران، که همه ساله بیش از 80 درصد عرضه جهانی 250 تنی زعفران را تولید 
می کند، این گی��اه جادویی همه جا حض��ور دارد؛ در خورش ها، کباب ها و روی 

ظرف پلو. 
در دیدار اخیر تازه از یک سوپرمارکت در تهران، دستکم چندین محصول زعفرانی 

ایران است

نیویورک تایمز: 

فصل جدیدی در انتظار طالی سرخ

از قبیل پش��مک زعفرانی، نبات زعفرانی )برای ش��یرین کردن 
چای(، سوهان زعفرانی و تافی ترد زعفرانی پیدا کردم.

اغل��ب گفته می ش��ود، زعفران قیمت ط��ال را دارد، زیرا زحمت 
 کشت و عمل آوری آن زیاد است و به نیروی کار زیادی نیاز دارد. 
هر پاییز به مدت چند هفته، گیاه زعفران گل می دهد. آن وقت، 
تولیدکنندگان زعفران ش��روع به برداشت می کنند. سپیده دم، 
گل ها را می چینند و از هر گل س��ه رش��ته کالله که همان روز به 
آرامی ش��روع به قرمز ش��دن می کنند را جدا کرده و خشک می 

کنند.
از هر 150 هزار گل، تقریبا ی��ک کیلوگرم )2.2 پوند( زعفران به 

دست می آید.
عجیب نیس��ت که پودر گ��ران بهای زعفران س��بب ایجاد یک 
تجارت بد شده اس��ت. تجارتی که با تقلب و تحریف هایی شامل 
عرضه جایگزین های ارزان تر، محصول ناخالص و بر چسب های 
تقلبی که در قاچاق س��نگ های قیمتی یا مواد مخدر نیز مرسوم 

هستند، ایجاد کرده است. 
چند دانش��مند و کارش��ناس زعفران با یکدیگر همکاری کرده 
ان��د تا ب��رای بهبود تولی��د و بازاریاب��ی زعف��ران، تعیین درجه 
خل��وص و محل تولی��د آن و نظم دهی به ب��ازار زعفران، اقدامی 
 موسوم به س��فرانومیکس )Saffronomics( را راه بیاندازند. 
در کنفرانس جهانی سفرانومیکس در آلماگرو اسپانیا در سپتامبر 
)ش��هریور( گذش��ته، محور بحث، حجم باالی زعفران تقلبی در 

گردش بود. 
»جی.اس هسالپ-هریس��ون« فوق تخصص ژنتیک دانش��گاه 
لس��تر در مصاحب��ه با نیوی��ورک تایمز می گوید: مس��اله تقلب 
مش��کل بزرگ��ی اس��ت. اس��تفاده از زعف��ران تقلب��ی ب��ه این 
 معنی اس��ت که م��ردم مزه و عط��ر زعفران اصل را نم��ی دانند.

از نگاه کارشناسان، زعفران تقلبی، سالمت مردم را چندان به خطر 
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نمی اندازد. آنچه کارشناسان را نگران می کند، مبالغه در مورد اعتبار 
و خلوص این محصوالت تقلبی است.

در کنفران��س جهانی س��فرانومیکس، کارشناس��ان در مورد بهبود 
روش ه��ای تش��خیص تقل��ب از طریق ی��ک س��ری آزمایش ها، از 
اسپکتروس��کوپی ساده تا بررس��ی های پیچیده دی.ان.ای صحبت 
کردند. آنها می خواهند بدانند آیا رنگ زعفران عرضه ش��ده طبیعی 

است؟ آیا به ترکیبات گیاه چیزی اضافه شده است؟
آنها در حال توس��عه یک پایگاه اطالعات��ی پیچیده در زمینه تقلب و 

ارقام منطقه ای زعفران هستند. 
نوسان در بازار زعفران شدیدتر شده است.  لغو تحریم های بین المللی 
علیه ای��ران، همزمان منجر به افزایش تقاضای س��فته بازی زعفران 
)تقاضای زعفران برای معامله نه برای مصرف( در داخل ایران شده است. 
زعفران در ایران چند برابر ارزانتر از اروپاس��ت. در اروپا قیمت خرده 
 فروشی زعفران می تواند تا 20 هزار یورو در هر کیلوگرم افزایش یابد.

در مغ��ازه »اکب��ر فرام��رز« ک��ه 20 س��ال اس��ت در ب��ازار ادویه 
فروش��ان اصفهان کار م��ی کند و میوه خش��ک، گیاه��ان دارویی 
و ادوی��ه از قبیل نعناع خش��ک، گل بنفش��ه، بهار نارن��ج و زعفران 
 می فروش��د، قیمت یک بس��ته 4.6 گرمی زعفران 11 دالر اس��ت.

فرامرز گت: از بهار گذشته، قیمت زعفران 30 درصد افزایش پیدا کرده 
اس��ت. آنها که پول دارند در بازار مداخله م��ی کنند و مقادیر زیادی 

زعفران خریده و احتکار می کنند.
در اسپانیا که صادرکننده بزرگ زعفران است، بازار دچار اختالل شده 
است. این کشور روزی تولیدکننده بزرگ زعفران بود اما مدت هاست 
که عمده زعفران خود را از ایران وارد و آن را به نام زعفران اسپانیا صادر 
می کند. اما در اواخر سال 2014، اتحادیه اروپا شروع به سختگیری در 
 مورد برچسب زدن های غیرقانونی به کاالها از جمله زعفران کرده است. 
در سال های اخیر، افغانستان نیز شروع به تولید زعفران کرده است. 
ایران در تالش برای تشویق کش��اورزان افغانی برای دست کشیدن 
از تولید خشخاش، با س��ازمان های غیردولتی برای پرورش زعفران 

همکاری می کند. 
کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اس��پانیا، یونان، مقدونیه، کوزوو و 

اتریش نیز مقادیر ناچیزی زعفران تولید می کنند.
برای ایرانی ها، زعفران فقط زعفرانی ایرانی است. آنها بر این باورند که 
ترکیب خاک، ویژگی های توپوگرافی، اقلیمی و آب استان خراسان 
واقع در ش��مال ش��رق ایران که منطقه بومی پرورش زعفران در این 

کشور است، زعفران ایران را خاص می کند.
در تهران، فرشته فرهی و برادرش فرهاد، آیین سالیانه بسته بندی و 

توزیع زعفران برای دوستان و فامیل را زنده نگه داشته اند.
خان��واده طرف مادری آنها به نام ش��یبانی، در مزرع��ه خود واقع در 

نزدیکی بیرجند، زعفران تولید می کند. همه ساله عفت شیبانی، مادر خانواده 
فرهی، یک تا دو کیلو زعفران از مزرعه برداشت می کند. وی از وزنه های بسیار 
کوچکی برای وزن کردن زعفران اس��تفاده کرده و سپس آن را در بسته های 

پالستیکی بسیار ساده ای بسته بندی می کند.
این خانواده تا زمانی که بتوانند، سنت برش مادگی گیاه برای حفظ ساقه زرد 

کم رنگی که دشت نامیده می شود را حفظ می کنند. 
به گفته خانواده فرهی، بخش زرد رنگ ساقه زعفران، به عطر غذا می افزاید در 
حالی که بخش قرمز رنگ به آن رنگ می دهد. بسته بندی رشته های قرمز-زرد 
 زعفران یک روش سنتی برای اطمینان دادن به مشتری از طبیعی بودن آن است. 
فریده، دختر دیگر خانواده می گوید: فروش��ندگان به شما می گویند هرگز 
س��اقه زعفرانی که دارای بخش زرد رنگ نیز هست را نخرید زیرا جز افزایش 
وزن زعفران خریداری ش��ده، چیز دیگری ندارد. اما کس��ی که من اطمینان 
زیادی به سخنان وی دارم معتقد است، بخش زرد رنگ ساقه زعفران به عطر 

و بوی آن می افزاید. 
خانواده فرهی در مورد بهترین روش آسیاب کردن زعفران با یکدیگر اختالف 
نظ��ر دارند. فریده اصرار دارد که باید ای��ن کار را با هاون کوچک انجام داد اما 
فرشته خواهر وی که یک میکروبیولوژیست است، قهوه خردکن برقی کوچک 

را توصیه می کند. 
آسیا کردن زعفران یک آیین است. یک ورق کاغذ تمیز روی میز می گذارند تا 
اطمینان حاصل شود که ذره ای از زعفران هدر نخواهد رفت. سپس رشته های 
زعفران همراه با چند حبه قند داخل آسیاب برقی گذاشته می شود تا زعفران 
بهتر آس��یاب شود. پودر به دست آمده می تواند در بسته های مهر و موم شده 

برای سال ها سالم بماند. 
خان��واده فرهی در مورد زعف��ران قوانین خود را دارد: هرگ��ز آن را در فریزر 
نگذارید. آن را در ظروف دربس��ته و دور از نور نگهداری کنید. از ریخته شدن 
آن جلوگی��ری کنید، زیرا رنگ قوی دارد و پاک کردن آن س��خت اس��ت. از 
اس��تفاده مقادیر زیاد زعفران خودداری کنید، زیرا ارزشمندتر از آن است که 
بتوان آن را هدر داد. عالوه بر این، ایرانی ها معتقدند اگر زیاد زعفران بخورید، 

از خنده می میرید. 
در پاریس، »ژان ترسلین« که خانواده اش از سال 1809 در کار تولید، خرید، 
بسته بندی و فروش زعفران هس��تند، در مغازه خود واقع در منطقه مریس، 
محصوالتی که پایه آنها زعفران است از قبیل سرکه، خردل، شربت و کارامل 

عرضه می کند. 
ژان یک گرم زعفرانی عالی ایران ش��امل سه مادگی که هنوز از هم جدا نشده 

اند را در شیشه های کوچک به قیمت 13.90 یورو )15 دالر( می فروشد. 
همس��ر وی گفت: زعفران نس��بت به س��ال 2008 )1387(  که س��ه مرد با 
تفنگ های اتوماتیک به مزرعه آنها در کامبس-ال-ویل حمله کردند تا ذخایر 

زعفران را بدزدند، اما نتوانستند، گرانتر شده است.
ژان در تائید گفته همسرش گفت: زعفران بسیار گرانتر از کوکائین است.
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به سمت تولید
ــدینگی ــ ــ ــ ــ لزوم هدایتنق

بر اساس آخرین آمارهای اعالمی از سوی مقامات بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی با رشد 
16 درصدی در 8 ماهه ابتدای امسال به رقم 907 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان 

نقدینگی در پایان شهریور امسال 873 هزار میلیارد تومان بود. 
طبق آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در ش��هریور ماه س��ال 92 معادل 506 هزار 
میلیارد تومان بود که این رقم در ش��هریورماه امس��ال به 873 هزار میلیارد تومان رسید. 
رشد نقدینگی در دو سال گذشته براساس آمارهای بانک مرکزی حدود 270 هزار میلیارد 
تومان و بر اساس آمارهای غیررس��می 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حال با 
نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق 
منابع از طری��ق آنها که به اعتقاد کارشناس��ان بدون بررس��ی های الزم اقتصادی صورت 
گرفته اس��ت، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج 
جدید نقدینگی هش��دار می دهند. باید دید این مقدار نقدینگی در کجا هزینه ش��ده است 
که با وجود نقدینگی 907 هزار میلیاردی هنوز بخش تولید و اقتصاد با رکود روبه روست و 
همچنان از کمبود نقدینگی رنج می برند؟ چرا این حجم نقدینگی نقشی در اقتصاد نداشته 
یا به چشم نیامده اس��ت؟ چرا با وجود این مقدار نقدینگی مردم، اصناف و تولیدکنندگان 
هنوز هم تاکید دارند که پولی در بازار نیس��ت؟ پرسش هایی از این قبیل همچنان ذهن ها 
را درگیر ساخته است. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند، رقم 907 هزار میلیاردی 
یک رقم واقعی نیس��ت و تنها یک عدد در حسابداری است. فارغ از این موضوع، گویا بخش 
عمده نقدینگی، در قالب تسهیالت بانکی گرفتار مسکن و برج هایی شده است که به دلیل 
فروش نرفتن شان، فعال قابل نقد شدن نیستند. به گفته برخی دیگر از کارشناسان آمارها 
حاکی از آن است که اقتصاد کشور فقط با 450 هزار میلیارد تومان از این 907 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی می چرخد. نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و ش��به پولی گفته می شود 
که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد، چراکه هرچه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به 
همان میزان ارائه کاال و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد و چون حجم کاال و خدمات 
محدود است پس باید میزان نقدینگی به گونه ای باشد که با کاال و خدمات برابری کند. اگر 
این توازن ایجاد نش��ود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد کاال و خدمات در جامعه 
کم شده و در نتیجه تورم افزایش می یابد. در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای 
افزایش تورم محسوب می شود؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی 
مواجه هستند، اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به 

شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.
     سال 95؛ سال بحران بانک ها

حیدر مستخدمین حسینی، رئیس اسبق بانک مرکزی درباره میزان نقدینگی اعالم شده از 
سوی بانک مرکزی می گوید: مهم ترین مساله درباره اعالم حجم نقدینگی 900هزار میلیارد 
تومانی به ش��رایط اقتصادی فعلی و رکود موجود برمی گ��ردد. به این مفهوم که 50درصد 
این نقدینگی در حال حاضر قفل ش��ده و بازپرداختی آن هم صورت نگرفته و از اینرو عمال 
50 درص��د از این میزان نقدینگی � یعنی رقمی ح��دود 450هزار میلیارد تومان � در حال 
جریان اس��ت.  وی اشاره ای هم به عدم روشنی و شفافیت آمارهایی که تحت عنوان اعطای 
تسهیالت مطرح می شود داشت و افزود: بانک مرکزی هفته گذشته میزان ارائه تسهیالت 
و وام های ارائه ش��ده طی 8 ماهه ابتدای س��ال 94 را رقمی حدود 230هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد. این تسهیالت ارائه شده جدید نیستند و بسیاری از آنها در سال های گذشته به 
بنگاه های اقتصادی داده ش��ده اند. در حالی که بانک مرکزی باید این موضوع را به صورت 
ش��فاف و تصویر روشنی از این تسهیالت و وام های ارائه ش��ده بیان کند. همچنین بخشی 
از ای��ن میزان نقدینگی قفل ش��ده، بدهی دولت به نظام بانکی در قالب اوراق مش��ارکت و 
خرید تضمینی اس��ت و بخش دیگر مربوط به کاالهایی اس��ت که در انبار ها باقیمانده و به 
فروش نرفته است، نظیر250میلیون تن سیمان یا40میلیون مترمربع کاشی و سرامیک 
و 3میلیون تن ف��والد در کارخانجات نورد و فوالد که به فروش نرفته اس��ت. درنتیجه این 
میزان نقدینگی در دست مردم و بنگاه های اقتصادی نیست که در بازار احساس شود. وی 
سال 95 را سال بحران بانک ها خواند و افزود: تسهیالتی که بانک ها ارائه داده اند، قفل شده 
و متقاضیان نمی توانند پولی که دریافت کرده اند را برگردانند زیرا این تسهیالت تبدیل به 
مسکن یا ساختمان و برج شده  و به دلیل رکود بازار به فروش نرفته اند. به هر حال این بنگاه ها 
تسهیالتی گرفته اند که کاال هایشان هم به فروش نرفته است و از اینرو نمی توانند اصل مبلغ 
را برگردانند و در انبارهای شرکت های تولیدی حبس شده اند و عمدتا بانک ها نیز به جای 

وثیقه ملک دریافت کرده اند و خود بانک ها هم نمی توانند این ملک ها را 
به فروش برسانند. مجموع این عوامل باعث این حجم از نقدینگی در بازار 
و نیز کاهش نرخ تورم شده است که در شرایط رکود کاهش تورم نه تنها 

مثبت نیست بلکه فاجعه به شمار می رود.
    مطالبات معوق بانک ها

عباس هشی، عضو هیات علمی دانش��گاه شهید بهشتی در پاسخ به این 
س��وال که چرا با وجود این حجم زیاد نقدینگی هنوز رش��د چشمگیری 
در بخش تولید و بازارس��رمایه دیده نمی ش��ود می گوی��د: از یک طرف 
مش��خص نیس��ت که چند درصد از تس��هیالت مبادله ای که بانک های 
دولتی و شبه دولتی در دولت قبل داده اند به تولید بوده و چند درصد آن به 
غیرتولید )ساخت و سازو...( و از طرف دیگر هم بانک ها با مشکلی مهم به 
نام مطالبات معوق روبه رو هستند یعنی عده ای که از بانک پول گرفته اند 
و توان بازپرداخت ندارند. حال بخش��ی از این عده که بخش واقعی تولید 
هستند، درواقع توان مالی ندارند که اقساط شان را بدهند و بخش دیگر این 
عده که تعدادشان هم کم نیست، با پولی که گرفته اند دالر و ملک خریده 
یا وارد بازارهای غیرمجاز، ساختمان سازی در دوبی، ترکیه و... شده اند یا 
کاال به صورت اعتبار اسنادی بدون انتقال ارز وارد کرده اند، و... پس اینها 
هم پول بانک ها را گرفته اند و خورده اند و پس نداده و نمی دهند. حال اگر 
بانک ها بخواهند با زور و اجبار مطالباتش��ان را از این گروه دریافت کنند، 
تنها کاری که می توانند کنند این است که امالکشان را توقیف یا جایگزین 
کنند. درحالی که خود بانک هم با مازاد دارایی ملکی روبه روست. نتیجه اش 
می ش��ود س��وار کردن ملک روی ملک. پس عامل اصلی عقب افتادگی 
تولید و رش��د همین مشکل نقدینگی است که متاسفانه در شرایط فعلی 
روزبه روز هم بدتر می ش��ود. تا جایی که بانک ه��ای ما به مقامات قضایی 
و وزارتخانه ها متوس��ل شده اند که به فریادش��ان برسند. ما نمی توانیم با 
این نس��بت های مغایر با اس��تاندارد پیش برویم. بنابراین همه امیدها به 
پساتحریم است، اگر از دولتی یا شبه دولتی دل بکنند و امور اقتصادی را 
به مردم و تولیدکنندگان واقعی و درستکار بسپارند، قطعا اقتصاد مردمی 
می تواند جایگاهش را در خدمت رسانی به اقتصاد کشور و کف سودی که 
حقش است نشان بدهد و تداوم داشته باشد. بعد از تحریم هم اگر اعتماد به 
محیط اقتصادی و تداوم در رشد اقتصادی کشور و بهتر شدن بازار سرمایه 
ایجاد ش��ود، برجام تاثیرگذار خواهد بود. البته وقایعی در کش��ور اتفاق 
می افتد که ناخودآگاه برای اموری که نظام برنامه ریزی کرده است، مانع 
است. برجام یک دستور کار نظام جمهوری اسالمی است، هرکس کاری 

مقابل نظام است. این در کند که به تحقق این برجام لطمه بزند، 
متاس��فانه واقعه اخیر در سفارت 

عربستان می تواند تاثیر بسیار 
منفی در کاهش اطمینان 

سرمایه گذار خارجی و 
حتی سرمایه گذار 

داخل��ی ب��ه 
د  ج��و و
د ک��ه  ر و آ

نه  ش��بختا خو
برخورد با این موضوع 

و روش��ن ش��دن ریشه ها و 
عواملش در دستور کار دولت 

قرار دارد.
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موضوع ریس��ک و چگونگی کاهش آن همواره یک��ی از دغدغه های جدی فعاالن امور 
صنع��ت، تجارت و بانکداری بوده اس��ت. در یک تقس��یم بندی اولی��ه از نظر زمانی دو 
نگرش به ریس��ک قابل تصور است؛ پیشگیری از ریس��ک و پوشش ریسک. در نگرش 
نخس��ت اقداماتی به انجام می رسد تا احتمال وقوع ریس��ک به حداقل برسد اما نگرش 
دوم بر این مبنا استوار ش��ده که درصورت تحقق ریسک محتمل باوجود اتخاذ تمامی 
تدابیر احتمالی، چگونه می توان تبعات مالی ناش��ی از آن را جبران کرد؟ به عنوان مثال 
بانک ها در ارائه تس��هیالت مالی به مشتریان خود با ریسک عدم بازپرداخت آنها مواجه 
هس��تند و از وثائق برای کاهش این ریسک استفاده می کنند. از جمله یکی از مهم ترین 
وثائق عالوه بر وثائق غیرمنقول و سهل البیع، استفاده از ضمانتنامه هاست که صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک ب��ه عنوان یک نهاد مال��ی- اعتباری دولتی با 
ماهیت حمایتی می تواند این ریس��ک اعتباری را با ص��دور ضمانتنامه اعتباری )تعهد 

پرداخت( پوشش دهد. 

    ابزارهـای متنوع صندوق ضمانت بـرای حمایت از 
صنعتگران

فره��اد محمدخواه، مدی��ر واحد خس��ارت صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک، با بیان 

اینکه صندوق ضمانت در چارچوب خرد و کالن 
بر سیس��تم اقتصادی کش��ور تاثیرگذار است، 
می گوید: ای��ن صندوق در راس��تای موضوع 
فعالیت خود از بنگاه هایی که از یکسو به دلیل 
ضعف تکنولوژی، توان تولیدشان پایین بوده، 
یا ام��کان تغییر تکنول��وژی، خرید و تعویض 
ماشین آالت جدید را نداشته و نیازمند دریافت 
تسهیالت برای سرمایه گذاری جدید هستند، 

حمایت می کند و از سوی دیگر برای بنگاه هایی 
که اخ��ذ تس��هیالت از بانک ها و موسس��ات مالی 

و اعتب��اری به دلیل نداش��تن وثائق کافی برای ش��ان 
امکان پذی��ر نب��وده را از طریق ضمانت تس��هیالت آنها، 

توانمند می کند. همچنی��ن در زمانی که ی��ک بنگاه به دلیل 
نداشتن منابع کافی توان خرید مواد اولیه برای ادامه فعالیت تولیدی 

خود را ندارد، صندوق ضمانت پس از اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضی با تسهیل 
مقررات و روش ها باعث می شوند که بنگاه های با امکانات کم، توان خرید اقساطی مواد 
اولیه را برای حداکثر کردن تولید، دارا ش��وند. از طرف دیگر صندوق ضمانت با تضمین 
معامالت یا تعهدات آن��ان، موجبات افزایش فروش محص��والت و خدمات بنگاه ها در 
بازارهای داخلی و خارجی را از طریق ص��دور ضمانتنامه برای خریدار یا صاحبان کار، 
فراهم می کند. به گفته وی، صندوق ضمانت عالوه بر فراهم کردن ش��رایط الزم جهت 
آسان سازی در دریافت تس��هیالت برای س��رمایه گذاران، دارای مزایای فراوانی برای 
بانک ها و موسسات اعتباری نیز هست. ازجمله این مزایا، می توان کاهش ریسک اعتباری 

و کاهش زمان وصول مطالبات را نام برد. 

     نقش مدیریت خسارت در تحقق اهداف صندوق ضمانت
در این میان نقش حوزه خس��ارت در ایفای تعهدات صن��دوق زمانی بروز پیدا می کند 
که ریس��ک محتمل تحقق یافته و تبعات مالی ناشی از آن در قالب ضرر و زیان یا همان 
خسارت وارده به ذینفع می بایست جبران شود. محمدخواه در این باره می گوید: مدیریت 
خسارت صندوق، باتوجه به شرح وظایف تعریف شده نقشی اساسی در بازگشت منابع 
بانک ه��ا، حفظ اعتبار صندوق به تبع ایفای تعهدات طبق مفاد ضمانتنامه های صادره، 
همچنین حمایت از تولید و کسب وکار دارد که این نقش اساسی را می توان در 4 بخش 
عمده تشریح کرد: بخش اول پیشگیری از خس��ارتی شدن طرح ها با پیگیری منظم و 
مستمر جهت ترغیب صنعتگران به ایفای تعهدات قبل از سررسید ضمانتنامه ها و قبل 
از خسارتی ش��دن طرح ها. حوزه مدیریت خسارت توانس��ته از خسارتی شدن حدود 
26 طرح بدهکار از 224 طرح غیرخس��ارتی )ثبت شده تا آخر سال 93( با سقف تعهد 
996/104 میلیون ریال جلوگیری کند. نتیجه این پیش��گیری احیای دوباره طرح ها و 

جلوگیری از به خطر افتادن اعتبار آنها، همچنین مساعدت 
به بانک ها در بازگشت تس��هیالت پرداختی و حفظ منابع 
صندوق است. بخش دوم مطالعه و بررسی و پیگیری مستمر 
و دقیق پروژه های خس��ارتی و ضمانتنامه های مربوطه در 
مواردی که صنعتگر به تعهدات خود نسبت به اعتبار دهنده 
عمل نمی کند، اس��ت. حوزه مدیریت خسارت توانسته در 
طول یک سال اخیر تعداد 42 فقره از 235 طرح خسارتی 
را با سقف تعهد 968/203 میلیون ریال منجر به استمهال 
کند تا اینگونه در حمایت از تولی��د و حفظ منابع صندوق 
و بانک نقش بس��زایی ایفا کند. بخش سوم تعیین خسارت 
قاب��ل پرداخ��ت در حدود اختی��ارات تعیین ش��ده و ارائه 
گزارش مربوطه به مقام مافوق جهت پرداخت خس��ارت 
در موع��د مقرر اس��ت. مدیریت خس��ارت 
توانسته ریس��ک اعتباری بانک ها به 
تبع ضمانت آن دسته از طرح های 
تولیدی که اکثرا در پرداخت 
تسهیالت خود استنکاف 
ن��د، ب��ه ارزش  کرده ا
400 میلی��ون  /000
ریال با ایفای تعهدات 
خود پوش��ش داده و 
مس��تقیمی  نق��ش 
در بازگش��ت مناب��ع 
بانک ه��ا و ارتق��ای 
ق  و ه صن��د ی��گا جا
ن��ت در پوش��ش  ضما
ریسک اعتباری تسهیالت 
پرداخ��ت ش��ده و همچنین 
حمایت از تولید به تبع بازپرداخت 
بخش عمده ای از بدهی های آنها داشته 
باش��د. بخش چه��ارم تهیه و تنظی��م و ثبت 
گزارش های قابل اس��تناد از س��وی کارشناسان پیگیری 
خس��ارت پس از بازدید از طرح های خس��ارتی در راستای 
مساعدت و تامین به اصطالح خوراک امور حقوقی در حوزه 

وصول مطالبات است. 

     سـوء  مدیریت را نمی توان بـا تزریق نقدینگی 
جبران کرد

دالیل عدیده ای در خسارتی شدن طرح ها وجود دارد ولی 
در بررس��ی های میدانی و نتایج حاصل از بازدید طرح های 
خسارتی چنین استنباط می ش��ود که سوء مدیریت یکی 
از مهم تری��ن عوامل شکس��ت ای��ن دس��ته از واحدهای 
تولی��دی زیرمجموعه صنایع کوچک باش��د. به طوری که 
در بنگاه های بزرگ، سرمایه را با مدیریت تفکیک کرده اند 
یعنی س��رمایه گذار مجبور نیست که حتما مدیر مجموعه 
باش��د ولی در صنایع کوچک ش��خصی که س��رمایه گذار 
اس��ت مدیریت نیز انج��ام می دهد و به زعم خ��ود توانایی 
مدیریت مجموعه تولیدی را دارد درحالی که می بایس��ت 
تخصص های الزم را در ح��وزه مدیریت یک واحد تولیدی 
و تس��لط به امور مالی و بازاریابی و فروش داشته باشد. لذا 
صرفا تزریق نقدینگی برای اینگونه از واحدهای تولیدی که 
اکثرا از کمبود سرمایه در گردش شاکی هستند، نمی تواند 

تاثیرگذار باشد.
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درحالی ماده 10 قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در 4نسخه 
دارد ک��ه در حال حاضر عالوه بر اینک��ه 93 درصد کارگران 
قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در 

بازار کار هستیم. 
نداشتن نسخه قرارداد در دست کارگر یکی از معضالت امروز 
جامعه کار و تولید اس��ت. چرا که تعداد زی��ادی از کارگران 
هنگام اش��تغال به کار بر اس��اس اعتمادی که ب��ه کارفرما 
می کنند تقاضای نس��خه قرارداد نمی کنند، اما در طول کار 
که دچار مشکل می شوند نمی دانند باید بر چه اساسی بدون 
داشتن نس��خه ای از قرارداد در هیئت های تشخیص و حل 

اختالف مطالبات خود را طلب کنند.
 ماده 10 قان��ون کار درباره قرارداد ه��ای کار بیان می کند، 
قرارداد کار عالوه بر مش��خصات دقی��ق طرفین، باید حاوی 

موارد ذیل باشد:
 ال��ف - ن��وع کار یا حرفه ی��ا وظیفه ای که کارگ��ر باید به آن 

اشتغال یابد.   
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج - ساعات کار، تعطیالت و مرخصی ها.، د - محل انجام کار.
ه - تاریخ انعقاد قرارداد.،  و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای 

مدت معین باشد.
ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

 تبص��ره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باش��د قرارداد در 
چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار 
محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه 
دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاه های فاقد شورا 

در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
 این در حالی است که تبصره ماده 10 اجرا نمی شود. یعنی 
کمتر دیده می شود که کارگری نسخه قرارداد داشته باشد. 
یا بهتر بگوییم کمتر دیده می شود که قراردادی در 4نسخه 

تنظیم شود و یک نسخه آن در اختیار کارگر قرار گیرد.

