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صنعتگران خستگى ناپذير و  همراهان گرامى 
خداوند را شاكريم يك سال ديگر به ما فرصت داد تا در سخت ترين شرايط كنار يكديگر براى اعتالى صنعت 

كشور عزيزمان تالش نماييم. 
اميدوارم با الطاف و اقدامات ثمربخش دولتمردان در سال آينده ، چهره زيباترى از صنعت، تالش و توليد را 
پيشكش همه هموطنان عزيزمان نموده و شاهد استقبال بيشتر هموطنان از توليدات و محصوالت با كيفيت 

ايرانى باشيم . 
با اغتنام از فرصت، از تالش هاى ارزنده يكايك عزيزان در سنگر توليد در سالى كه گذشت سپاسگزارى نموده 

و سال نو را به شما، خانواده و تمامى همكاران پرتالشتان تبريك عرض مى نمايم.
 اميدوارم در راه اهداف مشتركمان كه همانا ايجاد فضاى آرامش، همدلى، نشاط و تعالى اقتصاد ايراِن عزيز و 

توسعه كشور محبوبمان است، همواره سربلند و پر افتخار بدرخشيم.

رضا حميدى
رييس هيئت رييسه انجمن مديران صنايع خراسان



13
95

د  
فن

اس
 / 

88
ره 

شما
 / 

نى
ري

آف
كار

 و 
ت

نع
ص

8

13
95

د  
فن

اس
 / 

88
ره 

شما
 / 

نى
ري

آف
كار

 و 
ت

نع
ص

9

سالى پر از دغدغه و فشار بر صنعت و كارآفرينى گذشت. عاشقان ماندند 
و ياران بى قرارى كردند. عليرغم اينكه طى 4 سال گذشته از سوى مقام 
رهبرى شعارهاى سال، دربردارنده مفاهيم اقتصادى بوده است، شواهد 
محدودى از گشايش در كسب و كار صنعت وجود دارد.اقتصاد كشور در 
شرايطى قرار گرفته كه با هيچ مسكن و آرام بخشى التيام نمى يابد و 
نياز به شجاعت و شهامت براى جراحى اقتصادى از سوى دولتمردان، 
گريز ناپذير است. اقتصادى كه به مقدار خام فروشى نفت براى تامين 
بودجه خود افتخار مى كند، اقتصادى كه در شرايط ركود اقتصادى بيش از
60 درصد ماليات خود را از صنعتى كه كمتر از 17 درصد توليد ملى را دارد 
اخذ مى نمايد، اقتصادى بيمار است. دولتى كه بيش از 2/5 ميليون كارمند 
را در استخدام دارد كه بهره ورى نيروى انسانى آن كمتر از صفر است، 
دولتى غير بهره ور و گران است. حكومتى كه در آن نهادهاى موازى با 
ماموريت مشابه و بدون همپوشانى مناسب فعاليت مى كنند، حكومتى 
درگير نظام بوروكراتيك و ناكارآمد است. ملى كه به ازاى هر 4 نفر آن يك 
پرونده قضايى در محاكم قضايى وجود دارد و پرونده هاى قضايى آن سال 
ها به درازا مى كشد تا شايد سرانجامى پيدا كند، ملتى فاقد بلوغ اجتماعى 
است. كشورى كه به سرمايه هاى اجتماعى خود كم توجهى مى كند، بايد 

هزينه هاى فراوانى را متحمل شود.
دوستان صنعتگر و ياران انجمن، باور و قبول داريم، سال دشوارى را پشت 
سر گذاشته ايم و چشم انداز سال آتى هم با توجه به شرايط دولت و اوضاع 

اقتصادى كشور افق بهترى را نشان نمى دهد.
تامين نقدينگى است. دوستان، - بزرگترين مشكل واحدهاى توليدى 
بانك هاى كشور در شرايط مطلوبى به سر نمى برند؛  از يكسو امكان 
تامين مالى بخش صنعت را در حد كفايت ندارند و از سويى نرخ سود بانكى 

آنقدر باال است كه هيچ تناسبى با سودآورى صنعت ندارد.
- دومين مشكل واحدهاى توليدى فشار هاى شديد مالياتى است، كه على 
رغم ركود اقتصادى، برنامه هاى وصول ماليات به شدت در بودجه افزايش 

يافته و رمقى براى صنعت باقى نگذاشته است.

- سومين مشكل واحدهاى توليدى ناكارآمدى و فساد گسترده اى است 
كه در نهاد هاى دولتى و حاكميتى تسرى يافته و امكان فعاليت سالم 

اقتصادى را كاهش مى دهد.
- چهارمين مشكل اقتصاد ما نبود فضاى سياسى مناسب در كشور است. 
هر چند در سال گذشته برجام كام ها را شيرين نمود، اما اقدام نيروهاى 
خود سر در حمله به سفارت عربستان، اجماع منطقه اى را عليه ما دامن 
زد و سرعت ارابه كندرو اقتصا را باز هم كاهش داد. بنگاه هاى اقتصادى 
به تنهايى نمى توانند اين شرايط ناعادالنه را با توانايى اندك خود بهبود 
بخشند و وظيفه حاكميت است كه با نگاه منطقى به اقتصاد، بستر توسعه 

كارآفرينى و توسعه اقتصادى را فراهم نمايد.
- پنجمين مشكل واحدهاى اقتصادى، توليد و بهره بردارى با كمتر از يك 
سوم ظرفيت بنگاه اقتصادى است. قطعاً توليد با كمتر از ظرفيت اسمى 
باعث گران تمام شدن هزينه توليد مى شود و رقابت پذيرى را كاهش مى 
دهد و اين وظيفه دولت است كه براى حفظ سرمايه هاى ملى، در هدايت 
سرمايه گذارى ها نقش موثرترى ايفا كند و مديران بنگاه هاى اقتصادى 
نيز با تركيب و ادغام و تنوع بخشى توليدات خود براى استفاده بيشتر از 

ظرفيت، تمهيدات مناسب بينديشند.
- ششمين مشكل ما فرسودگى تكنولوژى و هفتمين آنها تحريم هاى 
اقتصادى و اگر بخواهم ادامه دهم به تعداد روزهاى سال، بايد مشكل ها 

را فهرست كنم.
تاكنون هيچ گاه سعى نكرده ام اميد را از صنعتگران دريغ نمايم و همواره 
عزيزان را به روزهاى بهتر نويد داده ام. اين بدان معنى نيست كه نمى شود 
كارى انجام داد. اما مسير تحقق آن، شايستگى هاى مديريتى كارآفرينان 
است. شما كه در طول ساليان قابليت ها و شايستگى هاى خود را به منصه 
ظهور گذارده و براى كشور افتخار آفريديد، بدانيد بيش از گذشته بايد متكى 
به خود باشيم و بند ناف خود را از شبكه بانكى و حمايت هاى دولتى جدا 

كنيم و بدانيد شما مى توانيد و به اين توانستن اعتماد داشته باشيد.
در سال پيش رو مديران بايد شايستگى هاى خود را توسعه داده و با بهره 

گيرى از دانش مديريت روز در دستيابى به مزيت هاى برتر تالش كنند.
سالى سرشار از توفيق و به روزى برايتان آرزو دارم

احمد اثنى عشرى
    مدير مسئول

اين نيز بگذرد اما چگونه !!!
بـه پايان آمـد اين دفتـر ،

حكايت همچنان باقـى  . . . 
سال 1395 على رغم گشايش هايى كه در حوزه بين المللى براى كشور 
رقم خورد به دليل مشكالت حاصل از ركود و تالش دولت براى تامين 
هزينه هاى مالى خود از محل ماليات، سالى دشوار براى صنعت و فعاالن 
اقتصادى بود. چالش تامين مالى بنگاه هاى اقتصادى على رغم تالش 
مجدانه مسئوالن بويژه در استان در برخى موارد به دليل قوانين دست و 
پاگير و بخشنامه هاى داخلى بانك ها راه به جايى نبرد و بانك هاى بزرگ 
كشور به دليل ارائه زيان سنگين در حساب هاى خود ازهرگونه پذيرش 
ريسك در تامين مالى واحدها اجتناب نمودند. ساير روش هاى تامين مالى 
نيز همچنان كارايى الزم را در كشور نداشت و فعاالن اقتصادى منحصر به 

روش قديمى تامين مالى از طريق بانك ها بودند . 
انباشت سرمايه هاى سرگردان در بانك ها و توسعه سودهاى كاغذى 
سبب افزايش وحشتناك نقدينگى كشور شده است. در عمل اين نقدينگى 
بازار امكان روشن شدن  با كوچكترين تحريك  وجود فيزيكى ندارد و 
ورشكستگى بانك ها و هجوم سرمايه ها به بازارهاى غير مولد از جمله 
ارز، طال و ملك وجود دارد. ركود بى سابقه حوزه صنعت ساختمان، تثبيت 
نرخ ارز و عدم پذيرش تقويت نرخ دالر در مقابل ساير ارزها، بمب ساعتى 
تورم ديگر را به لحظه انفجار نزديك مى كند. وضعيت خطرناك درآمدهاى 
بيمه تامين اجتماعى در كنار هجوم فارغ التحصيالن جوياى كار و نرخ 
بيكارى كشور بسيار نگران كننده است و كشور را با چالش اساسى مواجه 
خواهد ساخت. بدهى هاى دولت در حوزه تامين اجتماعى در كنار بدهى به 
ساير حوزه ها بسيار چشم گير است و به دليل بزرگى دولت، بخش عمده 
اى از درآمدها صرف هزينه هاى جارى حقوق و دستمزد مى گردد. عمًال 
در سال 95 نيز توفيق قابل توجهى در توسعه پروژه هاى عمرانى نداشتيم 
و همچنان بخش بزرگى از بدهى هاى دولت به بخش پيمانكارى باقى 
مانده است. با عنايت به آنكه دولت همواره به عنوان بزرگترين كارفرماى 
كشور مطرح بوده و مى باشد، اين موضوع خود به يكى از ترمزهاى بزرگ 
اقتصادى براى خروج از ركود مبدل شده است . فشارهاى همه جانبه امور 
مالياتى بر فعاالن اقتصادى، بويژه واحدهايى كه عملكرد شفافى داشته اند ، 
شرايط را براى سرمايه گريزى و فرار سرمايه از بخش هاى مولد به واسطه 
گرى و فعاليت هاى سوداگرانه تشويق مى كند و عدم برنامه ريزى الزم 
براى تعيين نقطه بهينه ميان اخذ ماليات و ادامه فعاليت واحدهاى توليدى 

موضوع نگران كننده اين روزهاى واحدهاى توليدى است.
در شرايط نگران كننده اقتصادى، اجتماعى داخلى كه شرح مختصر آن ذكر 
شد، انتخاب آقاى ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريكا ممكن است به 
چالش نه چندان دور كشور منتهى گردد. پس از انعقاد برجام بالفاصله خيل 
هيات هاى خارجى به كشور گسيل گرديدند و پيش نويس قراردادهاى 
بزرگ تجارى ميان طرفين مبادله گرديد لكن با توجه به انتخاب آقاى 
اغلب شركتهاى خارجى،  ايشان،  انتخابات  از  ترامپ و شعارهاى پيش 

امضاى قراردادها را به سه تا چهار ماه آينده موكول نموده اند تا سياست 
آمريكا در مقابل ايران روشن شود. در سه ماه آينده زمان تمديد تفاهم هاى 
برجام فرا خواهد رسيد و با توجه به عملكرد تحسين برانگيز كشور در اين 
حوزه رويكرد آتى آمريكا در قبال ايران مشخص مى گردد. از سوى ديگر 
انتخابات رياست جمهورى كشور نيز نقشى تعيين كننده در به ثمر رساندن 
نتايج برجام خواهد داشت و اميدواريم با انتخاب مدبرانه مردم شاهد تسلط 
عقالنيت و ادامه فرايند حضور تاثيرگذار كشور در مجامع بين المللى باشيم 

تا حقوق ملت به بهترين نحو در دنيا صيانت گردد.
اگرچه گذار از دوران بحرانى كنونى دشوارتر از دوران جنگ تحميلى و پس 
از آن به نظر نمى رسد چشم انداز روشنى نيز براى فعاالن اقتصادى فراهم 
نمى آورد و چرخ اقتصاد در پايان سال 95 همچنان چشم انتظار وقايع نيمه 

نخست سال 1396 خواهد بود.
آن خبيرى كه نشد غافل ز كـــار
آن گــرامى پادشاه و كـــردگـار
گــر بسوزد باغت، انگورت دهــد
درميان ماتمـى، ســورت دهـــد
چون كه بى آتش مرا گرمى رسد
راضـى ام گر آتشش ما را كشــد
آن كه بينـد او مسبب را عيـــان
كـى نهد دل بر سبب هاى جهان
از مسبــب هــر كــه نابينا بــود
بستـــه اسبـاب اين دنيــا بــود 

ضمن تبريك سال نو ، براى تمام فعاالن اقتصادى سالى سرشار از اميد و 
موفقيت آرزومندم.

حديث آرزومندى كه در اين نامه ثبت افتاد
همانا بـى غلط باشـد كـه حافظ داد تلقينم 

امير مهدى مرادى 
دبير اجرائى

المللى براى كشور 
رقم خورد به دليل مشكالت حاصل از ركود و تالش دولت براى تامين 
هزينه هاى مالى خود از محل ماليات، سالى دشوار براى صنعت و فعاالن 
اقتصادى بود. چالش تامين مالى بنگاه هاى اقتصادى على رغم تالش 
مجدانه مسئوالن بويژه در استان در برخى موارد به دليل قوانين دست و 
پاگير و بخشنامه هاى داخلى بانك ها راه به جايى نبرد و بانك هاى بزرگ 
كشور به دليل ارائه زيان سنگين در حساب هاى خود ازهرگونه پذيرش 
ريسك در تامين مالى واحدها اجتناب نمودند. ساير روش هاى تامين مالى 
امضاى قراردادها را به سه تا چهار ماه آينده موكول نموده اند تا سياست نيز همچنان كارايى الزم را در كشور نداشت و فعاالن اقتصادى منحصر به 
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سخنم را با نام و ياد خداوندي آغاز مي كنم كه انديشه را به عنوان بزرگ 
ترين موهبت، ارزاني انسان داشت تا اشرف مخلوقات باشد.   با عرض 
سالم خدمت تمامي خوانندگان عزيز و بزرگواران همراه و با تشكر از 
فرصتي كه برايم فراهم نموديد كه در اين نشريه فرهيخته و دانش پژوه 

مطلبى داشته باشم.
رويكرد ما بايد در صنعت توجه به تغييرات و پيشرفت و تنوع خودرو در 

جهان باشد.
آينده صنعت خودرو در ايران بسيار روشن و پشتوانه اى در كنار صنعت نفت 
و گاز در اقتصاد مقاومتى و اقتدار ملى خواهد بود. وابستگى به صنعت نفت 

و گاز نمى تواند در اقتصاد مقاومتى، پشتوانه محكم باشد.
 بجز سرمايه گذارى در صنايعى چون خودرو سازى كه ارزش افزوده و 
اشتغالزايى بااليى را به همراه دارد، توجه به نيرو و بازار كار و سرمايه هاى 

انسانى جارى آينده را نيز نياز دارد. 
ابزار الزم، مهم و اساسى پيشرفت در اين صنعت، ايجاد مراكز آموزشى و 

تخصصى خودرو، قطعه سازى و تكنولوژى هاى مرتبط است.
بر اساس آمار در سال جارى تعداد 1.130.000 خودرو در انواع مختلف از 
شركت خودرو سازى ايران خودرو،  رنو، سايپا، مديران خودرو و كرمان 

خودرو توليد گرديده است. 
بر اساس پيش بينى خودروسازان، تعداد  1/500/000خودرو در سال آتى 
توليد مى گردد  كه خودرو هاى نسل جديد از قبيل پژو 301، پژو2008، پژو 
301، ستروئن C4، داستر و سيمبول... وارد بازار خودرو ايران خواهد شد. 
مجموعاً طى پيش بينى هاى صورت گرفته در 5 سال آينده مجموع توليد 
خودرو هاى جديد و فعلى به تعداد 8.000.000 دستگاه خواهد رسيد كه 
اين مقدار يقيناً نقش بسزايى درتوسعه صنايع قطعه سازى و به موازات آن 

حوزه اشتغال زايى خواهد داشت.

اشتغالزايى صنعت خودرو
صنعت خودرو به عنوان عظيم ترين زنجيره ارزش اشتغالزا در ميان صنايع 

معرفى شده است.
(يك شبكه كامًال يكپارچه تخصصى و سراسر اشتغالزا با حجم عظيم 

سرمايه در گردش در طول زنجيره ارزش) 
درطول چند دهه گذشته شاهد تغيير و تحوالت بسيارى در صنعت خودرو 
بوده ايم. در ايران بالغ بر 5000 ميليارد تومان در شركتهاى خودروسازى و 
بيش از 200 شركت قطعه سازى، سرمايه گذارى شده است؛ ضمن آنكه تا 
به حال حدود 4100 شركت قطعه سازى در كشور شناسايى شده اند كه در 

ارتباط مستقيم با صنعت خودرو قرار دارند.
در اين ميان مى توان نگاهى به آخرين آمار بازار كار داشت كه بر اساس 
آن در 4 سال گذشته رقم بيكارى كشور 2/500000 نفر بوده است كه

50 درصد از اين افراد بيكار تحصيالت دانشگاهى دارند كه اين تعداد 
نشان مى دهد 2250 ميليارد تومان هزينه فقط بابت تحصيل افراد شده 
است. بنابراين اگر اين تعداد افراد از بازار كار خارج شوند و بيكار بمانند 
اتفاق هاى ديگرى رخ مى دهد كه به طور حتم تبعات اجتماعى دارد. در 
همين راستا تحليل گران اعتقاد دارند بايد صنعت خودرو با كيفى سازى 
به سمت تحرك بيشترى گام بردارد. لذا بديهى است كه با بكارگيرى 
نيروهاى متخصص و دانش آموخته در صنعت خودرو و قطعه سازى، به 
اهداف عالى ارتقا كيفيت، رضايتمندى مصرف كنندگان و اشتغالزايى در 

كشور خواهيم رسيد. 

نقـش صنعـت خودرو در تـــــــــــــــــــــوسعه اقتصادى ايران

سير تحول صنعت خودرو در ايران
از سال 1345 -  1395 به بعد

نقش صنعت خودرو در توسعه اقتصادى ايران
اقتصاد جهان بر پايه صنعت استوار است. دولتها در برنامه هاى كالن خود،
 توسعه صنعتى را به عنوان راهبرد اساسى مورد توجه قرار مى دهند. تجربه 
كشورهاى پيشرفته نشان مى دهد از ابزارهاى موثر در تكميل زنجيره 
توسعه صنعتى، شكل گيرى سازمان هاى توسعه گر است.آنها نهادهايى 
دارند كه نقش تسهيل كننده ارتباطات و عمليات در صنعت را برعهده 
مى گيرند. در صنعت و اقتصاد ايران نيز سازمان هاى توسعه گر عملكرد 
چشمگيرى دارند؛ به ويژه صنعت خودرو كه از آن به عنوان مادرصنايع ياد 
مى شود، نقش مهم دستيابى به رتبه هاى برتر منطقه و جهان را در چشم 
انداز دارد. چشم انداز صنعت خودرو ايران دستيابى به جايگاه نخست در 
منطقه، رتبه 5 آسيا و رتبه 11 جهان، از طرق رقابت پذيرى مبتنى بر توسعه 
فناورى است. براى دستيابى به اين اهداف به پشتيبانى هدفمند و مدت دار 
دولت نياز است. اين امر با بستر سازى مناسب در جهت اجراى برنامه هاى 
توسعه اقتصادى، تسهيل جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى و سرمايه 
گذارى مشترك، با هدف انتقال فناورى هاى نوين استفاده از شبكه فروش 

و صادراتى و بهبود محيط كسب و كار ممكن مى شود.

در پايان...
 اميدوارم فرصت عاشقانه خدمت كردن به ايران بزرگ و اسالمي را داشته 
با تفكر،  باشيم و در كنار تمام صنعتگران و كارآفرينان سخت كوش، 
تحمل، تالش و با همدلى و همراهى آنچه وظيفه ملى ما در خدمتگزارى 

است را به نتيجه شايسته برسانيم.

با اميد موفقيت همه تالشگران عرصه صنعت كشور
 بــــه ويـــژه صنعــت خـودرو و قطعــه ســازى

عبداله يزدانبخش
قائم مقام و رئيس هيئت مديره گروه صنعتى پارت الستيك 
و عضـو  هيـئت رئيـسه انـجمن مديــران صنايع  خراسان

سير پيشرفت صنعت خودرو در اروپا
از سال 1894 - 2020 به بعد
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قانون اصالح قانون ماليات هاى مستقيم  مصوب 1394/04/31 از ابتداى 
سال 1395 در سراسر كشور اجرا گرديد. با توجه به تغييرات گسترده  قانون 
مذكور و همچنين صدور بخشنامه ها و آئين نامه هاى متعدد از سوى 
سازمان امور مالياتى كشور در طول سال جارى و ضرورت آگاهى بخشى 
به موديان مالياتى از تكاليفى كه قانونگذار از ابتداى سال 1395 براى آنان 
در نظر گرفته  ، كارگروه  مالى و مالياتى انجمن مديران صنايع خراسان 
به همت جناب آقاى مهران مرشد عضو كارگروه، اقدام به تشكيل كارگاه 
آموزشى  با هدف شفاف سازى بخشنامه ها و آئين نامه هاى صادره  و  
همچنين  ارتقاء  اطالعات تخصصى مالياتى مديران مالى و كارشناسان 
مالى  و از همه مهمتر پاسخ به سئواالت و ابهامات ذينفعان نمود كه  در 
همين راستا  ضمن دعوت از  آقاى افشين محموديان رئيس امور مالياتى 
اداره كل امور مالياتى خراسان رضوى  و آقاى دكتر على حسين پور  رئيس 
گروه مالياتى اداره كل امور مالياتى خراسان رضوى، كارگاه آموزشى فوق 
با حضور جمعى از مديران مالى ، حسابداران و كارشناسان مالى در محل 
دبيرخانه انجمن تشكيل گرديد. در ادامه به برخى از مهمترين مطالب اشاره 

شده در جلسه فوق اشاره مى كنيم.

افشين محموديان
است. صدور  مالياتى  بهبود فضاى  و  به شفافيت  مالياتى  عزم سازمان 
بخشنامه هاى مالياتى جهت رفع سوء تفاهم فى مابين سازمان مالياتى 

و موديان از طريق حسابرس مالياتى صورت مى پذيرد.
 وى در تعريف فرايند حسابرسى مالياتى عنوان نمودمجموعه اقدامات 
جستجو گرايانه سازمان امور مالياتى با اهداف تعيين درآمد مشمول ماليات 
و وصول ماليات تعيين شده به عنوان اجزايى از حسابرسى مالياتى مى 

باشد .
وى در ادامه اشاره مى كند: بررسى ها در عملكردسال 1395 تحليلى 
خواهد بود و هر كجا اهداف سوء مالياتى وجود داشته باشد، قطعاً سازمان 
مالياتى با آن برخورد خواهد نمود. سازمان مالياتى به دنبال اهداف شكلى 

در قانون جديد مالياتى نخواهد بود.
افشين محموديان افزود: در فرايند صادرات الزامى به ارائه صدور پروانه 
خروجى به نام شخص حقيقى يا حقوقى نمى باشد و خروج كاال از مبادى 
كشور، خود كفايت مى كند؛ لذا در صورت اثبات شدن خروج كاال، موضوع 

"صادرات" به عنوان شرط الزم براى پذيرش معافيت، كافى مى باشد.

وى در امر مشكالت خريد از مركزى كه فاكتور ارائه نمى نمايد گفت :در 
زمان خريد كاال كه اشخاص به هر دليل فاكتور ارائه نمى دهند، بهتر است 
به طور كلى صورت حساب غير ضميمه اسناد مالى نگرددكه در اين حالت 
%1 جريمه عدم ارائه فاكتور خواهيم داشت كه قابليت و امكان  بخشودگى 
براى آن متصور  خواهد بود. همچنين عدم ارائه فاكتور خريد، الزاماً به 
معناى برگشت هزينه آن خريد نخواهد بود و امكان اثبات معامله از طريق 
رسيد پرداخت وجه، بارنامه، رسيد انبار و .... متصور و قابل اثبات مى باشد.

دكتر على حسين پور
در رابطه با فاكتور فروش عنوان نمودند كه شماره سريال فاكتور فروش 
الزاما بايد  به طور چاپ شده و يا ماشينى باشد تا اصالت فاكتور، مورد تاييد 
سازمان قرار گيرد. همچنين در برگشت از فروش، هر چند صراحت قانون 
در مورد چاپى بودن سريال فاكتور، وجود ندارد، اما بهتر است شماره سريال 

آن هم به صورت چاپى و يا ماشينى صورت پذيرد. 
وى همچنين به اهميت آيين نامه هاى  تبصره 3 ماده 169 و تبصره 5 
ماده 169 مكرر اشاره و نكات مهم آن را بيان  نمود و خواستار بررسى و 
مطالعه دقيقتر آن  توسط جامعه حرفه اى مالى استان  بخصوص  با توجه 
به تبصره  ماده 10آيين نامه اجرايى تبصره 5 ماده 169  مكرر قانون كه 
مسئوليت صحت و اصالت و اعتبار اطالعات را با دارنده اطالعات است شد.

سيد مصطفى شامل
در بيان معافيت هاى ماده 132 قانون ماليات هاى مستقيم، به صراحت به 
اعمال معافيت واحد هاى توليدى و معدنى اشخاص حقوقى  غير دولتى 
اشاره و مدت  آن را براى مناطق كمتر توسعه يافته 10 سال و براى ساير 
مناطق 5 سال مشمول ماليات به نرخ صفر مى باشد و  همچنين به استناد 
اينكه درآمد ابرازى ناشى از فعاليت هاى توليدى و معدنى، معافيت دارند، 
لذا فروش ضايعات، ناشى از فعاليت توليدى و معدنى را  از شمول معافيت 

دانسته اند .
ايشان به معافيت هاى ديگرى كه در اين ماده پيش بينى شده از قبيل 
معافيت واحدهاى توليدى فناورى اطالعات ، افزايش نيروى كار شاغل، 
سرمايه گذارى مجدد،  واحدهاى حمل و نقل  ، بيمارستانها ، هتلها و مراكز 
اقامتى و گردشگرى اشاره نمود و در خصوص معافيت ماده 138 مكرر 
قانون مالياتهاى  مستقيم اعالم نموده اند ، هر چند ماده قانونى صراحت 

دارد  اما راهكار اجرايى آن شفاف نمى باشد.

گـذرى بر جلسه پرسش و پاسخ  قانـون ماليــات هاى مستـقـيم

در تاريخ پانزدهم دى ماه جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقايان عبداهللا ابراهيمى، 
رييس اداره درآمد سازمان تامين اجتماعى استان خراسان رضوى / على بهشتى، 
مدير حسابرسى بيمه اى سازمان تامين اجتماعى استان خراسان رضوى / رضا 
غفاريان، سرپرست گروه هاى حسابرسى بيمه اى سازمان تامين اجتماعى استان 
خراسان رضوى / مصطفى شامل / دبير كارگروه مالى و مالياتى انجمن مديران 
صنايع خراسان و مهران مرشد عضو كارگروه مالى و مالياتى و جمع كثيرى 
اجتماعى در سالن  تامين  و كارشناسان حوزه  مالى  از مديران عامل، مديران 

اجتماعات انجمن مديران صنايع خراسان تشكيل گرديد. 
در ابتداى جلسه مهران مرشد عضو كارگروه مالى و مالياتى انجمن مديران صنايع 
خراسان به طرح سواالت كارگروه پرداخت و سپس ساير مدعوين نسبت به طرح 

سواالت خود اقدام نمودند.
از نكات برجسته اى كه در اين جلسه از سوى جناب آقاى ابراهيمى  و آقاى 

بهشتى مطرح گرديد مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1 - ابالغ و تمديد بخشودگى جرايم و شرط خوش حسابى، از 16 ماه به 4 ماه 
تعديل يافته است و تاريخ شروع آن از 20/10/95 الى 20/01/96 پيش بينى مى 
گردد و در اين راستا مقرر شده است تا پيمانكاران و شركت هاى خدماتى نيز، 

شامل اين بخشودگى شوند.
2 - وثايق براى تقسيط بدهى ها  مى تواند شامل اموال غير منقول و در صورت 

امكان چك يا سفته باشد.
3 - تشكيل كميسيون تجديد نظر دوم در مشهد با توجه به پيگيرى هاى 
NGO هاى استان و حمايتهاى جناب آقاى قوامى مدير كل سازمان تامين 

اجتماعى مشهد قطعى گرديد .
4 - قابل طرح بودن اعتراض به نحوه ابالغ در كميسيون 3556 سازمان تامين 

اجتماعى استان.
5 - در مواردى كه كار به صورت سفارش انجام مى شود، اعم از آنكه فاكتور 

داشته باشد يا خير، به عنوان مشمول بيمه شناسايى مى گردد.
6 - عدم ابالغ بخشنامه 3/11 سازمان تامين اجتماعى به موسسات حسابرسى 
سازمان كه از جمله نكاتى ايرادات موسسه حسابرسى به بخشنامه فوق را مى 

توان عدم وجود تاريخ اجراى اين بخشنامه نام برد.

7 - تاييد فرم تعهد الكترونيكى براى كارفرمايان الزامى نيست و اين موضوع بر 
اساس ماده 43 قانون تامين اجتماعى كه بايد ابالغ به شخص قانونى و واقعى 
صورت پذيرد، تفاوت دارد. (غير اجبارى بودن آن توسط نمايندگان سازمان نيز 
تاييد شده است و محروميت از يك سرى خدمات سازمان تامين اجتماعى ممنوع 

مى باشد)
8 - با توجه به نگرش مثبت هيئت هاى حل اختالف و قدرت قانونى و مرجع 
هاى  هيئت  لذا  درسازمانى   شاغل  غير  نمايندگان  همچنين حضور  و  بودن 

مذكورميتواند كمك شايانى به كارفرمايان انجام دهد.
9 - آراى هيئت تجديد نظر به عنوان قرينه در هيئت هاى بدوى قابل استناد 

خواهد بود.
استنتاج سازمان  هاى  حسابرسى  در  كه  افراد  سوابق  احتساب  در   -  10
مى شوداعالم گرديد  تا ديماه 86 كليه سوابق افراد منظور شده است، اما بعد از 

آن تاريخ احتساب سوابق به سازمان ابالغ نشده است.
11 - در ارتباط با جلسه گفتگوى دولت و بخش خصوصى در آذرماه 1394مبنى 
بر اينكه رسيدگى و حسابرسى  بايد تنها براى يك سال قبل صورت پذيرد، هنوز 
ابالغيه اى از سازمان تامين اجتماعى به موسسه حسابرسى  ارائه نگرديده است.

12 - موسسه حسابرسى  بر اساس دستور 14/04/95 كه در آن نحوه رسيدگى 
مشخص مى باشد اقدام مى نمايد، هر چند كه اين دستور در تاريخ 10/10/94 

لغو شده است، اما موسسات همچنان آن را اجرايى مى داند.
13 - مزاياى غير مستمر تحت هر عنوان مانند كارانه، بهره ورى و ...اعم از نقدى 
و غير نقدى مشمول بيمه نخواهد بود، به شرط آنكه در راستى آزمايى توسط 

موسسه حسابرس، پاسخ عملكرد كارفرما صحيح باشد.
14 - ليست  متمم توسط سازمان قابل پذيرش است و نيازى به تاييد موسسه 

حسابرس سازمان نمى باشد.
در پايان اين جلسه جناب آقاى دكتر اثنى عشرى نايب رييس انجمن مديران 
صنايع خراسان و نماينده كارفرما در هيئت تجديد نظر، توضيحاتى را در مورد 
نحوه ارائه اسناد و مدارك و سوء استفاده هايى كه تحت عنوان كمك به كرفرما 

مطرح مى گردد را بيان نمودند.
 

 آراى هيئت تجديد نظر به عنوان قرينه در      
 هيئت هاى بدوى قابل استناد خواهد بود.

 تـايـيــد فـرم تـعهـد الكتـرونيـكى   
 بـراى كارفـرمايـان الـزامـى نيسـت.  

نگاهى بر جلـسه پرسش و پاسـخ
قوانين و مقررات  تامين اجتـماعى
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بررسى جزييات نرخ رشد اقتصادى كشور در شش ماهه اول 
امسال، يافته هاى مهمى براى تحليل و پيش بينى نرخ رشد 

اقتصادى در سال 1396 به همراه دارد . 

طبق گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادى در شش ماهه اول سال 
1395 برابر با 6.5 درصد بوده است و اين نرخ بدون درنظر گرفتن نرخ 
رشد بخش نفت به 4.5 درصد كاهش پيدا مى كند. اما وقتى به جزييات 
نرخ رشد كشور در شش ماهه اول امسال دقت كنيد نتايج جالبى از ميزان 

درون زا بودن و امكان استمرار اين نرخ در سال آينده بدست مى آيد . 
طبق گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادى بخش هاى مختلف 
اقتصادى از سمت عرضه در شش ماه اول امسال بدين گونه بوده است كه 
نرخ رشد گروه كشاورزى 5.9 درصد ، نرخ رشد استخراج نفت خام و گاز 
طبيعى 74.9  درصد ، نرخ رشد صنعت 3.7 درصد و نرخ رشد گروه خدمات 
5 درصد بوده است . تحليل نرخ رشد از منظر بخش هاى مختلف اقتصادى 
به خوبي نشان مى دهد كه رشد عجيب و بسيار باالى بخش استخراج 
نفت كه بيشترين تاثير ممكن را از اجراى برجام گرفته است، موتور نرخ 
رشد اقتصادى ايران در شش ماه اوليه بوده است و وقتى نرخ رشد 74.9 
درصدى را در سهم 7.4 درصدى اين بخش در توليد ناخالص داخلى كشور 
ضرب كنيد ميزان اثرگذارى بيش از 2 درصدى بخش نفت در نرخ رشد 

كلى اعالمى به خوبي نمايان مى شود . 
اما همين بررسى ها به خوبي نشان مى دهد كه نرخ رشد بخش صنعت 
به عنوان يكى از عوامل اصلى درون زا كردن و استمرار نرخ رشد براى 
سالهاى آينده كه سهم 14 درصدى نيز در توليد ناخالص داخلى دارد، بيشتر 
از 3.7 درصد نبوده است و در بخش هاى مختلف صنعت ، بخش ساختمان 

با نرخ رشد -9.7 درصد بدترين شرايط را داشته است . 
به بيان ديگر نرخ رشد اقتصادى ايران در شش ماه اول امسال تا حدود 
زيادى مديون نرخ رشد بسيار باالى بخش نفت ناشي از رفع تحريمها 
و بهبود نرخ رشد در گروه خدمات بويژه در بخش هاى حمل و نقل، 
انباردارى و ارتباطات و همچنين در بخش واسطه گرى هاى مالى است 

كه اين دو بخش نيز پس از بخش نفت از اجرايي شدن برجام بيشترين 
تاثير مثبت را پذيرفته اند.

براى پيش بينى نرخ رشد اقتصاد ايران از منظر ارزش افزوده بخش هاى 
مختلف اقتصادى در سال 1396 با توجه به ماهيت نرخ رشد كه تغييرات 
توليد ناخالص داخلى هر دوره يا هر سال را نسبت به همان دوره در سال 
قبل مقايسه مى كند، بايد به اين سوال ها پاسخ داد كه آيا امكان دارد 
بخش نفت در سال 1396 نسبت به سال 1395 همچنان از نرخ رشد بسيار 
بااليي برخوردار باشد كه همچون امسال اين نرخ بتواند موتور محرك 

استمرار نرخ رشد اقتصادى باشد ؟ 
بديهى است به دليل آنكه طبق آمارهاى منتشر شده بخش نفت ايران با 
توانمندى و درايت وزارت نفت به سرعت به حداكثر ظرفيت استخراج نفت 
خود بسيار نزديك شده است، از منظر افزايش ظرفيت ها، امكان استمرار 
نرخ رشد اقتصادى باالى اين بخش در سال 1396 بسيار نامحتمل به نظر 
مى رسد و با توجه به پيش بينى هاى اوليه از قيمت نفت در سال 1396 
از منظر افزايش قيمت نيز امكان استمرار قابل توجه نرخ رشد بخش نفت 
نامحتمل است . همين استدالل براى بخش هايي همانند حمل و نقل 
نيز كه با اجرايي شدن برجام نرخ رشد قابل توجهى نسبت به سال گذشته 

داشته اند كامال محتمل است.
در پايان بطور خالصه مى توان گفت با بررسى موتورهاى محرك ايجاد 
نرخ رشد 6.5 درصدى شش ماه اول امسال در ساختار توليد ناخالص داخلى 
از منظر بخش هاى اقتصادى ، انتظار تكرار چنين نرخ رشدى براى سال 
1396 با توجه به برون زا بودن عوامل اصلى ايجاد نرخ رشد اقتصادى 
امسال و تاثير اجرايي شدن برجام بر رشد اين بخش ها، كمى بعيد به نظر 
مى رسد و برآوردهاى اوليه همكاران ما در موسسه بامداد نشان مى دهد 
كه ايران به احتمال زياد در سال 1396 نرخ رشد اقتصادى كمتر از امسال 
را تجربه خواهد كرد كه رقم دقيقا پيش بينى واحد تحقيق موسسه بامداد 

براى نرخ رشد اقتصادى سال 1396 به زودى اعالم مى گردد.  

