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سونامی افزایش قیمت مسکن ادامه دارد
 فضای کسب و کار
  ضد سرمایه گذاری
 ضد تولید،ضد اشتغال

 ســال هاســت هر دولتی که برســرکار می آید یکی از 
شــعارهای محوری خود را بهبود فضای کسب و کار کشور 
اعالم می کند، اما همچنان که شــاهد هستیم دولت ها می 
آیند و می روند و کمترین تحول و بهبودی در فضای کسب 
و کار ایجاد نمی شود. دلیلش این اســت که خود دولت ها با 
ساختار تشکیالت بســیار بزرگ و بســیار پرهزینه ای که 
دارند،اصلی ترین عوامل نامســاعد بودن فضای کسب و کار 
در کشور ما هســتند. ادامه حضور سایه سنگین تشکیالت 
بزرگ دولت برسر فضای کسب و کار نفس فعاالن اقتصادی 
و کارآفرینان را به شــماره انداخته است. در واقع تا زمانی که 
تشکیالت دیوانساالری بزرگ و غول آسای دولت در کشور 
کوچک نشود و هزینه های آن به پایین سطح ممکن کاهش 

پیدا نکند...
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بازار مســکن از ارکان اصلی رونق و یا افت شاخص کل اقتصادی در 
کشور ما به شمار می آید و با رکود چند ساله اخیر در بدنه اقتصادی کشور 
شاهد به کما رفتن این بخش مهم اقتصادی در کشور هستیم، علی رغم 
نگاه خوشبینانه برخی مثبت اندیشان به دور نمای بخش مسکن در سال 
جاری که غالبا به خاطر حرکت  معامالت خرید که اواخر ســال گذشته 

در این بازار مسکن پدید آمده اســت نمی توان بر این توهم اقتصادی 
به طور دائم دامن زد، البته در ســال جدید با شجاعت برخی خریداران 
در متراژهای کوچک و با اســتفاده از برخی تسهیالت انتظار معامالت 
با شــیب مالیم در فصول خرید قابل پیش بینی است، اما خاطر نشان 
کنم که تحرک به وجود آمده در بازار مســکن هم دالیل سیستماتیک 

خاصی دارد که نمونه بارز آن که سال گذشته به وقوع پیوست و به واسطه 
تغییرات کاهشی در نرخ سود سپرده های بانکی، عاملی شد تاثیر گذار 
در این حرکت مالیم و در فعل و انفعاالت بازار مسکن و این متغیر توانسته 
نقش فعالی را در شکل گیری تقاضا بازی کند که البته بدانیم دومینوی 

اقتصادی ما سالهاست تحت تاثیر عوامل درونی...

 نیم قرن تمام از روزی که به 
همت برادران خیامی نخستین 
سازنده  خودروسازی  کارخانه 
در  پیکان  سواری  خودروهای 
ایران احداث شــد، می گذرد. 
در آن زمان به جز ژاپن و ایران 
هیچ کشور آسیایی دیگری به 
صنعت خودروسازی ورود پیدا 
نکرده بودند. دلیلش عالوه بر 
کمبود نیروی انسانی متخصص 
پیچیده و پرهزینه بودن صنعت 
خودروسازی بود.کره جنوبی که 

امروز به یکی از قطب های بزرگ 
صنعت خودروســازی جهان 
تبدیل شده ، بعد از شروع کار 
کارخانه ایران ناسیونال متعلق 
به برادران خیامی برای مدتی 
تکنسین ها و مهندسان خود 
را برای کارآمــوزی در کارخانه 
ایران ناسیونال که بعد از پیروزی 
انقالب نامش بــه ایران خودرو 
تغییر کرد، به ایران می فرستاد 
و تازه بعد از گذشت هشت، نه 

سال از تولید ...

دوره جدید/ شماره        دوم
خرداد 1397/قیمت 2000 تومان

ماهنامه تخصصی فکراقتصادی



ادامه سخن مدیرمسوول

اشاره: نرخ ارز یکی از مهم ترین 
و پر چالش تریــن متغیرهای کالن 
اقتصادی است که از یک طرف نقش 
موثری در تجارت خارجی دارد و از 
سوی دیگر در تنظیم و تعدیل تراز 
تجاری و تراز پرداخت های کشــور 
نقش مهمی ایفا می کند. ضمن آنکه 
نمی توان از نقش نرخ ارز در تعیین 
قــدرت رقابتی تولیــد کنندگان 
داخلی در برابــر رقبای خارجی در 
بازارهای داخلی و عرصه های بین 
المللی غافل شد. نرخ ارز در سطح 
عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم 
نیز موثر است. بنابراین پیامدهای 
گســترده ای که ارز بــر عملکرد 
اقتصاد ایران دارد، اهمیت  نرخ آن را 
دوچندان کرده است. از جهت دیگر 
نوسانهای شدید نرخ ارز در ماه های 
اخیر و محدودیــت هایی که بانک 
مرکزی در خصوص خرید و فروش 
ارز ایجاد کرده نگرانی هایی را نسبت 
به آینده بازار ارز و تاثیرات سوء آن 
بر تولید و صادرات در میان فعاالن 
اقتصادی کشــور به وجود آورده 
است . در این خصوص گفت و گویی 
را با آقای دکتر محمود جامســاز از 
اقتصاددانان صاحب نظر انجام داده 
ایم که متن این گفت و گو از نظرتان 

می گذرد. 
 

 به نظر جنابعالی افزایش شدید 
نرخ ارز در ماه های اخیر چه تاثیراتی 
بر تولید و دیگر شــاخص های مهم 

اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟ 
نرخ ارز از مهم ترین فاکتورهای تعیین 
کننده ظرفیت اقتصادی کشــور و مهم 
ترین عامل در تجارت خارجی اســت که 
نوســانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر 

تولید داخلی کشور می گذارد. 
با توجه به اینکه کاالهای نیمه ساخته، 
مواد اولیه خام و حتــی خرید تکنولوژی 
برای تولید داخلی مبتنی بر واردات بوده و 
ارزبر هستند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند 
هزینه تولید هم افزایــش پیدا می کند و 
تولیدکننده ایرانی قدرت رقابتی با دیگر 

کشورها را از دست می دهد.  
البته با بــاال رفتن نــرخ ارز،   برخی از 
شــرکت های صادر کننده رشد خواهند 
کرد و صادرکنندگان به صادرات بیشتری 

تشویق می شوند که البته این امر اجتناب 
ناپایدار است.  

بر کسی پوشیده نیســت که افزایش 
صادرات به نفع اقتصاد کشــور است اما 
به علت اینکه محصوالت داخلی کشــور 
تحــت تاثیر رشــد قیمت های نســبی 
ناشی از افزایش نرخ دالر هستند، مزیت 
رقابتی خود را از دست می دهند؛ بنابراین 
بنگاه های اقتصادی قادر به تولید محصول 
با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی 
که قبــل از افزایــش نرخ ارز داشــتند، 

نخواهند بود. 
درشرایطی که قیمت پول واقعی باشد 
تخصیص منابع به صورت واقعی در یک 
اقتصاد آزاد رقابتی به صورت بهینه انجام 
می شود و بیشتر به سوی فضای اقتصاد 
واقعی و مولــد پیش مــی رود و تولید را 
افزایــش می دهــد در این صــورت این 
موضوع افزایش میــزان تولیدات ، ایجاد 
اشــتغال، افزایش درآمد ملی و افزایش 
عرضه محصــوالت را به همــراه خواهد 

داشت. 
برخــی از کارشناســان اقتصــادی 
همیشه بر واقعی شدن نرخ ارز تاکید می 

کنند. 

 به نظر جنابعالی کف و سقف نرخ 
واقعی ارز در کشور ما چیست و آیا نرخ 
کنونی 4200 تومان بانک مرکزی نرخ 

واقعی ارز است؟ 
نرخ واقعــی ارز را در واقع همان عرضه 
و تقاضای موثری که در بازار وجود دارد و 

قیمت روز ارز است تعیین می کند. 
 نرخ برابــری ارز، قیمت پول ملی یک 
کشور بر حســب ارز کشور دیگر است که 
در مبادالت بین المللی به شکل پول رایج 
و معتبر کشــوری که معامله با آن انجام 
شده، صورت می گیرد؛ نرخ ارز رابطه ای 
تعریف شده برای پرداخت ها در مبادالت 
تجاری و شاخصی اســت که ارزش پول 
کشوری را برحســب پول کشور دیگر در 

زمان معین نشان می دهد. 
نرخ برابری هر ارزی نسبت به ارز کشور 

دیگر براساس رابطه باال تعیین می شود. 
باال بودن یا پایین بــودن نرخ تورم در 
کشورهای مختلف به عملکرد اقتصادی 
آنها مربوط می شود و عامل تاثیرگذاری 

در تعیین ارزش پول ملی کشورهاست.  
بنابراین اگر یک سال را به عنوان سال 
پایه در نظر گرفته و باور داشته باشیم که 
نرخ ریال به لحاظ قدرت خرید با نرخ دالر 
که معموال« همه أزرها با آن ســنجیده 
میشود واقعی است، باید افزایش نرخ ارز، 
براساس نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل 
شود که متاسفانه این تعدیل برابری هیچ 
موقع در ایران عمال صــورت نگرفته و در 
نتیجه نرخ ارز به قیمت واقعی خودش در 

ایران نزدیک نشده است. 
در ایران هیچ زمانی نرخ ارز تک نرخی 
وجود نداشــته و اگر داشته ایم با اختالف  
یک بازار موازی در کنارش وجود داشــته 

است. 
 

 کشــور ما امروز با مشــکالت 
اقتصادی گوناگونی دست به گریبان 
است به نظر شــما از چه راه هایی می 

توان بر این مشکالت غلبه کرد؟ 
مشــکالت اقتصادی بایــد از طریق 
راهکارهای علمی و شیوه های اقتصادی 
مناســب برطرف شــود که متاسفانه در 
کشــور برای برطرف کردن مشــکالت 
اقتصادی اعم از تولید ، نرخ باالی   بیکاری، 
نرخ پایین اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ 
ارز و بهره های پولی و بانکی، از روش های 
منطقی مبتنی بر الزامــات علم اقتصاد 
استفاده نشده، به همین دلیل ما همواره 

گرفتار چنین مشکالتی هستیم. 
دلیل آن هم کمبود پول و منابع مالی 
نیســت چون این پول همیشه در دست 
دولت ها بوده و آن را در بودجه ساالنه خود 

درج می کردند و براســاس آن دولت ها 
هزینه های خود را تامین می کنند. 

درآمدهای حاصل از فــروش نفت از 
جمله مهمترین منابع مالی اســت که در 
اختیار دولت های ما قرار دارد ولی با وجود 
آن که درآمدهای نفتی کشــور همیشه 
زیاد بوده، اما دولت ها با کسر بودجه های 
پنهانی روبرو بوده اند که این امر در پایان 
ســال نمود پیدا می کرد و دولت ها برای 
جبران این کســری به بانــک مرکزی و 
صندوق ذخیره ارزی متوســل می شوند 
که این امر باعث باال رفتــن نرخ تورم و در 
نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور شده 
است. متاسفانه اقتصاد ایران یک مجموعه 
اقتصاد دولتی رانتی نفتی است که بدلیل 
وجود درآمدهای آسان رس و فراوان نفتی 
همواره بودجه های سالیانه به این منابع 
وابسته بوده و دســت دولت ها در هزینه 
کردن درآمدها حتی فراتــر از چارچوب 
بودجه های ســاالنه به طور اسراف گونه 
باز بوده و همین امر موجبات کسر بودجه 

های سالیانه را فراهم آورده است.  
 

 نرخ ارز در تجــارت و مبادالت 
خارجی چگونه تعیین می شود؟ 

در رهیافت تجاری نرخ برابری تعادلی 
ارزی، آن نرخی اســت کــه در آن ارزش 
صادرات و واردات کشــور برابر شود. زیرا 
زمانی که ارزش واردات از صادرات پیشی 
می گیرد، کشور با کسری موازنه تجاری 
رو به رو می شود. در این حالت نظام شناور 
ارزی با حالتی مواجه می شــود که در آن 
نرخ مبادله ای ارز افزایــش یافته و ارزش 
ملی ریال کم می شــود. در نتیجه قیمت 
محصــوالت صادراتی بــرای خریداران 
خارجی ارزانتر و قیمت کاالهای وارداتی 
گران تر می شود. البته این وضعیت برای 
مدت زمان طوالنی پایدار نخواهد ماند زیرا 
تولید ما متکی به واردات مواد اولیه است 
ولذا واردات به ســبب کاهش ارزش پول 
داخلی گران تمام می شــود و به تبع آن 
کاالهای صادراتی متکی به تولید داخلی 

قدرت رقابتی خود را از دست می دهند. 
در کشــور ما تعیین نرخ ارز مثل نرخ 
بهره و نرخ کاال و خدمات همواره در اختیار 
دولت ها بوده اســت زیراحجــم اقتصاد 
دولتی که بخش بسیار عظیم و عمده ای 
از تصدی گری و مالکیت اقتصاد کشور را  
درحدود ۸۰ تا ۹۰ درصد حجم اقتصاد ما 
را تشکیل می دهد. و لذا باتوجه به اینکه 
دولت مالکیت و تصدی گری بخش های 
مختلف اقتصاد از جمله واردات و صادرات 
را در سیطره خود دارد، در نتیجه قیمت ها 
هم به صورت رقابتی تعیین نمی  شــود 
چون اساســا بازار دیگری بــرای رقابت 
با دولت وجود ندارد. بازار رقابتی در واقع 
در اقتصادهای آزادکــه در انحصار دولت 
نیست معنا پیدا می کند و به این ترتیب 
قیمت ها بر اساس عرضه  و تقاضا تعیین 
می شود ولی امروز تعیین نرخ های اغلب 

کاالها اعم از ارز، طال و خدمات دولتی و... 
در دست دولت است. به همین سبب هم 
هیچ فرمول خاص علمی که بر اســاس 
آن بتوان نــرخ ارز را تعیین کــرد، وجود 
ندارد چون اقتصاد ما بر اســاس موازین 
اقتصــاد عمل نمی کنــد. در حال حاضر 
قیمت ارز یکی از مهم ترین شاخص های 
بیانگروضعیت اقتصادی ایران است. دولت 
همواره در صددتعین دســتوری نرخ ارز 
بدون توجه به تفاضل نــرخ تورم آمریکا 
و نرخ تورم در ایران اســت. مثال اگر تورم 
ایران ۱۰ یا ۱۲ درصد باشــد تورم آمریکا 
در بیشتر مواقع ۲ درصد است و این فاصله 
بســیار زیاد اســت که در کاهش برابری 
ارزش ملی ما در برابر دالر تاثیر می گذارد.  
این سیاستی است که دولت های ما سال 
هاست از آن پیروی می کنند و نرخ ارز را 
به صورت تصنعی پایین نگه می دارند. اگر 
از ابتدا با روال منطقــی و علمی مبادالت 
ارزی و ارزش برابــری پــول ملی پیش 

می رفتیم و به تدریج قیمت دالر افزایش 
می یافت امروز این شوک های سنگین به 

بازار ارز ما وارد نمی شد. 
 

 نظــر جنابعالــی در خصوص 
عملکرد اقتصاد دولتی و چشم انداز 

اقتصادی کشور چیست؟ 
عملکــرد اقتصاد دولتــی در طی این 
سال ها نشان می دهد به چه میزان کشور 
دچار افزایش فقر،افزایش فاصله طبقاتی، 
افزایش نرخ بیــکاری مخصوصا در بین 
افراد تحصیلکــرده، افزایش ناهماهنگی 
بین رشــته های تحصیلی دانشگاه ها با 
نیازهــای جامعه، کاهش قــدرت خرید 
مردم ، محدود شــدن سبد مصرفی آحاد 
جامعه و افزایش اجاره نشینی با باال بودن 
آمار ســاخت مســکن روز به روز بیشتر 
می شود. بعد از امضاء برجام مردم انتظار 
داشــتند اقتصاد دچار تحول شود اما در 
حقیقت عزمی برای تحقق این انتظارات 

در دولتمردان وجود نداشــته. در زمینه 
اقتصادی ما نه تنها گسترش و گشایشی 
نداشــتیم بلکه روز به روز ســبد مصرفی 
خانوار محدودتر شــد، تورم بیشتر شد و 
علی رغم آنکه می گویند تورم تک رقمی 
شده اســت ولی مردم هرگز اثرات مثبت 
تک رقمی شــدن نرخ تورم را در زندگی 
خود احساس نکرده اند که افزایش دایمی 
قیمت ها و هزینه زندگی بهترین گواه بر 
این مدعاست به طوری که می توان گفت از 
هنگام توافقنامه برجام تا به امروز وضعیت 
معیشتی مردم وخیم تر شده است . برای 
غلبه براین مشکالت باید اقتصاد از حالت 
دولتی خارج شــود و تصــدی گری های 
اقتصادی به طور کامل به بخش خصوصی 
واگذار شود.هرچه دخالت های نا مطلوب 
دولت در اقتصاد کاهش یابد شرایط برای 
رشــد و شــکوفایي اقتصاد بیشتر فراهم 
میشود و شاخص های کالن در وضعیت 

بهتری قرار مي گیرند.

گفت وگوی اختصاصی فکر اقتصادی با  دکتر محمود جامساز:

 نرخ ارزمتغیرسرنوشت 
سازدراقتصادکشور

 فضای کسب و کار 
 ضد سرمایه گذاری

 ضد تولید،ضد اشتغال
ادامه از صفحه یک

...در کشور ما وجود نخواهد شد و وعده هایی 
که دولت هــای وقت در حضــور بهبود فضای 
کســب و کار می دهند جامه عمــل نخواهد 
پوشــید.اگر بخواهیم تصویر ساده ای از فضای 
کسب و کار کشور را ارایه دهیم بی هیچ مبالغه 
می توانیم بگوییم که فضای امروزی کســب و 
کار در کشور ما ضدسرمایه گذاری های مفید 
و مولد، ضداشتغال، ضد تولید و ضد کارآفرینی 
اســت و در چنین فضای کســب و کاری نمی 
توان انتظار داشته باشــیم که سرمایه گذاران 
خارجی یا داخلی رغبتی برای سرمایه گذاری 
در کشــور ما پیدا کنند. تعطیلی تعداد زیادی 
از واحدهای صنعتی و تولیدی در ســال های 
اخیر و افزایش روزافزون نرخ بیکاری در کشور 
که یکی از عوامل بسیار موثر در گسترش فقر و 
فاصله طبقاتی محسوب می شود، بهترین گواه 
برنامساعد بودن فضای کســب و کار در کشور 
ماست.یک ارتباط کامال منطقی میان نامساعد 
بودن فضای کسب و کار و بزرگ و غول آسا بودن 
تشکیالت دیوانساالری دولت وجود دارد. چون 
عالوه بر آن که تشکیالت بزرگ دولت همچون 
چاه ویل بیشــتر منابع کشــور را می بلعد و در 
خود هضم می کند، از آنجا که همه اجزا دولت 
به نحوی از انحا در شکل گیری فضای کسب و 
کار کشــور دخالت دارند به همان اندازه هم در 
نامساعد شدن فضای کسب و کار کشور تاثیر 
می گذارند. به کالم دیگر کسی که در کشور ما 
قصد سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی را 
داشته باشد برای شروع کار باید از هفت خوان 
تشکیالت دولت بگذرد تا بتواند مجوزها و اسناد 
و مدارک مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار 
مورد نظر خود را به دست آورد تازه بعد از عبور 
از این هفت خوان و راه اندازی کســب و کار در 
طول مدت فعالیت، هر روز باید به یکی از دستگاه 
های دولتی که خود را قیم کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی می دانند، حساب پس بدهد یک روز 
باید پاسخگوی نظام مشکل تراش و سختگیر 
مالیاتی باشــد که برایش بی دلیــل و منطق 
پرونده های سنگین مالیاتی تهیه کرده اند، روز 
دیگر باید خود را برای مشکل تراشی ها و خط 
و نشان کشیدن های ماموران تامین اجتماعی 
مدعی حمایت از حقوق کارگــران آماده کند 
و با مشــاهده مطالبات بیمه ای غیرموجه آنها 
دچار تن لرزه  شــود، روزدیگر باید برای تامین 
نقدینگی  در گردش و دریافت تسهیالت بانکی 
با بهره باال در برابر میز مدیران بانکی و موسسات 
مالی گردن خم کند و یا بــرای تامین ارز مورد 
نیاز برای واردات مواد اولیه، این در و آن در بزند 
و اغلب هم با پاسخ منفی رو به رو شود. خالصه 
ســرمایه گذار و کارآفرینی که دل به دریا زده و 
سرمایه خود را به عشق ایجاد و اشتغال کمک 
به رونق تولید در کشور ســرمایه گذاری کرده 
هر روز باید چشم به راه مانع تراشی ها و مشکل 
آفرینی هایی باشد که یکی از بخش های دولت 
بزرگ و پرهزینه برایش ایجــاد می کنند و در 
کمال تاسف صدای اعتراض کارآفرین و سرمایه 
گذار هم به جایی نمی رســد. چون پول نفت و 
سایه ســنگین اقتصاد دولتی کارگزاران دولت 
را نسبت به مصائب و گرفتاری های بی شماری 
که برای فعاالن اقتصادی و کارآفرینان در فضای 
کسب و کار ایجاد کرده است، به وادی بی تفاوتی 
کشانده است. اما همه شــواهد می گوید ادامه 
این وضعیت برای اقتصاد کشور ما فاجعه آمیز 
خواهد بود. حتی اگر پــای تحریم های آمریکا 
هم در میان نباشــد این فضای کسب و کار ضد 
تولید و ضد کارآفرینی که ممکن است امینت 
ملی ما را هم به مخاطره بیاندازد، نباید ادامه پیدا 
کند. این وظیفه مســووالن دولت ونظام است 
که باکنار گذاشتن اختالف نظرها، برای بهبود 
فضای کسب و کار کشــور که کوچک سازی 
دولت از اولویــت های اصلی آن اســت، چاره 
جویی کنند.این چاره جویی باید همین امروز 

صورت پذیرد که فردا خیلی دیر است.

چشم انداز
ماهنامه اقتصادی/دور جدید/ شماره 2/خرداد ماه/1397 02

 افزایش صادرات به نفع اقتصاد کشور است اما به علت اینکه 
محصوالت داخلی کشور تحت تاثیر رشد قیمت های نسبی ناشی 
از افزایش نرخ دالر هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می دهند

مهدی نعیم محبوبی

 راه های همکاری با نشریه فکراقتصادی
 ماهنامه فکراقتصادی نشــریه ای مستقل 
است وبه هیچ حزب وگروهی وابستگی ندارد۲-

عالقه مندان به درج مقاالتشان درنشریه حتی 
االمکان فایل مقاالت خودرابــه آدرس ایمیل 
نشریه ارســال دارند.۳-تعدادکلمات مقاالت 
ارسالی ازیک هزارودویست کلمه تجاوزنکند۴-

چنانچه مقاله ارسالی ترجمه باشدمنبع ترجمه 
دقیقا ذکرشود۵-مقاالت ارســالی صرفابرای 
فکراقتصادی  نوشــته شــده وقبالدرنشریات 
دیگری به چــاپ نرســیده باشد۶-نشــریه 
درحک واصــالح مقاالت واصلــه درچارچوب 
خط مشــی های خودازاداست ۷-نویسندگان 
ومترجمان محترم مطالب ارســالی شــماره 
تلفــن یــا آدرس ایمیــل خودراحتمادرذیل 
مطلــب ارســالی ذکربفرمایند۸-مطالــب 
دریافتی درصورت درخواســت نویسندگان به 
آنهاعودت داده خواهدشد۹-دســت همکاری 

اساتیدهمکارنشریه راصمیمانه می فشاریم.
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یادداشت

  ضرورتی برای اعتالی 
جامعه مهندسی کشور

به طور حتم ایجاد فرصت 
برای گفت و گو و بدنبال آن 
تعامل سازنده در درون یک 
سیستم و نظامات مرتبط با 
آن می تواند یکی از مناسب 
ترین روش ها برای بهبود و اصالح ساختارها باشد. 
در این میان ارتباطات چهره به چهره و بستر سازی 
برای بیان آزاد در موضوعات مختلف می تواند به 
افزایش آگاهی منجر شده و در نتیجه به نزدیکی 
دیدگاه ها کمک شــایان کند. در ماه های پیش 
رو و با نزدیک شــدن به زمان برگزاری انتخابات 
سازمان های نظام مهندسی ســاختمان توجه 
به امر گفت و گو اهمیتی فزاینــده خواهد یافت.