    قرارداد ها در 4نسخه تنظیم نمی شود
ه��ادی ابوی درباره قراردادهای کار بیان می کند: هم اکنون 
یکی از مهم تری��ن مباحثی که در زمین��ه قراردادها مطرح 
است و در شوراهای حل اختالف پرونده های فراوانی در مورد 
آن تشکیل می شود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از 
سوی کارفرمایان اس��ت؛ در صورتی که ممکن است نیروی 

کار بدون اطالع آن را امضاء کرده باشد.
اگر وزارت کار تالش کند که م��اده 7 و 10 قانون کار درباره 
قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل 
مربوط به اختالفات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای 
کاری، به خودی خود حل خواهد ش��د و دولت اگر به وظیفه 
خ��ود در زمینه اج��رای قانون کار عمل کند، دیگر مس��ائل 
اختالفی بین نی��روی کار و کارفرما ب��ه حداقل ممکن خود 
خواهد رس��ید. وقتی قراردادها مکتوب و مش��خص باشد و 
در 4 نس��خه تنظیم ش��ود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری 
از پرونده های ش��کایت در مراجع حل اختالف نخواهد بود؛ 

اما مشکل این اس��ت که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی 
قرارداد یکطرفه معموال از سوی کارفرمایان ارائه می شود.

     تخلفات درباره قرارداد از ضعف نظارت و بازرسی 
است

حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری هم با بیان اینکه ماده 
7 قانون  کار و دادن اختیار به کارفرما برای عقد قراردادهای 
شفاهی راهی برای سوء استفاده از خالءهای قانونی است، 
می افزاید: در قراردادهای کتبی می توان تقدم و تاخر را در 
دادگاه مورد بررس��ی قرار داد، اما در قراردادهای ش��فاهی 
نمی توان چنین اس��تنادی را داش��ت و  قرارداد ش��فاهی 
وجاهت قانونی برای رس��یدگی در محاکم قضایی نخواهد 
داشت، بر اساس قوانین کار، قرارداد باید در 4 نسخه تنظیم 
ش��ود، اما این امر نه تنها در عمل اتفاق نمی افتد بلکه متن 
قرارداد مبتنی بر ماده 10 قانون کار در یک نسخه تنظیم و 
پیش از امضای کارفرما به امضای کارگر می رسد. این نسخه 
پس از امضای کارگر در دست کارفرما مانده و در زمان برهم 
خوردن روابط کاری دو طرف، با اضافه شدن برخی موارد و 
تبصره ها در دادگاه علیه کارگر مورد استفاده قرار می گیرد. 
البته تمامی ای��ن تخلفات صورت گرفت��ه در قراردادهای 
کاری از س��وی کارفرما به ضعف نظارت و بازرسی متولیان 

بازار کار باز می گردد.
در ح��وزه کار متول��ی بازرس��ی وزارت کار اس��ت، چرا که 
بازرسان کار را این وزارتخانه تربیت می کند و بر اساس قانون 
این بازرسان از اختیارات کافی در این زمینه برخوردار بوده 

و احکام آنها حکم ضابط دادگستری را دارد.
در حالی که طی س��ال های اخیر بارها وزارت کار نسبت به 
بحث قراردادها توجه کرده است و طی بخشنامه هایی  منع 
قراردادهای سفید امضا و شفاهی منع شده است اما همچنان 
موضوع مربوط به قراردادهای کار، نحوه همکاری، فس��خ 
قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگیزترین 
مباح��ث در رواب��ط کار و در عین ح��ال دارای پرونده های 
بسیاری در هیئت های حل اختالف کارفرمایان و کارگران 

است
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لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان

    وحید شقاقی، استاد دانشگاه:
اقتصـاد صنعتـی نمـی تواند به سـمت 

صادرات خدمات و فناورانه برود
م��ا همچن��ان در 
پارادای��م اقتصاد 
صنعتی هس��تیم 
در صورت��ی ک��ه 
نی��از ب��ه اقتصاد 
ی��ه  پا ن��ش  ا د
داری��م. اس��ناد 
توسعه راهبردی 
م��ا مث��ل برنامه 
راهب��ردی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با 
ن��گاه اقتصاد صنعتی تنظیم ش��ده اس��ت در 
حالی که اقتصاد صنعتی نمی تواند به س��مت 
صادرات خدمات و فناورانه حرکت کند. ما نیاز 
به تغیی��ر نگرش های اقتصادی کش��ور داریم 
چرا که اقتصاد ما صنعت مح��ور بوده و تولید و 
صادرات کاالها با فن��اوری باال بیش از هر چیز 
وابس��ته به اقتصاد دانش مح��ور و دانش بنیان 
اس��ت که متاس��فانه نظام علمی و فناوری ما 
در راس��تای تولید کاالی با فناوری باال و کسب 
ثروت نبوده اس��ت. در یک اقتصاد مثل مالزی 
در س��ال های گذشته متوسط 60میلیارد دالر 
ص��ادرات کاالی فناوری باال داش��ته اند که در 
ای��ران این ش��اخص 600میلی��ون دالر بوده 
اس��ت. این نش��ان می دهد که ما نتوانسته ایم 
به س��مت تولید کاالهای با فناوری باال حرکت 
کنیم و از نظام دانش بنیان ثروت کسب کنیم. 
کشورهای دیگری چون سنگاپور و چین با تکیه 
بر همین اقتصاد دانش پایه در حوزه های نوین 
علمی ثروت آفرینی کرده اند. ما باید با حرکت 
به س��مت اقتصاد دانش بنیان که در آن فضای 
رقابتی مهیاس��ت، محصوالت جدیدی به بازار 

عرضه کنیم. 

تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای درحال توسعه روند رو به رشدی داشته است. صادرات خدمات عالوه بر توسعه بخش کاالیی، 
باعث اشـتغالزایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. این بخش به مثابه بخش های دیگر چون صنعت و کشاورزی برای بسیاری از 
کشورها اهمیت زیادی دارد. با نگاهی به آمار این نوع صادرات در جهان اهمیت آنها روشن می شود به عنوان مثال صادرات خدمات در جهان براساس 
آمار و اطالعات آنکتاد از 391 میلیارد دالر در سـال 1980 به 3765 میلیارد دالر در سـال 2010 افزایش یافته اسـت. که در طی دوره یاد شده نه تنها 
صادرات خدمات بیش از 9/5 برابر شـده، بلکه سهم آن از کل صادرات جهان نیز از 16/2 درصد به 19/8 درصد افزایش یافته است. همچنین با استناد 
به آمارهای بانک جهانی در سـال 2010 سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی جهان برابر با 71 درصد بوده است. بنابراین صادرات 
خدمات یا صادرات فناورانه و دانش بنیان بخش مهمی از صادرات اسـت که در راسـتای تقویت صادرات غیرنفتی مورد توجه اسـت. در همین رابطه 
سـوال مهم این است که چگونه و از چه طریق می توان سهم این نوع صادرات را برای رهایی هرچه بیشتر از صادرات نفتی، و حرکت به سمت صادرات 

غیر نفتی افزایش داد؟ پاسخ این سوال را از کارشناسان می پرسیم. 

     ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه:
عرضه فناوری بر پایه رشد تولید

در کل کشورهای دنیا تنها 5 یا 6 کشور مانند ما وابسته به درآمدهای نفتی 
و فروش مواد خام برای تامین درآمدهایشان هستند و مابقی کشورها اکثرا 
بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تنظیم می کنند. در حالی که در 
کشور ما 25درصد از درآمدها از طریق مالیات تامین می شود که از این مقدار 
15درصد مربوط به مالیات بر واردات اس��ت. برای خالصی از این وضعیت 
الزم است از ثروتمندان و قش��ر مرفه مالیات گرفته شود. حتی آمریکا هم 
از این طریق مالیات کس��ب می کند. نگرفتن مالی��ات از دالالن کار آنها را 
گسترش داده و رغبت تولید کنندگان را کم می کند. به همین دلیل در کشور 
ما داللی و واس��طه گری که سود بیشتری دارد خواهان بیشتری هم دارد. صادرات خدمات و فناوری نیز 
فکر شایسته ای برای الگوبرداری از کشورهای غیروابسته به درآمدهای نفتی است به شرطی که بدانیم 
خدمات و فناوری در کشور چگونه شکل می گیرد و رشد می کند و این سازمان ها و خدمات بیشتر از چه 
بخش هایی هستند و اینکه آیا اصال تقاضایی برای تولیدات خدمات فناوری آنها هست یا خیر؟ در کشور 
ما خدمات فناوری واقعی در دو بخش هس��ته ای و دفاعی رشد یافته اند. با توجه به رشد همین دو بخش 
در فناوری باید سایر صنایع نیز همگام با این دو قدم بردارند. در شرایط کنونی تولید برای صنایع هزینه بر 
است چرا که س��ودآوری پایین است. اگر ما در بخش صنعت و کش��اورزی به عنوان دو بخش اساسی به 
توسعه برس��یم و عمده توجه ما در این دو بخش باشد با رشد این دو بخش سود آنها باال رفته و به مرور در 
پی کسب فناوری بر می آیند. چرا که بعد از رشد خود در رقابت با تولیدات دیگر در سطح بین المللی قرار 
می گیرند. به همین ترتیب به مرور برای تامین نیاز خود به فناوری آن را می خرند و گس��ترش می دهند. 
این رویه اگر دنبال شود در هر قسمت و هر بخش، هر بنگاه و سازمانی مالحظه خواهد شد. آن وقت است 
که همه هم متقاضی و هم عرضه کننده خدمات فناوری خواهند بود. این نیاز باید فراگیر شود و الزمه آن 
هم رشد تولید است وگرنه وجود برخی سازمان های ارائه کننده فناوری و دانش زمانی که تولید جامعه بر 
پایه آن استوار نباشد یا نیاز به آن نداشته باشد با وجود درآمد کم عرضه این محصوالت و تقاضای کم برای 
آن، بیهوده است. بنابراین تبدیل مواد خام به مواد نهادینه با همکاری بخص خصوصی، دولت و تعاونی ها 
باید در راس برنامه ها باشد تا دیگر برای تهیه تکنولوژی دست نیاز به سوی تولیدات دیگران دراز نکنیم و 

به جای آن تولید را باال ببریم و برای آن تکنولوژی بخریم. 

    سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:
ارزآوری خدمات فناوری

ما کش��وری با ظرفیت های باال هس��تیم که می توانیم س��طح خدمات و 
فناوری خود را افزایش داده و با وجود نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و کش��ورهای همس��ایه در مرزهای غرب و ش��رق به این خدمات به آنها 
صادرات داشته باشیم. همین کشورها نیازمندی های زیادی به خدمات 
فنی مهندسی ما در حوزه راه، تونل، سواحل، فرودگاه و... دارند. اگر دنبال 
این باش��یم که این خدمات را در اختیار این کشورها قرار دهیم ارزآوری 
بسیاری برای ما به همراه دارد. عراق، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان 
و کشورهای همس��ایه می توانند بازار مناسبی برای محصوالت فناوری و 

خدمات ما باشند چرا که نیاز گسترده ای نیز به آن دارند.

ثروت آفرینی از صادرات فناوری راهکارهای توسعه 
صادرات خدمات
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واژه استـــقالل را باید مورد بازبینی 
جدی قرار داد! 

سریع القلم:

محمود س��ریع القلم تلویحا استقالل طلبی را مانع رش��د و پیشرفت کشور 
دانست و مدعی شد: ما ایرانی ها باید واژه استقالل را مورد بازبینی جدی قرار 
دهیم و این را بدانیم که امنیت ملی کشور زمانی تامین خواهد شد که درآمد 

سرانه کشور به باالتر از 15 هزار دالر برسد! 
محمود سریع القلم  س��خنان خود را با پرسشی که از وزیر خارجه سوییس 
پرسیده است آغاز می کند؛ او این پرسش را مطرح می کند که »وقتی تصدی 
وزارت خارجه را بر عهده گرفتید، چند نفر را با خود به این وزارتخانه آوردید«؛ 
او پاسخ داد: »دو نفر را با خود به این وزارتخانه آوردم؛ منشی ام را که به 5 زبان 
اش��راف دارد و تایپ آنها را نیز می داند و همچنین قائم مقام وزارت خارجه 

که منتسب حزب ما بود«.
وزیر خارجه س��وییس این را هم عنوان کرد که وزارت خارجه در سوییس به 
صورت اتوپایلوت فعالیت می کند و بسیاری از مسایل در کشور ما حل شده 
است و چنانچه مسئله ای به وجود آید، وارد عمل شده و آن را حل می کنیم. 
بنابراین زمان آن فرارسیده که ما هم کشور خود را با این شیوه مدیریت کنیم.

سریع القلم می گوید: من در نگارش کتاب اقتدار گرایی ایرانی عمده تمرکز 
تئوریک خود را بر این موضوع معطوف کردم که چرا ما ایرانی ها نمی توانیم 
سیس��تم ایجاد کرده و قرارداد اجتماعی تنظیم کنیم. اهمیت این موضوع 
تا آنجاس��ت که اگر نتوانیم به چنین قرارداد یا چارچوب فکری دس��ت پیدا 
کنیم، بس��یاری از این اتفاقات و گشایش ها، جنبه وصله ای داشته و اصالت 

چندانی نخواهد داشت.
دولت باید در پایان هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. رییس 
جمهور در کشوری مسند قدرت را برعهده می گرفت که دولتش 350 هزار 

میلیارد تومان به بخش های مختلف بدهکار است.
این استاد دانش��گاه ادامه می دهد:  90 درصد بودجه صرف امور جاری می 
شود. در این کشور، س��هم انرژی های تجدید پذیر از انرژی مصرفی کمتر از 
یک درصد است. در حالی که این رقم در سوییس به 48 درصد رسیده است.

اگ��ر رفتار دولت نهم و دهم را طی دوره 1384 تا 1392 مورد مقایس��ه قرار 
دهیم، در می یابیم ک��ه این دولت نیز در مبانی مدیری��ت خود تجدید نظر 

کرده اس��ت؛ به این دلیل که دولت ها با مس��ایل کمی رو 
به رو هستند.

وی بر این باور است که دولت ها دریافته اند، بدون سیاست 
خارجی پایدار نمی توانند به رشد دست پیدا کنند افزود: 
برای مثال در مورد مفهوم امنیت این پرسش مطرح است 
که امنیت با افزایش قدرت نظامی محقق می ش��ود یا با 
افزایش درآمد سرانه مردم. این بحثی جدی است و نتیجه 

آن بیانگر قرارداد اجتماعی خواهد بود.
سریع القلم می گوید: اگر تاریخ کشورهای در حال توسعه 
نظیر شیلی، چین، اندونزی و ترکیه را مورد مطالعه قرار 
دهید، مش��اهده خواهید کرد که حدود 40 یا 50 س��ال 
پیش،حاکمیت این کش��ورها در دس��ت نظامیان بوده 
اس��ت اما زمانی که نظامیان توانس��ته اند، نگرش خود را 
به حاکمیت تغییردهند، بخش��ی ازحکمرانی را به بخش 
خصوصی واگذار کرده اند و البته س��ندیکاها نیز بر مدار 

رشد قرار گرفته اند.
دولت ها دریافته اند که پیش��رفت آنها مستلزم تصاحب 
س��همی در بازارهای بین المللی اس��ت. و اینکه ضرورت 
دارد در خصوص این نوع مسایل در جامعه دیالوگ شکل 

بگیرد، دانشگاه ها نیز وارد این مباحث شوند.
ژان ژاک روس��و ، متفک��ر سوییس��ی ب��ه مفهوم��ی ب��ا 
عنوان»پیوند اجتماعی« اشاره می کند و به نظرمی رسد، 
تا زمانی که تعاریفمان به هم نزدیک نش��ود، حکمرانی با 

ثبات ایجاد نخواهد شد.

    پروسه بین المللی شدن را باید در پیش بگیریم
سریع القلم می گوید: اگر قرار است که تصمیم گیری های 
کلیدی در ایران صورت بگی��رد، این اتفاق تنها در حوزه 
حاکمیت رخ خواهد داد بنابراین باید راه تعامل و بحث و 

گفت وگو میان دولت و حاکمیت را برقرار کرد.
وی در همین زمینه به موضوع حل مناقشه هسته ای ایران 
و دولت های غربی اش��اره کرد که به گفته وی گفت وگو 
میان دولت و حاکمیت در شکل گیری این اتفاق بزرگ، 

نقش جدی داشت.
این تعامل و برقراری گفت و گو میان دولت و حاکمیت در 
ایران تا حدود زیادی موثر ب��ود و نباید فراموش کرد اگر 
ایران که در حال حاضر در میان 25 کشور حوزه خاورمیانه 
و شرق آسیا، دارای رتبه شانزدهم است، بر سیاست و افکار 
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گذش��ته حرکت می کرد و آن را ادامه می داد، تا 20 سال 
آینده به رده های آخر سقوط می کرد.

سریع القلم اصول توسعه یافتگی را اصول جهانی و مشترک 
بشری می داند و میگوید: هر کش��وری برای دستیابی به 
توس��عه باید اصول��ی را رعایت کند، اما الگوهای توس��عه 
یافتگی، بومی و ملی هس��تند. اصول توسعه را نمی توان 
بومی کرد، صنعتی شدن، شایسته ساالری، توزیع عادالنه 
امکانات، محوریت تولید و فن��اوری و تصمیم گیری های 
اقتصادی غیرسیاسی جزو اصول توس��عه هستند. به هر 
اندازه که سیاس��ت وارد اقتصاد ش��ود، به هم��ان میزان 
کارآمدی به تاخیر خواهد افتاد، بنابراین اگر به این رویکرد 
دست یافتیم، متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی چه 

جایگاه کلیدی را در اختیار دارد.
وی همچنین در بخش دیگری از س��خنانش، به موضوع 
ثب��ات اقتصادی و آثار آن بر اجتماع اش��اره می کند و می 
گوید: مطالعه ن��رخ تورم در آلمان پ��س از جنگ جهانی 
دوم نش��ان می دهد که این کش��ور در 47 س��ال گذشته 
ن��رخ تورمی بین 1/5 تا 2 درصد داش��ته اس��ت و مردم و 
فعاالن اقتصادی این کشور به خوبی توانسته اند که ثبات 
اقتصادی را لم��س کنند. این در حالی اس��ت که اقتصاد 
ایران در طول 20 سال گذشته بی ثباتی و ناهنجاری های 

اجتماعی را تجربه کرده است.
ایران باید به س��مت الگوی توس��عه یافتگی گام بردارد و 
در کشور به متدی دس��ت پیدا کرد که به تولید ثروت در 

کشور کمک کند.
در توصیف متد توس��عه یافتگی به طور نمونه می توان به 
کشور سنگاپور اشاره کرد، سنگاپور کشور کوچکی است 
ک��ه تولید ناخالص داخلی این کش��ور چندین برابر ایران 
است و اندیش��مندان و صاحب نظران این کشور از حدود 
40 سال پیش به توان خود را روی سرمایه گذاری در حوزه 
پاالیش نفت متمرکز کردند به جای آنکه به س��مت تولید 

و سرمایه گذاری در صنعت خودرو بپردازند.
در حال حاضر، 30 درصد نفت پاالیش شده شرق آسیا را 
سنگاپور تامین می کند و این کشور جزو پنج کشور نخست 
جهان در حوزه آی تی اس��ت. بنابراین، کشورها باید متد 
تولید ثروت ملی را برای خ��ود انتخاب کنند و ایران نیز از 

این قاعده مستثنی نیست.
محمود سریع القلم در بخش دیگری از سخنانش، با بیان 
اینکه تا زمانی که بنیان های فکری مورد اجماع نداش��ته 
باشیم به بنیان های جهان شمول سیاستگذاری نخواهیم 
رس��ید، گفت: بخش��ی از بنیان های فکری مورد اجماع، 
قفل شدن به کشورهای دیگر، بین المللی شدن، فعالیت 
متمرکز و تخصصی و تفکیک ق��درت اقتصادی از قدرت 
سیاس��ی است. اگر کش��وری نتواند به کش��ورهای دیگر 
قفل شود، نمی تواند راه پیشرفت را طی کند، ما ایرانی ها 
باید واژه اس��تقالل را مورد بازبینی جدی قرار دهیم و این 
را بدانیم که امنیت ملی کش��ور زمانی تامین خواهد شد 
که درآمد س��رانه کش��ور به باالت��ر از 10 و حتی 15 هزار 

دالر برسد.
با توجه به اینکه ایران جزو 15 کشور قدرتمند جهان است، 
ب��دون ارتباطات جدی بین المللی نمی توانیم مس��ائل و 

مشکالت سیاسی خود را حل کنیم.
اگر توسعه در کشور در اولویت قرار بگیرد، بخش خصوصی در صدر مسائل 
قرار خواهد گرفت. از این رو باید به گونه ای اقدام به سیاست سازی کنیم که 

کشور، اولویت نخست باشد و نه احزاب و گروه ها.
 اگر متون دوران مش��روطه را مورد مطالعه قرار دهید، در می یابید که این 
متون شبیه مباحثی است که اکنون در جامعه مطرح می شود. و به نظر می 
رس��د، جامعه ایران هنوز در گیرو دار مباحث فلسفی است. در حالی که اگر 

می خواهیم کشور رشد کند، باید اختالفات فلسفی را کنار بگذارید. 

بخشی از بنیان های فکری مورد اجماع، قفل شدن 
به کشورهای دیگر، بین المللی شدن، فعالیت 
متمرکز و تخصصی و تفکیک قدرت اقتصادی 
از قدرت سیاسی است. اگر کشوری نتواند به 

کشورهای دیگر قفل شود، نمی تواند راه پیشرفت 
را طی کند، ما ایرانی ها باید واژه استقالل را مورد 
بازبینی جدی قرار دهیم و این را بدانیم که امنیت 

ملی کشور زمانی تامین خواهد شد که درآمد 
سرانه کشور به باالتر از 10 و حتی 15 هزار دالر 

برسد
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محمد اسماعیل اسفندیار- هیلدا شفیقي –یگانه حشمتي

در ارزیابي عملکرد کارکنان
ـازی ــ ـنگ س ــ ــ نقشفره

اگر باورها در سازمان همسو نشوند ، احتمال موفقیت 
سازمان ها بسیار کاهش خواهد یافت

مقدمه:
فرهنگ سـازماني قانون نانوشـته حاکم برهرسازمان است، 
فرهنگ سازماني همان تعریفي است که از سازمان غیر رسمی 
می شود . فرهنگ سازماني در سازمان مثل یک کوه یخ است 
که بخش عمده آن غیر مرئی اسـت وآنچه زیـرآب قرار دارد 
فرهنگ سازمان است فرهنگ سازماني به سه بخش جلوه هاي 
بارز و آشکار ، باورهاي مشترک و ارزش هاي نهفته تقسیم مي 
شود. معموال به بخش  آشـکار فرهنگ سازماني جو سازماني 
گفته مي شود.جو سازماني از دو عنصرذهني و ارزشي تقسیم 
مي شود .برداشتي است که کارکنان از سازمان خود دارند .در 
واقع پل ارتباطي بین مدیـران و وقوانین ومقررات و کارکنان 
اسـت. میزان تعهد، عدالـت، اعتماد، اعتبار اسـت. از جمله 
شاخص هاي عمومي جو سـازماني است . به طور کلي شاخص 

عملکردي جو سازماني عبارتند از:
جو سازماني=خود انگیختگي +سرور سازماني – القیدي

امروزه سـاز مان ها نگرش مثبتي به ارزیابي عملکرد ندارند و 
مهمترین دلیل آن فرهنگ سازماني است. فرهنگ سازماني از 
مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها است و موفقیت سازماني 
مرهون ارتباط موثر است .ارتباط موثر فرآیند انتقال معاني و 
مفاهیم به شرط یک ساني دریافت اطالعات است. یک انسان 
موفق کسـي نیسـت که همه چیز را بداند بلکه کسـي است 
که همه را مي شناسـد.یک انسـان موفق نیمي کارمند است 
و نیمي سیاسـتمدار.او مي داند که 75درصـد موفقیت او به 
70درصد تالش او بستگي دارد . بنابراین در مدیریت راهبردی 
)استراتژیک( و اجرای صحیح آن مهمترین عامل موفقیت یا 
شکست در این حرکت ، فرهنگ سـازمان است . به طور کلي 
فرهنگ سازماني شامل بخش هاي جلوه هاي ظاهري، باورهاي 

مشترک و ارزش هاي نهفته است.

ارزیابي عملکرد و نقش فرهنگ سازماني در ارزیابي عملکرد:
    فرهنگ سازماني :

فرهنگ سازمان عبارت است از باورهای مشترک در یک سازمان . هرچه 
باورهای مش��ترک ژرف تر و منسجم تر باش��ند ، فرهنگ قوی تر است و 
هرچه باورها متفاوت و وجه اش��تراک آنها کمتر باش��د .فرهنگ سازمان 

ضعیف تر خواهد بود . 
    انواع فرهنگ سازمان :

در یک تقسیم بندی س��ازمان ها را از لحاظ فرهنگ به چهار دسته طبقه 
بندی نموده اند . ویژگیهای سازمان ها با هر یک از فرهنگ های چهارگانه 

به شرح زیر توصیف شده است :
 )Academy( 1-    سازمان های با فرهنگ علمی

تاکید این نوع س��ازمان ها بر اس��تخدام افراد جوان با تمایل به یادگیری 
، پ��رورش دادن آنه��ا و تقویت ش��خصیت علمی و تخصصی آنهاس��ت.

 IBM و Coca-Cola ، GM نمونه هایی از این نوع شرکت ها طبق تحقیق انجام شده
می باشد 

2-    س��ازمان های با فرهنگ باش��گاهی )Club( در این س��ازمان ها تاکید بر تناسب 
داش��تن روحیه افراد به وفاداری و تعهد نسبت به سازمان اس��ت . در فرهنگ باشگاهی ، 
 ارشدیت و سن و س��نوات خدمت در س��ازمان ، معیار عمده اهمیت و ارزش افراد است . 
نمونه اینگونه س��ازمان ها : UPS ، Dalta Airlines ، Bell همچنین ادارات دولتی و 

سازمان های نظامی است .
3-    س��ازمان های با فرهنگ تیمی )Team(در این نوع سازمان ها تاکید برنوآفرینی ، 
ریسک پذیری و آزادی عمل است . نمونه بارز اینگونه سازمان های تبلیغاتی ، سازمان های 

تولید نرم افزار و تحقیقات بیولوژیکی است .
4-    سازمان های بافرهنگ سنگری )Fortress( برعکس فرهنگ تیمی که به اختراع 
، نوآفرینی و اکتش��اف ارج می نهد ، فرهنگ س��نگری برحفظ و بقای سازمان تاکید دارد 
. در فرهنگ سنگری امنیت ش��غلی حائز اهمیت زیادی دارد .نمونه این گونه سازمان ها 
عمده فروشی ها ی بزرگ ، هتل ها ، سازمان های اکتشاف نفت و گاز و نظیر اینها می باشد 

فرهنگ سازماني و ارزیابي عملکرد:
اغلب سازمان ها با انجام ارزیابی عملکرد کارکنان مخالف هستند و عمده نگرانی سازمان ها 
نیز این اس��ت که مبادا کارکنان در اثر اطالع از قضاوت کارفرما نس��بت به عملکرد خود، 
رنجیده خاطر ش��ده و این مس��أله منجر به کاه��ش بازدهی، س��رخوردگی و نهایتاً افت 
بازدهی س��ازمان گردد. لیکن چنانچه ارزیابی عملکرد بجای آنکه بر مبنای احساس��ات 
آنی ارزیاب باشد، بر مبنای حقایق انجام گردد، و از سوی دیگر کارکنان نیز با دید مثبت و 
واقع نگر به آن نگاه کنند و سعی در جبران کاستی ها ی گذشته در جهت افزایش عملکرد 
خود نمایند، این نگرانی بی جا و بی مورد اس��ت. کارکنان چنانچه از هدف اصلی کارفرما 
از ارزیاب��ی عملکرد خود، در جهت تغییر روش های غیر اس��تاندارد به روش های مطلوب 
)ک��ه موجب افزایش بازدهی کارکنان نیز می گ��ردد( آگاه گردند قاعدتاً نه تنها در مقابل 
ارزیابی و نتیجه آن جبهه گیری نخواهند کرد، بلکه علی االصول کارکنان عالقه دارند که 
از جایگاه واقعی خود در س��ازمان مطلع شوند )حتی اگر بر خالف نظرایشان باشد(. البته 
این اظهارات بدین معنی نیس��ت که قطعاً جلسه ارزیابی، بدون تنش برگزار خواهد شد و 
کارکنان با انتقاد صرف از عملکرد خود براحتی و سادگی برخورد می نمایند، اما استفاده 
از روشهای علمی ارزیابی اوالً موجب کاهش تنش جلسات شده و ثانیاً باعث ایجاد نیرویی 
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در کارکنان در جهت تغییر و بهبود روشهای غیر استاندارد گذشته خواهد شد. قاعدتاً 
کارکن��ان در ابتدا، در مواجهه با این موضوع تصور خواهند کرد که این روش نیز یکی از 
ابزار های کنترلی سازمان است و در مقابل آن جبهه گیری خواهند کرد .به استناد پاره ای 
از تحقیقات ، بین نوع فرهنگ و رضایت افراد همبستگی وجود دارد ولی این همبستگی 
تابع تفاوتهای فردی است به طور اجمال می توان گفت هنگامی که بین نیازهای فردی 
و فرهنگ س��ازمان همخوانی وجود داشته باشد ، رضایت باالست . مثال در سازمانی که 
فرهنگ آن بر وظایف فردی تاکید دارد ، میزان سرپرستی و کنترل ، شدید نیست و به 
افراد بنابر موفقیت در کارشان امتیاز داده می شود ، برای افرادی که در آنها درجه نیاز به 
موفقیت بیشتر است و به استقالل در کار بیشتر اهمیت می دهند ، راضی کننده تر می 

باشد . بنابراین رضایت تابعی است از برداشت افراد از فرهنگ سازمان . 
    مدیریت فرهنگ سازمان:

مدیریت فرهنگ سازمان را می توان به صورت شناخت و استفاده بهینه از فرهنگ موجود 
، تغییر یا تضعیف باورها و هنجارهای ناخواس��ته ، تقوی��ت باورها ، ارزش و هنجارهای 
خواسته و تثبیت فرهنگ مطلوب خالصه نمود .درچارچوب این تعریف ، اولین و ساده 
ترین راه برای به ثمر رس��اندن ماموریت شناخت و اس��تفاده بهینه از فرهنگ موجود 
س��ازمان اس��ت . اگر باورهای راهنما را اس��تراتژی و باورهای روزمره افراد سازمان را 

فرهنگ تلقی کنیم ، 
اس��تانلي دیویس نحوه اعمال اس��تراتژی را در مقابل فرهنگ موج��ود ، به صورت زیر 

توضیح می دهد :
1- فرهنگ موجود و اس��تراتژی باورهای راهنما ، مفاهیمی هس��تند که استراتژی ها 
را ش��کل  می دهند ، در حال��ی که باورهای روزمره جاری در اجرای موفق اس��تراتژی 
موثرن��د . زمانی جو فرهنگی یک س��ازمان س��الم اس��ت که باوره��ای روزمره جاری 
با باوره��ای راهبردی ه��م جهت و باوره��ای افراد س��ازمان مظهر واقع��ی باورهای 
راهبردی باش��د . هر چه همس��ویی باورهای افراد با باورهای راهبردی سازمان کمتر 
باش��د، سازمان ناس��الم تر ، و اثر بخش��ی و کارایی آن کمتر اس��ت . به طور خالصه در 
یک مفهوم فلس��فی م��ی توان گفت که باورهای راهبردی در این راس��تا هس��تند که 
 ، » چ��ه باید باش��د « و باورهای روزمره در این راس��تا قراردارند که ، »چه هس��تند« .