 سيامك قاسمى/ موسسه مطالعات بامداد

آيـا امكـان افزايـش نـرخ رشـد 
اقتصادى در سال 96 وجود دارد؟

ورود بازنشستگان به بازار كار عمدتا به ضعف هاى سازمان هاى بيمه 
اى نظير صندوق بازنشستگى تامين اجتماعى، نيروهاى مسلح، صندوق 
بازنشستگى كشورى مربوط است هر چند بايد يادآور شد در شرايط فعلى 
حدود نيم ميليون نفر از بازنشستگان در بخش هاى مختلف كشور مشغول 
به فعاليت هستند كه مهم ترين عوامل در بازگشت بازنشستگان به بازار 

كار بيشتر ناشى از:
يكم؛ بازنشستگى پيش از موعد آنان است كه بدون توجه به شرايط روحى 
و روانى آنان نسبت به بازنشستگى آنان اقدام شده است واين افراد كه 
بيشتر در رده سنى 40 تا 50 سال قرار دارند از نظر روحى از آمادگى الزم 
براى بازنشستگى و خروج زود هنگام از بازار كار برخوردار نيستند. لذا وراى 
مسائل مالى، اين افراد به دليل شرايط سنى كمى كه دارند هنوز آماده خانه 
نشينى و بازنشستگى نيستند و از اين رو بخشى از بازنشستگان كشور 
بيشتر شامل افرادى هستند كه بازگشت به كار مجدد از ضروريات سنى 

آنها تلقى مى شود.
 

دوم؛ افرادى كه بازنشسته مى شوند حدود 80 تا 85 درصد حقوق زمان 
اشتغال شان را دريافت مى كنند كه در سال هاى بعد به علت تورمى كه 
ايجاد مى شود ،صندوق هاى بازنشستگى يا ساير ارگان ها نمى توانند با 
توجه به تورم ايجاد شده حقوق اين افراد را افزايش دهند لذا وقتى افراد 
بازنشسته شوند از مزاياى حين كار آنان كاسته مى شود و اين يكى ديگر 
از عوامل بازگشت به كار بازنشستگان است به عنوان نمونه عيدى و حقوق 
امسال كارگرانى كه شاغل هستند حداقل دو برابر دستمزد تعيين شده 
است به عبارتى چيزى معادل 2.5ميليون تومان و اين در حالى است كه به 
بازنشستگان صرفا آخر ماه بين 700 تا 800 هزار تومان عيدى و دستمزد 
ماهانه پرداخت مى شود پس همين ميزان دستمزد يا حقوق ماهانه اندك 
از سوى متوليان صندوق بازنشستگى خود يكى از عوامل مهم در بازگشت 

به كار بازنشستگان است.
سوم؛ در هر سه صندوق بازنشستگى تامين اجتماعى تا نيروهاى مسلح و 
صندوق بازنشستگى كشورى رقمى كه تحت عنوان مستمرى پرداخت مى 
كنند حدود 50 تا 60 درصد از زندگى آنان را تامين مى كند پس آنان ناچار 
به بازگشت به محيط كار هستند. اين در حالى است كه اكثر بازنشستگان 
پس از 30 سال اشتغال اكنون داراى نوه و نتيجه و فرزند هستند و به نوعى 
بزرگ فاميل محسوب مى شوند پس هزينه هاى مهماندارى نيز به هزينه 
زندگى آنان اضافه مى شود. از اين رو تامين هزينه هاى زندگى براى آنان 

سخت و سخت تر خواهد شد لذا مجبور به بازگشت به بازار كار هستند.
چهارم؛ از سوى ديگر با توجه به نامساعد بودن بازار و فضاى كسب و كار 
و با توجه به دغدغه اى كه كارفرمايان ما در خصوص روابط داخلى در 
فضاى كسب و كار دارند از چندين جهت كارفرمايان به به كارگيرى نيروى 
بازنشسته راغب هستند ؛ يكى از اين داليل حقوق كمترى است كه به 
اين قشر پرداخت مى شود و دليلى ديگر دغدغه شكايت و كم تجربگى و 

شلوغى و حفظ روابط درون كار است كه معموال تجربه افراد بازنشسته در 
اين خصوص مانع هرگونه درگيرى يا شكايت و شلوغى در فضاى كسب 
و كار است كه در هر شكل آن كارفرمايان را به ادامه كار با بازنشستگان 
بيشتر راغب مى كند و دليل سوم در استقبال كارفرمايان از به كارگيرى 
بازنشستگان با توجه به تجربه بازنشستگان،باالبردن بهره ورى در فضاى 

كسب و كار و كاهش ضايعات است.
از سطوح  بازنشستگان  يادآور شد كه بخش عمده  بايد  از سوى ديگر 
مختلف علمى هستند نظير؛ بازنشسته مقاطع مختلف علمى تا موسسات 
و  پژو هشگاه هاى علمى و ارتشى و. . . در هر صورت بازنشستگى پيش 
از موعد يكى از اشتباهات فضاى عالى تصميم گيرى بود كه گمان مى 
كردند بازنشستگى پيش از موعد مى تواند باعث ايجاد فضا و بستر مناسب 
براى به كارگيرى جوانان باشد كه تجربيات اين دو دهه نشان داد اين 
اتفاق نيفتاد و آنچنان بازنشستگى پيش از موعد نتوانست باعث جذب 
و به كارگيرى نيروى جوان تر بشود. از سوى ديگر به كارگيرى نيروى 
بازنشسته انتقال تجارب را براى نيروهاى جوان تر در فضاى كسب و كار 

در بردارد كه كارفرمايان معموال از اين موضوع استقبال مى كند.

دكتر محسن ايزدخواه معاون مدير عامل پيشين صندوق تامين اجتماعى
علت ورود دوباره بازنشستگان به بازار كار
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چهار  طى  در  ايران  اقتصاد  در  بانكى  نظام  ساختار 
دهه گذشته داراى نوسانات گمانه زنى، گزارش هاى 
اقتصادى  فعاالن  از  بسيارى  اخطارهاى  و  كارشناسى 

حكايت از وجود يك تهديد در اقتصاد ايران دارد.
در حالى كه بانك ها در هر اقتصادى به عنوان يكى از 
موتورهاى رشد اقتصادى مطرح مى شوند، در شرايط 
امروز اقتصاد ايران، به عنوان يك تهديد بالقوه جلوه 
گرى مى كنند. تهديدى كه ريشه در دهه ها مديريت 

سليقه اى دارد. 

ساختار نظام بانكى در اقتصاد ايران در طى چهار دهه گذشته داراى 
نوسانات زيادى بوده است. شبكه بانكى در قبل از انقالب، داراى 
ساختار مديريتى دولتى و خصوصى بود و پس از انقالب، تمام بانك 
هاى كشور ملى شدند و در مالكيت دولت درآمدند.  در سال هاى 
اخير دوباره مديريت بانك هاى كشور به صورت دولتى و خصوصى 
درآمده است. اگرچه بحران شديد بانكى هرگز در ايران مشاهده نشده 
است، اما به نظر مى رسد بر اساس گمانه زنى هاى غير رسمى، 
اتفاقات اخير رخ داده براى نمادهاى بانكى حاضر در بازار بورس 
و اخطارهاى جسته و گريخته مسئوالن اقتصادى كشور، وضعيت 
بانكى ايران چندان اميدوار كننده نيست و حتى ممكن است در آستانه 

يك بحران قرار داشته باشد. 
نمادهاى  بازگشايى  با  كه  ها  بانك  براى  آمده  پيش  وضعيت 
بانك ملت و بانك تجارت در ماه جارى و وارد شدن زيان 4500 
ميلياردتومانى به سهامداران آن ها نمود واقعى ترى پيدا كرد، نتيجه 
سال ها مديريت غلط در بانك ها بود كه آرام آرام در حال نمايان 

شدن است. در حالى كه بانك مركزى، بانك هاى كشور را مجبور 
به ارائه صورت هاى مالى بر اساس استاندارد IFRS كرده است، 
بسيارى از سودهاى گذشته بانك ها در صورت هاى مالى جديدشان 
تبديل به زيان شده است. به گفته كارشناسان در گذشته صورت هاى 
مالى بانك ها شفاف نبوده و سودهاى موهوم اعالم مى شد و سودى 
كه اعالم مى كردند مربوط به مطالبات معوق بوده است. اما در حال 
حاضر بانك ها موظف به صورت هاى مالى شفاف، داشتن ذخيره 

مالى و عدم پرداخت سود موهوم شده اند. 
اما قصه بانك ها به همين مسئله ختم نمى شود. واقعيت اين است 
كه بخش عمده اى از مشكالت بانك ها به بدهى هاى دولت به آن 
ها برمى گردد. نگاهى كه همواره و به طور سنتى از سوى دولت ها 
به بانك ها وجود داشته و در طول يك دهه گذشته شدت بيشترى 
يافته است، اين است كه در نگاه دولتى بانك به عنوان يك خزانه و 
يك صندوق در نظر آمده است و همين مسئله منجر به شكل گيرى 
وضعيت امروز شده است. بانك تجارت يكى از بانك هايى بود كه در 
بهمن ماه و بعد از گذشت شش ماه، نماد آن در بازار بورس بازگشايى 
شد و ضرر 1500 ميلياردتومانى را به سهمدارانش تحميل كرد. نمودار 
زير بيانگر وضعيت مطالبات و رشد چشمگير اين مطالبات در سال 

هاى اخير است. 
نمودار بررسى مطالبات بانك تجارت از دولت، بانك مركزى و ديگر بانك ها و موسسات 

مالى(به نقل از خبر گزارى تابناك)

پرتگاه لبه ى  ايرانى در  بانك هاى 
طوفان اقتصاد ايران را در مى نوردد؟

مشكل ديگر كه دامن گير بانك هاست و زمينه ساز ايجاد ذهنيت 
شكل گيرى يك بحران در اقتصاد كشور شده است، به مسئله دارايى 
هاى سمى بر مى گردد كه بخش عمده اى از دارايى هاى بانك 
هاى تجارى را تشكيل مى دهد. اصطالح دارايى هاى سمى به آن 
دسته از دارايى هاى مالى گفته مى شود، كه قابليت نقدشوندگى آنها، 
از دست رفته و بازار ثانوى براى معامله آنها نيز بدليل كمبود تقاضا، 
ديگر موجود نيست. حتى در مواردى معموًال بازارى براى خريد و 
فروش اين دارايى ها موجود نمى باشد و نگهدارى اين نوع دارايى ها، 
به معناى ضرر قطعى تلقى مى شود. سرمايه گذارى هاى عظيمى كه 
در پروژه هاى ساختمانى در طول يك دهه گذشته انجام شده است 

از نمونه هاى بارز اين نوع از دارايى هاست. 
در كنار تمام اين ها مسئله سود بانكى است؛ سود بانكى كه در 
مقايسه با نرخ تورم و نرخ بازده سرمايه گذارى در كشور هيچ توجيهى 
ندارد و به نظر مى رسد رقابت شكل گرفته در جذب سپرده هاى 
مردم، نه به عنوان يك مشكل بلكه به عنوان يك راه حل در دستور 
كار بانك ها قرار گرفته است و خود نه به عنوان يك علت بلكه به 
عنوان يك معلول زمينه ساز عميق تر شدن بحران بانك ها شده 
است. بانك ها به  طرق مختلف از صندوق هاى سرمايه گذارى گرفته 
تا طرح هاى مناسبتى، قانونى كه البته توافق خودشان عنوان مى شد را 
دور مى زنند.  به گزارش ايسنا، صندوق هاى سرمايه گذارى اين روزها 
آن قدر در شبكه بانكى قدرت گرفته اند كه قائم مقام بانك مركزى از 
آنها به عنوان فرزندان بانك ها ياد مى كند. سودهايى كه عموما باالى 
20 درصد از طريق اين صندوق ها به مشترى پرداخت شده و تا 22 

درصد هم مى رسد. 
اگر چه براى سپرده هاى يك ساله بايد سود 15 درصد باشد، اما 
اين روزها تحت عناوين مختلف به ويژه به بهانه دهه فجر شرايط 
ويژه اى براى سپرده هاى بانكى تعيين مى شود تا جايى كه در برخى 
از آنها حساب سپرده مدت دار با سود 22 درصد باز مى شود. از اين 
دوره بگذريم برخى ديگر سود 20 درصد و 22 درصد را براى سپرده 
پيشنهاد مى كند به شرط آنكه اگر حداقل مبلغى كه در اين حساب 
قرار مى گيرد پنج ميليون و يا 10 ميليون به باال باشد. اين در حالى 
است كه تا همين چند ماه پيش يا حسابى با سود باالى 15 درصد 
وجود نداشت و يا حداقل مبلغ براى دريافت چنين سودى حداقل 

100 تا 200 ميليون تومان و حتى باالتر بايد بود. 
موسسه انگليسى دارين انلتيك طى گزارشى از نظام بانكى ايران 
نوشت: سال ها دورى از سيستم مالى بين المللى موجب شده تا اكثر 
بانك هاى ايرانى با كنترل هاى مديريتى ضعيف و سيستم هاى فن 
آورى اطالعات غير پيشرفته و اعمال حسابرسى و نظارتى ناكارآمد 
مواجه باشند. اين گزارش افزود عدم توانايى در باز پس گيرى وام 
هاى پرداخت شده و كوچك بودن اندازه بانك هاى ايران باعث 
شده تا در شرايطى كه اقتصاد ايران در مسير توسعه و رشد قرار دارد، 

توانايى بانك ها در پاسخگويى به درخواست ها محدود باشد. اين 
موسسه هشدار داد ايران به جاى رشد بخش بانكى، ممكن است با 

يك بحران بزرگ بانكى در طى 3 تا 4 سال آينده مواجه شود. 
و البته در پايان به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه به طور كلى به نظر 
مى رسد كل سيستم پولى و مالى كشور در يك شرايط بحرانى به سر 
مى برد. عبدالناصر همتى، رئيس كل بيمه مركزى امروز و در مراسم 
افتتاح بيمه زندگى خاورميانه خبر از وجود يك مشكل ريشه اى ديگر 
در سيستم پولى و مالى كشور داد؛ وى با اشاره به مشكالت اقتصادى 
صندوق هاى بازنشستگى در كشور اظهار داشت: متأسفانه نظارتى بر 
صندوق هاى بازنشستگى نيست و به نظر من پس از معضل بانك ها 
معضل بلندمدت اقتصاد ما صندوق هاى بازنشستگى هستند و اگر در 
بحث نظارت اين صندوق ها بخواهيم وارد شويم دولت در آخر به 

بيمه مركزى خواهد رسيد. 

به نظر مى رسد، مشكالت بانك ها در اقتصاد ايران بايستى به عنوان 
يك اولويت در دستور كار قرار گيرد و پيش از آن كه منجر به شكل 
گيرى بحران هاى اجتماعى و اقتصادى فاجعه بار شود، براى حل آن 
در باالترين سطوح اجرايى و برنامه ريزى كشور فكرى شود. بدهى 
هاى دولت به بانك ها، وجود دارايى هاى سمى، عدم شفافيت مالى 
و عدم مديريت بهينه، از مهم ترين مشكالتى است كه شبكه بانكى 
كشور با آن روبروست و همين مسئله زمينه ساز رقابت بانك ها در 
جذب سپرده ها در جهت سرپوش گذاشتن بر مشكالت امروزشان 

شده است.  
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خشونت پديده اى تاريخى است كه در ادوار گذشته نيز وجود داشته است . اما عليرغم پيشرفت هاى روزافزون 
بشرى اين پديده هنوز هم پا برجاست وفارغ از مليت ، نژاد ، طبقه اجتماعى وحتى ميزان توسعه يافتگى كشورها 
همچنان خشونت جزئى از زندگى روزمره شده است . خشونت هرچندپديده اى تاريخى است ليكن يك پديده 
اجتماعى نيز مى باشد،اگرچه ميزان وشدت آن در كشورها و حتى در فرهنگ هاى گوناگون متفاوت مى باشد 

اما بعنوان يك پديده چند بعدى هم علت وهم معلول بسيارى از آسيب هاى اجتماعى است. 
عوامل مختلفى باعث استرس و خشونت درمحيط كار ميگردد ولى با كمى اغماض ميتوان عوامل ذيل را موثرتر 
در بروز خشونت شغلى دانست : ويژگيهاى نقش، روابط كارى، ساختار و جو سازمانى.در اين باره پژوهشگران به 
ويژه با استفاده از نظريه نقش سعى كرده اند مسايل مربوط به استرس را شناسايى كنندو دريابند كه فشار هاى 
ناشى از نقش تا چه اندازه در پديد آمدن استرس شغلى تاثير دارند بنابراين در نتيجه اين پژوهش ها چهار نوع 

ويژگى براى نقش برشمرده اند .
1) ابهام نقش   2) كمبارى نقش   3) گرانبارى نقش    4) ناسازگارى نقش

-  خشونت در محل كار، انواع متفاوتى دارد كه به طور كلى مى توان آن را در دودسته كالمى و فيزيكى قرار داد
- خشونت كالمى :

خشونت كالمى غالبا شامل رفتار بد كالمى كارمندان نسبت به يكديگر يا سوء استفاده از قدرت شان است. اين 
خشونت دربرگيرنده انواع تهديد، تحقير، آزار و اهانت به ديگران است. اين نوع رفتارها باعث ايجاد احساسات بد 
در افراد مى شود. خشونت در محل كار موضوعى است كه اگر جلوى آن گرفته نشود، الگوى رفتارى نامناسب 
ايجاد مى كند. البته رفتار تند وتيز رئيس سازمانى را مادامى كه توهين آميز نباشد نمى توان به خشونت تعبير 
كرد. چراكه مديران سازمان ها به دنبال بيشترين كارايى سازمان شان هستند اما گاهى اوقات برخى مديران از 

قدرت شان سوءاستفاده و با كارمندان شان بدرفتارى مى كنند. 
گاهى اوقات برخى از رفتارهاى خشونت آميز با سرو صدا انجام مى شود و اكثر مواقع فردى كه چنين رفتارى 
دارد در انتها خودش متضرر مى شود. اگر مدير سازمانى باشد بتدريج كارمندان اليق و خوب خود را از دست 
مى دهد و اگر هم كارمند باشد، موجبات اخراج خود را فراهم مى كند. اما بيشتر مواقع خشونت هاى موجود در 
محل كار هوشمندانه تر و بدون سرو صدا صورت مى گيرد. مثال فردى كه دست به چنين خشونتى مى زند، ظاهرا 
رفتار بسيار محترمانه اى دارد، به طورى كه اطرافيانش به او اعتماد دارند و احترام مى گذارند اما او از اعتمادشان 
سوءاستفاده كرده و به آنها خيانت مى كند. در برخى موارد، قربانى حتى متوجه نمى شود چه اتفاقى افتاده است. 
ممكن است فردى كه دست به خشونت عليه ديگران مى زند فردى بسيار باهوش و متمركز روى كارش باشد و 
گاهى اوقات به موفقيت هايى نيز دست پيدا كرده باشد. مثال ارتقا يافته و مورد احترام مديران قرار گرفته و نقش 
مهمى در محل كار به عهده او گذاشته شده باشد. چنين فردى براى آزار رساندن اطرافيان خود و كارمندان ديگر 
قدرت عمل بهترى پيدا مى كند و مى تواند ديگران را تهديد به اخراج و زندگى كارى شان را به جهنم تبديل كند.

-خشونت فيزيكى :
خشونت در محل كار فقط به خشونت هاى كالمى خالصه نمى شود، بلكه خشونت فيزيكى مانند ضرب و جرح، 
تحت تعقيب قرار گرفتن و تيراندازى را هم دربرمى گيرد. به طورى كه در برخى از كشورها آمار خشونت فيزيكى 
در محل كار بسيار باال گزارش شده است كه متاسفانه به طور معمول بيشتر موارد  بدون گزارش باقى مى ماند. 

تاين خشونت ها در هرجا و هر زمانى ممكن است رخ دهد و تقريبا هيچ كس در امان نيست.
ون
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اللـه محمـدى
عضو كار گروه ارتقاء سالمت كار انجمن مديران صنايع خراسان

به ياد داشته باشيم :
- خشونت در هردو صورت بر زندگى و كار افراد تاثير گذار بوده و اين روند 
در دراز مدت به طور فزاينده اى منجر به كاهش تعداد روزهاى كارى مفيد، 
افزايش هزينه هاى مربوط به باالبردن ضرايب ايمنى در محيط كار، توان 
بخشى طوالنى مدت پس از مواجهه با خشونت و هزينه هاى اجتماعى 

غيرمستقيم است.
- خشونت در محيط كار زمانى روى مى دهد كه  فرد در شرايط مرتبط با 

شغل خود مورد سوءرفتار، تهديد يا آزار قرار مى گيرد.
- تاثيرات منفى حاصل از خشونت، فقط محدود به محيط كار نخواهد 
بود بلكه از محيط كار به منزل، جامعه و زندگى اجتماعى فرد قربانى نيز 

تسّرى مى يابد.
- حتى بهترين محيط هاى كارى ممكن است گرفتار خشونت شده و 
موضوعات ناخوشايندى را موجب شود. بنابراين تا جايى كه امكان دارد 
نبايد محيط كار استرس آور باشد. رفتار مديران واحدهاى كارى نيز در به 

وجود آوردن يا خنثى كردن خشونت بسيار موثر است.

قوانين و مسئوليت ها :
1 - دولت : 

تكنيكى  و  فنى  اطالعات  از  فوق  اهداف  به  نيل  منظور  به  بايد  دولت 
كارفرمايان و كارگران مرتبط با مشاغل فوق استفاده نموده و در اين راستا 
از ديدگاه ها، دانش و مهارت بازرسان بخش ايمنى و بهداشت حرفه اى 

نيز بهره الزم را ببرد . 
2 - كارفرمايان و مديران :

كارفرمايان بايد محيط كارى عارى از خشونت و استرس را فراهم نموده 
و در اين راستا ضمن مشورت با كارگران و يا نمايندگان آنها، راهكارهاى 
مناسب براى كاهش استرس و حذف خشونت در محيط كار را ارايه نمايند 
. همچنين بايد به منظور نيل به اهداف فوق از برنامه هايى كه به منظور 
آموزش و ارايه اطالعات به كارگران و كاركنان پيرامون استرس و خشونت 

در محيط كار برگزار مى شود حمايت نمايند .
3 - كارگران و كاركنان

كارگران و كاركنان بايد از تمام راهكارهاى منطقى كه به منظور كاهش و 
حذف مخاطرات وابسته به خشونت و استرس در محيط كار ارايه مى شود 

آگاهى يابند اين راهكارها عبارتند از:
الف ) ارزيابى دوره اى به منظور كاهش خطرات با استفاده از روش هاى 

حفاظتى
ب ) حمايت و تشويق كارفرمايان و مديران به منظور ايجاد راهكارهاى 

مناسب براى كاهش استرس و حذف خشونت در محيط كار
با  همكارى  و  كاركنان  و  كارگران  براى  آموزشى  دوره هاى  توسعه  ج) 
كارفرمايان و مديران در طراحى و ساماندهى دوره هاى آموزشى به منظور 

كاهش استرس و حذف خشونت در محيط كار.
4 - جامعه

جامعه و مشتريان نقش مهمى را در هنگام بررسى خشونت و استرس در 
محيط كار دارا بوده و به منظور رسيدن به اهداف ذيل مدنظر قرار مى گيرند:
الف ) باالبردن سطح آگاهى نسبت به خطرات، استرس و خشونت در 

محيط كار
ب ) توسعه روش هاى كاهش استرس و حذف خشونت در محيط كار

پ ) توسعه آموزش به منظور كاهش استرس و حذف خشونت در محيط 
كار

ت ) تبيين ساختارهاى حمايتى براى ممانعت از تكرار حوادث ناشى از 
استرس و خشونت در محيط كار

مديريت استرس و خشونت در محيط كار :
به منظور مديريت استرس و خشونت در محيط كار راهكارهايى شامل 

اصول زير ارايه مى شود:
الف) تمامى داليلى كه منجر به استرس و خشونت مى شوند بايستى تجزيه 

و تحليل شده و براى هر موقعيت از راهكار مناسبى استفاده گردد.
ب) امكانات حفاظتى بايستى مهيا شده و در مكان هايى كه اجراى آنها 

امكان پذير است مورد استفاده قرار گيرد.
ج) راهكارهاى كوتاه مدت و طوالنى مدت  شناسايى شده و در سريعترين 
زمان ممكن ساماندهى گردد. همچنين به منظور دستيابى به اهداف قابل 
دسترسى، اين عمل بايد در طول چهارچوب زمانى مورد توافق، انجام پذيرد.
براى هر چه بهتر انجام يافتن روش هاى مديريت به منظور كاهش استرس 

و حذف خشونت در محيط كار انجام موارد ذيل ضرورى مى باشد:
1 - حمايت

دولت، كارفرمايان، كارگران و نمايندگان آنها بايد به طور فعال در تهيه 
راهكارهايى به منظور كاهش استرس و حذف خشونت اقدام نمايند.

اين راهكارها عبارتند از:
الف) افزايش خشونت و استرس در محيط كار به عنوان خطرى بزرگ براى 

ايمنى و بهداشت،  بهره ورى و كار مناسب مطرح مى گردد 
ب) كنترل تمامى اشكال استرس و خشونت در مشاغل خدماتى با حمايت 

دولت
2 - آموزش

در مشاغل  كار  در محيط  و حذف خشونت  استرس  منظور كاهش  به 
خدماتى، آموزش هاى الزم بايد توسط كارفرمايان در مشاركت با كارگران يا 

نمايندگان آنها صورت پذيرد.
عالوه بر آموزش هاى فوق كه براى تمامى كارگران و كاركنان انجام مى شود 
، سرپرستان و مديران نيز همانند كارگران و كاركنان بايد آموزش هاى الزم 

را دريافت نمايند.
3 - ارتباط موثر و كارا

ارتباط موثر و كارا بين فرد با جامعه و مشتريان از يك سو و كارفرمايان و 
سرپرستان از سوى ديگر مى تواند به طور فزاينده اى در كاهش خطرات 

استرس و خشونت درمحيط كار موثر باشد
4 - ايمنى

به منظور كاهش استرس و حذف خشونت، ايمنى بايد با توجه به موارد ذيل 
مطرح گردد:

الف) انواع خطرات مشخص گردد.
ب) بايد در مكان هاى خطرناك دوربين و سيستم هشدار نصب شود.

كارفرمايان بايد در مشورت با كارگران و يا نمايندگانشان، آنها را به تمرينات 
 (relaxation) ورزشى، تغذيه مناسب، خواب كافى، تكنيك هاى تن آرامى
و استفاده مفيد از اوقات استراحت تشويق نمايند. الزم به ذكر است كه 
تقابل بين مسايل كارى و خانوادگى اغلب مى تواند ايجاد استرس نموده 
و بيمارى زا باشد، بدين منظور مهيا كردن سازوكارهايى به منظور تعديل 
تقابل مسووليت هاى كار و خانواده نظير انعطاف پذيرى زمان كار، وجود 
مهدكودك در محيط كار و ... مى تواند به كاهش استرس و خشونت در 

محيط كار كمك نمايد.
5 - مشاوره و توان بخشى

مشاوره بايد در دسترس كليه كارگران بوده و فردى كه دچار استرس است 
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و براى تحمل مسايل و مشكالت نياز به كمك دارد از خدمات مشاوره 
بهره مند گردد همچنين كارفرمايان در مشاركت با كارگران و يا نمايندگان 
آنها بايد در تمام دوره هاى توان بخشى و بازآموزى از آنان حمايت نموده 
و پس از اتمام اين دوره، كارگران فوق را تشويق به بازگشت به محيط 
كار نمايند. البته كارفرمايان و مديران بايد توجه داشته باشند كه اينگونه 
كارگران و كاركنان در ابتداى ورود به محيط كار از استرس به دور نگه 

داشته شوند

روش هاى پيشگيرى

برخى از توصيه هاى زير در پيشگيرى از خشونت تاثير بسزايى 
دارد:

1ـ اتخاذ برنامه هاى پيشگيرانه
بايد برنامه و قانون جامعى در اين خصوص تدوين كرد و با صراحت تمام 
اعالم شود كه سازمان هيچ نوع خشونتى را تحمل نمى كند و با هر نوع 
خشونت و خاطى برخورد قاطع و قانونى خواهد شد. اين برنامه بايد به تمام 
كاركنان، حتى در بخش مديريتى، اعالم شود. همچنين بايد به شكايت ها 
توجه كامل شود و جلوى هر نوع خشونتى گرفته شود و اگر كسى قربانى 

خشونتى شد، از او حمايت شود.
2ـ برگزارى كالس هاى آموزشى

كاركنان از باالترين تا پايين ترين سطح كارى بايد آموزش ديده و متوجه 
عواقب بد خشونت شوند. آنها بايد بياموزند براى رسيدن به اهداف شان 

بهترين راه گفت وگوست و هيچ كس حق توهين به ديگرى را ندارد.
3ـ باز بودن خط ارتباطى

مديران و كاركنان بايد بتوانند هر زمان كه الزم باشد با يكديگر به گفت وگو 
نشسته و از مشكالت مربوط به كار بدون هيچ ترس و نگرانى صحبت 
مخرب  فروخورده  خشم هاى  گرفتار  كمتر  كاركنان  رفتار  اين  با  كنند. 

مى شوند.
4ـ دامن نزدن به كشمكش

كارهاى گروهى معموال روابط بين كاركنان را بسيار افزايش مى دهد و 
همين موضوع ممكن است موجب بروزتنش و اختالف ميان اين گروه ها 
شود. مديران اين بخش ها بايد با سرپرستى مناسب جلوى بزرگ شدن 
اختالفات را بگيرند نه اين كه با جانبدارى و نظرات غيرمنصفانه شرايط را 

بدتر كرده و به خشونت بكشانند.
5ـ  پذيرش تفاوت هاى فردى

بايد كاركنان به اين موضوع كه تفاوت هاى فردى باعث پيشرفت يك 
محيط كارى مى شود آگاه باشند. اگر قرار باشد همه مانند يكديگر فكر 
كنند، نمى توانند با عقايد تازه و نو آشنا شوند و هر كس بايد به عقايد 

ديگرى احترام بگذارد.
6ـ  توجه نشان دادن به كاركنان و عاليم احتمال بروز خشونت

ممكن است كارمندى گرفتار مشكالت روحى يا خانوادگى يا مصرف مواد 
او بخوبى  از  انجام داده  برابر كارى كه  باشد. شايد هم در  مخدر شده 
قدردانى نشده و ارتقا نيافته باشد يا احساس كرده باشد به دليل تعديل نيرو 
ممكن است عذر او خواسته شود. تمام اين موارد او را پر از احساسات منفى 

و خشم مى كند. مديران بايد به تك تك كارمندان خود توجه يكسانى نشان 
دهد و از آنها در مواقع عملكرد خوب قدردانى كند.

براى تشخيص زودهنگام احتمال خشونت بايد به اين عاليم كه برخى از 
آنها در زير عنوان شده است توجه نشان داد:

شكايت دائم درخصوص اين كه نسبت به او بى انصافى شده
سرزنش ديگران

تغيير ناگهانى در رفتارو دل به كار ندادن
گفتن عباراتى توهين آميز درخصوص مافوق ها و برايشان اتفاق هاى بد 

آرزو داشتن
غيبت هاى مكرر

استفاده از شوخى هاى نامناسب
مصرف مواد مخدر

صحبت با خود
مشكالت مالى داشتن و در عين حال اميدى به افزايش حقوق نداشتن

تهديد هاى مستقيم و غيرمستقيم كردن
افسردگى ناگهانى و انجام ندادن وظايف

ناتوانى در كنترل احساسات، خشمگين شدن ناگهانى، ناسزا گفتن و درها 
را محكم بستن

اگر كارمندى يكى يا چند مورد از عاليم فوق را از خود نشان داد بايد از 
طريق مشاوره با او گفت وگو كرد و رفتارى حاكى از دلسوزى و توجه به او 
نشان داد. به اين ترتيب احتمال اين كه او دست به كارهاى خشونت آميز 

بزند به حداقل مى رسد.

توصيه هايى به ديگر كارمندان
در برابر كسانى كه احتمال مى رود رفتارهاى خشونت آميز از خود بروز 
دهند قاطعانه رفتار كنيد و در عين حال آنها را تحريك نكنيد. اگر مجبور 
هستيد در موردى با يكديگر كار كنيد، سعى كنيد ماليم و خونسرد و البته 

محكم باشيد.
از جرو بحث هاى بيهوده پرهيز كنيد. برخى از كارمندان به دنبال بهانه براى 

پرخاشگرى هستند.
هنگام باال گرفتن اختالفات با كمك مدير خود مشكل را حل كنيد و هرگز 

از صحبت با مافوق خود در خصوص مشكل ترسى به دل راه ندهيد.
جلوى  و  كنيد  گزارش  مافوق خود  به  را  مراتب  ديدن،  آزار  به محض 
خشونت بيشتر را بگيريد و اگر به نتيجه الزم نرسيديد موضوع را به طور 
قانونى حل كنيد حتى اگر به قيمت از دست دادن كارتان تمام شود. هرگز 

نبايد تحت خشونت و آزار و اذيت كار كنيد.

درباره ركود اقتصادى حاكم بر جامعه امروزى ايران ، مى شود ساعت ها نشست 
و عوامل بى شمارى را درباره علل آن برشمرد؛ از جمله تحريم ها، توطئه هاى 
نفتى و  برنامگى هاى دولت و سوءمديريت درآمدهاى  داخلى و خارجى، بى 
سياست هاى اقتصادى كالن ، سوءمديريت بانكها و نهادهاى پولى داخل و خارج، 
و فسادهاى ادارى، البى ها و مافياهاى اقتصادى از سوى نهادهاى غيراقتصادى، 
موانع قانونى مقابل كارآفرينى (نظير افزايش ماليات، افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى و افزايش دستمزد) و ... و ... . و البته هنوز مى توان به فهرست اين عوامل 
بيرونى افزود و تقصير ها را بيشتر برون فكنى كرد و منتظر شد، مقصرها تغيير 
رفتار دهند و جهت تغييرات، رو به گذشته عوض شود كه دوباره بخت هاى 
خوش، تكرار شوند.  اما خبر بد آن است كه ماهيت ريشه اى ركود حال حاضر 
كوچكترين ارتباطى به عوامل باال ندارد و سر و سامان گرفتن عوامل فوق صرفًا 
مى تواند كمك كند بسترى الزم براى يافتن راه گذر از اين دوره فراهم شود و 

بر سختى اين گذار نيافزايد.  
شايد بشود تا حدودى تقصير را گردن كسانى انداخت كه انعطاف و عادت به 
"متغير بودن جهان" را به ما نياموخته اند و خود را نيز آماده ى تغييرات مداوم آن 

نكرده اند؛ اما اين نيز دردى را دوا نمى كند.
پس چاره چيست؟

در كتاب مشهور "عادت هشتم مردمان موثر" دكتر استيون كاوى به نقل از پيتر 
دروكر ( يكى از بزرگترين متفكران مديريت امروزين ) مى خوانيم: "ما شاهد مهم 
ترين دگرگونى هاى تاريخ بشرى هستيم. در ظرف چند صدسال، وقتى تاريخ 
زمانه ما از چشم انداز درازمدت نوشته مى شود، مهم ترين رخدادى كه آن تاريخ 
نويسان با آن رويا رو خواهند شد، احتماال فنآورى ارتباطات و گردش اطالعات 
نيست! اينترنت و تجارت الكترونيك نيست! آن واقعه، تغيير بى سابقه در وضعيت 
بشر است. براى نخستين بار به معناى واقعى كلمه، رشد عظيم و سريع شمار 
افراد، حرف اول را مى زند. براى نخستين بار، آنان بايد امور خودشان را اداره كنند؛ 

و جامعه اصال براى اين امر اصًال آماده نيست!"
براى درك پيام ژرف و پيامبرگونه دروكر الزم است به 8 دوره تاريخ تمدن نظرى 

بياندازيم: 
1. دوره اول : عصر اقتصاد "شكار و جمع آورى" {حدود 300 هزار سال پيش}
براى لحظه اى تصور كنيد كه گامى در زمان به عقب گذاشته و شكارچى/

گردآورنده غذا هستيد. هر روز با تير و كمان يا سنگ و چماق براى گردآورى 
غذاى خانواده از محل زندگى خود بيرون مى رويد. براى بقا، اين تنها چيزى است 
كه تاكنون به آن پى برده، ديده  و به انجام رسانده ايد. ثروت در اينجا يعنى قدرت 
و مهارت و توانايى هاى بيشتر براى شكار و گردآورى غذا و ايمن نگه داشتن 
و حفظ سرپناه خانواده. مرد شكارچى/گردآورنده بايد براى سير كردن شكم هر 

اقتصـادى  ركــود  مـاهيـت 
امــروزه جهــان چــيست؟

يك نفر از اهل خانواده اش، يك قلمروى 10 كيلومتر مربعى را تحت سيطره و 
كنكاش خود نگاه دارد.