جامعه بزرگ مهندسین ساختمان نیز به اهمیت 
این موضوع واقفند و در طی هفته های گذشــته 
شاهد تشکیل جلسات پرســش و پاسخ از سوی 
محافل مختلف با موضوع اصالحات نظام ساخت 
و ساز کشور بوده ایم. یکی از این سلسله جلسات، 
چندی پیش به همت کانون فــارغ التحصیالن 
دانشکده فنی دانشگاه تهران در این دانشگاه و با 
حضور وزیر راه و شهرسازی، اساتید و دانشجویان 
و جامعه مهندسی کشور برگزار شد. در آن جلسه 
دکتر آخوندی به تشریح وضعیت کنونی مهندسی 
ســاختمان کشــور و چالش هایی که مهندسی 
در کشور با آن روبرو اســت پرداختند و صحبت 
از بازمهندســی مهندســی کردند. تاکید دکتر 
بر جوهره مهندســی که رقابت و خالقیت است 
تمرکز داشت و برتشــکیل نظام جامع مهندسی 
یک پارچه تاکیــد کردند. در مدل مطرح شــده 
نظام مهندسی ساختمان و هم نظام فنی اجرایی 
کشور حضور خواهند داشت با این شرط که کلیه 
مهندسان باید در یک جا تایید صالحیت شوند. 
در پایان از حاضرین در جلسه خواستند تا سواالت 
و انتقادات خویش را در ایــن رابطه مطرح کنند. 
سواالت از ســوی حاضرین مطرح و وزیر به آن ها 
با صبر و حوصله پاسخ دادند و خوشبختانه فضایی 
دوســویه و چهره به چهره در این گفت و گوی ها 
ایجاد شد.همچنین در جلسه دیگری که از سوی 
کانون فارغ التحصیالن دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران برگزار شــد شــاهد حضور نمایندگانی از 
شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی بودم 
که در کنــار همکارانــم در معاونت مســکن و 
ساختمان وزارتخانه شانه به شانه هم نشستند و 
در موضوعات مورد اختالف به بیان دیدگاه های 
خود پرداختند. من نیز در ابتدای جلسه با تاکید 
بر لزوم انجام اصالحات به نحوی که منجر به انتفاع 
مردم و مهندسان شود سخن گفتم و بر حرفه ای 
شدن انجام خدمات مهندســی در ایران تاکید و 
نقش و وظیفه شهرداری ها در کنترل ساختمان 
را گوشزد کردم. همچنین در سخنانم بر اهمیت 
انجام کار مهندسی تنها توسط مهندسان دارای 
صالحیت و از طرف دیگر بر پذیرش مســئولیت 
خدمات ارائه شده توســط مهندسان پافشاری 
کردم. به طور کلی فضای این دو جلسه نه فضایی 
احساســی که فضایی مبتنی برگفت و گویی دو 
سویه بود که با طرح سواالت مختلف که از سوی 
نمایندگان جامعه مهندســی حاضر در جلســه 
مطرح شد رنگ و بویی عقالیی یافت و دیدگاه های 
مختلف توانستند دیدگاه ها و سواالت خود را طرح 
کرده و پاسخ هایی روشن و شفاف دریافت کنند.

امروز نیز جلسه مشترکی که به درخواست شورای 
مرکزی ســازمان نظام مهندسی ســاختمان و 
موافقت وزیر راه و شهرسازی برنامه ریزی شده بود 
با حضور نمایندگان شــورای مرکزی و وزارتخانه 
تشکیل شد. فضای جلســه بسیار مثبت و آکنده 
از تفاهم بود، و نمایندگان بر پرشماری اشتراکات 
تاکید داشتند. در جلسه موضوعات مختلفی مورد 
بررسی و گفت و گو قرار گرفت و مقرر گردید تا در 
هفته های پیش رو جلســات ادامه یابد.باور دارم 
که گفت و گو، تعامل و تالش مشــترک موجب 
ســاماندهی وضعیت ســازمان نظام مهندسی 

ساختمان خواهد شد.
*معاون مسکن و ساختمان

بازار مسکن از ارکان 
اصلی رونــق و یا افت 
شاخص کل اقتصادی 
در کشــور ما به شمار 
می آید و بــا رکود چند 
ســاله اخیــر در بدنه 
اقتصادی کشور شــاهد به کما رفتن این بخش 
مهم اقتصادی در کشور هستیم، علی رغم نگاه 
خوشبینانه برخی مثبت اندیشان به دور نمای 
بخش مسکن در ســال جاری که غالبا به خاطر 
حرکت  معامالت خرید که اواخر سال گذشته در 
این بازار مسکن پدید آمده است نمی توان بر این 
توهم اقتصادی به طور دائم دامن زد، البته در سال 
جدید با شجاعت برخی خریداران در متراژهای 
کوچک و با اســتفاده از برخی تسهیالت انتظار 
معامالت با شــیب مالیم در فصول خرید قابل 
پیش بینی اســت، امــا خاطر نشــان کنم که 
تحرک به وجود آمده در بازار مسکن هم دالیل 
سیستماتیک خاصی دارد که نمونه بارز آن که 
سال گذشته به وقوع پیوست و به واسطه تغییرات 
کاهشی در نرخ سود سپرده های بانکی، عاملی 
شــد تاثیر گذار در این حرکت مالیم و در فعل و 
انفعاالت بازار مسکن و این متغیر توانسته نقش 
فعالی را در شکل گیری تقاضا بازی کند که البته 
بدانیم دومینوی اقتصادی ما سالهاســت تحت 
تاثیر عوامل درونی و همچنین بیرونی در ریزش 
اســت و اکنون زمان آن فرا رســیده است که به 
جای تحلیل و بررسی و پیش بینی های دورنمای 
اقتصاد در کشور به فکر راهکاری مناسب و اخذ 
سیاست  گذاری های صحیح اقتصادی در مسیر 
برون رفت از این مشکالت قرار بگیریم، چرا که 
فعالیت مقطعی در بازاری خاص نشان از درمان 
بیماری موجود در آن بخش نیست و حتی تجویز 
نســخه های موقت نیز عاقبت روشــن و دائمی 
را در اقتصاد کل کشــور ما ترسیم نمی کند، در 
بازار مسکن نیز شــرط تداوم حرکت رو به جلو 
در انجام معامالت تسهیل شــرایط دریافت وام 
خرید مسکن و رفع اشکاالت موجود در وام دهی 
اســت که می تواند پالس مثبتی را بر این بخش 
وارد کند، البته نظارت مسئوالنه بر روند ساخت 
و ســاز نیز بیش تر از پیش باید مورد توجه قرار 
گیرد و برخی بروکراســی های وقت گیر و غیر 
ضروری در راستای حمایت از انبوه سازان خرد 
و کالن برداشته شود که بتوان با ساخت به موقع 
مسکن و البته با قیمت واقعی و کارشناسی شده 
آن  پاسخگوی تقاضای منطقی در کشور نیز بود، 
تقاضایی که بر پایه نیاز افراد بومی همان مناطق 
است که غالبا شــهرهای بزرگ مانند تهران که 
از حاشیه نشــینی غیر اصولی رنج می برند نمی 
توانند این تــوازن را در تــرازوی عرضه و تقاضا 
رعایت کنند و با مهاجرت غیر اصولی به این شهر 
به بهانه های مختلف باعث ایجاد تقاضای کاذب 
در بازار شده اند و متاسفانه برخی سازندگان بی 
وجدان نیز به دنبال بهره وری از ســود بیشتر در 
ازای کیفیت پایین معضالتی را به وجود می آورند 
که خود باعث تنوع قیمــت در واحدهای برابر با 
هم اما با شرایط ساخت متفاوت شده اند که این 
نابرابری در ساخت و ساز خود منجر به پشیمانی 
عده زیادی از متقاضیان این بخش می شود که 
قصد سرمایه گذاری و یا حتی استفاده شخصی 
در مسکن را دارند، اما به طور کلی افزایش قیمت 
حول وحوش تورم یا تا حدودی بیشــتر از آن در 

ادامه راه بازار مسکن قابل پیش بینی است .
از طرف دیگر الزم اســت اشــاره کرد که به 
طور کلی آن عواملی که در اواخر ســال گذشته 
و در جریان رونق مالیــم در معامالت امالک به 
وقوع پیوســت و باعث نقل و انتقاالت حتی در 
واحدهای لوکــس و بزرگ  از لحاظ متراژ شــد 
ورود نقدینگی های کالن از ســوی برخی افراد 
سرمایه دار به این بازار بود که از مبدا سپرده های 
بانکی به این بازار منتقل شــده بود و در اشکال 
دیگر نیز به صورت نقل و انتقــال عمده زمین و 
همچنین واحدهای بزرگ و البته آپارتمان های 
کوچک و متوســط نیز قابل مشــاهده بود که 
عامل اصلی این اتفاقات تغییر کاهشی نرخ سود 
بانکی در شهریور ماه گذشته بود که بر تحریک 
تقاضای مصرفــی دارای ســپرده های بانکی 
خرد نیز تاثیر خود را گذاشــت، اما چگالی باالی 
خریدهای سرمایه ای مسکن و رشد قیمتها در 
این  بازار نوعی هشدار به سیاســت گذاران این 
بخش است که در اوایل سال جدید از بابت تاثیر 
لحظه ای تحوالت نرخ بازدهی بازار پول باید مورد 
توجه قانون گذاران و کارشناســان اقتصادی ما 
قرار بگیرد، اواخر سال گذشته فروش در بخش 
لوکس بازار مسکن در تهران با رشد نسبتا مالیم 
و آرامی همراه بود به شــکلی کــه معامالت در 
مناطق شمالی تهران در برخی فصول از مناطق 
مصرفی هم بیشتر بود، لذا با توجه به این  رویدادها 
برخی صاحب نظران وضعیت این بخش از بازار 
اقتصاد کشــور را در نیمه اول امســال با خوش 
بینی، پر رونق تصور می کنند اما شدت رونق در 
امالک به نیت سرمایه گذاری در میان مدت تاثیر 
منفی بر کلیت تقاضا در این بــازار را همراه خود 

خواهد داشــت، عمده معامالت خرید آپارتمان 
در ماه های پیش رو بیشــتر متوجه واحدهای 
کوچک و متوســط از لحاظ متراژ خواهد بود و 
همچنین در کنار آن عمر بنا نیز در میزان تعداد 
معامالت تاثیر گذار خواهد بود و مناطق جنوبی و 
متوسط کالن شهر تهران نیز در صدر این خرید 
و فروش ها قرار خواهند گرفت، از تضامین پر اثر 
در رونق معامالت مســکن کاهــش طول دوره 
انتظار برای دریافت وام اولی و همچنین کاهش 
در اقســاط ماهانه وام اوراق است که می تواند به 
رشد این بازار کمک شایانی کند چرا که به تبع آن 
دامنه پوشش مالی متقاضیان به لحاظ تعداد وام  
گیرنده ها از این قسمت نیز افزایش خواهد یافت، 
کنترل فزاینده نرخ تورم نیز از دیگر تضامین  در 
رونق معامالت کلی در بازار مسکن است که می 
تواند به صورت غیرمستقیم باعث پایین آمدن 
تقاضای سرمایه ای و سفته بازی در بخش مسکن 
شــود و مانع از افزایش قیمت مسکن در فصول 
پیش رو شــود، گزینه دیگر در رونــق و افزایش 
معامالت مصرفی ملــک را می تــوان در پایان 
محدودیت های تســهیالت لیزینگ نیز انتظار 
داشت، ضروری اســت که توجه داشته باشیم 
دورنمای آتی ســرمایه گذاری های ساختمانی 
همچنین ساخت و ســاز و صنایع مرتبط با این 
بخش در گرو تیراژ ساخت و ساز منطبق با عرضه 
و تقاضاست، نکته دیگری که به برون رفت رکود 
شکل گرفته در بخش مســکن کمک می کند، 
عاقبت طرح ملــی بازافرینی شــهری و برنامه 
ساخت یکصد هزار واحد در بافت های فرسوده 
مربوط اســت، این برنامه که اواخر سال قبل و با 
فرمان مستقیم رئیس  دولت کلید خورد با ناکامی 
در اجرای صحیــح و اصولی آن بــه  خاطر عدم 
همراه شدن بانک ها در ارائه و پرداخت تسهیالت 
نوسازی موجب شد تا طرح دیگری نیز در مرحله 
اجرا در برزخ قرار بگیرد و متاسفانه بازار مسکن نیز 
نتوانست از این نسخه در ترمیم  زخم های موجود 

در بدنه خود استفاده کند .
نکته بســیار مهم دیگری که بایستی مورد 
توجه مان قرار گیرد آن است که التهابات قیمت 
دالر و تصمیم عجوالنه و غیر علمی و کارشناسی 
شــده تک نرخی کردن ارز رکود موجود در بازار 
مسکن را بیشتر از پیش تشــدید خواهد کرد، 
مطمئنا بخشی از نقدینگی های مردم که قرار بود 
به بخش مسکن وارد شود با توهمات سوددهی و 
یا افت بیشتر ارزش پول ملی جذب بازار قاچاق 
ارز خواهد شــد که این هیجانات تکراری رونق و 
رشد در بازار مســکن را با تاخیر بیشتری مواجه 
خواهد کرد، و باید توجه داشــت که بازار ارز هم 
اکنــون از هیچ قانون علمــی و واضحی تبعیت 
نمی کند و دارای ریسک پر وزنی نسبت به دیگر 
بازار های اقتصادی در کشــور اســت،  نوسانات 
به وجود آمــده و افزایش قیمــت مصالح مورد 
نیاز در ســاخت مســکن نیز در این بازه زمانی 
کشور را مجددا با رشــد دوباره قیمت مسکن و 
همچنین فزاینده در اجاره بهــا روبه رو خواهد 
کرد البته طبیعی آن  اســت که بخش مســکن 
به این نوســان ها نباید به سرعت واکنش منفی 
نشان دهد اما شــنیده ها از این بازار حاکی از آن  
است که نباید های اقتصادی ما زودتر از بایدهای 
ان  اتفــاق می افتد لذا پیش بینی می شــود که 
تابستان امسال قیمت مسکن حتی کمی باالتر از 
سقف تورم نیز رشد کند، اکنون نیز با آنکه میزان 
تقاضای مردم برای خرید خانــه افزایش یافته، 
اما از آنجایی که قیمتها هنوز تثبیت نشــده اند 
و مصوبه خاصی پیرامون قیمــت گذاری های 
جدید صورت نگرفته اســت متقاضیان خرید 
خانه را دچار تردیــد و نگرانی کرده و به دنبال ان 
عده  زیادی از این درصد خریــداران را به انتظار 

روزهای پیش رو  و امید منظم شــدن احواالت 
این بازار در بایکوت خرید قرار داده است، عواملی 
مانند افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ سود بانکی 
و فشارهای بین المللی ناشی از اعتماد بیهوده به 
غرب در برجام و پسابرجام تاثیر منفی بر اقتصاد 
ایران را در فصول خاص و بــا افزایش روز افزون 
تورم روبه رو کرده اســت و بازار و ساختار مسکن 
هم یکی از سطوحی است که دچار تورم رکودی 
ناشی از این  جریانات شــده و اعالم آمار امیدوار 
کننده اما غلط پیرامون مسائل اقتصادی و یا نرخ 
تورم به توسط دولت هم نمی تواند از نگرانی های 
اقتصادی و معیشــتی مردم بکاهــد، جدا از آن 
برخی از فعاالن بازار مسکن نیز منتظر آن هستند 
تا وضعیت دالر به تثبیت حقیقی تری برســد تا 
خود را با آن تطبیق کننــد و نرخ های جدید را بر 
بازار اعمال کنند، از اواسط سال گذشته و با تاثیر 

متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره و 
افزایش نرخ دالر و به تبع آن رشد قیمت مسکن، 
دهکهای مختلف جامعه بر حســب داشته ها و 
ظرفیت خود توان محدودی بــرای خرید را در 
خود می بینند و اگر نرخ ارز به ساماندهی واقعی 
نرسد و تصمیم  شبانه دولت پا بر جا بماند انتظار 
می رود که قیمت مســکن باز هم باال برود و این 
بازار وارد فضای تورم رکودی خطرناکی شــود، 
تصویری که هم اکنــون از متغیرهای وضعیت 
کالن اقتصاد مشاهده می شــود اگر شرایط بر 
همین منوال موجود سپری شود و تحریم های 
جدید اقتصادی بر کشــور اعمال شود شاهد آن  
خواهیم بود که در کلیت اقتصاد هم چشم انداز 
روشنی مالحظه نشود، لذا ضروری است که هر 
چه ســریعتر اقدامات الزم و قابل اجرا در عمل 
توسط سیاست گذاران اقتصادی در دولت و خانه 

ملت تبیین و اجرایی شود و با اقتدار ملی و توان  
داخلی و توجه به دکترین اقتصادی، کشور را از 
این گذرگاه بحرانی عبور داده و آرامش فکری و 
آســایش اقتصادی را برای آحاد مردم به ارمغان 

بیاوریم .

* کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و 

مدیرعامل شرکت آرتا یاران ایرانیان که از 
جمله شرکت های برتر بین المللی در زمینه 
بازرگانی است. فعالیت های این شرکت بر 
اساس اساسنامه، شامل: صادرات و واردات، 
خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
و همچنین انجام کلیه امــور عمرانی اعم از 
ساخت و ســاز ابنیه، برج سازی، شهرک 
سازی و ســاخت مجموعه های توریستی 

است.

سونامی افزایش قیمت مسکن ادامه دارد

بازار حمل و نقل
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عباس ضیایی نیری*

حامد مظاهریان*

 گرامیداشت روزجهانی 
 دریانوردی با حضور 
مراجع دریایی ۵ قاره

گرامیداشــت روز جهانی دریانــوردی با 
محوریت کشتیرانی ســبز و هوشمند، ابر دیتا 
و امنیت سایبری در کشــتیرانی، کشتیرانی 
در مواجهه با مســیرهای جدید حمل و نقل و 
آینده بازار کار دریایی در کشور لهستان، برگزار 
می شود. محمد راســتاد؛ مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی در راس هیاتی متشــکل از 
معاون امور دریایی و مدیر کل امور دریانوردان و 
سازمان های تخصصی بین المللی این سازمان 
جهت شــرکت در مراســم گرامیداشت روز 
جهانی دریانوردی عازم لهستان شدند.هدف 
از این ماموریت که با دعوت رسمی و مشترک 
دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی و وزیر 
اقتصاد دریایی لهستان صورت گرفته؛ شرکت 
در رویداد گرامی داشت روز جهانی دریانوردی 

به میزبانی کشور لهستان است.



بایــد گفت کــه برجام مــی تواند 
فرصتی بــرای بهبود وضعیــت بازار 
سهام باشــد که با عبور از ابهام در این 
زمینه می توان شــرایط را در فضای 
عینــی و واقعی تر نگریســت. امید به 
پایبنــدی اروپایی ها بــه توافق نامه 
هسته ای اصلی ترین محرک رشد قیمت سهام در روزهای 
اخیر به شــمار می رود. فضای بازار باید منطبق با شرایط 
جدید حرکت کند. حرکت نرخ دالر در مسیر صحیح خود 
و بهبود قیمت نفت و فلــزات در بازارهای جهانی فرصت را 

به صنایع کاالیی بورس می دهند. 

 فضایی آرام و بدون هیجان 
با اعــالم دولت ترامــپ و خــروج از برجام و بازگشــت 
دوباره تحریم هــا معامالت بورس در فضایــی آرام و به دور 

از هیجان انجام شــد و هیچگونه عکس العمل منفی نشان 
داده نشد. همچنین در بخش صادرات به خصوص صادرات 
نفت مشــکلی رخ نخواهد داد زیرا ایران در سال های تحریم 
توانســته از ابزارهای مختلف برای فروش اســتفاده کند. 
تمامی شــرایطی که برای بورس رخ می دهد شــبیه همان 
دورانی اســت که تحریم ها و فشــارهای آمریــکا بر علیه 
کشور شدید بود. در ســال های اخیر که بحث تحریم بانکی 
یا نفتی مطرح شــد، بورس با بحران شــدید روبرو می شد و 
قیمت ها ســقوط می کرد، اما امسال چنین بحرانی رخ نداد 
و اوضاع آرام اســت. اگر قرار بود وضعیت بورس مانند دوره 
های گذشــته باشــد، باید در روز کاری پس از اعالم خروج 
آمریکا از برجام، ناظر ســقوط شدید شاخص ها و قیمت می 
بودیم، اما چنین نشد. همچنین شرکت های بزرگ حقوقی 
و نهادهای مدیریتی بورس با عملکرد مناســب توانستند ، 
روند حرکت بــازار را کنترل کنند و ســهامداران نیز در این 

زمینه محتاطانه برخورد کردند. درباره چشــم انداز حرکت 
بورس باید گفت که اگرچه امکان دارد شاخص بورس رشد 
نکند اما کاهش شدید شــاخص نیز بعید است. شاید مدت 
زمانی شــاهد عرضه ها و فــروش های ســنگین در بورس 
نباشیم و بازار بورس، دچار بحران »هیجان فروش« نخواهد 

شد و به سمت استفاده از تحلیل ها پیش خواهد رفت.
هدف ترامــپ از خروج برجام فشــار بر دیگــر متحدان و 
شروع دوباره این کشــور برای فشــار بر ایران است. ترامپ با 
عملی خودخواهانه به دولت های دیگر دســتور داد تا تحریم 
های پیشین به سرعت بازگردند و حتی شرکت های خارجی 
فعال را تهدید کرد تا فعالیت های خــود را تعطیل کنند و در 
غیراینصورت از دسترســی آنها به بازار آمریکا جلوگیری می 
شــود. باید اعالم که ایران دیگر همانند ســال های گذشته 
در انزوای سیاســی و اقتصادی به ســر نمی برد و در بازارهای 
منطقه ای و بین المللی به جایگاهی رســیده که بتواند از این 
شرایط بحرانی عبور کند. ترامپ با این عمل در معرض انتقاد 
بسیاری کشــورها قرار گرفت به طوری که متحدان خود نیز 
این عمل را ناپســند و خــالف مقررات و قطعنامــه های بین 
المللی دانســتند. اروپا و کشورهای آســیایی دیگر به اعمال 
تحریمی علیه ایران دســت نخواهند زد بلکــه به مقاومت در 
برابر تحریم های آمریکا می پردازند و حمایت های از شرکت 

های خود را درصدر امور قرار می دهند. 
ترامپ به عنوان یک سیاســتمدار در سیســتم حکومتی 
میان برخی از سیاستمداران، نخبگان رسانه ای، دانشگاهی، 
مدیریتی و.... از جایگاه مقبول و پسندیده ای برخوردار نیست 
و حتی برخی نیز معتقدند که وی خصلت های پوپولیســتی 
دارد، بنابرایــن بــرای حفظ جایــگاه اصلی که رســیدن به 
قدرت بود باید تمام تالش خود را انجام دهــد. افکار عمومی 
آمریکا و طیف گسترده ای از سیاســتمداران پیشین آمریکا 
نیز درباره این عمل خودســرانه ترامپ انتقادهایی را کردند. 
متأســفانه این عمل آثــار درازمدتی بر منطقــه خاورمیانه 

خواهد گذاشــت و مشــکالت را دوچندان می کند. به  عالوه، 
این تصمیم باری مضاعف و ســنگین بر مشکالت بزرگی که 
در داخل کشــور وجود دارد می افزاید. ایــران اکنون با وجود 
خروج ترامپ از برجام، همچنان به لطــف توافق خوبی که از 
سوی ظریف و همکاران تدوین شــد، در شرایط بسیار بهتری 
به نســبت دوره منتهی به برجام قرار دارد. انزوای اقتصادی و 
تحریم های ظالمانه دوره منتهی به برجام، ایران در یک دوره 
تقریبا سه ساله توانست به دارایی ها در خارج دسترسی داشته 
و با حذف موانع ناشــی از تحریم های هســته ای در راستای 

عادی سازی روابط اقتصادی با جهان حرکت کند.
بسیاری از مشــکالتی که در ســال های اخیر برای کشور 
پیش آمده هیچ ارتباطی به برجام و تهدیدهای ترامپ نداشته 
و اینها همه ناشــی از مســایل و تحریم هایی است که در سال 
های متمادی بر کشور تحمیل شده اســت.  هرچند مقاومت 
در برابر این غــول اقتصادی، مالی و نظامی قطعا کار آســانی 
نخواهد بود. در نهایت اینکه پایبندی مستمر ایران به برجام و 
نقض آن از سوی آمریکا، نه تنها از نظر سیاسی و تبلیغاتی برد 
مهمی برای ایران اســت، بلکه گویای بلندی جایگاه اخالقی 
ایران نیز هســت.  اما هنوز بســیاری از موضوعات باید روشن 
شود، سطح و شدت واکنش اروپا و شــماری دیگر از کشورها 

بسیار مهم است.
خروج آمریــکا از برجام، نه فقط با نیــت لطمه به ایران 
بلکه برای نشــان دادن یک جانبه گرایی لجام گســیخته 
ترامپی در قالب شعار اول آمربکا بود. در هفته های گذشته 
تقریبا تمامی سران کشورها و رؤسای عمده ترین نهادهای 
بین المللی در کنــار گروهی از اعضای کنگــره آمریکا که 
بعضا از مخالفان برجام نیز بودند، از ادامه توافق هســته ای 
حمایت کردنــد با این حال، ترامپ همه درخواســت ها را 
نادیده گرفت تا قدرت خود را به رخ دیگران بکشــد به ویژه 
اینکه هم اینک با ســخیف ترین و مبتذل ترین پرونده های 

سیاسی- اخالقی تاریخ آمریکا مواجه است.