2- تغییر باورهای ناسازگار
ضرورت تغییر فرهنگ س��ازمانی ، هنگامی مطرح می ش��ود ک��ه باورهای راهبردی 
)اس��تراتژیک ( و باوره��ای عملیاتی )باورهای روزمره افرادی که بدنه اصلی س��ازمان 
را تش��کیل م��ی دهند ( ب��ا هم تع��ارض و برخوردی چش��مگیر دارند و ای��ن تعارض 
و ناهماهنگ��ی در حدی اس��ت که اج��رای اس��تراتژی را کند یا به کل��ی متوقف می 
 نمای��د )و به تعبی��ر آنچه ک��ه در نمودارها آمده ، ریس��ک آن غیرقابل قبول اس��ت .(

علت اصلی مخالفت فرهنگ جاری س��ازمان باباورهای راهنما ، عمدتا غیرقابل توجیه 
بودن استراتژی پیشنهادی از دید باورهای جاری است  بنابراین استراتژیست ها ی یک 
س��ازمان )یا یک جامعه ( باید سعی کنند باورها و تصمیمات راهبردی را حتی المقدور 
خیلی جدا از فرهنگ بدنه جامعه ، وض��ع ننمایند و فقط در صورت اطمینان از صحت 
تصمیم ، در تغییر فرهنگ بدنه جامعه ، وضع ننمایند و فقط در صورت اطمینان از صحت 

تصمیم ، در تغییر فرهنگ انفرادی و اجتماعی تالش الزم را به عمل آورند .
3- تثبیت فرهنگ سازمان 

در مورد تثبیت فرهنگ ، نباید تصور ش��ود که باید قابلیت تغییر و تحول را از س��ازمان 
س��لب کرد . زیرا س��ازمان مانند ی��ک پدیده زن��ده متولد می ش��ود ، دوران طفولیت 
، نوجوانی ، جوان��ی و باالخره بلوغ خود را طی می کند و اگر ب��ه موقع تدابیر مدیریتی 
مناسب در آن اعمال نش��ود ، به پیری و مرگ دچار می گردد . بنابراین سازمان به طور 
طبیعی یک چرخه زندگی دارد و در هر مقطع از عمر خود دارای فرهنگ و ویژگی های 
مرب��وط به آن مقطع از زندگی خویش اس��ت . کارکنان س��ازمان ها نیز در چرخه عمر 
خ��ود باورهای مختل��ف را در ذهن می پرورانن��د و باید پذیرفت ک��ه محیط بیرونی و 
درونی س��ازمانی دینامیک و همواره در حال دگرگونی است . بنابراین منظور از تثبیت 
فرهنگی ، همسو نگاه داش��تن باورهای راهبردی )اس��تراتژیک( و باورهای کاربردی 
)عملیاتی(، برای مدتی است که باورهای استراتژیک ثابت می مانند . در غیر این صورت 
 همان گونه که قبال گفته ش��د ، س��ازمان از نظر فرهنگی ضعیف و ناتوان خواهد ش��د .

جامعه پذیری ، فرایندی اس��ت که طی آن کارمند ت��ازه وارد با فرهنگ و اهداف اصلی 
سازمان آشنا می شود و با آن خو می گیرد . 

فرهنگ سازي ارزیابي عملکرد:
مرحله فرهنگ سازی اساسی ترین مرحله در طراحی نظام مدیریت عملکرد محسوب 
می شود. درصورت پذیرش آن از سوی سازمان اجرای خوب طراحی های انجام شده، 

نتایج و دستاوردهای قابل قبولی برای س��ازمان به دنبال دارد. فرهنگ 
س��ازی برای نظام مدیریت عملکرد مشکل و وقت گیر است و الزم است 

که این کار باحوصله پیگیری شود.
 ش��روع کار نظام مدیریت عملکرد به دلیل تج��ارب قبلی افراد و ناقص 
اجراشدن نظامهای ارزیابی عملکرد در گذشته سازمان، مقاومتها و بعضاً 
بی تفاوتی هایی در س��ازمان وجود دارد که با فرهنگ سازی می توان آن 
را تبدیل به پذیرش کرد. در فرهنگ سازی اصالح ذهنیت افراد نسبت به 
نظام مدیریت عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی، با 
مکانیسم های زیر می توان در زمینه نظام ارزیابی عملکرد فرهنگ سازی 

معقول و مطلوبی انجام داد.
الف - آموزش توجیهی:

 در ای��ن مرحله الزم اس��ت پس از طراحی و آماده ش��دن طرح در مورد 
اهداف طرح، چگونگی شکل گیری نظام مدیریت عملکرد، نحوه اجرای 
آن، کالس��های عمومی و خاص در سطوح مختلف سازمان برگزار شود، 
تجرب��ه نگارنده بیانگر این اس��ت که با آموزش توجیهی قس��مت اعظم 

فرهنگ سازی تحقق می یابد.
ب - تهیه بروشورهای عملی:

 با تهیه بروش��ورهای عملی که خالصه و ساده تهیه شده با توزیع آن در 
بین ک���ارکنان می توان به فرهنگ سازی کمک کرد.

ج - حمایت و تاکید مدیریت ارشد سازمان:
 در صورتی که مجموعه مدیریت ارشد سازمان از نظام مدیریت عملکرد 
حمایت کند کمک بس��یار زیادی به فرهنگ سازی و جدی گرفتن نظام 

مدیریت عملکرد خواهد شد.
د - اصالح ساختار شغل:

یکی از راههای موثر فرهنگ س��ازی جهت اج��رای موثر نظام مدیریت 
عملکرد، اصالح ساختار ش��غل کارکنان در تمام سطوح سازمانی است. 
در این زمینه بایستی در شرح وظایف افراد تغییرات الزم صورت گیرد و 
انجام ارزیابی عملکرد برای سرپرستان و مدیران و... جزو وظایف سازمان 
محس��وب شود تا بخش��ی از فعالیتهای روزانه و ماهانه خود را به این امر 
)همانند سایر فعالیتهای اصلی شغل( اختصاص دهند و کارکنانی که قرار 
اس��ت ارزیابی شوند نیز ارزیابی شده و آمادگی جهت ارزیابی در ساختار 
شغل و وظایف آنان قرار گیرد. باانجام چنین اصالحاتی ارزیابی عملکرد 

جزو فرهنگ کاری کارکنان سازمان می گردد.
منابع جهت مطالعه بیشتر:

 1-مدیریت فرهنگ س��ازمان. استانلی دیویس) خالصه کتاب( ترجمه ی: دکتر ناصر میر 
سپاسی – پریچهر محمد- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران-

2-ماهنامه »پیش��رفت هاي حسابداري دوره 5، شماره 2، زمستان 1392- احمد ناصری 
؛ سید علی جوادی

3-بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان )مطالعه موردی شرکت چوفا(- سال 
انتشار: 1384 -محل انتش��ار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد -کد COI مقاله: 

 040-NCPM02
http://www.tebyan-zn.ir/society.html-3- گروه جامعه سایت تبیان زنجان.
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راهکارهای تامین مالی بودجه 95

شناسایی پایه های جدید مالیاتی
برنامه ریـزی بـرای تامیـن بودجـه، 
خط مشی مهم هر کشـور برای انجام 
عملیات اقتصادی، تنظیم روابط آن و 
تخصیص عمده منابع برای بخش های 
اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و... 
اسـت. هرگونه کوتاهی در تنظیم آن 
یـا دخالت های ناروا موجـب انحراف 
مسیر بودجه از توزیع برابر و عادالنه 
منابع و گسترش فقر و نابرابری در همه 
بخش های سیاسی، اقتصادی می شود 
و روند رشـد و توسـعه اقتصـادی را 
مختل خواهد کرد. بـرای مثال چهار 
عامل مهم وجود دارد که میزان سطح 
رفاه دو منطقه متفاوت جغرافیایی را 
از هـم تفکیک می کند کـه این چهار 
عامـل عبارتند از: 1. سـطح متفاوت 
منابع موجود در آن مناطق 2. تفاوت 
در مدیریت منابع 3. ذخیره سـرمایه 
اجتماعی آنها 4. نهادهای سیاسـی و 
اقتصادی متفـاوت آنها. از آنجایی که 
در اقتصاد کشـور ما مدیریت منابع و 
برنامه ریزی برای آن در اختیار دولت 
اسـت، زمانـی می تـوان از مدیریت 
منابع که یکـی از مهم تریـن عوامل 
اثرگذار بر سـطح رفاه است، استفاده 
کرد که دولت در هنگام هدف گذاری 
و تنظیـم سیاسـت های بودجه ای با 
آگاهی کامل از زمینه های اقتصادی و 
اجتماعی، مسائل و مشکالت داخلی 
و خارجی و نیز با برخورداری از منطق 
و روشـی عاقالنه دسـت بـه انتخاب 
بزند. البته دولـت هنوز گرفتار برخی 
مشکالت پیش آمده در تنظیم بودجه 
سال های قبل است که هنوز نتوانسته 
گـره از کار آنها بگشـاید، مثل همین 
بدهکاری هایی که به بخش خصوصی 
و پیمانـکاران دارد. بـا کاهش قیمت 
نفـت حتـی اگر دولـت هـم نخواهد 
خواه ناخـواه مجبـور خواهد شـد به 
فکر منابعی غیـر از منابع نفتی برای 

پرداخت هزینه های بودجه باشد. 

    مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران: 
تحمل درد جراحی مالیاتی

ما نمی توانیم منتظر معجزه از س��وی دولت باش��یم. با پذیرفتن 
ش��رایط فعلی تنها می توانیم انتظار یک س��ری اقدامات از سوی 
دولت را در تنظیم بودجه داش��ته باش��یم. دولت بای��د مخارج و 
هزینه های خود را کمتر کرده و از ریخت و پاش ها جلوگیری کند. 
اولویت های مه��م برای هزینه های آینده بای��د به نحوی مطلوب 
مشخص ش��ود. تنظیم بودجه امس��ال تا حدودی مشابه بودجه 
سال گذشته است و این اصال نکته مطلوبی برای دولت که گرفتار 
تنگنای مالی اس��ت، نیس��ت. گام مهم دولت این است که خود را 
کوچک کند. دولت تا 10 برابر اندازه فعلی خود جا دارد که کوچک 
ش��ود. می تواند این کار را گام به گام و مرحله به مرحله انجام دهد 
مثال هر سال 20 درصد خود را کوچک کند. اقدام مهم دیگر دولت 
می تواند این باشد که به سمت کارهای عمرانی و زیربنایی حرکت 
کن��د و هزینه های خود را برای آن در نظر بگیرد. پیدا کردن منابع 
جدید مالیاتی بخ��ش مهم دیگری از سیاس��ت های دولت برای 
تامین منابع مالی خود است. بسیاری بخش ها مالیات نمی دهند. 
مثل بخش های زیرمجموعه خیریه ه��ا، بخش های زیرمجموعه 
نظامی و... که باید مناب��ع تامین مالیات جدید را تعریف کنیم. در 
حال حاضر بخش زیرزمینی اقتصاد بزرگ ش��ده اس��ت. هرچند 
شاید دردناک باشد اما دولت باید برای پیش بینی شفاف آینده در 

سیستم مالیاتی جراحی کرده و درد آن را تحمل کند. 

     حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی تهران:

دولت مسیر درآمدی خود را تغییر دهد
با توجه به اینکه دولت ما طی س��الیان گذش��ته و تاکنون وابسته 
به درآمده��ای نفتی و عمده مخارج آن مبتنی بر آن بوده اس��ت، 
کاهش قیمت نفت ما را با کسری بودجه مواجه کرده است. مالیات 
می تواند جایگزین مهمی برای این درآمدها باشد. واقعی شدن نرخ 
ارز، واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و سوخت، فاصله گرفتن 
از اقتصاد نفتی از جمله راه حل های مهم برای تامین منابع پولی و 
مالی دولت است. اول باید دید که آیا دولت واقعا می خواهد از اقتصاد 
نفتی فاصله بگیرد و درآمدهای خود را از روش های دیگر تامین کند 
یا نه. برنامه ریزی دولت نباید باعث فشار آوردن به بخش های دیگر 
جامعه و موجب سختی برای مردم باشد. فاصله ما با اقتصاد نفتی 
زمانی کم می شود که دولت مسیر درآمدهای خود را تغییر دهد و از 
طرف دیگر خود را کوچک و کوچک تر سازد. مالیات ها باید درست 
تعریف شوند و عدالت مالیاتی بین همه اقشار جامعه برقرار شود. 
از آنجایی که دولت خود را شریک بنگاه ها می داند و 30 درصد این 
بنگاه ها متعلق به دولت است، باید این بنگاه ها توسط دولت بزرگ 

شوند تا بر میزان درآمدهای دولت بیفزایند. 
استفاده از درآمدهای واقعی سازی حامل های انرژی راهکار دیگر 
دولت برای تامین منابع مالی است که البته در برنامه سوم توسعه 
مطرح ش��د و در برنامه چهارم به تعلیق درآمد و س��پس در برنامه 
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پنجم به بخش��ی از آن پرداخته شد. بدین دلیل که در کشور معموال ارزانی 
حامل های انرژی چون سوخت، گازوئیل و... موجب قاچاق آنها می شود. 

بهتر است دولت با گران کردن یا واقعی کردن قیمت های آنها هم از قاچاق 
آنها جلوگیری کرده و هم بر درآمدهای خود بیفزاید. استفاده از درآمدهای 
حامل ه��ای غیر قاچاق مثل برق، آب و... هم از ش��یوه واقعی کردن قیمت 
آنها، میسر اس��ت. مس��یر دیگر دولت برای تامین درآمدهای خود واقعی 
کردن قیمت ارز است که اگر متناسب با کاهش تورم در کشور باشد، درآمد 
دولت را باال خواهد برد. البته اگر در برنامه دولت تالشی برای بزرگ کردن 
بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار وجود داشته باشد منجر به 
رش��د اقتصادی در کشور ش��ده و بر توان آن می افزاید. دولت باید از طریق 
برنامه ریزی های دقی��ق قدرت خرید مردم را باال ببرد مثل همان کاری که 
در ترکیه انجام ش��د و دولت این کشور با آزاد سازی قیمت ها، دستمزدها و 
حقوق ها را باال برد و تعادل اقتصادی کش��ور را برقرار کرد. با این کارها هم 
فضای آرام اقتصادی حاکم می شود و هم امیدواری مردم باال خواهد رفت. 

 
    محمد رضا نجف منش، رئیس کمیسـیون تسهیل کسب و کار 

اتاق تهران:
لزوم برون گرایی اقتصادی

قدم اول این اس��ت که دولت حجم خود را کوچک سازد و به جای اینکه به 
دنبال منابع نفتی باشد، نان خورها یا کارمندان خود را کمتر سازد تا از این 
راه هزینه های خ��ود را کاهش دهد. در حال حاضر تع��داد زیاد کارمندان 
دول��ت هزینه های دولت را باال برده و از درآمدهای آن کاس��ته اس��ت. در 
حالی که درنقطه مقابل ما کش��وری مثل ژاپن ب��ا یک چهارم کارمند اداره 
می ش��ود یا اینکه در کشور دیگری چون انگلس��تان بسیاری کارها توسط 
بخش خصوصی انجام می ش��ود. البته تجربه ما در ای��ن مورد دفاتر دولت 
الکترونیک بود که قصد آن تسریع در کارها و کم شدن هزینه دولت بود. راه 
دوم تنوع منابع درآمدی دولت است. 40 درصد از اقتصاد ما از مالیات معاف 
هستند یعنی اینکه بسیاری از نهادها و مراکزی که باید مالیات بپردازند، از 
پرداخت آن سر باز می زنند که این خود هم درآمدهای دولت را کاهش داده 
و هم اینکه امکان رقابت پذیری میان بخشی که مالیات می پردازد با آن که 
نمی پردازد، را از میان برده است. نباید در بخش مالیاتی میان افراد استثنایی 
قائل شد. سومین راه داشتن نگاه برون زا یا نگاه به بیرون است. یعنی اینکه 
به جای تکیه بر منابع نفتی، درآمدهای خ��ود از طریق صادرات غیرنفتی 
را افزایش دهیم و بدین وس��یله اشتغال و کار را در جامعه ایجاد  کنیم. نگاه 
ما به نفت باید نگاهی برای حفظ آن به خاطر نس��ل های آینده باشد نه نگاه 
مصرفی. شفاف سازی اقتصادی، رفع موانع کسب و کار و ایجاد انضباط مالی 
در تنظیم بودجه توسط دولت ضروری است. بدهی های دولت به بانک ها، 
تامین اجتماعی و بخش های خصوصی توجیه منطقی ندارد و تنها عالمت 

بی نظمی مالی در کشور است که در تنظیم بودجه باید از آن پرهیز کرد. 
 

    محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی:
کاهش هزینه های دولت 

دولت سه منبع مهم برای تامین نیازهای کشور دارد. نخستین منبع نفت 
است که قسمت عمده آن فروخته می شود و در اختیار دولت برای پوشش 
نیازه��ای عمرانی و جاری دولت قرار می گیرد. دو نکته مهم در رابطه با این 
موضوع یکی قیمت نفت اس��ت و دوم میزان فروش آن. هرچقدر که میزان 
این دو بیشتر باشد درآمد دولت از این طریق بیشتر می شود. نکته قابل طرح 
دیگر که مهم است این است که درآمد دولت از محل فروش نفت از نظر ریالی 
چقدر است. میزان نرخ تسعیر ارز در این رابطه خیلی مهم است. هر چقدر 
قیمت دالر باالتر باش��د به همان اندازه هم درآمد ریالی دولت افزایش پیدا 
می کند. بنابراین به طور کلی باید گفت هرچقدر قیمت ارز در بودجه باالتر 
پیش بینی ش��ده باشد، نش��ان از درآمد ریالی باال برای دولت دارد. در غیر 

این صورت هم اگ��ر غیرواقعی 
پیش بینی شود مخاطراتی مثل 
افزایش ت��ورم و ایجاد مخاطره 
ب��رای بنگاه ه��ای اقتصادی به 
همراه خواهد داش��ت. دومین 
بحث درب��اره منب��ع درآمدی 
دول��ت بحث مالیات ها اس��ت. 
بخ��ش قابل توجه��ی از منابع 
دولت از محل مالیات ها تامین 
می ش��ود. جدا از ف��رار مالیاتی 
که عدد قابل توجه��ی را در بر 
می گیرد، برای برخی مش��اغل 
پرداخت مالی��ات هنوز تعریف 
نش��ده اس��ت. بای��د پایه های 
جدید مالیاتی شناسایی شود تا 
دولت بتواند از محل درآمدهای 
مالیاتی نیازهای خود را برطرف 
سازد. سومین اقدام که به نوعی 
ب��ه تامین منب��ع درآمد دولت 
می انجامد، امر واگذاری ها ست 
که باید به درستی اتفاق بیفتد. 
دولت بنگاه های زیادی دارد که 
از طریق واگذاری برخی از آنها 

که ضرورتی برای نگه داش��تن 
آنها ندارد، می تواند درآمدهای 
مورد نیاز خ��ود را حاصل کند. 
پایبندی ب��ه چارچوب اقتصاد 
مقاومت��ی مثل اص��الح الگوی 
مص��رف، کاه��ش هزینه های 
دول��ت، اس��تفاده بهین��ه از 
بودجه های عمرانی در تنظیم 
بودجه به طور موثری راهگش��ا 

هستند.
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هم اکنون بسـیاری از بنگاه هـای اقتصادی با ظرفیـت 30 درصد کار 
می کنند، شـهرک های صنعتی وضعیت مناسـبی ندارنـد و به دلیل 
رکود کشـور، بسـیاری از واحدهای تولیدی با زیر 50 درصد ظرفیت 
کار می کنند و برخی از آنها هم تعطیل شـده اند. از طرف دیگر کیفیت 
تولیدات کشـور 30 درصد از کیفیت محصوالت مشـابه در سطح دنیا 
پایین تر اسـت و به همین میزان نیز قیمت باالتری نسبت به کاالهای 
دیگر در سـایر کشـور ها دارند. همین موضوع قدرت رقابت کاالهای 
داخلی را نسبت به سایر کاالها در سطح بین الملل پایین آورده است. 
چالش های بنگاه های تولیدی بر سـر مسـائلی چون تامین سـرمایه، 
کمبود تقاضا در نتیجـه کاهش قدرت خرید مردم، پایین بودن قدرت 
رقابـت آنها با واردات بی رویـه کاالهای خارجـی، ناتوانایی در تامین 
تجهیزات داخلی و ... بسیاری از این بنگاه ها را با رکود و ورشکستگی 
مواجه کرده است و افزایش نرخ بیکاری، از بین رفتن روحیه اعتماد به 
نفس اقتصادی در میان مردم، باال رفتن قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی 
از عواقب این ورشکستگی هاست. کارشناسان معتقدند یکی از علل 
این ورشکستگی ها و رکود، مدیریت نادرست و سیاست های اقتصادی 
دولت هاست. عدم برنامه ریزی برای تامین سرمایه از محل درآمدهای 
غیرنفتی یکی از مشکالتی اسـت که در هنگام نوسانات قیمت نفت، 
باعث بر هم خوردن تعادل بخش های اقتصادی می شود. بدهی های زیاد 
دولت به بانک ها و بخش خصوصی و بروز تنگناهای مالی در کشور بخش 
دیگری از این مشکالت است. برای ورشکستگی بنگاه های اقتصادی 
علل دیگری نیز می توان برشـمرد که در ادامه به نظرات کارشناسـان 

درباره علل و راه حل های برون رفت از آن می پردازیم. 

راه کار های تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی

مسیر خروج بنگاه ها از 
ورشـــــکستـــگی

    رضا حمزه لو، رئیس کمیسیون نفت، گاز 
و خانه اقتصاد ایران:

خـروج از رکـود راه حـل جلوکیـری از 
ورشکستگی بنگاه ها

دو دس��ته از بنگاه های 
ورشکس��ته در کشور 
رن��د. اول  وج��ود دا
دس��ته ای که بی گناه 
ورشکس��ته ش��ده اند 
یعنی اینک��ه هیچ کم 
کاری و بی برنامگی ای 
نداش��ته اند بلک��ه تنها 
ب��ه دلی��ل مش��کالت 
اقتصادی جامعه مانند کاهش قدرت خرید مردم، 
افزایش تورم و مسائلی از این دست گرفتار بحران 
شده اند. دسته دوم بنگاه هایی هستند که به دلیل 
یک س��ری ناکارآمدی ها طی مراحل کاری خود 
دچار مشکل ش��ده و خود عامل وضعیت رکودی 
خود ش��ده اند. بیش��تر ورشکس��تگی های کشور 
مربوط به دسته اول اس��ت. به همین دلیل دولت 
موظف اس��ت به کم��ک این بخش ه��ا بیاید مثال 
وجوهی را در نظر بگیرد که بتواند به حل و رفع این 
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معوقات با زمانبدی، دس��ته بندی و مشخص کردن اولویت های 
این بسته بندی بپردازد.  بنگاه های اقتصادی در چنین شرایطی 
باید هماهنگ با ظرفیت های اسمی خود تولید داشته باشند و با 
تامین نقدینگی الزم به تولید بپردازند.  عمده ترین کمک دولت 
به آنها رو به راه کردن اقتص��اد و کمک به آن برای خروج از رکود 
است چرا که در نتیجه معوقات این بنگاه ها به بانک ها، توان مالی 
بانک ها پایین آمده و از طرفی هم بازار مصرف در کشور عمال وجود 
ندارد و بیش��تر محصوالت فروش کافی را ن��دارد که با این وجود 

ورشکستگی بنگاه ها طبیعی است. 

     کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:
مشوق های پولی و مالیاتی تنها برای بخش مولد باشد

یک بحثی در اقتص��اد به نام بازده 
و سودآوری متعارف مطرح است 
که می توان��د مبنای بس��یاری از 
تصمیم��ات اقتص��ادی باش��د. 
ورشکستگی از یک دیدگاه یعنی 
اینک��ه بنگاه های اقتصادی از پس 
کسب سود متعارف در فعالیت های 
خود ب��ر نیایند که این موضوع هم 
عل��ل مختلفی دارد ک��ه اهم آنها 
عبارتند از : 1. پایین بودن یا کاهش بهره وری این بنگاه ها 2. رکود 
در اقتصاد 3. بازدهی باال در بخش های دیگر اقتصادی بخصوص 
بخش های غیر مولد و بعضا مضر اقتصادی4. کس��ب سود باالتر 
از بازده متعارف س��رمایه گذاری  از طریق سپرده بانکی و بالتبع 
هزینه باالی تامین مالی. بنابراین برای خروج از رکود و بازگشت 
این بنگاه ها به فعالیت باید مجموعه ای از اقدامات توسط دولت، 
بنگاه ها و بازار پول و سرمایه صورت گیرد. دولت باید مشوق های 
مالیاتی، بانکی، گمرکی و نظایر آن را صرفا  برای بخش تولید در 
نظر بگیرد.  از طرفی هم باید نظارت دقیق بر بخش های غیرمولد 
مثل تجارت و غیرمجاز مثل قاچ��اق صورت گیرد. برای مقابله با 
بخش های مضر برای اقتصاد باید متقابال جریمه سنگین در نظر 

گرفته شود.
همچنین س��ود س��پرده بانکی باالتر از بازده متع��ارف می تواند 
مش��مول مالیات ش��ود. مبلغ پذیرش هزینه های بانکی و تامین 
مالی در محاس��به مالیات نی��ز می تواند تا میزان ب��ازده متعارف 
محدود ش��ود. در بخش تولید، شرکت ها هم می توانند با افزایش 
بهره وری و باال بردن تولید تا س��طح ظرفیت کامل از مزیت حجم 
تولید و کاهش قیمت تمام ش��ده بهره مند ش��وند که به خروج از 

ورشکستگی کمک می کند..
 

    کامران ندری، استاد دانشگاه:
احیای ورشکستگی بنگاه های بزرگ در اولویت باشد

در حال حاضر ما آماری رسمی از 
اینکه بنگاه های کشور ورشکسته 
ش��ده اند را در دس��ت نداریم و در 
آنچه که مش��اهدات ما از پیرامون 
ب��ه م��ا می گوید نی��ز نش��انی از 
ورشکستگی این بنگاه ها در کشور 
مشاهده نمی شود. اما در هر صورت 
ورشکستگی بنگاه ها دو علت دارد. 