2. دوره دوم : عصر "دامپرورى و كوچ نشينى" {حدود 40 هزار سال پيش}
حال در نظر مجسم كنيد فردى نوآور دريافته كه با دست آموز كردن حيوانات 
وحشى و به خدمت گرفتن آنها مى تواند خيلى راحت تر رفاه و سيرى و امنيت را 
به دست آورد. كافى است مهارت نگه دارى براى باركشيدن وسوارى از چارپايان، 
حفط امنيت از طريق گرگ هاى دست آموز و پرورش گوشت مورد نياز از طريق 
نگهدارى انواع دام وطيور را به دست آورد. ديگر نياز نيست او تا زمانى كه توان 
شكار كردن دارد عضو ثروتمند جامعه اش خطاب شود و پس از ناتوان شدن 

جسمى طفيلى محسوب تلقى گردد.
در اين دوره فرد داراى مهارت شكار در مقابل دامپرور كوچ نشين، شخصى ضرر 
كننده ديده مى شود؛ چون حاصل كار او حداقل 7 برابر بيشتر از شكارچى است. 
رفته رفته قبيله هاى عصر شكار ترجيح مى دهند عضو طايفه بزرگتر دامپروركوچ 
نشين شوند و شكارچيان به تدريج بى مشترى و بدون خواهان باقى مى مانند 
و رفته رفته از دور خارج مى شوند. اين دقيقا اتفاقى است كه در اوايل تاريخ ما 
رخداد و %90 شكارچيان ورشكست كردند و مجبور شدند شغل خود را رها كنند؛ 

يا مهارت جديد را يادبگيرند و يا منقرض شوند.
3. دوره سوم : عصر "كشاورزى و سكونت ثابت" {حدود10 هزار سال پيش}، 

حال مجسم كنيد شما در اقتصاد دامپروى و كوچ نشينى زندگى كرده ايد و بزرگ 
شده ايد؛ فردى نزد شما مى آيد  و سعى دارد به شما چيزى بياموزد كه به آن 
"كشاورزى" مى گويند.  به نظرتان پاسخ شما چه خواهد بود؟ او را مى بينيد كه 
از خانه بيرون مى رود، زمين را مى شكافد، بذرهايى در آن مى پاشد، اما شما جز 
خستگى چيزى نمى بينيد. باز او را مى بينيد كه به زمين آب مى دهد و علف 
هاى هرز آن را وجين مى كند و باز هم شما جز خستگى، حاصلى ديگر نمى 
بينيد كه فورى سيرتان كند. سرانجام بعد از هفته ها محصولى عظيم را مى بينيد 
و متوجه مى شويد حاصل كار او به عنوان كشاورز چندين برابر بيشتر از محصول 
كار شماست و شما در مى يابيد اين يكى از بهترين كارهاست. ديگر الزم نيست 
بار سفرهاى طاقت فرساى كوچ نشينى و يافتن مراتع و علوفه را به جان بخرم. 
شما چه كار مى كنيد؟ احتماال به خود مى گوييد حتى اگر بخواهم اين كار را 
انجام دهم نمى توانم! چون من مهارتها و ابزارهاى سكونت ثابت و كشاورزى را 
ندارم! اكنون ثروت و قدرت كشاورز چنان است كه او توانايى كافى براى تشكيل 
خانواده بزرگتر و محيط سكونت امن تر و آسايش و رفاه بيشتر را دارد. مى تواند 
طايفه را به اجتماعى بزرگتر تبديل كند كه مزاياى بسيار بيشترى دارد و نيازهاى 
بيشترى را در سينرجى اجتماعى (يك سيستم اقتصادى تكامل يافته تر) فراهم 

كند. در اينجا ثروت يعنى زمين و تصاحب قلمرو معنى خاصى مى يابد. 

سيد سعيد ظريف حسينيان
سازمان تراپيست و مشاور مديريت
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4. دوره چهارم : عصر "تجارت و صنايع سنتى" 2 هزار سال پيش}
چند نسل مى گذرد و به اين ترتيب سيستم هاى اجتماعى/اقتصادى با نام خرده 
تمدن هاى كوچك به تمدنهايى پيشتاز و تاثير گذار تبديل مى شوند. ديگر در 
اين سيستم هاى اجتماعى/اقتصادى ، انسان ها براى تأمين انواع ملزومات شان 
نيازمند مهارتهاى پيچيده تر و تخصصى تر مى شوند. نظير انواع مهارت هاى 
خانه سازى و كارگاه هاى ابزار سازى و ساخت وسايل زندگى و خانه و ... . 
همچنين انسان ها در مى يابند كه هر منطقه اقليمى داراى محصوالت و هنرها 
و سوغات خاص خود است كه در آن منطقه به وفور يافت مى شود و در ديگر 
مناطق خواهان زيادى دارد و به اين ترتيب مفاهيم تجارت و اقتصاد بين فرهنگ 
ها و تمدن هاى مختلف شكل پيچيده تر، اما موثرترى به خود مى گيرد. حال اگر 
شما خانواده اى كشاورز در دهكده اى باشيد، با ديدن زندگى پر تجارت و كارگاه 
هاى صنعتى شهرهاى باستان، در مى يابيد كه اينها تقريبا چندين برابر بيشتر از 
شما در رفاه و آسايش و درآمدزايى به سر مى برند. كشاورز اين دوران از گاو آهن 
و داس و ابزارى جديد براى كشاورزى اش استفاده مى كند و الاقل 90 درصد 
كشاورزان سنتى از تعدادشان كم مى شود و مجبور مى شوند مهارتهاى جديد 

صنعتگرى و تجارت را بياموزند. 
همچنين در پى تنش ها و نزاع ها، اين قاعده بارها و بارها به اثبات مى رسد كه 
هر تمدن داراى تكنولوژى و ثروت بيشتر،  از امنيت و تضمين بقا و اهرم چانه زنى 
سياسى اقتصادى بيشترى نسبت به رقباى منطقه اى خود برخوردار است. در اين 

دوران سيم و زر (كاالى قابل تبادل) معناى ثروت و قدرت مى يابد.
5. دوره پنجم : " عصر توليد انبوه و ماشينى" قرن 18، 

پيشتاز" در عصر  اقتصادى/اجتماعى  "سيستم هاى  از اصطالح  از آن جهت 
"تجارت و صنايع سنتى" نام بردم كه دقيقا همين كاركرد را در عصر هاى 
معاصر به ياد بياورم كه ديگر سيستم هاى اجتماعى/اقتصادى پيشتاز و نوين به 
نام شركت ها و سازمان ها توانستند به همين سياق، تحوالت بنيادين ديگرى را 
در ايجاد قواعد جديد تجارى و اقتصادى بيافرينند. در قرن18 مى بينيم كه ماشين 
بخار توليد شده و فارغ از نيروى انسانى ُكند و گران مى تواند دوران صنعتى و 
توليد انبوه را رقم بزند. تا اين دوران همواره معضل جوامع بزرگ اين بوده كه 
عرضه هر محصولى كمتر از تقاضاى آن بوده است. بنابراين بهترين پاسخ نوآورانه 
استفاده از پارادايم و دانش عصر جديد بود. در بازه ى تاريخى قرن 19 ميزان 
عرضه به تقاضا نزديك مى شود. اتفاقى كه در جامعه مى افتد آن است كه حاال، 
اعضاى جامعه ى كارخانه اى، پول كافى به دست مى آورند كه بچه هايشان را 
به مدرسه و مهارت آموزى بفرستند و فرصت هاى بزرگى به آنان بدهند. تاجر 
و صنعتگر سنتى به سختى زندگى مى گذراند اما رفته رفته انسان اين عصر به 
آن سمت كشيده مى شود كه فرايند دشوار آموزش و مهارت آموزى را پشت 
سر بگذارد و متخصصى با مهارت هاى ويژه عصر جديد شكل گيرد. حال اگر 
شما صنعتگرى سنتى باشيد مى بينيد كه كارخانه اى شكل گرفته كه بهره ورى 
محصوالتش تقريبا چندين برابر محصوالت مشابه شماست. ديده مى شود كه 
آنها به كمك خط مونتاژ، مواد خام مورد نيازشان را مورد بهره بردارى قرار مى 
دهند. كارايى بسيار زيادى وجود دارد. بهره ورى عصر صنعت 10 ها برابر عصر 
سنتى است و اگر يك روزى بهره ورى شما 10 ها برابر عصر كشاورزى بود 
حاال مى بينيد كه كارخانه اى به پا شده و توليدش 10 ها برابر دسترنج خانواده 
شماست! شايد حسادتتان گل كند در مذمت كاالى ماشينى سخن ها بگوييد و 
شايد هم بترسيد. ولى پارادايم دوران جديد كارش را مى كند و به تاثيرات اش 
ادامه مى دهد. در اين دوران، تجهيزات و سخت افزار ها مترادف ثروت بوده اند. 

6. دوره ششم : عصر "مديريت علمى و كيفيت محصول" دهه 60 ميالدى،
رفته رفته براى اولين بار در تاريخ بشر، عرضه در بازار بيشتر از تقاضا مى شود 
. حال دو سه نسل از صنايع ماشينى گذشته و مردم به قواعد مدرن ترى براى 
مديريت كارها پى برده اند.  آنان ياد گرفته اند كه چگونه به وسيله خط توليد با 
سطوح بااليى از كارآيى، مواد خام مرغوب به دست آورند و  محصوالت را از 
لحاظ كيفى درجه بندى كنند. حاال شما كه بازمانده دوران توليد انبوه صنايع 
ماشينى هستيد مقابل تهديد پارادايم جديد قرار گرفته ايد. اگر بخواهيد مانند 
شاغلين دوران هاى منقرض شده كارتان را از دست ندهيد ، بايد نقشى جديد 

در دوران عصر حاضر ايفا كنيد. اما به چه چيزهايى نياز داريد؟ به رشته مهارتها و 
رشته ابزارهايى به طور كامل نياز داريد كه تا به حال وجود نداشته اند! در دوران 
قبل تكنولوژى عبارت بود از مهارت كارگرى و ابزار سخت افزارى؛ ولى اكنون 
نام اين مهارت ها شده مهارت مديريت علمى و ابزارهاى نرم افزارى. يعنى 
مثل همه ى دوره هاى قبلى به "طرز تفكرى نو" نيازمند شده ايد كه شيوه اى 
جديد براى انديشيدن و تصميم و اجرا  باشد. ديگر كجاست آن عصر فئوداليسم 
و زمين دارى و كشاورزى! شايد جالب باشد بدانيد كه امروزه در آمريكا فقط 3% 
مردم به كشاورزى و توليد غذا مشغول هستند و با اين وجود نياز غذايى بخش 
هاى وسيعى از جهان را تأمين مى كنند. حاال ديگر مشاغل بسيار تخصصى و 
عميق شده است و اين تخصص ها دارد به عميق تر شدن اش اضافه مى شود. 
ديگر كمتر كسى دغدغه اش سطوح پايين هرم نيازهاى مازلو است. در اين دوره 
مديران متخصص و فنى مظاهر ثروت آفرينى و قدرت سازمان ها هستند و ثروت  

يعنى مالكيت بر دانش.
7. دوره هفتم : " عصر ارتباطات و دانش" 

آيا فكر مى كنيد عصر اطالعات و دانش كه ما به آن قدم گذاشته ايم 10 ها 
برابر عصر مديريت علمى ارزش آفرينى و بهره ورى و توليد خواهد داشت؟ من 
اين گونه فكر مى كنم! تقريبا از سال 1990 ميالدى كه مشاغل الكترونيكى و 
توليد بدون كارخانه شكل گرفته ، عرضه در بسيارى از محصوالت، بسى بيشتر 
از تقاضا شده است. ناتان ميروولد مدير سابق بخش فناورى مايكروسافت مى 
گويد: "واحدهاى اصلى و توليدكننده نرم افزار در مقايسه با متوسط توليدكنندگان 
نرم افزار نه 10 برابر، نه 100 برابر و يا حتى 1000 برابر، بلكه 10.000 برابر 
توليد ثروت مى كنند."  اگر در دوره قبل سازمانها به دنبال مالكيت انحصارى بر 
تخصص ها بودند اكنون رقابت بر سر ابزار ارتباطى و رقابت بر سر داده كاوى 

جهانى بى كران و مملو از اطالعات است. 
حاال بهره ورى و توليد ارزش 10 ها برابر عصر قبلى شده. ثروت شركت هاى 
150 ساله نفتى همچون شل و توتال از شركت هاى نوپايى چون مايكرسافت و 

گوگل و اپل 20 ساله ، عقب افتاده است.
آيا فكر مى كنيد عصر دانش سبب مى شود %90 نيروى كار عصر مديريت 
كيفيت بى كار شوند؟ من اينگونه فكر مى كنم. بيكارى و نرخ آن كه امروزه به 
طور فزاينده شاهدش هستيم در نهايت قله كوه يخ است. در واقع اين موضوع 
مباحث سياسى داغى را سبب شده؛ اما واقعيت آن است كه بسيارى از مشاغل 
عصر مديريت كيفيت كه دارند از دست مى روند، ربط چندانى با سياست هاى 
دولتى ندارند؛ بلكه رابطه آنها بيشتر با عصر دانش است. آيافكر مى كنيد اين 
تهديدى است تا كاركنان ، مهارت ها و ذهنيت ها و ابزارهاى جديد را فرا بگيرند؟ 
تصورش را بكنيد كه اين مستلزم چه كارى از جانب شما در نقشى كه داريد مى 
باشد تا بازيگر اين عصر جديد باشيد؟ تصور كنيد مستلزم چه كارى از جانب 

سازمان شماست؟
پيتر دروكر مى گويد : "مهمترين و به راستى منحصر به فردترين اهتمام مديريت 
در قرن بيستم، رسيدن به توليد 50 برابر كار با دست از طريق صنعت بود. اما مهم 
ترين وظيفه مديريت در قرن 21، باال بردن اثربخشى كار با دانش است. مهم 
ترين دستمايه و سرمايه شركت هاى قرن بيستم، تجهيزات توليد بودند؛ اما بزرگ 
ترين سرمايه موسسات در قرن 21 ، هم در زمينه هاى تجارى و هم غيرتجارى 

، كار كردن با دانش و بهره دهى آن است.
به زعم دروكر در طى هر كدام از دوران هاى هفتگانه ى فوق، هميشه بهره ورى 
و ميزان ارزش آفرينى تقريباً 7 برابر دوران قبل رشد داشته و هميشه بحران هاى 
بيكار شدن مشاغل قبلى و نياز به يادگيرى مهارت هاى نوين به طور طبيعى 
وجود داشته است. در حال حاضر نيز به واسطه سرعت تغييرات، ما دچار همين 

بحران جهانى شده ايم.
8. دوره هشتم : "عصر خرد" يا دوره ارزش آفرينى مبتنى بر خرد انسان متعالى 

اما اين تغيير تمام شدنى نيست. آينده پژوهان مى گويند پس از به غايت رسيدن 
امكانات ارتباطى در ابزارهايى همچون گوشى و تبلت و رايانه و تلويزيون و ... نسل 
بعدى تحوالت، ارتباطات هوشمند و مبادله اطالعات هدفمند بين اشيا و لوازم 
زندگانى انسان هاست. اتفاق شگرف تر با توجه به تكامل دنياهاى مجازى، تغيير 

ديكشنرى هويت هاست كه تغييرات غير قابل تصورى در مفاهيم روانشناسانه 
همچون EGO و مفاهيم جامعه شناسانه همچون شهروندى و تعلق به سيستم 
هاى اجتماعى اقتصادى ايجاد مى كند. تا جايى كه اطالع داريم اين روند تغيير تا 
جايى پيش مى رود كه دغدغه هاى رفع نيازهاى سطوح زيرين هرم مازلو براى 
بشر به كمترين حد مى رسد و صرفاً دغدغه مى شود "خود شكوفايى"؛ و آن 
هم خودشكوفايى از نوع هم افزا و جمعى . بين لذت و يادگيرى و كار و ارزش 
آفرينى بشر اتحاد حاصل مى شود و انسان ها مى توانند در عين رسيدگى به 
كارهاى اصلى زندگى همچون رشد و رفاه و فرزند پرورى و يادگيرى و تفريح، به 
موثر ترين حالت ممكن به ارزش آفرينى جمعى و همبسته نيز بپردازند. قطعا در 
دوره بعدى نيز %90 متخصصان عصر اطالعات بيكار مى شوند و بايد به مهارت 

آموزى هاى عصر خرد روى بياورند.
آرنولد توينبى مورخ بزرگ مى گفت كه مى توانيد تاريخ جامعه و نهادهاى موجود 
در آن را در چند كلمه خالصه كنيد: چيزى به اندازه موفقيت، شكست نمى خورد! 
به عبارت ديگر، وقتى چالشى پيش رو داريد و پاسختان معادل آن چالش است به 
آن موفقيت مى گوييم. اما وقتى با چالش جديدى رو برو مى شويد، چالش قبلى 
كه زمانى موفقيت آميز بوده اثربخشى خود را از دست مى دهد. به همين دليل 

است كه آن را شكست مى ناميم .
 ما در عصر "كار با دانش" زندگى مى كنيم؛ اما سازمانها و نهادهاى خود را 
مطابق عصر صنعت اداره مى كنيم. ذهنيت عصر صنعت كه هنوز در كارگاه هاى 
ما حكومت مى كند نمى تواند در عصر كار با دانش و اقتصاد جديد كارايى داشته 
باشد؛ مديريت بر اشيا و منابع! ما كارگران با دانش را نيز جزوى از همان منابع 
مى خوانيم كه بايد مديريت شوند! واقعيت اين است كه اشخاص اين ذهنيت را 
با خود به خانه برده اند. در بسيارى از مواقع ما با همسر خود هم اينگونه صحبت 
مى كنيم و به فرزندان خود نيز به همين طريق نظم و ترتيب كار ها را مى آموزيم. 

مگر ذهنيت باقيمانده از عصر صنعت چيست؟ 
دارايى هاى اصلى و اسباب مهم موفقيت اقتصادى در عصر صنعت، ماشين آالت 
و سرمايه بودند؛ اشيا ! وجود اشخاص ضرورت داشت كه اين اشخاص هم مى 
شد جابه جا و تعويض شوند. مى توانستيد با كمى تالش، اشخاص را تحت سلطه 
بگيريد. عرضه اين دست از منابع بيش از تقاضا بود. با رويه هاى بى انعطاف، 
اشخاص توانمندترى را مى توانستيد در اختيار بگيريد. اشخاص حكم اشيا را 
داشتند. مى توانستيد با آنها كارايى داشته باشيد. وقتى به تنها چيزى كه احتياج 
داريد جسم اشخاص است و به ذهن آنها كارى نداريد، به دل و روح و روان آنها 

كارى نداريد شخص را تا حد شىء تنزل رتبه داده ايد. بسيارى از رويه هاى 
مديريتى ما از نوعى است كه در عصر صنعت كاربرد داشت. مديريت از جنس 
كنترل است در حالى كه رهبرى از جنس قدرت انتخاب دادن است. حال آنكه ما 
تحت تاثير اين باور بوديم كه بايد اشخاص را مديريت كنيم. اين در حسابدارى ما 
سببى بود تا اشخاص را هزينه و ماشين آالت را سرمايه به حساب آوريم. خوب 
به اين موضوع فكر كنيد. ما در حسابدارى خود اشخاص را در بخش هزينه و 
ماشين آالت را در بخش سرمايه ى  ترازنامه خود وارد مى كنيم. اين گونه است 
كه براى مديريت عملكرد آنها به فلسفه¬ى "چماق و هويج" (سازوكار باقيمانده 
از عصر كوچ نشينى) و يا همان مكانيزم "پاداش و تنبيه" رسيديم. در اين حالت 
به اندازه اى براى پارامتر HR هزينه مى كرديم كه سال آينده چيزى روى 
دست مان نماند. همه اين رويه ها و بسيار بيشتر را از عصر صنعت گرفتيم، كار 

با كارگران دستى.
اما مسئله اينجاست كه مديران امروزى هنوز مى خواهند با كارگران با دانش مانند 
عصر صنعت برخورد كنند. از آنجايى كه بسيارى از مديران و دست اندركاران 
هنوز درك درستى از طبيعت انسان ندارند، آنها با اشخاص همان رفتار با اشيا را 
بروز مى دهند. اين طرز درك آنها مانع از آن مى شود كه بتوانند به كاركنان خود 
انگيزه كافى بدهند و از استعدادها و نبوغ آنها به درستى استفاده نمايند. ولى امروزه 

وقتى با اشخاص مانند اشيا برخورد كنيم چه اتفاقى مى افتد؟
از اين رو است كه امروزه كارفرمايان به پارادوكس همزمان كمبود نيروى مناسب 

كار و از سويى باال بودن نرخ بيكارى بر مى خورند!
خالصه كالم : به قول انيشتين " مشكالت مهمى كه با آنهارو به رو هستيم، در 

سطح فكرى اى كه منجر به ايجاد آنها شده حل شدنى نيستند.
اگر مى خواهيد تغييرات جزئى ايجاد كنيد روى اقدامات، رفتارها و رويكردها كار 
كنيد؛ اما اگر خواهان اصالحات عمده و تحول آفرين هستيد روى الگوهاى ذهنى 

تان كار كنيد و از سطحى باالتر از پارادايم مشكل زا به آنها بنگريد. 

بر اساس كتاب عادت هشتم نوشته استيون كاوى 
( با اندكى تلخيص و شرح و بسط)
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بازخوانى تكاليف دولت به بهانه 5 سالگى تصويب قانون بهبود 
محيط كسب وكار

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 16بهمن 90به تصويب مجلس رسيد 
و سرانجام 27اسفند همان سال با امضاى على الريجانى، رئيس مجلس براى 

اجرا به رئيس جمهور وقت ابالغ شد.
 پنج سال از تصويب قانون بهبود مستمر فضاى كسب وكار در مجلس شوراى 
اسالمى مى گذرد؛ 5 سالى كه خيلى ها اميدوار بودند موانع برسر راه فعاليت هاى 
اقتصادى مردم برداشته شود و هزينه هاى توليد كاهش يابد اما اجراى ناقص 
اين قانون مترقى باعث شد تا انگيزه بخش خصوصى و البته مجلس در بهبود 
شاخص كسب و كار تضعيف شود و وعده ها و شعارها همچنان ادامه داشته 
باشد. بازخوانى احكام و وظايف تعيين شده براى دستگاه هاى اجرايى و قضايى 
قانون بهبود مستمر فضاى كسب و كار نشان مى دهد كه تالش ها و وعده ها 
براى دورقمى كردن رتبه ايران در شاخص كسب و كار جهانى محقق نشده و 

سؤال اصلى و ملى اين است كه آيا همه به اين قانون عمل كرده اند؟
سياست هاى  اجراى  قانون  جمله  از  ديگر  قوانين  در  مجلس  براينكه  افزون 
اصل 44قانون اساسى و قوانين موضوعه ديگر دولت و دستگاه هاى مسئول و 
دخيل در كسب وكار را موظف به حذف رانت، برداشتن موانع، مقررات زدايى، 
اقتصادى كرده  اقتصاد و بهبود شفافيت  انحصار در  از شكل گيرى  جلوگيرى 

است.
ارزيابى از روح قوانين ناظر بر بهبود كسب وكار نشان مى دهد كه براى آسان تر 
كردن كسب و كار مردم نه تنها مانع قانونى وجود ندارد بلكه حمايت هاى قانون 

به اندازه اى هست كه بتوان اوضاع را بهتر كرد.
مهم ترين تكاليف قانون

را مكلف مى سازد در مراحل  بهبود مستمر فضاى كسب و كار دولت  قانون 
بررسى موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براى اصالح و تدوين مقررات 
و آيين نامه ها، نظر كتبى اتاق ها و آن دسته از تشكل هاى ذيربطى را كه عضو 
اتاق ها نيستند درخواست و بررسى كند و هرگاه الزم ديد آنان را به جلسات 
هنگام  مكلفند  اجرايى  دستگاه هاى  اين  بر  افزون  كند.  دعوت  تصميم گيرى 
تشكل هاى  نظر  اجرايى،  رويه هاى  و  بخشنامه ها  مقررات،  اصالح  يا  تدوين 

اقتصادى ذيربط را استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند.

و  كسب  شاخص  بهبود  متولى  به عنوان  هم  اقتصاد  وزارت  ديگر  سوى  از 
كار موظف شده تا با همكارى دستگاه هاى اجرايى و نهادهاى بين المللى، 
جايگاه ايران در رتبه بندى هاى جهانى كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت 

اقتصادى مناسب كشور را به سرمايه گذاران خارجى معرفى كند.
در اين قانون مترقى و اميدواركننده، تكاليف روشنى براى تشكيل «كميته 
توليدى»،  واحدهاى  به  اجرايى  دستگاه هاى  نمايندگان  مراجعه  ساماندهى 
از ظرفيت هاى  الكترونيكى شدن تمام فرايند هاى تجارت خارجى، استفاده 
حذف  و  اصالح  خارج،  در  كشور  سياسى  نمايندگى هاى  و  خارجى  روابط 
اقتصادى،  فعاالن  نياز  مورد  آمارى  اطالعات  منظم  انتشار  مزاحم،  مقررات 
البته  و  دولتى  قراردادهاى  يكنواخت شدن  مناقصات،  ملى  پايگاه  راه اندازى 
برق،  قطع  از  ناشى  خسارت  جبران  بانكى،  تسهيالت  اعطاى  قراردادهاى 
آب و گاز واحدهاى توليدى و سامان دادن به تعطيالت و منع دولت از اعالم 
پيش بينى شده  اقتصاد  در  دولت  تصديگرى  كاهش  و  غيرضرور  تعطيالت 

است.
تاريخچه قانون

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 16بهمن 90به تصويب مجلس رسيد 
رئيس مجلس  امضاى على الريجانى،  با  و سرانجام 27اسفند همان سال 
براى اجرا به رئيس جمهور وقت ابالغ شد؛ قانونى كه البته در دولت گذشته 
نه آيين نامه اى براى اجراى آن تصويب و ابالغ شد و نه همان دولت اراده  اى 
در  چه  فعلى  رئيس جمهور  روحانى،  حسن  اما  داد.  نشان  آن  اجراى  براى 
دوران كارزار انتخاباتى اش و چه پس از در اختيار گرفتن قوه مجريه از اراده 
جدى دولت براى اجراى اين قانون خبر داد و البته آيين نامه هاى آن به تدريج 

به تصويب دولت رسيد و براى اجرا ابالغ شد.
 15آذرماه سال گذشته گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملى مجلس 
كه در صحن علنى خوانده شد، از اجرا نشدن 51درصد اين قانون حكايت 
داشت. براساس اين گزارش، از 47حكم قانونى قانون يادشده، 8مورد آنها 
به طور كامل اجرايى شده، 13حكم قانونى به طور ناقص يا با اثربخشى كم 
اجرا شده، اجراى 2حكم قانونى قابل ارزيابى نيست و 24حكم قانونى نيز تا 
آبان 94اجرا نشده است و يك مورد از آيين نامه هاى اجرايى نيز باقى مانده 

است.
نشده،  اجرا  تاكنون  قانون  اين  احكام  از  51درصد  حدود  ترتيب  اين  به 
27درصد احكام نيز به شكل ناقص يا با اثربخشى كم اجرا شده است و تنها 
حدود 17درصد از احكام قانون مربوطه به طور كامل اجرا شده است. هنوز 
مجلس گزارش جديدى از اجراى اين قانون در يك سال گذشته ارائه نداده 

و به نظر مى رسد تغيير محسوسى هم در يك سال اخير ايجاد نشده باشد.

بخـش خصوصى در ســوداى
 بهبـود فضـاى كســب وكار

سه اقتصاد از 10 اقتصاد بزرگ، سال 2016 را با وضعيت بدترى نسبت به زمان آغاز سال، به پايان رساندند. پايگاه خبرى سى ان ان مانى در 
گزارش خود نوشته است: دو همه پرسى و يك تجربه ارزى كم سابقه اين اقتصاددها را با ابهام زيادى در سال 2017 روبرو ساخته است و اين 

اقتصادها عبارتند از: انگليس، هند و ايتاليا
انگلستان و تاثير برگزيت بر آن

اولين لرزه هاى انگلستان از 23 ژوئن با برگزارى همه پرسى زمانى آغاز شد كه مردم انگلستان خواستار ترك اتحاديه اروپا شدند. رفراندوم 
برگزيت تاثير ناگهانى بر بازارهاى جهانى داشت و منجر به ريزش سهام شد. البته بازارها مدتى بعد بهبود يافتند، اما بزرگ ترين متضرر در اين 

ميان، ارز انگليس بود.
پوند به پايين ترين سطح خود در طول 30 سال در برابر دالر سقوط كرد. البته ارز از آن زمان ثبات مانده اما 18 درصد از ارزش خود را در برابر 
دالر آمريكا از دست داد كه منجر به افزايش قيمت كاالهاى ضرورى شد. پيش بينى مى شود رشد تورم اين كشور در سال آينده تسريع شود.

هند و روپيه هاى غيرقانونى
چه اتفاقى مى افتد وقتى كشورى كه با پول نقد سر و كار دارد، به يكباره تصميم بگيرد بخش عظيمى از اسكناس هاى خود را جمع آورى كند؟ 
در هشتم نوامبر نارندرا مودى، نخست وزير اين كشور اعالم كرد اسكناس هاى 500 و 1000 روپيه ديگر قانونى نيستند و اين اسكناس ها با 

اسكناس هاى 500 و 2000 روپيه اى جديد تعويض خواهند شد.
اين اقدام غيرمنتظره باعث ايجاد هرج و مرج در ميان ميليون ها نفرى شد كه در تالش براى به دست آوردن پول جديد بودند. شركتها از كمبود 

نقدينگى رنج مى بردند و چرخ هاى حركت اقتصاد هند كند شد.
پيش بينى مى شود نرخ رشد 7.3 درصد هند كه روياى هر اقتصاد بزرگى است، كاهش قابل توجهى پيدا كند. بانك مركزى هند نرخ رشد مورد 
پيش بينى براى سال مالى 2016 را به ميزان 0.5 درصد كاهش داده است. تحليلگران مى گويند آسيب هاى قتصاد ممكن است شديدتر از حد 

انتظار باشد.
دولت هند اعالم كرده هدف ممنوعيت اسكناس هاى روپيه، مقابله با فرار مالياتى و جعل اسكناس بوده است و در بلندمدت به نفع هند خواهد بود. 

اما مخالفان سياسى اين اقدام مى گويند آيا ارزش هزينه اى كه براى آن پرداخت مى شود را دارد.
 ايتاليا و اصالحات قانون اساسى

ايتاليايى ها در چهارم دسامبر عليه اصالحات قانون اساسى كه توسط ماتئو رنزى، نخست وزير اين كشور مطرح شده بود، راى منفى دادند. هدف 
اين اصالحات پايان دادن به بن بست سياسى و احياى اقتصاد راكد ايتاليا بود.

رنزى روز بعد استعفا كرد. ابهام سياسى و اقتصادى پيامد اين همه پرسى، بدون هزينه نبوده است. سرمايه گذاران نگران حاضر به حمايت از بانك 
مونته دى پاسكى دى سيه نا - قديمى ترين بانك جهان كه به پنج ميليارد دالر نياز مبرم دارد تا سر پا بماند- نشدند.

دولت ايتاليا مجبور شد به نجات مالى اين بانك اقدام كند و برداشت از يك صندوق نجات 21 ميليارد دالرى براى اين منظور، به حجم عظيم 
بدهى اين كشور كه به 2.34 تريليون دالر بالغ مى شود، افزود.

بانك هاى ايتاليا تنها يكى از مشكالت هستند. تهديد انتخابات زودهنگام فروكش كرده است اما اگر رخ دهد، ممكن است احزاب پوپوليستى 
چپ و راست از نارضايتى فزاينده عمومى در اروپا استفاده كنند. يكى از آن ها – جنبش پنج ستاره- همه پرسى به سبك بريگزيت را يكى از 
شعارهاى اصلى انتخاباتى خود قرار داده است. تحليلگران معتقدند احتمال برگزارى اين همه پرسى ضعيف است، اما خطرات سياسى در اروپا 

درحال افزايش است.

CNN Moneyبـزرگتريـن اقتصـادهاى بيمـار در سـال 2016 را بشناسيـدبر اساس گزارش
بر اساس گزارش CNN Money، انگليس، هند و ايتاليا به عنوان سه اقتصاد بزرگ بيمار در سال 2016 شناخته شده اند.
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سال ها پيش، اقتصاد تركيه در هم ريخته و بيمار بود، بانك ها در شرف 
ورشكستگى بودند، تورم كشور نيز بسيار شديد بود و جزئى جدانشدنى از 
اقتصاد اين كشور محسوب مى شد. تركيه بارها به دليل همين وضعيت 
از صندوق بين المللى پول درخواست كمك كرده بود، اما چند سال بعد 
رشد اقتصادى تركيه از بسيارى از كشورهاى اروپايى بيشتر شد. تورم 
اين كشور پس از اجراى اصالحات به خوبى تعديل شد و يك رقمى شد. 
نياز اين كشور نيز به صندوق بين المللى پول از ميان رفت. اگرچه بحران 
مالى جهانى در سال 2009 به اقتصاد تركيه ضربه اى سهمگين وارد كرد 
اما اين كشور به سرعت وضعيت خود را بهبود بخشيد و مجددا در مسير 
رشد قرار گرفت. نقش كمال درويش، وزير امور مالى و اقتصاد وقت كه 
با كمك صندوق بين المللى پول دست به تغيير ساختار اقتصادى تركيه 
زد، در اقتصاد تركيه بسيار مهم بود. اين تغييرات شامل شناور كردن نرخ 
ارز، اصالحات نهادى با هدف افزايش نقش بازار در اقتصاد، بازسازى 
ساختار بانك هاى دولتى، كاهش بار بخش عمومى در اقتصاد، افزايش 
استقالل بانك مركزى و هدف گذارى براى كاهش نرخ تورم بود. اين 
اصالحات از سال 2002 آغاز شد و در سال 2006 ميالدى به پايان 
رسيد. در راستاى اين تغييرات و در يكى از مراحل پايانى اصالحات، در 

سال 2005 شش صفر از پول ملى تركيه حذف شد.
پس از اجراى اصالحات، لير تركيه تقويت شد و ارزش آن در برابر دالر 

افزايش يافت. لير تركيه كه در سال 1988 ارزشى معادل 8 سنت داشت، 
در سال 1995 تنزل بسيار چشمگيرى را تجربه كرد و به كمتر از يك 
با قدرت  اين روند همچنان  نيز  سنت رسيد. در سال 1996 و 2001 
ادامه يافت، تا جايى كه در سال 2001 ارزش هر دالر آمريكا به حدود 
يك ميليون و 650 هزار لير رسيده بود. اصالحاتى كه تركيه انجام داد، 
موجب شد در سال 2005 با معرفى لير جديد تركيه، ارزش هر دالر به 
4/ 3 لير جديد برسد و در سال 2007 نيز باز هم ارزش لير در برابر دالر 
تقويت شود.  از نظر شاخص تورم در تركيه، اصالحات توانست اثر قابل 
توجهى داشته باشد و نرخ تورم اين كشور از حدود 120 درصد در آغاز 
دهه 80 ميالدى و تورم هاى مستمر باالى 40 درصد در تمام سال هاى 
بعد، با روندى نزولى از سال 2002 به بعد روبه رو شد و تورم آن در سال 
2003 به كمتر از 13 درصد رسيد. در سال هاى بعد نيز شاخص بهاى 
مصرف كننده به روند نزولى خود ادامه داد و از سال 2004 نرخ تورم 
هرگز بيش از 10 درصد نشد. نرخ رشد اقتصادى تركيه نيز كه در سال 
1999 و 2001 منفى شده بود، در سال هاى پس از اصالحات روند رو به 
رشدى را تجربه كرد و تا سال 2007 به رشدهاى باالى 4 درصد ادامه 
داد، اما پس از سال 2007 با دور شدن تدريجى تركيه از اتحاديه اروپا 
اين رشد به رغم مثبت بودن روندى نزولى طى كرد و از برنامه اصالحات 

خود فاصله گرفت.