یادداشت

و حجم  ارتباطات  گستردگی 
ارائه خدمات ساتا به کارکنان و 
بازنشســتگان نیروهای مسلح 
و خانواده هــای آنــان، یکی از 
پرحجم تریــن گردش هاي مالی 
ایــران را برای ایــن مجموعه 
به همراه آورده است. شاید به واسطه همین گردش 
مالی عظیم اســت که همواره اجرای بزرگ ترین 
پروژه های ملی به این بخش ســپرده می شود؛ در 
واقع تالش برای ارتقای توان مالی بازنشســتگان 
نیروهای مسلح بود که این مجموعه را بر آن داشته 
است تا با استفاده از فرصت های اقتصادی موجود 
و با حضور در بازارهای داخلــی و خارجی بتواند از 
طریق ایجاد یا توسعه کســب و کار با تکیه بر دانش 
و خالقیت، تولیــد ثروت کرده و تــوان اقتصادی 
مجموعه را در ســطوح ملی و بین المللی افزایش 
دهد. اینــک در ادامه همین فعالیت ها اســت که 
»ساتا« تمام هّم خود را بر بخش های صادرات محور 
متمرکز کرده اســت. دکتر ابراهیم محمود زاده، 
رییس ســازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
)ساتا(، در گفت و گو بافکر اقتصادی  از ورود ساتا به 

عرصه های جدید سرمایه گذاری خبر داد.

 از اقداماتی که ساتا قرار است در سال جدیدانجام 
دهد بفرمایید؟

 ساتا قصد دارد سهام یک سری شــرکت های اپراتوری 
را خریداری و از امســال در این حوزه جدید فعال تر شده و 
از سوی دیگر با ســرمایه گذاری در صنایع صادرات محور، 
بهره اقتصادی مطلوبی کســب نمایــد. همچنین با توجه 
تجدیدناپذیری انرژی هــای هیدروکربنی، در آینده دیگر 
حوزه هدف ساتا برای سرمایه گذاری، حوزه انرژی های نو و 

تجدیدپذیر است.

 ســرمایه گذاری های جدیدی که  ساتاانجام داده 
است شامل چه بخش هایی می شود؟

بر اســاس یک برنامه درازمدت ۷ ســاله در پروژه های 
جدید حــوزه پتروشــیمی بیــش از ۱۰ میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری می کنیم؛ به عنوان مثال با نهایی شــدن 
قرارداد خط لوله ایرانشــهرـ  چابهــار برنامه های احداث 
واحدهای پتروشــیمی در منطقه آزاد چابهار در دســتور 
کار قرار گرفته اســت و در صورت جذب سرمایه گذاری در 
این منطقه می توان شــاهد ایجاد قطب سوم پتروشیمی 
ایران در منطقه مکران باشــیم، چرا که وجود مشوق های 
مالیاتی و نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف همچون هند 
و پاکستان، این منطقه را برای سرمایه گذاران جذاب کرده 
است. از ســوی دیگر فراموش نکنیم که توسعه این منطقه 
ســبب آبادانی بی نظیری در منطقه مکــران ایران خواهد 
شد و بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است 
۱۸ واحد پتروشــیمی در این منطقه با سرمایه گذاری ۱۰ 
میلیارد دالری احداث شــود که اخیرا ساخت دو واحد آن 
آغاز شــده و تاکنون یکی از این واحدها بیش از ۵۰ درصد 

در سفارش کاال پیشرفت داشته است.

 با وجود شرایط نوسانات نرخ دالر، پتروشیمی ها 
چگونه خود را با این فضا تطبیق داده اند؟

پتروشــیمی ها باید این آمادگی را داشــته باشند که با 
سیاست های اقتصادی کشــور و نظام خود را تطبیق داده 

و مطالبات خود را پیش از تصویب این سیاست ها به دولت 
اعالم کنند و خوشبختانه پتروشیمی ها توانسته اند خود را 

با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دالر تطبیق دهند.
پتروشیمی های زیرمجموعه ســاتا از گذشته تاکنون 
کاالی خود را با نرخ مشــخصی صادر نموده و دالر حاصل 
از آن را دریافــت و در بازار ارز به فروش می رســاندند. اما با 
تعیین قیمــت ۴۲۰۰ تومانی ارز توســط بانک مرکزی، 
وضعیت و قیمت خوراک دریافتی مجتمع های پتروشیمی 
مشــخص نیســت. در مذاکرات با دولت، به ایــن نتیجه 
رســیدیم که در زمینــه تغییرات نرخ خــوراک و انتخاب 
صرافی های خریدار ارز پتروشیمی ها، دولت با عقالنیت و 
منطقی عمل می کند و در این شرایط مطمئنا ما هم دولت 

را پشتیبانی خواهیم کرد. 
 ثبات نرخ دالر برای همه بهتر اســت و با توجه به قیمت 
۴۲۰۰ تومانی ارز و این که در گذشــته تضمین های الزم 
بــرای جلوگیــری از زیان حاصــل از نوســان های ارز در 
پتروشیمی ها، به خوبی دیده شــد، امروز هم برای رسیدن 
به ســاز و کارهای الزم، نیاز به زمان داریــم و در این مدت 
امیدواریم دولت با بسته های تشویقی، از زیان بیش از حد 

پتروشیمی ها جلوگیری کند.
 نوســانات نرخ ارز در صنعت پاالیــش تاثیرات کمتری 
نسبت به پتروشــیمی داشته است و ســرمایه گذاری در 
این سبد از ریســک کمتری برخوردار است. با این همه، بر 
اســاس برآوردها بیش از ۵۰ درصد سهام پتروشیمی های 
منطقه عسلویه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار 
شستان قرار دارد و به نظر می رســد در آینده نزدیک باید 
به دنبال بحث چانه زنی مطالبات خود در شــرایط جدید 
باشیم و مذاکره با وزارت نفت در زمینه کاهش نرخ خوراک 

را در دستور کار قرار دهیم.

 در خصوص پروژه کیان توضیحاتی می فرمایین و 
اینکه شامل چند مرحله است؟

این پروژه که هر ســه مرحله تولید صنعت پتروشیمی 
را در خــود دارد، بــه بیــش از یــک و نیم میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز دارد. از ســوی دیگر تا سه ماه آینده در 
پتروشیمی متانول مرجان در عســلویه به تولید اقتصادی 
خواهیم رسید و فاز نخست پتروشــیمی بزرگ بوشهر نیز 

امسال راه اندازی می شود.
 بخشــی از ســهام این دو مجتمع به صــورت عمده در 
بورس عرضه شده و با توجه به تولید مناسب این مجتمع ها، 
شــانس عرضه آنها در بورس زیاد اســت. البته این شانس 
برای پتروشــیمی های کیــان و ۱۷ پتروشــیمی مکران 
بیشتر است و بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، سهام 
۱۶ پتروشــیمی منطقه مکران در بــورس عرضه خواهد 
شد. ضمن این که در بحث پاالیشگاهی، در پاالیشگاه های 
تبریز و شیراز تولید محصوالت یورو۴ و یورو۵ را در دستور 
کار داریم که در همین راســتا واحد بهبــود کیفیت تولید 
پاالیشــگاه تبریز تا ماه آینده با اســتانداردهای اروپایی به 
تولید می رسد. همچنین امسال قیر تولیدی این پاالیشگاه 
نیز با راه انــدازی واحدهــای جدید به بنــزن تبدیل و در 

پتروشیمی تبریز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  نظر جنابعالی در خصوص سرگردانی سرمایه های 
کوچک در کشور چیست؟

اگر مردم اطمینان داشــته باشــند که می توانند بدون 
ریســک در بازاری همچون اوراق مشارکت، به سود خوبی 
برســند، به طور حتــم در آن ســرمایه گذاری می کنند. 

حضور بیش از حد مردم در بازار ارز و طال نشــان می دهد 
ما شــرکت های هلدینگــی نتوانســته ایم عملکرد خوبی 
برای جذب سرمایه داخلی داشــته باشیم و به نظر می رسد 
بایستی ساز و کارهای الزم برای اســتفاده از منابع داخلی 

تسهیل شود.

 لطفا توضیحاتی درباره  پوشش حدود ۵ میلیون 
بازنشسته در این سازمان توضیح می فرمایید؟

 این عزیزان حقوق بازنشســتگی خــود را از ما دریافت 
می کنند و از هلدینگ های دیگر خدمات دریافت می کنند. 
در حقیقت اســتفاده از ســرمایه های موجود در سازمان 
و صندوق های بازنشســتگی و بیمه ای نوعی ســرویس و 
خدمت است. ما به دنبال آن هســتیم که با ارائه خدمات و 
سرویس های بازنشســتگی بهتر و شایسته تر، این پول را از 
بازنشستگان جذب و در بخش های سودده سرمایه گذاری 

کنیم. هم اکنون ســاالنه بیش از ۳۰ هــزار میلیارد تومان 
حقوق به بازنشســتگان خود می پردازیم کــه این میزان 
ســرمایه می توانــد برای ســاخت ۶ پتروشــیمی بزرگ 

سرمایه گذاری شود.
بیش از سه ماه اســت که کمیته ای متشکل از نخبگان 
کشور در مجموعه های بزرگ ساتا همچون غدیر، شستان، 
کوثر و ... تشــکیل شــده و اخیرا در تبریز اولین خروجی 
این کمیته را در قالب چشــم انداز، ماموریت و محورهای 
اســتراتژیک نهایی کردیــم؛ به عبارت دیگــر این کمیته 
پرتفوهای ما را در هــر مجموعه تعیین و نقش هر هلدینگ 
را مشــخص می کند. در این کمیته برنامه دو برابر شــدن 
ســود و افزایش فعالیت در حوزه بیمه زندگی برای شرکت 

بیمه کوثر نهایی شد.
 از وقتی که برای انجام این گفت و گو در احتیار ما 

گذاشته اید بی نهایت سپاسگزاریم.

»ساتا«؛ ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری

تمرکز بر بخش های صادرات محور به بهانه رشد سه هزار و 306 واحدی 
شاخص بورس

 پرهیز از هیجان
 رمز موفقیت بورس

اوراق  بــورس 
بهادار کــه در آخرین 
خردادماه  چهارشنبه 
۹۷ در آستانه ورود به 
کانال تاریخی صد هزار 
واحدی قرار داشت، در 
روزهای پایاینی خرداد ماه با رشد بی سابقه 
ســه هزار و ۳۰۶ واحدی در ارتفاع ۱۰۲هزار 
و ۴۵۷ واحدی ایستاد. این خبر خوبی است 
برای بازارسرمایه کشور. جذب منابع مالی و 
هدایت حجم زیادی از نقدینگی به ســمت 
بازارســرمایه و بورس اوراق بهــادار؛ ضمن 
حفظ تعادل در عرصه اقتصادی کشــور، از 
ورود بی رویه و هیجانی منابع مالی به ســایر 
بازارهــا؛ از جمله بــازار ارز و طال جلوگیری 

خواهد کرد. 
بهمن ماه ۹۶ بــا آغاز التهابات بــازار ارز 
بانک مرکزی با ارائه گواهی ســپرده ارزی و 
عرضه اوراق گواهی ســپرده ۲۰ درصدی؛ 
ضمن نقــض قوانینی که در ابتدای ســال 
وضع کرده بود ) کاهش نرخ ســپرده به ۱۵ 
درصد( سعی در جزب منابع مالی به بانک و 
جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار هیجان 
زده ارز را داشــت. هر چند ایــن اقدام بانک 
مرکزی کوتاه مدت بود و منابع را مجدد وارد 
سیستم پر عیب و نقص بانکی کرد، اما در کنار 
این اتفاقات بازار ارز یکه تازه میدان اقتصادی 
ایران شــده بود و با توجه به قابل پیش بیین 
بودن خروج آمریکا از برجام نرخ های عجیب 
و غریبی را بــه خود می گرفت تــا این که با 
تصمیم دولت نرخ ارز یکسان و ۴۲۰۰ تومان 
شد. با توقف بازار ارز نوبت به بازار طال رسید 
تا رشد کند و قیمت ســکه تمام را به بیش از 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برساند. افزایش 
قیمت ها از یک سو برای آحاد جامعه تعجب 
آور و غیر منطقی بود و از ســوی دیگر برخی 
حرف ها و نگاه های سیاســی را پر رنگ کرد. 
به هر نحو، بازار های مهم کشور که بر جریان 
اقتصادی هم تاثیر گذار هستند در چند ماه 
اخیر رشدهای عجیبی را به خود دیده بودند. 
عالوه بر بازار ارز و طال، بازار مسکن نیز شاهد 
تحرک بود که این تغییــر از افزایش تعداد 
معامالت و خریــد و فروش ملــک در بهار 
۹۷ قابل لمس اســت. اما مهمترین بخش 
اقتصــادی؛ یعنی بورس کــه روزگاری دما 
سنج اقتصاد کشور محسوب می شد در این 
مدت خارج از هیاهوها درجــا می زد و هیچ 
اتفاق خوبی را رقم نمــی زد. هر چند برخی 
صندوق ها توانســتند در یک سال فعالیت 
در بورس، رشــد خوبی را تجربه کنند ) برای 
مثال یک صندوق طال رشــد نزدیک به صد 
در صد را تجربه کرد(، اما رشدی که نشان از 
تحرک صنایع و بخش هــای مهم اقتصادی 
کشور باشد، اتفاق نیفتاد تا این که چهارشنبه 
بیست و سه خرداد نخســتین جرقه رشد و 
تغییر بازارســرمایه با نزدیک شدن شاخص 
کل به کانال صــد هزار واحدی مشــاهده 
شــد. این رشد شــاخص در آخرین یکشنه 
خرداد ۹۷ ادامه دار بود و تا بیش از ســه هزار 
واحد پیشروی کرد. این، اتفاقی است خوب 
برای بازارسرمایه و نشان از آن دارد که حجم 
نقدینگی عظیم و افسار گریخته که در حال 
حرکت میان بازارهای مختلف بوده اســت 
حاال بازار مناســب را پیدا کرده است. بازاری 
کــه در آن قیمت ها با دامنه نوســان تغییر 
می کنــد و حباب های قیمتــی هم حجم و 
اندازه مشــخصی دارند. حال رشد شاخص 
کل بورس اوراق بهادار، همــه توجه ها را به 
خود جلب کرده است. هر چند اخبار خوب در 
مورد بورس به گوش می رسد و بورس اوراق 
بهادار، بازاری است شفاف، اما سیاستگذارن 
و مدیران ارشد نباید فراموش کنند که هجوم 
هیجانات و هجوم بدون مطالعه و بدون رعایت 
اصول اولیه افرادی که شــناخت چندانی از 
بازار ندارند، ممکن است شادی رشد بورس 
را در کوتاه مدت به کام همگان تلخ کند و بد 
نامی را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد. پس 
الزم است در این شرایط ضمن جلوگیری از 
هیجان، آحاد جامعه را که مشــتاق کسب 
سود از بازارسرمایه هســتند با اصول اولیه و 
مهمترین اصل بازارسرمایه؛ که همان ورود 
به بازار با پول اضافی خود است آشنا نماییم تا 

شاهد روزهای خوب برای بورسی ها باشیم.

بازار سرمایه
ماهنامه اقتصادی/دور جدید/ شماره 2/خرداد ماه/1397 04

مونا مبینی علیرضا محمدی زیوه

 وضعیت بورس پس از لغو برجام 

روح اهلل مهرجو



طی مراســمی اولیــن ســری از محصوالت 
بوگوارد تحویل مشتریان شد.

در این مراسم که با حضور مشتریان منتخب 
بورگوارد در تهران برگزار شد، مهریان مدیرعامل 
شرکت کیان موتور وارنا نماینده رسمي بورگوارد 
در ایران گفت: خوشــحالیم که توانستیم اولین 
سري از محصوالت را به مشتریان تحویل بدهیم 
و این اولین قدم جدي بورگوارد در ایران اســت. 
وی خاطر نشــان کــرد: در صورتي که شــرایط 
اقتصادي کشور اجازه بدهد در آینده برنامه هاي 

بزرگي داریم تا ضمن نیازسنجی مشتریان، تنوع 
بیشتری به سبد محصوالت خود دهیم. در حال 
حاضر دو محصــول BX-۷ و BX-۵ به بازار ایران 
عرضه می شود. فعالیت کیان موتور وارنا مستقیما 
توســط نمایندگان بورگوارد آلمان در ایران رصد 
می شــود و تاییده های الزم طی یک ســال اخذ 
شده اســت.مهتابی مدیر خدمات پس از فروش 
کیان موتور وارنا گفت: در حــال حاضر دو مرکز 
خدمات پس از فروش بورگوارد در کیلومتر ۹ جاده 
مخصوص کرج و شرق در حال آماده سازی است 

و به زودی دو مرکز دیگر در اصفهان و رشــت راه 
اندازی می شود.بورگوارد مدل BX-۷ یک شاسی 
بلند خوش ساخت اســت که به طور مستقیم با 
خودروهایی همچون لکسوس RX، نیسان ایکس 
تریل، هیونــدای ســانتافه، BMW X۳، تویوتا 
RAV4 و میتسوبیشــی اوتلندر رقابت می کند 
و یک پیشــرانه ۲ لیتری با ۲۲۴ اسب بخار نیرو و 
۳۰۰ نیوتن متر گشتاور در سینه دارد. این خودرو 
با شعار )) آلمانی لوکس، قدرتمند و با وقار(( راهی 

میدان شده است.

دلربای آلمانی در ایران

آغاز پیش 
فروش 

 J4 جک
کرمان 
موتور 

دریچه

نگین خودرو در جمع 100 
نماینده برتر رنو در سال 2017

نام جشنی بزرگ و باشکوه است که هر ساله 
توســط کمپانی رنو در پاریس برگزار می شود 
و طی آن ۱۰۰ نماینده برتر رنو در سراســر دنیا 
انتخاب شده و با تشــریفات مخصوصی از آنها 
تقدیر می شود. معیارهای انتخاب و قرارگیری 
در لیست ۱۰۰ نفری نمایندگان برتر مشتمل 
بر: دارا بودن استانداردهای ســه گانه فروش، 
خدمات پس از فــروش و قطعات تحت عنوان 
۳S، افزایش حجم فروش بــه میزان معین در 
قیاس با سال گذشته در کشور، افزایش کیفیت 
 ۲.۰ Care ارائه خدمات با اجرای استانداردهای
وکســب نمره حد نصاب در ارزیابی های دوره 
ای رنو جهانی توسط بازرسان ویژه است. ایران 
برای اولین بار با ۳ نماینــده برتر نگین خودرو 
در این مراســم حضور یافــت. آقایان تیموری 
از اصفهان، جاللی از گرگان و نیکوان از شــعبه 
شــیراز بعنوان نمایندگان برتر ایــران به این 

مراسم راه یافتند.

اولین دوره مسابقات فوتسال 
مشتریان باشگاه مدیران 

خودرو آغاز شد

شــرکت مدیران خودرو اولین شــرکت 
خودرویی اســت که این دوره از رقابت ها را 
برای مشــتریان محصوالت خود و در قالب 
فعالیت های باشگاه مشــتریان برگزار کرده 
اســت. ۱۶ تیم متشکل از مشــتریان انواع 
خودرو های شــرکت مدیران خودرو شامل 
هر دو برند خودرویی این شــرکت در قالب 
تیم هایی با نام محصوالت این شــرکت در 
طی چهار روز با یکدیگر بــه رقابت خواهند 
پرداخــت تا اولیــن دوره رقابــت های جام 
رمضان فوتسال شرکت مدیران خودرو انجام 
شده باشــد. شــرکت مدیران خودرو اولین 
شرکت خودرویی است که این دوره از رقابت 
ها را برای مشتریان محصوالت خود و در قالب 
فعالیت های باشگاه مشــتریان برگزار کرده 
است.اولین مسابقات این رقابت ها امروز ۱۹ 
خرداد در بین ۸ تیم از مشــتریان برگزار شد 
تا در طی رقابت های یــک حذفی برندگان 
به مرحله بعد صعود و بازی های رده بندی و 

فینال صورت پذیرد.

اقدام سایپادیزل جهت 
رفاه حال مشتریان خرید 
FH500 کامیون هاي ولوو

مدیرعامــل ســایپادیزل گفــت: این 
شــرکت براي جلب رضایــت متقاضیان 
جایگزینــي کامیون هــاي فرســوده بــا 
خودروهاي ولوو FH500 چندین برنامه را 
به مرحله اجرا درآورده است.محمدهادي 
نوري گفت: افزایش ســقف تعهدات طرح 
جایگزیني ســازمان بهینه سازي مصرف 
سوخت، سازمان راهداري و بانک عامل از 
هزار دستگاه به ۵ هزار دســتگاه در قالب 
الحاقیه جدید، افزایش مبلغ تســهیالت 
پرداختي به مشــتریان از مبلغ ۳ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال بــه ۴ میلیارد ریال که 
زمینه جبران بخش عمــده اي از افزایش 
قیمت احتمالي را براي مشــتریان فراهم 
خواهــد کرد و ارائه درخواســت رســمي 
به شــرکت ولوو جهت تســریع در ارسال 
 FH500 پروفرما و تحویل ۲ هزار دســتگاه
به صورت CKD تا قبل از پایان سال جاري 
و تحویل به مشــتریان از جمله اقدام هاي 
شرکت سایپادیزل بوده اســت.وي ادامه 
داد: در صورت اعمال احتمالي تحریم هاي 
خصمانه، شــرکت ســایپادیزل آمادگي 
الزم جهــت جایگزینــي خودروهاي ولوو 
با خودروهاي غیــر اروپایي اســتاندارد و 
باکیفیت در کمترین زمــان ممکن را دارد 
و اقدام هاي عملي در این راستا نیز صورت  

گرفته است.

 نیم قرن تمام از روزی که به همت 
برادران خیامی نخســتین کارخانه 
خودروســازی ســازنده خودروهای 
ســواری پیکان در ایران احداث شد، 
می گذرد. در آن زمان بــه جز ژاپن و 
ایران هیچ کشــور آسیایی دیگری به 
صنعت خودروســازی ورود پیدا نکرده بودند. دلیلش عالوه 
بر کمبود نیروی انســانی متخصص پیچیده و پرهزینه بودن 
صنعت خودروسازی بود.کره جنوبی که امروز به یکی از قطب 
های بزرگ صنعت خودروســازی جهان تبدیل شده ، بعد از 
شروع کار کارخانه ایران ناســیونال متعلق به برادران خیامی 
برای مدتی تکنسین ها و مهندســان خود را برای کارآموزی 
در کارخانه ایران ناســیونال که بعد از پیروزی انقالب نامش 
به ایران خودرو تغییر کرد، به ایران می فرســتاد و تازه بعد از 
گذشت هشت، نه ســال از تولید خودروهای پیکان در ایران، 
کره جنوبی به پشتوانه زیرســاخت هایی که آماده کرده بود و 
با بهره گیری از همکاری ها و کمک های خودروسازان بزرگ 
آمریکایی و اروپایی، پا به عرصه صنعت خودروسازی گذاشت 
تا به امروز که کره جنوبی به یک خودروســاز بزرگ و معتبر 
در جهان تبدیل شده و خودروهای ساخت کره خیابان های 
شهرهای آمریکا ، کانادا و کشورهای اروپایی را که خود سازنده 
خودرو هستند، به تســخیر خود درآوده و به محبوب ترین و 
پرطرفدارترین خوردوها برای خود ما ایرانی ها هم تبدیل شده 
اند، به طوری که امروزه هر ایرانــی آرزو دارد که یک خودروی 
کره ای داشــته باشــد، اما به احتمال قریب به یقین می توان 
گفت که اگر لیســت خودروهای ســاخت ایران، مشخصات 

فنی همراه با قیمت آنها را در مقابل یک شــهروند کره ای قرار 
دهیم، حتی فقیرترین شهروندان کره جنوبی هم تمایلی به 
داشتن یکی از معروفترین و گران ترین برندهای خودروهای 
ساخت ایران را نخواهند داشت. این یک سرشکستگی بزرگ 
برای صنعت خودروسازی کشور ماست که بعد از گذشت نیم 
قرن هنوز که هنوز است نتوانسته خودرویی حتی در کالس 
خودروهای نه چندان معروف کره جنوبی تولید و به بازارهای 
جهانی عرضه کند. دلیل این همه درجا زدن و عقب ماندگی 
صنعت خودروسازی ما چیســت؟ بی تردید هیچ کس نمی 
تواند کمبود نیروی انسانی توانمند و متخصص را از دالیل این 
عقب ماندگی بزرگ و تاسف برانگیز قلمداد کند چه به شهادت 
آمار و مستندات غیرقابل انکار ما در ایران بیشترین،بهترین و 
زبده ترین نیروهای متخصص و کارورزیده در تمامی صنایع از 
جمله در صنعت خودروسازی را در اختیار داریم که  عالوه بر 
تخصص از ضریب هوشی به مراتب باالتری از ضریب هوشی 
کره ای ها، چینی ها و ژاپنی ها برخوردارند. این واقعیت را نقش 
و جایگاهی که امروز مهندسان و متخصصان برجسته ایرانی 
در پیشــرفته ترین صنایع آمریکا از جمله صنعت فضانوردی 
آن کشــورایفا می کنند، به اثبات می رساند. همین حاال هم 
می توانیم ادعا کنیم که اکثریت قریب به اتفاق مهندســان 
و کارشناسان و تکنسین های شــاغل به کار در شرکت های 
خودروسازی ما از نقطه نظر ضریب هوشی و خالقیت و سطح 
تخصص و توانمندی حرفه ای هیچ دســت کمی از همتایان 
کره ای و ژاپنی خود ندارند.اما با وجود در اختیار داشتن چنین 
نیروهایی دلیل اصلــی درجا زدن و عقــب ماندگی صنعت 
خودروسازی ما بعد از گذشــت پنجاه سال از عمر این صنعت 