اول رفتار خود بنگاه ها و سوءمدیریت های آنها یا همان عدم 
توانایی ه��ای آنها در اداره بنگاه که باعث می ش��ود بنگاه به 
دلیل ناکارآمدی خود ورشکسته شده و دیگر قادر به ادامه 
حیات نباشد. در این ش��رایط نباید تصور کرد که کمک به 
احیای دوباره این بنگاه کار مناس��بی اس��ت چرا که اثرات 
موفق نبودن آن و عدم کارایی آن بر اقتصاد سنگین خواهد 
بود و از طرف دیگر با ای��ن کار فرصت اینکه این بنگاه برای 
مشغول شدن در کار دیگری که ممکن است موفق تر از قبل 
باشد را از او خواهیم گرفت. البته اثرات ورشکستگی بنگاه ها 
بسته به اینکه آن بنگاه کوچک یا بزرگ باشد متفاوت است. 
طبیعی است که هرچقدر بنگاه نقش کلیدی و سیستمی در 
جامعه داشته باشد یعنی حلقه ارتباطی گسترده تری داشته 
باشد، به همان میزان ورشکستگی آن برای اقتصاد مخرب تر 
است.  به همین دلیل الزم اس��ت هّم و غم دولت برای حل 
مش��کل ورشکستگی بنگاه هایی باش��د که نقش مهم تری 
دارند و ورشکس��تگی آنها ورشکس��تگی بنگاه های دیگر را 
موجب خواهد شد. مثل خودروس��ازان و بانک های بزرگ. 
در این ش��رایط دولت ها وارد عمل شده و کمک می کنند تا 
این بنگاه ها را از رکود خارج کنند. البته ش��یوه های کمک 
به بنگاه ها هم فرق دارد. در بعضی موارد دولت با استفاده از 
منابع به آنها کمک می کند و گاهی هم بانک ها مس��تقل از 

دولت به رفع نقدینگی این بنگاه ها می پردازند. 
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رئیس کل بانک مرکزی می گوید که “سود بانکی افراطی مثبت است”، وزرای 
اقتصادی، کارشناس��ان و مدیران عامل بانکها ه��م تقریبا چنین نظری دارند. 
شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج 
تا 10 درصدی تورم و س��ود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در 

مقابل تورم کوتاه نیامده است. 
عدم تناس��ب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور و به ویژه تورم به عنوان 
متغیر اصلی، موضوع تازه ای برای اقتصاد و نظام بانکی نیس��ت و نرخ س��ود در 
دوره های متفاوت از سالهای اخیر دچار نوسان بوده است. اما در مجموع آنچه 
که بیش ازه��ر چیز دیگری در این بین خودنمایی می کند کاهش دس��توری 
نرخ های س��ود بانکی بوده علی رغم اینکه گاها نرخها ب��ا تابلوی توافق بانکها و 

تایید شورای پول و اعتبار تعیین شده و یا کاهش پیدا کرده است. 
این در حالی است که در چند سال اخیر با توجه به روندی که تورم طی کرد، نرخ 
سود بانکی نیز بیش از گذشته متزلزل شد، به طوری که با صعود تورم تا مرز 40 
درصد در س��ال 1392، سودهای بانکی نیز به طور افسارگسیخته ای در رقابت 
مخربی که بین بانکها شکل گرفت حتی از مرز 30 درصد هم عبور کرد. نرخ هایی 
که با ش��رایط موجود در تولید و اقتصاد و نیاز به منابع بانکی تناسبی نداشت و 
در نهایت به سمتی پیش رفت که شورای پول و اعتبار با توجه به معکوس شدن 

روند تورم و ریزش آن نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد. 
در اردیبهش��ت ماه س��ال 1393 بود که ظاهرا بعد از توافق بانکها برای کاهش 
نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سود ساالنه به 22 درصد، این مصوبه در شبکه 
بانک��ی به اجرا درآمد؛ اما مدتها طول کش��ید تا بانکها تا ح��دودی خود را با آن 
تطبیق داده و برای کاهش نرخ س��ود اقدام کنند. هر چند که هیچ گاه ش��بکه 
بانکی اجرای کامل و یکپارچه نرخ های مصوب را به خود ندید و ش��رایط حاکم 

بر بازار پول موجب دور زدن این مصوبه در بین آنها شد. 
به هر حال با ادامه کاهش تورم در س��ال گذش��ته و امسال، بازهم بحث کاهش 
مجدد س��ود مطرح و نرخ ها در فاصله یکساله از تغییر قبلی مورد بازنگری قرار 
گرفت. در اردیبهشت امسال با کاهش تورم به کمتر از 15 درصد و در شرایطی 
که نرخ سود سپرده 22 و تسهیالت تا مرز 30 درصد و حتی بیشتر هم می رسید، 
با مصوبه ش��ورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده به 20 و تسهیالت به 24 درصد 
کاهش پیدا کرد. اما در مدتی که از ابالغ و اجرای این مصوبه گذش��ت بازهم به 
گونه ای نبود که کلیه بانکها و موسس��ات اعتباری تمایل چندانی به اجرای آن 
نشان دهند و اغلب در قالب طرح ها و شرایط ویژه نرخ سود را باالتر تعیین کردند. 
با این حال طولی نکش��ید که به فاصله کمتر از شش ماه از این بازنگری مدیران 
ارشد دولتی، تصمیم برای کاهش مجدد نرخ س��ود بانکی و تناسب سازی آن 
با تورم موجود و فضای اقتص��ادی را مطرح و بر کاهش فوری آن تاکید کردند، 
گرچه مدتی اس��ت که با وجود برگزاری جلسات متعدد شورای پول و اعتبار و 
اختصاص آن به بررسی س��ود بانکی هنوز مصوبه ای در این رابطه صادر نشده 

و بعید هم به نظر می رسد که تا پایان سال نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. 
این در حالی اس��ت که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به شدت از باال بودن نرخ 
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سود و ناهماهنگی آن با تورم انتقاد کرده و نرخ سود بانکی 
را فراتر از حد منطقی، مثبت دانسته است. 

وی با اعتقاد به اینکه باید فاصله نرخ س��ود و تورم حدود دو 
درصد باشد گفته که وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده 
چگونه می توان نرخ س��ود 20، 24 و حتی در دوره ای تا 28 
درصد را پرداخت. پس در ش��رایطی که در طول س��الیان 
گذشته همواره نرخ تورم باالتر از سود بانکی بود و به عبارتی 
نرخ سود منفی می شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ 

سود بانکی افراطی مثبت است. 
اظهارات سیف، در حالی مطرح می شود که منفی و مثبت 
شدن نرخ سود بانکی در سالهای گذشته با توجه به تغییرات 
ت��ورم همواره مورد توجه بوده اس��ت. به ط��وری که برای 
سالهایی نرخ س��ود بانکی پایین تر میزان تورم قرار داشت 
و به گفته کارشناسان این سپرده گذاران بودند که جریمه 

این فاصله را پرداخته اند. 
در همین رابطه قوامی-عضو ناظر ش��ورای پول و اعتبار-با 
اشاره به اینکه در چندین سال گذشته به ویژه دولت گذشته 
بین سود بانکی و تورم واگرایی وجود داشته است بر این باور 
اس��ت که تا قبل از دولت یازدهم نرخ تورم همیشه بر فراز 
نرخ سود بانکی بود و سپرده گذاران همواره جریمه شده اند. 
وی با بیان اینکه به دلیل عدم تناس��ب نرخ س��ود بانکی و 
تورم، س��پرده گذاران در س��ه مقطع به طور قابل توجهی 
جریمه شده اند،یادآور شد: مقطع اول سال 1367 است که 
نرخ سود بانکی 8.5 درصد اما نرخ تورم 28.9 درصد است 
و جریمه 20 درصدی س��پرده گذار را به همراه دارد. سال 
1374 در طول س��ه دهه اخیر اوج جریمه سپرده گذاران 
است به طوری که اختالف به 35 درصد می رسد و از ارزش 
س��پرده به طور قابل توجهی کم می شود. این روند تا سال 
1392 و ایجاد فاصل��ه 18 درصدی پیش می رود، تا اینکه 
تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته و فاصله کم می شود. اما 
در حال حاضر شرایط معکوس شده به طوری که سود بانکی 
حدود پنج تا هفت باالتر از تورم قرار گرفته در حالی که نباید 

چنین فاصله ای وجود داشته باشد. 
اما بررس��ی تغییران نرخ سود و تورم از سال 1363 تاکنون 
نش��ان می دهد که از این س��ال به بعد و تا سالهای دهه 70 
تورم باالتر از نرخ سود بانکی بوده و به نوعی اختالف موجود 
به نوعی جریمه سپرده گذاران محسوب می شود. به طوری 
که در اوج آن در س��ال 1374 تورم 49 درصدی اما س��ود 
بانکی حدود 14 درصد ش��ده و جریمه سنگینی به سپرده 
گذاران تحمیل می شود. در فاصله سالهای 1379 تا 1384 
تا حدودی ش��کاف بین تورم و نرخ س��ود بانکی کمتر بوده 
اس��ت؛ اما باز هم س��پرده گذاران هر چند با شدتر کمتری 

جریمه شده اند. 
اختالفات مثبت و منفی در س��ود و تا سال 1385 و به بعد 
نیز تکرار ش��ده تا اینکه جریمه س��پرده گذاران با اختالف 
زیادی دوباره در سال 1392 که تورم به طور قابل توجهی 
باال بوده و تا م��رز 35 درصد هم پیش م��ی رود به اوج می 
رسد، به گونه ای که وقتی دولت دهم جای خود را به دولت 
یازدهم می ده��د اختالفی تا بیش از 15 درصد بین تورم و 

سود بانکی وجود دارد. 
اما از میانه س��ال 1392 نرخ تورم در مس��یر معکوس قرار 
گرفت��ه و رو به کاه��ش پیش می رود که در ای��ن میان و تا 
اردیبهش��ت ماه امسال شورای پول واعتبار دو بار نرخ سود 
بانک��ی را کاه��ش داد، ولی اکنون نرخ س��ود 20 درصدی 
مصوب هم حدود هفت درصد با تورم حدود 13.5 درصدی 
اعالمی در دی ماه فاصله دارد. این همان اختالفی است که 
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رییس کل بانک مرکزی از آن به عنوان سود افراطی مثبت یاد می کند. 
س��یف، با وجود تاکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ س��ود دارد، از 
پرداخت سودهای علی الحساب باال ، انجماد 45 درصد از منابع بانکی و پایین بودن 
کفایت س��رمایه بانکها به عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ 
سود یاد کرده است. وی در عین حال با وجود برخی تاکیدات مبنی بر الزام ورود برای 
کاهش دستوری نرخ س��ود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه های 
الزم فراهم نش��ده نمی توان نرخ س��ود بانکی را به طور دستوری کاهش داد چرا که 

تبعات منفی آن بسیار باال خواهد بود. 

    نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

سال 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378
تورم 10.4 6.9 23.7 27.7 28.9 17.4 9 20.7 24.4 22.9 35.2 49.4 23.2 17.3 18.1 20.1

سال 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
تورم 12.6 11.4 15.8 15.6 15.2 10.4 11.9 18.4 25.4 10.8 12.4 21.5 30.5 34.7 15.6 ؟

    چالش های پیش روی کاهش نرخ سود بانکی
این در حالی است که عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعالم اینکه کاهش نرخ سود 
بانکی نیاز به انجام بررس��ی ها و دقت بیشتری داش��ته و سیاستهای دستوری غلط 
است، درباره شرایطی نامطلوبی که موجبات افزایش نرخ سود و به دنبال آن کاهش 
موفق آن را فراهم آورده است و همچنین اینکه چرا با وجود کاهش نرخ تورم، واگرایی 
بین دو نرخ سود و تورم کاهش پیدا نکرده است؟ توضیحاتی ارائه می کند و می گوید 
که باید ریشه این مس��ایل را در دو عامل بازدهی فعالیت های اقتصادی و همچنین 

مشکالت ساختاری بانکها جست و جو کرد. 
وی با اشاره به بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد به عنوان عامل اول توضیح 
می دهد: در تعادل، نرخ س��ود واقعی معادل بازده نهایی س��رمایه است، که در این 
حالت در عمل نرخ سود اسمی و نرخ تورم هماهنگ حرکت می کنند؛ اما در شرایط 
فعلی شاهدیم که نرخ سود بانکی روندی واگرا از تورم در پیش گرفته که با اقتضائات 
کالن اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و عمال بانکها با ریسک باال مبادرت به اعطای 
تسیهالت گران قیمت می کنند.  به گفته وی باال بودن تقاضا برای تسهیالت بانکی و 
تالش متقاضیان به اخذ تسهیالت بدون توجه به هزینه استفاده از آن باعث افزایش 
ریسک و مطالبات غیر جاری شده و مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است. 
عضو شورای پول و اعتبار مشکالت ساختاری که البته مشکالت فرا بخشی را شامل 

می ش��ود را دیگر عامل مهم مانع از کاهش نرخ س��ود بانکی با وجود کاهش 
نرخ تورم معرفی میکند و می گوید: مشکل، تمرکز اقتصاد ما بر تامین مالی از 
بازار پول اس��ت. این در حالی است که بازار سرمایه در دو سال گذشته شوک 
ش��دیدی داشته و شاخص س��هام از 92 به 62 هزار واحد کاهش یافته و افراد 

صاحب دارایی در این بازار از جمله متضرران بزرگ بوده اند. 
مس��اله دیگر در این رابطه، رکود بازار امالک و مس��تغالت است. به هر حال 
نقدش��وندگی پایین دارایی ها و عدم کفایت وثایق بانکها موجب شده نتوانند 

طلب خود را دریافت کنند. 
وی اشاره ای هم به عدم ایفای تعهد دولت به پیمانکاران در مقابل بدهی ها به 
این بخش به عنوان دیگر مشکل فرابخشی در نظام بانکی می کند و می افزاید: 
450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که اگر تورم در سطح فعلی باقی 
بماند و صفر شود و هیچ پروژه جدیدی انجام نشود بیش از 10 سال طول می 

کشد تا در صورت تحقق کامل بودجه عمرانی، تکمیل شود. 
مش��کل دیگری که به گفته قوامی مورد اهمیت اس��ت عدم توجه به آمایش 
س��رزمینی در سرمایه گذاری هاس��ت. چون ای��ن موضوع م��ورد توجه قرار 
نمی گیرد، بس��یاری از پروژه ها به دلیل مکان گزینی غلط، اقتصادی نیست و 
بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این حالت درآمد، هزینه و سود با مشکل مواجه 
ش��ده و موتور محرکه این طرح ها از کار افتاده اس��ت و بازده ندارد. در نتیجه 
سود به زیان تبدیل شده که اوراق مشارکت و به تبع آن بازپرداخت تسهیالت 

بانکها را با چالش همراه می کند. 
وی در ادامه مسایل درون بخشی درساختار نظام بانکی را مورد توجه قرار می 
دهد و با تاکید به فعالیت موسس��ات غیرمجاز و بی انضباطی آنها در بازار پول 
که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شود، می گوید: موسساتی که غیرمجازند 
هیچ سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و کنترل نشده هستند، سودهای باالتر 
از عرف سیستم بانکی پرداخت کرده و موجب می شوند تا مردم با ترجیح سود 

آنها، پول خود را از بانکها خارج کرده و به موسسات ببرند. 
قوامی به پایین بودن س��رمایه بانکها اش��اره می کند و می گوید: پایین بودن 
نسبت کفایت سرمایه و به تبع آن کاهش توان تسهیالت دهی بانکها موجب 
ش��ده تا سیستم بانکی نتواند به خوبی در این زمینه عمل کرده و گرفتار شده 
است.  عامل دیگر درون بخشی که قوامی به آن اشاره دارد، حجم بدهی بخش 

دولتی ش��امل دولت و ش��رکتهای دولتی به بانکهاس��ت که فرا تر از 110 هزار 
میلیارد تومان است. رقمی که بخش بیش از 11 درصد دارایی بانکها را تشکیل 
می دهد.  وی این را هم گفت که باید مطالبات بانکها بابت انتشار اوراق مشارکت 
را هم مورد توجه قرار داد؛ ب��ه طوری که مانده مطالبات آنها در این حالت برای 
طرح عمرانی در پایان سال گذشته به 19.8 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش 

از دو درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد. 
در عی��ن حال که قوامی معتقد اس��ت وجود حدود 100 ه��زار میلیارد تومان 
معوق��ات بانکی ،کاهش توان نقدش��وندگی طلب بانکها و همچنین س��اختار 
ضعیف حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که به همراه سایر دالیل عنوان 

شده برای کاهش نرخ سود بانکی سنگ اندازی می کند. 
عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به روند واگرایی بین نرخ سود بانکی و تورم به 
عنوان بیماری مزمن اقتصاد تاکید می کیند که با توجه به مشکالت موجود در 
حوزه های درون بخشی و فرا بخشی ، کاهش دستوری نرخ سود مخاطرات خود 
را به همراه خواهد داش��ت به طوری که فضا به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز 
تمام شده و در شرایط رقابت ناسالم آنها ، واسطه گری بانکها نیز تحت تاثیر قرار 
می گیرد و به تبع آن تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی و رشد اقتصادی بیش 

از گذشته تحت الشعاع خواهد بود. 
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اقتصاد به دو بخش رسـمی و غیررسمی تقسیم می شود. بخش رسمی اقتصاد به بخشی گفته می شود که میزان 
و نوع فعالیت آن در کشور کامال مشخص است از اینرو در محاسبات اقتصاد حساب می آید و به دولت هم مالیات 
می پردازد. اما برعکس آن، بخش غیررسـمی اقتصادی که از اوایل دهه 1970، توسـط کیت هارت انسان  شناس 
بریتانیایـی، وارد ادبیات اقتصادی و برنامه ریزی دنیا شـد و به آن اقتصاد سـایه ای، پنهانـی و زیرزمینی گفته 
می شـود، اطالعات مشـخصی از میزان و مقدار فعالیتی که انجام می دهد و همچنین سود و سرمایه که به دست 
می آورد، به دست نمی دهد. به همین دلیل از پرداخت مالیات به دولت هم فرار می کند. از جمله ویژگی هایی که 
می توان برای این بخش برشـمرد احتیاج به هزینه کم، اتکای بیشـتر به نیروی کار، قابلیت ورود آسان، داشتن 
نیاز کم به مهارت و تخصص، درآمد نامنظم، سـاعات کار نامشـخص و محدود و نداشـتن پوشش بیمه ای است. 
حضور این بخش چه در کشور های توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. علت عمده 
گرایش به این بخش در بسیاری از افراد فرار از محدودیت های قانونی و شغلی در کشور است مثال برخی به علت 
شـانه خالی کردن از پرداخت مالیات و برخی به علت غیرقانونی بودن کاری کـه انجام می دهند مثل قاچاق در 
مجموعه بخش غیر رسـمی اقتصاد قرار می گیرند. گاهی وقت ها نیز برخی مشاغل با اینکه غیرقانونی نیستند 
اما به این دلیل که از حجم کاری کمی برخوردارند در فهرسـت مشـاغل رسمی کشور ثبت نمی شوند و به بخش 
غیررسمی می پیوندند. بر اساس آمارها در کشور ما بخش غیررسمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص ملی را به 
خود اختصاص داده و اشتغال غیررسمی نزدیک به 30 درصد اشتغال کل کشور است. این بخش به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم روی شاخص های اقتصادی کشور چون تولید ناخالص ملی، رفاه اجتماعی، توزیع درآمد، مالیات 
دریافتی و سیاست گذاری ها و تصمیم گیری  های کشور تاثیر می گذارد از اینرو الزم است به طور تخصصی راهکار 
مقابله با آن را که در سـال های اخیر نیز افزایش پیدا کرده از کارشناسـان پرسید تا در دوران پساتحریم شاهد 

حضور کم رنگ تری از آن در کشور باشیم.

    مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
تک نرخی کردن ارز و اصالح ساختارها

من ب��ه ای��ن موضوع ک��ه گفته 
می ش��ود قاچاق افزای��ش پیدا 
کرده معتقد نیستم بلکه اعتقاد 
دارم با تغییر نرخ ارز و گران شدن 
آن نه تنها افزای��ش نیافته بلکه 
کمتر هم ش��ده اس��ت. در اغلب 
کشورها کاهش قاچاق و کمرنگ 
کردن بخش غیررسمی از اقتصاد 
ب��ا دو راهکار عمده گ��ره خورده 

است. اول آزادسازی اقتصادی و دوم شفافیت در اقتصاد. اصالح 
س��اختاری اقتصاد در این دو بخش عمده ترین کاری است که 
در این راه باید انجام داد. از اینرو مساله به قبل و بعد از تحریم ها 
مربوط نمی شود بلکه اصالح ساختاری کشور است که باید مورد 
توجه باش��د. کاهش قیمت جهانی نفت نیز عامل دیگری شده 
ک��ه قاچاق کاهش پیدا کند چرا که پی��ش از این عمده قاچاق 
از حامل ه��ای انرژی بود که اکنون تفاوت قیمت آن در داخل و 
خارج کمتر شده و در نتیجه لزومی به قاچاق آن نیست. نرخ ارز 
آزاد افزایش یافته و انگیزه واردات خصوصا قاچاق را کمتر کرده 
اس��ت اما با این وجود آمار های قاچاق رقم 15 و 16 میلیاردی 
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ساالنه را نشان می هد که به نظر نمی آید دولت برای آن 
برنامه مشخصی داشته باشد. برای آزاد سازی اقتصاد و 
اصالح ساختار نخستین کار این است که ارز تک نرخی 
شود اما با وجود وعده ای که بانک مرکزی در پساتحریم 

برای این کار داده بود، هنوز کاری انجام نشده است.

    کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:
ضعف نظام برنامه ریزی در کنترل قاچاق

بخش بزرگ��ی از اقتصاد 
ما را اقتصاد غیررسمی 
تش��کیل می ده��د که 
توس��ط دس��تگاه های 
دولتی رصد نشده و اگر 
هم رصد ش��ده اقدامی 
برای آن صورت نگرفته 
است. با توجه به اینکه در 
دوران تحریم ها بحران 
اقتصادی بر کشور حاکم است در این فضا زمینه فساد 
اقتصادی و فعالیت بخش غیررسمی و غیرمجاز بیشتر 
می ش��ود که مسلما در دوران پس��اتحریم این بحران 
کمتره ش��ده و قاچاق و فس��اد در نظام اقتصادی هم 
کمتر بروز پیدا می کند.در ش��رایط کنونی هنوز آمار 
دقیقی از مفاس��د و فعالیت های غیر رسمی اقتصاد در 
دست نیست. معیار ها و استاندارد هایی وجود دارد که 
می تواند رابطه متغیرهایی مانند عوارض شناس��ایی 
شده، مقدار مالیات، صادرات و واردات، مقدار تعرفه ها 
و تولید ناخالص ملی می تواند در شناسایی این بخش از 
اقتصاد کمک بخش باشد. در واقع از طریق موارد گفته 
شده می توان علل ایجاد حفره های اقتصادی کشور را 
بررسی کرد. استفاده از یک سری تکنولوژی های قوی 
و نرم افزارهای مدرن هم به رصد اطالعاتی این بخش 
کمک خواه��د کرد. اما تاکنون معاون��ت برنامه ریزی 
کشور استانداردهای الزم برای شناسایی این حفره ها را 
مشخص نکرده است. ضعف برنامه ریزی ها بر مشکالت 
این حوزه افزوده است. ما حتی آمار دقیقی از افراد واجد 
ش��رایط برای دریافت یارانه را نداریم و حتی از میزان 
واقعی جمعیت کشور و ترکیب جمعیتی آن اطالعاتی 
که بتوان بر آن تکیه ک��رد را در اختیار نداریم. وظیفه 
معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری است که معیارها 
و اس��تانداردهای الزم برای شناسایی عوامل فساد در 
جامعه را معرفی کرده و از طریق آن اقدام کند. اقتصاد 
مانند یک سیستم در جریان یا یک شبکه است مانند 
ش��بکه برق که اگر جریان خروج ی��ا ورود آن به دقت 
کنترل نش��ود به صاحب و تولیدکننده خود س��ودی 
نخواهد رس��اند. بنابراین از آنجایی که در اقتصاد هم 
مجموعه هایی هستند که با دستگاه های دولتی خود 
را مرتبط نس��اخته و از آن جدا شده اند، در آنچه که به 
دست می آورند یا انجام می دهند هیچ سودی به کشور 
نمی رس��انند. از طرف دیگر نظام بانکی بنا بر دس��تور 
بانک مرکزی اطالعات الزم برای حس��اب مشتریان را 
در اختیار دستگاه های دولتی قرار نمی دهد که این امر 

منجر به فرار مالیاتی می شود. بنابراین در کل مجموعه دولتی باید سعی بیشتر در نظارت 
بر این بخش اعمال کند.

    حسن مرادی، استاد دانشگاه:
جرایم سنگین برای متخلفان از قانون

با ی��ک مثال کوچ��ک بحث را آغ��از می کنم. اگر ش��ما به 
دستفروش��ان نگاه کنید متوجه می شوید که آنها به راحتی 
بساط خود را در خیابان و نقطه ای که در نظر گرفته اند پهن 
کرده و خیلی سریع تر از مغازه داری که زحمت خرید زمین 
برای مغ��ازه، گرفتن جواز و رعایت م��وارد قانونی فروش را 
کش��یده، به عرضه و فروش کاال می پ��ردازد و بر عکِس آن 
مغازه دار مالیات به دولت پرداخت نمی کند و حتی ش��اید 
سود بیشتری به دست آورد. این نمونه ای بود از دست و پاگیر 
بودن بخش غیررسمی و ضرر آن به اقتصاد کشور. شرایطی 
که در آن قرار داریم شرایط بحرانی تحریم است. واضح است که اگر این شرایط جای خود 
را با دوران پس��اتحریم عوض کند بحران برداشته ش��ده و مفهوم بخش غیررسمی بیشتر 
نش��ان داده می ش��ود و مضموم بودن بین همه جا می افتد. در بسیاری از کشورها به علت 
وجود همین دوره گردها به کش��ور عنوان عقب افتاده داده می شود.بنابراین الزم است که 
در فضای پساتحریم ارگان های کشور استاندارد شوند و برای این قبیل کارها محیط کسب 
و کار مس��اعدی فراهم  س��ازیم که زیرنظر بخش های دولتی باشد. نمونه قاچاق در دوران 
تحریم ها قشم است که گرچه می توانست مانند دوبی برای کشور درآمدزایی داشته باشد 
اما تبدیل شده به مرکزی برای خروج و ورود کاالی قاچاق و به نوعی به صورت مبدا و ماخذ 
قاچاق درآمده است. بنابراین اگر کشور به ثبات اقتصادی برسد دولت باید این بخش ها را 
تعطیل کرده و برای آن چارچوب قانونی و حقوقی تعیین کند.  کسانی هم هستند که از افراد 
مالیات می گیرند اما آن را به دولت نمی دهند که باید با مجازات های سنگین جلوی آنها را 
گرفت بنابراین باید مانع هر گونه فعالیت غیرقانونی در مناقصات و اقدامات پیمانکاران در 
بخش های مختلف کش��ور شد و تمام شئون و جوانب آن را پیگیری کرد. الزم است دولت 

در فضای پساتحریم این چارچوب ها را رعایت کند.
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    حمیدرضا برادران شرکا، استاد دانشگاه:
لزوم کاهش تصدی گری دولت 

در بحث سیاس��ت های کالن س��ه سیاس��ت اصلی مال��ی، پولی و 
تجاری وجود دارد. ابزار مهم سیاس��ت های مالی، اول بودجه و دوم 
مالیات هاست. یکی از سیاست های کالنی که برای بهبود وضعیت 
اقتصادی کش��ور می توان از آن کمک گرفت، سیاس��ت های مالی 
اس��ت که مهم ترین آن هم بودجه اس��ت. اینکه این سیاست ها در 
بودجه س��ال 95 در جهت بهبود اقتصاد جامعه اس��ت ی��ا نه، باید 
منتظر ماند و دید، اما در کل به نظر من مهم ترین اولویت بودجه باید 

ــــــودجـهبهبود اقتصاد با ابزار ـب
بودجه ابزار مهمی در تعیین وضعیت اقتصادی کشور است. بودجه ریزی تفکری 
منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیاز های نامحدود است.الیحه بودجه شامل 
اهدافی اسـت که یکی از آنها مطالعه و بررسـی شـرایط اقتصادی کشور در یک 
سـال و پیش بینی آن برای تعیین سیاست ها و اولویت های کلی است؛ اینکه این 
سیاست ها کدام یک از بخش های کشور را در اولویت قرار می دهند تاثیر متفاوتی 
بر شاخص های اقتصادی کشور خواهد داشت. اولویت بندی این سیاست ها هرچه 
در جهت حل معضالت و مشکالت اصلی کشور باشد، بهبود وضعیت اقتصادی را 
سـریع تر می کند. تعیین اولویت هر یک از برنامه ها و عملیات برای شناخت بهتر 
توسط دستگاه های اجرایی، مطالعه و بررسی درباره درآمدهای دولت در یک سال 
و پیش بینی این درآمدها، برآورد هزینـه برنامه ها و عملیات و پیش بینی هزینه 
برنامه ها و عملیات از دیگر محورهای برنامه بودجه اسـت. در حال حاضر سـوال 
این است که چگونه از ابزار بودجه می توان در جهت بهبود وضعیت فعلی اقتصاد 

استفاده کرد و آیا این امر در الیحه بودجه 95 تحقق یافته است یا خیر؟ 

ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری باشد چرا 
که در حال حاض��ر اصلی ترین معضل جامعه 
است. نه تنها سیاست های مالی مانند بودجه 
بلکه همه سیاس��ت ها باید در جهت کمک به 
حل این معضل باشند. به فرض مثال اگر دولت 
پیش بینی کند که در سال آینده یک میلیون 
ش��غل ایجاد خواهد کرد بر این اساس بودجه 
باید در راس��تای این موض��وع و کمک به آن 

تبصره و برنامه باشد.
 ایجاد اش��تغال پیش از هر چیز نیاز به رونق 
تولید دارد و تولید هم به سرمایه گذاری های 
جدی��د. دول��ت می توان��د ب��ه چند ش��کل 
در بودج��ه ب��رای اش��تغال زایی برنامه ریزی 
کن��د: 1.س��رمایه گذاری های زیربنای��ی 
ش��امل طرح ه��ای عمرانی که البت��ه منظور 
از آن طرح ه��ای نیم��ه تمام عمرانی اس��ت. 
2.س��رمایه گذاری های بخ��ش خصوص��ی. 
3.شرکت های دولتی که از محل منابع خود به 
سرمایه گذاری بپردازد. این موضوع به بودجه 
مربوط می ش��ود اما در مجلس چندان به آن 
توجهی نمی شود. 4.ایجاد فضای مطلوب برای 

کسب و کار. 
وقتی صحبت از بودجه می ش��ود منظور این 
اس��ت که بودجه متوازن باشد یعنی هزینه ها 
با منابع برابری داش��ته باش��ند. در شرایطی 
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که دولت کس��ری بودج��ه دارد از دو راه می توان آن را جبران کرد: 1. اوراق مش��ارکت. 
2.اس��تقراض از بانک مرکزی. به نظر من شیوه اس��تقراض از بانک مرکزی موجب تورم 
می ش��ود و من آن را توصیه نمی کنم اما حل کس��ری بودجه از طریق اوراق مش��ارکت 
امکان پذیر اس��ت به ش��رطی که دولت چندان بدهکار نشود. بودجه در کل یا صرف امور 
جاری یا صرف امور عمرانی می شود. طرح عمرانی نسبت به امور جاری اولویت دارد. با این 
شرایط که مهم ترین قسمت مورد توجه در این طرح ها باید تکمیل پروژه های نیمه تمام 
باش��د. دولت برای کاهش امور و هزینه های جاری ش��امل حقوق، مزایا، دستمزدها و... 
باید اول تالش کند خود را کوچک کند. بسیاری از فعالیت هایی که دولت انجام می دهد 
مربوط به بخش خصوصی و در واقع وظیفه آن است. در سیاست های کلی اصل 44 نیز به 
این اش��اره شده که دولت به جای تصدی گری به امور حاکمیتی که مهم ترین وظیفه آن 
است، بپردازد. بنابراین دولت باید تصدی گری را رها کند تا چابک تر شود. خالصه اینکه 
توسعه بحث های عمرانی، کوچک شدن دولت برای کاهش هزینه های جاری و افزایش 

کارایی و چابکی دولت از اولویت های بودجه است. 
 