تجـارب موفـق تركيـه در اقتصـاد 

نظر  از  را  جهان  كشورهاى  پيش،  دهه  چندين  از 
مختلفى  دسته هاى  به  پيشرفت  و  اقتصادى  توسعه يافتگى 
تقسيم مى كرده اند. تقسيم بندى كه امروزه وجود دارد بيشتر 
مبتنى بر سطح درآمدى و به خصوص درآمد سرانه هر كشور 
بهره مندى آن كشور و  براى  به عنوان يك معيار  است كه 
سطح توسعه يافتگى آن قلمداد مى شود. اين دسته بندى در 
توسعه  شكل هاى  به  كشورها  وضعيت  گوياى  حاضر  حال 

يافته، در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته است.
 با اين حال اين تقسيم بندى ايستا نيست و در طول زمان 
كشورهاى مختلف توانسته اند به دسته هاى درآمدى باالتر 
صعود كرده يا به قعر آن برسند. مثال هاى آن نيز ونزوئال و 
كره جنوبى هستند. ونزوئال كه با وجود داشتن منابع طبيعى 
بسيار  كشور  يك  از  دهه  چند  طول  در  فراوان  ثروت  و 
ثروتمند تبديل به يك كشور بسيار فقير شده و كره جنوبى 
يك  به  تبديل  منابع  فاقد  و  فقير  بسيار  كشور  يك  از  كه 
ريشه وضعيت هر دو كشور  ثروتمند شده است كه  كشور 
آنان جست وجو كرد.  اقتصادى  را مى توان در سياست هاى 
تيم هاى موفق اقتصادى با ايجاد سياست هاى اصالحى در 
توسعه  توسعه و حتى كمتر  ساختارهاى كشورهاى درحال 
يافته در برخى موارد توانسته اند به دستاوردهاى چشمگيرى 
دست پيدا كنند و اين كشورها را از نظر اقتصادى و توسعه 
اين كشورها مى توان  از جمله  برسانند.  مناسبى  به جايگاه 
در  كرد.  اشاره  ديگر  كشور  چند  و  تركيه  جنوبى،  كره  به 
تركيه كمال درويش نقش مهمى ايفا كرد و با تالش براى 
كشور  اين  پولى  سياست هاى  تنظيم  و  نهادها  استقالل 
به طور مستقل، توانست وضعيت مناسبى در فاصله سال هاى 
2002 تا 2007 ايجاد كند. نگاهى به سياست هاى اصالحى 
در كشورهاى اين چنينى نشان دهنده اهميت فراوان عامل 

خارجى است.
براى مثال يكى از عواملى كه بر ايجاد اصالحات در تركيه 

بحران  يك  از  پس  كشور  اين  اقتصادى  موفقيت هاى  و 
به  ورود  براى  كشور  اين  شديد  تمايل  گذاشت،  اثر  مالى 
اتحاديه اروپا بود تا بتواند به رشد اقتصادى و همچنين اعتبار 
سياسى دست پيدا كند. از سوى ديگر، برخى صاحب نظران 
به  حدودى  تا  نيز  را  جنوبى  كره  اقتصادى  رشد  اقتصادى 
اين  معتقدند  و  مى دانند  شمالى  كره  با  همسايگى  دليل 
است  موجب شده  نوعى  به  دائمى  تهديد  و  خارجى  عامل 
تا فراگيرى اقتصادى و دسترسى آزاد در اين كشور بيشتر 
مورد توجه قرار بگيرد، هرچند كه داليل ديگرى نيز در اين 
وضعيت اثرگذار بوده است. اين كشور هر چند ابتدا داراى 
اقتصادى  اصالحات  اندك  اندك  اما  بود،  ديكتاتورى  نظام 
را در كنار توسعه سياسى تجربه كرد و در مرحله اول كه 
از جمع كشورهاى  توانست  بود  به پيشرفت  اقتصاد آن رو 

فقير خارج شده و نسبتا ثروتمند شود.
سياسى  توسعه  به  توانست  كشور  اين  بعدى،  مراحل  در 
دست پيدا كند و از حاكميت نظاميان خارج شود و با رشد 
كره  برود.  جديد  هزاره  استقبال  به  خوبى  بسيار  اقتصادى 
جنوبى اكنون يكى از موفق ترين كشورها در زمينه اقتصادى 
است. اين كشور به خصوص پس از بحران مالى سال 1997 
در كشورهاى آسيايى، اصالحات گسترده اى به كار گرفت 
متعهد  پول  بين المللى  صندوق  از  وام هايى  دريافت  با  و 
تغييراتى  و  اقتصادى  و  مالى  زمينه  در  اقدامات  برخى  به 
از  گروهى  نيز  شيلى  در  مختلف خود شد.   بخش هاى  در 
نقش  شيكاگو  دانشگاه  در  كرده  تحصيل  اقتصاددانان 
مهمى در شكل گيرى اقتصاد اين كشور در دوران پينوشه، 
ايفا كردند، هرچند كه  از وى  ديكتاتور شيلى و حتى پس 
انتقادهايى نيز به آنان صورت گرفته است. در ادامه به برخى 
از تيم هاى موفق اقتصادى و سياست هاى اصالحى كه در 
رشد كشورهاى آنان موفقيت آميز بوده است، اشاره مى كنيم.
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حال كه به لطف خدا در دوران پساتحريم قرار گرفته ايم مى توانيم به 
روياى نه چندان دور تسخير بازارهاى جهانى فكر كنيم. رويايى كه شايد 
خيلى هم دور از ذهن نباشد. اينكه به طور بالقوه ما مى توانيم اين دستاورد 
را داشته باشيم و امكان پذير است زيرا پتانسيل هاى بااليى در كشور ما 

وجود دارد، اما چطور مى شود كه تا به حال اين گونه نشده است؟
در دوران تحريم كاسبان تحريم و سوداگران بسيارى از اجناس خارجى 
را با دور زدن تحريم ها وارد ايران مى كردند ولى آيا در دوران تحريم 

كاالهاى ما نيز به كشورهاى ديگر قاچاق مى شد؟ 
در واقع بايد يك نگاهى بيندازيم و واقعيت تلخى را ببينيم و آن اينكه 
غالب صادرات امروز ما را محصوالت خام و اوليه و سنتى تشكيل 
مى دهد كه متاسفانه در بازار بين المللى هم خيلى امن و مطمئن حركت 

نمى كند. 
يك روز پاكستان و چين مدعى فرش ما مى شوند، اسپانيا زعفران ما را به 
نام خود مى فروشد، چين جاى ما را در بسيارى از محصوالت مى گيرد 
و تركيه در پسته جايگزين ما مى شود و اين رشته با عملكرد امروز ما 

ادامه مى يابد.
 محصوالت صنعتى ما كه شرايط بسيار سخت ترى را دارا است و 
فاصله زيادى براى ورود و رقابت با نام هاى بزرگ جهانى دارد. آيا تا به 
حال فكر كرده ايم چرا ما هنوز نتوانسته ايم در بازارهاى بين المللى سبد 

مطمئنى از بازار را داشته باشيم؟
در عرصه  ايرانى  ثبت هويت  و  تعريف  عدم  ما  اولين مشكل  شايد 
بين المللى است. برخالف تصور ما كه همه دنيا كشور و دارايى ها و 
توانايى هاى ما را مى شناسند در عمل به وضوح مى بينيم در بسيارى از 
نقاط يا ما را با عراق اشتباه مى گيرند يا به مقدار محدودى اطالعات 
كاناليزه شده سياسى از ما دارند، اما ما هيچ نشانى از فرهنگ، محصوالت 

و دارايى هايمان را به دنيا اعالم رسمى نكرده ايم.
 بلكه بيشتر اطالعات كتاب هاى تاريخ و جغرافى يا خاطرات بازرگانان 
معرف ما بوده است. ما هنوز به زبان اقتصادى با دنيا حرف نزده ايم. دور 
سهم خود خط پر رنگ كشيده ايم تا بقيه آن را ببينند، براى ديگران 
تعريفش نكرده ايم به دنيا نشناسانديمش، توضيحش نداديم، شكل و 

ظاهرش را درست نكرديم و به آن آب و رنگ الزم را نداده ايم. قطعا 
اين به آن معنى نيست كه اصال كارى نكرده ايم بلكه در مقدار نياز و 

توقعمان از بازار كارى نكرده ايم.
 نگاهى به كشورهاى با تمدن بسيار ضعيف ترى از خودمان بيندازيم 
مى بينيم كه با اين همه دارايى هيچ نگفته ايم و آنها با يكى دو موضوع 
ساده كل دنيا را گرفته اند، مشكل از عدم توانايى نيست مشكل اصلى در 

عدم اولويت اين مسائل در كشور است.
دومين مشكل اين است كه خودمان مى خواهيم همه كار را بكنيم. 
آن هم به تنهايى، نه كسى را قبول داريم، نه شريك دوست داريم، نه 
خودمان آنقدر به كيفيت پايبنديم كه بهترين را توليد كنيم نه خوشمان 
مى آيد از كسى سوال كنيم و بپرسيم يا ديگران را بازى بدهيم، عادت 
كرديم همه افتخارات و جوايز و گواهى نامه ها را هم صورى بخريم و 
بگذاريم به عنوان افتخار روى ديوارمان بدون اينكه واقعا اتفاقى افتاده 

باشد. 
خيلى فرهنگ مديريتمان هم به شراكت نمى خورد و غالبا دعوايمان 
مى شود. يا در شراكت نمى توانيم تضمين الزم را بدهيم و شركايمان 
را نيز مطمئن و راضى كنيم. از اينكه ديگرى هم سود ببرد گاهى واقعا 
ناراحت هستيم و به همين خاطر در شراكت هم به دنبال قدرت طلبى 
از  و  مى رويم  برترى جويانه  ابزارهاى  انواع  و  ائتالف  و  تيم سازى  و 

پديده هايى كه فى ذات چالش ندارند چالش توليد مى كنيم. 
اين كامال طبيعى است كه تا كسب وكار ثبات و آرامش نداشته باشد و 
فضاى آن آماده حضور و تامين منافع گروه به جاى فرد نباشد از اندازه اى 

بيشتر بزرگ نمى شود و در جاى خود باقى مى ماند.
سومين نكته اين است كه خودمان را راضى كرديم كه سرمايه گذار 
و شريك و اين دردسرها را بپذيريم و بگذاريم اجنبى ها در كارهاى 
اين  با ما شريك شوند، چقدر بسترهاى ما براى  ما مداخله كنند و 
را  ما  تا  داريم  شده اى  تعريف  هويت  چقدر  است،  آماده  مشاركت ها 

بفهمند، چقدر اهداف و برنامه هايمان واقعى، عملى و مشخص است. 
نيازهاى  و  تفكر  كارها،  سطوح  مشتريان،  نوع  بازار،  آينده  به  چقدر 

چـرا برنـدى در مقيـاس جهـانى نـداريم؟
محمدحسين جبل عاملى

عضو كميسيون برند سازمان توسعه تجارت ايران

ذى نفعان فكر كرده ايم. تعاريف برند را براى يك شهر، يك منطقه، 
يك كشور، يك محدوده جغرافيايى يا براى كل دنيا چگونه ساخته ايم؟ 
سرمايه گذار بدون دانستن اين مطالب چگونه مى تواند به سرمايه گذارى 
جذب شود و قطعا بدون سرمايه و مشاركت هاى بزرگ آيا مى توان يك 

برند جهانى داشت؟
چهارمين نكته اين است كه ما چقدر فضاى بين المللى و ادبيات آن را 

مى شناسيم؟
 چقدر موردكاوى موضوع هاى موفقيت و شكست تجارى دنيا را بررسى 
كرده ايم و به آن اشراف داريم؟ چقدر در بازارهاى منطقه اى كشورها قدم 

زده ايم واز آن اطالعات داريم؟ 
با حدس و گمان صرف كه نمى شود وارد فضاى تجارت جهانى شد. ما 
چه در داخل و چه در خارج چقدر مطالعات بازار كرده ايم و از آن مهمتر 

چقدر به آن اعتقاد داريم؟
 چقدر رقباى خارجى خود را مى شناسيم، ضعف ها و قدرت هاى آنها را 
مى دانيم، سياست ها و برنامه هاى بازارشان را مى شناسيم و در يك كلمه 

چقدر تحقيقات بازار را كاربردى كرده ايم؟
پنجمين نكته عدم شفافيت فضاى سرمايه گذارى و تضامين و امنيت 
آن در ايران است، متاسفانه نه تنها در جذب سرمايه هاى خارجى در 
ايران موفق نبوده ايم در جذب سرمايه هاى سرگردان داخلى نيز موفق 
نيستيم و پول ها به جاى توليد ميل زيادى به بازارهايى مثل ارز، طال، 

مسكن و پس انداز در بانك ها دارد. چون جنس اين سرمايه گذارى هم 
براى سرمايه هاى سرگردان يا بزرگ روشن تر از توليد و ورود به بازار 
است و همچنين زود بازدهى را مى توان به مزاياى آن اضافه كرد، 
فضاى سرمايه گذارى حمايت جدى نمى شود، تعاريف درستى ندارد، 
كسى نمى تواند چيزى را در آن تضمين كند، وام هاى بزرگ ندارد و از 

همه اين نيازها مهم تر حمايت جدى نمى شود. 
قوانين صادرات و سرمايه گذارى بسيار پيچيده است ودر بعضى موارد 
بسيار دست و پاگير و ناكارآمد است. فضاى سرمايه گذارى و صادرات و 
توسعه ما براى جهانى شدن بايد از شرايط مساعدت ترى برخوردار شود.

ششمين مساله اين است كه حتى اگر توانايى هم براى جذب سرمايه گذار 
پيدا كنيم و بخواهيم به بازار جهانى ورود كنيم، بازار را نيز بايد بشناسيم 
به ادبيات آن بايد سخن بگوييم با نمادها، حرف ها و شرايط آن بايد 
آشنا باشيم ولى از آنجا كه خودمان را عالمه دهر مى دانيم اعتقادى به 
مشاور و متخصص و كارشناس و اين گونه روش ها نداريم، چون همه 
چيز بايد زود بازده باشد و چرا خدايى ناكرده به كسى نانى بدهيم و 
چه نيازى است كه اين جماعت علمى را پررو كنيم، سخت كه نيست 
خودمان دوتا كتاب مى خوانيم چهارتا فايل از اينترنت مى گيريم يك 
كارى مى كنيم. حاال مهم است كه كار شروع شود بعدا كه از كار كلى 
پول در آورديم قدرى را خرج زير ساخت، تعريف، محتواى صحيح و 
تنظيم ابعاد جهانى مى كنيم. فعال براى اين كارها پول نداريم و البته 
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تجربه ثابت كرده روزى هم كه پول داشته باشيم تعداد آشنا هايمان زياد 
است و متخصصان هم باالخره از يك جايى شروع كرده اند ديگر، خيلى 

باورى به موضوعات دانش بنيانى مثل برندسازى نداريم.
در  بزرگ  برند  يك  داشتن  براى  همه  كه  است  اين  نكته  هفتمين 
كشورهاى خود كار مى كنند و برندها به كل يك كشور تعلق دارد، 
مردم اين را مى دانند كه داشتن يك برند در ابعاد جهانى يعنى ميليون ها 
فرصت شغلى و ميلياردها دالر سود و سرمايه و همه براى آن تالش 
مى كنند، براى جهانى شدن بايد بتوانيم بازارهاى داخلى خودمان را فتح 
كنيم، به مردم خودمان احترام بگذاريم و فرصت ايجاد كنيم، مردم به 
ما احساس پيدا كنند تا به ما وفادار شوند، آن وقت است كه هويت ما 
به همه گره مى خورد و اين يعنى يك هويت ملى نه هويت هاى فردى، 
برندى كه بازار داخلى كشور خود را با نام خوب داشته باشد و به حقوق 
مردم احترام بگذارد تبديل به يك تفاهم عمومى مى شود و همه با آن 
همراه مى شود، در تمام دنيا برندهاى بزرگ بيشترين پايگاه و تعصب 
را ابتدا در كشور خود دارند و مردم آن را متعلق به خود مى دانند، شايد 
بتوان گفت كه در اصل مردم خودشان بزرگ ترين سفير برندشان در 

مورد برندهاى بزرگ هستند.
برخى  روى  خارجى  برندهاى  درج  مساله  بايد  روز  يك  باالخره   

محصوالت و توليدات داخلى و فروش آن به مردمان حل شود.
شفافيت كسب وكار، كيفيت باال، افزايش بهره ورى در توليد و كاهش 
حوزه  به  ورود  و  مصرف كنندگان  حقوق  رعايت  شده،  تمام  قيمت 
مسووليت اجتماعى پايه هايى از برندسازى هستند كه اين باعث وفادارى 
مشتريان و ساير ذى نفعان به يك برند مى شود. متاسفانه ما از اين رموز 
سال ها غافل شده ايم و هنوز هم به صورت گسترده و عزم عمومى 

سرمايه گذارى جدى در اين حوزه نكرده ايم.
هشتمين نكته همسو شدن همه نهادها، سازمان ها و ارگان هاى حمايتى 
براى صادرات يك برند به جهان است، اينجا ديگر مساله مساله صرفا 
بازرگانى نيست بلكه شايد مساله اصلى صادرات هويت و قدرت يك 

كشور در قالب يك برند است. 
شما زمانى كه يك محصول را از كشور مى خريد فقط محصول را 
نمى خريد بلكه فرهنگ آن كشور و فرهنگ مصرف آن را نيز وارد 
زندگى خود مى كنيد و اين امرى اجتناب ناپذير است. برندها عالوه بر 
كاال بودن، سفيران فرهنگى خاموشى هستند كه به آرامى وارد زندگى 

مردم مى شوند و روى آنها اثرگذارى مى كنند.
 زمانى كه به موضوع صادرات و توسعه برندهاى كشور با اين ديدگاه 
نگاه شود خواهيم ديد كه فقط بخش خصوصى نيست كه قرار است 
تجارت كند پس براى ساختن يك برند بزرگ بايد تالش كرد تا بلكه 
كل كشور در اين موضوع عزم پيدا كرده و حركت كند و چون هر 

قسمت آن به كسى يا ارگانى مربوط است همه بايد تالش كنند.
 بسيارى از كشورهايى كه امروز در دنيا داراى برندهاى بزرگ هستند 
گسترش بازارهاى خود را به كمك سفارتخانه هايشان انجام داده اند 

يعنى سفرا و كاردارهاى اقتصادى عالوه بر كارهاى سياسى و روابط 
صادركنندگان  نمايندگان  و  معرفى كنندگان  به عنوان  ديپلماتيك 
كشورشان در ايجاد بازار، پيدا كردن كانال هاى ارتباط و توزيع و تسهيل 
جلسات تجارى اقدام كرده اند يا در مدل ديگر وزراى گردشگرى اين 
كشور ها الزام هايى براى اماكن گردشگرى و خدمات هوايى و حمل ونقل 
و تفريحى خود قرار داده اند كه حتما بايد از برندهاى بزرگ ملى خودشان 

در انجام خدمات تشريفاتشان استفاده كنند.

نكته آخر اينكه ما براى كشورمان سطحى از كيفيت، مفهوم و جايگاه 
كاال ها در سطح بين المللى تعريف نكرده ايم. دنيا نمى داند كاالهاى 

ايرانى يعنى چه؟ 
يعنى درجه 1، درجه 2 يا درجه 3، نمى داند كدام كاال ها معرف توليد 
ايرانى ممتاز است. مساله اصلى عدم پرداختن به هويت «ساخت ايران» 
يا MADE IN IRAN است كه متاسفانه ما مثل بسيارى از 
با  براى ممتاز كردن محصوالت  كشورها نشان هاى عالى صادراتى 
كيفيت و عالى خود نداريم و همه به راحتى خود را نماينده ايران معرفى 
مى كنند در صورتى كه هيچ جاى دنيا اين طور نيست و اين رده بندى ها 

مشخص است.
 نياز ما به ساماندهى فضاى صادراتمان با شكل دهى استاندارد ها و 
نشان هاى عالى يك ضرورت جدى است كه متاسفانه مدت هاست 

مغفول مانده است. 

در انتهاى كالم شايد بتوان گفت مشكل اصلى ما در برند جهانى بيش 
از آنكه مالى يا عدم راه دادن ما در بازار بين المللى باشد به تفكرات و 
فضاى فكرى كسب وكار كشور معطوف است. مشكل در نگرش ما به 

كسب وكار و ديدگاه جهانى و آينده نگر نداشتن به آن است. 
عدم باور ما به انجام كارهاى علمى در كنار تجارت و فاصله گرفتن ما 
از روحيه جمع گرايى است. اگر بخواهيم حرفى در ابعاد جهانى بزنيم ابتدا 
بايد زيرساخت هايمان را اصالح كنيم و تمامى ناكامى هايمان را تقصير 

ديگران نيندازيم. 
انديشه كنيم.  كاش لحظه اى هم بر چرايى هاى عدم موفقيت خود 
ايرانى باهوش، متفكر و زيرك است؛ تالش بيشتر همراه با برنامه ريزى 
صحيح و حذف مقررات زائد و دست و پاگير و برقرارى استانداردهاى 
قوى در توليد محصوالت، اعتماد و اطمينان مصرف كنندگان داخلى در 
درجه اول و در مرحله بعد خارجى را نسبت به برندهاى كشورمان جلب 

و جايگاه مناسب را كسب خواهد كرد.

خليلى عراقى، رييس انجمن مديران صنايع ايران از 
مشكالت صنعت مى گويد و از فرصت هايى كه بعد 
از برجام در افق توسعه صنعت ايرانى گشوده شده 
از  بعد  پيشروى صنعت كاران  موانع  از  است. خيلى 
بين المللى به  بازارها  توافق برجام رفع شده است. 
روى فعاالن اقتصادى گشوده شده؛ اگرچه اصلى ترين 

مانع امروزى ارتباط بين بانكى است.

محسن خليلى عراقى؛ رييس هيئت مديره انجمن مديران صنايع ايران
همكاران امروزش استاد خطابش مى كنند و پيرمرد با لبخندى ماليم، به 
استقبال شاگردان ديروز خود مى رود با تواضع و فروتنى. محسن خليلى 
عراقى؛ 60 سال كارآفرينى و خالقيِت پير صنعت سبب شده تا فعاالن 
اقتصادى او را پدر صنعت ايران بنامند؛ در جوانى علم آموز صنعت بود 
و حاال تكيه بر عصايى چوبى و دستى لرزان و صدايى كه به سختى 
مى شود آن را شنيد، دغدغه توسعه صنعت دارد و براى سركشى به انبوه 
تشكل هايى كه در آن مسئوليت دارد فعاليت مى كند. او همان كسى است 
كه براى اولين بار شعله هاى گاز را در خانه هاى ايرانى روشن كرد. خليل 
عراقى به همراه پدرش كارخانه بوتان را پايه گذارى كرد تا اين برند فراتر 
از يك كارخانه صنعتى عمل كند. او معلمى بود قبل از صنعت كار بودن 
و حاال به دقت يك معلم از مشكالت حوزه صنعت مى گويد. سپيدموى 
صنعت، پيرمرد خستگى ناپذير صنعت ايران كه او را با لقب هاى بسيارى 
مى شناسند. از صنعت حرف مى زند برق شادى در چشمانش موج مى زند؛ 
او مى گويد بايد قدرشناس بود و قدر فرصت ها را نيك دانست. به برجام 
نگاه مى كند و آن را بزرگ ترين دستاورد دولت يازدهم براى اقتصاد و 

البته كل كشور مى داند و مى گويد: «قدر نيك بايد نيك دانست.»
يك سال از اجرايى شدن توافق برجام گذشت؛ در اين يك سال چه افقى 

پيشروى صنعت ايران گشوده شده است؟
برجام در مجموعه مشكالت صنعت ايرانى را برطرف كرده؛ خيلى از 
موانع پيشروى صنعت كاران رفع شده است. صنعت كاران امروز سال ها 
تحريم را پشت سر گذاشته اند و مى توانند خود را به تكنولوژى و دانش 
روز تجهيز كنند. از طرف ديگر بازارهاى دنيا به روى آنها گشوده شده 
است. مى توانند از سرمايه كشورها و فعاالن اقتصادى بين المللى استفاده 
كنند و كار خود را در سطح جهانى گسترش دهند؛ اما مشكالتى هم سر 

جاى خود باقى است.
مهم ترين مشكل امروز صنعت در ايران چيست؟

اين  است.  اصلى ترين مشكل صنعت كاران  و  اولين  بين بانكى  روابط 
مشكل هم در داخل ديده مى شود و هم در روابط با بانك هاى بزرگ 
دنيا. براى همين شايد مشكل سرمايه در گردش و نوع ارتباط با بانك ها 

مهم ترين دغدغه صنعت كاران باشد. در داخل كسانى بايد از بانك ها 
تسهيالت دريافت كنند كه اهليت، صالحيت و تخصص داشته باشند؛ 
كسانى كه دغدغه صنعت دارند بايد براى دريافت تسهيالت صنعت به 
بانك مراجعه كنند و به غيراز اين افراد كسى نبايد چنين اقدامى كند. از 
طرف ديگر كشورهاى دنيا بايد براى رفع موانع بانكى اقدامى عاجل 
انجام دهند. بايد بانك هاى بين المللى تمامى فعاليت هاى بانكى حوزه 

صنعت را پوشش دهد. اميدواريم كه اين مشكل برطرف شود.
حوزه هايى  چه  به  خارجى  كشورهاى  تجارى-اقتصادى  هيات هاى 
از صنعت ايران توجه دارند و براى سرمايه گذارى در آن اقبال نشان 

مى دهند؟
استنباط من اين است سياست هايى كه دولت يازدهم در پيش گرفته 
براى صنايع كوچك و متوسط مناسب باشد و موجب تسهيل فعاليت 
اين حوزه خواهد بود. اما براى جذب سرمايه گذارى، كشورهاى خارجى 
پيشرو و حوزه  براى سرمايه گذارى در حوزه صنايع  بيشترى  تمايلى 
صنعت نفت دارند. از طرف ديگر سرمايه گذارى نياز به تضمين و بيمه 
دارد كه چند بيمه آلمانى و ايتاليايى در اين حوزه فعال شده اند. باالخره 
نبايد انتظار داشت كه همه مشكالت چندين ساله در يك سال برطرف 
شود. بايد واقع بين بود و از فرصت هاى ايجاد شده بعد از برجام درست 

بهره گرفت.
صنعت كشور براى رشد و شكوفايى به چه فاكتورهايى نياز دارد؟

در صورتى كه ركود نقصان يابد، صنعت شكوفا مى شود. از طرف ديگر 
همه موانع و مشكالت صنعت با برجام رفع نمى شود. ما بايد بتوانيم 
برنامه ريزى درستى را در داخل براى كاهش ركود و تورم واقعى در پيش 
بگيريم؛ بانك ها بتوانند با تأمين سرمايه در گردش به كمك صنعت 
بيايند. در اين صورت است كه ما با نقشه راه مناسب مى توانيم مشكالت 

اين حوزه را رفع كنيم.
آيا در داخل كشور آن هماهنگى و آمادگى براى رفع موانع ساختارى 

ديده مى شود؟
تورم به طور طبيعى نقصان يابد، عمًال بهره بانكى كاهش  اگر واقعاً 
مى يابد؛ بهره بانكى مستقل از نرخ تورم نيست. در اين صورت دولت و 
صنعت مى توانند در كنار هم به سرمايه در گردش دسترسى داشته باشند. 
چرخ صنعت به حركت دربيايد و برجام هم فرصت مناسبى در بازارهاى 
بين المللى براى ايرانيان به وجود آورده است كه مى توانند توليد خود را در 
بازارهاى داخل و خارج عرضه كنند. من كنترل تورم و ركود را از نقاط 
قابل تحسين كارنامه دولت مى دانم؛ دولت بسيار درست عمل كرده است. 
دولت يازدهم نظم اقتصادى بسيارى در كشور ايجاد كرده است؛ ولى بايد 

همچنان در اين راه رهرو بود و كوشيد.

محسن خليلى عراقى تشريح كرد گشايش هاى برجام براى صنعت ايران



13
95

د  
فن

اس
 / 

88
ره 

شما
 / 

نى
ري

آف
كار

 و 
ت

نع
ص

32

13
95

د  
فن

اس
 / 

88
ره 

شما
 / 

نى
ري

آف
كار

 و 
ت

نع
ص

33

رابطـه افزايـش درآمدهاى نفتـى و
 شـرايـط اقتصــادى در ايـــران 

دكتر مسعود نيلى 
مشاور ارشد اقتصادى رييس جمهور

هنگامى كه درآمد نفتى افزايش مى يابد، در حقيقت منابع قابل تصرف 
افزايش خواهد يافت و به نوعى درخصوص مصرف آن  سياست مدار 
تصميم گيرى مى شود. اين اقتصاددان با بيان اين موضوع كه تحقق 
آرزوهاى سياستمداران، منوط به حصول منابع است، گفت: كشورهايى 
كه با كمبود منابع روبه رو هستند، در تالش هستند تا با ايجاد نظام 
انگيزشى، سعى در جذب سرمايه گذارى و افزايش توليد باشند، حال آنكه 
درآمدهاى منابع نظير نفت، راه ميانبرى براى تحقق آمال سياست گذاران 
ايجاد مى كند. نيلى افزود: بنابراين در اين شرايط، نهادهاى تامين كننده 
رشد اقتصادى مانند بودجه و بانك ها، تبديل به نهادهاى توزيع كننده 
رشد اقتصادى مى شوند. به گفته او، مساله اى كه باعث شده است اقتصاد 
در دام شوك افزايش قيمت نفت بيفتد و نتايج منفى را پذيرا باشد اين 
موضوع است كه پس از افزايش قيمت نفت، هم رشد افزايش مى يابد 
و هم نرخ تورم كاهش مى يابد؛ بنابراين به ظاهر وضعيت اقتصاد در 
شرايط مطلوبى است و مشكالت اقتصادى حل شده است. اين در حالى 
است كه در زمان وفور درآمدهاى نفتى، مكانيزم هاى تصحيح خطا، 
عمل نمى كند و اقتصاد مانند يك بيمار بدون عالمت عمل مى كند. 
نيلى افزايش تورم را تنها عالمت قابل مشاهده پس از رشد مخارج در 
درآمدهاى نفتى را رشد سطح عمومى قيمت ها دانست كه اين موضوع 

باعث واكنش سياستمداران در اين زمان مى شود. او افزود: اما در اين زمان 
واكنش ها به نوعى است افزايش قيمت ها در بازارها سركوب مى شود. اين 
رويه باعث مى شود تصميم گيرندگان مجبور شوند، نرخ انرژى را براى 
بنگاه ها ارزان كنند كه منشأ اختالل در بازار انرژى نظير آلودگى، مصرف 
باال و قاچاق سوخت است. او افزود:  در گام دوم، سياستمداران به سمت 
بازار ارز مى روند و نرخ آن را نيز كنترل مى كنند كه معموال نظام چند نرخى 
وجود مى آيد كه اين تصميم نيز منشا بروز بيمارى هلندى و افزايش واردات 
است. در گام سوم، نيز دولت براى سرپا نگه داشتن بنگاه هاى داخلى در 
مقابله با واردات در شرايط تثبيت ارزى، اقدام به لحاظ كردن تعرفه مى كند. 
اما بازهم مشكل بنگاه ها حل نمى شود و تنها حجم عظيمى از اختالل 
در اقتصاد به جا مى ماند؛ زيرا هنگامى كه تورم به طور متوسط 20 درصد 
افزايش مى يابد، تصميم گيرنده حاضر نيست كه به اندازه 20 درصد قيمت 
نهاده ها را افزايش دهد. بنابراين شكاف قيمتى ميان بازارهاى مختلف 
اصالحات  ضرورت  شكاف،  اين  شدن  بزرگ تر  و  شد  خواهد  بزرگ تر 
اقتصادى را در سال هاى بعد ايجاد مى كند و اين اصالح كار پرهزينه اى 
براى دولتى كه در گذشته حاضر نبوده به تعديل هاى مقطعى تن دهد، 
خواهد بود. استاد دانشگاه صنعتى شريف، نمود اين سياست را در بازار پول 
اين گونه تشريح كرد: «بر اساس علم اقتصاد كالن، اگر قيمت محصول 
و هزينه ها به يك مقدار كاهش يابد، سود بنگاه ها نيز كوچك مى شود و 
بنگاه ها مشكل مالى پيدا مى كنند. در اين زمان باز هم دولت با پايين نگه 
داشتن نرخ سود تسهيالت، سعى دارد كه بنگاه ها به حيات ادامه دهند و 
در اين شرايط سركوب نرخ سود تسهيالت، به يك مساله بزرگ در اقتصاد 
تبديل مى شود.» در نتيجه اين سياست ها باعث مى شود در اغلب سال هاى 

گذشته، نرخ سود حقيقى سپرده ها منفى باشد.

بسيار حائز اهميت ميباشد .
كمردرد و غيبت از كار :

بطور كلى ، يك هماهنگى تقريبى ميان شدت عالئم و ناتوانى وجود دارد 
. اغلب افراد مبتال ، براى مدت كوتاهى نياز به مرخصى پيدا ميكنند و تعداد 

افرادى كه نياز به مرخصى طوالنى مدت پيدا ميكنند اندك است .
ميتوان به طور تقريبى گفت كه حدود %70 ميتاليان به كمردرد در عرض 
كمتر از يك هفته قادر به بازگشت به كار خواهند بود .نكته قابل توجه آن 
است كه احتمال بازگشت به كار تابعى از زمان است ، بدين معنا كه هر چه 
مدت روزهاى مرخصى فردى طوالنى تر باشد ، شانس بازگشت به كار 
كمتر است . عدم جديت در كار يك چرخه منفى ايجاد مينمايد ، تحرك كم 
، ضعف و منفعل بودن ميتواند بر قدرت و توان ماهيچه اى و در نتيجه بر 
تالش فيزيكى براى كار تاثير بگذارد در عين حال گريزى بلند مدت از كار و 

مسئوليت هاى كارى ميتواند تخريب اعتماد به نفس را به دنبال آورد .
مطالعات خصوصا با تاكيد ويژه برافرادى كه در آستانه گذار از مرحله كوتاه 
مدت كمردرد به كمردرد بلند مدت هستند ، تشويق هرچه بيشتر به بازگشت 

زود هنگام به كار را پيشنهاد ميدهند .
مديريت يك كارگر با اپيزود كمردرد : 

-1 حفظ فعاليت : يك جزء مركزى از پيشنهادات اين است كه بيمار فعاليتهاى 
روزانه را با وجود درد تا آنجا كه ميشود ادامه دهد 0 بسيارى از كارآزمايى ها 
نشان داده اند كه اين رويكرد ميتواند رهايى سريعتر از عاليم را به دست آورد 

و سبب كاهش مدت دورى از كار و عودهاى مكرر در طول سال شود
-1 حفظ فعاليت در محل كار : ادامه و حفظ فعاليتهاى روزانه فرد به اين 
معنى است كه وى همچنين در شغل خود باقى بماند و يا هرچه سريعتر 
به آن بازگردد حتى اگر مقدارى درد در اثر آن پيدا نمايد در برخى موقعيت 
ها بازگشت به كل وظايف نرمال ممكن نيست مثال هنگامى كه كار نياز به 
سطح بااليى از توان فيزيكى دارد ( وظايف نظامى ، وظايف امداد و نجات 
و ....) و يا كارهاى نيازمند فعاليت با بارهاى سنگين .در خصوص كارهاى 
فيزيكى سنگين مى توان تصحيح كار يا به كارگيرى لوازم كمكى برداشتن 

و حمل را نظر داشت .
نكته آخر :

افزايش خطر مزمن شدن عاليم كار سبب  از  دوره طوالنى دورى  هر 
 مى گردد و توصيه به دور ماندن از كار ، پيش آگاهى را به طور جدى ضعيف 

مى نمايد .
رابطه مناسب ميان كارگر بيمار ، تيم سالمت و مدير خط كارى و ايجاد يك 
فهم مشترك از هدف باز توانى براى بهبود پيامدهاى سالمت شغلى و بالينى 
مساله اى بسيار كليدى و پايه اى است وجود فرهنگ سازمانى كه التزام به 
تعهد را در كارگران جدى ميگيرد هم ميتواند سبب كاهش غيبت استعالجى 

و مدت دورى از كار شود .