در کشور ما چیست؟ چرا محصوالت این صنعت پنجاه ساله 
نه از نظر کیفیت و تکنولوژی و نه از جهت قیمت و خدمات پس 
ازفروش، قدرت رقابت با محصوالت صنعت خودروسازی کره 
که به جای خود، حتی قــدرت رقابت با خودروهای نه چندان 
خوشنام ساخت چین را هم ندارد. چرا صنعت خودروسازی 
ما با این سابقه طوالنی فعالیت هنوز نتوانسته است محصولی 
در حد برندهای حتی متوسط جهانی تولید کند.راز پیشرفت 
های شگفت انگیز صنعت خودروســازی کره چیست و چه 

موانعی سد راه پیشرفت صنعت خودروسازی ما شده است؟
چرا حمایت های تعرفه ای بی دریــغ دولت از این صنعت 
در چهاردهــه ای که از عمــر پیروزی انقالب اســالمی می 
گذرد، نتوانســته تحولی اساســی در این صنعــت به وجود 
آورد و کشور ما را به کشــوری به تمام معنا دارای صفر تا صد 
صنعت خودروســازی تبدیل کند؟ چرا صنعت پنجاه ساله 
خودروسازی ما بعد از این همه سال، هنوز به رشد و بلوغ کامل 
نرســیده و نمی تواند بدون حمایت های همه جانبه دولت به 
حیات خود ادامه دهد؟ بی هیچ شک و تردید پاسخ همه این 
چراها را باید در یک عامل بســیار مخرب و ضد رشد و توسعه 
یعنی دول تی بودن مدیریت و مالکیت صنعت خودروسازی 
کشور جستجو کرد. عاملی که همچون ام االمراض بسیاری 
از دیگر صنایع ما دچار رکورد و عقب ماندگی کرده اســت و تا 
زمانی که ســایه این عامل مخرب از سرصنعت خودروسازی 
ما برطرف نشــده و مالکیت و مدیریت این صنعت به بخش 
خصوصی واگذار نشود، این صنعت حکم کودک پنجاه ساله 
ای را خواهد داشت که هنوزبا دندان های دوران شیرخوارگی 
دارد زندگی مــی کند و هنوز بدون کمــک بزرگترها ، یعنی 
دولت، قادر به سرپا ایســتادن و راه رفتن نیست.دولتی بودن، 

شرکت های خودروســازی ما را به محل انباشت بی ضابطه 
و بی حســاب و کتاب نیروهایی که وجودشان هیچ ربطی به 
صنعت خودروســازی ندارد و صرفا هزینه های اداری و سربار 
این صنعت را تا چند برابر استانداردهای جهانی افزایش داده 
اند، تبدیل کرده است. نمونه اش گروه خودروسازی سایپاست 
که گفته می شــود مدیرعامل جوان و کم تجربه آن در دوره 
دولت دهم چند هزار نیرو را برای اهداف خاص به اســتخدام 
آن درآورده و حاال این نیروهای بی مصرف و مازاد روی دست 
این گروه خودروسازی مانده اند. احتماال در سایر شرکت های 
خودروســازی دولتی هم وضعیت مازاد نیروی انسانی و باال 
بودن بی دلیل و منطق هزینه های ســربار و اداری کم و بیش 
از همین قرار است. بنابراین از چنین خودروسازانی نمی توان 
انتطار داشت که محصول با کیفیت، پیشرفته و با قیمت رقابتی 

تولید کنند. مدیران رده باالی صنعت خودروسازی ما هم که 
هرکدام با دولت های وقت می آیند و با رفتن آن دولت ها صحنه 
را به کسان دیگری می ســپارند، از هیچ  انگیزه ای برای ایجاد 
تحول در این صنعت برخوردار نیستد. به طور کامال منطقی 
آنها حکم مستاجرانی را دارند که بیشتر به زمان سر رسید تاریخ 
تخلیه مورد اجاره فکر می کنند و کدام مستاجری است که در 
اندیشه تعمیرو بازسازی اساسی ملک مورد اجاره خود باشد. 
این دور باطل قریب به چهاردهه است که در مدیریت صنعت 
خودروسازی ما تکرار شده و نتیجه اش را همه داریم به چشم 
مشــاهده می کنیم. تولید خودروهایی بــا کیفیت و کارآیی 
پایین و با قیمت هایی به مراتب باالتر از استانداردهای جهانی 
و خودروهای کم و بیش خارجی به طوری قیمت خودروهای 
به اصطالح ساخت داخل پابه پای افزایش قیمت دالر افزایش 
پیدا می کند  و تاوان تولید ایــن خودروهای بی کیفیت گران 
قیمت را هم فقط مصرف کننده بی پناه ایرانی سالهاست دارد 
پس می دهد. اما شــواهد می گوید که قدرت خرید مصرف 
کننده ایرانی دیگر توان تحمل این همه فشارهای هزینه ای 
ناحق از ناحیه صنعت عقب مانده خودروسازی کشور را ندارد 

و در آینده شــدیدترین حمایت های تعرفه ای قادر به سرپا 
نگاهداشتن این صنعت نابالغ نخواهد بود.

مصالح و منافع ملی ما ایجاب می کند که سیاســت های 
کنونی حمایت از صنعت خودروسازی مورد بازنگری اساسی 
قرار می گیرد و برای پایان دادن به این تراژدی بزرگ ســهام 
مدیریت و مالکیت شرکت های خودروسازی کشور با سهل 
ترین شــرایط ممکن به بخــش خصوصی واگذار شــود. اما 
سهامداران اصلی شــرکت های خودروســازی واگذار شده 
را باید خود مدیران، مهندســان، کارگران و کارکنان صاحب 
نسق این شرکت ها تشکیل دهند که بیشترین سال های عمر 
خود را در صنعت خودروســازی ما سپری کرده اند و بیشتر از 
هر مقام و کارشــناس دولتی با دردها و نقطه ضعف های این 
صنعت آشنا هستند و راه درمان این دردها را هم به خوبی می 
شناسد. واگذاری صنعت خودروسازی به ترکیبی این چنین 
از سهامداران بخش خصوصی ســبب خواهد شد تا در کوتاه 
زمانی این صنعت با رسیدن به مرحله رشد و بلوغ دیگر نیازی 
به حمایت های تعرفه ای دولت که دود آن به چشــم مصرف 
کنندگان می رود، نداشــته باشــد و تنها چنین سهامداران 
خبره و دردآشنایی هستند که می توانند با تولید خودروهایی 

در حد استاندارهای جهانی و با قیمت های رقابتی این طفل 
پنجاه ساله را به مرحله رشــد و بلوغ کامل برسانند و شرایط 
پیوستن صنعت خودروسازی ایران به گردونه خودروسازان 
بزرگ جهان را فراهم سازند زیرا ما حق نداریم بیش از این قافله 

خودروسازان مطرح جهان عقب بمانیم.
* کارشناس اقتصادی

Kiamehr_gh@yahoo.com
www.didgaheman.com

خصوصی سازی تنها راه نجات صنعت خودروسازی کشور
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غالمرضا کیامهر*

این یک سرشکستگی بزرگ برای صنعت 
خودروسازی کشور ماست که بعد از گذشت 

نیم قرن هنوز که هنوز است نتوانسته 
خودرویی حتی در کالس خودروهای 

نه چندان معروف کره جنوبی تولید و به 
بازارهای جهانی عرضه کند.

همین حاال هم می توانیم ادعا کنیم 
که اکثریت قریب به اتفاق مهندسان و 

کارشناسان و تکنسین های شاغل به کار 
در شرکت های خودروسازی ما از نقطه نظر 
ضریب هوشی و خالقیت و سطح تخصص 
و توانمندی حرفه ای هیچ دست کمی از 

همتایان کره ای و ژاپنی خود ندارند

چرا صنعت خودروسازی ما با این سابقه 
طوالنی فعالیت هنوز نتوانسته است 

محصولی در حد برندهای حتی متوسط 
جهانی تولید کند

دولتی بودن، شرکت های خودروسازی 
ما را به محل انباشت بی ضابطه و بی حساب 
و کتاب نیروهایی که وجودشان هیچ ربطی 
به صنعت خودروسازی ندارد و صرفا هزینه 
های اداری و سربار این صنعت را تا چند برابر 

استانداردهای جهانی افزایش داده اند، 
تبدیل کرده است

پیش فروش جک J۴ کرمان موتور از ۲۰ خرداد ماه سال جاری آغاز شد.
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 محسن قاسم جهرودی، مدیرعامل سایپا:

خودرو نیز مانند ســایر کاالها برای 
ورود به کشــور تابع مقررات و ضوابط 
خاصی است که ثبت سفارش در وزارت 
صمت، داشــتن نمایندگــی خدمات 
پس از فروش و رعایــت الزامات قانونی 

ازجمله آنها است.
جدیدتریــن مقــررات و ضوابــط 
تجاری برای واردات خودرو سواری به 
کشــوربه گزارش خودروکار، واردات 
خودرو موضوعی اســت که اکثر رسانه 
ها با حساسیت و دقت آن را تعقیب می 
کنند. اگرچه به لحاظ آمــاری واردات 
خودرو در مقایســه با تیراژ خودروهای 
تولید داخــل رقم چندانی نیســت و  
درصد ۱۰دســت باال چیزی حدود را 
دربرمی گیرد، اما از حیث ارزش و منظر 

عمومی حائر اهمیت است.
گمرک ایــران طی گزارشــی تازه 
ترین ضوابــط و مقــررات مربوط به 
واردات خودروهای سواری را به شرح 

زیر اعالم کــرد: ارزش گمرکی تمامی 
خودروهــای قابل ورود طبــق  آیین 
نامه اجرایی قانون امور ۱۷ ماده ۴ بند 
۱تبصره  قانون خودرو ۶گمرکی پس 
از تعیین در کمیته تبصره منتشر می 

شود.
ارزش خودرو شــامل قیمت خرید 
در کشور)FOB(+ بیمه+ کرایه حمل 
اســت که اصطالحاً )cif( سیف گفته 

می شود.
کرایه حمل از مبدأ کشورهای حوزه 
خلیج فارس به مقصــد بندرعباس به 
طور متوســط هر خودرو سواری بین 

۵۰۰ تا ۷۵۰  دالر آمریکا است.
واردات خودرو در گام اول مشــمول 
اخذ مجوز ثبت ســفارش از ســازمان 
توســعه تجارت اســت که هم اکنون 
مجوز ثبت ســفارش خودرو به صورت 
الکترونیکی صادر و در سامانه گمرک 

بارگذاری می شود.

پرداختی های الزم جهت واردات:
- حقوق ورودی:

به طور کلی خودروی سواری کمتر 
از  ۱۵۰۰ سی ســی در ردف تعرفه ای  
۸۷۰۳۲۲۹۰ مقــررات صــادرات و 
واردات طبقه بندی می شود و واردات 
این خودروها مشمول ۵۵ درصد حقوق 

و عوارض گمرکی است.

واردات خودروهــای ســواری بین  
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ســی ســی در ردیف 
تعرفه ای  ۸۷۰۳۲۳۱۹  جدول مقررات 
صادرات و واردات طبقه بندی می شود 
که مشمول ۷۵ درصد حقوق و عوارض 

گمرکی است.
خودروهــای ســواری از ۲۰۰۰ تا 
۲۵۰۰ ســی ســی در ردیف تعرفه ای 

۸۷۰۳۲۳۲۹ طبقه بندی و مشــمول 
۹۵درصد حقوق و عــوارض گمرکی 

هستند.
خودروهــای  ورودی  حقــوق 
هیبریدی بــدون پایه بــرق )بنزین - 

هیبرید ( 
*تا ۱۵۰۰ سی سی حقوق ورودی 

پنج درصد ارزش گمرکی
*از ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی حقوق 

ورودی ۲۵درصد ارزش گمرکی
*از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی حقوق 

ورودی ۲۵ درصد ارزش گمرکی
  متناسب با نوع و حجم و پایه بنزین 
/هیبرید و دیزل هیبرید و قابلیت شارژ 
از طریق اتصال به منبع  خارجی پنج تا 

۴۵ درصد
واردات خودرو مشــمول ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده ) از جمع ارزش 
گمرکی بعالوه حقــوق ورودی(، چهار 
درصد مالیات علی الحســاب ) از جمع 

ارزش گمرکی بعالوه حقوق ورودی(  ، 
عوارض هالل احمر معادل یک درصد 
حقــوق ورودی، پنج  درصــد از ارزش 
فوب به عنوان عــوارض خاص واردات 
خودرو،  هزینه اســتاندارد معادل ۸ در 

هزار ارزش cif  است.
گمرک جمهوری اســالمی اعالم 
کرده اســت، منظور از ســواری شامل 
ســورای معمولی ، ســواری استیشن 
و ســواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه 
راهنمایی و رانندگی و اصالحات بعدی 

آن )ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر ( است.
همچنین ۱۰ درصد از ارزش گمرکی 
خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره 
گذاری  )عوارض راهنمایی و رانندگی(، 
ســه درصد ارزش گمرکــی در هنگام 
شــماره گذاری هزینه نقــل و انتقال 
دارایی و عوارض شــهرداری به هنگام 
پالک بسته به نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ 

هزار تومان باید پرداخت شود. 

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: موضوع 
ثبت سفارش خودرو در ۶ ماهی که ســایت مسدود بود باید 
بیش از گذشته مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و با متخلفان 

برخورد جدی صورت گیرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، میثم رضایی رئیس 

انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشــاره به تخلف های 
صورت گرفته برخــی واردکنندگان خودرو در زمان بســته 
بودن سایت ثبت سفارش در سال گذشته گفت: حدود ۶ ماه 
سایت به یکباره مسدود شد و در این زمان مشخص شد بارها 
و در زمان های مختلف افرادی خاص به ســایت دسترســی 

پیدا کردند و موفق به ثبت ســفارش خودرو شــدند اما امروز 
بیان می شود سایت ثبتارش هک شده و افرادی به این سایت 

دسترسی پیدا کرده بودند.
وی ادامه داد: چطور ممکن است در فواصل مختلف آن هم 
در روزهای تعطیل و نیمه شب عده ای موفق به ثبت سفارش 
بشوند و بر فرض محال اگر واقعا سایت هک شده بود چرا بعد از 

فهمیدن این ماجرا ثبت سفارش ها حذف و ملغی نشد؟!

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به لزوم 
معرفی متخلفان و پیگیری دقیق تر ماجرای ثبت ســفارش 
خودرو در زمان ممنوعه و همچنیــن موضوع قاچاق خودرو 
گفت: باید تمام متخلفان شناسایی، محاکمه و به مردم معرفی 

شوند تا از وقوع موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تصمیمات لحظه ای و غیرکارشناســی آفت 
اصلی این روزهای اقتصاد کشور است و باید ریشه بسیاری از 
نابسامانی های اخیر در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله بازار 
ارز و خودرو را در تصمیمات لحظه ای و غیر کارشناسی برخی 

مدیران دولتی جست وجو کرد.
رضایی همچنین به دالیــل افزایش قیمت خــودرو در 
بازار اشــاره کرد و گفت: افزایش قیمت خــودرو به خصوص 

خودروهای وارداتی ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش تعرفه 
واردات و هزینه های جانبی مثل بیمه، دســتمزد کارگران و 
غیره است و اینکه عنوان شود واردکنندگان قیمت هارا افزایش 

نامتعارف داده اند منطقی و قابل قبول نیست.
رئیــس انجمن صنفــی واردکنندگان خودرو با اشــاره 
به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ســاماندهی بازار 
خودرو گفت: با دســتور وزیــر صنعت، معــدن و تجارت و 
پیگیری شخص وزیر قرار شده تا در اسرع وقت بازار خودرو 
سروســامان بگیرد و از طرف دیگر وضعیــت تعرفه واردات 

خودرو مشخص شود.
وی ادامه داد: شــرایط بازار خودروهای وارداتی به زودی 
آرام و منطقی خواهد شد و مشتریان واقعی می توانند به دور 
از هیجانات امروز بازار و نوسان کاذب قیمت ها، خودروی مورد 

نظر خودشان را با قیمت منطقی خریداری کنند.
گفتنی اســت در همین راســتا امروز مرکز اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت با تکذیب خبر هک شــدن 
ســایت ثبتارش اعالم کرد: تخلف صورت گرفته در واردات 
۶۴۸۱ دستگاه خودرو تأیید و این موضوع توسط حراست این 
وزارتخانه در دست بررسی است و  به زودی با متخلفان برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.

پنجره

بهبود کیفیت محصوالت )با برند ســایپا( و 
محصوالت مشترک با شــرکا نیز از آذر ماه سال 
۹۶ مورد توجه گروه سایپا قرار گرفت و این گروه 
خودروســازي توانســت ضمن باالبردن سطح 
کیفیت محصوالت خود موفق به ارتقا یک ستاره 
کیفی برای محصوالت خانواده تیبا و پراید ۱۳۱ 

سایپا در بهمن ماه ۹۶ بشود
آمار و ارقام تولیدی گروه خودروسازی سایپا 
بیانگر آغاز شتاب تولید از واپسین روزهاي آبان 
ماه ۹۶ است و در حالیکه گروه سایپا در سال ۹۶ 
توانســته بود ۱۰۰درصد برنامه خود را محقق 
نموده و ۶۶۶۶۶۶ دستگاه خودرو تولید کند )۱۷ 
درصد بیشتر از ســال ۹۵ و ۷۹درصد افزایش به 
نسبت ســال ۹۴(، تا تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال 
۹۷ نیز توانســته ۱۲۷۴۵۷ دســتگاه خودرو 
تولید نماید که این به معناي شکســتن رکورد 
تولید در همین بازه زماني از شش سال گذشته 
و همچنین افزایش ۲۹۵۰۷ دســتگاهی تولید 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ )رشد ۳۰ درصدی 
تولید( است. الزم به ذکر است گروه سایپا با این 
میزان تولید توانســته اســت ضمن دستیابي 
به نــرخ تحقــق ۱۰۳ درصدی برنامــه تولید 
)۳۴۶۱ دســتگاه بیشــتر از برنامه(، بیشترین 
تولیــد خــودرو در کشــور را در همین مدت 
)فروردین،اردیبهشت و خرداد ۹۷( داشته باشد.

بهبود کیفیت محصوالت )با برند ســایپا( و 
محصوالت مشترک با شرکا نیز از آذر ماه سال 
۹۶ مورد توجه گروه ســایپا قــرار گرفت و این 
گروه خودروســازي توانســت ضمن باالبردن 
ســطح کیفیت محصوالت خود موفق به ارتقا 
یک ســتاره کیفی برای محصــوالت خانواده 
تیبا و پراید ۱۳۱ سایپا در بهمن ماه ۹۶ بشود، 
همچنین افزایــش ۱.۵ درصــدی میانگین 
رضایت مشــتریان تر محصول در ســال ۹۶ از 
جمله دســتاوردهاي ســایپا در حوزه کیفیت 
محصول اســت، افرون بر این شاخص رضایت 
مشتریان از خدمات پس از فروش نیز با رشدي 
در حدود ۱۴درصد به نســبت سه ماهه پایاني 
سال ۹۴ به عدد ۷۱۳ در سه ماهه چهارم سال 
۹۶ رسیده است. در ضمن گروه سایپا توانسته 
زمان رسیدگي به درخواستهاي مشتریان را در 

سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ به میزان ۱۵درصد 
بهبود دهد و این موضوع بیانگر کاهش ۴ روزه 
مدت زمان پاســخگویی )از ۲۶.۱ روز به ۲۲.۱ 
روز( در این گروه خودروساز میباشد. همچنین 
با هدف ارتقا خدمت رســاني به مشــتریان و 
براســاس برنامهریزیهاي صورت گرفته تعداد 
نمایندگیهاي رتبه ۱ با ۲۸۰درصد افزایش به 
نسبت ســال ۹۵ به نوزده نمایندگي رسیده و 
شاهد رشــد ۱۱۸درصدي نمایندگیهاي رتبه 
۲ و رشد ۱۹درصدي تعداد نمایندگیهاي رتبه 
۳ را در زنجیره نمایندگیهاي گروه سایپا شاهد 
هستیم. ذکر این نکته ضروري است که در این 
مدت تعداد نمایندگیهاي فــروش و خدمات 
پس از فروش این گروه خودروســازي از ۹۰۹ 

نمایندگي به ۹۳۳ نمایندگي رسیده است.
بیشترین سهم بازار کســب شده در ۷ سال 
گذشــته نیز یکي از مهمترین دســتاوردهاي 
گروه خودروســازي ســایپا اســت که محقق 
شده است. با توجه به گزارشههاي تولید گروه 
سایپا در حالیکه متوســط فروش ماهانه تا آذر 
ماه ۹۶، ۴۲۲۹۷ دســتگاه بوده به مدد همت 
جهادی پرسنل و تزریق تفکر جدید مدیریتي 
متوســط فروش ماهانه ازآذر ماه ۹۶ تا خرداد 
۹۷ به ۵۹۹۰۹ دستگاه رسیده است. همچنین 
بر اساس گزارشــهاي ارائه شده توسط گمرک 
جمهوري اسالمي ایران و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سایپا توانســته در فروردین ماه سال 
۹۷ بیش از ۴۶% سهم بازار خودرو در کشور را 
کسب نماید. درضمن مقایسه فروش )تعدادی( 
نســبت به مدت مشــابه ســالهاي گذشته تا 
تاریــخ ۹۷/۳/۹ بیانگر افزایــش ۴۰درصدي 
تعداد فروش اســت و این امر به معناي فروش 
۱۰۵۴۲۹ دســتگاه خودرو در این مدت است 
که افزایش ۳۰۲۳۱ دستگاهی فاکتور فروش 
نســبت به مدت مشــابه ســال ۹۶ و افزایش 
۳۶۶۵۷ دســتگاهی فاکتور فروش نسبت به 

مدت مشابه سال ۹۵ را نشان مي دهد.
بیشترین ارزش فروش محصوالت در ۴ سال 
گذشــته نیز حاصل همین افزایش تولید است. 
مقایسه فروش )ارزشي( نسبت به مدت مشابه 
سالهاي گذشته تا تاریخ ۹۷/۳/۹ بیانگر افزایش 

۵۰درصــدي ارزش فروش اســت و این یعني  
۳۷۲۷ میلیارد تومان فروش انواع خودرو در این 
مدت که افزایــش ۱۲۳۸ میلیارد تومان فاکتور 
فروش نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ و افزایش 
۱۸۱۳ میلیارد توماني فاکتور فروش نسبت به 

مدت مشابه سال ۹۵ را بیان مي کند.
اسفند ماه ســال ۹۶، ماه ثبت رکوردها در 
گروه ســایپا بود، زیرا بیشــترین تعداد فروش 
ماهانه به میزان ۹۱۶۰۰ دســتگاه دراســفند 
ماه ســال ۱۳۹۶ اتفاق افتاد و شکست رکورد 
فروش ماهانه )ارزشی( به میزان ۳۵۶۳ میلیارد 
تومان نیز در اسفند ماه ســال نود و شش ثبت 
شــد، همچنین ثبت رکورد فروش اینترنتی 
با فروش ۷۵۰۰ دســتگاه ســاندرو استپ وی 
در ۲.۵ ساعت در اسفند ماه ســال نود و شش 
بیانگر به ثمر نشستن همه در تالشهاي پرسنل 
سایپا در یک سوم پایاني سال بود. الزم به ذکر 
است بر اساس گزارشــهاي ارائه شده، افزایش 
نسبت فروش اینترنتی به کل از ۱۲% به %۲۲ 
که از آبان ماه ســال ۹۶ اتفاق افتــاده منجر به 

کاهش هزینه ۲۰ میلیــارد توماني براي گروه 
خودروسازي سایپا شده است.

 گروه ســایپا عالوه بر تمرکز بر تولید و 
فروش محصوالت در این مدت با بسیج همه 
امکانات و توانمندیهاي خود اقدامات دیگري 
صورت داده که از جمله میتوان به موارد زیر 

نیز اشاره کرد:
  تمرکز بر پرداخت نقدینگی به قطعه 

سازان ضعیف تر
 کاهش مطالبات قطعه سازان

  تامین 100درصــد نقدینگی از طریق 
فروش محصوالت

  ساماندهی مجدد شبکه نمایندگی ها و 
تالش برای اجرای عدالت

  شکستن رکورد فروش محصوالت و به 
طبع آن ورود نقدینگی به شرکت

  شــروع مذاکرات بــا برندهای برتر 
جهانی جهت تولید محصوالت مشترک

  شــفافیت و تعامل مناسب با بورس و 
سهامداران

  بازنگری برنامه توسعه محصول گروه
  تمرکز بر توسعه ساخت داخل به جای 

خرید های خارجی
 تمرکز بر توسعه سیستم های فروش 

جهت از بین بردن ناعدالتی و بعضا رانت
  جانمایی مناسب محصوالت براساس 

ماموریت شرکت ها
  گسترده کردن مشارکت در تصمیم 
گیری های اســتراتژیک از چند فرد به یک 

تیم چند تخصصه
  کرامــت نیروی انســانی و پرداخت 
عدالت محور بر اســاس شایســتگی در 

عملکرد

همه موارد ذکر شده فوق نشان دهنده عزم 
مدیران و تالشــگران عرصه صنعــت در گروه 
خودروسازي ســایپا اســت براي ارائه کاالي 
ایراني با کیفیت و در شــآن ملت شــریف ایران 
و همچنین توسعه اشــتغال و کارآفریني براي 
جوانان این مــرز و بوم و تحقــق منویات مقام 

معظم رهبري و دولت تدبیر و امید.