    مهدی تقوی، استاد بازنشسته دانشگاه:
تامین مالی سرمایه گذاری ها

بخشی از درآمد بودجه از طریق نفت تامین می شود و یک 
بخش دیگر آن از طریق مالیات. در بخش درآمدهای نفتی 
به علت کاهش قیمت نفت با افت مواجه بوده ایم. از طرفی 
در بخش مالیات ها هم به دلیل رکود حاکم بر کسب و کارها 
درآمد چندانی کس��ب نکرده ایم. بنابراین دو راه درآمدی 
دیگر برای دولت باقی می مان��د: یکی فروش اوراق قرضه 
و دیگری اس��تقراض از بانک مرکزی. از آنجایی که درآمد 
اصلی دولت بیش از هر چیز وابسته به نرخ دالر است، امید 
است با برجام قیمت آن پایین آید. آزادی 22/50 میلیارد 
دالر پول های بلوکه شده نیز در گرو اجرای برجام است که مشخصا در تامین منابع مورد 
نیاز مالی در برنامه های بودجه اثر مطلوبی دارد. در واقع باید بگوییم شوک مثبت اقتصادی 
در واقع با برجام ایجاد می ش��ود. در اقتصاد هر چقدر س��رمایه گذاری مثل جاده سازی، 
ایجاد کارخانه ها، صنایع، خطوط هوایی و... بیشتر باشد، اشتغال و در نتیجه توسعه بیشتر 
می شود. یک سری از هزینه های کشور مثل خرید، خانه و ملزومات زندگی هزینه مصرفی 
نام دارد که توجه ما روی این بخش نیس��ت بلکه بخش اساس��ی و قابل توجه هزینه های 
س��رمایه ای است که در س��رمایه گذاری ها به آن پرداخته می شود. برای سرمایه گذاری 
در کشور که ضرورتی انکار ناپذیر است نیاز به جایگزینی یک سری کاالی سرمایه ای که 
فرس��ود ش��ده مثل هواپیما ها، ناوگان دریایی و... با کاالی جدید با تکنولوژی روز وجود 
دارد که اگر این جایگزینی صورت گیرد، گام مهمی برای رشد کشور است. بنابراین تامین 

مالی سرمایه گذاری ها باید گام اساسی بودجه باشد. 
 

    علی قنبری، استاد دانشگاه:
شناخت مسیر انقباضی یا انبساطی بودجه

بودجه مهم ترین س��ند مال��ی و در واقع برنامه یک س��اله 
دولت است که طبق قانون اساسی باید قبل از شروع سال 
مالی به تصویب مجلس برس��د. یکی از مهم ترین مسائل 
این اس��ت که بدانیم بودجه بر اس��اس چه سیاست های 
انقباضی یا انبساطی قرار اس��ت به تصویب برسد. مسلما 
بودجه در این مس��یر نیازمند یک حرکت رو به جلو است 
تا بتواند به توسعه کش��ور بینجامد. در این مسیر توجه به 
زیرس��اخت ها، بحث های عمرانی و کوچک کردن دولت 
پیش روی بودجه است. در عین حال اصل تقدم درآمدها 
بر هزینه ها در بودجه خیلی مهم است. این اصل بدین معناست که درفرآیند بودجه ریزی 
ابتدا باید درآمدهای دولت به صورت مشخص، شفاف ودقیق ازمنابع مختلف و بر اساس 
شرایط کش��ور محاسبه و پیش بینی شود و بر آن اساس هزینه های دستگاه های اجرایی 

اعم از عمرانی وجاری درحد در آمد ها و بدون کسر بودجه 
تعیین و تصویب ش��ود. تامین مالی زیرساخت های کشور 
در برنامه ریزی های بودجه به حل مشکالت بزرگی خواهد 

انجامید که مهم ترین آن حل بحران رکود است. 
 

    جمشید پژویان، استاد دانشگاه:
چرخش از اقتصاد کالن به سمت اقتصاد خرد

به طورکلی بودج��ه ابزاری 
ب��رای سیاس��ت گذاری 
نیس��ت بلکه ترازی اس��ت 
که می گوید کش��ور به چه 
مقدار هزینه ها و فعالیت ها 
نیاز دارد و درآمد متناسب 
با این هزینه ها تا چه اندازه 
باید باش��د. در واقع منابع 
مالی در بودجه برای وظایف 
و عمده کارهای دولت نشان 
داده می شود. البته مشاوران، وزارتخانه ها و سازمان ها هم 
در این سیاست ها دخیل اند. آنچه در بودجه باید به آن توجه 
کرد مسائل اساسی کشور از قبیل اصالح زیرساخت هاست. 
متاسفانه دولت در یک سری بحث های اقتصاد کالن ورود 
پیدا کرده در حالی که نیاز اقتصاد به مباحث خرد اس��ت. 
باید سیاس��ت های ناکارآمد گذش��ته را با سیاس��ت های 
کارآمد اصالح کرد و بازار ها را به سمت رقابتی شدن برد و 
اصالح قیمت های نسبی نیز به صورت واقعی صورت بگیرد 
و تصمیم گیران اقتصادی و سیاس��ت گذاران این حوزه به 

مسائل روز و ضروریات کشور تسلط داشته باشند. 
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رون نرخ ارز یکی از متغیرهای اساسـی اقتصاد اسـت 

که نوسـانات آن تاثیر قابل توجهی برشاخص های 
اقتصادی کشـور دارد. این نرخ در واقع قیمت پول 
خارجی است که برای مبادالت میان کشورها مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
نـرخ ارز بر تمامـی متغیرهای اقتصـادی از جمله 
تولیـد، سـرمایه گذاری، اشـتغال و تـورم تاثیـر 
مستقیم و غیرمستقیمی دارد. هرچند تاثیر اولیه 
تغییـر نرخ ارز را باید بر بخـش بازرگانی خارجی و 
شـاخص هایی مانند صـادرات و واردات رصد کرد 
ولی این شـاخص تاثیر بسـزایی در ایجاد تورم در 
کشـور و افزایش سـطح عمومی قیمت ها داشته و 
اتخاذ هر سیاستی درباره نرخ ارز باید باتوجه به آثار 
آن بر افزایش قیمت ها با دقت و تامل کافی و همراه 
با ابزارهـای ضدتورمی اتخاذ شـود. البته اهداف 
سیاسـتگذاران اقتصـادی، نقشـی تعیین کننده 
در نحـوه مدیریـت نـرخ ارز دارد. بـرای مثال اگر 
سیاسـتگذاران اقتصادی، نـرخ ارز را بـه عنوان 
یک ابزار کنتـرل تورم هدف قـرار دهند، طبیعی 
اسـت که کنترل و تثبیت نرخ اسمی ارز و افزایش 
واردات را در دسـتور کار قرار خواهنـد داد. اما در 
مقابل، اگر سیاستگذاران اقتصادی افزایش تولید 
و بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت ها را هدف قرار 
دهند، بر افزایش نرخ اسمی ارز تاکید خواهند کرد. 
بنابراین اهداف مورد نظر در سیاستگذاری نرخ ارز، 
نقش قابل توجهی در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا 
می کند. یکی از موضوعات مهم در رابطه با این بحث 
تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید و تورم است. معموال 
در شرایطی که اقتصاد کشـور وابسته به کاالهای 
وارداتی چون مواد اولیه، سـرمایه ای و واسـطه ای 
برای تولید اسـت، افزایش نـرخ ارز باعث افزایش 
سـطح قیمت ها و تشـدید پدیده تورم در کشـور 
می شـود به همین دلیل اسـت که برخی مخالفان 
افزایش نرخ ارز بـا توجه به آثـار آن، معتقدند که 
رشد فزاینده ارز موجب انتقال تورم به داخل کشور 
خواهد شـد. آنها معتقدند که در بحث نرخ ارز باید 
تخصیص ارز دربـاره کاالهای اساسـی و کاالهای 
مورد نیاز بخش تولید با قیمتی ارزان باشد تا بتوان 
آثار تورمی ناشی از محدودیت های ارزی را کاهش 
داد. بنابرایـن به طور کلی با توجـه به واقعیت های 
اقتصادی کشور و شـرایط کنونی اقتصاد که رکود 
گریبان گیر بخش تولید و بنگاه های اقتصادی شده 
اسـت، مدیریت نرخ ارز باید در جهـت بهبود تراز 
تجاری غیرنفتی، بهبود وضعیت تولید و اشـتغال، 
حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک نرخی ارز و حفظ 
ثبات در بازار ارز باشـد از اینرو وضع مقررات ارزی 
برای سـاماندهی بازار در راسـتای حمایت موثر از 
تولید و اکتفا نکردن به حرکت های شـعاری امری 
ضروری اسـت. در ادامه تاثیر افزایـش نرخ ارز بر 
تولید و تورم را در گفتگو با کارشناسـان بررسـی 

می کنیم.

    کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:
در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز اثر بخش است

یکی از موضوعاتی که همیش��ه در بحث های اقتصادی مطرح بوده، نرخ ارز و تاثیر آن 
بر تولید و صادرات اس��ت. رابطه نرخ ارز با تولید، صادرات و واردات خیلی وقت اس��ت 
که برای اقتصاددانان ثابت شده است. بر همین اساس بسیاری افزایش نرخ ارز را عامل 
مهمی برای تش��ویق صادرات می دانند و از آنجا که صادرات خود لکوموتیو اقتصادی 
اس��ت، تولید را نیز به حرک��ت در خواهد آورد. اینکه نرخ ارز بای��د کاهش پیدا کند یا 
افزایش، بیش از هر چیز بستگی به اقتصاد کشورها در وابستگی به واردات و صادرات 
دارد. معموال کشورهایی که صادرات محور هستند، یعنی بیش از مصرف داخلی تولید 
و صادرات دارند، افزایش نرخ ارز به نفع آنها تمام می شود اما برعکس در کشورهایی که 
تمرکز عمده روی واردات است این موضوع نتیجه عکسی دارد و باعث افزایش هزینه ها 
و قیمت کاالهای داخلی می شود. در رابطه با کشور ایران باید گفت که ما معموال دارای 
تراز مثبت بازرگانی بوده ایم و مازاد درآمد ارزی نس��بت به مصرف ارز داش��ته ایم اما 
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برخالف کشورهای اروپایی که محصوالت تولیدی 
صادر می کنند، ما عموما صادر کننده نفت بوده ایم 
که از ذخایر کشور است و تاکنون 100 سال است 
که بودجه کشور وابس��ته به فروش آن بوده است. 
بنابراین افزایش ن��رخ ارز تاثیر مثبتی برای دولت 
در به دس��ت آوردن درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت دارد به ط��وری که درآمد بودج��ه هم از این 
طریق تامین می ش��ود. مثال در سال های گذشته 
که 40 میلی��ارد دالر درآمد از صادرات غیرنفتی و 
نیز درآمدهای 100دالری از فروش هر بشکه نفت 
داش��تیم کل مصارف ارزی ما حداکثر 80 درصد 
کل درآمد ارزی بود که در این شرایط افزایش نرخ 
ارز کمک به ثروتمند ش��دن دول��ت می کرد. این 
ثروت به نوبه خود می توانست کمک بزرگی برای 
بخش تولید و نیازهای اساسی آن باشد. اکنون که 
درآمدهای نفتی م��ا با کاهش قیمت نفت کاهش 
یافته، باید ببینیم نیاز و مصرف ارزی برای واردات 
ما بیشتر است یا درآمدهای ارزی. اگر مصرف ارزی 
ما بیش از درآمد ارزی باشد مشخصا افزایش نرخ 
ارز به ضرر اقتصاد کش��ور خواهد بود. بنابراین در 
حالی که در گذشته افزایش نرخ ارز به سود کشور 
بود اما اکنون افزایش یا کاهش آن بستگی به مازاد 
تراز تجاری خارجی چون صادرات یا واردات دارد. 
به هر حال به نظر می رس��د برای اقتصاد کشور در 
حال حاض��ر افزایش نرخ ارز کمک بخش اس��ت 
چرا که دولت مقدار زی��ادی ذخیره ارزی دارد که 
می تواند برای تامین بودجه هزینه های ریالی از آن 
استفاده کند. فاکتور دیگر برای سنجش اثرگذاری 
افزایش نرخ ارز در اقتصاد، تفاوت نرخ سود سپرده 
بانکی در داخل و خارج از کشور است که می تواند 
مص��رف و خ��روج ارز را کنترل یا آن را تش��ویق و 
تقویت کند. مثال اگر در داخل کش��ور سود بانکی 
20 درص��د و در خارج 4 درصد باش��د، در صورت 
تثبیت نرخ ارز، خیلی ها به انگیزه س��ود بیش��تر 
ارز خود را وارد کشور می سازند و پس از مدتی آن 
را دوباره تبدیل و خ��ارج می کنند. به این موضوع 
خروج ارز و سرمایه گفته می شود که باعث می شود 
در بلندمدت ما مق��دار زیادی از ذخایر ارزی خود 
را از دست بدهیم. به همین دلیل در برنامه چهارم 
توس��عه اقتصادی و اجتماعی، برای جلوگیری از 
خروج ارز سعی ش��د که به تناس��ب تفاوت تورم 
داخل و خارج از کشور، ارز نیز گران شود تا مانع از 

خروج آن شویم.
باید دانست هر قدر دولت ثروتمند تر شود، توسعه 
اقتص��ادی س��ریع تر اتفاق می افت��د. چند متغیر 
تولید، درآمد نفت��ی دولت و مالی��ات با ثروتمند 
شدن دولت رابطه مستقیمی دارند. هرچقدر فرار 
مالیاتی کمتر باش��د و درآمده��ای داخلی دولت 
بیش��تر ش��ود، نیاز به تبدیل منابع ارزی به ریال 

کمتر خواهد بود و دولت می تواند از منابع ارزی برای واردات مفید که واردات مواد 
اولیه و خام و نیز کاالهای س��رمایه ای مثل ماشین آالت و تجهیزات است استفاده 
کند. افزایش درآمد و منابع مالی داخلی دولت می تواند به مصرف س��رمایه گذاری 
داخلی کمک کند و در اختیار تولید کشور قرار گیرد تا هم تولید داخلی جایگزین 
واردات کاالهای مصرفی شود و هم حجم تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. در این 
شرایط، نیاز به واردات بی رویه کاال خصوصا واردات کاالهایی که در داخل ظرفیت 
و توانایی تولید آنها وجود دارد، نخواهد بود. به طور کلی باید دانست که برای کشور 
م��ا که دچار محدودیت در منابع ارزی اس��ت، ص��ادرات و واردات را باید به دو نوع 
خوب و بد تقس��یم کرد. صادرات خوب صادرات کاالهای مصرفی است و صادرات 
بد صادرات مواد خام اس��ت. برعکس واردات خوب واردات کاالهای س��رمایه ای 
و مواد اولیه و خام اس��ت. مش��خص می ش��ود که منظور ما از اتخاذ سیاست های 
 تشویقی و تنبیهی توسط دولت، کاهش وابس��تگی به صادرات و واردات بد است.

    ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره و دبیر خانه صنعت و معدن:
جبران نقصان تولید با صادرات

قیمت نرخ ارز به دو ش��کل ب��ر اقتصاد اثر می گذارد. اول بخش صادرات اس��ت که 
هرچقدر نرخ ارز افزایش پیدا کند، رونق آن س��ریع تر اتفاق خواهد افتاد و اشتیاق 
صادر کننده برای صادرات بیشتر می ش��ود، همچنین توان کاالی صادراتی را باال 
خواهد ب��رد و دوم تاثیر آن روی قیمت واردات مواد اولی��ه و خام مورد نیاز صنایع 
اس��ت. در این حالت افزایش نرخ ارز هزینه های تولی��د یک کاال و در نهایت قیمت 
تمام ش��ده واردات را افزایش می دهد که این خود عاملی می شود برای اینکه روند 
رکود در جامعه همچنان ادامه داشته باشد. در شرایط کنونی که بنگاه های تولیدی 
در رکود به س��ر می بردند، اگر افزایش نرخ ارز هزینه واردات کاالی مورد نیاز آنها را 
باال ببرد، به ضرر اقتصاد است و الزم اس��ت که آن را به دلیل کم کردن هزینه های 
تولید کاهش داد. به طور کلی یک راه حل اساس��ی برای این موضوع وجود دارد که 
صادرکننده بین صادرات و مصرف داخ��ل تعادلی ایجاد کند بدین معنا که اگر در 
نتیجه افزایش هزینه های تولید از پس مخارج آن بر نمی آید، بخشی از این نقصان و 
کمبود در بخش تولید را از طریق صادرات و بازار آن جبران کند و بر عکس. در واقع 

به نوعی صادرات مکملی شود برای تولید داخل کشور.
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براساس آمارهای رسمی گمرک، اقتصاد ایران در دولت یازدهم 
چینی تر شده و اگر تعریف دولتمردان را در این باره مالک قرار 
دهیم، تاکنون بال��غ بر 29 میلیارد دالر برای چش��م بادامی ها 

اشتغال زایی شده است. 
»اقتصاد ایران چینی تر ش��د« این قضاوتی اس��ت که آمارهای 
گمرک را پشتوانه خود دارد. کمتر کسی سخنان حسن روحانی، 
رئیس جمهور در ص��د روز ابتدای کار دولتش را فراموش کرده 
اس��ت. او لب به انتق��اد از همتای خود در دولت دهم گش��ود و 
جمالتی را گفت که حداقل بعد از سال ها تجارت با چین، ملکه 
ذهن بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران و حتی مردم کوچه 
و بازار ش��د و البته یک گام هم در جهت منفی تر شدن ذهنیت 

مردم نسبت به کاالهای چینی بود. 

    روایت روحانی از اقتصاد چینی
آذر 92 در یک شب سرد پاییزی، حسن روحانی چند ماه بیشتر 
نبود که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود اما حرف هایی 
زد که حداقل تا چند روز، تیتر داغ روزنامه ها شد. از رکود شدید 

اقتصاد ایران در دولت روحانی چینی تر شد
اشتغالزایی29میلیارد دالری

و عمیق اقتصاد ایران گرفته تا آمارهایی مبنی بر اش��تغال زایی. البته این بار جنس 
آمارهای اشتغالزایی، روایتی از ایجاد شغل برای ایرانی ها نبود بلکه صحبت از اعداد 
و ارقامی به میان می آمد که حکایت از ش��غل های ماندگار و س��ودآور برای چشم 

بادامی های کره ای و چینی بود. 
آن شب، حسن روحانی وقتی در قامت رئیس جمهور تازه کار و دیپلمات کهنه کار، 
جلوی لن��ز دوربین هایی قرار گرفت که مخاطبانش مردم ای��ران بودند، این گونه 
گفت: »دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی ها. درسال های اخیر، شغل زیاد 
درست کردیم، منتها برای چینی ها و کره   ای ها مرتب شغل اضافه کردیم.« همین 
یک جمله کافی بود تا بازار تحلیل ها در این رابطه را گرم کند. کم کم موضوع داشت 
به دست فراموشی سپرده می ش��د که این بار، توپ انتقاد از اقتصاد چینی توسط 

دولت یازدهم، از جانب معاون اول به سمت چینی ها پرتاب شود.
این بار اس��حاق جهانگیری، معاون اول حس��ن روحانی بود که کمتر از شش ماه از 
سخنان جنجال برانگیز رئیس کابینه یازدهم در مورد اشتغالزایی برای چینی ها، 
برگ دیگری را ب��رای تائید حرف های رئیس خود رو کرد. جهانگیری درس��ت 5 
اردیبهشت ماه سال 93، صحبت از اشتغالزایی 700 میلیارد دالری برای چینی ها 

با پول نفت ایران کرد.  
جهانگیری گفت: »در دو دوره گذشته، 700 میلیارد دالر پول مملکت خرج واردات 

اقتصاد چینی ایران؛
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کاال به کش��ور ش��د، در دو دوره قبل پیش و پس از 
مصرف 700 میلیارد دالر، تعداد شاغلین در کشور 
20 میلیون نفر بوده اس��ت و این به آن معناست که 
این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی 

و کشورهای دیگر شده است.«

    روایت آماری جدید از اقتصاد چینی ایران
این تلنگرها به اقتصاد ایران و زیر سئوال بردن ها هم 
نتوانس��ت درد اقتصاد ایران را دوا کرده و وابستگی 
آن را به چش��م بادامی ها کمتر کند. حتی آمارهای 
رسمی دولت هم نمی تواند آن را پنهان کند. اقتصاد 
ایران اکنون »چینی تر« ش��ده است. نمایه آماری 
گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نهاد 
رسمی ارایه آمار تجارت خارجی کشور، به خوبی این 
را گواهی می دهد. کافی است که نیم نگاهی به عدد 
و رقم های ثبت شده در سال های گذشته در واردات 
از چین که از آن تعبیر به اشتغالزایی برای چینی ها 

می شود، کنیم.
در سال 90، حجم واردات جمهوری اسالمی ایران 
از کشور چین به لحاظ وزنی حدود 3 میلیارد و 199 
میلیون کیلوگرم بوده که بابت آن، 7 میلیارد و 443 
میلیون و 217 هزار دالر از کشور خارج شده است، 
یعنی همان رقمی که برای چینی ها در این س��ال 
اشتغالزایی شده است. این رقم در سال 91 به نحوی 
به ثبت رس��ید که میزان واردات ایران از این کشور 
به 3 میلیارد و 547 هزار کیلوگرم معادل 8 میلیارد 
و 181 میلیون و 442 هزار دالر رسیده است؛ یعنی 
هم��ان اعداد و ارقامی که دولت یازدهم از آن گالیه 
مند است. البته با احتساب 700 میلیارد دالری که 
معاون اول از آن سخن به میان آورده، یعنی کل پول 

نفت ایران صرف واردات از چین شده است.  
اما همین آمارهای واردات در دو سال و چند ماهی 
که دول��ت یازدهم، کلی��ددار امور اجرایی کش��ور 
شده است، هم حرف های زیادی برای گفتن دارد. 
آمار واردات از چین بر طبق اعالم رس��می گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در سال 92 به لحاظ وزنی 
4 میلیارد و 533 میلیون کیلوگرم بوده که ارزبری 
9 میلیارد و 786 میلیون و 767 هزار دالری داشته 
اس��ت. اگر همین ارقام را برای واردات سال 93 در 
نظر بگیریم، نشان می دهد که میزان واردات از چین 
در این سال به لحاظ وزنی معادل 5 میلیارد و 516 
میلیون کیلوگرم بوده که همین میزان سبب شده 
تا 12 میلیارد و 732 میلیون و 747 هزار دالر ارز از 

کشور خارج شود.

    اشـتغالزایی 6.7 میلیـارد دالری بـرای 
چینی ها در 8 ماه

در این میان، ش��اید بیش��ترین آماری که تامل در 
آن، اقتصاد چینی تر ش��ده ایران را در دو سال اخیر 
نمایان می کند، گزارش 8 ماهه منتهی به آبان سال 
94 است. سالی اس��ت که تجارت خارجی ایران به 

سختی نفس می کشد و میزان واردات و صادرات کشور، با میزان رشدهای در نظر گرفته 
شده برای آن همخوانی ندارد. دیگر کسی حرف از جهش صادراتی نمی زند. حتی حرف 

از این هم زده نمی شود که باید ارزهای کشور را در مسیر واردات، مدیریت کرد.
 آنگونه که آمار واردات کاال در 8 ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نشان می دهد، میزان 
واردات از چین در این مدت که هنوز 4 ماه از س��ال باقی مانده اس��ت، 3 میلیارد و 225 
میلیون کیلوگرم ب��وده که ارزبری 6 میلیارد و 782 میلیون و 426 هزار دالری داش��ته 
است. پس حداقل در س��ال جاری، دولت یازدهم تا اینجای کار - اگر تعریف دولتمردان 

را مبنا قرار دهیم- حدود 7 میلیارد دالر برای چشم بادامی ها اشتغالزایی کرده است.
حس��ابی سرانگشتی نش��ان می دهد 29301941214 دالر معادل 29 میلیارد و 301 
میلیون و 941 هزار و 214 دالر در طول عمر دولت یازدهم برای چینی ها اش��تغالزایی 
شده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که حجم تجارت خارجی ایران امسال 
در مجموع به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و در انتظار بودن فعاالن اقتصادی، کاهش 
یافته و همین امر سبب شده است که آمار و ارقام ها چندان باال نباشد. در غیر این صورت، 
مدیریتی بر واردات صورت نگرفت��ه و این دولت هم علیرغم انتقادات خود به هزینه کرد 

دالرهای نفتی برای واردات از چین، خود نیز راه گذشته را در پیش گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه آمار واردات ایران از چین 8 ماهه است و هنوز 4 ماه باقیمانده سال 
به آن اضافه نشده اس��ت. در این میان البته تجربه هم نشان می دهد که تجارت خارجی 
کشور در نیمه دوم هر سال رونق بیشتری می گیرد. بنابراین شاید باید انتظار داشت که 
میزان واردات کشور در نیمه دوم امسال هم اضافه شود؛ پس اگر این فرض درست باشد، 
چین که همچنان بزرگترین فروشنده کاال به ایران و البته به دنیا به شمار می رود، حتما 

و حتما سهم بیشتری از کیک بازار هدف وارداتی ایران خواهد داشت.