آيا ميدانيد طبق آمار سازمان بهداشت جهانى از هر 5 نفر ، 4 نفر مبتال به 
نوعى كمر درد هستند !؟

كمر درد شايعترين دليل ناتوانى در بيماران كمتر از 45 سال است . دومين 
علت شايع ويزيت پزشك و دومين علت غيبت از كار ميباشد .هر ساله 
كاركنان مبتال به كمر درد 4 بار بيشتر از كاركنان بدون كمر درد در محل 

كار حضور ندارند .
آمارها اغراق آميز به نظر ميرسد اما اگر 8 ساعت از روز را بدون فكر 
كردن به طرز نشستن خود در پشت ميز كار سپرى ميكنيد ، ميتوانيد جزء 
مبتاليان به كمردرد باشيد و دير يا زود به كمردرد و ناهنجاريهاى مربوط 

به ستون فقرات دچار خواهيد شد .
به دليل چند عليتى بودن كمر درد ، تشخيص علت دقيق آن اغلب دشوار 
است ، اما تقريبا در %80 موارد در عرض 2هفته و در %90 موارد اپيزود 

دردكمر در عرض 6 هفته بدون نياز به درمان جراحى بهبود ميابد .
عالئم هشدار دهنده

حضور برخى عالئم در همراهى با كمر درد ، عالئم هشدار دهنده تلقى 
شده و نياز به پيگيرى بيشتر براى رد علل پنهانى دارند كه از آن جمله 

ميتوان به موارد زير اشاره نمود :
- كاهش وزن بدون علت - درد شبانه و يا در حالت استراحت – شكست 
در درمان درد – وجود تاريخچه سرطان قبلى – دردهاى با طول بيشتر از 6 
هفته – درد در افراد با سن بيشتر از 50 سال – درد در همراهى با تب  و ...

ريسك فاكتور هاى ابتال به كمر درد در محيط كار 
فاكتورهايى وجود دارند كه در صورت تداوم حضور آنها ، منجر به ايجاد 
كمردرد و يا تشديد كمردرد ميشوند كه از آن جمله ميتوان از موارد زير 

نامبرد :
- وضعيت ايستا ( خصوصا نشستن طوالنى ) – برداشتن اجسام بصورت 
مكرر(خم شدن مكرر) – مواجهه با ارتعاش تمام پيكرى و به ويژه رانندگى 
– حركات نيازمند نيروى زياد و اعمال فشار – فاكتورهاى روانى و اجتماعى 
– پيچش كمر در حين حمل وسايل – حالت هاى ناجور بدنى – ساعات 

كار طوالنى – نشستن بدون تكيه گاه
در مطالعه اى  نشان داده شد كه استرس روانى و عدم رضايت شغلى از 

تمامى عوامل فيزيكى فوق الذكر مهمتر ميباشد .
توجه به گسترش كمردرد در بين كاركنان وكمك به پيشگيرى ، درمان 
و مديريت درد براى كارفرمايان به سود اقتصادى مى انجامد .با توجه به 
هزينه هاى زيادى كه كمر درد بر اقتصاد كشور وارد ميكند ، اقدامات 
پيشگيرانه براى كاهش ابتال به كمردرد خصوصا در محيط هاى ادارى 
و سيستم حمل و نقل كشور كه نياز به نشستن هاى طوالنى مدت دارد 

كمــر درد 
دكتر صبا اقبالى

متخصص طب كار و بيمارى هاى شغلى
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 نقش زنان در توسعه، به طور مستقيم به اهداف توسعه اجتماعى و اقتصادى 
بستگى دارد و ازاين رو در تحول همه جوامع انسانى، عاملى بنيادى  به شمار 
مى آيد. پژوهش ها نشان مى دهد زنان به داليل متعدد ازجمله بيكارى و 

كاهش دستمزدها و نارضايتى از شغل قبلى، وارد كارآفرينى مى شوند.
سه  است.  معمول  بيكارى  از  برون رفت  براى  راهى  كارآفرينى  چون 
دليل مهم كشورها براى توجه به مقوله كارآفرينى، توليد ثروت، توسعه 
فناورى و اشتغال مولد است. درحالى كه در كشور ما به اشتباه اين مفهوم 
با اشتــغالزايى مترادف شده و فقط براى حل مشكل اشتغال به سمت 
كارآفرينى مى رويم. در اواخر دهه70 در بسيارى از كشورهاى پيشرفته به 
علت تغيير در ارزش ها و گرايش هاى جامعه و تغييرات جمعيت شناختى، 
موجى از كسب وكارهاى كوچك و افراد خوداشتغال به وجود آمد. به هر 
روى بسيارى از زنانى هم كه وارد عرصه كارآفرينى مى شوند با چالش ها 
و مشكالت زيادى روبه رو مى شوند كه بخشى از آنها مربوط به آگاهى 
نداشتن از محيط كسب وكار و كارآفرينى است. در اين زمينه قرار است 
مراكز رشد و شتاب دهى كسب وكار زنان در استان ها ايجاد شود. مشاور 
وزير كشور در امور زنان و خانواده با اعالم اين خبر گفت: مركز رشد و 
شتاب دهى كسب وكار زنان با هدف انگيزه و آگاهى بخشى به بانوان جامعه، 
در همه استان ها بايد راه اندازى شود. فهيمه فرهمندپور در همايش تبيين 
نقش بانوان در اقتصاد مقاومتى، اظهار كرد: بسيارى از زنان انگيزه ورود به 
كسب وكار را دارند، اما اطالعات كافى در اين زمينه ندارند و به همين منظور 
مركز رشد و شتاب دهى كسب وكار زنان در همه استان ها بايد راه اندازى و 
فعاليت اين مراكز بايد زير نظر ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى هر استان 
پيگيرى شود. وى درباره مركز رشد و شتاب دهى كسب وكار زنان تشريح 
كرد: در اين مركز فرهنگ كار و كارآفرينى ترويج پيدا مى كند، مشاوره هاى 
تخصصى درباره امور كسب وكار ارائه مى شود، موانع فعاليت هاى اقتصادى 
امور بانوان شناسايى و براى آن راهكار ارائه مى شود و با راه اندازى اين مركز 

اميد است بسيارى از مشكالت كاهش پيدا كند.

پيش قدم شدن زنان كارآفرين
مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه بسيارى از بانوان 

درباره كمبود اعتبارها گاليه هايى را مطرح مى كنند، افزود: دولت تدبير 
و اميد با مشكالت اقتصادى فراوانى روبه رو است، اما با اين حال، بايد 
اعتبارها به نحوى مديريت شود تا سهم بانوان ناديده گرفته نشود و اين 
امر نيازمند همكارى و هم افزايى بيشتر دستگاه هاى اجرايى است. اهداف 
و راهبردهاى اقتصاد مقاومتى به سرمنزل مقصود نمى رسد، مگر با ترويج 
كار و كارآفرينى و براى اين ترويج و فرهنگ سازى بايد بانوان پيش قدم 
باشند. وى يكى از داليل اساسى روى زمين ماندن نقش اقتصادى در 
جامعه را فاصله گرفتن بانوان از كسوت سنتى آنها عنوان كرد و گفت: 
بانوان جوامع شهرى و حتى روستايى از كسوت سنتى خود فاصله گرفته اند 
و حتى در زنان روستايى مصرف گرايى شيوع پيدا كرده است. فرهمندپور با 
اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب درباره مشاركت آحاد جامعه براى تحقق 
اقتصاد مقاومتى، ادامه داد: هدف اصلى مقاوم سازى اقتصادى، مشاركت 
همه جامعه و تبديل افراد جامعه به نيروى مولد اقتصادى بوده است. مشاور 
وزير كشور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه تغيير در نظام فرهنگى 
كشور از زنان شروع مى شود، گفت: زنان بايد پرچم دار ايجاد تغييرات در 
فرهنگ باشند. فرهنگ سازى در جامعه و ايجاد تغيير به بانوان وابسته است 
و نقش نخست در فرهنگ و فرهنگ سازى را بانوان برعهده دارند. فرهنگ 
با آموزش و تغيير در بانوان جامعه اصالح مى شود، زنان به ويژه مادران بايد 
فرهنگ كار را در جوانان ترويج دهند و به آنها انگيزه الزم براى انجام كار 

و كارآفرينى را تزريق كنند.

افزايش مشاغل خانگى
مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده با تاكيد بر افزايش مشاغل 
را  وسيعى  جامعه هدف  خانگى  مشاغل  افزود:  زنان،  بين  در  خانگى 
پوشش مى دهد و تعارضى با نقش آفرينى مهم در فضاى خانواده در 
خانگى،  مشاغل  در  زنان  حضور  بر  تاكيد  ندارد.  وجود  مشاغل  اين 
مبنى بر ممنوعيت حضور بانوان در ديگر شغل ها نيست و هيچ تابلوى 
ورودممنوعى براى حضور زنان در جامعه وجود ندارد و آنها مى توانند 
در زمينه هاى دلخواه خود فعاليت كنند. بانوان نقش موثرى در كاهش 
آسيب هاى اجتماعى دارند، با ترويج كار در جامعه و افزايش فعاليت هاى 

زنان كارآفرين، پرچم دار كسب وكار نويـن

اقتصادى مى توان از بسيارى از آسيب هاى اجتماعى جلوگيرى كرد.

ارائه مشاوره هاى تخصصى
براى  راهكار  ارائه  و  بانوان  امور  اقتصادى  فعاليت هاى  موانع  شناسايى 
آن مورد تاكيد بسيارى از زنان كارآفرين است. فرزانه باباعلى، كارآفرين 
در حوزه مد و لباس ايجاد مراكز رشد و شتاب دهى كسب وكار زنان در 
استان ها را يك اقدام موثر براى افزايش آگاهى زنان كارآفرين عنوان 
كرد و به صمت گفت: اين مراكز مى توانند زنانى را كه به شكل سنتى 
در حال فعاليت هستند با شيوه هاى جديد كسب وكار آشنا كند؛ با توجه 
به اينكه مهم ترين موضوع براى كارآفرينان و توليدكنندگان داشتن بازار 
براى عرضه محصوالت است با آشنا كردن زنان اين عرصه با روش هاى 
مناسب براى كسب وكار و ارائه مشاوره هاى تخصصى، مى توان به آنها 
كمك كرد. باباعلى در ادامه افزود: با توجه به اينكه زنان بيشتر در مشاغل 
خانگى مشغول به كار هستند، ممكن است دسترسى و آگاهى مناسبى 
نسبت به شيوه هاى جديد كسب وكار نداشته باشند و در ارائه كاالهاى 
توليدى خود دچار مشكل مى شوند، بنابراين اگر مراكز رشد و شتاب دهى 
كسب وكار زنان ايجاد شوند در توسعه كسب وكار زنان و تبديل شيوه هاى 
سنتى به نوين، نقش موثرى خواهند داشت. وى با اشاره به ارتباط نقش 
زنان در توسعه پايدار و افزايش آگاهى آنها در كسب وكار به صمت گفت: 
در زمينه نقش زن در توسعه رويكردهاى متفاوتى وجود دارد. بعضى از اين 
رويكردها بر اساس نياز جامعه جديد صنعتى به نيروى كار است و اينكه 
جامعه به تمام نيروى انسانى خود نياز دارد و بعضى از آنها بر اساس لزوم 
تساوى زن و مرد و حقوق فردى و مساوى آنها است. برخى نيز با توجه به 
نياز جامعه و اينكه در هر شرايطى جامعه با كدام شيوه بهتر اداره مى شود، 
نظرهاى خود را تغيير مى دهند. از طرفى در كشورهاى توسعه يافته با توجه 
به كم شدن رشد جمعيت و رقابتى كه در توليد وجود دارد، جامعه مجبور به 
استفاده از نيروى كار زنان شد و اين وظيفه اى است كه جامعه برعهده زنان 
نيز گذاشته است. تمام زنان در اين جوامع مى دانند كه بايد شغلى داشته 
باشند و جامعه نيز زمينه شغلى آنها را فراهم كرده است؛ اما در يك كشور 

درحال توسعه مثل كشور ما كه زمينه شغلى براى همه مردان نيز فراهم 
نيست زنان در مرتبه دوم قرار مى گيرند. بنابراين زنان به ويژه مادران بايد 
فرهنگ كار را در جوانان ترويج دهند و به آنها انگيزه الزم براى انجام كار 

و كارآفرينى را تزريق كنند.

آگاهى بيشتر زنان كارآفرين
درباره صنايع دستى در حوزه آموزش و توليد محصول باكيفيت مشكل 
كمترى وجود دارد، اما چالش اصلى اين حوزه بازاريابى و فروش است. 
عاطفه رفيعى فر، كارآفرين در حوزه صنايع دستى نيز وجود نداشتن بازار براى 
ارائه محصوالت صنايع دستى را يكى از مهم ترين مشكالت كارآفرينان 
اين حوزه عنوان كرد و به صمت گفت: براى اينكه زنان كارآفرين بتوانند 
فعاليت خود را با توان و تمايل بيشترى انجام دهند بايد از آنها حمايت هاى 
الزم انجام شود؛ براى مثال در حوزه صنايع دستى با ايجاد شدن بازارچه ها 
و نمايشگاه مى توان مشكل فروش محصوالت را تا حد مناسبى كاهش 
داد. زنان اين حوزه براى توليد صنايع دستى خود بايد آموزش هاى بيشترى 
ببينند، همچنين خريد مواد مورد نياز براى توليد محصول بايد با مشورت 
انجام شود تا هزينه هاى كمترى براى كارآفرينان به دنبال داشته باشد. 
در زمينه فروش و بازاريابى محصوالت صنايع دستى، افزايش آگاهى و 
ارائه مشاوره هاى تخصصى امرى ضرورى است كه با ايجاد مراكز رشد 
و شتاب دهى كسب وكار زنان در استان هاى مختلف مى توان زمينه ورود 
زنان به عرصه كارآفرينى را فراهم كرد و همچنين زنانى هم كه در اين 
عرصه هستند با دانش و آگاهى به كسب وكار بپردازند. رفيعى فر با اشاره 
به اينكه اشتغال موجب رشد شخصيت زنان مى شود، افزود: اشتغال زنان، 
آنها را در رسيدن به تفاهم با ديگران تواناتر مى كند و حس همكارى و 
مشاركت در زندگى زناشويى را قوت مى بخشد. بنابراين بايد در جهت رفع 
موانع كارآفرينى زنان گام برداشت تا برخى نگرش ها نسبت به كاركردن 

زنان تغيير كند.
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انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهورى آمريكا فضايى از ترديد را ميان 
بخش هاى مختلف اقتصادى حاكم كرده كه از جمله آن سرمايه گذارى 

خارجى است.
 اينكه آيا واقعا ترامپ قراردادهاى ميلياردى با ايران در اين زمينه را لغو 
خواهد كرد يا نه، از جمله ابهاماتى است كه كارشناسان مطرح كرده اند. 
همانطور كه مى دانيم، به موجب امضاى توافق هسته اى و لغو تحريم ها، 
قراردادهاى تجارى به عنوان بخشى از سرمايه گذارى شركت هاى خارجى 
در ايران به امضا رسيدند. در اين مدت كمپانى هاى بزرگ غربى به ايران 
آمدند و سرمايه گذارى مجدد در اين كشور صورت گرفت و همين چند 
روز اخير نيز شركت نفت و گاز توتال فرانسه قراردادى چند ميليارد دالرى 
را در ارتباط با توسعه ميدان گاز پارس جنوبى با ايران نهايى كرد. دولت 
«باراك اوباما»، رئيس جمهورى آمريكا نيز اوايل سال جارى ميالدى مجوز 
فروش هواپيما به ايران از سوى دو كمپانى ايرباس و بوئينگ را صادر كرد. 
اين قراردادها درحالى منعقد شده كه برخى از تاثير منفى ترامپ بر آنها و 
محتاط شدن سرمايه گذارى خارجى در كشور خبر مى دهند. خبرگزارى 
رويترز به نقل از برخى مقامات دولتى ايرانى كه نام هيچ كدام را فاش 
نكرد، نوشته پيروزى ترامپ در انتخابات رياست جمهورى آمريكا، باعث 
تضعيف روحانى و نگرانى سرمايه گذاران خارجى خواهد شد. رويترز به نقل 
از دو مقام ارشد ايرانى كه نامى از آنها نبرد، ادامه داد: «اگر ترامپ موضع 
خصمانه اى عليه ايران اتخاذ كند، تندروها در ايران قدرت خواهند گرفت 
... پيروزى ترامپ تندروهاى ايران و حاميان شان را متحد خواهد كرد كه 
به معنى فشار سياسى بيشتر در داخل و سياست منطقه اى تهاجمى خواهد 
بود.»يك مقام ارشد در وزارت اقتصاد به اين خبرگزارى انگليسى گفت: «با 
پيروزى ترامپ، حتى شركت هاى اروپايى نيز براى سرمايه گذارى در ايران 
بى رغبت خواهند شد ... در بهترين حالت، آنها سياست صبر كردن و نظاره 
كردن نتيجه را درپيش خواهند گرفت ... اين به اعتبار روحانى و برنامه هاى 

اقتصادى اش ضربه خواهد زد.»
رويترز در اين زمينه نوشت: «با پيروزى ترامپ، شركت هاى خارجى بزرگ 
و حتى متوسط، بانك ها و ديگر سرمايه گذاران محتاط تر خواهند بود تا در 
ايران سرمايه گذارى كنند ... اين دقيقا زمانى كه به جذب سرمايه گذاران 

خارجى اميد داشتيم، به اقتصاد ما ضربه خواهد زد.»
با اين حال برخى از كارشناسان بر اين باورند كه انتخاب ترامپ تاثيرى 
بر سرمايه گذارى خارجى نخواهد گذاشت. رئيس بخش گاز، انرژى هاى 
به  ترامپ  انتخاب دونالد  نيز گفت:  توتال  نيروى شركت  تجديدپذير و 
رياست جمهورى آمريكا تاثيرى بر سرمايه گذارى هاى اين شركت فرانسوى 

در ايران نخواهد گذاشت.
تسهيل  كميسيون  رئيس  نجفى منش،  محمدرضا 

كسب وكار اتاق تهران:
سرمايه گذارى خارجى ادامه دار خواهد بود

با توجه به اينكه در اين سال ها اروپايى ها شروع به يكسرى مذاكرات براى 
پيشبرد اهداف خود در بخش سرمايه گذارى خارجى در كشور كرده اند، 
به نظر نمى رسد كه با تغيير رويه يا سياست كشور آمريكا اين مذاكرات 
خاتمه پيدا كند يا اينكه بخواهد به سرانجامى نرسد. شايد براى برخى 
از آن حرف شنوى دارند،  يا  از آمريكا ترس بيشترى دارند  كشورها كه 
اين صحبت ها قابل ذكر نباشد اما براى عمده كشورهاى اروپايى به نظر 
مى رسد مشاركت با ايران براى سرمايه گذارى ادامه دار خواهد بود. البته دو 
ماه تا روى كار آمدن ترامپ و اعمال سياست هاى وى باقى مانده كه در 
اين مدت پيش بينى مى شود با حل وفصل دغدغه هاى بانكى، مشكالت 
سرمايه گذارى خارجى حل شده و حتى روابط بهتر شود. از سوى ديگر 
از آن جايى كه رئيس جمهورى جديد خود تاجر مسلك و اهل معامله و 
مشتاق به سرمايه گذارى خارجى است، به نظر مى رسد به خاطر سودآورى 
حتى به سمت ايران براى سرمايه گذارى روى آورد. اگر رئيس جمهورى 
تازه آمريكا منافع و سود خود را در معامله با ايران ببيند، به طور واضح قابل 
پيش بينى است كه رابطه با ايران را حداقل در بعد اقتصادى تقويت كند. 
با اين حال اظهارنظر كلى و قاطع درباره تصميم سياسى وى و اتفاقات 

آينده، ممكن نيست.
مهدى پورقاضى، عضو اتاق بازرگانى تهران:

اگر بحث سود باشد، ترامپ اهل معامله است
عواقب و نتايج روى كار آمدن ترامپ هنوز روشن نيست اما به نظر مى رسد 
از آن جايى كه ترامپ خود يك سرمايه گذار است، اگر پاى سودى درميان 

سـرمايه گـذارى بعـد از ترامـپ

باشد، ترامپ خود اهل معامله است. وى در دوران نامزدى خود براى رياست جمهورى حرف هايى گفته كه به ظاهر نشان از مخالفت با ايران، مسلمانان 
و لغو برجام دارد اما اگر واقع بينانه نگاه كنيم، ترامپ كانديد با ترامپ رئيس جمهورى فرق دارد اما اينكه واقعا وى چه برخوردى با مصالح سياسى مى كند 
و در زمينه سياست و اقتصاد به چه فعاليت هايى دست مى زند، به طور قطعى نمى توان اظهارنظر كرد اما به نظر مى رسد وى اهل معامله باشد و به سمت 
كشورهايى كه براى او منفعت اقتصادى به دنبال داشته باشند، روى آورد. اگر در زمينه سرمايه گذارى خارجى امتيازات خوبى بگيرد، امتيازات خوبى به 

كشور خواهد داد.
پيش بينى مى شود ترامپ سلطه سياسى خود بر ساير كشور ها را كم كند كه اين موضوع به خودى خود تاثير بسيار مثبتى بر سرمايه گذارى خارجى خواهد 

گذاشت. با اين حال قضاوت درباره ترامپ و سياست هاى وى زود است. بايد صبر كنيم تا وى تصميم بگيرد و عمل كند.
ابوالحسن خليلى، رييس انجمن مديران صنايع ايران:
تاثير سياست آمريكا بر اقتصاد ما اجتناب ناپذير است

تغيير رئيس جمهورى در هر كشورى به ويژه در كشور آمريكا داراى يك تاثيرات بلندمدت و كوتاه مدت است. از آن جايى كه شخصيت ترامپ براى همه 
حتى خود اروپايى ها ناشناخته است، بايد با احتياط با موضوع رفتار كنيم.

اگر دقت كنيم، كشور آمريكا همواره بيشترين چالش ها را با كشور ما داشته؛ از اينرو تاثير انتخابات آمريكا بر اقتصاد كشور ما اجتناب ناپذير بوده و از همان 
روز اول پيروزى ترامپ روى بازارهاى مالى و اقتصاد كشور خود را نشان داد اما يك بحث ديگر مربوط مى شود به سياست هاى بلندمدت؛ تجربه نشان 
داده كه سياست هاى بلندمدت آمريكا در مقابل ايران با تغيير رئيس جمهورهاى اين كشور، تغيير چندانى نداشته و تاثير آن به ويژه روى اقتصاد كشور چندان 
نبوده است؛ بحث سرمايه گذارى خارجى نيز همينطور. به هرحال اين كشور در بهترين حالت نيز از موضع منفى با ما برخورد داشته و اين برخوردهاى منفى 
هميشه بود، حتى در اين سال ها كه پاى سرمايه گذارى خارجى به كشور باز شده و اميد به رشد آن است. با اين حال بايد صبر كنيم دو ماه از اين اتفاق 

بگذرد و از طرفى عجله نكرده و  مانند بسيارى ازكشورهاى اروپايى منتظر باشيم و ببينيم كه چه اتفاقى خواهد افتاد.
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ريشه يابى برنامه توسعه روابط استراتژيك چين با ايران نشان مى دهد 
چين  و  ايران  مى كند.  پيگيرى  تجارت  در  را  قصد  سه  كشور  اين 
اوايل سال 2016 ميالدى توافق كردند سطح مبادالت تجارى را در 
طول 10سال پيش رو به 600 ميليارد دالر برسانند. اگرچه نمى توان 
تشديد  نظير  بحرانى  شرايط  در  به ويژه  ايران  به  چين  كمك هاى 
تحريم هاى بين المللى را ناديده گرفت، اما اين كشور در هرگونه توسعه 
روابط با كشورهاى جهان، منافع ملى و اهداف خاصى را دنبال مى كند.
را  منطقه  رهبرى  ايران،  تجارى  شريك  نخستين  به عنوان  چين   
در نقشه جديد تجارى – اقتصادى اش، در دستور كار خود قرار داده 
است. به طورى كه سياست گذاران چينى، تدابيرى را در عرصه داخلى 
و خارجى دنبال كردند. در صحنه خارجى براى اتصال به بازارهاى 
خارجى، طرح هاى پرهزينه اى شامل «تاسيس بانك سرمايه گذارى 
را مدنظر  آسيايى» و طرح «يك كمربند - يك جاده»  زيرساخت 
قرار داده اند. درمقابل در صحنه داخلى نيز معيارهايى براى افزايش 
بهره ورى، نوآورى و ارتقاى سطح مصرف از سوى چين نيز اتخاذ شده 
است. بدون ترديد اجرايى شدن اين برنامه ها مى تواند مسير برنامه ريزى 
شركاى تجارى اين كشور از جمله ايران را تحت تاثير قرار دهد. بر 
همين اساس، اگرچه نمى توان منكر نقش استراتژيك چين براى ايران 
به ويژه در شرايط تحريم بود، اما قطعا چين در توسعه روابط خود با ساير 
كشورها به ويژه ايران، درصدد رسيدن به منافع خود است. به طورى كه 
اين كشور در توسعه روابط خود با ايران سه هدف « تامين امنيت عرضه 
انرژى و مواد اوليه»، «رقابت اقتصادى - سياسى با روسيه» و «كاهش 
كسرى تراز تجارى دوجانبه» را دنبال مى كند. به عبارتى چين، درصدد 
تدارك راهكارهاى جديدى است تا بتواند به اهداف استراتژيك خود 
در رابطه با ايران دست يابد. از اين رو، ساختار فعلى مناسبات تجارى 
ايران در منطقه نيازمند بازچينى اساسى است كه دو گزينه را پيش 
روى ايران قرار مى دهد؛ گزينه نخست اينكه ايران درصدد كسب بازار 
محصوالت اوليه خود در كشورهايى باشد كه جايگزين چين در توليد 
محصوالت نهايى مى شوند. گزينه دوم اينكه ايران در توليد محصوالت 
صنعتى و خدماتى كه مورد نياز مصرف كنندگان چينى بوده و در توليد 
آن از مزيت رقابتى برخوردار است، مشاركت كند. از سوى ديگر، ايران 
بايد درصدد اعمال سياست توازن در روابط خود با چين و روسيه به طور 

همزمان برآيد.
در همين راستا گزارشى با عنوان «راهبرد جديد اقتصاد چين و الزامات 

پيش روى شركاى تجارى آن» به قلم دكتر سعيدميرزامحمدى تنظيم شده 
كه از سوى موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى منتشر شده است. 
پيش از اين در سفر رئيس جمهورى چين به ايران نقشه راه تجارت ايران و 
چين تدوين شد كه براساس آن مقرر شد سطح مبادالت تجارى فى مابين 
طى 10 سال آينده به 600ميليارد دالر برسد. اين گزارش در حالى تنظيم 

شده كه در حال حاضر يك سال از تدوين سند نام برده مى گذرد.
 

چشم انداز تعامالت تجارى ايران وچين
در جريان سفر ابتداى سال 2016 رئيس جمهورى چين به ايران پس از 
11 سال، دو كشور توافق كردند كه سطح مبادالت تجارى دوجانبه را در 
خالل 10 سال آينده به 600ميليارد دالر برسانند. به نظر مى رسد با توجه 
به نقش حساس ايران در چارچوب طرح «يك كمربند - يك جاده» چين 
برنامه خاصى براى همكارى درازمدت در چارچوب برنامه راهبردى 25 
ساله طراحى كرده باشد. اگرچه نمى توان منكر نقش استراتژيك چين براى 
ايران، به ويژه در شرايط بحرانى نظير تشديد تحريم هاى بين المللى عليه 
ايران شد، اما مسلما چين در هرگونه توسعه روابط با كشورهاى جهان و 
به ويژه با كشورهايى نظير ايران كه تقريبا از سوى اكثر كشورهاى غربى 
تحت فشار اقتصادى قرار گرفته است، درصدد نيل به منافع ملى و اهداف 
استراتژيك خود باشد. از اين رو، به نظر مى رسد كه چين سه هدف را در 
توسعه روابط استراتژيك خود با ايران دنبال  مى كند. هدف نخست؛ «تامين 
امنيت عرضه انرژى و مواد اوليه» است كه مسلما براى چين و ساير 
كشورهاى منطقه آسياى جنوب شرقى كه قرار است در برنامه پيش گفته 
نقش توليدى امروز چين را متقبل شوند، از اهداف اوليه و اصلى چين در 

توسعه مناسبات درازمدت خود با ايران باشد.
به طورى كه دو كشور در سفر اخير رئيس جمهورى چين به ايران، برنامه 
در  همكارى  سند   17 و  كرده  طراحى  را  ساله اى   25 درازمدت  جامع 
زمينه هاى مختلف به امضا رساندند. در اين ميان، برنامه سرمايه گذارى 
خارجى ساالنه 50 ميليارد دالرى چين در بخش انرژى و معادن ايران 
بيش از همه جلب نظر مى كند. از منافع جانبى اين برنامه براى چين 
مى توان به درآمدهاى قابل توجه صدور فناورى چين به كشورهاى مزبور 
اشاره كرد. البته، باوجودى كه رئيس جمهورى چين قبل از سفر خود به 
راهبردى  برنامه  مورد  در  و  نيز سفر كرده  به عربستان سعودى  ايران، 
25ساله مشابهى با عربستان نيز به توافق رسيده است، توسعه روابط با 
ايران به لحاظ موقعيت ژئوپليتيك آن سبب كاهش اهميت برنامه مزبور 
از نگاه چين خواهد شد. البته مفاد موافقت برنامه هاى همكارى چين و 
عربستان به هيچ وجه مشابهتى با مفاد تفاهم برنامه هاى عميق همكارى 
با ايران ندارد. دومين هدف؛ «رقابت اقتصادى - سياسى با روسيه» را 
شامل مى شود. زيرا از آثار جانبى توسعه روابط چين با ايران تاثير آن بر 
اقتصاد روسيه است. به عنوان مثال، به رغم تمايل روسيه به مشاركت با 
ايران براى احداث8 نيروگاه هسته اى در ايران، چين در برنامه استراتژيك 
دراز مدت خود با ايران درصدد احداث دو نيروگاه جديد هسته اى است. از 
سوى ديگر با اجرايى شدن قرارداد درازمدت تامين نفت مورد نياز چين 

در يك گزارش مطالعاتى تحليل شد

سه قصد چين از تجارت با ايران

ازسوى ايران، روسيه كه در حال حاضر بازار نفت منطقه را از كشورهاى 
عربى ربوده است، با مشكل كمبود تقاضا براى نفت صادراتى خود مواجه 
خواهد شد. در نهايت سومين هدفى كه چين در توسعه روابط تجارى خود 
با ايران دنبال مى كند، «كاهش كسرى تراز تجارى دوجانبه با ايران» 
است. به عبارتى با توجه به احتمال كاهش وابستگى ايران به محصوالت 
چينى (ناشى از دستيابى ايران به بازارهاى غربى در دوران پساتحريم)، چه 
بسا چين درصدد تدارك راهكارهاى جديدترى براى ارسال سريع و ارزان 
محصوالت خود، به بازارهاى ايران باشد تا به اين ترتيب، كسرى تراز 
تجارى خود را با ايران كه در سال 2014 ميالدى بيش از 2/ 3ميليارد دالر 

بوده است، كاهش دهد.
 

دو راهبرد چين
براساس اين گزارش، اقتصاد چين طى چند دهه اخير، با وجود بحران مالى 
جهانى، همواره در حال رشد سريع بوده است. به طورى كه تا قبل از سال 
2007 نرخ رشد 11 درصد، سهم سرمايه گذارى از توليد ناخالص داخلى 
5/ 41 درصد و سهم مازاد تراز حساب جارى از توليد ناخالص داخلى 10 
درصد بود، اما پس از بحران و با وجود كاهش نرخ رشد اقتصادى از 11 
به 7 درصد و همچنين كاهش سهم تراز جارى از توليد ناخالص داخلى به 
حدود 2 تا 3 درصد، سهم سرمايه گذارى از توليد ناخالص داخلى با هدف 
حفظ تقاضاى داخلى همچنان به روند افزايشى خود ادامه داد و به بيش از 
50 درصد رسيد. اما سوال اينجا است كه اين الگوى رشد جديد چه تبعاتى 

را به همراه دارد؟ پاسخ را مى توان در 3 تغيير جست وجو كرد:
1 - كاهش سرعت پيشرفت فنى و به تبع آن بهره ورى كل عوامل 
2 - كاهش بازدهى نهايى سرمايه و نهايت بروز ظرفيت هاى مازاد 

در توليد صنعت
3 - روند كند رشد مصرف به ويژه مصرف خانوارها و سهم بسيار پايين 

آن از توليد ناخالص داخلى تا حدود يك سوم.
پيشنهاد  برون مرزى،  صحنه  در  چين  نخست  اقدام  اول:  اقدام 
«تاسيس بانك سرمايه گذارى زيرساخت آسيايى» در سال 2013 با 
هدف حمايت از توسعه زيرساختارهايى نظير برق، آب و مخابرات در 
منطقه آسيا و اقيانوسيه بود. اين بانك در حال حاضر 57 عضو دارد 
و پس از اينكه حدود 10 كشور عضو شاخص، 50 درصد از سرمايه 
اوليه آن را تامين كردند، از دسامبر 2015 رسما كار خود را آغاز كرد. 
در ميان كشورهاى شاخص عضو سازمان همكارى توسعه اقتصادى، 
هنوز آمريكا و ژاپن به عضويت نهايى اين بانك در نيامده اند، اما آلمان 
و فرانسه كه در اين مسير تجارى قرار دارند، داراى باالترين سهم 
سرمايه در ميان كشورهاى غربى عضو هستند. بيشترين سهم سرمايه 
100 ميليارد دالرى اين بانك، بيش از 30 درصد، از سوى چين تامين 
شده است. در مقابل، ايران مالك 61/ 1 سهام اين بانك است. انگيزه 
چين براى ايده تاسيس AIIB رفع نقايص ناشى از كندى عملكرد 
سيستم هاى مالى بين المللى، همچون صندوق بين المللى پول براى 

پاسخگويى به نيازهاى مورد نظر بود.
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اقدام دوم: اقدام ديگر نيز پيگيرى ايده «يك كمربند، يك جاده» بود 
كه در پى اهدافى وراى اهداف AIIB بود. اگرچه بخشى از اين ايده همان 
مسير «جاده ابرايشم» است كه به حمل ونقل زمينى توجه دارد، اما با 
توجه به گران بودن حمل زمينى از يك سو و عدم تمايل و توان مالى 
كشورهاى كوچك در مسير جاده ابريشم از سوى ديگر، مسير دريايى از 
جنوب چين نيز در كنار طرح جاده ابريشم مطرح شد و در مجموع ايده 
«يك كمربند، يك جاده» شكل گرفت. اين ايده از آنجا شكل گرفت كه 
كشورهاى پيرامون چين در منطقه آسياى ميانه كه در مسير جاده ابريشم 
قرار دارند، از منافع حاصل از توسعه زيرساخت هاى حمل ونقل بهره مند 
مى شوند كه البته منابع مالى مربوطه نيز از طريق قراردادهاى دوجانبه 
ميان چين و كشورهاى مزبور تامين مى شود. از اين رو، چين با توجه به 
محدوديت پتانسيل سرمايه گذارى در كشورهاى كوچك آسياى ميانه و نيز 
گران بودن حمل ونقل زمينى، ايده مسير دريايى را به طرح «جاده ابريشم» 
گره زده و طرح توسعه زيرساخت هاى حمل ونقل دريايى از سواحل جنوبى 
چين به سمت آسياى جنوب غربى، اقيانوس هند و نهايتا بازارهاى اروپايى 
از تجارت جهانى هم  آنجا كه بخش اعظمى  از  را مطرح كرده است. 
اكنون از مسير مزبور تردد مى كند، به نظر نمى رسد مسير مزبور بتواند 
پاسخگوى مشكل مازاد ظرفيت چين باشد. در اين مسير يا كشورهاى 
قوى مانند هند، اندونزى و ويتنام وجود دارند كه به راحتى اجازه نفوذ كارگر 
و محصول چينى را به كشور خود نمى دهند يا كشورهاى ضعيف ترى 
مثل پاكستان و كامبوج كه امكان بازپرداخت مبلغ محصوالت دريافتى از 
چين را در كوتاه مدت نخواهند داشت. از سوى ديگر در سومين نشست 
اجالس حزب كمونيست در سال 2013، اقدامات درون مرزى چين براى 
مواجهه با مشكل مازاد ظرفيت، مجموعه اى از سياست ها و برنامه هاى 
اصالحات داخلى را در قالب چهار برنامه كلى شامل «اصالح نظام اسكان 
و  مالى»  بازار  «آزادسازى  دولت»،  بودجه اى  نظام  «اصالح  جمعيت»، 
«ايجاد رقابت در بخش خدمات» در نظر گرفت. در مجموع مى توان گفت 
در مدل جديد رشد اقتصادى چين، نياز كمترى به سرمايه گذارى داشته و 
در عين حال شاهد رشد بهره ورى و افزايش سطح مصرف خواهيم بود.