افزایش تولید ملی، ارتقای کیفیت و کرامت نیروی انسانی
 اعالم برنامه هاي دیگر 

فروش ایران خودرو

به دلیــل مراجعه گســترده متقاضیان، 
نام نویسي مشتریان ایران خودرو در برنامه 
مرحله دوم فروش عید سعید فطر با کندي 

مواجه شده است.  
 طبق اعالم گروه صنعتــي ایران خودرو، 
مرحله دوم فــروش ویژه عید ســعید فطر 
مقرر بود تا از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه 
آغاز شــود، بــه دلیــل مراجعه گســترده 
متقاضیان عملکرد ســایت اینترنتي فروش 
با کندي مواجه شــده و امکان نام نویســي 
براي تعدادي از مشــتریان مقدور نشــده 

است.
برهمین مبنا،  گروه صنعتي ایران خودرو 
تاکید کرد برنامه هاي فروش این خودروساز 
به صورت مســتمر ادامه خواهد داشت، لذا 
ضمن عذر خواهی بابت کندي سیستم ثبت 
نامها به دلیل تقاضای فراوان، از مشــتریان 
محترم شرکت تقاضا مي شود با اتخاذ صبر 
و شــکیبایي نســبت به ثبت نام خود اقدام 

کنند.
بدیهي است بابت فروش محصوالت هیچ 
نگراني وجود ندارد و به منظور پاســخگویي 
بــه حجم تقاضــاي بــازار برنامــه ریزي و 
تمهیدات الزم براي تأمین به موقع و افزایش 

ظرفیت تولید صورت پذیرفته است.

تنها راه پیشرفت صنعت 
 موتورسیکلت ادغام 

کارخانه های کوچک است

عضو هیات مدیره انجمن موتورسیکلت 
گفت: برای آنکــه صنعت موتورســیکلت 
در ایران پیشــرفت کند باید کارخانه های 
کوچک بــا یکدیگــر ادغام شــودند و یک 

کارخانه بزرگ تاسیس کنند.
ابوالفضــل حجازی عضو هیــات مدیره 
انجمــن موتورســیکلت در گفــت و گو با 
خودروکار با بیان اینکــه انجمن ها در همه 
جای دنیا در صنایع مختلــف نقش موثری 
دارند اما در ایران این گونه نیست اظهار کرد: 
با هم بودن تولیدگران در یک صنعت سبب 
آرامش، بهره وری و و سود بیشتری می شود 
و همچینین ارزش افزوده برای کشور ایجاد 

می کند.
او ادامه داد: مــا در ایران بــه بنگاه های 
کوچک عادت کرده ایم و هرکســی دوست 
دارد کارخانه کوچک خود را داشــته باشد 
و عالقــه ای به این که همه ایــن بنگاه های 
کوچک جمع شوند و یک کارخانه بزرگ  با 
یک  برند مشــخص  و  تولید انبوده که سود 
همه آن ها از قبل بیشــتر تامین می شــود، 
تاســیس کنند ندارند. تحقــق این هدف  
نیازمند فرهنگ ســازی اســت . تشــویق 
های وزارت صمت که بانی صنعت اســت و 
ساختن فیلم ها و برنامه های تلویزیونی می 

تواند  باعث فرهنگ سازی شود.
حجازی تصریح می کند: در اروپا شرکت 
های ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ ساله  بسیار وسیع و 
گسترده اند و برخی شرکت های کوچک با 
هم ادغام می شوند اما در ایران این فرهنگ 

به وجود نیامده است. 
در ایران صنعتی با قدمت بیشــتر از ۵۰ 
ســال نداریم و اگر هم باشد بســیار تعداد 
محــدودی هســتند. بزرگتریــن کارخانه 
هایی که مــا از قبل  انقالب داشــتیم اکثرا 
بعد از انقالب تعطیل شده اند و نتوانسته اند 
صنعت خود را توسعه و رشد دهند و خود را 
با تکنولوژی روز دنیا بروز رسانی کنند، این 
یکی از بزرگترین ضعف هــای اقتصادی ما 

است.
عضو هیات مدیره انجمن موتورسیکلت 
در پایــان خاطر نشــان می کنــد: اگر قرار 
باشــد به فرمایش های مقام معظم رهبری 
از تولید داخلی حمایت کنیــم تنها راهش 
این اســت که بنگاه های کوچک با یکدیگر 
ادغام شــوند تا هم هزینه هایشــان کاهش 
 پیدا کنــد و هم قدرت رقابت پذیری شــان

 در بازار باال رود.

بازار خودرو
ماهنامه اقتصادی/دور جدید/ شماره 2/خرداد ماه/1397 06

جدیدترین مقررات و ضوابط تجاری برای واردات خودرو سواری به کشور

لزوم بررسی بیشتر ماجرای ثبت سفارش در زمان ممنوعه



نکته

دارایی های  مدیریت  نظام نامه 
فیزیکــی صنعت نفت در ســال 
1393 به تصمیــم وزیر نفت تهیه 
و کل شــرکت های ذی ربط ابالغ 
شــد.مبنای این نظام نامه اصول 
نگهداری، بازرسی،حفظ ،حراست 
، نگهداری و بهره برداری بهینه از تاسیسات برای مدت 
طوالنی است.در همین خصوص با علیرضا اصل عربی 
، مدیرکل نظام مدیریــت دارایی های فیزیکی وزارت 

نفت به گفتگو پرداختیم که در ادامه می خوانید:

 اولین سوال این است که بفرمایید انگیزه یکپارچه 
سازی مدیریت دارایی های فیزیکی حوزه های نفت و گاز 
در وزارت نفت چه بوده واین مدیریت از چه سالی شروع به 

کار کرده است؟
هنگامی که یک فرد قصد ایجاد یــک واحد تولیدی را دارد 
باید زیرســاخت های اصلی، الزامات نگه داری، بازرسی فنی و 
تعمیرات را برای این واحد تعریف کند. البته هر ســازنده ای 
مجموعه ای از روش های ســاخت و بهره برداری را به صورت 
یک ســند آموزش می دهد و یا بعضا خود ســازنده به مدت ۲ 

سال واحد مورد نظر را پایش می کند. 
یکپارچه سازی باید از ۳ مشــخصه اصلی برخوردار باشد 
ابتدا باید مبتنی بر علم و دانش باشد سپس از استاندارد های به 
روز بهره گرفته شود و در آخر هم تجمیع کردن منابع انسانی. با 
یک نگاه دقیق به بحث یکپارچه سازی در می یابیم کارکرد این 
موضوع هم ســو کردن اقدامات یک سیستم است که موجب 

افزایش میزان بهره وری می شود. 
یکی از موضوعاتی که یکپارچه ســازی بــه آن نگاه دقیق 
دارد بحث ریســک هــای پرخطر اســت که گاهــا این نوع 
اقدامات موجب تحمیل هزینه به سیســتم می شود به همین 
علت یکپارچه ســازی می تواند به تمامی این حوزه ها نگاهی 
یکپارچه و موزون داشته باشد. یکپارچه سازی موجب می شود 
تا بتوانیم تشخیص دهیم دســتگاه ها چه زمانی نیاز به تعمیر 
دارد، چه وقت نیاز به تعویض دارد و یا تا چه زمانی دستگاه مورد 
نظر برایمان کارایی دارد. یکپارچه ســازی موجب هماهنگی 
صدای تولید می شــود و این هماهنگی ســبب می شــود تا 
منحنی بهره وری و منحنی اقتصاد هم پوشانی داشته باشند.

عدم یک پارچه سازی موجب تحمیل هزینه های سنگین به 
سیستم می شود.

البته بروز چنیــن اقدامات پراکنــده ای موجب تولد یک 
مجموعه در صنعت نفت شده است. 

با نظام دهی دراین حوزه بحث یکپارچه ســازی نگه داری 
فنی از سال ۱۳۹۲ آغاز شــده بود و اولین اداره کل نگه داری 
و تعمیرات صنعت نفت تاسیس شد. همچنین در سال ۱۳۹۷ 
با افزودن اداره کل نظام دارایی فیزیکی صنعت نفت ماموریت 
این بخش به نوعی غنی سازی و تقویت شد .عالوه براین موارد 
سیاست گذاری، استاندار سازی و تولید دستورعمل های فنی 

و تخصصی را نیز در برنامه قرار داده ایم. 

 ممکن است بفرمایید دارایی های فیزیکی وزارت 
نفت از چه نوع دارایی هایی تشــکیل می شــود و آیا 
دارایی های غیرمنقول مانند ساختمان ها ، تاسیسات و 

پاالیشگاه ها را هم شامل می شود؟

دارایی های این صنعت به ۴ دسته تقسیم بندی می شود که 
به ترتیب دارایی های مالی، دارایی های منابع انسانی، دارایی 
های دانش فنی و تاسیســات و تجهیزات تحت عنوان دارایی 

فیزیکی است. 
بنا بر نظر کارشناســان این حوزه هر دارایی که از جنس ۳ 
مورد ابتدایی نباشد دارایی فیزیکی به شمار می رود به همین 
سبب این دارایی می تواند یک ســکو، یک پاالیشگاه و یا یک 

خط لوله باشد.

 آیا تا به حــال یک ارزیابی دربــاره ارزش ریالی یا 
دالری دارایــی هایی فیزیکی وزارت نفت توســط این 
مدیریت صورت گرفته اســت و اگر پاسخ مثبت است 

ممکن است ارزش این دارایی ها را هم اعالم بفرمایید؟
ارزش بخش زیادی از تجهیزات موجــود در صنعت نفت 
که مورد بررسی سیســتم های مالی قرار می گیرد صفر بوده 
البته معیار بررسی ارزش این تجهیزات در صنعت نفت اندکی 
متفاوت بوده به این ترتیب که ما ارزش جایگزینی تجهیزات را 

مورد بررسی قرار می دهیم .
هم اکنون از ۱۳ پاالیشگاه گازی، ۳۳ هزار کیلومتر خطوط 
گازی و ۱۵ هزار کیلومتر خطوط نفتی برخوردار هســتیم که 
اگر تمامی ایــن دارایی ها را بخواهیم با سیســتم های جدید 
مورد بازســازی قرار دهیم حدود ۴۰۰ میلیاردتومان هزینه 

تخمین زده شده است. 

 آیا مشابه چنین مدیریتی در صنعت نفت یا وزارت 
نفت سایر کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس وجود 

دارد؟
اســتاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ که پایه مدیریت فیزیکی بوده از 
سال ۲۰۱۴ آغاز شــده و بحث مدیریت دارایی فیزیکی هم در 

حوزه خلیج فارس اتفاقی تازه ای اســت، لذا هنگامی که یک 
استاندارد در دنیا تعریف می شــود حداقل ۱۰ سال زمان می 
برد تا به مرحله عملیاتی و اجرا برسد به همین سبب همزمان با 
ابالغ این استاندارد با امضای وزیر صنعت سعی شد تا بخشی از 
استاندارد در کشور فرهنگ سازی شود التبه الزم به ذکر است 
این موضوع هنوز در حوزه خلیح فارس با پیشــرفت مطلوبی 

همراه نبوده است. 

 برخی دارایی های فیزیکی به مرور ایام از رده خارج 
یا فرسوده می شــوند ؟ روش کار فروش یا از رده خارج 
کردن این دارایی ها چگونه است آیا این صورت به روش 

مزایده صورت می گیرد یا روش های دیگر؟
اکثر مواقع تمام تجهیزاتی کــه در محیط صنعتی وجود 
دارد به دوره ای مورد بررسی و تعمیر قرار می گیرد و عمال تا به 
حال به این نتیجه نرسیده ایم که تجهیزات به علت فرسودگی 
از دور خارج شــوند. هر ۵ ســال یکبار به تاسیسات ورود می 
کنیم و آن را مورد بررســی قرار می دهیم، اگر نیاز به نوسازی 
و بازسازی باشد تجهیزات به طور کلی مورد تعمیر و بازسازی 

قرار می گیرد. 
اکثر مواقع با تعمیرات اساسی تاسیسات جوان سازی می 
شــوند و به چرخه باز می گردند لذا این موضوع برای سیستم 
صرفه اقتصادی دارد اما هنگام فروش با عنوان کاالی استوک 
در مزایده و با قیمت های نه چندان باال به فروش می رســد که 
هرکدام بر ماهیت و کارکردشان فرآوری و مورد استفاده قرار 

می گیرند.  

 تاســیس مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی 
وزارت نفت تاکنون چه نتایج مثبتی در بهینه سازی روند 
امور در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز کشور به بار 

آورده است؟
بررســی این حوزه ظرف ۴ ساله گذشــته اندکی زود و کار 
مشکلی است اما تمام مدیران ارشــد و کارشناسان این حوزه 
با پشــتوانه آموزش های فنی و مجموعــه ای از این عوامل به 
سراغ این حوزه آمده اند  از این رو نتایجی که این سیستم دارد 

مطلوب و خوب خواهد بود. 

 معموال صاحبــان چه نوع تخصــص هایی در این 
مدیریت انجام وظیفه می کنند و پراکنش این نیروها در 

سطح کشور چگونه است؟
تخصص های این حوزه در سه رده تقسیم بندی می شود: 

گروه اول کارفرمایان هستند .کسانی که صاحبان دستگاه 
بوده و ذینفع اصلی به شمار می روند. همچنین این متخصصان 
باید با اصول مدیریت دارایی فیزیکی آشــنا باشند و حتی اگر 
خودشــان کار را انجام ندهند باید با شرح خدمات به شرکتی 

دیگر جهت عملیاتی کردن این موضوع اقدام کنند.
گروه بعدی مجریان تخصصی هستند که عمدتا در سیستم 
ها کارکرد اجرایی دارند و به نوعــی بازوی واقعی کار تلقی می 
شوند مانند بازرسی فنی، واحدهای بهره برداری و واحد های 
تغییرات، این اشخاص باید شــناخت کافی از مسئولیت خود 
و بقیه افراد داشته باشــد به این سبب که اجرا مدیریت دارایی 

فیزیکی بر عهده این اشخاص بوده است. 
بخش سوم که در کشور ما مغفول مانده مشاوران این حوزه 
بوده که حضور و فعالیت این اشخاص بســیار ضروری بوده و 
رابط میان گروه اول و دوم اســت. این اشــخاص باید تجارب 

بسیاری در امر مدیریت دارایی فیزیکی داشته باشند.

 از وقتی که برای انجام این گفــت و گو در احتیار ما 
گذاشته اید بی نهایت سپاسگزاریم.

 روسیه اوپک را دور می زند
 بــا وجودی کــه پیش بینی هــا حکایت 
از افزایــش قیمــت نفــت در بــازار جهانی 
داشــت،قیمت نفت به حدود ۶۵ دالر در هر 
بشــکه کاهش یافت.قیمت نفت امــروز در 
معامالت آتی نیویورک ۴ صدم درصد کاهش 
یافت.این کاهش در حالی اتفاق افتاده که پیش 
بینی ها حکایــت از محدودیت در تولید نفت 
اوپک دارد، با این حال گزارش ها نشان می دهد 
که میزان چاههای حفاری در ایاالت متحده رو 
به افزایش است و این موضوع عالمت هایی را به 
بازار در جهت افزایش عرضه داده است.روسیه 
و عربستان سعوی در تالش هستند که طرح 
افزایش تولید را دنیال کنند، این درحالی است 
که گزارش ها نشان می دهد که تولید نفت خام 
در اوایل ماه جاری به باالترین ســطح رسیده 
است.پس از آنکه عربستان سعودی و روسیه 
اعالم کردند که آماده افزایش تولید و جایگزین 
شدن تولید ایران و ونزوئال در سهمیه اوپک در 
نیمه دوم سال جاری میالدی هستند، قیمت 
نفت در ماه مارس به پایین ترین سطح در دوماه 
گذشته رسید . هرچند که نشانه ها حکایت از 
آن دارد که روســیه اخیرا نسبت به مواضع ماه 
قبل یعنی افزایش تولیــد در جایگزینی نفت 
ایران،عراق و ونزوئال کمی عقب نشینی کرده 
اســت،اما مواضع این کشــور تمایل افزایش 

تولید در نشست ماه آتی اوپک در وین دارد.

 خاموشی به تهران می رسد؟
 مدیرعامل برق منطقه ای اســتان تهران 
گفت: اگر مصرف برق مشترکان تهرانی مانند 
سال گذشته باشــد قطعا با مشکالتی مواجه 
خواهیم شــد، اما اگر مدیریت مصرف صورت 
گیرد جای نگرانــی وجود نخواهد داشــت.

غالمرضا خوش خلق با بیان ایــن که باران در 
نقاط مختلف استان تهران باریده است، اظهار 
کرد: گرچه این بارندگی ها در بهبود وضعیت 
منابع آبی تاثیر گذار بوده، اما در حوزه برق باید 
دید که چه میزان آب در پشت سدهای ما جمع 
شده اســت.وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ 
آثاری مبنی بر بهبود وضعیت وجود ندارد، اما 
اگر هوا در روزهای آتی که مانند شرایط فعلی 
باشــد می توانیم نسبت به تابســتان امیدوار 
باشــیم، چرا که قطعا در این شــرایط میزان 
شرایط برق مشــترکان کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل بــرق منطقه ای اســتان تهران با 
تاکید بر این مســاله که تالش ما این است که 
تابستان سال جاری را بدون هیچ مشکلی در 
حوزه تامین برق پشت سر بگذاریم، عنوان کرد: 
تقاضای ما از مردم این است که در مصرف برق 
صرفه جویی و مدیریت داشــته باشند.خوش 
خلق با بیــان این که قبل از شــروع ایام پیک 
برنامه ریزی برای این ایام آغاز می شود، تصریح 
کرد: با برگزاری جلســات متعــدد به دنبال 
کنترل ایام پیک هستیم و پیش بینی می شود 
که در صورت مدیریت مصرف مشــترکان با 

مشکل خاصی مواجه نشویم.

۵ خرداد ۱۳۹۷ مصادف است 
با آغاز یکصد و ده سالگی صنعت 
نفت ایران؛ در چنین روزی نخســتین چاه خاورمیانه در میدان 
نفتون مسجدسلیمان به نفت رسید و به نوعی مهم ترین رویداد 

اقتصادی جهان در منطقه غرب آسیا را رقم زد.
اهمیت پیدایش نفت در ایران بــه عنوان یک نقطه عطف تا 
بدان جاست که برمبنای آن می شــود تاریخ کشور ما را به عصر 
قبل و بعد از نفت تقسیم و تعیین کرد. هرچند زمامداران آن زمان 
چندان که باید پی به اهمیت این مهم نبرده و تا پایان عصر قاجار 
نگاه حاکمان رفاه طلب به خوزســتان، صرفا از منظر بدی آب و 
هوا و بی توجهی به منابع عظیم طبیعی و معدنی بود که دست 

استعمار انگلیس را برای غارت هرچه بیشتر باز می گذاشت.
در دوره پهلوی نیز به سبب اعتماد بیش از حد به بیگانگان و 
سپردن عنان اختیار نفت به کنسرسیوم های نفتی این غفلت 
تاریخی تا حد زیادی ادامه یافت و دست بیگانگان برای هرگونه 
تصمیم گیری در حوزه استخراج، تصفیه و صادرات نفت باز بود 
و متناســب با مصالح هفت خواهران نفتی صنعت به  ظاهر ملی 
شده ایران راهبری می شد. طلوع انقالب اسالمی مصادف است 
با افول کنسرسیوم و پایان کار شرکت های چند ملیتی خارجی 
از ایران. از این تاریخ عهده داری اداره امور صنعت تماما به دست 
توانمند نیروهای ایرانی بوده که بی تردید مسئولیت ما را در قبال 
کم و کیف آن دوچندان کرده است.اکنون با گذشت یکصد و ده 
سال از عمر صنعت، و حدود ۴۰ ســال از خروج خارجی ها این 
صنعت با فرصت ها و چالش های بسیاری مواجه است که غفلت 
و بی توجهی به آنها ممکن است نسل ما را در نگاه آیندگان مقصر 
و سهل انگار جلوه دهد. اکنون پنجمین نسل از کارگزاران صنعت 
نفت در حساس ترین مقطع تاریخی کشور عهده دار اداره صنعتی 
هستند که از یک سو با تحریم های گســترده امریکا ) و پیروی 
پنهان و آشکار اقمار اروپایی اش( و از سوی دیگر با رقبایی در بازار 
بین المللی نفت روبه رو هســتند که از هر فرصتی برای حذف و 

حتی دشمنی با کشور ما دریغ نمی کنند.
اگر ورود یک رقیب جدید یعنی تولید نفت از منابع نامتعارف 
نظیر نفت شیل را هم به این موانع و چالش ها بیفزاییم، به خوبی 
متوجه خواهیم شد که شرایط کنونی تولید و صدور نفت حداقل 
برای ما با هیچ یک از مقاطع تاریخی گذشــته شــبیه نیست، 
بنابراین تمامی تصمیم ســازان و دســت اندرکاران مستقیم و 
غیر مســتقیم صنعت نفت، باید ضمن درس آموزی از تجارب 

و تاریخ پر فراز و نشیب گذشــته و با تحلیلی درست از شرایط و 
اوضاع به شدت متالطم جهان امروز، در تداوم توسعه و استمرار 
و پویایی صنعت نفت بکوشند و از تصمیم هایی که آسیبی متوجه 
کلیت صنعت چه بخش های ســرمایه گذاری و سخت افزاری 
و چه حوزه های نرم افزاری و نیروی انسانی کند، بشدت احتراز 
و پرهیز کنند.از طرفی صنعت نفت به درست یا غلط همچنان 
مهم ترین مزیت اقتصادی بالفعل ایران در عرصه بین المللی است 
که افزون بر ســودآوری تجاری به حفظ جایگاه و نقش آفرینی 
ایران در میان ملل جهــان کمک می کند. مجموع ذخایر نفت و 
گاز ایران به گواه مطالعات دقیق مهندســی، مقام نخست را در 
جهان داشته و از حیث گاز نیز جایگاه اول جهان در اختیار کشور 
ماست. کســانی که با شیوه های توســعه تجارت و زمینه های 
سرمایه گذاری آشنایی دارند، بخوبی واقف  هستند که با استفاده 
درســت از چنین مزیتی، تا چه حد می توان به جلب سرمایه و 
توسعه سایر زیرســاخت های صنعتی و اقتصادی کشور کمک 
کرد و به اهداف بلند اقتصادی کشور جامه عمل پوشاند. مشاهده 
وضعیت توسعه صنعت نفت در برخی کشورها که سهم اندکی از 
ذخایر نفتی داشته اما با ایجاد زنجیره ارزش و صدور تکنولوژی 
جایگاهی برتر در بازار تجارت و کسب وکار متکی به نفت دارند، 
بیانگر غفلت از پتانسیل ارزشــمندی است که در یکصد و اندی 
سال گذشته در اختیار ما بوده و حداقل برای ۷۰ سال آینده نیز 
به قوت خود باقی است.عالوه بر این دارایی نهفته در زیر زمین، 
کشــور ما از حیث انباشــت تجربه و سرمایه انســانی کارآمد، 
متخصص و با انگیزه نیز حرف بسیار برای گفتن دارد. نگاهی به 
وضعیت نیروی متخصص شاغل در این صنعت نشان می دهد  
که سطح دانش و تجربه بخش مهمی از آنان در تراز بین المللی 
با بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان قابل قیاس است. در این 
بین شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان خاستگاه 
صنعت نفت و پیشگام و پیشتاز تولید نفت خام کشور، گنجینه 
دانش و مهد تجربه آموزی و تربیت مدیران و کارشناسانی است 
که این صنعت را در عبور از کوره های سخت گذر جنگ و تحریم 
هدایت و راهبری کرده و تجربه ۴۰ سال تولید پایدار و صیانتی 
از میدان های نفت و گاز را در کارنامه درخشــان خود دارند.در 
کنار این مزیت ها، بخش خصوصــی توانمند داخلی نیز حضور 