    جدول مقایسه ای حجم و ارزش دالری واردات کاال از چین
ارزش دالریارزش ریالیوزن)کیلوگرم( سالردیف

1903199062773812752220656147443217407

29135477628821281538321152868181442884

39245330215742428272553382869786767609

493551636068033711366554880212732747147

8322540606219753246755836782426458 ماهه 594
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    احمـد پورفـالح، نماینده بخش 
خصوصی در شورای گفتگو:

ناوگان تولید را به حرکت درآوریم
سال های طوالنی است که بحث خروج از 
اقتصاد تک محصولی در شعار ها می آید 
اما عم��ال برای آن هی��چ اقدامی صورت 
نمی گیرد. همی��ن بی توجهی ها و عمل 
نکردن ها باعث ش��ده صادرات ما در حد 
وارداتمان قرار گیرد. این نشان می دهد 
که ما گرچه ظرفیت س��رمایه گذاری در 
بخش های مولد را داشته ایم اما به دلیل 
غفل��ت از آن باید نگ��ران کاهش قیمت 
نفت باشیم یا کاهش آن تن ما را بلرزاند و 
مجبور شویم در این شرایط، بودجه ای که 
انقباضی است را انبساطی کنیم. هر کشور 
برای توسعه نیاز به منابعی دارد. کشوری 
که عاقالنه عمل می کند، سعی می کند بر 
اساس نعمت های طبیعی امور اقتصادی 
خ��ود را بچرخاند مثال درآم��د خود را از 
ظرفیت های گردشگری تامین می کند 
یا از معادن، امور دانش بنیان و استفاده از 
هوشمندی مردم. ما برای سرمایه گذاری 
فرصت های زیادی را از دس��ت داده ایم و 
حتی از کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 
که از درآمدهای نفتی برای بهبود اوضاع 
داخلی اقتصاد کش��ور و سرمایه گذاری 
استفاده کرده اند، عقب مانده ایم و نهایتا 
با از دس��ت دادن فرصت های گذشته در 

آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد

فرصت های اقتصادی نفت ارزان
بهای قیمت نفت از 100 دالر درسال های گذشته به 30 دالر کاهش یافته است و حتی شاید از 
این مقدار نیز پایین تر بیاید. در الیحه بودجه سـال 95 که در روزهای آتی به مجلس تقدیم 
می شـود، قیمت هر بشکه نفت 35 دالر پیش بینی شده اسـت که یک دوم درآمد دولت در 
سال 92 اسـت. طبیعی است بازتاب این شرایط، کسری بودجه و کاهش سهم پرداخت های 
دولت به بخش های مختلف کشور مانند پروژه های عمرانی باشد که در سال های شوک مثبت 

و منفی نفتی در کشور آن را مالحظه کردیم. 
تا پیش از این اقتصاد کشـور وابسته به درآمدهای نفتی بوده است و این وابستگی با سهم 9 
درصدی ایران از مجموعه ذخایر نفت جهان، بیشـتر خود را نشان می دهد. افزایش قیمت 
نفت خام در سال های اخیر وابستگی اقتصاد به نفت را به شدت افزایش داده است به طوری 
که بررسی ها نشان می دهد در سال های 1389 و 1390 میزان استفاده از درآمدهای نفتی در 
بودجه و در نتیجه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است. طی دو 
سال گذشـته به دلیل اعمال تحریم ها بر صنعت نفت، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای 
نفتی باعث آسیب پذیری بیش از پیش اقتصاد کشور در مقابل تحریم های بین المللی شد. از 
آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای دولت در بخش سـرمایه گذاری در صنعت نفت هزینه 
می شود زمانی که پروژه های نفتی با مشکل مواجه  شوند، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهند. از طرفی کاهش منابع مالی بودجه در نتیجه کاهش قیمت نفت، سرمایه گذاری در 
صنعت نفت و به تبع آن سـرمایه گذاری در سایر صنایع را کاهش می هد و این امر مشکالت 
عدیده ای را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد که نمونه آن عدم کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش 
پول ملی، گسترش پدیده تورم و افت ذخایر ارزی خارجی است. همچنین افت بهای نفت در 
بازارهای جهانی بر طرح های اقتصادی دولت تاثیر خواهد گذاشت چرا که درآمدهای دولت 
 را کاهش می دهد و در نتیجه تکمیل و اجرای پروژه های عمرانی را با مشکل مواجه می سازد.
 تجربه نشـان می دهد هرگاه کشـور از درآمدهای ارزی حاصل از نفت به میزان مناسـبی 
برخوردار بوده و از آن درآمدها بهترین استفاده را برای زیربناها و بخش های تولیدی کرده 
از رشد اقتصادی مناسبی نیز برخوردار شده است و به همین ترتیب سایر بخش های اقتصادی 

را تحت تاثیر قرار داده است.  بحث را با کارشناسان ادامه می دهیم.
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شرایط حساس کنونی قرار گرفتیم که دولت مجبور است به فکر پرداخت 
بدهی های سنگین خود باش��د. میزان یارانه ها از بودجه نفتی کنونی هم 
بیشتر شده است و بدنه سنگین دولت با میزان بسیار زیاد کارکنان و حقوق 
بگیران هم بر سنگینی هزینه های دولت در سال جاری می افزاید که اضافه 
بر آن هزینه های ش��رکت های سهام عمومی است که درآمد دولت کفاف 
آن را نمی دهد. به هر حال هنوز س��ایه ش��وم تحریم ها از اقتصاد برداشته 
نش��ده با اینکه مدام می گوییم به زودی برداشته می شود. من با تجربه ای 
که از ریاس��ت در ادوار مختلف کمیس��یون صنایع داشته ام، می گویم به 
فرض برداشتن تحریم ها بیشتر از 35 درصد از مشکالت اقتصادی کشور 

حل نخواهد شد.
 مشکالت ما ساختاری و ریش��ه ای است. مثال 10 سال پیش که تحریم 
نبود آیا ما در وضعیت تولید شرایط مناسبی داشتیم؟ آیا محیط کسب و 
کار ما رونق داشت؟ آیا آن موقع سرمایه گذاری خارجی داشتیم؟ در آن 
زمان حتی سرمایه گذاری داخلی در کمترین حد خود بود و به کمترین 
میزان از اس��تانداردهای بین المللی نمی رس��ید. اکنون نیز نباید دست 
روی دست گذاشت تا شرایط بدتر شود. ما توانمندی های بسیاری داریم 
که مغفول مانده که باید با هوش��یاری از آنها ب��رای آینده درس بگیریم 
و منابع��ی که داریم را هدر ندهیم. رقم ه��ای ناچیزی در فوالد مبارکه، 
ذوب آهن و مس س��رمایه گذاری کردیم اما حاال می بینیم بازدهی آنها 
به اندازه ای است که از نظر درآمدی و اش��تغال به مردم کمک بسیاری 
کرده اس��ت. زمانی برای عده ای این سخن که »راهی نداریم مگر اینکه 
از مسیر تولید عبور کنیم« زیاده خواهی بود در حالی که کشوری مانند 
چین با تکیه بر همین تولید اکنون اقتصاد خود را به رخ دنیا می کش��د. 
هنوز هم دیر نیس��ت باید دست به دست هم دهیم تا کمبود ها را جبران 
کنیم. مزیت های مغفول ش��ده بس��یاری وجود دارد ک��ه یک نمونه آن 
گردشگری اس��ت. در سال 2014 گردشگران 1500میلیارد دالر برای 
گردشگری هزینه کردند که سهم ما از آن در حالت خوش بینانه 5میلیون 
دالر و در حال��ت بدبینانه 3میلیون دالر بود ک��ه این هم البته مربوط به 
گردش��گری زیارتی بود. با وجودی که در س��ایر بخش های گردشگری 
چ��ون تاریخ��ی، فرهنگی، ورزش��ی و... ظرفیت های کم��ی نداریم اما 
نتوانستیم از این فرصت ها اس��تفاده کنیم و سهم خود از گردشگری را 
هماهنگ با ظرفیت های خود  س��ازیم. امیدواریم در این س��ال ناوگان 
تولیدی کشور که بر اساس آمارها تنها 50 درصد آن فعال است و از این 
50 درصد میانگین بازدهی هم 50 درصد اس��ت را به حرکت درآوریم. 
در نتیجه رکود کشور، بس��یاری از کارگران بیکار شده اند. اکنون تعداد 
معتادان نس��بت به قبل 10 برابر شده است. البته نمی خواهیم اعتیاد را 
به این کارگران بیکار ش��ده نس��بت دهیم اما برخی مواقع که فرد از کار 
بیکار می ش��ود و نمی تواند نیاز خانواده خ��ود را تامین کند برای دادن 
آرامش تصنعی به خود مجبور به هر کاری می شود. اما هنوز هم فرصت 
باقی است و برای رفتن در مسیر رشد اقتصادی دیر نشده است. ما نیروی 
تحصیل کرده زیادی داریم و از نظر موقعیت جغرافیایی و اس��تراتژیکی 
منطقه ای مناسب هس��تیم. اگر اندکی در مدیریت منابع انسانی تغییر 
ایجاد کنیم، گره از مش��کالت باز می ش��ود. دولت حاضر تالش زیادی 
برای کنترل تورم کرد و موفق هم ش��د و توانست تورم 45درصدی را به 
15 درصد برساند اما در عوض رکود باال رفت. نباید از تورم 25 درصدی 
ترس��ید چرا که اگر این تورم ناشی از هدایت منابع به سمت تولید باشد، 
هیج جایی برای نگرانی از تورم نیس��ت، مثل تورم باال در ترکیه، روسیه 
و برزیل. بنابراین در س��ایه یک مدیریت خوب و هدایت منابع به بخش 
س��ودآور و مولد که می تواند شامل خدمات، فکر و اندیشه هم باشد،می 

توان کش��ور را از نگرانی کاهش قیمت نفت و تبعات منفی آن دور کرد.

    ابوالقاسم عربیون، استاد دانشگاه:
انتقال مدیریت به نخبگان

بای��د بدانیم مش��کل از آنجا ش��روع 
می شود که ما خود را درگیر درآمدهای 
زیاد ناشی از نفت کردیم و بیش از حد 
به آن غره شدیم و آنجا که الزم بود در 
سایه بخش های تکمیلی و درآمدی در 
کنار نفت برای خود مامنی بسازیم، آن 
را شمش��یر تیزی کرده و لبه تیز آن را 
به دست دش��منانمان سپردیم. اینک 
همه می دانند نقطه ضعف ما کجاست 
و پای اقتصاد ما را چه چیزی فلج کرده اس��ت. این اس��ت که کاهش 
قیمت نفت وس��یله ای می شود تا ضربان قلب اقتصاد را بیشتر کند و 
ترس ما از کمبود درآمدهای کشور را دو برابر سازد. در همه جای دنیا 
بازار های پول و س��رمایه مستقل از هم و توام با هم عمل می کنند اما 
در کشور ما این دو بخش تابع منابع دولتی هستند. بنابراین هرگونه 
نوس��اناتی در قیمت نفت اوضاع ای��ن بازارها را متحول می س��ازد. 
کاهش قیمت حاص��ل از فروش نفت به معن��ی کاهش درآمدهای 
دولت است که بر نفت استوار شده. بنابراین در این شرایط ، دولت در 
بالتکلیفی تامین هزینه های بودجه که بخش مهمی از رس��الت وی 
است، سرگردان می ماند و با کسری ش��دید بودجه مواجه می شود. 
طبیعی اس��ت که در این صورت برای جایگزین��ی درآمدهای نفتی 
نمی توان به یک باره انتظار رس��یدن به ی��ک منبع درآمدی با برخی 
برنامه های کوتاه مدت را داش��ت. اقتصاد نیاز به طی کردن مسیری 
منظم، بلندمدت و با یک جهش منطقی دارد. چگونه می توان سالیان 
سال کوتاهی خود در وابستگی به درآمدهای نفتی را در مدتی چون 
یک ماه یا حتی یک س��ال جبران کرد؟ حاال که ناچاریم دست خود 
را به سوی سایر منابع درآمدی دراز می کنیم. واقعا کوته بینانه است 
گمان کنیم که جایگزین های درآمدی با شرایط فعلی اقتصاد دست 
ما را رد نمی کنند. اقتصاد یک چرخه و یک سیس��تم است. نمی شود 
ص��د جزء را رها کرد و به یک جزء دیگر پرداخت. هر متغیر اقتصادی 
اثراتی بر کش��ور دارد که این اثرات خود دارای پیامدهای متعددی 
هستند و مانند یک س��یر صعودی هندسی هر چقدر پیش می روند 
اثرات بیشتری از خود بر جای می گذارند. مثال اگر اقتصاد فقیر است 
روز به روز فقیر تر می شود. بنابراین باید برگردیم و این بار به طور واقعی 
داشته های خود را باور کنیم و به ذخایر انسانی که هر کدام می توانند 
سرمایه ای بزرگ و حتی بسیار بزرگ تر از سرمایه نفتی باشند، تکیه 
کنیم. می توانیم به جای صادرات ذخیره نفتی کش��ور فکر، اندیشه 
و دانش خود را به دنیا صادر کنیم و مانند کش��ورهای نوآور دنیا قشر 
خاکس��تری مغز آدم ها پیکری تنومند از اقتصاد بسازیم. در این راه 
الزم اس��ت مدیریت جامعه را به نخبگان منتق��ل کنیم که این تنها 
شرط الزم و اولیه برای تحقق توسعه کشور مبتنی بر دانایی محوری 

یا دانش بنیانگی است.
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6 روشی که شاید به شغل برسید

جزئیات سونامی 6/2  میلیون تقاضای کار
2/2میلیون نفر به دنبال بند »پ« نتایج مطالعه وزارت کار نشان 

می دهد بـه 6 روش می توان به 
دنبـال کار بود و یا شـغل خود 
را تغییـر داد؛ با این وجود، 2.2 
میلیون کارجو اعتقاد دارند راه 
مطمئنی جـز پارتی بازی برای 

یافتن شغل وجود ندارد! 
کارشناسان می گویند بازار کار 
ایران از جزئی ترین تا باالترین 
سطوح شـغلی اش روش های 
عجیب و غریبـی دارد و نوعی 
نگاه در تمامـی بخش های آن 
وجـود دارد. اینکـه خیلی ها 
دنبـال یک آشـنا هسـتند تا 
کاری بـرای خـود دسـت و پا 
کننـد، موضوعی نیسـت که 

بتوان آن را پنهان کرد.
فعاالن این حوزه می گویند به 
دلیل نبود مکانیزم های روشن، 
دور زدن قوانیـن کار و نـگاه 
ِصرف به منافع شخصی؛ تمایل 
برخی به تضمیـن حقوق خود 
بـه قیمت ضایع شـدن حقوق 
دیگران، تمایـل پارتی بازی و 
آشـنابازی در کارهـا حتی در 
دولت ها و گرایش کارفرمایان 
بخـش خصوصـی بـه جذب 
نیروهای آشـنا به جای توجه 
به مهـارت و تخصـص افراد و 
متعاقبا واگذاری مسئولیت ها 
و مدیریت هـا به آشـنایان به 
جای متخصصان؛ مسائلی است 
که نشـان دهنده یک بازار کار 

رانتی است.
بازار کاری که در بیشتر مواقع 
بـه جای توجـه بـه تخصص و 
مهارت به آشـنابازی و پارتی 
بازی توجه دارد؛ درست مانند 
مدیرانـی کـه در بخش هـای 
مختلف در حـال فعالیت بوده 
و در تمـام دوره های مدیریتی 
خود، دسـتکم چند نفـر را به 
صـورت ثابت با خودشـان جا 
به جا می کننـد. آنها هر جا که 
مسـئولیت بگیرند، عده ای را 
با خـود همراه مـی کنند و می 
گویند نمی توانند به غریبه ها 
درباره واگذاری مسـئولیت ها 

و امور اعتماد کنند!

    آینده شغلی فارغ التحصیالن روشن نیست
رواج و توس��عه این نگاه در بخش های مختلف بازار کار ایران در طول دهه های متمادی باعث 
شده تا امروز در شرایطی به سر ببریم که 36 درصد کل تقاضاهای کار در ایران از طریق آشنایان، 
دوس��تان و پارتی بازی پیش برود. برخی می گویند اگر بتوانید خودتان را به مدیران نزدیک 
کنید، مطمئنا پله های ترقی را یک ش��به طی خواهید کرد وگرنه ک��ه نه تخصص به کارتان 
خواهد آمد، نه تحصیالت و نه مهارت، حتی انگیزه کار و تعهد، دلس��وزی و مقوله هایی از این 

دست نیز به کارتان نمی آید.
متاس��فانه وجود چنین مناس��بت هایی در اشتغال جوانان باعث ش��ده تا هزاران جوان فارغ 
التحصیل دانشگاهی امروز نه تنها از بیکاری و آینده مبهم خود نگران باشند، بلکه دلخوری هایی 
نیز از وجود چنین رویه هایی در بازار کار ایران داش��ته باشند. آنها می گویند مشکل بیکاری 

یکطرف و موضوع نداشتن دوست و آشنا برای یافتن کار هم یک مشکل جدید.
نگاهی به جدیدترین گزارش وزارت کار از روش های جستجوی کار در ایران نشان می دهد که 
تالش برای یافتن شغل از طریق معرفی دوستان و آشنایان فعال باالترین درصد طرفدار در بین 
جویندگان شغل را دارد؛ پس از ان ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیردولتی 
نیز 22.4 درصد طرفدار دارد و پس از آن نیز افراد به س��راغ مطالعه آگهی های استخدام درج 

شده در روزنامه ها می روند و این روش کاریابی 19.4 درصد طرفدار دارد.
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    تماس مستقیم 809 هزار کارجو با کارفرمایان
11.5 درصد از طریق تماس مس��تقیم ب��ا کارفرما دنبال 
کار می گردند و 1.8 درصد افراد هم تقاضای جواز کسب 
و پروان��ه کار می کنند. 7 درص��د کارجویان هم به دنبال 
جس��تجوی منابع مالی برای شروع فعالیت خوداشتغالی 
هستند. 2 درصد از 6 میلیون و 248 هزار و 262 نفری که 
در سال گذش��ته به دنبال یافتن شغل و یا تغییر کار خود 

بودند هم از روش های دیگری دنبال کار بوده اند.
طب��ق آمارهای موجود در س��ال 93، یک میلیون و 377 
هزارنفر در سال گذش��ته از طریق کاریابی ها، 809 هزار 
نفر از طریق تماس با کارفرما، 2 میلیون و 222 هزارنفر از 
طریق پارتی بازی، 450 هزار نفر از روش خوداش��تغالی، 
115 هزارنفر تقاض��ای پروانه کار، ی��ک میلیون و 159 
هزارنفر با مطالعه آگهی های استخدام و 113 هزارنفر هم 

از روش های دیگری به دنبال کار رفته اند.
655 هزار زن و یک میلیون و 566 هزار مرد در سال گذشته 
به دنبال پارتی و آش��نابازی برای کار بودند؛ در عین حال 
در س��ال 92 نیز یک میلیون و 491 هزار مرد و 641 هزار 
زن چنین روشی را دنبال کرده اند. 831 هزار مرد و 546 

هزار زن نیز در کاریابی ها ثبت نام کردند.
دالیلی را که باعث می ش��ود تا 2.2 میلیون نفر در س��ال 
گذش��ته برای یافتن کار به دنبال پارتی بروند را می توان 
اینگونه دانست که به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضای 
نی��روی کار و همچنین عدم وجود مکانیزم های بازار کار، 
برخی مجبور می شوند برای فرار از بیکاری و دستیابی به 

یک فرصت شغلی به دنبال پارتی بروند.

اطمینان شغلی، موضوع مهمی است که برای افراد دغدغه 
است و در سال های گذش��ته به دلیل بروز شرایط بحرانی 
اقتصادی، بخش های دولتی و ش��به دولتی فعال ش��ده و 
بخش خصوصی به حاش��یه رفتند؛ بنابرای��ن بنگاه داری 
دولت��ی باعث گس��ترش فضای رانت و پارت��ی بازی برای 

جویندگان شغل می شود.
به دلیل ش��رایط خاصی که فعالیت در بنگاه های دولتی و 
شبه دولتی دارد، مکانیسم ورود به این فضاها برای اشتغال، 
اس��تفاده از پارتی بازی و روابط است. در این رابطه راه این 
اس��ت که دولت کوچک ش��ده و کارها به بخش خصوصی 

سپرده شود.

    جذب نیروهای آشنا در بازار کار
هم اکنون باالترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی اس��ت و این گروه ها به دنبال دستمزد خوب 
هس��تند که در بخش خصوصی نیست و به ناچار به دنبال 
بخش دولتی می روند. همچنین افراد به دنبال شغل ثابت 
و آینده مطمئن هس��تند و اینها از دغدغه هایی اس��ت که 
نیروی کار را درگیر خود م��ی کند. امروز نه تنها در بخش 
دولتی ش��رایط خاصی برای اش��تغال اف��راد وجود دارد و 
رانت و ارتباط تاثیرگذار است، بلکه کارفرمایان خصوصی 
نیز دغدغه جذب نیروهای آش��نا و معرفی ش��ده را دارند، 
بنابرای��ن گرایش بخ��ش خصوص��ی و کارفرمایان برای 
استفاده از نیروهای آشنا و معرفی شده و همچنین شرایط 
خاص اشتغال در بخش دولتی، جویندگان شغل را مجبور 

می کند تا به دنبال پارتی برای شغل بروند.   
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آمارها نشان می دهند نابرابری فرصت های دستیابی جوانان به 
اشتغال، نه تنها باعث شکاف بیش از 10 درصدی نرخ بیکاری 
استان ها شده بلکه 1.3 میلیون نفر را هم مجبور کرده تا برای 

یافتن کار مهاجرت کنند. 
یکی از راهکارهای جس��تجوی ش��غل این اس��ت که افراد به 
مناطق دیگر کوچ کنند. به عبارتی، اگر در منطقه ای از کشور 
بنا به دالیل جغرافیایی، طبیعی و یا حتی سرمایه گذاری های 
صورت گرفته؛ اوضاع بهتری برای اش��تغال وجود دارد، برخی 
افراد مجبور می ش��وند از خانه و کاشانه خود کوچ و بعضا چند 

هزار کیلومتر راه را در جستجوی یک کار مناسب بپیمایند.
در ایران ب��ه دلیل فاصله بیش از 10 درصدی نرخ بیکاری بین 
اس��تان ها، این مس��ئله نمود دارد و معموال بسیاری از جوانان 
جویای کار مناطق کمتر برخوردار مجبور می شوند برای آینده 
ای بهتر و جستجوی شغل به سایر مناطق کشور بروند. اینگونه 
می ش��ود که می بینیم جوانانی از شمال کشور به مناطق نفت 
خیز جنوب می روند، افرادی از غرب و شرق کشور به امید کار 
بهتر راهی پایتخت و یا سایر کالنشهرها می شوند و این جریان 
ورود و خروج نیروی کار در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.

البته به عقیده کارشناس��ان بازار کار، ج��ا به جایی نیروی کار 
در بین مناطق مختلف کش��ور فی نفس��ه چیز بدی نیس��ت و 
اصال شاید مورد نیاز هم باشد. اینکه تالش شود نیروی کار در 
منطقه خود بماند در نهایت باعث کمبود برخی تخصص ها در 
یک منطقه و انباش��ت برخی تخصص ها و مهارت ها در س��ایر 

مناطق می شود.
    تهران؛ اَبَرشهری فقط برای کار

بنابراین اصل مهاج��رت و کوچ نیروی کار برای جس��تجوی 
شغل پذیرفتنی است اما مسئله این است که سال ها سیاست 
گذاری و تالش دولت ها نتوانسته منجر به توزیع عادالنه ثروت، 
موقعیت ها و سرمایه گذاری ها در مناطق مختلف کشور شود. 
این می شود که در برخی مناطق کشور، جوانان زمینه ای برای 
کار ندارند و در برخی مناطق دیر، فرصت های بهتری در اختیار 

جوانان قرار می گیرد.
کارشناس��ان می گویند وقتی بی��ش از 10 درصد فاصله نرخ 
بیکاری بین استان ها وجود دارد، یعنی اینکه سیاست گذاری ها 
مناسب نبوده و باعث شده تا س��رمایه گذاران برای حضور در 
منطقه ای از کش��ور رقابت کنند و برای حضور در بخش های 
دیگر، تمایلی نش��ان ندهند، بنابراین در چنین فضایی، هیچ 
راهی غیر از مهاجرت و کوچ به ویژه برای جوانان فارغ التحصیل 

دانشگاه ها باقی نمی ماند.
بررسی ها نشان می دهد بیشترین میزان مهاجرت نیروی کار 
در ایران از مناطق کمتر برخ��وردار و یا خالی از موقعیت های 
شغلی به سمت کالنشهرها و مراکز اقتصادی و سیاسی کشور 
است، بنابراین باید گفت تهران یک زمینه بسیار مستعد برای 
ورود دائ��م و بدون توقف مهاجران به ویژه در بخش جس��تجو 

برای کار باشد.
نتایج یک مطالعه در وزارت کار نش��ان می دهد کالنش��هرها 
دارای جذابیت کشش��ی برای ورود مهاج��ران بوده که برخی 
از دالیل آن به نقش و جایگاه کالنش��هرها در جمعیت، تولید، 
اقتص��اد، تامین نی��روی کار، ارائه الگوهای س��بک زندگی  و 

مواردی از این دست برمی گردد.
ن؛از س��ویی مهاجران با هدف به حداکثر رساندن منافع و بازده 
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اقتصادی دس��ت به مهاجرت ش��غلی می زنند و با وجود 
اینکه هزینه های زندگی در کالنش��هرها باال اس��ت اما 
مهاجران ترجیح می دهند به منظور دستیابی به درآمد 

و رفاه بیشتر اقدام به مهاجرت کنند.
    مهاجرپذیرترین شهرهای کشور

موضوع اش��تغال و بیکاری نی��روی کار در ایران یکی از 
مسائلی است که در چند دهه گذشته، بازار کار کشور را با 
خود درگیر کرده و هزاران نفر با هدف و رویای یافتن شغل 
و یا شغل بهتر و متعاقب آن دستیابی به سطح باالتری از 
زندگی به ناچار اقامتگاه خود را ترک کرده و به شهرهای 

اطراف و یا کالنشهرها مهاجرت کنند.
آمارها نشان می دهد یک سوم کل مهاجرت های صورت 
گرفته به کالنش��هرهای ایران تنها به دلیل جس��تجوی 
شغل بوده و تهران به دلیل ویژگی های خاص سیاسی و 
اقتصادی و تمرکز بسیاری از نیازهای روز زندگی، جذاب 
ترین و بهترین شهری است که مهاجران ترجیح می دهند 

برای کار به آنجا بروند.
براساس آمارهای موجود و تحلیل های ارائه شده از سوی 
مرکز آم��ار وزارت کار، 78.1 درص��د کل مهاجرت های 
ص��ورت گرفته به کالنش��هر 8.5 میلیون نف��ری تهران 
برای ش��غل بوده و در این بی��ن 143 درصد مهاجرت ها 
ب��ه اصفهان، 18.3 درصد به اهواز، 14.2 درصد به تبریز، 
14.5 درصد به ش��یراز، 13.2 درصد به قم، 14.4 درصد 
به کرج و 19.2 درصد هم به مش��هد صرفا به دلیل شغل 

بوده است.
مهاج��رت برای کار حتی باعث افزای��ش نرخ بیکاری در 
کالنشهرهای کشور نیز ش��ده و وزارت کار معتقد است 
اگر مهاجران جس��تجوی شغل در کالنشهرها را متوقف 
کنند، دس��تکم 2 درصد از نرخ بیکاری در این ش��هرها 

کاسته می شود.
به عنوان نمون��ه در صورت حل مس��ئله مهاجرت های 
ش��غلی در اصفهان نرخ بیکاری از 14.4 درصد به 12.8 
درص��د، در اهواز از 25.2 درصد ب��ه 23.7 درصد، تهران 
از 13.5 به 11.2 درص��د و در تبریز نیز از 13.4 درصد به 
12.5 درصد کاهش خواهد یافت، همچنین این کاهش 
در مورد ش��یراز از 18.3 درصد به 16.2 درصد، در قم از 
11.6 به 10 درصد، در کرج از 17.2 به 13.8 درصد و در 
مشهد نیز از 110.9 درصد تک رقمی شده و به 8.9 درصد 

کاهش می یابد.
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مشاغل مرتبط با مقوله امنیت در حوزه  
فناوری اطالعـات و ارتباطـات و ایجاد 
مزیت هـای رقابتی در کسـب وکارهای 
نویـن، در صـدر فهرسـت شـغل های 

پرطرفدار سال های آینده قراردارند. 
اطالع از مشـاغلی که در آینده بازار کار 
بهتر و بیشتری دارند به همه ما خصوصا 
آن دسـته افرادی که در آستانه انتخاب 
رشته تحصیلی هستند، کمک می کند تا 
با اولویت بندی عالیق، توانایی ها و البته 
ظرفیت های بازار کار دسـت به گزینش 
رشـته تحصیلی بزنیم یا بـرای افزایش 
دانش و توانمندی های خود در حوزه های 

موردنیاز بازار کار سرمایه گذاری کنیم.
دوره هـای آموزشـی ببینیـم یـا   
مطالعات مان را افزایش دهیم. با گسترش 
زندگی دیجیتالی، خطر و احتمال سرقت 
اطالعات و شکسته شدن حریم شخصی 
افـراد نیـز افزایش پیـدا کرده اسـت. 
به همین خاطر افرادی که دارای توانایی 
و دانـش الزم در زمینه ارتقای امنیت در 
حوزه آی تی و حفظ حریم امن شرکت ها، 
کسـب وکارها و حتـی افراد باشـند، از 
شانس بیشتری برای یافتن شغل مناسب 

و پردرآمد برخوردار خواهند بود.

    متخصصـان گـردآوری اطالعـات 
شخصی، به  شکل دیجیتالی

این افراد می توانند مجموعه ای از اپلیکیشن ها، 
نرم افزارها، س��خت افزارها و منابع اطالعاتی 
مرتبط با مسائل شخصی یا کاری را به کارگیرند 
و در مدیریت و اس��تفاده از آن ها به اشخاص 

حقیقی و حقوقی سرویس دهند.

    مشاوران حفظ حریم خصوصی
این مش��اوران نقاط آس��یب پذیر ی��ا درواقع 
حفره ه��ای امنی��ت ش��خصی حوزه ه��ای 
دیجیتالی و اینترنتی  را شناس��ایی می کنند 

و راه های پرکردن آن ها را آموزش می دهند.