تاثير سياست تغيير توازن چين بر ايران
پيامدهاى  چين،  اقتصادى  سياست هاى  در  شده  برشمرده  تحوالت  در 
مى گيرد: قرار  ايران  و  توسعه  حال  در  كشورهاى  برابر  در  زير 
1 - به واسطه كاهش شديد بهره ورى سرمايه گذارى در چين، نشانه هايى 
هزينه هاى  به خاطر  داخلى،  ناخالص  توليد  به  بدهى  نسبت  افزايش  از 
سنگين سرمايه گذارى دولت، پديدار شده است. چنانچه همزمان با كاهش 
سرمايه گذارى، سياست هاى تعديل اجرايى نشود و مصرف افزايش نيابد، 
نرخ ارز چين كاهش يافته و مازاد تجارى آن افزايش مى يابد كه اين سبب 
تداوم صادرات محصوالت كاربر از سوى چين شده و فرصت رشد را از 
ساير كشورها مى گيرد. اگر سياست تعديل چين با موفقيت پيش رود، مازاد 
تراز تجارى چين تغييرى نخواهد كرد و اين مازاد تبديل به سرمايه گذارى 
مستقيم خارجى چين در ساير كشورها مى شود. اگرچه اين سرمايه گذارى 
طى چند دهه اخير متوجه بخش هاى انرژى و معدن، از جمله در ايران 
بوده، اما به تدريج به سمت ساير بخش ها و مناطق جغرافيايى، ازجمله 
سرمايه گذارى هاى صنعتى در كشورهاى در حال توسعه حركت خواهد كرد.

2 - با كاهش سرمايه گذارى در صنايع چين، تقاضاى چين، براى واردات 
محصوالت صنعتى و خدماتى، از ساير كشورها افزايش مى يابد. عالوه بر 
اين با افزايش نرخ دستمزد كارگران چينى در سال هاى اخير و نيز افزايش 
ارزش پول چين، ساير كشورهاى با دستمزد پايين سهمى از توليدات فعلى 
چين را تصاحب مى كنند و به ويژه به صادرات مستقيم محصوالتى نظير 
پوشاك، كفش و لوازم الكترونيكى مونتاژشده به آمريكا و اروپا خواهند 
پرداخت يا محصوالت خود را در قالب زنجيره جهانى عرضه، به چين 
صادر خواهند كرد. از اين رو، بسيارى از كشورهاى منطقه جاى چين امروز 

را مى گيرند و فرصتى براى خودنمايى خواهند داشت.
 3 - با خدماتى شدن اقتصاد چين، مسلما تقاضاى آن براى محصوالت 
بنابراين، قيمت اين محصوالت نظير  انرژى كاهش مى يابد.  معدنى و 
سنگ آهن و نفت خام، رو به كاهش خواهد بود. در اين ارتباط، بانك 
جهانى پيش بينى مى كند كه كاهش مزبور آهسته و حدود 3 تا 4 درصد 

در سال خواهد بود.
4 - در كنار كاهش قيمت محصوالت، آمريكا نيز درصدد افزايش نرخ بهره 
است. همزمانى اين دو پديده سبب ايجاد مشكالت جدى براى كشورهاى 
صادركننده مى شود. در اين ميان، كشورهايى كه بدهى خارجى وسيعى 

دارند، متحمل خسارات جبران ناپذيرى مى شوند.
 

الزامات ايران در تعامل با چين
الزام نخست: ضرورى است ايران درصدد اعمال سياست توازن در روابط 
با چين و روسيه به طور همزمان برآيد. با توجه به عدم تمايل روسيه به توسعه  
روابط ايران و چين از يكسو و رقابت چين براى دستيابى به بازار نفت ايران 

از سوى ديگر، به نظر مى رسد يكى از راه هاى حفظ توازن در رابطه با اين دو 
كشور مهم، اين است كه تالش الزم از طرف ايران براى بهره مندى هر دو 

كشور از طرح «يك كمربند-يك جاده» به عمل آيد.
در حال حاضر بنادر ايران جايگاهى در طرح پيشنهادى «يك كمربند- يك 
جاده» چين نداشته و قرار است بندر بصره در عراق به عنوان نقطه اتصال 
كمربند در حوزه خليج فارس تعيين شود. در اين خصوص توسعه بنادر جنوبى 
كشور و تكميل حلقه هاى مفقوده مسير راه آهن كريدور شمال- جنوب پيشنهاد 
مى شود. به اين ترتيب اوال كاالها و خدمات چين و ساير كشورهاى آسياى 
جنوب شرقى با سهولت بيشترى به روسيه و ساير كشورهاى CIS خواهد 
رسيد. ثانيا اقتصاد ايران نيز به لحاظ سرريز منافع حاصل از تجارت كاالهاى 

مزبور از طريق خاك خود منتفع مى شود.
الزام دوم: با توجه به تاكيدات فراوان بر توسعه سرمايه گذارى خارجى چين 
در ايران، به نظر نمى رسد چين قادر به تامين منابع مناسبى براى اين منظور 
باشد. به طورى كه در سال 2014 از كل سرمايه گذارى خارجى 123 ميليارد 
دالرى چين، سهم ايران تنها 600 ميليون دالر بوده و ايران رتبه 222 را در 
كشورهاى مقصد سرمايه گذارى خارجى چين داشته است. در حالى كه در سال 
2011 رقم مزبور، 615 ميليون دالر بوده و ايران در ليست كشورهاى مقصد از 

رتبه 12 برخوردار بوده است. در اين خصوص سه گزينه متصور است؛ 
1 - چنانچه تحريم ها عليه ايران متوقف شوند، شرايط براى ارتباط با سرمايه گذارى 
شد.  خواهد  مهيا  چين  از  پيشرفته تر  تكنولوژى  داراى  كشورهاى  ساير 
2 - حتى در صورت تداوم شدت تحريم ها عليه ايران، ركود نسبى ناشى از 
كاهش بهره ورى در اقتصاد چين، هرگونه افزايش چشمگير سرمايه گذارى اين 

كشور در ايران را با چالش مواجه مى كند.
3 -گذار اقتصاد چين از اقتصادى مبتنى بر توليد صنعتى وابسته به محصوالت 
اوليه به اقتصادى مبتنى بر ارزش افزوده بخش خدمات، سبب كاهش تمايل 
آنها به سرمايه گذارى خارجى در صنايع ايران همراه با انتقال تكنولوژى مى شود.
بر  مبتنى  ايران  اقتصاد  رشد  فعلى  روند  تداوم  صورت  در  الزام سوم: 
محصوالت اوليه، بايد از هم اكنون درصدد كسب بازار محصوالت اوليه خود در 
كشورهايى باشيم كه جايگزين چين در توليد محصوالت نهايى مى شوند، اما 
گزينه بهتر براى ايران تالش براى مشاركت در توليد آن دسته از محصوالت 
صنعتى يا خدماتى است كه مورد نياز مصرف كنندگان چينى بوده و ايران نيز در 

توليد آن از مزيت نسبى و رقابتى برخوردار است.
الزام چهارم: با وجود سهم ايران در سرمايه بانك AIIB، هنوز پروژه اى 
براى ايران تصويب يا حتى پيشنهاد نشده است. در حالى كه هم اكنون 
طرح هايى  براى اجرا در كشورهاى چين، پاكستان، بنگالدش، تاجيكستان و 
اندونزى تصويب و نيز طرح هايى براى اجرا در عمان، اندونزى، هند و قزاقستان 
پيشنهاد شده است. با توجه به اينكه طرح هاى كريدور شمال- جنوب و كريدور 
شرق - غرب كه هر دو از خاك ايران مى گذرند، قبال به تصويب كميسيون 
 (UNESCAP)اقتصادى و اجتماعى آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد
رسيده است، فرصت مناسبى است كه تالش الزم از سوى دستگاه هاى 
تكميل  چارچوب  در  زيرساختارى  پروژه هاى  پيشنهاد  منظور  به  ذى ربط 
 AIIB حلقه هاى مفقوده دو كريدور مذكور در خاك ايران براى تامين مالى به

ارائه شود.
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سال گذشته در چنين روزهايى اقتصاد ايران فرصت رهايى از بند 
انتظار  پيدا كرد. فرصتى كه بخش خصوصى سال ها  را  تحريم 
آن را كشيده بود و براى آن لحظه شمارى مى كرد. تالش تيم 
ديپلماتيك كشورمان در راه طوالنى مذاكرات از ياد هموطنانمان 
اقتصادى  تحريم هاى  لغو  با  همراه  كه  برجام  اجراى  نمى رود. 
بود براى فعاالن اقتصادى روزى به يادماندنى محسوب مى شود 
چراكه محدوديت در تجارت خارجى و ارتباطات بين المللى طى 
يك دهه پيش از برجام، هزينه هاى سنگينى را بر اقتصاد كشور 
نه  اقتصادى  تحريم هاى  از  ناشى  عدم النفع  بود.  كرده  تحميل 
فقط در بخش هاى كالن و صنايع مادر نظير نفت و پتروشيمى 
كه در بنگاه هاى كوچك و متوسط نيز بسيار قابل توجه است. 
بخش خصوصى ايران در سال هاى دشوار تحريم، تالش كرد تا 
از راه هاى مختلف مانع از توقف چرخ اقتصاد ايران شود. هزينه 
خصوصى  بخش  دوش  بر  تحريم  ايام  در  اقتصادى  مبادالت 
سنگينى كرد. محروميت از معامالت اعتبارى و عدم بهره گيرى 
از خدمات بانكى در شرايط تحريم موجب شد تا هزينه و ريسك 
فعاليت اقتصادى به اوج خود برسد. به همين دليل است كه لغو 
ايران،   گرفته  قرار  فشار  تحت  بخش خصوصى  براى  تحريم ها 
تمام  از  بتوان  آنكه  به شرط  فرصت جديدى محسوب مى شود 
مواهب آن بهره برد. بازگشت به شرايط عادى مشابه آنچه پيش 
نشده  عملى  كامل  طور  به  هنوز  بوديم،  آن  شاهد  تحريم ها  از 
است اما حركت در مسيرى كه به زيستن در فضاى بدون تحريم 
مى انجامد، اميد ها را براى بخش خصوصى زنده نگه داشته است. 
بايد  است كه  داشته  به همراه  اقتصاد  براى  پيام روشنى  برجام 
در پى تحقق آن بود. همانطور كه رئيس جمهور محترم در جمع 
برجام  اجراى  مورد  در  نظر  اظهار  اولين  در  و  اقتصادى  فعاالن 
در  سياست  كه  باشيم  آن  تحقق  دنبال  به  بايد  داشتند،  اشاره 
ايران ِدين خود را به اقتصاد بپردازد. در طول چند دهه گذشته 
عموما اين اقتصاد بوده كه به سياست يارانه داده است. با اجراى 

داخلى  و  خارجى  سياست  كه  آمد  بوجود  اميدوارى  اين  برجام 
نياز  همچنان  راه  اين  در  كند.  تسويه  اقتصاد  با  را  خود  بدهى 
به تالش سياسى و ديپلماتيك به نفع اقتصاد احساس مى شود. 
همانطور كه كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى در حال توسعه 
از اعتبار و كارت هاى سياسى خود به نفع اقتصاد بهره مى برند 
قراردادهاى  زمينه ساز  اينكه  از  كشورها  در  سياسى  بزرگان  و 
اقتصادى براى كشورشان شوند، واهمه ندارند، در ايران نيز انتظار 
همراهى سياسيون براى تحقق خواسته هاى اقتصادى وجود دارد. 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى كه مورد تاكيد چندباره مقام معظم 
رهبرى قرار گرفته است، بر درون زايى و برون گرايى تاكيد دارد 
از  استفاده  و  داخل  توليد  تقويت  براى  تالش  آن  مفهوم  كه 

ظرفيت هاى بين المللى به نفع اقتصاد ملى است.
اجراى برجام فصل جديدى براى اقتصاد ايران محسوب مى شود 
اما عادى شدن مناسبات بين المللى همچنان چالشى پيش روى 
بانك هاى بزرگ  اقتصادى است. عدم همراهى مناسب  فعاالن 
از  بهره گيرى  راه  بزرگى سد  مانع  داخلى،  بانك هاى  با  اروپايى 
اقتصادى  مناسبات  در  جلو  به  رو  حركت  است.  برجام  ثمرات 
قراردادهاى  انعقاد  است.  انكار  غيرقابل  پسابرجام  در  بين المللى 
به  ايرباس  هواپيماى  ورود  در  آن  تبلور  تازگى  به  كه  بزرگ 
اما  است  برجام  ثمرات  از  و  اهميت  حائز  بسيار  بود،  كشورمان 
پيوند  و  متوسط  و  كوچك  بنگاه هاى  سطح  در  قرارداد  انعقاد 
الزامات  مهمترين  جمله  از  خارجى  شركاى  با  بنگاه ها  اينگونه 
براى تقويت بنگاه هاى اشتغال زا در كشور است. تسهيل در انعقاد 
بخش خصوصى  ميان  اقتصادى  مشترك  همكارى  و  قرارداد 
ايران و بخش خصوصى ساير كشورها، مهمترين خواسته بخش 
ارتباطات بانكى مواجه  با موانعى همچمون  خصوصى است كه 
است. به همين دليل از اهالى سياست بخصوص مردان پرتالش 
در سياست خارجى كشورمان انتظار داريم كه عمليات ديپلماتيك 
ادامه  كرده اند، همچنان  آغاز  مذاكرات هسته اى،  از  كه  را  خود 

سياست، بدهى خود را با اقتصاد تسويه كند
غالمحسين شافعى، رئيس اتاق ايران

 در يادداشتى به بررسى ثمرات برجام و چالش هاى پيش روى اقتصاد پرداخته است.

نكنند.  تلقى  خود  ماموريت  پايان  را  برجام  امضاى  و  دهند 
پاسدارى از اهداف برجام و لغو كامل تحريم ها كه در برجام مورد 
ديپلماسى  دستگاه  پيگيرى  به  نياز  همچنان  گرفته،  قرار  تاكيد 
كشور دارد. نگاه مثبت و تالشگرانه وزارت امور خارجه در مسير 
ايجاد پيوند ميان بخش خصوصى ايران و بخش خصوصى ساير 
كشورها قابل ستايش است. در دوره يك سال گذشته براى اولين 
بار بخش خصوصى به پاى ثابت سفرهاى خارجى رياست محترم 
جمهورى و وزير امور خارجه تبديل شده است كه اتفاق مباركى 
اهميت  به  كشورمان  باالى  رده  سياست مداران  اينكه  است. 
جايگاه بخش خصوصى پى برده اند و در سفرهاى خود ترجيح 
مى دهند فعاالن اقتصادى را براى مذاكرات با كشورهاى خارجى 

همراه خود داشته باشند، قابل تقدير است.
سال  يك  طى  مختلف  قالب هاى  در  اقتصادى  مذاكرات  انجام 
اعزام  بوده است. پذيرش و  قابل توجه همراه  با شتابى  گذشته 
هيات هاى تجارى ركوردى كم سابقه را برجاى گذاشته است. اين 
مذاكرات زمينه ساز قراردادها و همكارى هاى مشترك بين المللى 
از كنار آن عبور كنيم. يك دهه  به سادگى  نبايد  بود و  خواهد 
اقتصاد  از  كشورها  شناخت  تا  شده  موجب  دنيا  با  ارتباط  قطع 
ايران  اقتصاد  به  آنها براى ورود  ايران به حداقل برسد. اشتياق 
بين المللى  ديدارهاى  تمامى  در  دارد،  بى شمار  ظرفيت هاى  كه 
قابل درك است. تحريم هاى طوالنى مدت كه تا سال 94 ادامه 
داشت، امكان شناسايى ظرفيت هاى ايران را براى سرمايه گذاران 
خارجى مسدود ساخته بود بنابراين بايد فرصت پذيرش هيات هاى 
اقتصادى به ايران و اعزام فعاالن بخش خصوصى به كشورهاى 
بار ديگر شناسايى شود.  تا نقاط پيوند  هدف را مغتنم بشماريم 
مدت  اين  در  ايران  كشاورزى  و  معادن  صنايع ،  بازرگانى،  اتاق 

با پذيرش و اعزام هيات هاى تجارى فعاليت هاى قابل توجهى 
داشته است تا بتواند زمينه پيوند فعاالن بخش خصوصى ايران و 
ساير كشورها را فراهم كند. در نه ماه نخست سال 1395 تعداد 
و  آفريقايى  آسياسس،  اروپايى،  از كشورهاى  تجارى  97 هيات 
عربى پذيرش شده اند كه در مجموع تعداد 2100 فعال اقتصادى 
ايرانى  اقتصالدى  فعاالن  با  تجارى  مذاكرات  ميز  پاى  به  را 
كشانده است. اين تعداد تنها از طريق اتاق ايران پذيرش شده اند 
نيز  تهران  اتاق  جمله  از  شهرستان ها  اتاق هاى  كه  حالى  در 

پذيراى هيات هاى متعدد استانى و ايالتى ساير كشورها بوده اند.
همچنين اتاق ايران در ده ماهه سال 1395 موفق شده است 20 
هيات تجارى را به 38 كشور اعزام كند كه برخى از اين هيات ها 
در همراهى با مقامات بلندپايه كشور بوده است. در مجموع 515 
نفر از فعاالن اقتصادى كشور در اين هيات هاى اعزامى حضور 
داشته اند كه به امضاى چندين تفاهم نامه و سند همكارى منجر 
براى  تخصصى  هيات هاى  همچنين  مدت  اين  در  است.  شده 
مذاكرات و همكارى ها از سازمان هايى چون صندوق بين المللى 
درحال  اسالمى  8كشور  سازمان  اسالمى،  توسعه  بانك  پول، 
توسعه (دى8)، بانك جهانى، سازمان جهانى تجارت، اتاق هاى 
سازمان  چند  و  اروپا  اتحاديه  كميسيون  اروپا،  اتحاديه  بازرگانى 

بين المللى ديگر در اتاق ايران پذيرش شده اند.
اين اميدوارى در ميان فعاالن بخش خصوصى ايران وجود دارد كه 
با رفع موانع بانكى و همراهى اهالى سياست همچنين مسووالن 
اجرايى كشور، مجموعه مذاكرات بين المللى و ديدارهاى خارجى 

نتيجه مطلوب را براى اقتصاد ايران به همراه داشته باشد.
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و  جهانى  نهادهاى  برخى  نام  به كرات  اخير  سال هاى  در 
بين المللى شنيده مى شود كه قدرتى فراتر از دولت ها داشته 
و به صورت هاى گوناگون و با ابزارهايى كه در دست دارند، 
نهادهاى  اين  جمله  از  هستند.  تأثيرگذار  جهان  اقتصاد  بر 
آن،  همزاد  و  پول  بين المللى  صندوق  از  مى توان  بين المللى 
بانك جهانى نام برد كه در اكثر بحران هاى مالى جهانى و ملى 

مى توان رد پاى اين نهاد را يافت.

صنـدوق بيـن المللـى پـول چيسـت؟ 
 صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در سال 1944 در يك كنفرانس 
شهر  در  آن  مقر  درحال حاضر،  و  شد  ايجاد  نيوهمپشاير  وودز  برتن  در 
ترويج  براى  اصل  در  پول  بين المللى  صندوق  است.  واشنگتن دى سى 
همكارهاى اقتصادى بين المللى و ارائه وام هاى كوتاه مدت به كشورهاى 
عضو طراحى شد، به گونه اى كه آنها بتوانند با ساير كشورها (براى رسيدن به 

توازن تراز پرداخت ها) تجارت كنند.
به گزارش اقتصادآنالين به نقل از وقايع اتفاقيه ، از زمان بحران بدهى 
دهه 1980، صندوق بين المللى پول نقش نجات كشورها در بحران مالى را 
(كه عمدتا به دليل سفته بازى پول در اقتصاد كازينويى جهانى بوده است) با 
بسته هاى وام ضرورى مرتبط با شرايط معين كه اغلب به سياست هاى تعديل 
ساختارى ارجاع شده اند، برعهده گرفت. صندوق بين المللى پول، اكنون مانند 
يك وام جهانى عمل كرده و اهرم عظيمى را بر اقتصاد بيش از 60 كشور 
اعمال مى كند. اين كشورها براى دريافت وام، كمك هاى بين المللى و حتى 
كاهش يا لغو بدهى هاى خود مجبور به پيروى از سياست هاى صندوق 
بين المللى پول مى شوند؛ بنابراين صندوق بين المللى پول تصميم مى گيرد كه 
كشورهاى بدهكار به چه ميزانى بتوانند منابع خود را بر آموزش، بهداشت و 
درمان و حفاظت از محيط زيست صرف كنند. صندوق بين المللى پول، يكى 
از قدرتمندترين مؤسسات روى زمين است، با اين همه، هنوز عده زيادى 

نمى دانند كه اين مؤسسه چگونه كار مى كند. 

بـرنامه هاى تعديـل ساختـارى صندوق بين المللى 
پـول، فقـرا را تضعيـف مى كنـد 

صندوق بين المللى پول- به همراه سازمان تجارت جهانى و بانك جهانى- 
اقتصاد جهانى را در مسير نابرابرى بيشتر و نابودى محيط زيست قرار داده 
است. سياست هاى تعديل ساختارى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى 
از طريق ملزم كردن كشورها به قطع هزينه هاى آموزش، بهداشت و درمان، 
حذف يارانه هاى غذا و حمل ونقل، بى ارزش كردن پول ملى براى ارزان تر 
شدن صادرات، خصوصى سازى دارايى هاى ملى و فريزكردن دستمزدها از 
بازپرداخت بدهى هاى كشورهاى وام گيرنده حصول اطمينان مى كنند. چنين 
اقداماتى كه به عنوان سفت كردن كمربندها شناخته شده است، فقر را افزايش 
و توانايى كشورها را براى توسعه اقتصادهاى داخلى نيرومند كاهش داده و به 
شركت هاى چندمليتى اجازه مى دهد كارگران اين كشورها را استثمار كنند و 
محيط زيست را مورد بهره بردارى تخريبى قرار دهند؛ براى مثال يك بسته 
وام اخير صندوق بين المللى پول براى آرژانتين به كاهش حقوق پزشكان و 
معلمان گره خورده و كاهش در پرداخت هاى تأمين اجتماعى را دنبال مى كند. 
صندوق بين المللى پول، نخبگان كشورهاى جنوب را در برابر نخبگان جهان 
اول پاسخگوتر كرده تا نسبت به مردم خود؛ در نتيجه در حال تحليل بردن 

روند دموكراتيك است. 
صنـدوق بين المللـى پـول در خدمـت كشـورهاى 

ثـروتمنـد و وال استريـت اسـت 
برخالف يك سيستم دموكراتيك كه در آن همه كشورهاى عضو، رأى 
برابر دارند، كشورهاى ثروتمند تصميم گيرى هاى صندوق بين المللى پول 
را به واسطه قدرت رأيى كه با ميزان سهم پول پرداخته شده از هر كشور 
اين  دارند.  تعيين مى شود، تحت تسلط خود  پول  بين المللى  به صندوق 
سيستمى بر اساس «يك دالر، يك رأى» بوده و اياالت متحده با يك سهم 
ميزان  قرارداشتن  است.  اين صندوق  سهامدار  بزرگ ترين  درصدى،   18
نامتناسبى از قدرت در دست كشورهاى ثروتمند، به معنى آن بوده كه منافع 
بانكداران، سرمايه گذاران و شركت هاى كشورهاى صنعتى در صندوق، مقدم 

بر نيازهاى اكثريت فقير جهان است. 
صنـدوق بيـن المللـى پـول، يك مـدل توسعه 

اساسـا ورشكستـه را تحميـل مى كنـد 
صندوق  صنعتى،  كشورهاى  ازسوى  طى شده  تاريخى  روند  برخالف 
بين المللى پول كشورهاى جنوب را مجبور به اولويت دادن به توليد صادراتى 
بر توسعه اقتصادهاى داخلى متنوع اين كشورها مى كند. نزديك به 80 درصد 
از كودكان دچار سوءتغذيه در كشورهاى درحال توسعه، در كشورهايى زندگى 
مى كنند كه كشاورزان آنها مجبور به تغيير توليد از غذا براى مصرف محلى 
به توليد محصوالت صادراتى مقررشده به مقصد كشورهاى ثروتمند شده اند. 
همچنين صندوق بين المللى پول درحالى  مزايايى مانند كاهش اجبارى هزينه 
نيروى كار براى شركت هاى چندمليتى ارائه كرده كه كشورها را ملزم به 
حذف كمك به صنايع داخلى مى كند. كسب وكارهاى كوچك و كشاورزان 
در چنين شرايطى قادر به رقابت نيستند. كارگران كارگاه هاى بهره كشى 
راه اندازى شده در مناطق آزاد تجارى ازسوى صندوق بين المللى پول و بانك 
جهانى، دستمزدهاى گرسنگى دريافت كرده و در شرايط رقت انگيز، زندگى 
مى كنند و قادر به تأمين خانواده هايشان نيستند. چرخه فقر نه تنها حذف نشده 
بلكه مانند بدهى دولت به صندوق بين المللى پول، رشد و تداوم يافته است. 
صندوق بين المللى پول، يك نهاد پنهانكار و بدون 

هيچ گونه پاسخگويى است 
منابع مالى صندوق بين المللى پول از پول ماليات دهندگان تأمين مى شود؛ 
بااين حال، در پشت پرده اى از محرمانگى و نهانكارى عمل مى كند. اعضاى 
جوامعى كه تحت تأثير اين صندوق قرار دارند، در طراحى بسته هاى وام 
مشاركت ندارند. صندوق بين المللى پول براى طراحى سياست ها فقط با 
گروه برگزيده اى از مقامات بانك هاى مركزى و وزراى دارايى بدون حضور 
و  آموزش  درمان،  و  بهداشت  مانند بخش هاى  دولت ها  نمايندگان  ساير 
محيط زيست عمل مى كند. اين نهاد تاكنون در برابر فراخوان ها براى بازرسى 

عمومى و ارزيابى مستقل مقاومت كرده است. 
سياسـت هاى صنـدوق بين المللـى پـول، منافـع 

شـركت ها را افزايـش مـى دهـد 
كشورها براى افزايش صادرات، تشويق به دادن معافيت هاى مالياتى و 
يارانه به صنايع صادراتى مى شوند. دارايى هاى عمومى، از قبيل جنگل ها 
و صنايع خدمات همگانى دولتى مانند شركت هاى تلفن، آب و برق به 
ارزان ترين قيمت به سرمايه گذاران خارجى فروخته مى شوند. در گويان يك 
شركت چوب آسيايى به نام «باراما»، يك امتياز انحصارى ورود دريافت 
كرد كه يك ونيم برابر كل همه زمين هايى بوده كه در اختيار جوامع بومى 

قرار داده شده بود. باراما همچنين يك معافيت پنج ساله مالياتى نيز دريافت 10 دليل مهم مخالفت با صندوق بين المللى پول
كرد. صندوق بين المللى پول، هائيتى را مجبور به گشايش بازارش به  روى 
واردات برنج شديدا يارانه اى از اياالت متحده كرده و همزمان هائيتى را از 
پرداخت يارانه به كشاورزان خود منع كرد. درحال حاضر، نزديك به 50 
درصد از برنج مصرفى هائيتى ازسوى يك شركت اياالت متحده به نام 

برنج اصلى در اين كشور فروخته مى شود. 
صنـدوق بين المللى پول به كارگران صدمه مى زند

صندوق بين المللى پول و  بانك جهانى مرتبا به كشورها توصيه مى كنند 
براى جذب سرمايه گذاران خارجى از طريق تضعيف قوانين كارشان براى 
مثال، حذف قوانين مذاكرات دسته جمعى و سركوب دستمزدها اقدام كنند. 
اين صندوق با «انعطاف پذيرى نيروى كار» همچون يك سرود، هوى و 
انتقال به مكان هايى با  هوس شركت ها را برانگيخته و آنها را مجاز به 
ارزان ترين دستمزدها مى كند. طبق گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل 
متحد، كارفرمايان از اين «انعطاف پذيرى» در قوانين كار به جاى ايجاد شغل، 
براى بيرون انداختن كارگران استفاده مى كنند. در هائيتى به دولت گفته شد 
تا يك ماده قانونى در قانون كار خود را كه در زمان تورم باالى 10 درصد، 
افزايش در حداقل دستمزد را اجبارى كرده بود، حذف كند. در پايان سال 
1997، حداقل دستمزد در هائيتى فقط 40/2 دالر در روز بود. كارگران در 
اياالت متحده نيز از سياست هاى صندوق بين المللى پول صدمه مى بينند زيرا 
مجبور به رقابت با نيروى كار ارزان و استثمارشده ساير مناطق مى شوند. 
كره جنوبى،  آسيا،  مالى  بحران  در  پول  بين المللى  صندوق  سوءمديريت 
اندونزى، تايلند و كشورهاى ديگر را در ركود عميقى غوطه ور كرد كه منجر 
به ايجاد 200 ميليون «فقير جديد» شد. صندوق بين المللى پول به كشورها 
توصيه كرد «راه خروج از بحران خود را در صادرات جست وجو كنند.» در 
نتيجه، هنگامى كه فوالد آسيا در اياالت متحده ريخته شد، بيش از 12هزار 

نفر از كارگران فوالد اخراج شدند. 
سياست هاى صندوق بين المللى پول بيش از همه 

به زنان صدمه مى رساند
اساسى  نيازهاى  تأمين  زنان،  براى  ساختارى،  تعديل  سياست هاى 
خانواده هايشان را بسيار دشوارتر مى كند. در شرايطى كه هزينه هاى آموزش 
به دليل شهريه تحميل شده ازسوى صندوق بين المللى پول براى استفاده 
از  استفاده  هزينه هاى  (به اصطالح  مى يابد،  افزايش  عمومى  خدمات  از 
خدمات)، دختران اولين كسانى هستند كه از مدارس بازمى مانند. هزينه هاى 
بيمارستان ها،  و  عمومى  درمانگاه هاى  در  خدمات  از  استفاده كنندگان 
نيازمند هستند،  آن  به  بيشتر  براى كسانى كه  را  بهداشتى  مراقبت هاى 
غيرقابل دسترس كرده است. تغيير جهت كشاورزى به محصوالت صادراتى 
نيز تغذيه اعضاى خانواده هاى زنان را دشوارتر مى كند. هر قدر كه مقررات 
سوءاستفاده هاى  و  برگشته  عقب  به  كار  محل هاى  با  ارتباط  در  دولت 
كارگاه هاى بهره كشى افزايش يافته است، زنان مورد استثمار بيشترى قرار 

گرفته اند. 
بـه  پـول  بيـن المللى  سياسـت هـاى صنـدوق 

محيط زيسـت آسيـب مى رسانـد
وام هاى صندوق بين المللى پول و بسته هاى نجات آن، راه را براى بهره بردارى 
از منابع طبيعى در كشورهاى وام گيرنده در مقياسى عميقا شوك آور هموار 
سياست هاى  زيست محيطى  تأثيرات  پول،  بين المللى  صندوق  مى كند. 
وام دهى را در نظر نمى گيرد و وزارتخانه ها و گروه هاى زيست محيطى نيز 
در اين سياست گذارى ها نقشى ندارند. تمركز بر رشد صادرات درراستاى 
به دست آوردن ارز براى بازپرداخت وام ها، منجر به ازبين رفتن منابع طبيعى 
و ناپايداركردن اين منابع شده؛ براى مثال، افزايش اتكاى ساحل عاج بر 
صادرات كاكائو، منجر به ازبين رفتن دوسوم جنگل هاى اين كشور شده است. 