و قابلیتی کم نظیر دارد که هــم از حیث تأمین خدمات و اجرای 
پروژه های بزرگ و هم به لحاظ طراحی و تولید کاال و تجهیزات 
پیشرفته، از توان کار و رقابت در فضای بین المللی برخوردار است. 
بی تردید طی دهه های اخیر که دامنه تحریم های بین المللی به 
تدریج عمده بخش های صنعت نفت را در برگرفته و مخصوصا 
بخش باالدستی را نشانه رفته، این بخش خصوصی و سازندگان 
توانمند ایرانی بوده اند که لوازم و اســباب ادامه کار و اســتمرار 
تولید را فراهــم آورده و در نقش بــازوی دوم این صنعت عمل 
کرده اند.دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی سومین عنصر اثرگذار 
و همکار باانگیزه صنعت نفت در ایــن مدت به  ویژه دو دهه اخیر 
به شمار می آیند. ایجاد دانشــکده های مرتبط با صنعت نفت، 
توسعه تحقیقات در بخش های باالدستی و پایین دستی، ورود 
به عرصه های پژوهشی مرتبط با کیفیت افزایی تولید، افزایش 
ضریب بازیافت و طراحی و ساخت پیچیده ترین تجهیزات مورد 
نیاز صنعت نظیر مته ها، سیســتم های نمک زدایی نفت خام و 
تلمبه های درون چاهی تنها بخشی از نتایج درخشان همکاری 
بخش خصوصی، دانشــگاه و صنعت اســت که بی هیچ گونه 
اغراقی، مناطق نفت خیز جنوب نقش راهگشا و آغازگر و هدایت 
کننده این همکاری ها را داشته است.ما به خود می بالیم که در 
یکصد و دهمین سالگرد آغاز به کار صنعت نفت ایران، بزرگ ترین 
میدان ها و پیچیده ترین امور مرتبط بــا تولید را با اتکای به توان 
داخلی و با راهبری و نظارت نیروهای ایرانی به انجام رسانده و این 
صنعت را با لحاظ الزامات »ملی« اداره می کنیم. در عین حال از 
ضرورت تعامل و مراوده علمی با جهــان نیز غافل نبوده، ضمن 
به اشــتراک نهادن دســتاوردهای درون زای علمی، از آخرین 
پیشــرفت های تکنولوژی به ویژه در حوزه های ازدیاد برداشت 
و شــیوه های نوین حفاری نیز بهره خواهیم برد. بر این اساس 
این شرکت مصمم است در قالب قراردادهایی که حافظ منافع 
طرفین و متضمن استقالل کشور باشد با شرکت های صاحبنام 
بین المللی همکاری و برای افزایش کمیــت و کیفیت تولید از 
مخازن و میدان های نفتی مشارکت کند. در این زمینه طی دو 
سال گذشته انعقاد تفاهمنامه های متعدد با شرکت های داخلی و 
خارجی، گرفتن پیشنهادها و نهایتا انعقاد قرارداد با مناسب ترین 
شرایط در دستور کار این شــرکت قرار گرفته و ازسوی گروهی 

از نیروهای کارآزموده فنی پیگیری می شــود. انعقاد نخستین 
توافقنامه با کنسرســیوم پرگس در اواخر اردیبهشــت ۱۳۹۷ 
همســو با انجام این مهم بود که پس از تبدیل به قرارداد، ضمن 
جلب ســرمایه الزم برای توســعه و اجرای پروژه جامع ازدیاد 
برداشــت در میدان نفتی کرنج، نوسازی و روزآمدی تأسیسات 
فرآورشی، تولید نفت این میدان از ۱۲۷ هزار بشکه فعلی به ۲۰۰ 

هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
در کنار همه ایــن مزیت ها، تالش هــا و تکاپوها برای حفظ 
ســرآمدی از یک نکته دیگر نیــز غفلت نکرده ایــم و آن حوزه 
مســئولیت های اجتماعی اســت. نفت ایران برحسب اتفاق 
یا به دلیــل طبیعت این ماده ارزشــمند، عمدتــا در مناطقی 
توسعه نایافته یا کمتر توسعه یافته کشف و استخراج می شود. 
این موضوع سبب شده تا این صنعت از همان ابتدای شکل گیری، 
فراتر از یک ســازمان صرفا تجاری عمل کند و ابتدا برای فراهم 
کردن امکان اســتمرار کار خود و در ادامه بــه عنوان یک تعهد 
اجتماعی، کمک ها و امکانات گســترده ای به مناطق پیرامونی 
ارائه دهد. رویش صنعت شهرهایی در مناطق مسجدسلیمان، 
آبادان، هفتکل، آغاجاری، گچســاران، ماهشــهر و خارک در 
دهه های اولیه کشف نفت، مصادیقی روشن از تمدنی است که 
به سبب پیدایش این صنعت در محروم ترین نقاط ایران ایجاد 
شده و در دوره خود از پیشــرفته ترین امکانات رفاهی برخوردار 
بوده اســت.فارغ از دیدگاه ها و نظرات مثبت و منفی در زمینه 
نعمت یا نقمت بودن نفت و تأثیرات مثبت یا منفی آن بر جنبه ها 
و شئونات مختلف اجتماعی، در یک قرن گذشته صنعت نفت 
مبدع و مبتکر بســیاری از تحوالت اساســی در شیوه و سبک 
زندگی ســاکنان مناطق نفت خیز بوده اســت؛ شهرسازی به 
ســبک مدرن، ایجاد بیمارســتان و مراکز درمانی، باشگاه ها و 
مجتمع های ورزشی، راه های دسترسی، پل ها و توسعه صنعت 
حمل ونقل، ایجاد زیرســاخت های ارتباطــی و از همه مهم تر 
ایجاد شغل و تعریف سازوکارهای توانمند سازی و توسعه منابع 
انسانی مهم ترین دستاورد صنعت نفت در زمینه گره گشایی از 

مشکالت ریز و درشت کشور در مناطق محروم بوده است.
نفت به عنوان یک سازمان صاحب ســبک، با برخورداری از 
نظام مدیریتی خاص، دیسیپلین اداری و ساختاری سامان یافته 

و منظم نماد دانایی و توانایی در ایران بوده است. از حیث فرهنگ و 
پرنسیپ اداری این صنعت ویژگی ها و برجستگی های خاصی در 
فرهنگ اداری ایران پدید آورده است که به واسطه آن نیروهای 
شاغل در این صنعت از ســایر افراد جامعه قابل تمایز و تفکیک 
بوده اند. این تمایز نه صرفا از حیث برخورداری مالی، بلکه به لحاظ 
توسعه فردی و معنوی، افزایش مهارت و ارتقای دانش، خبرگی و 
پختگی آنان در مراودات و تعامالت اجتماعی بوده و از این حیث 
هم صنعت نفت زمینه ساز تحوالت اساســی در شیوه و سبک 

زندگی و توسعه یافتگی فرهنگی در این مناطق بوده است.
گفتــه می شــود جامعــه دیگــر هزینه هــای اجتماعی 
جســت وجوی تک منظوره رشــد اقتصادی، مانند آلودگی و 
محصوالت مضر و محیط کاری خطرنــاک را تحمل نمی کند. 
از این حیث نیز صنعت نفت اگر نگوییم ســنگ تمام گذاشته 
اســت، می توان ادعا کرد تا حد امکان تالش خــود را مصروف 
این امر کند، به نحوی که در بدترین شــرایط مالی و نقدینگی از 
اولویت برنامه های زیســت محیطی خود نکاسته و با پیگیری و 
اجرای ده ها طرح و پروژه کلیدی مرتبط با جمع آوری گازهای 
همراه، ثابت کرده اســت به مســئولیت خود در قبال اجتماع، 
فراتر از مسئولیت قراردادی و ســنتی تولید و سودآوری پایبند 
اســت و افزون بر این در برخی زمینه ها ورود صنعت نفت برای 
حل مشــکالت حاد اجتماعی در حالی صورت می گیرد که این 
مشکالت ناشی از کم کاری یا نارسایی دیگر مؤسسات، سازمان ها 
یا نهادهای ذی ربط بوده است.با امید به تداوم پیشرفت و تعالی 
کشور عزیز و صنعت عظیم نفت در ســالی که به فرموده مقام 
معظم رهبری سال حمایت از کاالی داخلی نامیده شده است، 
شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب امیدوار و مصمم است که 
عالوه بر تأمین همه نیازمندی های خود از منابع داخلی، با تقویت 
و ایجاد اعتماد به نفس در شرکت های صاحبنام ایرانی انگیزه و 
عالقه آنها برای پیمودن راه های طی نشــده و حتی حضور در 
عرصه های بین المللی نفت و انرژی را فراهم کند و در مسیر آن 
گام بردارد که نفت صرفا یک محصول و کاالی خام برای فروش 
و تامین ارز نیست، بلکه بستر، زمینه و امکان خاصی است که به 
واسطه آن می توان شاهد شکوفایی بســیاری از کسب وکارها، 
ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی و رونق مراکز علمی و فناوری 

شد. به امید آن روز.

* مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب

الزامات سرآمدی در 110 سالگی صنعت نفت

گفت وگوی اختصاصی فکر اقتصادی با علیرضا اصل عربی ، مدیرکل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت:

مدیریت یکپارچه فیزیکی نقطه تحول درصنعت نفت وگاز کشور
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فرارو

شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان بزرگترین اپراتور 
تلفن همراه کشورمان در ســال گذشته عملکرد مناسبی 
را از لحاظ ســودآوری از خود به نمایش گذاشــته اســت. 
این مجموعه که در تاریخ ۲۸ آذر ســال ۸۹ پا به فرابورس 
گذاشت و در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۹۲ نیز به بازار دوم بورس 
منتقل شــد، یکی از مجموعه های با ارزش بازار باال در بازار 
سرمایه به شمار می رود و در برخی مواقع افت و خیز ارزش سهام آن در روند شاخص 

کل بورس تاثیر گذار است.
در این گزارش عملکرد مالی شرکت ارتباطات سیار ایران در سال مالی منتهی به 
۲۹ اسفند ۹۶ و نیز دو ماهه اول سال مالی جاری در کنار روند معامالت سهام آن در دو 
دوره مذکور بررسی شده و گزارش مختصری از برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق 

العاده سهامداران »همراه« ارائه شده است. 

 تقسیم 97 درصدی سود محقق شده میان سهامداران
این مجموعه صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه امسال با حضور ۹۳.۷۲ درصد 
از سهامداران به مجمع نشست و در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران برای 
سال مالی ۹۶ دستوراتی همچون صورت های مالی سال مذکور، تقسیم سود نقدی و 

انتخاب روزنامه رسمی و نیز حسابرس و بازرس قانونی را بررسی و تصویب کرد.
در این مجمع با اکثریت آرا سهامداران مبلغ ۳۱۸ تومان به ازای هر سهم معادل 
۹۷ درصد از سود محقق شده در سال مالی ۹۶ میان سهامداران تقسیم شد. در کنار 
آن، حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره بابت حداقل یک جلســه هفتصد 
هزار تومان و پاداش این اعضا به طور ناخالص ۴۹۰ میلیون تومان تعیین شد. عالوه بر 
این، انتخاب سازمان حاسبرسی به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شرکت و سازمان 
حسابرسي بازرس علي البدل و نیز روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی این 

مجموعه به تصویب سهامداران رسید.
عالوه بر این، شرکت ارتباطات سیار ایران در مجمع عمومی به طور فوق العاده که 
در همان روز برگزار شد، اعضای هیئت مدیره جدید را به مدت دو سال انتخاب کرد 

که در جدول زیر نام این اعضا را مشاهده می کنید.

 موضوع فعالیت شرکت
هرگونــه فعالیــت مســتقیم یــــا غیرمســتقیمدرخصــوص ســاخت، 
واردات، تأســیس، راه انــــدازي، اداره، توســعه، نگهــــداري، بهره بــرداري و 
دیگــر خدمــات حــوزه ارتباطــات و فناوري هــــاي مربــوط بــه انتقــال 
صــوت، متــن، دیتــــا و دیگــر انــواع اطالعــــات در عرصــه داخلـي و بین 
المللـي مسـتقل و یـــا بـا مشـارکت اشـــخاص حقیقي و حقوقـــي داخلـي و 
خارجي، تولیـد هـر نـوع دسـتگاه و برنامـه اعـم از سـخت افزار، نرم افـزار، شـبکه 
و فـروش یـا اجـازه بهره بـرداري از آن تحـت هرعنـــوان، مبـادرت بـه ارائـه هـر 
نـوع سـرویس مبتنـي بـر شـبکه هاي مخابراتـــي و ارتباطـي اعـم از حقیقـي و 
مجـازي در زمینـه صـوت، متـن، دیتـا و دیگـر انـواع اطالعات در عرصـه تجـارت 
الکترونیـک و خدمـات پرداخـــت و دریافـت بـا رعایـت قوانیـــن الزم الجـراء 
مرتبـط، ارائـه خدمـات ارزش افـزوده و انـواع سـرویس هاي مبتنـي بـر انتقـال 
صـوت، متـن، دیتـا و دیگـر انـواع اطالعـات در کنار تهیـه وتصویـب دسـتورالعمل 
ها، معیارهـا و اسـتانداردهاي فنـي و تخصصـي مـــورد نیـاز شـرکت در زمینـه 
تأسـیس، توسـعه، نگهـداري و بهره بـرداري از شـبکه ارتباطـات سـیار، همـکاري 
بـا سـایر اپراتورهـا در زمینـه تبـادل ارتباطـات و ترانزیـت ترافیـک و رومینگ و 
اسـتفاده از ســـایر منابع مشـترک و نیز مدیریـت، برنامه ریـــزي و پیاده سـازي 
آموزش هـاي تخصصـي و تحقیقـات بـه منظـور توسـعه مهارت هـاي الزم از جمله 

فعالیت های اصلی شرکت ارتباطات سیار ایران به شمار می رود.

 ترکیب سهامداران و زیرمجموعه های »همراه« 
شرکت مخابرات ایران با تملک ۸۴.۱۵ درصد از ســهام شرکت ارتباطات سیار 
ایران سهامدار عمده این مجموعه است و در کنار آن، شــرکت واسط مالی مرداد با 
۵.۹۱ درصد و شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با در اختیار داشتن ۲.۰۳ درصد 
از سهام »همراه« در ترکیب سهامداران آن قراردارند و بیشترین درصد تملک سهام 

این شرکت را تا پایان معامالت روز ۲۱ خرداد ماه جاری در اختیار دارند.
عالوه بر این، شــرکت های نقش اول کیفیت، ســرمایه گذاری توسعه نور دنا، 
پرداخت اول کیش، ارتباطات مبین نت و موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول 

زیر مجموعه های »همراه« به شمار می روند.

 اهم اقدامات انجام شده حوزه فنی در سال 96
نصـب و بهره بـرداری بیـــش از ۰۰۰،۱۰ سـایت ۳G ،بیـــش از ۰۰۰،۱۵ بـا 
تکنولـوژی ۴G و بیـشاز۰۰۰،۱۶ با تکنولــوژی ۲G، راه اندازی سرویس وای فای 
کالینگ برای اولین بار در ایران از طریق وای فای، اجرای فیبر تعداد ۵۴۶،۶ ســایت 
در فازهای یک تا چهار و تأمین پهنای باند بین شــهری در ۶۵۹،۲ مســیر از جمله 

مهمترین اقدامات این شرکت مطرح شده است.
 

 اهم اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطالعات در سال 96
پیاده سـازی پـــروژه کالن CBS-CRM بـه منظـور تحـــول سـرویس های 
کسـب و کار همـراه اول و امـکان اخـذ صـورت حسـاب آنالیـن مشـترکین، پیاده 
سازی و بهره برداری از فاز دو پروژه ERP در حوزه های مالی، منابع انسانی و فروش، 
پیاده ســازی پلتفــرم MVNE جهــــت بهره بــرداری اپراتورهــای مجــازی 
تلفــن همــراه )MVNO( در ســطح Wholesale و Retail   ، تجاری سـازی طـرح 
رجیسـتری گوشـی های تلفـن همـراه بـا مشـارکت سـازمان تنظیـم مقـررات 
و ارتباطـات رادیویــــی )رگوالتوری( مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه 

هستند. 

 اهم اقدامات و پروژه های حوزه بازاریابی و فروش سال 96
فروش نقدی و اقساطی مودم های همراه، طرح فروش ویژه و اقساطی گوشیهای 

هوشمند و پروژه ارسال الکترونیکی قبوض از جمله این موارد به شمار می روند.

 عملکرد مالی
رشد 10 درصدی سود »همراه« در سال مالی 96 نسبت به 9۵

بر اساس اطالعات موجود، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه ۹ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد ریال در حالی که در بودجه مالی بر اساس عملکرد شش ماهه نخست سال 
مالی ۹۶ مبلغ سه هزار و ۲۵۲ ریال سود برآورد کرده بود، در دوره عملکرد ۱۲ ماهه 

همان سال با اختالف اندک نسبت به سود برآوردی مبلغ سه هزار و ۲۸۶ ریال سود به 
ازای هر سهم محقق ساخت. از ســوی دیگر، این رقم نسبت به سود محقق شده در 

دوره مشابه سال مالی ۹۵ با رشد ۱۰ درصدی همراه شده است.
عالوه بر این، سود تلفیقی شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره عملکرد ۱۲ ماهه 
سال مالی ۹۶ مبلغ ســه هزار و ۳۲۲ ریال اعالم شده و این رقم نسبت به دوره مشابه 

سال مالی ۹۵ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.

 همراه اول شفاف ترین شرکت بورسی
عالوه بر این، در گزارش رتبه بندی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار، هلدینگ ها و شرکت های ســرمایه گذاری به  تفکیک امتیاز به موقع بودن و 
قابلیت اتکا که در تاریخ ۲۱ خرداد ماه جاری از سوی اداره نظارت بر ناشران بورسی 
سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است، شرکت ارتباطات سیار ایران از میان 
۳۰۳ شرکت مورد بررسی با کسب رتبه اول از نظر امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا 

شفاف ترین شرکت بورسی شناخته شد.
همچنین تعداد سهام این شرکت در بازار سرمایه ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم و 

سهام شناور آن ۹ درصد ثبت شده است.

 روند معامالت سهام در سال 96
شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۹۶ بازدهی متناسب با بازار سرمایه بدست 
آورده است. چراکه، در حالی بورس در مدت مذکور بازدهی مثبت ۲۷.۹۱ درصدی 
محقق ساخته که »همراه« بازدهی مثبت ۲۶.۹۶ درصدی را برای سهامدارانش به 

ارمغان آورده است.  
محدوده قیمتی ۱۹ هــزار و ۷۹۰ ریال باالترین قیمت و ۱۹ هــزار و ۵۳۸ ریال 

کمترین قیمتی است که »همراه« در سال گذشته معامله شده است. 

عالوه بر این، معامالت سال گذشته شرکت ارتباطات سیار ایران در حالی خاتمه 
یافت که تعداد ۱۷۷ میلیون ۸۳۴ هزار سهم طی ۴۲ هزار دفعه معامله ارزشی به مبلغ 

سه هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال را در بازار سرمایه رقم زده است.

 جایگاه سوم »همراه« در میان شرکت های با بیشترین ارزش سهام
ارزش بازار »همراه« در حالی در ۲۹ اســفند ۹۶ رقمی بیش از ۱۴۸ هزار و ۸۹۴ 
میلیارد ریال محاسبه می شود که این مجموعه در میان بیش از ۵۰۰ شرکت بورسی و 

فرابورسی از لحاظ ارزش بازار سهام در رتبه سوم جای می گیرد.

 روند معامالت سهام از ابتدای امسال تا 21 خرداد ماه جاری
ارزش سهام شرکت ارتباطات ســیار ایران از ابتدای امسال تا پایان معامالت ۲۱ 
خرداد ماه جاری کــه بورس ۲.۳۷ درصد بازدهی مثبت بدســت آورده، حدود ۵.۸ 
درصد کاهش یافته و  بر این اســاس، »همراه« در این مدت از کسب سود بی نصیب 
مانده است. در کنار آن، بیشترین قیمتی که سهام این مجموعه به خود دیده مبلغ ۱۵ 

هزار و ۸۷۴ ریال و کمترین قیمت ۱۵ هزار و ۶۹۷ ریال محاسبه می شود.

در جریان معامالت بازار سرمایه در دوره مذکور تعداد ۴۴ میلیون سهم شرکت 
ارتباطات سیار ایران معامله شده و ارزشی به مبلغ ۶۷۹ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال را 
در بورس ثبت کرده است. در این معامله پنج هزار خریدار طی ۱۳ هزار دفعه معامله 

مشارکت کرده اند.

 جایگاه پنجم »همراه« در میان شرکت های با بیشترین ارزش سهام
ارزش بازار سهام این مجموعه در پایان معامالت ۲۱ خرداد ماه جاری بیش از ۱۵۱ 
هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال برآورد می شــود و در این دوره در جایگاه پنجم رتبه بندی 

شرکت ها از نظر بیشترین ارزش بازار سهام می نشیند.

 درآمد »همراه« در دو ماهه اول امسال
در این بخش درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره هایی همچون یک ماهه 
منتهی به اردیبهشت ماه امسال، از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه و نیز سال 

گذشته بررسی شده است.
این مجموعه از منابعی همچون استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های 
تلفن همراه، کارکرد مشترکین خطوط دائمی، کارکرد مشترکین خطوط اعتباری، 
فروش خطوط جدید تلفن همراه، خالص خدمات ارزش افزوده درآمد کسب می کند  
که بیشترین درآمد »همراه« در دو دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال 
و دو ماهه اول ســال جاری از محل کارکرد مشترکین خطوط اعتباری محقق شده 
است. این مجموعه در نهایت در ماهه گذشته درآمدی بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد 
ریال از محل ارائه خدمات مورد اشــاره بدســت آورده و در مجموع در دو ماهه اول 
امسال بیش از ۲۰ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال درآمد محقق ساخته است. همچنین این 

رقم برای سال مالی گذشته ۱۱۶ هزار و ۵۰ میلیارد ریال اعالم شده است.

رشد 10 درصدی سود  همراه اول ماحصل یک سال فعالیت  NUعرضه تلویزیون های
سامسونگ به بازار

 

سامســونگ تلویزیون های ســری NU را 
 MU ،جایگزین نسخه های ســال گذشته
کرد. امکان دسترسی به این تلویزیون های 
4K جدید هم اکنون در بــازار امریکا و اروپا 
وجود دارد. سامسونگ تلویزیون های سری 
NU را جایگزین نســخه های سال گذشته، 
MU کرد. امکان دسترسی به این تلویزیون 
های 4K جدید هم اکنون در بــازار امریکا و 
اروپا وجــود دارد. تلویزیون مــدل NU8 به 
برخــی از فناورهــای بازی ماننــد VRR و 
FreeSync مجهز اســت و در حالی که این 
قابلیت ها تنها در نســخه های گران قیمت 
ســری Q وجود دارد.تلویزیون NU7 دیگر 
محصول این شــرکت کره ای اســت که با 
 4K ویژگی های تلویزیون های ال ســی دی
رایج و نیز طراحی های گوناگون به بازار عرضه 
می شود.با وجود این که این غول تکنولوژی 
کــره جنوبی تمرکــز ویژه ای بــه طراحی 
تلویزیون های منحنــی دارد اما مدل های 
تخت در این سری از محصوالت سامسونگ 
نیز دیده می شــود.این سری تلویزیون های 
جدید سامســونگ در مقایسه با نسخه های 
گران قیمت Q، فاقد یک جعبه اتصال، فیلتر 
کوانتوم دات در پنل های ال سی دی و برخی 
از ویژگی هــای طراحی هســتند.تمامی 
تلویزیون های  ال سی دی جدید سامسونگ 
مجهز به رزولشــن 4K هســتند و از قابلیت 
پشــتیبانی فرمــت HDR10 و دالبی ویژن 
برخوردارند.شــایان ذکر است که تلویزیون 
edge- از پنل های استاندارد NU های سری

lit LCD بهــره برده اند و بــه همین منظور 
 High Dynamic Range توانایی تولید ویدیو

را ندارند.

پرچمداران بعدی سونی بدون 
حاشیه تولید خواهند شد

   

گزارش های منتشــر شــده حاکــی از آن 
است که شرکت ســونی در حال کار بر روی 
طراحــی و تولید یک گوشــی هوشــمند 
بدون حاشــیه های کناری است.از آنجایی 
که این روزها بازار گوشــی های هوشمند 
بدون حاشــیه همچون گلکسی اس ۸، اس 
۹ و آیفون ۱۰ )ایکس( بســیار داغ و پر تب 
و تاب است، بسیاری از برندهای تکنولوژی 
و شرکت های تولیدکننده گوشی هوشمند 
درصدد طراحی و تولید گوشــی های این 
چنینی کرده اند تا بتوانند نظر و توجه خیل 
عظیمی از طرفداران و کاربران موبایل را به 
خود جلب کنند.سونی که به نظر می رسد 
اندکــی از ماراتن و رقابــت تنگاتنگ میان 
غول های تکنولوژی جا مانده است و رقبای 
قدرتمند دیگری همچون اپل، سامسونگ، 
شــیائومی، هواوی و غیره گوی رقابت را از 
بخش موبایل ســونی ربوده اند و توانســته 
اند به موفقیت های چشــمگیری در زمینه 
جلب مشتری، ســودآوری و میزان فروش 
دست یابند، حاال طبق گزارش های منتشر 
شده، در حال طراحی، توسعه و تولید گوشی 
های هوشمند بدون حاشیه ای است که این 
روزها دل کاربران را به شــدت برده است.به 
عقیده تحلیلگران فعال در حوزه تکنولوژی، 
این اقدام ســونی می تواند تا حــد زیادی 
جای ماندن این شــرکت ژاپنی و معروف از 
ماراتن سایر سازندگان موبایل جبران کند 
و موجب شود باری دیگر گوشی های زیبا، 
جذاب و بدون حاشیه ســونی که چیزی از 
سایر رقبای خود کم ندارد، نظر مشتریان و 
کاربران را جلب کند و میزان فروش و درآمد 
این شرکت را افزایش دهد.سونی که تاکنون 
در طراحی گوشی های خود چندان عالقه 
ای به ایجاد تغییر نداشت، اخیرا در مصاحبه 
های انجام شده با این شرکت ژاپنی، به نظر 
می رســد که قصد دارد بعد از چند ســال، 
تغییر و تحــوالت عظیمــی را دلر طراحی 
خود ایجاد کند.در ایــن مصاحبه که درباره 
پرچمداران فعلی و آتی ســونی سوال شد، 
مدیران ارشد این شــرکت به گزارشگران 
گفته اند سونی می خواهد پرچمداران آتی 
و نسل بعدی گوشــی های هوشمند خود را 
بدون حاشــیه طراحی کند اما برای این کار 

عجله ای ندارد. 