    روانشناسان متخصص حوزه زندگی 
در عصر ارتباطات 

تا به حال خیلی شنیده ایم که زندگی در دوران 
دیجیتال و اس��تفاده از ابزاره��ای ارتباطاتی 
مانند گوش��ی های تلفن همراه هوش��مند و 
تبلت ها و… در کن��ار فواید و لذتی که دارند، 
عوارض روح��ی و روانی زی��ادی هم به دنبال 
می آورند. همین عوارض و بیماری های ناشی 
از آنها، گروهی از مشاوران و روانشناسان را گرد 

هم آورده است که مشخصا روی مدیریت این آسیب ها و 
رفع آن ها کار می کنند. درواقع قرار است این مشاوران 
به ما کمک کنند  بدون این عوارض روحی  زندگی در 

عصر ارتباطات و اطالعات را دنبال کنیم.

    مشاوران نوآوری و خالقیت
فشرده تر ش��دن رقابت در بازارهای مختلف و دشواری 
کسب سود، بس��یاری از کمپانی ها و س��رمایه گذاران 
بزرگ دنیا را بر آن داشته اس��ت تا هزینه های فراوانی 
صرف نوآوری در تولید محصوالت و خدمات کنند. این 
سرمایه گذاری ها درواقع به معنی رونق کسب وکارهای 
جدیدی اس��ت که در آن ها افراد ن��ان نوآوری ها و فکر 
کردن های شان را می خورند. به همین خاطر در آینده 
ن��ه چن��دان دور، حضور یک مش��اور ن��وآوری در هر 

مجموعه ای الزامی خواهد بود.

     معماران استارتاپ ها
نوآوری ها و خالقیت ها تنها به تولید محصوالت جدید و 
خدمات جذاب خالصه نمی شوند، ساماندهی خالقانه 
ساختار سازمانی و بازتعریف روند کار در کمپانی ها نیز 
از جمله مواردی است که صاحبان کسب وکار در آینده 
بیش��تر به آن توجه خواهند کرد.به همی��ن خاطر در 
آینده به نسل جدیدی از متخصصان نیاز خواهد بود که 
سازمان ها را برای نوآوری آماده کنند. این کارشناسان 
درواقع سلسله مراتب و روندهای کاری را در شرکت ها 
و سازمان ها به گونه ای تعریف می کنند که زمینه برای 

نوآوری و ابداعات  فراهم شود.
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ب��ا وجود تحریمهای بین الملل��ی که تجارت خارجی ای��ران را محدود کردند، 
بسیاری از شرکتهای آلمانی کوچک در س��الهای اخیر همچنان به فعالیت در 

کشور ادامه دادند. 
وال اس��تریت ژورنال در گزارشی نوشت: اکنون این شرکتها در میان نخستین 
شرکتهایی خواهند بود که پس از امضای توافق هسته ای تاریخی و گشوده شدن 

ایران به روی تجارت بین المللی، منفعت می برند. 
ب��ر پایه اعالم اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران، بیش از 75 ش��رکت آلمانی 
در ایران فعالیت داش��ته اند. بیشتر این شرکتهای کس��ب و کارهای کوچک و 
خانوادگی بوده اند که محصوالت خاصی را تولید می کنند که تحت تحریمهای 
مس��تقیم قرار نمی گیرند و اغلب برای بازارهای مراقبتهای پزشکی، ساخت و 

ساز یا خودرو هستند. 
طبق گزارش وال اس��تریت ژورنال، این ش��رکتها که بسیاری از آنها خصوصی 
هس��تند، می توانند به حض��ور در ایران ادامه دهند زیرا بس��یاری از آنها روابط 
محدودی با آمریکا دارند که تحریمهای ش��دیدی را علی��ه ایران اعمال کرده 
است. به گفته کارشناسان، آمریکا اغلب نفوذ نسبتا کمی روی این شرکتها دارد. 
در مقابل بس��یاری از ش��رکتهای چندملیتی آلمان از جمله گروه مهندس��ی 
زیمنس که در آمریکا به ثبت رس��یده، چاره چندانی بجز رعایت محدودیتهای 

تجاری وضع شده از سوی آمریکا ندارد. 
م��ارک پیس، مدیرعامل و یکی از مالکان ش��رکت دنت��اروم در این باره به وال 
اس��تریت ژورن��ال اظهار کرد: م��ا هرگز ایران را ت��رک نکردی��م. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تحریمها فروش تجهیزات دندانپزشکی به ایران 
را ممنوع نکرده اند، باید مبادالت مالی مورد تایید اداره فدرال امور اقتصادی و 

کنترل صادرات آلمان قرار بگیرد تا خالف قوانین اروپایی و آمریکایی نباشد. 
به گفته کارشناس��ان بین المللی، این نوع کاغذبازی اداری تنها دلیلی نیست 
که فعالیت در ایران را دشوار کرده بلکه ابهام در نرخ مبادله ارزی و رقابت شدید 
کشورهای آسیایی که به تحریمهای بین المللی اعتنا نمی کنند، از دیگر عوامل 

تاثیرگذار بوده اند. 
برای ش��رکتهای آلمانی بزرگترین دردس��ر دریافت پول اس��ت زیرا تحریمها 

دسترسی ایران به سیستم بانکی مالی جهانی را مسدود کرده اند. 
مدیرعامل دنتاروم که ماه س��پتامبر در راستای س��فر هیات مدیران بازرگانی 
آلمانی به ایران سفر کرد، با اشاره به مشکل مذکور اظهار کرد: در نتیجه فروش 

دنتاروم به ایران تقریبا 90 درصد در یک دهه گذشته کاهش یافت. 
بر اساس این گزارش، این دشواری ها دنتاروم و همتایان آلمانی اش را برای ادامه 
فعالیت در ایران به چاره اندیشی واداشت. به این ترتیب مشتریهای ایرانی آنها 
برای اینکه تامین کنندگان غربی شان تحریمها را نقض نکنند، پول را به شکل 

وال استریت ژورنال گزارش داد

شرکت هایی 
که هرگز ایران را ترک نکردند

اقساط کوچک از طریق صرافی های ایرانی یا با استفاده از بانکهای 
کشورهایی مانند ترکیه ارسال می کردند. 

مدیران آلمانی می گویند دسترسی به 80 میلیون مصرف کننده 
ایرانی ارزش ای��ن زحمت را دارند زیرا ایرانی ه��ا عالقه زیادی به 

محصوالتشان دارند. 
به گفته محمد نیکجو، یکی از مدیران بانک سرمایه گذاری امین، با 
وجود چالشهای موجود، ایران مزایای تجاری قابل توجهی از جمله 
نیروی کار تحصیلکرده، نرخهای مالیات ثابت و شرایط خوب برای 

سرمایه گذاری خارجی دارد. 
آقای نعمت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در دیداری که با 
مدیران آلمانی در سپتامبر داشت، اظهار کرده بود ما می خواهیم 
با کشورهای اتحادیه اروپا بویژه کش��ور شما همکاری کنیم. وی 
در ادامه خاطرنشان کرده بود 40 درصد از فناوری و ماشین آالت 

ایران با آلمان در ارتباط است. 
سفر این هیات به شرکتهای آلمانی فرصت داد با توزیع کنندگان 
ایرانی که برای فعالیتش��ان در ایران در سالهای اخیر حیاتی بوده 

اند، گفت و گو کنند. 
ش��رکتهای بزرگی که در معرض تحریمهای آمری��کا قرار دارند، 
به دلیل برداش��ته نش��دن همه تحریمها، برای بازگشت به ایران 
رویکرد محتاطانه ای داشته اند اما شرکتهای آلمانی انتظار دارند 

این تحریمها سرانجام روزی به پایان برسند. 
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بررسی شرایط جذب سرمایه  خارجی

سرمایه گذار خارجی
سـرمایه از نظـر اقتصاددانـان 
موتور رشد و توسـعه اقتصادی 
کشور هاسـت. سـرمایه گذاری 
خارجـی می تواند ابـزاری برای 
رشـد و توسـعه باشـد و اغلب 
کشـورها، به ویژه کشورهای در 
حال توسعه که امکانات اقتصادی 
کمتـر و نقدینگـی پایین  تـری 
دارند، بـرای اجـرای طرح های 
اقتصـادی و رشـد اقتصـادی – 
صنعتی خـود، به دنبـال جذب 

سرمایه های خارجی هستند. 
در حال حاضر رشد اقتصادی 8 
درصدی نیازمند سـاالنه حدود 
50 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجـی اسـت. نخسـتین گام 
برای جذب سرمایه گذاری های 
خارجـی در کشـور این اسـت 
کـه فضـای اقتصـادی کشـور 
متناسـب با آن باشـد. ریسک 
سـرمایه گذاری بـه عنـوان 
مهم تریـن و کلیدی تریـن مانع 
سرمایه گذاری خارجی در کشور 

نام برده شده است.
بـر اسـاس گـزارش بیزینـس 
مانیتـور، ایران از نظر ریسـک 
تجـارت و سـرمایه گذاری نمره 
28/1 از 100 را می گیـرد کـه این 
کشـور را در رتبه چهارم از آخر 
در بیـن  18 کشـور منطقه قرار 
می دهد بر اسـاس ایـن گزارش 
ایـران همچنین از نظـر آزادی 
اقتصـادی نمـره 21/9 از 100 را 
می گیـرد. بنابرایـن بـاال بودن 
ریسک سرمایه گذاری خارجی 
کـه بـه گفتـه کارشناسـان از 
بی ثباتـی در قوانیـن و مقررات 
و عدم شـفافیت و مبهـم بودن 
آنها ناشی می شود، از مهم ترین 
موانعی اسـت که باید از سـر راه 
سـرمایه گذار خارجی برداشته 
شـود. همچنین نوسانات ارزی، 
سیاسـت تجـاری ناکارآمـد، 
نبـود ثبـات اقتصـادی، عـدم 
وجود زیرسـاخت های فیزیکی 
مناسـب، عـدم مهـارت کافی 
نیـروی انسـانی، موانـع نظـام 
بانکـی، موانـع اطالع رسـانی و 
همچنیـن موانـع سیاسـی و 
حقوقی هم از جمله موانع حضور 

سرمایه گذار خارجی هستند.

    رضـا حمزه لو، رئیس کمیسـیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران: فضا رقابتی باشـد نه 
انحصاری

نخس��تین نکته در ارتباط با این موضوع امنیت سرمایه است. یعنی اینکه زمانی 
س��رمایه گذار خارجی حاضر خواهد شد که سرمایه خود را به کشور وارد کند که 
مطمئن باشد در امنیت آن هیچ خللی رخ نخواهد داد. کشورهای دنیا معموال برای 
اینکه به سرمایه گذار خارجی این اطمینان را بدهند که سرمایه آنها از امنیت کافی 
برخوردار است، سعی می کنند قوانینی تصویب کنند که در آن سرمایه خارجی 
امنیت داش��ته باشد. یعنی اینکه اصل سرمایه ای که یک سرمایه گذار خارجی به 
کش��ور وارد می کند، از دس��ت نخواهد رفت. هرچه قوانین کش��ورها شفاف تر و 
روشن تر باشد اطمینان خاطر سرمایه گذار خارجی هم بیشتر است.  مورد دیگر 
قانون تش��ویق جذب سرمایه گذار خارجی اس��ت که در این راستا دولت ها تالش 
می کنند در قوانین خود برای جذب س��رمایه گذار خارجی سهولت ایجاد کنند بدین طریق که قانون کار، 
قوانین اداری، بیمه، فضای کسب وکار، نظام بانکداری آنها به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی سهولت و 
سرعت بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشد. الزم است فضای اقتصادی فضایی رقابتی و خالی از انحصار 

باشد. در این شرایط سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت یک کانال ادامه دار جریان پیدا می کند.

    مجیدرضا حریری، رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق ایران: اقتصادی آزاد، شفاف و رقابتی
اصوال سرمایه گذار خارجی زمانی که سرمایه خود را وارد کشوری می کند به دنبال 
چیزی جز ثبات سرمایه خود و سودی که از آن انتظار دارد، نیست.  سرمایه گذاران 
برای اینکه بدانند آیا در کش��وری به س��ود مدنظر خود دست پیدا می کنند یا نه 
به بررسی شاخص های اقتصادی کش��ورها می پردازند مثال رتبه آن کشورها در 
فضای کسب و کار، فساد اداری، رتبه رقابت پذیری و رتبه آزادسازی اقتصادی را 
بررسی می کنند. زمانی که این رتبه ها مطابق با سطح انتظارات آنها بود به کشورها 
برای سرمایه گذاری وارد می شوند. این رتبه ها در کشور ما در سطح ضعیفی قرار 
دارد و این مانعی برای س��رمایه گذاری خارجی اس��ت و با وجودی که کش��ور ما 
موقیعت خوبی برای س��رمایه گذاری خارجی چون نیروی ارزان و تحصیل کرده 
و س��ایر مزایای دیگر دارد، اما همین رتبه های ضعیف باعث شده هیچ گونه جذابیتی برای سرمایه گذاری 
خارجی نداشته باشد. عالج درد اقتصاد در این است که به سمت اقتصاد رقابتی، آزاد و شفاف حرکت کنیم 
تا هم سرمایه گذار خارجی برای حضور در کشور رغبت پیدا کند و هم اینکه بسیاری از مشکالت اقتصادی 

کشورحل شود.

    ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره و دبیر خانه صنعت و معدن: اصالح قوانین کسب و کار
یکی از بخش های مهم در س��رمایه گذاری خارجی توجه به زیرساخت هایی 
چون حمل و نقل، توسعه راه ها و شبکه ریلی است که دولت باید در این زمینه 
هم اجازه فعالیت و هم اجازه بسترس��ازی به س��رمایه گذار خارجی را بدهد. 
سرمایه گذاری خارجی می تواند بستر س��از دو  اقدام اساسی و سودآور برای 
کشور باشد؛ اول سرمایه گذاری خارجی که به ایجاد اشتغال منجر شود و دوم 
سرمایه گذاری برای انتقال تکنولوژی باال. اگر سرمایه گذاری خارجی منجر به 
انتقال دانش فنی و تکنولوژی برای کشور باشد، نتایج ماندگار و قابل توجهی 
برای اقتصاد کشور به همراه دارد. باید دانس��ت که سرمایه گذاری خارجی با 
موانعی در کش��ور مواجه اس��ت که عمده ترین آن عدم ش��فافیت در قوانین و 

قوانین فضای کسب و کار است.

مدیریت ریسک 
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در تصمیمات بازاریابی
ــک زندگی ایرانیان تاثیراتسب

اخیراً مقاله  و گزارش میدانی از سبک زندگی ایرانیان و مصرف کنندگان آتی 
منتشر شده است که مختصری از آن در زیر شرح داده شده است. 

مطمئناً داش��تن اطالعاتی دربارۀ سبک زندگی در ایران، متشکل از مصرف 
کنن��دگان، بخش بن��دی مصرف کنن��ده، درآمد، مخارج مص��رف کننده، 
ش��غل، تغذیه، ُمد، بهداش��ت و س��المتی، س��رگرمی، حمل ونق��ل و غیره 
 می تواند دید وس��یع تری را به فعاالن در حوزۀ بازاریابی و برندینگ می دهد.

در این گزارش آمده اس��ت که دو برابر ش��دن جمعیت ایران در سال 2016 
نس��بت به اوایل انقالب و با توجه به رش��د منفی جمعی��ت و تاثیرات آن در 
سال های 2020 تا 2030، شاهد رشد جامعه ای با سن باالی 34 سال خواهیم 
بود؛ از سوی دیگر با باال رفتن سن ازدواج و باالرفتن سطح تحصیالت این قشر 
از جامعه، جمعیت جوان ایران موجِب فشار زیاد به بازار مصرف و کار می شود. 
مصرف در شاخه ارتباطات و حمل و نقل بیشترین رشد را خواهد داشت.این 

گروه های سنی عامل اصلی مصرف گروه های مختلف محصوالت هستند.

مصرف کنندگان جوان و تقاضای رو به رشدشان برای محصوالت و خدمات 
متنوع تر، روی تقاضای طیف وسیعی از محصوالت در طی دوره پیش بینی 

شده تأثیر گذاشته است.

تمایل به غرب و آخرین تغییرات بازار آن، فاکتورهای اصلی اثرگذار بر 
انتخاب بازار مصرف، به خصوص در مورد محصوالت در دس��ته بندی 
ُمد، لوازم آرایشی، لوازم الکتریکی، غذا، نوشیدنی و بهداشت و سالمت 

هستند.
از طرفی نیز با پیش بینی رشد مشغلۀ اقشار مختلف جامعه، خرید های 
اینترنتی، خرید از هایپرمارکت ها و تقاضا برای محصوالت بسته بندی 

شده و غذای آماده رو به رشد خواهد بود.
حذف یارانه های س��وخت و انرژی، هزینه های حمل و نقل را افزایش 
خواهد داد. افزایش قیمت در این گروه باعث تمایل مردم به صرفه جویی 
در مصرف انواع انرژی و روی آوردن به س��مت محصوالت کم مصرف 

خواهد بود.

از حیِث مواردی که مس��تقیماً در تصمیمات بازاریابی و برندینگ نیز 
تاثیرگذار هستند، می توان در زیر به آن پرداخت:

اگرچه ایران سابقه طوالنی در استفاده از ابزارهای تبلیغاتی دارد، این 
صنعت همچنان جوان و نابالغ است.

در دو س��ال اخیر، در کنار رش��د اقتصادی و ظهور و تقویت برندهای 
ایرانی، همانن��د برندهای خارجی که وارد بازار می ش��وند، رس��انه و 

تبلیغات اهمیت و رشد سریعی پیدا کرده است.
بیشتر ش��رکت ها و تولید کننده ها به تبلیغات به عنوان ابزاری جهت 
جذب و نگهداشتن مشتریان و برآورده کردن نیازهای آنها روی آورده 

اند.
رس��انه های چاپی در ایران بس��یار رایج هس��تند. تع��داد روزنامه ها، 
ژورنال ها و مجالت روز به روز در حال افزایش اس��ت. عالوه بر آن شمار 
بروش��ورهای تبلیغاتی که پُر از تبلیغات رنگی از کافه ها، رستوران ها و 
خرده فروشی ها در زمینه های مختلف هستند، بسیار زیاد است. هزینۀ 
یک صفحه تبلیغ به راحتی به 6000 دالر آمریکا برای صفحات گالسه 

در مجالت می رسد.
مجالتی مثل »زندگی ایده آل« و »زندگ��ی ایرانی« در میان برخی از 
ایرانیان رایج شده است. این مجالت پُر از انواع مختلف تبلیغات هستند 

و هر شماره حدود 50000 نسخه چاپ می شود.
مجالت آشپزی نیز بسیار رایج هستند؛ به خصوص »هنر آشپزی« که 

تقریباً 110000 نسخه در هر ماه به چاپ می رساند.
بازاریابان تمایل به جذب مشتری از طریق نمایش جذاب محصوالت 
در فروش��گاه ها و محل فروش دارند. ثابت ش��ده که روش سمپلینگ 
محصوالت در سوپرمارکت ها و مراکز خرید در جذب مشتریان موفق 

بوده است.
برنامه های وفادارس��ازی مش��تری Brand loyalty هنوز در ایران 
جدید هس��تند اما تعداد روزافزونی از فروش��گاه ها و خرده فروشی ها 
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از کارت های عضویت و برنامه های وفاداری برای نگه داش��تن مشتریان ش��ان 
استفاده می کنند.

جمعیت ج��وان ایرانی ه��ر روز از برندها آگاهی بیش��تری کس��ب می کنند. 
رسانه های جهانی مثل اینترنت و ماهواره منجر به افزایش آگاهی از برند شده اند. 
صنعت تبلیغات با افزایش تمایل ش��رکت ها به جذب مشتریان جدید از طریق 

ابزار مختلف تبلیغاتی، رشد خواهد کرد.
همچن��ان که نفوذ اینترن��ت و قابلیت اتصال به آن در ای��ران افزایش می یابد، 
تجارت الکترونیکی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. تعداد فروشگاه های 
اینترنتی در حال افزایش اس��ت. بازاریابان با استفاده از اینترنت و به خصوص 
ش��بکه های اجتماعی مثل فیس بوک سعی در ایجاد ارتباط با مشتریان جوان 

خود دارند و به بازاریابی و برندینگ می پردازند.

از سوی دیگر، مشتریان محصوالتی که به صورت آنالین، یا دهان به دهان قبل 
از خرید تبلیغ ش��ده اند را می خرند و قبل از خرید محصوالت را باهم مقایس��ه 

می کنند.
اگر مس��افرت خارجی در میان قشر متوس��ط و جوان ایران افزایش یابد، آنها با 
برندهای بین المللی آشناتر شده و توسط رسانه های بین المللی تحت تأثیر قرار 
خواهن��د گرفت. بنابراین آن ها به دنبال محصوالت و خدمات مش��ابه در ایران 

خواهند گشت.
قش��ر مرفه تهرانی که اصوالً در شمال شهر سکونت دارند، تعیین کنندۀ بخش 
وسیعی از روند در بازار مدرن ایران هستند. با داشتن باالترین سطوح درآمد و 

مخارج، ساکنین تهرانی هدف اصلی برای بازاریابان خواهند بود.
تبلیغات و فعالیت های بازاریابی در ش��مال تهران، که بیلبوردها و پوسترها در 
خیابان نمایش داده می شوند و دکوراسیون مغازه ها پُر از محصوالت با برندهای 

بین المللی است، مشهودتر هستند.
با توجه به اینکه ایران یکی از س��ریع ترین کش��ورها در رشِد منفی جمعیتی و 
تمایل به تک فرزندی، همزمان با افزایش س��طح تحصیل مادران است، تمایل 
آن ها به هزینه کردن برای محصوالت مراقبت از کودکان افزایش یافته اس��ت. 

داروخانه ها اصلی ترین کانال پخش محصوالت مراقبت از کودکان هستند.

از طرفی محصوالتی مانند اس��باب بازی های ارزان و چینی مانند 
)Lucky box( و بازی های کامپیوتری، خوراکی های سالم تر و 
 )DANONE( کم کلسترول و لبنی میوه ای مانند محصوالت
و خوراکی های بس��ته بندی برای مدرس��ه از پر رواج ترین موارد 

استفاده کودکان و نوجوانان خواهد بود.

لذا با توجه به پیش بینی ها تمامی رده های سنی کودک، نوجوان و 
جوان در آینده کاهش یافته و در ازای آن رده های باالی 30 سال 
دارای رش��د خواهد بود که عمدۀ درآمد جامعه توس��ط این قشر 
کسب و توس��ط خانواده جهت اجاره، تحصیل و مسافرت و غیره 

هزینه می گردد.
نتیجۀ این گزارش برای فعاالن در حوزه های بازاریابی و برندینگ 
این است که با توجه به موج تغییراتی که ایران در آن افتاده است، 
فرصت های فراوانی برای توسعه فروش کاال و خدمات و باالبردن 

سطح وفاداری مشتریان ایجاد خواهد شد.
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  Hungry root ؛ تبدیل سبزیجات به یک بشقاب پاستا

 Group که پیش از این یکی از مدیران شرکت Ben McKean : معرفی
on بوده Hungry root را با هدف ارائه یک بشقاب پاستای سبزیجات 
راه اندازی کرده است. غذاهای ارائه شده توسط این استارت آپ 80 درصد 
س��بزیجات و 20 درصد پروتئین اس��ت. )نودل ها هم از س��بزیجات تهیه 
می ش��وند( این اس��تارت آپ در ماه نخس��ت راه اندازی خود 10هزار غذا 

فروخته است.
سرمایه گذاری : 2 میلیون دالر توسط

 Lerer Hippeau Ventures. Crosslink Capital. 
Brooklyn Bridge Ventures. Karp Reilly

www.hungryroot.com  : سایت 
 

پریسکوپ؛ پخش آنالین تصویر

معرفی: در ماه مارس توییتر  سرویس پریسکوپ را راه اندازی کرد که در واقع 
یک اپلیکیشن برای پخش مستقیم ویدئو توسط کاربران است. کاربران به 
طور آنالین می توانند برای ویدئوهای پخش ش��ده کامنت بگذارند، ضمن 

اینکه ویدئوهای آنالین پخش شده می توانند آرشیو شده و  بعدا هم قابل 
دیدن باشند.

سرمایه گذاری : اعالم نشده است
periscopeapp.tv : وب سایت

Gogoro ؛ اسکوتر تسال

معرفی: هر چند Gogoro امسال معرفی شد، اما این پروژه از سال 2011 
به طور مخفیانه مش��غول به کار بود. این محصول امس��ال در نمایش��گاه 
الس وگاس عرضه ش��د که یک اسکوتر هوش��مند برقی بدون نیاز به شارژ 
کردن است. این دستگاه در واقع با باتری های قابل تعویض کار می کند که 
در نقاط مختلف ش��هرهای بزرگ به رانندگان ارائه می ش��ود. این اسکوتر 
در واقع بس��یار مناسب مسیرهای کوتاه اس��ت و سرعت آن به 60 مایل در 
س��اعت می رسد و با آن می توان مس��افتی معادل 100 مایل را با یک شارژ 
پیمود. این دستگاه همچنین به سیس��تم های رایانش ابری و تلفن همراه 

نیز متصل می شود.
 سرمایه گذاری: 300 میلیون دالر سرمایه گذاری توسط دکتر

 Tin و Cher Wang  از اچ تی سی

شرکت های نوپای پرسروصدای این روزها

ـارت  آپ های ــ ــ اسـت
2015

موفق  ترین

سال 2015 سال مهمی برای صنعت تکنولوژی است و در این سال شاهد شکوفایی بسیاری از استارت آپ خواهیم 
بود که طی ماه های اخیر شـکل گرفته اند و سروصدایی هم ایجاد کرده اند. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم نگاهی 
به برخی از مهم ترین اسـتارت آپ های این روزها بیندازیم.  روزنامه دنیای اقتصاد: سـال 2015 سـال مهمی برای 
صنعت تکنولوژی اسـت و در این سال شـاهد شکوفایی بسیاری از اسـتارت آپ خواهیم بود که طی ماه های اخیر 
شـکل گرفته اند و سـروصدایی هم ایجاد کرده اند. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم نگاهی بـه برخی از مهم ترین 

استارت آپ های این روزها بیندازیم.
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www.gogoro.com :وب سایت
  با Ride می توان ارزان تر ، ساده تر و بهتر سفر کرد

 Uber Garrett ب��ه همراه بنیان گ��ذاران Oscar Salazar :تعری��ف
Camp and Travis Kalanick اس��تارت آپ Ride را اوای��ل 
امس��ال راه ان��دازی کردند. ه��دف این اس��تارت آپ یک س��فر مقرون به 
صرفه از نقطه ای به نقطه دیگر و به خصوص در جایی اس��ت که سیس��تم 
حم��ل و نقل عمومی ندارد. با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن افراد می توانند 
 از خودروه��ای یکدیگ��ر ب��رای طی ک��ردن یک مس��یر اس��تفاده کنند.

سرمایه گذاری: اعالم نشده است.
 www.ride.com :وب سایت

Honor ؛ مراقبت از والدین
معرفی : این اس��تارت آپ با هدف مراقبت از والدین یا کس��انی که در خانه 
هستند و نیاز به مراقبت دارند ایجاد شده است. افراد حرفه ای سرویس های 
مختلفی از قبیل نظافت منزل، یادآوری مراقبت های پزشکی، حمل و نقل 
افراد مسن و… توس��ط  متخصصانی که این استارت آپ آنها را استخدام 
کرده انجام می شود و فرد سفارش دهنده می تواند گزارش حضور مراقبت یا 
پرستار را روی اپلیکیشن موبایل خود مشاهده کند. هزینه حضور در منزل 

از حداقل 15 دالر در ساعت شروع می شود.
سرمایه گذاری: 20 میلیون دالر توسط

  Kevin Colleran, Slow Ventures, Homebrew,
 Jessica Alba, Jeremy Stoppelman, Max Levchin,
Kapoor Capital, Andreessen Horowitz

www.joinhonor.com : وب سایت

Eero ؛ یک راهکار برای اختالل وای فای
معرفی: اختالل در وای فای یا نداش��تن آنتن کافی چیزی است که همه ما در 

محل کار یا آپارتمانمان با آن روبه رو هستیم این چیزی است که Eero سعی 
در حل کردن آن دارد. با استفاده از Eero می توان یک شبکه وای فای را توسعه 
داد. دستگاه های Eero با استفاده از بلوتوث و یک ارتباط رادیویی داخلی به هم 
متصل می شوند و قادر به قدرتمندکردن سیگنال وای فای هستند. یک دستگاه 

Eero 125 دالر قیمت دارد و 3 دستگاه آن 299 دالر است.
سرمایه گذاری : 5 میلیون دالر توسط

  AME Cloud Ventures, Initialized Capital, Great Oaks
Venture Capital, Homebrew, Menlo Ventures

www.eero.com : سایت

Jet ؛ استارت آپی که می خواهد جای آمازون را بگیرد
تعریف: Marc Lore مدیرعامل Quidsi روی این استارت آپ عجیب 
 Jet  و غریب کار کرده و هدف آن تبدیل شدن به یک آمازون است. امسال
شاهد سرمایه گذاری های جدیدی از سوی غول تجارت الکترونیکی چینی 
یعنی علی بابا بوده است. ایده این اس��تارت آپ این است که تمام قیمت ها 
حدود 10 تا 15 درصد پایین تر از هر جای دیگر از جمله خود آمازون است 

. با این کاهش قیمت Jet مدل عضویتی شبیه فروشگاه Costco در پیش 
 گرفته که کاربران س��االنه 50 دالر برای خرید از این فروشگاه می پردازند.