صنـدوق بيـن المللى پول، بانكداران ثروتمنـد را 
در ايجــاد يـك مخاطـره اخالقـى و بـى ثبـاتى 

بيشتـر در اقتصـاد آزاد گذاشتـه است
اين صندوق به صورت معمول، كشورها را براى مقررات زدايى از سيستم هاى 
مالى تحت فشار قرار مى دهد. حذف مقرراتى كه مى توانند سفته بازى را 
محدود كنند، سرمايه گذارى در بازارهاى مالى كشورهاى درحال توسعه را به 
ميزان زيادى افزايش داده است. هر روز بيش از 5,1 ميليارد دالر از مرزها 
عبور مى كند. بيشتر اين سرمايه به صورت كوتاه مدت سرمايه گذارى شده و 
كشورها را در هواى سفته بازى مالى قرار داده است. بخشى از بحران پزوى 
سال 1995 مكزيك، نتيجه اين سياست هاى صندوق بين المللى پول بود. 
هنگامى كه حباب تركيد، صندوق بين المللى پول و دولت اياالت متحده با 
استفاده از پول ماليات دهندگان براى پشتيبانى و سرپا نگه داشتن نرخ هاى 
بهره و ارز، به نجات بانكداران وال استريت اقدام كردند. اين قبيل كمك هاى 
و  سفته بازانه  شرط بندى هاى  تداوم  به  تشويق  را  سرمايه گذاران  مالى، 
مخاطره آميز كرده كه در نتيجه، موجب افزايش بى ثباتى اقتصادهاى ملى 
مى شود. صندوق بين المللى پول در دوره كمك مالى به كشورهاى آسيايى، 
اين دولت ها را ملزم به تقبل بدهى هاى الوصول بانك هاى خصوصى و 
بنابراين پرداخت عمومى هزينه ها و تخليه و دوركردن باز هم بيشتر منابع از 

برنامه هاى اجتماعى كرد. 
پول  بيـن المللى  صنظدوق  نجـات  طـرح هاى 
به جاى حل بحـران اقتصادى، آن را عميق تر مـى كند 
و همين طور  در سال 1995  مكزيك  بحران  مانند  مالى  بحران هاى  در 
صندوق   ،1997 سال  در  روسيه  و  برزيل  تايلند،  اندونزى،  كره جنوبى، 
بين المللى پول به عنوان قرض دهنده در آخرين راه چاره وارد شد. بااين حال، 
طرح هاى نجات صندوق بين المللى پول در بحران مالى آسيا، هراس مالى را 
متوقف نكرد. در عوض، بحران عميق تر شد و به كشورهاى بيشترى توسعه 
يافت. سياست هاى اعمال شده بر شرايط اين وام ها همچون داروهايى فاسد 
بودند. اجراى آنها در كوتاه مدت سبب اخراج ها شده و در بلندمدت توسعه را 
تحليل مى برد. صندوق بين المللى پول در كره جنوبى با افزايش نرخ بهره، 
ركودى را سبب شده كه منجر به ورشكستگى ها و بيكارى بيشتر شد. تحت 
از به اصطالح  اصالحات اقتصادى تحميلى صندوق بين المللى پول، بعد 
نجات پزو در سال 1995، شمار مكزيكى هايى كه در فقر شديد زندگى 
مى كردند، بيش از 50 درصد افزايش و ميانگين ملى حداقل دستمزد، 20 

درصد كاهش يافت.
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وقتى ميلتون فريدمن فقيد به چين سفر كرد، او را براى بازديد از يك پروژه 
ساخت كانال دعوت كردند. اقتصاددان مشهور از چينى ها پرسيده بود چرا 
در اين پروژه از بولدوزر و ماشين هاى خاكبردارى استفاده نمى كنيد و كار 
را سخت مى كنيد؟ به او پاسخ داده بودند حواسمان به اين هست، ولى 
مى خواهيم اشتغال بيشترى ايجاد كنيم. فريدمن پاسخ داده بود: فكر كردم 
مى خواهيد كانال بسازيد، در حالى كه پروژه واقعى شما ايجاد شغل است، 
پس بهتر است بيل را از كارگران بگيريد و به هركدام يك قاشق بدهيد، به 

اين شكل شغل بيشترى هم ايجاد مى شود!
 در يك نگاه كلى، با به بازار آمدن نوآورى ها، چيزى از بين مى رود، غريب 
نيست اگر پيشرفت فناورى و ارائه محصوالت تازه برخى مشاغل، شيوه هاى 
توليد و ابزارهاى پيشين را غيرضرورى سازد اما از آن سو، چيزى تازه هم 
پديد مى آيد و جايگزين قبلى مى شود، آنچه پيش  تر پرهزينه تر و دشوارتر بود، 
اكنون ارزان تر و ساده تر انجام مى شود. اين الگوى به بازار آمدن نوآورى ها 
و از بين رفتن كهنه ها را تخريب خالق (يا ويرانگرى آفرينشگر) مى نامند. 
تخريب خالق درست همان چيزى است كه پيشرفت هاى شگرف دويست 
و چند سال اخير را به بار آورده است، چيزى كه ژوف شومپيتر اتريشى آن را 
ذات سرمايه دارى و روح زاينده آن مى داند. شومپيتر كه  ايده تخريب خالق 
را از انديشه هاى ماركس و پيروان وى وام گرفته بود، با بررسى تاريخى از 
سال هاى ميانه قرن 18 تا ميانه هاى قرن 20 نشان داد در واقع با انقالب هاى 
گاه و بيگاه روبه رو بوده ايم كه ساختار اقتصادى پيشين را نابود مى كند و 
ساختارى تازه را جاى آن مى نشاند، بانى اين انقالب ها كه از دل نظام اقتصاد 
موجود برمى خيزند، كسى جز كارآفرينان (entrepreneurs) نيستند. 
كارآفرينان هم به دنبال رانت (rent) و انحصارند و به اين انگيزه خطر 
مى كنند. اما اين نوع رانت كارآفرينانه نه تنها بد نيست بلكه به افزايش ثروت 

و رفاه جامعه هم كمك مى كند.
از راه رسيده ها مى دهند،  تازه  صاحبان سرمايه پيشين جاى خود را به 
كسانى اين را مصداقى از «گردش نخبگان» در اقتصاد بازار آزاد دانسته اند. 
در آغاز «تخريب خالق» در معنايى نه چندان مثبت به كار برده مى شد، 
انگار كه ترفندى است كه سرمايه دارى با آن از بحران هاى درونى اش 
مى گريزد و آن را به تاخير مى اندازد. اما با شومپيتر تخريب خالق مفهومى 
مثبت تر به خود گرفت و محرك پيشرفت سرمايه دارى به شمار آمد. با اين 
حال او هم پيش بينى مى كند كه سرانجام سرمايه دارى را دستاوردها و 

موفقيت هايش از پا در مى آورد!
و  اطالعات  فناورى  حوزه  در  ويژه  به  را   (mutation) جهش  اين 
را جايگزين  تازه  (فاوا) ملموس تر مى توان ديد كه شيوه هاى  ارتباطات 
قديمى تر ها كرده است. به تازگى از رئيس صنف مشاوران امالك نقل 
كرده اند كه او تهديد كرده است برنامك (app) «ديوار» را خراب مى كند 
زيرا باعث افزايش بيكارى شاغالن اين صنف شده است، از منظر صنفى 
حرف وى ناموجه نيست، ولى اين از «بيكار» شدن برخى و «كاردار» شدن 

برخى ديگر درست همان چيزى است كه در اقتصاد بازار آزاد رشد و توسعه 
خوانده مى شود و گريزى از آن نيست. ورشكستگى كسب وكارها به يك 
معنا چيز بدى نيست، بلكه منابع را براى كاربرى هاى جديد آزاد مى كند. 
اما اجازه دهيد در اين ميان به يك نكته مهم اشاره كنيم، اگر حكومت ها 
به داليل سياسى موجهى نظير حمايت از اشتغال بخواهند وارد عمل شوند 
و با ابزارهايى مانند وضع قوانين و مقررات حمايتى، تعرفه ها، كمك ها و 

مشوق هاى مالى از بيكار شدن افراد جلوگيرى كنند، چه رخ مى دهد؟
در مورد كمك هاى مالى، حكومت (دست كم در مفهوم دموكراتيك و 
امروزى آن) از خود درآمدى ندارد و بايد آن را از مردم بگيرد (منابع طبيعى 
يك سرزمين هم متعلق به مردم است). حمايت به اين معناست كه اين 
پول را از مردم بگيريد و آن را در يك صنعت مشكل دار تزريق كنيد: پولى 
كه مى توانست در يك صنعت با بهره ورى باالتر وارد شود، اكنون از جايى 
نامناسب سر در مى آورد. صنعتى با بهره ورى پايين تر به دليل جذابيت كاذب 
ايجاد شده بزرگ تر مى شود و صنايع ديگر به طور نسبى كوچك تر مى شوند. 
اگر اين را با حالت مطلوب مقايسه كنيم، ثروت كمترى توليد شده و كل 
جامعه به طور نسبى مجبورند بيشتر هزينه كنند و استاندارد زندگى كاهش 
مى يابد. قضيه به زبان ساده اين است: كسانى نفع مى برند، ولى پولش را 
بقيه مى پردازند! اما يك پيامد منفى ديگر هم هست: با چنين حمايت هايى 
از صنايع ناكارآمد، مجال آزاد شدن نيروى كار و سرمايه براى صنايع جديد 
به وجود نمى آيد، فرض كنيد دولت ها به داليل متعدد مانند حفظ معيشت 
و قدرت خريد بخواهند كسب وكار درشكه چى هاى زحمتكش را حمايت 
كنند و براى آن هزينه كنند، اين كار در واقع معنايى جز مانع تراشى 
در مسير ظهور خودروسازى (صنعت جانشين درشكه ها) ندارد! جذابيت 
مصنوعى يك صنعت به معناى غيرجذاب شدن نسبى ديگر صنايع است. 
بديهى است كه در اين حالت هم صاحبان صنايع تصميم مى گيرند به جاى 
نوآورى و بهبود كيفيت به رايزنى و جلب حمايت اهالى سياست بپردازند و 
در اين ميان مشتريان و مصرف كنندگان هستند كه زيان مى كنند. با اين 
حال كار به هيچ رو ساده نيست، برخى پژوهش هاى تجربى نشان مى دهد 
بزرگ ترين علت شكاف بهره ورى در ميان كشورهاى مختلف تخصيص 
نامناسب (misallocation) منابع است و مى توان پرسيد چرا تخريب 
خالق در برخى كشورهاى در حال توسعه به خوبى و به شكل مناسب 
عمل نمى كند. گفته اند اين را بايد در برخى ترتيبات نهادى جست كه 
البته بين كشورها با توجه به سطح توسعه آنها متفاوت است، بنا بر نظريه 
رشد شومپيتر رابطه رشد بهره ورى و رقابت به شكل يو (U) وارونه است 
و با باالتر رفتن بيش از اندازه رقابت، اثر منفى بر رشد بهره ورى و 
نوآورى آغاز مى شود، از اين رو قوانين حمايتى مانند حفظ حق االمتياز
رقابت  از  حمايت  موثر  سياست  با  بايد  را   (patent protection)  
همراه كرد. پيچيدگى هاى كار كم نيست، ولى برگزيدن رويكرد مناسب به 
نوآورى در كشورهاى در حال توسعه مانند ايران بسيار پراهميت است و 

البته نظريه رشد شومپيتر در اين ميان بسيار راهگشا خواهد بود.

گردش نخبگان در اقتصاد بازار
اميرحسين خالقى

دكتراى سياست گذارى دانشگاه تهران

در سال هاى گذشته افزايش شمار كسانى كه بازنشستگى آنها 
در اين مشاغل به تاخير مى افتاد، باعث شد مسئوالن براى حل 
آن متوسل به انجام دو كار عمده شوند؛ دادن مهلت پرداخت به 
كارفرمايان براى سهم 4 درصدى كه در قانون مشاغل سخت 
از سوى كارفرمايان بايد پرداخت شود و پرداخت اين ميزان حق 
بيمه از سوى تامين اجتماعى در صورت عدم توانايى كارفرمايان. 
با اين كار مسئوالن تامين اجتماعى نيز به كمك اين دسته از 
مشاغل آمدند تا مشكل آنها سريع تر حل شود اما موضوع مشاغل 
سخت به گفته مسئوالن و به ويژه وزير كار در گرو حمايت هاى 
ديگرى هم هست كه از جمله راحت تر كردن محيط هاى كارى 
براى شاغالن و كمك دولت به اين دسته از مشاغل و از طرفى 
تامين امكانات رفاهى توسط تامين اجتماعى براى آنهاست. به گفته 
وى، مشاغل سخت نوعى مرگ خاموش است و الزم است دولت 

مداخله بيشترى براى حل مشكالت آنها داشته باشد. 
از  در حال حاضر به گفته مسئوالن تامين اجتماعى 20 درصد 
مستمرى بگيران مشمول قانون مشاغل سخت و زيان آور هستند 
كه تعداد اين افراد را درمجموع بيش از 2 ميليون و 800 هزار نفر 
و ميزان مستمرى پرداخت شده به آنان 5 هزار ميليارد تومان در 

سال است. 
بيمه  قانون  كرده،  تعيين  اجتماعى  تامين  سازمان  كه  همانطور 
مشاغل سخت و زيان آور به طور خالصه شامل اين مزيت است 
براى سالمت  به نوعى  شغلى  رشته هاى  از  دسته  اين  كه چون 
شاغالن مضر هستند، در خدمات بيمه تامين اجتماعى هر يك 
بتوانند  تا  مى شود  محاسبه  سال  نيم  و  يك  آنان،  فعاليت  سال 
پس از بيست سال بازنشسته شده و از ادامه آسيب هاى جسمى 
آنها جلوگيرى شود. مدت زمان اين افراد براى بازنشستگى 20 
تا 25 سال است و از جمله خطراتى كه آنها را تهديد مى كند، 
ضعف بينايى، كاهش شنوايى، آسيب هاى جسمى و حركتى، بروز 
مشكالت قلبى  عروقى و تنفسى، انواع فشارهاى عصبى و ... است. 
با اين حال شاغالن مشاغل سخت هنوز براى دريافت سهم خود از 
بازنشستگى مشكالتى دارند. يا به دليل تغيير عناوين شغلى مشمول 
مزاياى بيمه اى مشاغل سخت نمى شوند يا در ارائه دقيق اطالعات 
شغلى خود دقيق عمل نمى كنند براى مثال به گفته كارشناسان 

بازار كار به دليل پراكنده بودن سوابق بيمه اى، غيرمنظم واريز 
شدن فهرست حق بيمه ها از سوى كارفرمايان، اعمال سليقه در 
اجراى قانون، وجود تعاريف متفاوت از مشاغل سخت و زيان آور، 
مغايرت عنوان شغلى و تالش براى اثبات هويت شغلى همه و 
همه از مشكالت پيش روى بيمه شدگان شاغلى است كه باعث 

سرگردانى اين دسته از افراد شده است. 
 عطف شدن قانون به ماسبق

به اعتقاد برخى از كارشناسان حذف برخى از مشاغل از شمار 
مشاغل سخت نيز باعث به دردسر افتادن افرادى مى شود كه 
در گذشته تحت عنوان مشاغل سخت كار مى كردند. به باور آنها 
قانون نبايد عطف به ماسبق شود و اگر قرار است تصميمى براى 
حذف يك شغل سخت گرفته شود، بايد كارگرانى را دربر گيرد 
كه از امروز استخدام مى شوند نه كارگرى كه 19 سال كار كرده و 
حاال يك سال ديگر مى خواهد بازنشسته شود. البته برنامه ششم 
اين مزيت را داشت كه توانست حذف مشاغل سخت و زيان آور 

را بردارد تا ديگر  بندى در اين رابطه وجود نداشته باشد. 
احمد لطفى نژاد، مشاور وزير كار در اين رابطه مى گويد: در باب 
مشاغل سخت البته بايد گفت قانون يا مقررات تغييرى نكرده كه 
به زيان مشموالن اين مشاغل تمام شود. با اين حال براساس 
آنچه در قانون وجود دارد، برخى از موارد هست كه باعث مى شود 
افراد به موقع بازنشسته نشوند؛ يك اينكه عناوين شغلى آنها تغيير 
مى كند و ديگر اينكه در بررسى هاى آالينده سنجى آن مشاغل 

جزو مشاغل سخت به شمار نمى آيند. 
 عدم وجود شفافيت در ثبت اطالعات افراد بيمه شده
وى توضيح مى دهد در اين صورت بايد هم در ارائه فهرست 
شفافيت  هستند،  فعاليت  مشغول  مشاغل  اين  در  كه  افرادى 
صورت گيرد و هم اينكه كسانى كه در يك فعاليت مشغول اند، از 
اين نظر كه كار آنها جزو مشاغل سخت است يا نه، مورد بررسى 
قرار گيرند. البته ناگفته نماند مهم تر هم اين است كه خود افرادى 
كه در اين حرفه ها مشغول اند، بدانند در فهرست هاى بيمه اى كار 

آنها مشمول مشاغل سخت مى شود يا نه.

دردسر هاى بازنشستگى در مشاغل سخت

سختى كار، خطرات و آسيب هاى جسمى و روحى مشاغل سخت را كه كنار بگذاريم، مساله مهم تر به تاخير 
افتادن موضوع مهم بازنشستگى شاغالن مشاغل سخت است.
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و  انسان  ظرفيت  بنيادى ترين  خالقيت  شك  بدون 
مى رود  شمار  به  ارزش  شكل گيرى  عامل  اصلى ترين 
مى   ايفا  تاثيرگذار  نقش  زندگى  زواياى  تمامى  در  كه 
كند، در اين بين افراد خالق محكومند كه ديده شوند 
و فضاهاى بى حد و بدون نهايت مجازى كه اين روزها 
«مرز» و «جغرافيا» را به شوخى تبديل كرده اند، محلى 

براى عرضه  آنها.

چهره شدن در اين فضاهاى مجازى گاهى اوقات ارتباط مستقيم 
و متعاملى به اندازه خالقيت آدم ها دارد؛ ’ حسن بغالنى‘ كه تاكيد 
برزيلى» صدا كنيم، دستفروشى  است  را «حسن  او  دارد  بسيارى 
كه اين روزها يكى از چهره  هاى دنياى مجازى به شمار مى رود؛ 
داستان اين شهرت او با «كنار خيابان»،«بلندگو»، «تصويربردارى 
البته «خالقيت»رابطه  و  اينستاگرامى»  موبايلى»،«اشتراك گذارى 
مستقيم دارد؛ اما شايد مشخصه بارز اين گفت  و گو تصوير متناقضى 
بود كه از حسن اينستاگرامى تا حسن واقعى ديدم، او وقتى روبرويم 
و  پاسخ هايى مستدل  و  تحليل مى كرد  نشست، كمتر مى خنديد، 

وزن دار مى داد.
** اصل و اصيل آبادانى هستى؟ بله و اجدادم نيز آبادانى بودند.
**متولد چه سالى؟ متولد 1360 در ابهرم، ولى نوزاد بودم كه به 

گفت و گو با دستفروش آبادانى كه شهرتش جهانى شد؛

آبادان برگشتيم و داراى شناسنامه اى آبادانى هستم.
** يعنى در طول روزهاى جنگ هم در آبادان بودى؟

بله، خاطرم است در سال 63 يا 64 در محله كفيشه و در كوچه  سينما 
بهمنشير زندگى مى كرديم، در مجموع، آبادان را براى مدت بسيار 

كوتاهى ترك كرديم و مجددا برگشتيم.
** چرا اينقدر زود و در آن شرايط بحرانى و جنگى به 

آبادان برگشتيد؟
خاك آبادان دامنگير است، همين االن هم كه اين شهر را نگاه كنيد 
با وجود تمامى آثار باقى مانده از جنگ و بدى آب و هوا اين خاصيت 

را از دست نداده است، به همين خاطر برگشتيم.
** يعنى پدرت به واسطه تعلق خاطر به خاك و بوم، 

خانواده را به منطقه اى جنگى منتقل كرد؟
پدرم در پتروشيمى آبادان شاغل بود و زمان جنگ را كامال در آبادان 
سپرى كرد، مادرم به همراه بچه ها شهر را ترك كرده بود كه بعد از 

به دنيا آمدن من دوباره به زادگاهش برگشت.
** در روزهاى جنگ چه مدت را در آبادان مانديد؟

مدتى مانديم و بعد از آنكه به واسطه ى بمباران شديد، سقف خانه ى 
بهمنشيرمان آوار شد، ابتدا به بندر امام و كمپ جنگ زده هاى اين 
شهر و پس از آن نيز به جراحى رفته و سال 70 مجدد به آبادان 

برگشتيم.

روزهاى  در  كه  كودكى  است  ممكن  چگونه   **
زندگى اش براى شادى،جنگ را مى بيند و سقف خانه بر 
سر او و خانواده خراب مى شود، اين روزها به شخصيتى 
اصلى  بارزه  و خالقيت  كه شوخ طبعى  تبديل مى شود 

وجودى اش است؟
خيلى مهم است كه انسان خودش را بپذيرد، در تمامى طول عمرم 
نقاب نزدم و سعى كردم هميشه خودم باشم، همانطور كه خدا خلق 
كرده، همه يك  سرى حسن ها و يك  سرى بدى ها در وجود خود 

دارند، من نيز با همه اين فرازها و فرودها كنار آمدم.
** يعنى به قول محاوره و خودمانى «به خودت سختى 

نمى دهى»؟
گريه، خنده، شوخى و عبوس بودنهمه جزيى از زندگى هستند و بايد 

در كنارشان زندگى كنيم.
** با همه ى اين  كنش هاى روزمرگى سازگار شدى؟ 

سعى كردم با همه ى اينها بسازم و امروزم را زيبا زندگى كنم.
** ولى آن چيزى كه در فضاى عمومى نشان مى دهى، 

اثرى از سختى هايى كه كشيدى ندارد؟
سختى هايى كه كشيدم در آينده نمى تواند تاثير بگذارد، امروز سختى 
را متحمل شدم و ربطى به فردا ندارد، به دليل سختى ها حسن هايم 
را فراموش و سركوب نمى كنم، كلمه انسان از انس مى آيد، بايد از 
اين حسن خلق براى محبوب شدن بين مردم استفاده كنيد، در كل 

شوخ طبعى من ذاتى است.
** اين شوخ طبعى از كجا منشا مى گيرد؛ يعنى ريشه در 

خانواده ات دارد؟
در بين خانواده هم همين طور هستم، از اخالق خودم لذت مى برم و 

سعى مى كنم رابطه ى اجتماعى مثبتى داشته باشم.
** اين استفاده از جنبه هاى نرم شخصيتى و شوخى هاى 

زياد، نوعى بازاريابى كارى محسوب مى شود؟
خير، هميشه اخالقم اينطور بوده، ولى در كل در بازار اگر بامردم خوب 
رفتار شود، مشترى ثابتت مى شوند، كليپى كه از من منتشر شده نيز، 

خود نقشى در شكل گيرى آن نداشتم و اين كار روزمره  من است.
داشتم فكر مى كردم كه رهگذرى 2دقيقه از من فيلم گرفته و تا اين 
اندازه بازخورد داشته، اگر بخواهند از زندگى ام فيلم بسازند، توليدى 

سرتاسر خنده مى شود.
شوخ طبعى، انسانيت و اخالق خوب نعمتى است كه بايد به نحو 
احسن از آن استفاده كرد، حدود 7سال است كه ازدواج كرده ا م و يادم 
نمى آيد در طول اين مدت مشكلى با اعضاى خانواده داشته باشم، حتى 
كارهايى كه مى خواهم برايم انجام دهند را هم با شوخى مى گويم.

** پس اين شوخ طبعى باعث شده كه رابطه خوبى با 
همسر و فرزندانت داشته باشى؟

چهار فرزند دارم، اگر خوش اخالق هستى؛ بايد در ابتدا با همسر و 
فرزندت مهربان باشى، همانگونه كه ما در خانه با هم مهربان هستيم؛ 
در اين بين تاثير ارادت به ائمه نقش بسزايى در روحيه من داشته 

است.
** اين ارادت چگونه در وجودت شكل گرفته است؟

در محرم براى امام حسين(ع) مقتل خوانى انجام مى دهم، عالوه بر 
آن به كربال و نجف مى روم و روضه مى خوانم.

مصائب اهلبيت را تنها به عشقشان مى خوانم، داراى تكيه اى بزرگ 
در كنار اردوگاه ميثاق هستم و هر ساله در محرم در اين محل مراسم 

برپا مى كنيم.
اين كارها باعث شده خدا روزى ام را زياد كند؛رزق فقط پول نيست، 
سالمتى خود و خانواده ام هم نوعى روزى هستند، خانواده  خيلى شاد 
و خوبى دارم، در ندارى مى خنديم و در زمان دارا بودن هم به همين 

صورت هستيم، در كل زندگى قشنگى داريم.
هر شخصى كه از بيرون من را مى بيند حتما پيش خودش مى گويد 
اين مرد «جوكر» است ولى من اينگونه به اين موضوع نگاه مى كنم 
آنها به خوبى استفاده  از  كه خداوند چند استعداد به من داده كه 

مى كنم.
مثال صداى خوبى دارم يا اينكه حتى از آدم هاى بد هم بدم نمى آيد به 
عبارتى صاف زندگى مى كنم، به اين نتيجه رسيدم كه از بدى ها هم 
مى توانم خوبى ياد بگيرم و تا تاريكى نباشد قدر روشنايى را نمى دانيم.
ما كامل ترين موجودات هستيم ولى بعضى از انسان هانمى توانند از 
اين همه نعمتى كه در اختيارشان قرار داده شده به خوبى سود ببرند.

تمامى مقدرات خدا زيبا هستند و هر وقت به اين حد باور برسيد، 
هميشه شاد خواهيد بود، تا به حال از ندارى و مشكالت گريه نكرده ام 
و هميشه سعى داشتم، شاد باشم تا همه از در كنارم بودن لذت ببرند. 

بزرگ ترين ثواب اين است كه بتوانيد يك انسان را بخندانيد.
** به اين باور رسيده اى كه با شهرت بدست آمده از 
تبديل  محبوبى  فرد  به  اينستاگرامى  كليپ هاى  سوى 

شده اى؟
قبل از اين كليپ ها نيز محبوب بودم و در شهر مرا مى شناختند، 
اين باور را دارم كه همه دوستم دارند، زيرا با همه  اقشار جامعه خوب 
برخود مى كنم، در اين ميان براى شاد كردن مردم هم جمالتى به 

طنز مى گويم.
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بداهه  شده  منتشر  كليپ هاى  در  گفته هايت  اين   **
هستند يا براى اداى آنها از قبل برنامه ريزى مى كنى؟

بداهه بوده و نيازى به فكر كردن ندارند.
شبيه  كردى  پيدا  مجازى  فضاى  در  كه  **محبوبيتى 
برخى آدم هاى محبوب شده كه به نوعى بى دليل و بدون 
منطق شناخته شده اند، نيست، خود تو اين تفاوت را 

چطور تحليل ميكنى؟
عقيده دارم همه به خاطر خودم دوستم دارند.

** حسن بغالنى را اين روزها همه به عنوان «دستفروش 
خالق» مى شناسند، با اين لقب راحتى؟

بله، بعضى وقت ها براى جذب مشترى بايد خودت را نشان بدهى و 
من تنها خودم را نشانمى دهم.

مورد  در  اينستاگرام  در  شخصى  ات  صفحه  در   **
فضاهاى ورزشى و به ويژه تيم فوتبال صنعت نفت هم 
صحبت كرده اى، قصد دارى با توجه به «چهره شدن» 

در فضاهاى مختلف اجتماعى ورود كنى؟
من به مدت 3سال قهرمان بوكس خوزستان بودم، اظهار نظرم در 
خصوص فوتبال هم به اين خاطر است كه اين رشته در خون هر 

آبادانى ست.
**مى گويى ورزشى هستى و البته به عنوان يك شهروند 
خالق، اتفاق هاى اخير تيم فوتبال صنعت نفت را چگونه 

تحليل مى كنى؟
در كل به شدت از فحاشى بدم مى آيد و هر چيزى مراحل قانونى 
خودش را دارد، فحاشى كردن به حسن هورى اشتباه است و اشتباه تر 

از آن هم واكنش هايى بود كه او در برنامه ى 90 داشت.
مجازى  فضاى  در  را  فعاليت هايت  دارى  قصد   **

گسترش دهى؟
خير،به دنبال اين كار نيستم، اين فيلم ها را نيز خودم نگرفتم و هر 

رهگذرى مى تواند فيلمبردار و منتشر كننده آن باشد.
**دستفروش خالق آبادان خود را انسان ’ شاد‘ معرفى 
كرد، فكر مى كنى10 يا 15 سال آينده كه به سراشيبى 

زندگى برسى باز هم انسان خوشحالى باشى؟
خوشحالى من مربوط به امروز است، كارى به آينده ندارم، نه اينكه 
آينده نگر نباشم ولى در آينده سير نمى كنم، زيرا از آن خبرى ندارم و 
گذشته را هم ديگر نمى توان تغيير داد، به همين دليل در امروز زندگى 
مى كنم، خداوند امروز حق زندگى را به من داده و خوب نيست كه 
بخاطر فردا و پس فردايى كه در دستم نيست شادى ام را خراب كنم.

معرفى  شاد  و  اخالق مدار  را شخصيتى  خودت   ***  
دستفروشى)   شغلى ات(  شرايط  كه  حالى  در  كردى 

از همشهريانت  برخى  ناراحتى  به  ممكن است منجر 
بشود.

و  آبادان هستم  (ره)  امام خمينى  نماينده ى دست فروشان خيابان 
نشست هايى نيز در اين خصوص با مسئوالن داشتم تا اين مشكل 

حل شود.
** پيشنهاد انتقال دستفروشان به ’ بازار شب ’ را چطور 

مى بينى؟
من و آقاى خادمى از موسسان اين بازار بوديم كه خيلى هم ضرر 

كرديم، مشكالت شهر آبادان دستفروش ها نيستند.
** يعنى با ساماندهى دستفروشان موافق نيستى؟

ساماندهى خوب است ولى ما از مهم، مهم تر هم داريم، من نماينده ى 
240 دستفروش هستم، در بين اين ها افرادى هستند كه هر كدام دو 
فروشنده دارند كه در بين آن فروشنده هاافرادى با مدرك ليسانس 

براى دستفروشان كارگرى مى كنند.
*** در اين بين به خاطر بوجود آمدن اين بى نظمِى 

شهرى، به عابرپياده و مغازه دار هم حق مى دهى؟
بله، ولى عابرپياده را خود دستفروشان به اينجا كشيدند.

*** يعنى معتقدى كه دستفروشان جذابيت اين منطقه 
هستند؟

بله، ما يك هفته نبوديم، مغازه دارها اعتراض كردند كه دستفروش ها 
را برگردانيد؛ مغازه هاى ما پاخور ندارند.

روزى پدرى با دخترش آمد و قيمت مانتويى را پرسيد؛ من هم گفتم 
35 تومان كه سه رنگ از آن را انتخاب كرد، به او گفتم هر مانتو 30 
هزار تومان ولى او در نهايت 32 هزار تومان بابت هر مانتو داد، چند 
قدم كه دور شدند با چشمانى پر اشك برگشت و گفت من مانتو را 
در يك مغازه 130 تومان قيمت كردم، سه دختر دارم و با اين حقوق 
ناچيز نمى توانستم براى هر سه آنها لباس بخرم و داشتم شرمنده ى 
فرزندانم مى شدم كه اين مانتو را پيش شما ديدم. با شنيدن اين 
حرف ها خيلى از كارم راضى شدم؛ اصال دستفروشى برايم عيب و 

عار نيست.

نماينده 240 دستفروش هستم 

كليــپ ها  انتشــار  از  پيـش 

نيــز محبــوب بـــودم

محدوديت ابزارهاى توسعه
 تجـارت فــرامــرزى

 كشورهاى چين، امارات متحده عربى، عراق، تركيه و جمهورى 
شمار  به  ايرانى  محصوالت  انواع  مشتريان  عمده ترين  كره 
مى روند كه مجموعا حدود 70 درصد محصوالت و كاالهاى 
غيرنفتى را از نظر وزنى و حدود 65 درصد اين محصوالت را از 

نظر ارزش دالرى خريدارى كرده اند. 

در فهرست واردات انواع محصوالت و كاالهاى غيرنفتى نيز نام كشورهايى 
امارات، جمهورى كره و تركيه كه جزو عمده ترين خريداران  مانند چين، 
محصوالت ايرانى به شمار مى روند، به ثبت رسيده است كه به همراه آلمان 
جزو عمده ترين كشورهاى طرف معامله فهرست وارداتى ايران  به شمار 
مى روند و سهمى معادل 60 درصد از نظر ارزش دالرى و حدود 42 درصد 
از نظر وزنى را در اين بازار از آن خود كردند و مابقى 128 كشور صادركننده 
انواع محصوالت به ايران مجموعا حدود 58 درصد از نظر وزنى و 40 درصد 

از نظر ارزش دالرى سهامدار بازار وارداتى ايران  هستند. 
يكى از اهداف دولت در سال هاى اخير، توسعه صادرات غيرنفتى بوده است. 
اين هدف در برخى دولت هاى گذشته نيز مطرح بوده اما به دليل مسائل 

متعددى مانند وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى، اين مهم هيچگاه به  صورت 
شايسته محقق نشده است. ظاهرا عزم دولت در توسعه صادرات غيرنفتى 
جدى است اما مشكالت ديگرى نيز از طرف بخش خصوصى مطرح مى شود. 
اما چرا مبادالت ايران محدود به همين چند كشور آسيايى است و چرا با توجه 
به اينكه مدتى است از توافق برجام مى گذرد، نتوانسته ايم بازارهاى صادراتى 

خود را گسترش دهيم؟
مجيدرضا حريرى، نايب رئيس اتاق ايران و چين:

روابط بانكى اصالح شود
5 شريك اول تجارى ما درطى شش سال اخير كه تحريم ها شدت پيدا كرده 
و روابط بانكى ما محدود شده، شركاى آسيايى ما يعنى چين، امارات، كره، 
تركيه و هند بودند. 76 درصد از سهم  صادرات ما مربوط به اين كشورهاست 
و علت اصلى اين موضوع عدم رابطه بانكى مناسب با جهان است. در حالى 
كه ما نمى توانيم از طريق ال سى از بانك هاى مختلف دنيا خريد كنيم اما با 
اين كشورها مى توانيم روابط بانكى داشته باشيم. در عرض 10 ماه اخير كه 
تغييرات جزئى در بانك هاى اروپايى پيش آمده ، به همين نسبت هم تغييرات 
در مبادى واردات ما صورت گرفته است. كشورهاى اروپايى اى كه قبل از 
برجام در حوزه بازارهايى كه ما از آنها كاال مى خريم، نقش شان نزديك به صفر 
شده بود، در يك سال اخير پررنگ تر شده اند. به محض اينكه ما بتوانيم روابط 
بانكى واضح و مشخصى به شكل قانونى داشته باشيم، قاعدتا مى توانيم مبادى 
ورودى كاال را متنوع تر كنيم و براى تامين نيازهاى داخلى به بازارهاى متنوع تر 
دسترسى داشته باشيم. درباره صادرات اشكال اصلى اين است كه عمدتا 
صادر كننده مواد خام و انرژى هستيم؛ بيش از 60 درصد از ما را صادرات مواد 

اوليه خام، ميعانات، پتروشيمى، گاز، سنگ آهن و مواد معدنى تشكيل مى دهد. 
قاعدتا خريداران اينگونه مواد در دنيا خريداران متنوعى نيستند. كشورهايى 
مى توانند خريدار مواد اوليه و انرژى باشند كه در حال صنعتى شدن هستند 
كه عمدتا چين و هند و كره بوده اند كه هم اكنون هم بازارهاى صادراتى ما 
هستند. اين كشورها بازارهاى فروش مواد اوليه ما هستند و شاكله صادرات 
غيرنفتى ما را هم همين كشورها تشكيل مى دهند. بخش ديگرى از صادرات 
ما به دو كشور عراق و افغانستان است كه اين دو كشور به دليل همسايگى 
مى توانند بازارهاى مناسبى باشند ولى بازارهاى پايدارى نيستند. لزوم تنوع 
بازار، چه درباره خريد كاال و چه درباره فروش كاال ، مستلزم رابطه سياسى 
مناسب با همه جاى دنياست. بازارهايى كه هم اكنون داريم، بازار كشورهايى 
است كه با آنها رابطه سياسى مستحكم ترى داريم. تجارت فرامرزى به شدت 
تحت تاثير ديپلماسى است. براساس تحريم دسترسى ما به بازارهاى بين المللى 
كوتاه است؛چه درباره خريد و چه فروش. يك تجارت فرامرزى پويا و بالنده، 
مستلزم دسترسى به ابزارى مدرن است مانند سيستم بانكى، حمل ونقل و 
بيمه مناسب كه به دليل تحريم، ما در اين چند ابزار تجارت فرامرزى دچار 

محدوديت ها و معذوريت هايى هستيم. 

محمدحسين برخوردار، فعال اقتصادى:
هنوز بازكردن ال سى شفاف نيست

علت اينكه مبادالت ما تنها به چند كشور آسيايى محدود مى شود، بحث بانكى 
است. هنوز باز كردن ال سى شفاف نشده است، به همين دليل مجبوريم با 
كشورهايى كه در دوران تحريم كار مى كرديم، هنوز هم كار كنيم. راه حل اين 
است كه دولتمردان از جمله وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد در كشورهاى 
اروپايى مذاكراتى داشته باشند و آنها را قانع كنند. مبادالت اروپايى ها با آمريكا 
آنقدر باالست كه اروپايى ها وحشت دارند كه مبادا مورد تحريم هاى آمريكا 

قرار بگيرند. 
ازاينرو با وجود اينكه خودشان هم آمادگى اين را ندارند كه با آمريكايى ها 
همكارى كنند چون در آنجا اقتصاد، اقتصاد خصوصى است و نه دولتى، 
اين مساله زمان مى برد؛ همانطور كه تا به حال زمان برده است. مطابق با 
توافقنامه اى كه 5+1 با ايران داشت، قرار بود اين عمليات به صورت خودكار 
انجام شود ولى چون شركت ها، شركت هاى خصوصى هستند، هنوز هم 

وحشت دارند كه مورد غضب آمريكا قرار بگيرند. 
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 مشاوران عرصه كسب وكار هر سال بر اساس اتفاقات گذشته، رويدادهايى 
را كه به موفقيت  كسب وكارها در آينده منجر مى شوند، پيش بينى مى كنند.

به همين منظور، مجله فوربس نيز رويدادهاى مهمى را كه عمدتا در حوزه 
بازاريابى هستند و در سال آينده به موفقيت كسب وكارها كمك مى كنند، 
معرفى كرده است. برخى از اين رويدادها تازه متولد شده اند و برخى ديگر به 
جريانى اصلى تبديل شده و در حال رشد هستند. اين الگوها صرف نظر از اندازه 

شركت ها ظهور مى يابند.
1) جمع سپارى اعتبار بخش محصوالت جديد

موجب شگفتى است كه جمع سپارى در سطح جهانى از سال جديد به رويداد 
غالب سرمايه گذارى هاى مشترك تبديل خواهد شد. به گفته كلى هبرت، 
جمع سپارى  از  هوشمند  «شركت هاى  جمع سپارى،  و  بازاريابى  كارشناس 
استفاده مى كنند تا نه تنها سرمايه خود را افزايش دهند، بلكه قبل از انجام 
اعتبار  محصوالتشان  به  محصول،  توسعه  در  اساسى  سرمايه گذارى هاى 
يك  كه   Smith & Bradley شركت  مثال،  عنوان  به  ببخشند.» 
توليدكننده ساعت مچى اسپرت است، هفت كمپين كيك استارتر (پلت فرم 
تامين مالى براى پروژه هاى خالقانه) راه اندازى كرده تا طراحى هاى جديد خط 
توليد ساعت مچى هاى خود را مورد تاييد قرار بدهد. پنج تا از اين كمپين ها 
توانست اعتبار بازار را به دست آورد. ريان برادلى، از موسسان شركت مى گويد: 
«وقتى مى خواستيم اولين ساعت مچى را توليد كنيم، از جمع سپارى استفاده 
كرديم تا سرمايه مورد نياز براى ورود به بازار را تامين كنيم. چيزى كه ابتدا 
متوجه آن نبوديم اين بود كه با اين كار براى محصولمان قبل از ورود آن به 
بازار و معرفى آن، اعتبار ايجاد كرديم. براساس موفقيتى كه در تالشمان براى 
جمع سپارى به دست مى آوريم، منابع را متناسب با نياز بازار، تنظيم مى كنيم.»