تکنولوژی
ماهنامه اقتصادی/دور جدید/ شماره 2/خرداد ماه/1397 08

شهربانو جمشیدی

نوع عضویتماهیتنام عضو حقیقي یا حقوقي هیئت مدیره

اصلیحقوقیشرکت مخابرات ایران
اصلیحقوقیشرکت مهر اقتصاد مبین

اصلیحقوقیشرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
اصلیحقوقیکاراشاپ )سهامي خاص(

اصلیحقوقیمدیریت سامان سازه غدیر )سهامي خاص(

12 ماهه شرح
96

 تغییر 96 12 ماهه 9۵
به 9۵ )درصد(

سود هر سهم 
شرکت اصلی 

)ریال(

۳.۲۸۶۲.۹۸۸۱۰

سود هر سهم 
تلفیقی )ریال(

۳.۳۲۲۲.۹۷۰۱۲

سال 96
بازدهی بورس 

)درصد(
بازدهی همراه 

اول )درصد(
بیشترین 
قیمت )ریال(

کمترین 
قیمت )ریال(

۲۷.۹۱۲۶.۹۶۱۹.۷۹۰۱۹.۵۳۸

سال 96

تعداد 
خریداران

تعداد 
دفعات 
معامالت

میانگین ارزش روزارزشحجم

۱۸.۳۲۹۴۲.۰۵۶۱۷۷.۸۳۴.۵۲۱۳.۳۶۳.۰۰۶.۱۶۰.۵۱۴۱۴۸.۸۹۴.۴۹۷.۳۶۸.۴۲۱

میانگین ارزش روز )ریال(نام شرکت
۲۴۵.۹۸۰.۹۵۲.۳۸۰.۹۵۲صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۵۹.۰۲۱.۸۲۲.۷۴۲.۴۷۵فوالد مبارکه اصفهان
۱۴۸.۸۹۴.۴۹۷.۳۶۸.۴۲۱ارتباطات سیار ایران
۱۳۶.۴۷۶.۵۴۳.۵۸۹.۶۴۹پتروشیمی مارون
۱۲۶.۴۲۸.۳۲۱.۱۶۷.۸۸۳مخابرات ایران

از ابتدای امسال تا 21 خرداد ماه جاری
بازدهی بورس 

)درصد(
بازدهی همراه 

اول )درصد(
بیشترین 
قیمت )ریال(

کمترین 
قیمت )ریال(

۲.۳۷)۵.۸۱(۱۵.۸۷۴۱۵.۶۹۷

از ابتدای امسال تا 21 خرداد ماه جاری
تعداد 
خریداران

تعداد 
دفعات 
معامالت

میانگین ارزش روزارزشحجم

۵.۶۷۸۱۳.۴۰۱۴۴.۸۷۸.۱۸۰۶۷۹.۷۱۰.۹۳۷.۵۷۹۱۵۱.۵۴۴.۲۲۸.۵۷۱.۴۲۹

میانگین ارزش روز )ریال(نام شرکت
۲۵۷.۶۷۳.۲۱۴.۲۸۵.۱۴صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۲۱۸.۱۰۴.۴۱۱.۷۶۴.۷۰۶فوالد مبارکه اصفهان
۱۶۷.۱۲۸.۶۶۶.۶۶۶.۶۶۷پتروشیمی مارون

۱۵۴.۸۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ملی صنایع مس ایران
۱۵۱.۵۴۴.۲۲۸.۵۷۱.۴۲۹ارتباطات سیار ایران

درآمد شناسایی 
شده طی دوره یک 

ماهه منتهی به 
97.02.31

درآمد شناسایی 
شده از اول سال مالی 

تا پایان دوره مالی 
97.02.31

درآمد شناسایی 
شده تا پایان دوره 

مالی منتهی به 
96.12.29

۱۰.۶۹۰.۶۰۰۲۰.۸۲۶.۹۲۹۱۱۶.۰۵۰.۳۹۷

فناوری



نکته

  مسیر حرکت 
چرخ اقتصاد کشور

بنــده در جوانــی 
ســواری  دوچرخــه 
تیم  می کردم،عضــو 
ملی و قهرمان کشــور 
بــودم. آن زمان گاهی 
از من راجــع به نتیجه 
مسابقه ای ســوال می کردند، و من چون وضع 
خودم و سایر رقبا و جاده و مسیر را می دانستم، 
حدس های اغلب درستی می زدم.پیش بینی 
راجع به مســیر حرکت چرخ اقتصاد کشور، در 
شرایطی که مســئولین هر روز با تصمیم های 
عجیب و اغلب غیرکارشناســی، مثل افزایش 
ناگهانی حداقل ســرمایه صرافان و حذف عده 
زیادی از آنهــا، یا تک نرخــی کردن هایی که 
با نرخ بــازار بیش از ۵۰ درصــد اختالف دارد، 
و یا ممنوع المعامله کردن بیــش از ۹۰ درصد 
از صرافان و ... ما را حیــرت زده می کنند، واقعا 
کاری دشــوار اســت.ولی همان طور که قبال 
هم گفته بودم، تا زمانی که نــرخ تورم و بهره در 
کشور ما و کشورهای حوزه دالر تفاوت داشته 
باشد، تغییر نرخ برابری با دالر هم اتفاق خواهد 
افتاد. و دســتور و تزریق و رفتارهای امنیتی در 
درازمدت و حتی میان مدت اثرگذار نیســت 
و البته کاســتن از نرخ تورم و ســامان دادن به 
اوضاع اقتصــادی احتیاج به اراده و شــجاعت 
و البته زمان دارد.کاری که در شــرایط حاضر 
مورد انتظار اســت و خیلی هم دشوار نیست، 
جلوگیری از ایجاد رانــت و کم کردن و حتی به 
صفر رســاندن اختالف قیمت ارز رسمی و آزاد 
از یک طرف و جلوگیری از نوسانات و تالطمات 
در بازار توسط سودجویان است.در حال حاضر 
انتقاد از بستری است که برای رانت خواری ایجاد 
شده است. در حال حاضر خریداران فراوانی در 
نوبت گرفتن ارز هر روز بــا پروفرم های خود به 
دنبال اخذ مجوزبرای گرفتن ارز ارزان هستند، 
بنده نمی گویم همه، ولی خیلی از واردکنندگان 
ممکن اســت مقدار ارز مورد نیاز خود را بسیار 
بیشــتر از آن که الزم دارند، اعالم کنند و مابقی 
آن را بدون این که کاالیی وارد کنند، در بازارهای 
غیر رسمی به فروش برسانند و این کاسبی شاید 
خیلی از کار و کاسبی عادی برایشان سودآورتر 
باشــد. ولی اگر به هر دلیلی در شرایط فعلی به 
دادن ارز ارزان به شرکت های واردکننده اصرار 
هســت، الاقل موقع دادن ارز به هر شــرکت 
سوابق آن را بررسی کنید ببینید ظرف یک سال 
گذشته چه مقدار ارز در ســنا به نام آن شرکت 
ثبت شــده و نه این کــه شــرکت هایی که در 
طول یک ســال کمتر از ۲۰۰ هزار دالر واردات 
داشــته اند، به ناگهان بعد از اعالم نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی در ظرف ۱۰ روز بیش از پنج میلیون دالر 
ارز دریافت کنند و تازه این در حالی است که این 
گونه شرکت ها سابقه ای داشته باشند، وگرنه 
شرکت های خلق الســاعه هم هستند که گاها 
توســط برخی از صرافان بزرگوار ایجاد شده اند 

که ارز صراف راه دوری نرود.
* رییس اسبق کانون صرافان

یــع  صنا
ما  غذایــی 
ســه  دو  در 
اخیر  دهــه 
فت  پیشــر
قابل  هــای 
مالحظه ای داشــته ومحصوالت 
این صنعت توانســته به بازارهای 
صادراتی هــم راه پیداکند امابه 
نظرمی رســد تحــت تاثیررکود 
اقتصادی تحریم ها و افزایش قیمت 
مواداولیه و هزینه نیروی کارصنایع 
غذایی ما با مشــکالت گوناگونی 
روبه رو شده اســت که آینده آن 
درمعرض خطرقرارگرفته اســت 
در این خصوص با جناب آقای علی 
شــریعتی، رییس کارگروه صنایع 
غذایــی اتاق بازرگانــی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران به گفت 
و گــو پرداختیم کــه در ادامه می 

خوانید:

 ممکن است درباره اصلی ترین 
مشکالت کنونی این صنعت ونقشی 
راکه دولت دررفع این مشکالت می 

تواند ایفا کند توضیحاتی بفرمایید؟
یکی از معضالتی که طی ســه دهه 
اخیر موجب شــد تا نتوانیم در دهه ۷۰ 
صنعت غذاییمان را رشــد دهیم توسعه 
نامتقارن ایــن صنعت در کشــور بوده 
همچنین عدم پیشــبرد ایــن صنعت 
براساس افق های در نظر گرفته شده در 
برنامه ها یکی از مشکالت موجود در این 
بخش بوده است که این موضوع ازدالیل 

رکود این صنعت به شمارمی رود.
با توجه به مساعد نبودن وضعیت این 
صنعت در کشــور، بحث باقی ظرفیت 
بالاستفاده کشــور و هزینه های سربار 
تولیــد از عوامل تاثیرگــذار بر تضعیف 
صنعت بوده که موجب کاهش کیفیت 
تولیدات داخلی می شود البته صادرات 
محور نبــودن تولیدات یکــی از عوامل 
تاثیرگذار در کاهش کیفیت اســت در 
حالی که برخــی صنایع کشــور نظیر 
صنایع تسویه آرد، شکر و ماکارونی با ۵۰ 
درصد ظرفیت خود کار می کنند این امر 
سبب هدر رفتن ارزدولتی و ضررکردن 
صاحبان ســهام این قبیل صنایع شده 

است.
بــه اعتقاد من نــگاه تــک بعدی به 
مباحث امــری عبس اســت پس برای 
بررســی بهتر باید موضوعــات از چند 
محور مــورد توجه قرار گیرد، بررســی 
صنایع و صاحبانشــان، دولت و نگاه به 
بازار های خارجی محوری هایی هستند 
که سبب وسعت بخشی به دید می شود. 
در خصوص ورود بــه بازار های صادراتی 
باید نظرهــای صاحبــان صنایع مورد 
بررســی قرار گیرد یکی از پارامتر های 
حائز اهمیت برای حضــور در بازارهای 
خارجی راندمان کاری صنعت است که 
متاسفانه یکی از معضالت موجود بهره 
وری اندک بنگاه های تولیدی موجود در 

کشور است. 
هم اکنون دولت به صورت مصنوعی 
نرخ ارز را ثابت نگه داشــته اســت و این 
شرایط شاخص مناســبی برای ارزیابی 
نخواهد بود لذا اگر محصــول داخلی ما 
با توجه به قیمت تمام شــده تولید و در 
نظرگیری حاشیه سود در بازار خارجی با 
نمونه های دیگر کشور ها قابل رقابت بود 
و به فروش رسید در این صورت می توان 
برای حضــور در بازارهای جهانی برنامه 

ریزی و هدف گذاری کرد.  
تا زمانی که هزینــه های تولید پایین 
نباشد بهره گیری از سوبســید و یارانه 
تاثیری به دنبال ندارد و اتفاقی هم برای 
افزایش بهــره وری صنایع نخواهد افتاد 

در کنار این مشکل دخالت های بی جای 
دولت، مشکل تامین اجتماعی و بانک ها 
سبب شده تا به نظام تولید کشور ضربه 
وارد شــود البته الزم به ذکر است که در 
این بین نبایــد از معضل عــدم قیمت 
گذاری در صنایع غذایی چشــم پوشی 

کرد. 
حضور در بــازار هــای جهانی امری 
مشکل اســت به همین علت ابتدا باید 
بنگاه مورد نظر با بررســی ظرفیت ها و 
بازار مــورد هدف خــود وارد این میدان 
شــود گرچه چنین اقداماتی به همین 
سادگی ها نبوده به این سبب که صادرات 
به معنی خــروج از یک دنیــای محدود 
و ورود به یــک دنیا نامحدود اســت لذا 
نیازمند زیر ســاخت های بسیاری است 
البته وظیفه پی ریزی و تشکیل برخی از 
این زیر ساخت ها برعهده دولت بوده که 
به طور مثال می توان به بحث سیاســت 
های انتقال پول و بهبود وضعیت ارتباط 
تجاری کشــور با دیگر کشــور ها اشاره 

کرد. 
به اعتقاد من اگر کســی هم اکنون با 
توجه به وجود تحریم موجود تولیداتش 
در دیگر کشــور ها حضور دارد خدمتی 

جهادی می کند. 
صنایع نیازمنــد تعامل بــا واردات 
هســتند این موضوع یک امری طبیعی 
در صنعت بوده این بحث، وابســتگی به 
تولیدات خارجی نبوده کــه اگر کاالی 
خارجی وارد کشــور نشــود، بازار دچار 
مشکل و آشفتگی شود صنایع ما درحال 
تعامل با دنیا و تجارت هســتند اما نباید 
در این میان از نوسانات و مشکالت ارزی 
درکشور در کشــور فارغ شد به این علت 
که این موضوع نه تنها بر واردات بلکه بر 
روی روند صادرات و قیمــت گذاری ها 

بازار نیز تاثیر مستقیم دارد. 

 به نظرجنابعالــی افزایش نرخ 
ارز چه تاثیرات مثبــت یا منفی می 
تواند برصنایع غذایی ما داشته باشد؟ 
چون بعضی ها معتقدند به دلیل عدم 
وابســتگی صنایع غذایی به واردات 
افزایــش نرخ ارز موجــب افزایش 
ماخواهد  غذایی  صنایع  محصوالت 

شد.
بــازار کشــور از وضعیت مناســبی 
برخوردار نبــوده و فعاالن این بخش هم 
اکنون با قیمت های حبابی کار می کنند 
که این امر سبب کاهش امنیت سرمایه 
گذاری و بی ثباتی می شــود غلط بودن 
سیاست های ارزی کشور نکته ای است 

که باید آن را قبول کرد. 
اگر قرار اســت تولیــدات داخلی در 
بازارهای جهانی حضور یابنــد و با دنیا 
تعامل داشته باشیم و از طرفی هم صنایع 
رشد و توســعه پیدا کنند باید سیاست 
های ارزی اصالح شــود تا بــه موفقیت 
جهانــی در بخش صادرات دســت پیدا 

کنیم. 

یکــی  غذایــی  صنایــع   
ازاشتغالزاترین صنایع محسوب می 
شود که اشتغالزایی آن ازباغ و مزرعه 
ودامداری شروع وبعد ازعبورازخط 
تولیدکارخانه به فروشگاه ها وازآنجا 
به دســت مصرف کنندگان میرسد 
به این ترتیب با توجــه به نرخ باالی 
وگسترش  درکشورتوسعه  بیکاری 
صنایع غذایی تاچــه اندازه میتواند 
به کاهش نــرخ بیــکاری وایجاد 
درآمدهای ارزی برای کشــورکمک 

کند؟
چرخه غذایی صنایع غذایی از مزرعه 
تا ســفره مصرف کننده بــوده و از مهم 
ترین حلقــه های اقتصاد به شــمار می 
رود این صنعت عمدتا نیازمند نیروهای 

متخصص و دستگاه های به روز و ماشین 
آالت و تجهیزات پیشــرفته است. البته 
این صنعت از اهمیــت خاصی برخوردار 
اســت و امنیت ملی با بخــش صنعت 

غذایی کشور گره خورده است. 

 میزان وابستگی صنایع غذایی 
ما به ارزهای خارجی به منظورخرید 
ماشــین آالت وتجهیزات وبرخی 
مواداولیــه تاچه اندازه اســت و آیا 
امکان ساخت برخی ازماشین آالت 
مورد نیازصنایــع غذایی خصوصا 
صنایع لبنی و فراورده های گوشتی 

درکشور وجود دارد؟
خوشــبختانه در بخــش تکنولوژی 
های جدید و بــه روز اقدامات خوبی طی 
ســالهای اخیر با همکاری دولت صورت 

گرفته اســت به طوری که هــم اکنون 
صنایع شیرینی، شــکالت و لبنیات از 

دستگاه های به روزی برخوردار است. 
براســاس فرمایشــات مقام معظم 
رهبری که فرموده اند: نمی خواهیم دور 
ایران را دیوار بکشیم و ضعیف باشیم ما 
باید با دنیا تعامل داشــته باشیم، باید با 

دنیا تعامل داشته باشیم. 

 ممکن اســت بفرمایید ارزش 
صادرات محصوالت صنایع غذایی ما 
ساالنه چه قدراست و این محصوالت 
بیشتر به کدام کشــورها صادرمی 

شود؟
آمار صادراتی غیر نفتی ما همیشــه 
با میعانات و پتروشــیمی همراه بوده و 
مقدار عددی آن حدود ۴۴ هزار میلیارد 
دالر است شکالت، اســنک، شیرینی و 

لبنیــات از عمده محصوالتی هســتند 
که به کشــور های دیگر صادر می شود و 
ارزش صادرات این تولیدات بین ۶۰۰ تا 

۶۵۰ میلیون دالر است. 
کنســتانتره و آبمیوه ها پس از موارد 
یاد شــده از جمله محصوالتی هستند 
که از آمار قابــل توجهی برخوردارند و به 
کشور های افغانستان و عراق صادر می 
شــوند البته الزم به ذکر است مشکالت 
سیاسی در حوزه خلیج فارس، مشکالت 
بانکــی و تعرفه ای از مواردی اســت که 
روند صادرات را دچار مشکل کرده است. 

 کارگروه صنایــع غذایی اتاق 
ایران چه تســهیالتی رابه دســت 
اندرکاران صنایع غدایی کشورارائه 

می دهد؟
اتاق بازرگانی به عنــوان یک بخش 

خصوصی متشکل از ۱۷ کمیسیون،که 
در این بخــش حضور دارند در کشــور 
فعالیت دارد هدف اتاق بازرگانی مشاوره 
به سه قوه بوده از این رو نمایندگان اتاق 
بازرکانی در برخی از جلســات سه قوه 
حضور دارنــد و اکثر نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با نمایندگان این بخش 
جلســاتی برگزار می کنند کمیسیون 
کشاورزی و صنایع غذایی ایران که یکی 
از کمیســیون های اتاق بازرگانی بوده 
که این کمیسیون از ســه محور اصلی 
صنایع غذایی،دام و طیور تشکیل شده 
که متشــکل از تولیدکنندگان صنایع 
غذایی، دام و طیور اســت ما در صنایع 
غذایی از ۲ نهاد تخصصی کانون صنایع 
غذایی ایــران متشــکل از ۳۴ اتحادیه 

برخوردار هستیم. 

گفت وگوی اختصاصی فکر اقتصادی با علی شریعتی، رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

نقش راهبردی صنایع غذایی درصادرات غیرنفتی کشور

09 بازرگانی
ماهنامه اقتصادی/دور جدید/ شماره 2/خرداد ماه/1397

احسان محمدنژاد

علی اصغر سمیعی *

مشاهده ردپای رانت و تخلف
در حالی کمبود بطری برای بسته بندی مواد 
غذایی اعــم از آب معدنی و آشــامیدنی، روغن، 
نوشابه و ماءالشــعیر برای این صنایع دردسرساز 
شده که ظرف برای بســته بندی و عرضه در بازار 
به مقدار کافی وجود ندارد! بر اساس این گزارش، 
مواد اولیه مورد اســتفاده در صنعت آب معدنی و 
آشــامیدنی، صنعت روغن، لبنیات، نوشابه، ماء 
الشعیر، مواد شــوینده و ... قیمت شان نسبت به 
پارسال ۲.۵ برابر شده است.هرچند مواد تولیدی 
متعلق به پتروشــیمی ها کاهش یافته؛ اما ظاهرا 
تعدادی متخلف نیز با اســتفاده از رانت در حال 
سودجویی هستند و این مواد را با قیمت باال در بازار 
آزاد عرضه می کنند. در این میان صنایع غذایی و 
دیگر صنایع وابسته به این بخش به عنوان مشتری 
این ظروف و بطری ها برای بسته بندی محصوالت 
خود نیز با مشکل مواجه شــده اند و ظرفی برای 
بســته بندی و عرضه محصول شــان ندارند یا به 
ســختی و با افزایش قیمت این نیــاز صنعت را 
تأمین می کنند.از ســوی دیگر در ۱۳ خرداد ماه 
سال، مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 
وزارت صنعت، معــدن و تجــارت، در نامه ای به 
مدیر کل نظارت بر کاالهای غیرفلزی ســازمان 
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان، 
خواســتار نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و 
سایر ملزومات پالستیکی با قیمت های حاشیه ای 
بازار« توسط تولیدکنندگانی شده است که مواد 
را از طریق بــورس خریداری می کنند.لیســت 
تولیدکنندگان پریفرم که از شــرکت بورس کاال 
خرید می کنند نیز، اخذ و تهیه شده است؛ وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت از ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواســت 
کرده ضمن نظارت کامل بــر فعالیت واحدهای 
تولیدکننده پریفرم گزارش مربوطه را به اداره کل 
صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت و 
کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصوالت 

پتروشیمی منعکس کند.
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یادداشت

شرکت صنعتي مینو خرمدره یکي از بزرگ ترین 
کارخانه هاي تولید کنندة مواد غذائي در خاورمیانه 
است که در ســال 13۵1 در منطقه خرمدره واقع در 
۸۵ کیلومتــري زنجان در زمیني به مســاحت ۵4 
هکتار احداث و در ســال 13۵3 فعالیت خود را آغاز 
کرد. این شرکت چند سال پیش به دلیل مشکالت تا 
مرز ورشکســتگي و رکود پیش رفت؛ ولي هم اکنون 
با اعمال شــیوه هاي مدیریتي به یکي از مراکز مهم 
و اســتراتژیک گروه صنعتي مینو بدل شــده است 
که روزانه اســتعداد تولید بیش از 300 تن محصوالت 
مختلف در انواع بیســکوئیت، تافي، آبنبات، کیک،  
شکالت، پفک و انواع آرد صنعتي با بهترین کیفیت 
در داخل و خارج کشور دارد. براي آشنائي بیشتر با این 
واحد صنعتي با آقاي مهندس حمیدرضا قدري مدیر 
سابق شرکت مینو خرمدره به گفت و گو نشستیم که 

توجه شما را به این گفت و گو جلب مي کنیم.

 باتوجــه به این کــه جنابعالی طی ســالهای 
گذشته درمدیریت کسب وکارهای مختلف ازجمله 
شــرکت صنایع غذایی مینو فعالیت داشته اید قبل 
ازشــروع گفتگو می خواستم ازشــماخواهش کنم 
قدری ازســوابق مدیریتی خودبــرای خوانندگان 

فکراقتصادی توضیح بفرمایید.
حمیدرضا قدری متولد سال ۱۳۴۶ در شهر تهران هستم. 
رشته تحصیلی ام کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت 

استراتژیک می باشد.
 از ســوابق مدیریتی اخیر می توانم به انتصاب اینجانب به 
مدیریت عاملی شرکت صنعتی مینو در ســال ۱۳۸۷ اشاره 
نمایم.زمانی که به عنوان مدیر شرکت مینو خرمدره منصوب 
شدم وضعیت نا به سامان مالی و تولید که با لطف خداوند و با 
همکاری کلی همکاران شرکت در موقعیت خوبی قرار گرفت 
به گونه ای که پس از ســال ها  اخراج از بورس در حال حاضر 

یکی از بهترین شرکت های بورس محسوب می گردد.
در ســال ۱۳۹۵ به مدیریت عاملی شرکت پخش و توزیع 
قاسم ایران منصوب شدم که  شــرکت در وضعیت نابسامان  
نقدینگی و بحران ناشی از شرایط نابسامان  اقتصادی بود  ،به 
گونه ای که سه سال پیاپی شــرکت از محل فروش دارایی ها، 
ســود شناســایی می نمود، اما پس از ممارست و تالش های 
بی وقفه همه همکاران پس از سه ســال در انتهای سال مالی 
۹۶/۱۲/۲۹، از محل رشد نســبت های سودآوری و مدیریت 
هزینه ها توانست رشد ســود عملیاتی ۱۴۵ درصد را تجربه 
نماید و از زمان عملیاتی ســه ســاله خارج گردد. البته بنابر 
دالیلی سه ماه آخر سال ۹۶ اینجانب از مجموعه منفک شدم 
اما آثار تالش ۱۸ ماهه به عملکرد مناســب در پایان سال ۹۶ 

انجامید.
عوامل کلیدی موفقیت در این سالها، آسیب شناسی با دقت 
مناسب در فعالیت های اقتصادی، تعریف پروژه ها و فعالیت 
ها بهبود کوتاه مدت،  میان مــدت و بلند مدت با هدف خروج 
از بحران و دستیابی به شرایط برتر رقابتی در سایه مدیریت، 

دانش و کسب و کارهای تیمی می توان اشاره نمود.