سرمایه گذاری : 225 میلیون دالر توسط
  avid Spector, Primary Venture Partners, MentorTech
 Ventures, Bain Capital Ventures, Accel Partners, New
Enterprise Associates, Silicon Valley Bank,

jet.com :وب سایت

M.Gemi ؛ تجارت کفش
معرف��ی: ای��ن اس��تارت آپ توس��ط Ben Fischman بنیان گ��ذاری 
ش��ده که صاحب س��ایت   Ruelala هم هس��ت. M.Gemi می خواهد 
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کفش ه��ای زیبای دوخت دس��ت ایتالیای��ی را به قیمت مناس��ب به افراد 
بیشتری در سراس��ر جهان بفروشد. قیمت این کفش ها بین 500 تا 2000 
دالر هس��تند اما M.Gemi آنها را به طور مستقیم از یک کارخانه کوچک 
ایتالیایی ب��ه قیمت 98 تا 300 دالر برای عالقه مندانش می فرس��تند. این 
اس��تارت آپ رکورد سرعت ایجاد یک بیزینس راهم شکسته است. از زمانی 
 که ای��ن ایده به آغاز فروش منتهی ش��د بی��ن 60 تا 90 روز طول کش��ید.

سرمایه گذاری: 14 میلیون دالر توسط
  Breakaway Innovation Group, Forerunner Ventures,
General Catalyst Partners

www.mgemi.com :وب سایت

Meerkat؛ پخش مستقیم ویدئو
معرفی: ش��اید چی��زی که باعث ش��د توییتر پریس��کوپ را بخ��رد همین 
اس��تارت آپ Meerkat بود که اوایل س��ال جاری میالدی س��روصدای 
زیادی ب��ه پا کرد. اتصال ب��ه توییتر و پخ��ش آنالین و زنده ویدئو توس��ط 

کاربران ویژگی این اپلیکیش��ن اس��ت. به گفته تک کرانچ Meerkat هم 
اکن��ون 300 هزار کارب��ر دارد. این اپلیکیش��ن به دلیل ن��وع عملکرد نیاز 
مس��تقیمی به کار با توییت��ر دارد، اما توییتر دقیقا از روزی که پریس��کوپ 
را خری��د دسترس��ی Meerkat را به منابع خود کاه��ش داد، هر چند هر 
 دو اپلیکیش��ن هم اکنون در جایگاه یکس��انی - از نظر کاربران - قرار دارند.

سرمایه گذاری: 2/ 18 میلیون دالر توسط
  Raine Ventures, CAA Ventures, Vayner/ RSE, WME,
 Chad Hurley, David Tisch, Ooga Labs, Aleph, Entree
 Capital, Dream It Ventures, Gigi Levy, Ron Gura, Eyal
 Gura, PLUS Ventures, Jared Leto, Universal Music
Group,

meerkatapp.co : وب سایت

Vive و آرایشگاه
معرفی: با پرداخت 99 دالر در ماه این استارت آپ اجازه می دهد به هر سالن 

آرایش در شهر سری بزنید و از خدمات آنها استفاده کنید.
 Alannah Gregory   ک��ه بنیان گ��ذار این اس��تارت آپ اس��ت آن را 
ب��رای این ایجاد کرد که همواره زمان زیادی را صرف پیدا کردن آرایش��گاه 
می ک��رد. دلیل اصلی این بود که بس��یاری از س��الن های آرایش از هفته ها 
 قب��ل رزرود بودن��د. Vive کار خود را از ش��هر نیویورک آغاز کرده اس��ت.

سرمایه گذاری: نامشخص
 vive.co : وب سایت

500 هزار استخدام در دولت قبل محل شک و شبهه است

دولت یازدهم 
میراث دار

 استخدام بي ضابطه 
مسـاله بیکاري طي سـال هاي اخیر بـه یک بحران گسـترده 
اجتماعي – اقتصادي نزدیک شـده اسـت. دولـت یازدهم که 
میراث دار بحـران عمیق اقتصادي بر جاي مانـده از دولت قبل 
اسـت، از همان روزهاي نخسـت عمده ترین محور برنامه هاي 

اقتصادي ...
مسـاله بیکاري طي سـال هاي اخیر بـه یک بحران گسـترده 
اجتماعي – اقتصادي نزدیک شـده اسـت. دولـت یازدهم که 
میراث دار بحـران عمیق اقتصادي بر جاي مانـده از دولت قبل 
اسـت، از همان روزهاي نخسـت عمده ترین محور برنامه هاي 
اقتصـادي خـود را حول مهار تـورم، رفع رکـود و بهبود فضاي 
کسب وکار تبیین کرد؛ سیاست هایي که به نظر مي رسد تنها در 
بخش مهار تورم به مقصود مورد نظر نائل آمده باشد. آنچه از آمار 
پیداست، آن دو حوزه دیگر، کمتر با موفقیت همراه بوده اند. در 
این مدت نیز تالش ها براي رفع معضل بیکاري در راستاي بهبود 
فضاي کسب وکار نتایج چنداني در پي نداشته است. در این میان، 
تناقض در سیاسـت هاي اشتغال زایي دولت نیز، گره بر گره این 
معضل افکنده است. نظام اقتصادي ایران به گونه اي است که به 
دشواري مي توان آن را ذیل تعاریف رایج ساختارهاي اقتصادي 

عنوان گذاري کرد.
 با اینکه در قانون اساسـي، محدوده و شـیوه فعالیت دولت در 
اقتصاد کشـور به گونه اي تعریف شـده تا فضا براي کسب وکار 
بخش هاي تعاوني و خصوصي نیز فراهم باشد، اما در عمل دامنه 
گسـترده اقدامات دولت تـا بدانجا پیش رانده کـه حتي دامان 
بخش هـاي تعاوني و خصوصي را هم گرفته اسـت. این در حالي 
است که به باوراغلب اقتصاددانان، غول آسا شدن پیکره دولت 
خود از عمده ترین موانع در مسیر توسعه و رشد اقتصادي ایران 
اسـت و از این روست که اقدامات هر از چند گاهي این نهاد براي 
افزایش اشـتغال، خود به معضلي مضاعـف در این حوزه تبدیل 

مي شود. 
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    نقطه جوش 
بنابرپیش بیني هاي اکونومیست تعداد شاغالن کشور در سال 1394 
مي بایس��ت به عددي معادل 29 میلیون و 100 هزار نفر رسیده باشد، 
اما طبق اعالم مرکز آمار تعداد ش��اغالن در پایان پاییز 94 حدود 21 
میلیون و 860 هزار نفر بوده اس��ت. پیش از این و در دي سال گذشته 
رئیس مرکز آمار ایران وضعیت اش��تغال کش��ور را بحراني اعالم کرده 
بود. ع��ادل آذر در گفت وگوي با ایلنا، تاکید کرده اس��ت: »هرگاه نرخ 
بیکاري جوانان، حداقل 2 برابر ن��رخ بیکاري کلي بود، به نقطه بحران 
 رس��یده ایم، که در ح��ال حاضر م��ا در چنین وضعیتي ق��رار داریم«

  
    میراث دولت گذشته 

مشکل بیکاري تعمیق شده است؛ این واقعیتي عیني است که نمي توان 
آن را ان��کار کرد. از این رو هر تالش��ي در راس��تاي کاس��تن از حجم 
گس��ترده آن اقدامي مطلوب است. اما ایجاد فرصت هاي شغلي جدید 
زماني مي تواند به نفع فضاي کس��ب وکار تمام شود که این اتفاق نه در 
مجموعه دولت بلکه در بخش هاي خصوصي و تعاوني ها رخ دهد. عدم 
توجه تاریخي به توسعه زیرساخت هاي اشتغال زا در بازار کسب وکار، 
مرتبط با بخش خصوصي و نهادهاي تعاوني، در حال حاضر دولت را با 
چالشي مواجه کرده است که نه مي تواند مشکل بیکاري را برعهده بخش 
خصوصي واگ��ذارد و نه خود مي تواند بیش از این به جذب جویندگان 

کار اقدام کند.
 در پایان دولت دهم، اضافه ش��دن حدود 500 ه��زار نفر به مجموعه 
دولت انتقادات بس��یاري را به دنبال داش��ت. وجود این تعداد کارمند 
جدید که برخي از آنها به طور مس��تقیم در وزارتخانه ها و بخشي دیگر 
در شرکت هاي زیر مجموعه دولت مشغول به کار شده اند، هنگامي که 
بحث واگذاري ها دوباره قوت گرفت به محل مناقشه بر سر آینده شغلي 
آنها بدل شد، غیر از آنکه استخدام هاي بي ضابطه در دولت هاي نهم و 

دهم، جاي سوال بسیاري هم دارد. 
عالوه بر ای��ن، دولت هاي نهم و دهم، آنچنان به توس��عه دامنه نفوذ و 
دخالت دولت در همه عرصه ه��اي اقتصادي پرداختند که هر روز فضا 
براي تنفس بخش خصوصي تنگ تر هم شد. حاصل این اقدام دولت هاي 
نهم و دهم، زمینگیر شدن بخش خصوصي و ناکارآمدي بخش تعاوني 
در فعالیت هاي تولیدي و اقتصادي بود؛ اتفاقي که به زودي ورشکستگي 
بنگاه هاي تولیدي و صنعتي را به همراه داشت و نتیجه آن بیکاري عده 
کثیري از شاغالن بود. طغیان تورم به عددي معادل 40 درصد و تعمیق 
رکود دامنه دار در کنار ع��دم فعالیت بنگاه ها و کارخانجات، اقتصادي 
فروپاش��یده را به دولت یازدهم پیش��کش کرد؛ اقتص��ادي که بحران 

بیکاري را هم با خود آورده بود. 
  

    از دانشگاه به کارگاه 
در ابتداي س��ال جاري وزی��ر کار گفته بود: »دولت ع��الوه بر اجراي 
سیاست هاي حمایتي براي سرمایه گذاري هاي کالن، موضوع اشتغال را 
نیز در واحدهاي ُخرد و کوچک با جدیت دنبال مي کند.« در راستاي این 
راهبرد، طرحي در آذر سال جاري طرحي ارائه شد که این امکان را براي 
بنگاه هاي تولیدي فراهم مي آورد تا بتوانند نیروهاي فارغ التحصیل را 
اس��تخدام کرده و 70 درصد از حقوق مصوب را به عنوان دس��تمزد به 
آنها بپردازند. این طرح هرچند مي توانس��ت بخشي از معضل بیکاري 
را مرتفع کند، اما به دلیل نامش��خص بودن وضعیت بیمه اي شاغالن 
فارغ التحصیل، موضوع حوادث حین کار آنها و ایجاد بیم بیکاري براي 

شاغالن ماسبق، همچنان در سکوت مانده است. 

     جذب نیرو 
در حالي که بزرگ بودن دولت خود از عوامل عمده اتالف منابع درآمدي 
کشور است، افزایش اس��تخدام ها در این مجموعه چالشي دو سویه را 
پیش روي بازار کس��ب وکار ایران قرار داده اس��ت. از یک سو چنانچه 
همین میزان از اس��تخدام ها نیز صورت نگیرد، کاهشي در میزان نرخ 
بیکاري )عمدتا جوانان( رخ نمي دهد و از س��وي دیگر، پیوند خوردن 
ش��اغالن جدید به بدنه غول آس��اي دولت، هزینه ه��اي آن را افزایش 
مي دهد که تبعات آن در عقیم ماندن زیرساخت هاي اقتصادي کشور 
بروز مي کند. با این وجود، دولت در تابس��تان س��ال جاري با برگزاري 
آزمون سراسري اس��تخدام، حدود 30 هزار نفر را به بدنه اجرایي خود 
اضافه کرد؛ اقدامي که گویا در تابس��تان سال آتي نیز، قرار است تکرار 
شود. گذشته از این، چندي پیش سخنگوي دولت از استخدام 34 هزار 

نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهي نیز خبر داده است.
 به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در 27 دي س��ال جاري اعالم کرد: 
»در حال حاضر نرخ بیکاري 10/7درصد است و انشاءا... مشکل بیکاري 
رفع خواهد شد و پیش بیني ما نیز این است که در سال 95 براي حدود 
850 تا 900 هزار نفر فرصت ش��غلي ایجاد کنیم. همچنین براي سال 
آین��ده 34 ه��زار و 500 نفر را از می��ان فارغ التحصیالن دانش��گاهي 
اس��تخدام خواهیم کرد.« این در حالي اس��ت که طبق پیش بیني ها، 
قرار است در سال آینده، به میزان دوازده درصد هم به حقوق کارکنان 

دولت افزوده شود. 

    ششمین چشم انداز 
در حالي که دولت در تدوین برنامه شش��م توسعه سعي کرده است تا 
راهبردهاي تبیین شده را به گونه اي صورتبندي کند تا مسیر توسعه 
اقتصادي کش��ور با اتکا به تولی��د داخلي هموار تر ش��ود، اما وجود دو 
تبصره در این الیحه مورد اعتراض فعاالن کارگري و نیروي کار کشور 
قرار گرفته اس��ت. بر اس��اس تبصره 24 این الیحه، افزایش تدریجي 
سن و سابقه به میزان 6 ماه به حداقل سن و سابقه جهت احراز شرایط 
بازنشستگي و محاسبه 5 سال آخر خدمت به جاي دو سال آخر خدمت 
جهت برقراري مستمري بازنشس��تگي منظور گردیده است و تبصره 
33 هم از سوي نیروي کار به نوعي حکایت از تضاد و تناقض بین تئوري 
و عم��ل دولت در وعده های��ش دارد. به گفته فع��االن کارگري، وعده 
تعیین حداقل دس��تمزد کارگران متناس��ب با نرخ تورم بر مبناي این 
تبصره اجرایي نمي شود. در همین ارتباط نیز، حسین اکبري از فعاالن 
کارگري در یادداشتي که خبرگزاري ایلنا در 25 آذر سال جاري منتشر 
کرده است، تاکید مي کند:» الیحه پیشنهادي برنامه ششم توسعه در 
صورت تصویب در مجلس، بدون تردید به تضییع حقوق صنفي و قانوني 
کارگران مي انجامد.« آنچه از قراین پیداست، آشفتگي بازار اشتغال و 
محیط کسب وکار آنچنان گسترده و دامنه دار است که رفع مشکالت 
و معضالت آن، از عهده دولت خارج اس��ت، کمااینکه اقدامات آن هم 

متناقض به نظر مي رسد. 
از سویي در تالش است تا فضا را براي اشتغال نیروهاي جدید مهیا کند 
و از س��وي دیگر ش��رایط را به گونه اي رقم مي زند که فضا براي تنفس 
نیروهاي شاغل هم تنگ تر مي شود.به گزارش آرمان، توفیق در پروژه 
اشتغالزایي و بهبود فضاي کس��ب وکار آنگاه مي تواند محقق شود که 
حج��م متورم دولت کاهش جدي، واقعي و محسوس��ي تجربه کند. تا 
وقتي که فض��ا براي فعالیت آزاد فعاالن اقتص��ادي، خارج از دخالت و 
تصدیگري دولت مهیا نشود، اتفاق مثبت و موثري در فضاي کسب وکار 
کشور رخ نداده، غول بیکاري مهار نشده و گره کور اشتغال نیز گشوده 

نخواهد شد. 
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بد دردی اسـت این طالی سـیاه! یعنی از اول بـد دردی بوده. از 
همان یک قرن پیش که چاه شـماره 1 مسجد سلیمان حفر شد و 
یک مایع سـیاه بد بو از آن بیرون زد که هیچ فایده ای نداشت جز 
اینکه سردرد به جان کارگرها بیندازد، تا امروز که با هر اتفاقی که 
در چهار گوشـه این جهان خاکی بیفتد، مدام قیمتش باال و پایین 

می شود و همه حساب و کتاب ها را به هم می ریزد. 
البته نمی خواهیم در این مقاله چیزی از ارزش های این سیاه پول 
آفریـن کم کنیم اما بایـد قبول کرد که سال هاسـت نمی توان به 
نفت به عنوان منبع تامین ارزی، منبع اصلی بودجه، منبع تنظیم 
بازار، منبع تعیین مالیات گمرکی، منبع تامین توازن ژئوپلیتیک 
و هزاران منبع دیگر که اقتصاد ما را تا خرخره به خودش وابسـته 
کرده نگاه کرد اما جدای از این مسائل چه اتفاقی افتاده که قیمت 
نفت اینطور افسارگسیخته در حال کاهش است؟ از کی این اتفاق 

شروع شده؟ کی قرار است ختم شود؟
تقریبا از سه ماه قبل از روزی که شما این متن را می خوانید، نفت 
حال و روز خوبی ندارد. نفتی که در ماه ژوئن حول و حوش 120 دالر 
معامله می شـد، حاال به 60 دالر کاهش پیدا کرده. اما چه عواملی 
باعث این اتفاق شـده؟ برای پاسخ به این سـوال باید ده ها عامل 
مختلف را در نظر گرفت و دید که هر کدام روی هر دیگری چه تاثیری 
 می گذارند و بعد هر کدام چه تاثیری روی قیمت نفت می گذارند. 
قیمـت گذاری، پیش بینـی قیمت نفت و شـناخت عوامل تغییر 
دهنده آن از شـاخه های پیشرفته علم اقتصاد است و یاد گرفتن 
آن به سال ها زمان احتیاج دارد اما علی رغم این مشکالت، ما در 
این دو صفحه سختی ها را بر شـما هموار کرده و خیلی مختصر و 
مفید شـما را با این دالیل آشنا می کنیم. برای شروع باید هزاران 
کیلومتـر از چاه های نفت خلیـج فارس دورتر شـویم. مقصد ما 
گورسـتان ادینبورگ انگلسـتان اسـت؛ جایی که آدام اسمیت 

خاک شده است.

صرف خرید مجله وزین همشهری جوان بکنید تا 
برای مرورهای بعدی حسابی آرشیوتان پر باشد. 
همین که می آیید پول مجالت را پرداخت کنید، 
گرسنگی بر شما غالب می شود و عنقریب می رود 
که قالب تهی کنید. پس مجله وزن همشهری جوان 
را نار می گذارید و به سمت آبمیوه فروشی می روید 
و تصمیم م��ی گیرید با خوردن ی��ک ویتامینه به 
قیمت 10 هزار تومان از اساس گرسنگی را ریشه 
کن کنید. در گیرودار سفارش آبمیوه هستید که 
مجددا ذات آگاه شما بیدار می شود و شما را وادار 

می کند به سمت دکه حرکت کند.
این بار به کیوس��ک که می رس��ید در کنار مجله 
وزین همش��هری جوان، چش��م تان به یک مجله 
زرد م��ی افتد که خب��ر از ممنوع التصویر ش��دن 
بازیگ��ر محبوب تان ب��ه علت ش��رکت در ... داده 
اس��ت. طبیعی اس��ت که جنبه خاله زنک ش��ما 
را ب��ه خری��دن آن مجله زرد تش��وق م��ی کند. 
باالخ��ره بعد چند دقیقه که حس��ابی گیج ش��ده 
اید، پولتان را به نحوی بین مجله وزین همشهری 
 جوان، مجل��ه زرد و آبمیوه ها تقس��یم می کنید.

حاال فرض کنید کنار شما صد نفر دیگر هم باشند 
که بخواهند همین محص��والت را بخرند. بدیهی 
است که چه بلبشویی به پا می شود اما از دل همین 
بلبشو نظم جدید پدید می آید؛ یعنی هم مدیران 
مجله وزن همشهری جوان، هم مسئوالن آن مجله 
زرد و هم آبمیوه فروشان دس��ت شان می آید که 
باید محصول شان را با چه قیمتی، به چه تعدادی، 
چه زمانی و ... عرضه کنند تا بیش��ترین سود را به 
دست آورند. اینجاست که می گویند بازار به تعادل 
رسیده اس��ت اما وای به روزی که بازیگر چهارمی 

وارد بازی شود.

    یک دنیا بازیگر، یک دنیا علت
در مثال باال سر خیابان را تبدیل کنید به کره زمین 
و 100 نفر را هم تبدیل کنید به 7 میلیارد. آن وقت 
اس��ت که پیچیدگی بازار نفت دست تان می آید. 
ده ها تولید کننده، 200 کشور و صدها هزار عامل 
ریز و درش��ت که هر کدام تاثیر خود را روی قیمت 
نفت می گذارند. هر فراز و نش��یبی در قیمت نفت 
بر اثر عوامل متع��ددی به وجود می آید که بعضی 

قابل پیش بینی هستند و بعضی خیر.
در م��ورد کاهش قیمتی هم ک��ه در چند ماه اخیر 

    اقتصاد آدام اسمیتی
آدام اسمیت یک اقتصاددان انگلیسی بود که حدود 250 سال قبل نظریه 
ای ارائه داد که دنیای اقتصاد را متحول کرد. براساس نظریه آدام اسمیت 
در یک بازار براس��اس میزان عرضه، تقاضا به طور خودکار و بدون دخالت 
نهادهای قدرت نوعی تعادل طبیعی ش��کل می گیرد و این تعادل ضامن 

بقای یک اقتصاد سالم است. 
یعنی چی؟ یعنی مثال شما با 10 هزار تومان در جیب و بسیار گرسنه در یک 
شب سرد زمس��تانی از خانه تان می زنید بیرون. سر خیابان که می رسید 
یک دکه روزنامه فروشی و یک آبمیوه فروشی کنار هم قرار دارد. تک تک 
روزنامه ها و مجالتی که در دکه هستند و تمام آبمیوه ها، بازار عرضه هستند 

و گرسنگی روح و جسم شما بازار تقاضا را تشکیل می دهد.
شما که بس��یار فرهیخته هستید، ابتدا تصمیم می گیرید تمام پول تان را 



ماهنامه صنعت و کارآفرینی/ شماره84/دی، بهمن و اسفند  ماه 491394

در بازار نفت اتفاق افتاده، نظرات متفاوتی بین تحلیلگران بین المللی وجود 
دارد اما با جمع بندی آنها می توان به چند علت اصلی رسید.

دالیلی که البته بخش��ی از واقعیت ها را پوشش می دهند؛ وگرنه واضح است 
در هیچ کجا مثل سیاست، دست های پشت پرده تکلیف تعیین نمی کنند.

    اندک، اندک جمع یاران می رسد
االن چن��د وقت اس��ت که جهان درگی��ر تحوالت ناش��ی از جنبش بیداری 
اس��المی اس��ت؟ یک ماه، یک س��ال؟ یا بیش��تر؟ اصال یادتان می آید این 
ماجراه��ا از کی ش��روع ش��د؟ جنبش ه��ای اجتماع��ی چند س��ال پیش 
 در کش��ورهایی راه افت��اد ک��ه بیشترش��ان کش��ورهای نفت خی��ز بودند.

یک��ی از اولی��ن نتایج ای��ن وضعیت، متالطم ش��دن وضعیت کش��ورها و از 
بین رفت��ن ثبات در آنها بود. بدیهی اس��ت ک��ه وقتی ثبات در کش��وری از 
بین م��ی رود، چ��ه تاثی��ری روی صادرات بخص��وص ص��ادرات نفتی می 
 گ��ذارد اما اکنون با گذش��ت چند س��ال اوضاع کمی آرام تر ش��ده اس��ت.

این آرامش نس��بی باعث ش��ده تا چند کش��ور مثل لیبی که س��هم خود را 
در بازاره��ای جهانی از دس��ت داده بودن��د، آرام آرام به ب��ازار برگردند. در 
نتیج��ه هر روز دارد به تعداد کش��ورهای صادرکننده نفت اضافه می ش��ود. 
 این یعنی افزایش عرضه و افزایش عرضه هم مس��اوی اس��ت با افت قیمت.

    شیل، میل قضیه اش چیه؟
علم! چی��زی که خیلی از سیاس��تمداران به آن فکر نم��ی کنند. تکنولوژی 
استخراج در جهان پیشرفت عجیبی کرده و یکی از آخرین دستاوردهای این 
پیشرفت، ابداع روشی به نام حفاری افقی است. ظهور این روش باعث شد که 
بهره برداری از س��نگ - نفت ها )نوعی سنگ رسی که با ایجاد فرآیندهایی از 
آن می توان میزان قابل مالحظه ای نفت به دست آورد( یا به اصطالح همان 
ش��یل ها که تا پیش از این هم به س��رعت در حال افزایش بود، رشد سرسام 

آوری پیدا بکند.
حاال دیگر خیلی از کش��ورها که در رأس شان آمریکاست، قصد دارند حجم 
اعظم ذخایر خودشان را با استفاده از شیل ها تامین کنند. آن وقت اگر قیمت 
70 دالری نفت به دست آمده از ش��یل ها را در کنار قیمت 120 دالری نفت 
رایج بازارهای جهان در چند ماه گذشته بگذارید، فهمیدن علت کاهش قیمت 

نفت چندان هم سخت نخواهد بود.

    نه شرقی، نه غربی!
دنیا وارد دوره رکود شده. این نتیجه ای است که از بررسی آمارهای مختلف و 
گزارش بانک جهانی به دست می آید. نکته جالبش این است که شرقی و غربی 
هم ندارد و چه کشوری مثل چین و چه کشورهای اروپایی، همه را در بر گرفته. 
اوضاع در جهان آنقدرها خوشبینانه که کارشناسان بانک جهانی پیش بینی 
می کردند پیش نرفته و نرخ رشد اقتصادی که برای چین و آمریکا پیش بینی 
شده بود محقق نشده است. نتیجه رکود هم یعنی تعطیل شدن کارگاه ها و کم 
کار شدن کارخانه ها و نیروگاه ها و نتیجه آن هم می شود کاهش تقاضا. کاهش 

تقاضا کنار افزایش عرضه؟ باید گفت نفت روزهای سختی پیش رو دارد.

    پیر شدی داداش!
کشورهای پیش��رفته بخصوص آنهایی که نفت ندارند، به شدت قصد دارند 
کشورشان را از وابستگی به این سوخت فسیلی نجات دهند. کشورهایی که در 
رأس شان چین، کره جنوبی، ژاپن و ... قرار دارند. گسترش انرژی هسته ای، 
استفاده از سوخت های تجدیدپذیر مثل سوخت های خورشید و سوخت های 
زمین گرمایی، اس��تفاده از سوخت های زیس��تی و ... سیاست هایی است که 

سال هاست در این کشورها اجرا می شود.
نتیجه اش چه شده؟ نیاز به نفت در سطح جهان در حال کاهش یافتن است. 
این عامل ش��اید به تنهایی نتواند چندان موثر باشد اما فراموش نکنید نفت 
این روزها مثل افتاده ای اس��ت که هر کس��ی می رس��د، نامردی نمی کند و 

لگدی به آن می زند.

عربستان چقدر در کاهش قیمت ها نقش دارد؟
شیرها را نمی بندیم

احتماال این روزها عربستان جزو منفورترین کشورهای جهان نزد 
ایرانی هاست. عربستان و چند کشور دیگر جهان مانع کنترل قیمت 

نفت شده اند و هی دارند به این آتش بنزین اضافه می کنند.
اما مگر عربس��تان چ��ه کار کرده ک��ه اینطور اعتراض��ات مقامات 
کشورمان را برانگیخته؟ عربستان در واقع کاری نمی کند و همین 
است که مشکل آفرین شده. عربستان در چند سال گذشته به علت 
مشکالتی که برای بعضی کشورهای صادرکننده نفت به وجود آمد، 
صادرات نفت خود را افزایش داد تا تعادل در بازار جهانی حفظ شود 
اما براساس عقل س��لیم اکنون که آن کشورها به بازار برگشته اند و 
کش��ورهایی مثل آمریکا هم به طور جدی وارد بازی صادرات نفت 
شده اند، کش��ورهای اوپک از جمله ایران و عربستان باید صادرات 
نفت خود را پایین بیاورند تا توازن بازار حفظ شود اما سازمان اوپک 
یک قانون عجیبی دارد و آن هم این است که برای کاهش یا افزایش 
میزان عرضه نفت، همه کشورها باید موافق باشند؛ یعنی چه؟ یعنی 
تمام کشورهای عضو حق وتو دارند؛ کاری که عربستان در اجالس 
اخی��ر اوپک انجام داد و داد همه را درآورد این بود که با مانع کاهش 
عرضه نفت ش��د؛ در نتیجه بقیه کش��ورها هم مجبور شدند سقف 

صادرات خود را حفظ کنند. نتیجه؟ معلوم است دیگر!
این اقدام عربستان در بلندمدت که هیچ، در میان مدت هم به ضرر 
خودش تمام می ش��ود اما ضربه هایی که اخیرا عربستان در صحنه 
سیاست از ایران خورده باعث شده تا با استفاده از این حربه، درصدد 
موازنه کردن قدرت در منطقه بربیایید. این وس��ط آمریکایی ها هم 

که از خدا خواسته حسابی پشت سعودی ها را گرفته اند.
یکی دیگر از دالیل تشویق آمریکایی ها هم تنششان با روسیه است؛ 
کش��وری که 45 درصد بودجه اش از نفت تامین می شودو کاهش 

قیمت آن حسابی برایش ضرر و زیان به همراه دارد.
کارشناس��ان می گویند نفت تا 20 دالر هم جا برای کاهش دارد و 
این همان عاملی بود که باعث شد تا معاون راهبردی رییس جمهور، 
تلویحا از مردم تقاضا کند برای رویارویی با عواقب احتمالی، آمادگی 

الزم را داشته باشند اما این سکه، روی دیگری هم دارد.
ملک عبداهلل با وجود شرایط نامساعدی که در داخل کشورش وجود 
دارد، دست به قمار خطرناکی زده و تمام تخم مرغ هایش را در یک 

سبد چیده است.
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