2) يكپارچه سازى فروش و بازاريابى محتوا
افزايش تحقيقات اينترنتى مشتريان و خريداران باعث شده سازمان هايى كه 
عملكرد خوبى دارند سعى كنند فروش و بازاريابى محتوا را با هم تلفيق كنند. 
هدف از اين كار اين است كه وقتى مشترى به دنبال ريسك ها، چالش ها و 
استراتژى هاى اجراى راه حل هايى است كه ارائه مى دهيد، بتواند محتوايى را 
پيدا كند كه پاسخگوى سوال هاى او باشد. مثال وقتى شخصى مى خواهد 
خودروى تسال خريدارى كند و به تحقيق اينترنتى بپردازد، مشاوران تسال 
به او كمك مى كنند گزينه  درست را انتخاب كند. شركت تسال مقاالت و 
فيلم هايى منتشر مى كند تا به مشترى اطالعات كامل بدهد و در مورد خريد 
او اطمينان ايجاد كند. اين شركت به واسطه اين نوع بازاريابى، توانست يك 

برند نوآورانه ايجاد كند.
3) فروشگاه هاى فيزيكى بدون تخصص ناپديد مى شوند

فروشگاه هاى فيزيكى كه صرفا كااليى عرضه مى كنند و تخصص يا راهكار 
ارائه نمى دهند، به زودى دچار مشكل خواهند شد. مثال فروشگاه نوردستروم 
مى كند. ارائه  مشتريان  به  مد  مورد  در  توصيه هايى   (Nordstrom)

 (Home Depot) ديپات  هوم  مثل  خانگى  لوازم  مطرح  فروشگاه هاى 
بوده است؟ مشتريان  اينقدر موفق  افراد آموزش مى دهند. چرا كاستكو  به 
اين خرده فروشى به اين باور رسيده اند كه مى توانند مجموعه اى از بهترين 
محصوالت را با قيمتى فوق العاده تهيه كنند و خدمات استثنايى هم بگيرند. 
كاستكو با تضمين كيفيت و ارائه ارزش اطمينان ايجاد مى كند. خرده فروش هاى 
فيزيكى كه مشترى را به حال خود رها مى كنند تا همه چيز را خودش پيدا كند، 
به زودى سهم بازار را از دست مى دهند. وقتى قرار است مشترى بدون دريافت 

راهنمايى خودش دنبال چيزى بگردد، سراغ خريد آنالين مى رود.
4) بخش بندى ها، توجه بيشترى جلب مى كنند

بلكه  نمى خواهيد،  مراجعه مى كنيد، يك تشخيص كلى  پزشك  به  وقتى 

ارائه كند. در رستوران،  ترجيح مى دهيد پزشك گزارشى مختص خودتان 
دوست نداريد چيزى را كه بيشتر مردم از آن لذت مى برند بخوريد، بلكه 
دوست داريد دقيقا چيزى كه خودتان از آن حس خوبى به دست مى آوريد 
سفارش بدهيد. بازارياب ها و متخصصان فروش به همين نتيجه رسيده اند. 
بيشتر ما وقتى ايميلى عمومى را كه براى همه ارسال شده يا مقاالت بازاريابى 
با محتوايى كلى را مى بينيم، حتى اگر موضوع جالبى داشته باشد، به صورت 
شرطى آن را ناديده مى گيريم. در حالى كه اتوماسيون براى ارسال چنين 
ايميل ها و پيام هايى براى هزاران نفر به صورت همزمان مورد استفاده قرار 
ايميل هاى  ارسال  براى  اتوماسيون  همين  از  نوآور  شركت هاى  و  گرفته 
انفرادى و اختصاصى استفاده كرده اند. ريان لوسك در كتاب پرفروش خود 
به نام «بپرس» نشان مى دهد كه چگونه بايد ليست ها را بخش بندى كرد و 
شركت ها در صنايع مختلف چگونه اين رويكرد را مورد استفاده قرار داده اند تا 

كسب وكارشان را با بخش هاى محدودشده رشد دهند.
لوسك مى گويد: «يكى از نگرانى هايى كه كارآفرينان در بخش بندى بازار خود 
اغلب عنوان مى كنند اين است كه بخش بندى هاى بازار آنها براى اين كه 
به صورت انفرادى به آن رسيدگى شود، بيش از حد كوچك است. بنابراين، به 
محصوالت و پيام هايى روى مى آورند كه براى همه يكسان است. اما واقعيت 
اين است كه وقتى يك چيز را براى همه در نظر مى گيريد، در نهايت هيچ چيز 
به هيچ كس ارائه نمى دهيد. شركت هايى – چه كوچك و چه بزرگ – كه 
يك استراتژى بخش بندى شده اتخاذ مى كنند، بيش از هر زمان ديگرى در 
فضاى بازار امروز رشد مى كنند.» البته پيام هايى كه به صورت اختصاصى به 
مشتريان ارسال مى شود، فراتر از اين است كه صرفا نام آنها باالى پيام حك 
شود. بايد سواالت درست از هر كس پرسيده شود، عاليق آنها شناسايى شود 

و محتوايى متناسب با هر فرد ارسال شود.
5) نسل هزاره آماده رهبرى است

تشكيل  را  كشورها  بيشتر  جمعيت  عمده  بخش  تقريبا  هزاره  نسل  امروز 
مى دهد. نسل هزاره مثل نسل هاى قبلى، در قالب گروهى از مديران جديد 
ظاهر خواهد شد. شركت هايى كه عملكرد خوب دارند، سعى مى كنند نقاط 
قوت آنها را تقويت كنند و سيستم هايى را ايجاد كنند كه اگر نقصى در اين 
نسل وجود دارد، جبران شود. اين روند تكاملى در نسل هاى گذشته نيز اتفاق 
افتاده است. به گفته براد زولوس، كارشناس رهبرى ميان نسلى و نويسنده 
كتاب «رهبرى سيال،» «نمى توانيد شخصى را با فرض اين كه مهارت هاى 
الزم را دارد در يك نقش رهبرى بگماريد تا 10 سال ديگر به او آموزش دهيد. 
اگر مى خواهيد نسل هزاره به موفقيت برسد، همين امروز در پيشرفت هاى 

رهبرى آنها سرمايه گذارى كنيد.»

مهم ترين رويدادهاى اثرگذار بر موفقيت كسب وكارها در سال 2017

محدوديت منابع طبيعى نگرانى است كه بشر در طول 
تاريخ داشته است، و در اين ميان، كشورهاى جهان 
سوم به واسطه كسب درآمد از فروش مواد خام، بيش 

از هر كشورى در معرض خطر قرار دارند.
سرزمين ما ايران نيز سالهاست از اقتصاد تك بعدى 
و  توليدكنندگان  نفسهاى  كه  اقتصادى  برد،  مى  رنج 
صنعتگران را به شماره مى اندازد، اما راه برون رفت از 

چنين وضعيتى چيست؟
ميدان دادن به بخش خصوصى در عرصه صنايع تبديلى را به 
جرأت مى توان بهترين راه برون رفت از شرايط اقتصادى فعلى 

كشور برشمرد.
در شرايطى كه دامدار، باغدار و كشاورز ايرانى ساالنه به واسطه 
بهترين  شوند،  مى  متضرر  توزيع  نامناسب  چرخه  و  ها  داللى 
راهكار، استفاده از محصوالت مازاد آنها در صنايع تبديلى با امتياز 

توليد محصوالت با ارزش افزوده باالست.
مستعد  مناطق  جوار  در  تبديلى  صنايع  گيرى  شكل  از  جداى 
نيز  تبديلى  صنايع  برخى  دامپرورى،  و  كشاورزى  باغدارى، 
مى تواند برپايه مواد اوليه وارداتى شكل گيرد كه از اين طريق 
به واسطه ارزش افزوده اى كه ايجاد مى شود بازارهاى منطقه 

ودنيا را هدف قرار دهد.
در ميان چنين صنايع تبديلى «پااليشگاه غالت» ازجمله صنايعى 
داراست؛  كامل  طور  به  را  آن  احداث  مزيت  ايران  كه  است 
قرارگيرى در جوار كشورهايى كه توليدكنندگان قدرتمند غالت 
محسوب مى شوند و دسترسى به شيوه هاى حمل و نقل متنوع 
در مقابل ويژگى محصور در خشكى بودن اين كشورها جملگى 

امتيازاتى است كه توليد و اقتصاد ايران مى تواند بيشترين بهره 
بردارى را از آن داشته باشد.

دنيا امروز صرفًا به دنبال توليد، به هر قيمتى نيست و توليدى را 
در دستور كار قرار مى دهد كه بيشترين بهره بردارى را بتواند 
رنج  از محدوديت آب  اگرچه  ايران  بنابراين  باشد،  داشته  از آن 
تجهيز  آبيارى  نوين  روشهاى  به  كشاورزيش  هنوز  و  برد  مى 
نشده است اما در همسايگى بزرگترين توليد كنندگان غالت قرار 
گرفته است، كشورهايى كه در صورت درخواست ما مى توانند 
تأمين كننده غالت مورد نياز صنايع تبديلى چون پااليشگاه هاى 

غالت باشند.
فرآورى غالت و بهره بردن از ارزش افزوده اى كه اين صنعت 
مى تواند راهى اقتصاد سرزمينمان كند با عدد و رقم و ارائه آمار 
حيرت كننده قابل توصيف نيست، استمرار توليد و عدم وابستگى 
آن به تصميمات سياسى دنيا شايد مهمترين ويژگى است كه اين 

صنعت تبديلى مى تواند براساس آن پيشتازى كند.
نخستين  سرزمين  اين  جوانان  تالش  و  همت  و  خدا  لطف  به 
رئيس  حضور  با  پايتخت  نزديكى  در  كشور  غالت  پااليشگاه 
محترم جمهورى اسالمى ايران رسمًا كار خود را آغاز كرده است، 
الگو  به عنوان يك  تواند  تبديلى شكل گرفته، مى  اين صنعت 

براى توليدكنندگان ايران زمين مطرح گردد.
احداث پااليشگاه بر پايه غالت اگرچه به عنوان مگا پروژه اى 
ملى مطرح بود ولى بهره بردارى از آن آغاز راه تحولى در نگاه 
به عرصه توليد و اقتصاد است؛ نگاهى كه در آن صنايع تبديلى 

به بازيگراصلى اقتصاد ايران تبديل مى شود.
صنايع تبديلى عالوه بر ايجاد ارزش افزوده، قدرت ارزآورى قابل 
اين تفاسير بدون شك راه توسعه صادرات  با  نيز دارد،  توجهى 

غيرنفتى از صنايع تبديلى مى گذرد.
 

                   مرتضى سلطانى
                          مشاور وزير در توسعه صادرات غيرنفتى

راه توسعه صادرات غيرنفتى
 از صنايع تبديلى مى گـذرد
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سال گذشته اين موقع سرمايه گذاران نگرانى وقوع ركود در آمريكا بودند، در 
حاليكه ارز چين تحت فشار نزولى شديدى قرار گرفته بود و هراس از فرود 

سخت دومين اقتصاد بزرگ جهان، سرمايه گذاران را فراگرفته بود.
اين وحشت در آغاز سال 2016 به حدى رسيد كه شاخص اس اند پى 500 
بيش از 10 درصد در 20 روز نخست سال سقوط كرد با اينهمه در روزهاى 

پايانى سال شاخص هاى بزرگ وال استريت در ركورد بااليى قرار دارند.
در حال حاضر يك احياى جهانى هماهنگ در جريان است كه سرمايه گذاران 
را نسبت به دورنماى اقتصادى آمريكا و جهان در سال 2017 خوش بين 
ساخته است. برآورد مى شود رشد توليد ناخالص داخلى آمريكا در نيمه دوم 
سال به 2.6 درصد در مقايسه با 1.1 درصد در نيمه اول، تسريع شود. بازارها 
انتظار دارند بسته تدابير مالى بزرگى در سال 2017 تصويب شده و رشد 
اقتصاد و تورم آمريكا را باال ببرد. انتظار مى رود رشد توليد ناخالص داخلى 

به حدود 2.2  در سال 2016  درصد  از 1.6  آمريكا 
درصد در سال 2017 تسريع شود.

با توجه به خوش بينى كه با نزديك شدن به پايان 
سال وجود دارد، پايگاه اينترنتى فوربس به بررسى 
موضوعات اصلى پرداخته كه سرمايه گذاران بايد در 

سال 2017 به آنها توجه كنند.
دالر قوى

انتظار براى رشد قوى تر اقتصاد و افزايش سريعتر 
ژاپن،  و  اروپا  به  نسبت  آمريكا  در  بهره  نرخهاى 
ارزش دالر را به باالترين سطح در 14 سال اخير 

رسانده است. دالر قوى احتماال بر فعاليت توليد و رشد 
صادرات آمريكا در سال آينده تاثير منفى خواهد گذاشت. 

اين مسئله از اين جهت مشكل آفرين است كه توليدكنندگان 
آمريكايى از اواخر سال 2014 در ركود بوده اند در حاليكه دونالد ترامپ 

در تبليغات انتخاباتى وعده داده است مشاغل توليدى بيشترى را به آمريكا 
بازگرداند. دالر قوى ممكن است مانع روند احياى توليد و صادرات شود.

همچنين دالر قوى ممكن است آسيب قابل توجهى به برخى از اقتصادهاى 
بازار نوظهور وارد كند. بازارهاى نوظهور سطح بااليى از بدهى به دالر آمريكا 
دارند كه در صورت افزايش ارزش دالر، پرداخت آنها دشوارتر خواهد شد. اين 
امر ممكن است به موج ورشكستگى شركتهاى بازارهاى نوظهور منتهى شود 
كه شرايط مالى اقتصادهاى نوظهور را وخيم تر كرده و روند نزولى ارزهاى آنها 

را كه در حال حاضر هم بسيار ضعيف شده اند، تشديد مى كند.
چين

نگرانى سرمايه گذاران نسبت به اقتصاد چين با نزديك شدن به روزهاى 
پايانى سال 2016 تخفيف پيدا كرده است و به نظر مى رسد رشد اقتصادى 
چين تحت تاثير تسهيل سياستها و مقررات رگوالتورى در بازارهاى امالك 
و وام دهى، تثبيت شده است. چين بار ديگر شاهد رشد دو رقمى قيمت 
مسكن و رشد وام دهى بوده است. شاخص قيمت مسكن نوساز 70 شهر 
چين در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 درصد رشد كرد كه 
سريع ترين نرخ رشد سال به سال اين شاخص از سال 2010 بود. از سوى 
ديگر شاخص فاينانسينگ چين كه رشد اعتبار اين كشور را نشان مى دهد، 
بر مبناى ساالنه 15.9 درصد رشد كرد كه سريع ترين رشد فاينانس چين از 

سال 2013 بود.
اما در واقع ناترازى اقتصادى چين وخيم شده است. افزايش بدهى شركتها به 
عنوان سهمى از اقتصاد، تسريع روند خروج سرمايه و ضعف فزاينده يوان به 

مشكالت سيستماتيك در چين اشاره دارد. در حاليكه چين اهرمهاى سياستى 
زيادى دارد كه مى تواند بكار گيرد، اما ناترازيها نگران كننده مى شود. ريسك 
اختالفات تجارى با دولت جديد آمريكا يا مناقشه در درياى چين جنوبى به 
اين ريسك اضافه مى شوند و به راحتى مى توان ديد كه چگونه مشكل چين 

ممكن است به سرعت به مشكل اقتصاد آمريكا و بازارها تبديل شود. 
افزايش نرخ هاى بهره

انتظارات براى رشد قوى تر اقتصاد و تورم آمريكا، تحت تاثير انتظارات براى 
تدابير مالى بوده كه با استقراض دولت تامين مى شوند. دورنماى مذكور بازار 
اوراق قرضه را تحت فشار قرار داده و بازه اوراق خزانه 10 ساله آمريكا يك 

درصد از سطح اواخر سپتامبر رشد كرده است.
تصميم بانك مركزى آمريكا براى افزايش نرخ بهره مبنا در ماه جارى و 
پيامى كه به بازارها مخابره كرد تا منتظر سه دور افزايش نرخهاى بهره در 
سال 2017 باشند، بازار اوراق قرضه را از ادامه روند 
تحكيم سياست پولى مطلع ساخته است. آمارها نشان 
مى دهد دولتهاى خارجى بيشترى اوراق خزانه آمريكا 

را فروخته و بر فشار بر بازده افزوده اند.
پيش بينى مى شود بازده اوراق خزانه 10 ساله پيش 
از پايان سال 2017 به باالى سه درصد صعود كند 
و ممكن است تا پايان سال 2018 در 3.98 درصد 

قرار گيرد.
اين مسئله براى بازار مسكن از نظر فروش و رشد 
قيمت مشكل آفرين خواهد بود زيرا قدرت خريد 
مصرف كننده كاهش پيدا مى كند. مصرف كنندگان 
به نرخهاى بهره پايينتر عادت كرده اند بنابراين افزايش 
نسبتا اندك نرخها ممكن است تاثير بيش از حدى بر تقاضاى 

مصرف كننده و استقراض داشته باشد.
افزايش قيمت ها

بانك مركزى آمريكا از زمان ركود كبير بواسطه كاهش كم سابقه نرخ بهره و 
دو برنامه تسهيل مقدارى پول، با تورم منفى و تورم اندك مقابله كرده است. 
در چند سال اخير رشد كند اقتصاد آمريكا و جهان و ريزش قيمت انرژى از 
اواسط سال 2014، تورم قيمت را پايين تر از سطح معمول نگه داشته است. اما 
تصميم اوپك براى كاهش توليد نفت و قويتر شدن رشد جهانى تا حدودى، 
تورم اندك اندك به سطح متعادلش برمى گردد. در آمريكا افزايش قيمت 
بيش از حد براى بهداشت و درمان، مسكن و خدمات به تورم قيمت باالتر 

را هدايت مى كنند.
زيرا  است  افزوده  قيمت  فشارهاى  به  آمريكا  در  ورى  بهره  اندك  رشد 
هزينه هاى نيروى كار با روند سريعى رشد مى كند. شركتها ناچار خواهند بود 
با افزايش قيمتهاى محصوالتشان يا متحمل شدن ضرر در درآمد، واكنش 
نشان دهند. اگر درآمد شركتها لطمه ببيند، قيمتهاى سهام هم ضربه خواهد 

بود و ورشكستگى شركتها به دليل بدهى ممكن است افزايش پيدا كند.
ريسك هاى ژئوپليتيكى

ماند.  باقى  معمول  از حد  باالتر  در جهان  تنش  و  ژئوپليتيكى  ريسكهاى 
بريگزيت، احتمال فروپاشى منطقه يورو، جنبشهاى سياسى عوام گرايانه در 
فرانسه و آلمانى، مناقشه با ايران و كره شمالى، مناقشه مستقيم با روسيه در 
سوريه يا چين در درياى چين جنوبى از جمله اين ريسكها هستند. هر كدام از 
اين كاتاليزروها قابليت ايجاد يك وحشت مالى و شوك اقتصادى در سراسر 

جهان را دارند.

مهمترين مسائل اقتصادى سال 2017 از نگاه فوربس

ميان  در  ايران  نامساعد  وضعيت  بيانگر  شده  منتشر  گزارش 
كشورهاى برتر صنعتى است. در ارزيابى هاى صورت گرفته در 
برتر صنعتى  ميان كشورهاى  در  را  رتبه 67  ايران  سال 2016 
تركيه،  رتبه كشورهاى  با  داد كه در مقايسه  اختصاص  به خود 
ايران  وضعيت  تناسب  عدم  گفت  مى توان  عربستان  و  مالزى 
رقابت پذيرى  و  توليدى  عوامل  به  مناسب  دسترسى  لحاظ  به 
اين جايگاه قرار  ايران در  تا  توليد صنعتى موجب شد  نامناسب 
گيرد. جايگاه نامساعد ايران در ميان كشورهاى برتر صنعتى در 
حالى است كه براساس اين گزارش ايران دهمين كشور غنى به 
لحاظ ذخاير طبيعى و پنجمين كشور به لحاظ تعداد دانشجويان 
مهندسى است (همتراز با اياالت متحده و باالتر از ژاپن و تايوان) 
است، با اين حال سهم ايران به لحاظ توليد و صادرات جهانى 
عامل «سهم  اين خصوص سه  در  است.  درصد   0  /5 از  كمتر 
صنعتى  صادرات  عمده  اتكاى  صنعتى،  ستانده  ارزش  از  ناچيز 
با فناورى باال در  بر مزيت هاى طبيعى و سهم ناچيز كاالهاى 
براى  را  جايگاه  اين  كه  است  داليلى  عمده  صنعتى»  صادرات 
ديگر  يكى  كارها  و  كسب  در  مشكالت  است.  زده  رقم  ايران 
از داليلى است كه به عنوان مهم ترين چالش هاى اقتصاد ايران 
برشمرده مى شود. در اين خصوص مى توان به كمبود دسترسى 
به منابع مالى، افزايش هزينه هاى ناشى از فرآيندهاى زمانبر و 
هزينه بر گمركى و محدوديت هاى جذب سرمايه گذارى و فناورى 

اشاره كرد.
در اين گزارش عالوه بر فهرست كشورهاى برتر صنعتى نقش 
به عنوان  صنعتى  قدرت هاى  مجدد  ظهور  در  پيشرفته  فناورى 
اثرگذار در بازگرداندن كشورهاى آمريكا،  يكى از عوامل اصلى 
است.  ياد شده  برتر  زمره 10 كشور  به  انگليس  و  ژاپن  آلمان، 
توليد  در  اهتمام  و  پيشرفته  فناورى هاى  به كارگيرى  كه  عاملى 

محصوالت پيچيده را به همراه داشته است. 
از سوى ديگر در اين گزارش پيش بينى شده كه روند رو به نزول 

پيش بينى آينده قدرت  صنعتى ايران و جهان 
شوراى رقابت پذيرى آمريكا با همكارى موسسه تحقيقاتى ديلويت

دو كشور برزيل و روسيه از مجموعه هاى كشورهاى BRIC در 
زمينه رقابت پذيرى صنعتى ادامه يابد. همچنين هند نيز به واسطه 
ناآرامى هاى سياسى و تاخير در اجراى پروژه هاى زيرساختى با 
وقفه در رشد اقتصادى مواجه شده است، هرچند انتظار مى رود 
جايگاه هند با تكيه بر نرخ رشد اقتصادى اين كشور (نرخ رشد 6 

درصدى) بهبود يابد.
اشاره  نيز  آسيايى  جديد  قدرت  پنج  ظهور  به  گزارش  اين  در 
شده است. كشورهاى تايلند، مالزى، هند، اندونزى و ويتنام پنج 
كشورى هستند كه پيش بينى مى شود طى 5 تا 15 سال آينده به 
جمع 15 كشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزينه پايين نيروى 
رشد  و  مناسب  جمعيتى  ساختار  چابك،  كارخانه اى  كار، صنايع 

اقتصادى در قالب يك چين جديد ظاهر شوند. 
استعداد، سياست ها  مولفه  اين گزارش 12  براساس  در مجموع 
و زيرساخت هاى نوآورى، مزيت هزينه اى، سياست هاى انرژى، 
زيرساخت هاى فيزيكى، چارچوب قانونى، بهره ورى نيروى كار، 
شبكه تامين كنندگان، زيرساخت هاى آموزشى، نظام اقتصادى –
تجارى-مالى و مالياتى، جذابيت بازارهاى محلى و نظام بهداشت 

از جمله عملكرد هاى رقابت پذيرى صنعتى عنوان شده است.
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با  محيطى  هاى  آلودگى  مكنده  دستگاه  «جديدترين 
سريع  اتريشى  دانشمندى  شد،  اختراع  جديد  فناورى 
كرد.  اختراع  را  تقلبى  پول  چك  سنجش  دستگاه  ترين 
برزيل از دستگاه خرمنكوب پيشرفته براى توسعه صنعت 

كشاورزى رونمايى كرد و...»
هستند  اطالعاتى  نمونه  مشابه،  خبرهايى  و  خبرها  اين 
مطالعه  اقتصادى  نشريات  در  روزانه  ما  از  بسيارى  كه 
مى كنيم. اما اگر كمى دقيق تر به اين خبر ها نگاه كنيم، 
متوجه مى شويم اهميت اين نوع خبر، در نوآورى، خالقيت 
و متفاوت بودن است. درواقع هر روز، همگام با پيشرفت 
فناورى و تكنولوژى، كشورهاى مختلف جهان در تالشند 

تا اقتصاد خود را پيشرفت دهند.
 

بر همين اساس است كه نوآورى در اقتصاد از اهميت بسزايى برخوردار 
است. اما سنجش ميزان نوآورى اقتصادى در سطح جهان كار ساده 
اى نيست. سازمان بين المللى تعيين رده بندى نوآورى اقتصادى در 

كدام  كند  مى  مشخص  فهرستى  انتشار  با  سال  هر   (GII) جهان 
شكننده  و  وضعيتى ضعيف  در  يك  كدام  و  هستند  نوآورتر  كشورها 

قرار دارند.
از تحوالت سياسى تا مناسبات بين الملل

سازمان GII براى تعيين سطح عملكرد كشورها از فيلترهايى بسيار 
شود.  مى  شامل  را  اصلى  شاخص   82 كه  كند  مى  استفاده  پيچيده 
بيش از 182 كشور مشمول اين مقياس مى شوند و در نهايت كارنامه 
كشورها به ترتيب موفقيت و عدم موفقيت تنظيم مى شود. با توجه 
ايرادى  توان هيچ  نمى  اين سنجش،  به گستره وسيع شاخص هاى 
از  بزرگى  بخش  كه  است  جالب  اما  گرفت.  بندى  رده  اين  نتايج  به 
نتايج اين تقسيم بندى با نوع سياست ها و روابط ديپلماتيك كشورها 

همبستگى معنادارى دارد.
كارشناسان  از  بسيارى  روزها  اين  كه  است  موضوعى  همان  اين 
اقتصادى را نگران كرده است. تحوالت اخير اياالت متحده و تصميم 
گيرى هاى عجيب و غريب رياست  جمهورى اين كشور باعث شده 
برخى از فعاالن اقتصادى معتقد باشند دونالد ترامپ در حكم ترمزى 

نوآورى شاه كليد ورود به اقتصاد مـدرن است
براى نوآورى هاى اقتصادى كشورش عمل كند.

اين مسئله به ويژه از اين جهت حائز اهميت است كه بدانيم بخش 
تحصيلى  مراكز  برترين  علمى  هيأت  و  دانشگاهى  جامعه  از  بزرگى 
آمريكا را مهاجران تشكيل مى دهند. اين همان زنگ خطرى است 
كه خبر از احتمال به خطر افتادن رتبه چهارمى اياالت متحده در رده 
بندى مى دهد. اما فارغ از موضوع سياست هاى خارجى، براى بررسى 

سطح نو آورى كشورها شاخص هاى مهم ديگرى نيز وجود دارد.
نوآورى هاى  از  معتقدند بخشى  اقتصاد كرنل  دانشكده  پژوهشگران 
اقتصادى به مناسبات سياسى و بخشى ديگر به استراتژى هايى مرتبط 
است كه دولت هاى مختلف براى رسيدن به قله هاى موفقيت اتخاذ 
مى كنند. به عبارت ديگر تصميم گيرى هاى سياسى به تنهايى بار 
موفقيت اقتصادى را به دوش نمى كشد و مسيرى كه براى رسيدن 
به اهداف مدنظر دولت هاست از اهميت ثانويه قابل توجهى برخوردار 

است.
 GII با شعار سال گذشته  كامال مشخص  به شكلى  فكر  اين طرز 
آورى  نو  و  علم  ؛  است  نوآورى جهانى  با  برد  دارد. شعار:  همخوانى 
بيشتر و مشاركت قدرتمند تر دولت ها. اين شعار كه جهت گيرى صلح 
آميزى دارد، در تالش است تا مفهومى مشترك را به كشورهاى توسعه 
يافته و در حال توسعه جهان ارسال كند. پيام روشن است؛ هراندازه 
كشورهاى  ميان  الملل  بين  مناسبات  و  ديپلماتيك  روابط  كيفيت 
مختلف افزايش پيدا كند، نرخ نو آورى اقتصادى دستخوش موفقيت 

چشمگيرترى خواهد شد.
دست به دست هم براى موفقيت

جديدترين گزارش GII حكايت از آن دارد كه نرخ موفقيت اقتصادى 
كشورهايى كه تعامالت اقتصادى متعددى دارند، به شكل معنادارى 
بيش از ديگران است. بسيارى از كشورهاى توسعه يافته بخش بزرگى 
از اقبال اقتصادى خود را مرهون به كارگيرى منابع انسانى مهاجرى 

هستند كه براى تحصيل يا كار جذب كرده اند.
نيروى  بار  از  مهم  بخشى  كشيدن  دوش  به  با  مهاجر  نيروهاى  اين 
مى  فراهم  پذيرنده  كشورهاى  رشد  براى  مناسب  فرصتى  انسانى، 
كنند. افزون بر اينها، باز گذاشتن مرزهاى تكنولوژى و دانش موضوع 
مهم ديگرى است كه در عصر ديجيتال به توسعه اقتصادى كشورها 
با  همراه  تكنولوژى  واردات  اگر  تر  واضح  بيانى  به  كند.  مى  كمك 
تعليق و توقف تكنولوژى داخلى نباشد، بخشى مهم از نردبان پيشرفت 
تشكيل خواهد شد. اغلب كشورهاى توسعه يافته، روزگارى به واردات 
تكنولوژى از همسايگان و رقبا وابستگى داشتند. اين واردات زمينه را 
براى الگوگيرى و خلق فرصت هايى جديد فراهم كرد. از سوى ديگر 
اغلب كشورهاى توسعه يافته ركورددار همكارى هاى بين الملل در 
بخش هاى مختلف فناورى، صنعت، توليد و تجارت هستند؛ همكارى 
با هدف گسترش همكارى  و  ديپلماتيك  مناسبات  پايه  بر  هايى كه 

هاى بلند مدت شكل مى گيرند.
شايد بر همين اساس است كه برخى از كارشناسان اقتصاد خاورميانه 

معتقدند بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته اين 
منطقه براى رشد و پيشرفت اقتصادى نيازمند يك رنسانس اقتصادى 
ارتقاى  تكرارى،  و  استراتژى هاى ضعيف  رها كردن  بزرگ هستند. 
سطح روابط بين الملل و كانال زدن بين اقتصاد هاى غرب و شرق 
از مهم ترين نكاتى هستند كه مى توانند به اين كشورها كمك كنند.
معنوى  مالكيت  المللى  بين  سازمان  ارشد  مدير  گرى،  فرانسيس 
(WIPO ) معتقد است بسيارى از كشورهاى در حال توسعه حوزه 
نوآورى  سطح  ارتقاى  از  بار  تاسف  و  ساده  عللى  به  آسيا  و  آفريقا 
اين موضوع،  ترين علت هاى  از مهم  يكى  مانند.  باز مى  اقتصادى 
عدم توجه به ايده هايى است كه توسط قشر جوان و كمتر شناخته 
شده جامعه مطرح مى شود؛ ايده هايى كه در صورت توجه و پشتيبانى 
مادى و معنوى، فرصتى مناسب براى رشد خواهند داشت. اما متاسفانه 
با توجه به مشكالت مختلف كشورهاى كمتر توسعه يافته، اين ايده 
ها يا در نطفه خفه خواهند شد يا به ديگر كشورها صادر مى شوند و 
به نام قدرت هاى جهانى ثبت مى شوند. اين همان معضلى است كه 
باعث مى شود بسيارى از كشورها به رغم دارا بودن شرايط الزم براى 
ارتقاى سطح، همچنان درجا بزنند يا رشد چشمگيرى را تجربه نكنند.

كارآفرينان اقتصاد آفرينند
Lund Uni-) لوند  دانشگاه  توسط  شده  انجام  پژوهش  براساس 
اقتصادهاى  احياى  در  حياتى  بسيار  نقشى  آفرينان  كار   ،(versity
بازه زمانى 10  اين پژوهش كه طى يك  ايفا مى كنند.  افول  به  رو 
ساله (از 2004 تا 2014) به طول انجاميده، نتايجى جالب توجه دارد؛ 
نتايجى كه نشان مى دهد حمايت از كارآفرينان اروپايى چرخ نوآورى 

در بسيارى از صنايع مادر اتحاديه اروپا را روغن كارى كرده است.
به  كه  جوايزى  و  كارآفرينان  از  حمايت  هاى  صندوق  مثال  براى 
نوآوران عرصه صنعت اهدا مى شوند با يك تير چندين نشان اقتصادى 
را هدف قرار مى دهند. اهداى جوايز و حمايت هاى مالى، نه تنها به 
اعتماد به نفس شركت هاى نوپا كمك مى كند، بلكه كارآفرينان را 

در عرصه بين الملل صاحب وجهه و اعتبار قابل قبول ترى مى كند.
بخش مهمى از حمايت كارآفرينان نيز مى تواند با مبانى دانش محور 
با  و صاحب سبك  نوظهور  هاى  سازمان  باشد. همسو شدن  مرتبط 
بودجه هاى دولتى، در پيشبرد اهداف مورد نظر آنان تاثيرگذار است. 
به بيانى واضح تر، حتى اگر نوآورى و خالقيت هاى يك سازمان يا 
مجموعه اقتصادى در بخش داخلى حمايت نشود اميدى به شناخته 
شدنش در بازارهاى مهم بين المللى و اقبال در عرصه جهانى نخواهد 

بود.
بنابراين اگر كشورهاى در حال توسعه انتظار دارند وارد فهرست ستاره 
هاى نوآورى شوند و از فهرست ذخيره ها و سطح پايين ها ارتقا پيدا 

كنند، بايد به كارآفرينان نگاهى حمايتگر داشته باشند.
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آينده عضويت ايران در سازمان
 تجارت جهانى در دوران ترامپ 

انديشكده «شوراى آتالنتيك» در مطلبى در زمينه امكان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى (WTO) نوشت: توافق اتمى ايران و 
قدرت هاى جهانى كه در يك سال گذشته به طور كامل اجرا شد، اميدهايى را برانگيخت كه ايران شايد به آرزوى ديرينه اش در پيوستن به 
سازمان تجارت جهانى برسد.اين كشور در سال 1996 اين كار را آغاز كرد اما با مخالفت هاى آمريكا و ديگر اعضاى اين سازمان مواجه شد. 
9 سال بعد اين سازمان مجددا با رسيدگى به تقاضاى ايران در اين زمينه موافقت كرد و در سال 2005 ايران عضو ناظر اين سازمان شد.بر 

اساس اين گزارش، كشورها بايد براى عضويت در سازمان تجارت جهانى، تجارت و راهبردهاى خود را با قوانين اين سازمان وقف دهند.
يران تا سال 2009 موارد مورد نياز چون امور حقوقى و جزييات مقررات را براى عضويت فراهم كرد اما تنش با جامعه بين المللى به خاطر 
برنامه اتمى و اعمال تحريم ها بر اقتصاد اين كشور، تالش هاى ايران براى پيوستن به اين سازمان را متوقف كرد. البته در سال 2015 اين 

تنش سرانجام حل و منتهى به برجام گشت.
بر اين اساس، گشايش ايجاد شده بين ايران و جامعه بين الملل در حل مسئله هسته اى مويد اين بود كه عضويت اين كشور در سازمان تجارت 
جهانى با اجماع محكمى از سوى جهان مواجه مى شود اما ايران هنوز با مشكالت عمده حقوقى داخلى و موانع اجتماعى براى تجارت آزاد 
تحت قوانين سازمان تجارت جهانى مواجه است و تحليلگران و مقام هاى ايرانى از عضويت اين كشور در سازمان ياد شده به طورى كه در 

 آينده نزديك براى ايران نافع باشد، مطمئن نيستند.
انديشكده آتالنتيك در ادامه با پرداختن به مواضع اتحاديه اروپا و آمريكا در اين زمينه نوشت:«فدريكا موگرينى» رييس سياست خارجى 
اتحاديه اروپا از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى حمايت مى كند اما گروهى از قانونگذاران دو حزب عمده سياسى آمريكا سال گذشته 
كاخ سفيد را در مخالفت با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى تحت فشار گذاشتند و عنوان كردند كه اين امر موجب محدوديت در 
توانايى آمريكا در وضع تحريم هايى عليه ايران در آينده مى شود.در خاتمه اين مطلب آمده است: «دونالد ترامپ» رييس جمهور منتخب نيز به 
شدت از توافق اتمى ايران انتقاد كرده و بسيارى از مشاوران او نيز ديدگاه منفى درباره ايران دارند. با چنين وضعيتى پيوستن ايران به سازمان 

تجارت جهانى به اين زودى ها ميسر نخواهد شد.

 تجارت جهانى در دوران ترامپ 
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