 ســابقه فعالیت شــرکت مینویی که شیرینی 
وبیســکویت های آن نزد مردم ایران شهرت زیادی 
دارد به حدودپنجاه ســال پیش می رسد و ازجمله 
شرکتهای مصادره شده بعد ازپیروزی انقالب اسالمی 
اســت ممکن اســت بفرمایید مالکیت این شرکت 

درحال حاضرمتعلق به چه نهادی است؟
 مالکیت گروه صنعتی مینو متعلق به شرکت خودکفایی 

آزادگان می باشد.

 سالهاســت فعاالن اقتصادی ازنامساعدبودن 
فضای کسب وکاردرکشــورابراز نارضایتی می کنند 
و دراین ارتباط انگشت اتهام رابه سوی دستگاه های 
دولتی می گیرند می خواســتم بدانم نظرجنابعالی 
دراین باره چیست وچه عواملی را بیشتر در نامساعد 

شدن فضای کسب وکاردرکشورمقصرمی دانید؟
اوضاع نابســامان اقتصادی در کشــور ریشــه ای یکصد 

ســاله دارد و هر گاه که از بهبود وضعیت اقتصادی در ســال 
های متمادی به میان می آید موقت، گذرا و ناشــی از بهبود 

درآمدهای خام فروشی می باشد.
 از جمله عوامل موثر بر اوضاع نابســامان  اقتصادی، فقدان 
استراتژی مشخص و روشن صنعتی، تجاری و اقتصادی می 
باشد.هنوز در این حوزه ها تکلیف روشــنی نداریم و هرگونه 
تصمیم گیری مقطعی با هدف ترمیم وضعیت معیشتی جامعه 
می باشد.بنابراین کشور ما مهد اتالف ها در کلیه منابع به ویژه 
منابع انسانی می باشد در مقابل پتانسیل ها بسیار باالست و اما 

مدیریت بهره بردار بنابر عللی که ذکر شد نا بسامان می باشد.
تصور بفرماییــد این منابع عظیم اگر در بســتر اقتصادی 
چون کشور مالزی، آلمان و ... قرار می گرفت قدرت بالمنازع 
اقتصادی شگرفی را در پی داشــت که با یک شبیه سازی می 

توان به اعداد و ارقام آن پی برد.

 این روزهاهمه نگران تحریــم های اقتصادی 
هستندکه قراراســت بار دیگر از سوی آمریکاعلیه 
ایران وضع شــود و مقامات دولتی مکــررا از بخش 
خصوصی برای مقابله با این تحریمها اســتمداد می 
طلبند به نظرجنابعالی آیاواگذارشدن کامل تصدی 
گریهای اقتصادی به بخــش خصوصی تاچه حد می 

تواندتاثیرات منفی تحریم های اقتصادی رابر اقتصاد 
ما کاهش دهد و ازتعطیل شــدن واحدهای صنعتی 
وتولیدی ما جلوگیری کند و به طورکلی جنابعالی چه 
نسخه ای رابرای نجات اقتصادکشور از بحران هایی 

که آن را تهدید می کند تجویز می فرمایید؟ 
صعنت در ایران بسان ظرف وارانه ای است که تحت لوای 
آن واردات صورت می گیرد، حال تصور بفرمایید با این وضعیت 
که زلف صنعت و اقتصاد ما به دالر گره خورده است، همچنین 
رویکرد صنعتی ما دستیابی به تکنولوژی های کلیدی نبود، 
بخش خصوصی چگونه می تواند از ایــن منظر گذر نماید، از 
منظری دیگر، عدم توانمند سازی این بخش از کشور و هدایت 
ناصحیح جریان اقتصادی از جمله سیاست های پولی، مالی و 
ارزی طی سال های متمادی بخش خصوصی ایجاد شده را به 
شدت تحت الشعاع قرار می دهد اما این به مفهوم عدم امکان 

بهبود و تحول نیست.
بدیهی است بخش خصوصی با چابکی که دارد می تواند با 
هدایت صحیح و توانمند سازی به عنوان یک راهبرد در کلیه 

زیر بخش ها ورود نماید و تحول آفرین گردد.

 ازوقتــی کــه بــرای انجــام ایــن گفت 
وگودراختیارماقراردادید سپاسگزاریم.

گفت وگوی اختصاصی فکر اقتصادی با  مهندس حمیدرضا قدري مدیر سابق شرکت مینو خرمدره:

نقش راهبردی بخش خصوصی درحل مشکالت اقتصادی کشور  نوستالژی مارکتینگ 
خاطره هایی که برند می سازند 
بخیــر...  یــادش 
کلمــه  دو  همیــن 
کافیست تا نوستالژی 
شروع شود. نوستالژی 
برای هرکــس یادآور 
یک  است.  خاطره ای 
داســتان، یک خاطره، یک طعم و ... همه 
یک نوستالژی را می آفرینند. نوستالژی در 
واقع یادگاری از تداوم زندگی است. زندگی 
در جریان است و شما نسبت به گذشته چه 
یک دقیقه چه یک دهه پیش نوســتالژی 
دارید.  ممکن است یک نوســتالژی برای 
شــما یادآور خاطرات خوشــی بوده برای 

دیگری لحظاتی تلخ را یادآور شود.

 روش ها:
جذابیت نوســتالژی سبب شــده تا در 
بازاریابی روشــی پدید بیاید بــا نام رترو 
مارکتینگ یا نوســتالژی مارکتینگ. این 
روش از دو مســیر طی می شود. مسیر اول 
تبلیغ با اســتفاده از یک نوســتالژی برای 
ترویج یک محصول مدرن اســت. شــما با 
المان های نوســتالژیک که به سرعت در 
ذهن مخاطب کدهای یک خاطره را زنده 
می کند محصول خود را معرفی می کنید 
)مثال: تبلیــغ یک لباس مــد روز در یک 

باجه تلفن عمومی(
در روش دوم یک محصول نوستالژیک 
دوباره از ســوی همان بنــگاه به اصطالح 
ری دیزاین و عرضه می شــود. شما اینبار 
المان های نوستالژیک را در خود طراحی 
یا بســته بندی محصول اجــرا می کنید. 
)مثال شما محصول خوراکی بسته بندی 
خود را در پاکت های کاغــذی که در دهه 

های گذشته مرسوم بود عرضه می کنید.(

 نکاتی که باید به خاطر داشت:
استراتژی شما در نوستالژی مارکتینگ 
می بایســت مبتنی بر نوســتالژی باشــد 
که اکثریت دایــره مخاطبین شــما با آن 
آشــنا بوده و بتوانند ارتبــاط برقرار کنند. 
به طــور مثال اســتفاده از یک نــرم افزار 
قدیمی کامپوتری که تنها برنامه نویســان 
از آن خاطره دارنــد در این روش برای یک 
کاالی عمومی مناسب نبوده و افراد عادی 
آن را به خاطر نمی آورنــد. واضح تر آن که 
اگر محصول شــما مرتبط با دختران است 
اســتفاده از توپ هــای دو الیــه قدیمی 
فوتبال خاطره  ی زیــادی را برای آنان زنده 
نخواهید کــرد. اما یک تصویر از بســتنی 
دوقلو قطعا نســل های چندیــن دهه را با 
هر جنســیت و قومیت درگیر خاطره های 

خوش زیادی خواهد ساخت.

 نوستالژی مارکتینگ  و نبایدها:
باید آگاه باشــید که هر خاطره ای برای 
مصرف کننــدگان تان خوشــایند نبوده 
و هر تصویری از گذشــته برای نوستالژی 

مارکتینگ پیش برنده نخواهد بود.
این موضوع خصوصا در موضوعاتی که 
در پروسه های زمانی که اوضاع اجتماعی 
- اقتصادی مناســبی نبوده بســیار مهم 
اســت.این موضوع تا بدانجاســت که در 
بسیاری از کشــورهای اروپایی در مبحث 
نوســتالژی مارکتینگ بــا احتیاط کامل 
المان هایی از جنــگ جهانی دوم را مطرح 
می کنند در حالی که اکنــون بیش از ۷۰ 

سال از آن تاریخ گذشته است.
موضوعــات دوگانه نیز تابــع این نکته 
اســت. خاطراتــی نظیر مدرســه،طعم 
خوراکی هــا و... نیــز می تواند بــرای هر 
شــخص به صورت نســبی یادآور خوبی و 

بدی باشد.
نکته مهمی که از آن نباید غافل شد آن 
است که مبادا در نوســتالژی مارکتینگ 
شما تداعی کننده کاالیی که اکنون بسیار 
با کیفیت اســت و در گذشــته از فن اوری 

مناسبی برخوردار نبوده است باشید.
مثال آن که اگر محصولی در حیطه آی 
تی تبلیغ می کنید نوســتالژی مارکتینگ 
نباید کیفیت گذشــته آن را خاطره سازی 
کند، بلکه شــما با ایجاد فضای گذشــته 
می توانیــد کاال را در آن محیط بازســازی 
کرده و به یاد مصرف کننــده بیندازید که 

اگر این محصول آن زمان بود چه می شد
.

* کارشناسی ارشد روابط عمومی
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باید علم و هنر 
روابط عمومی به 
کمک ســازمانها 
بیاید و اینجاست 
که حــوزه هایی 
تبلیغات  ماننــد 
و بازاریابــی باید فعالیت هــای خود را 
همســو با روابط عمومی پیش ببرند 
تا در خم کوچه شــعار تبلیغاتی باقی 

نمانند. 
هنــر روابــط عمومــی در هدایت 
سازمان از شــعارگرائی به عملگرائی 
روابط عمومی ها را شاید بتوانیم نقطه 
تالقی علــم ، فرهنگ و هنــر بدانیم. 
جاییکه هم دانش الزم دارد هم اخالق 
و هنرمندی می خواهد تا موفقیت یک 
سازمان را شــکل دهد. جایگاه روابط 
عمومی و دیدگاه هر ســازمان به حوزه 
روابط عمومــی تا حد زیادی نشــان 
دهنده دیدگاه آن سازمان به مشتریان 
، خریــداران ، تعامل کننــدگان و در 

مجموع مخاطبان آن سازمان است.
 شاید گاهی سازمان ها با شعارهای 
جالــب و دهــان پرکن مــی خواهند 
به مشــتریان خود بگویند کــه به آنها 

اهمیت مــی دهند امــا مادامیکه این 
سازمانها یک روابط عمومی حرفه ای 
و توانمند نداشته باشند تا این شعارها 
را سازماندهی و مدیریت کند و به عمل 
نزدیک نماید هیچگاه از قالب یک شعار 
فراتر نمی رونــد و چه بســا به زودی 
مخاطبانشان هم به این نتیجه خواهند 
رسید که فالن سازمان فقط شعار می 
دهد و در عمل به مشتریان و مخاطبان 

خود توجهی ندارد.
 اینجاست که باید علم و هنر روابط 
عمومــی به کمــک ســازمانها بیاید 
و اینجاســت کــه حوزه هایــی مانند 
تبلیغات و بازاریابــی باید فعالیت های 
خود را همســو با روابط عمومی پیش 
ببرند تا در خم کوچه شــعار تبلیغاتی 
باقــی نماننــد. از آغاز شــکل گیری 
فعالیت های روابط عمومی در سازمان 
ها همواره بــه حجم ایــن فعالیت ها 
افزوده شده و اهمیت آن بیشتر نمایان 
شده است تا جاییکه گاهی سازمانهایی 
که در فعالیت خود به بن بست رسیده 
اند با یک طرح حرفه ای خالقانه روابط 
عمومی از این بن بســت خارج شده و 
فعالیت را از ســر گرفته اند نمونه های 

این موارد در دنیای تجــارت و اقتصاد 
فراوان اســت و می توان بــا مراجعه به 
تاریخچه فعالیت برخی شــرکت ها ی 
بزرگ این نمونه ها را به وضوح مشاهده 
کرد . اصوالً فضــای ارتباطات و روابط 
عمومی که فضایی تعاملی و دوســویه 
است بدون حضور هردو طرف ارتباط 
به اهداف خــود نما یابــد و یک روابط 
عمومــی توانمنــد نمی توانــد بدون 
دخالــت دادن ایده ، عالیق و ســالیق 
مخاطب خود یک برنامه مناشســب را 

برای سازمانش اجرا نماید.
 اخالق مداری حفظ حرمت انسانها 

باید همواره سرلوحه کار روابط عمومی 
ها باشد و نهایت دلســوزی ، احترام و 
اهمیت به مخاطب ) مشــتری ( الزمه 
شــروع فعالیــت و تداوم یــک روابط 
عمومــی حرفــه ای اســت. برخالف 
تبلیغات که همــواره هزینه در بر دارد 
و در صف اول هزینه های ســازمان ها 
اســت اتفاقاً روابط عمومی کم هزینه 
ترین راه معرفی و شناساندن خدمات 
، محصوالت و در مجموع فعالیت های 
سازمان ها است چرا که با ارتباط خوب 
با رســانه ها و خبرنگاران با داســتان 
گویی و گزارش نویســی در مطبوعات 

و رســانه های الکترونیکی و انتشــار 
مقاله و مصاحبه و برگزاری کنفرانس 
های خبری بدون هیــچ هزینه ای به 
معرفی ســازمان خود می پردازد و به 
صورت کاماًل شــفاف با مردم ســخن 
می گوید . وظیفه اصلی روابط عمومی 
ها که اســاتید این حوزه همیشه بر آن 
تأکید داشــته اند انتقــال اطالعات ، 
عالیق و نظرات از بیرون سازمان ) مردم 
و مخاطبان ( به درون سازمان و دخالت 
دادن این اطالعات در تصمیم گیری ها 
و روند فعالیت و همچنین ارائه تصویری 
شــفاف ، کامل و همراه بــا صداقت از 
سازمان خود به مخاطبان است و اولین 
راه اســت که اعتماد جلب می شود و 
شما همواره مشتریانی وفادار خواهید 
داشــت که اهمیت و احترام شما را به 

خودشان احساس می کنند. 
روابــط عمومــی باید زبــان گویا 
سازمان و مخاطب به صورت دوطرفه 
باشــد تا نظرها را به خود جلب کند و 
شــاید بخشــی از فعالیت های روابط 
عمومی بایســتی بــه ایــن موضوع 
اختصــاص یابد کــه جایــگاه خود را 
در ســازمان تثبیت بخشــد و اعتماد 

مدیران رده های بــاال را جلب کن تا از 
این راه بتواند بهترین خدمات خود را به 

مخاطبان ارائه نماید.
 امروزه دیگر کمتر شاهد استراتژی 
و برنامه بازاریابی هســتیم کــه در آن 
جایگاهــی ویــژه بــرای فعالیت های 
ارتباطی وروابط عمومی تعریف نشــده 
باشــد و اصوالً ســازمان های توانمند 
بدون جایگاه ویژه روابط عمومی برنامه 
تبلیغاتی و اســتراتژی فروش مناسبی 
برای خود متصــور نخواهند شــد. در 
مجموع انتقال احساس سازمان نسبت 
به مشــتری به گونه ای مشــتری این 
احساس را به خوبی درک نماید وظیفه 
روابط عمومی اســت و هرچــه روابط 
عمومی احساس مثبت ، توأم با احترام 
و ارزش برای مشتری بهتر منتقل نماید 
مشــتری هم وفادرتر خواهد بود و این 
احترام را متقاباًل پاسخ خواهد داد و اگر 
این وظیفه روابط عمومی به خوبی انجام 
نگیرد چه بســا تمام فعالیت ها و تالش 
های یک سازمان نتیجه معکوس دهد 

و هرگز به موفقیت منجر نشود . 
 * مدیر روابط عمومی

 بیمه پارسیان

یادداشت

اگر بــه تاریخچــه ورود بانکداری نگاهــی بیندازیم می 
بینیم که به قرن ها قبل از  میالد مســیح برمی گردد و شروع 
کننده این حرفه صرافانــی بودند که با تعییــن عیار فلزات 
قیمتی موجب ســهولت مبادله آنها با کاالها شده و با جلب 
اعتماد مردم و صدور اســناد تعهد توانستند امانت دار اموال 
تجاری شــوند که تداوم تجــارت مردم به یــاری و حمایت 
همان صرافــان امکانپذیر شــد. اما مبادلــه کاال و رواج داد 
و ســتد نیاز به ابزار پرداختی داشــت که در تعیین ارزش و 
امکان سنجش انواع کاالها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا 
عالوه بر انجام معامالت در وصول مطالبات از مشــتریان دور 
و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشــی از جابجایی فلزات 
قیمتی موجب بکارگیری روشی شود که فرایند آن سهولت 
در عملیات صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه 

اندوخته صرافان باشد.

  تاریخچه بانکداری در ایران باستان 
تاریخچه بانکــداری در ایران باســتان در دروان هردوت 
در پایتخت مادان - )هگمتانه( باســتان نه تنها داد وستد و 
بازرگانی، هم از دیر باز بســیار پر رونق بــوده بلکه یک نهاد 
بانکــی و بانکداری پیشــرفته و تقریبــا امروزین هم جهت 
تســهیل اموری تجاری و مبادالت کاالیی درآن شهر دایر و 
فعال بوده. یک لوح بابلی یک ســال پس از فتح بابل توســط 
کوروش کبیر که هنــوز در همدان بود )ســال ۵۳۷ قبل از 
میالد مسیح( نشان می دهد که )تادانو( نامی یک پوند و نیم 
نقره به سکه های نیم ســیکلی به )ایتی مردوک باالتو( پسر 
بنواهه ایدینا وام داده اســت که چند ماه بعد به نرخی که آن 
زمان در بابل رواج داشت، با سی نه قنطار شاخه های خشک 
خرما و یک سیکل سیم و دوازده )قا( خرما باز پردازد. گواهان 
ســند و ماننده های آن در الواح مالی اقتصادی بابل هم دیده 
می شوند، ولی سند مزبور در شــهر )آگاماتانو( یعنی اکباتان 
نوشته شده اســت ایتی مردوک باالتو خود رئیس بزرگترین 
بانک بابل و شرکت اگیبی و پســران بود. اسناد مربوط به آن 
زمان کورش کبیر و کمبوجیه هم )بیــن ۵۷۵ - ۵۲۰ ق. م( 
وجود دارد بانگ اگیبی یهودی در هگمتانه شــعبه معتبری 

داشته.
یکصد و بیســت و پنج ســال قبل حاج محمدحسن امین 
دارالضرب، صراف بنام ایران، نامه ای مشروح برای ناصر الدین شاه 
فرستاد و او را از نقش ارزنده بانک ایرانی در اعتالی اقتصاد ملی 
آگاه ساخت. وی پیشنهاد کرد که این بانک با سرمایه مشترک 
دولت و ملت ایران تاسیس شــود، اما متأسفانه شاه اهمیتی به 

طرح نداد و نتیجه ای گرفته نشد.

  اولین بانک خارجی در ایران
هشت ســال بعد در ســال ۱۲۶۶ شمســی، »بانک جدید 
شرق«بدون اخذ مجوز از دولت درعمارت شرق میدان توپخانه 
شــعبه مرکزی خود را دایر کرد و بالفاصله شــعب دیگری در 
شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت و بوشهر تاسیس 
نمود و به فعالیت های بانکی-  اقتصادی پرداخت. مرکز این بانک 
در لندن بود و برای نخستین بار در ایران حسابجاری را که بهره به 
آن تعلق می گرفت ارائه نمود. این بانک بیشتر از سه سال فعالیت 
نکردو با تاسیس بانک شاهنشاهی کلیه اموال و امتیازات خود را 

یکجا به این بانک واگذار کرد.

  اولین بانک دولتی ایران
»بانک شاهنشــاهی ایران« در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی 
)برابر با ۱۸۸۹ میالدی( توســط بارون جولیــوس دو رویتر، 
مؤســس خبرگزاری رویتر تاسیس شــد. وی اجازه انحصاری 
تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال از ناصرالدین 
شــاه گرفت. مهمتر از همه حق انحصاری نشر اسکناس نیز به 
رویتر اعطا گردید. این بانک معاف از مالیات بود و تنها ســالیانه 
شش درصد از سود خالص بانک )حداقل سیزده هزار تومان( به 
دولت ایران تعلق می گرفت. بانک شاهنشاهی برای افتتاح شعبه 
مرکزی خود در تهران عمارت شرق میدان توپخانه را که بانک 

جدید شرق درآن مستقر بود خریداری کرد. این عمارت عظیم 
بعدها به بانک بازرگانی فروخته شد که هم اکنون شعبه میدان 

امام خمینی )ره(بانک تجارت می باشد.
عبداله مســتوفی در کتاب زندگانی مــن در این خصوص 
نوشته اســت، یکی از بلند پروازیهای قهرمانی میرزا ســاختن 
عمارت وسیع و بسیار مجلل در شــرق میدان توپخانه بود. وی 
مبلغی بهناصرالدین شاه پیشکش داد و اجازه تحصیل کرد که 
سردر ایوان خانه را به سمت میدان مزبور باز کند. سر در و ایوان 
خانه خود را با گــچ بری ها و تجمل زیادی رو بــه این میدان در 
سال ۱۲۵۳ شمسی ساخت و به شــکوه میدان توپخانه افزود 
اما بدلیل دســت بردن در بودجه لشــکر آذربایجان و گمرک 
ملزم به پرداخــت ۱۵ هزار تومان به خزانه شــد. ولی از آنجایی 
که پول نداشــت، خانه را در سال ۱۲۵۴ شمســی به ازای یک 
الماس ۸ هزار تومانی و ۷ هزار تومان پول نقد به علی خان امین 
الدوله فروخت و البته الماس و پول نقد در نهایت به شاه رسید. 
گویاقهرمان میرزا بعدها در تالش بود پول بدهد و آن خانه را پس 
بگیرد. اما هیچگاه موفق نشــد و در نهایت این عمارت از سوی 
علی خان امین الدوله به بانک شاهی فروخته شد. این ساختمان 
برای بانک شــاهی از چند دیدگاه مطلوب بود: از یک سو به کاخ 
و از ســویی دیگر به پادگان و مقر نظامیان ارتش نزدیک بود که 
می توانست بانک را در برابر هر خطری محافظت کند. همچنین 
به قطب های بازرگانی )بازار( و مراکز کسب و کار مردم نیز نزدیک 
بود و از همه مهمتر، ساختمان بانک چنان که خود انگلیسی ها 
نوشــته اند از نظر گــچ کاری، آئینه کاری ها، نمــا و بخصوص 

استحکام، ساختمانی عالی به حساب می آمد.
سرمایه بانک شاهی بر اساس امتیاز نامه رویتر، چهار میلیون 
لیره انگلیسی منقسم به سهام با نام و بی نام تعیین گردید که تنها 
با انتشار سهام با نام اجازه فعالیت یافت. این بانک در صورت نشر 
یک میلیون لیره سهم می توانست آغاز بکار نماید.در مردادماه 
۱۲۶۸ )اوت ۱۸۹۹ میالدی( بانک شــاهی مشــمول مقررات 
هیات بانکداری سلطنتی انگلیسی گردید و در زمره بانک های 
مجانی به نشر اسکناس )طبق مقررات انگلستان( قرار گرفت. دو 
ماه بعد، سهام آن در بورس لندن عرضه شد و ظرف چند ساعت، 
پانزده برابر سرمایه مورد نیاز تعهد گردید و محافل مالی لندن، 
در حقیقت توجه و عالقمندی خود را نسبت به نتایج حاصله از 

امتیازات رویتر اعالم کردند.
بدین ترتیب، بانک شاهی به عنوان اولین بانک دولتی ایران 
با تابعیت خارجی، سرمایه های خصوصی خارجی و با مدیران 
خارجی درخارج از کشور تشکیل شد. به عبارت دیگر مؤسسه ای 

واحد اما بــا هدف ها و منظورهای متضــاد )حفظ منافع مادی 
و ملی صاحبان ســهام و همچنین تامین منافع عمومی ملت 
ایران( بوجود آمد. در این هنگام، یکی از شخصیت های مجرب 
بانکی انگلســتان با نامرابینو به تهران آمد و بانک جدیدشرق 
فعالیت خود را با واگذاری امتیاز استخراج معادن به یک کمپانی 
انگلیسی در ازای مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره و خرید تاسیسات 

بانک جدید شرق به بهای بیست هزار لیره آغاز کرد.
در سال ۱۲۶۹ شمسی یعنی فقط یک سال پس از تاسیس 
بانک شاهنشاهی ، ژاک بولیاکف امتیاز تاسیس بانک استقراضی 
ایران را از ناصرالدین شاه گرفت. امتیاز این بانک که با نام انجمن 
استقراضی ایران دایر شــد به مدت هفتاد و پنج سال و معاف از 
هر گونه مالیات اعطا گردید. بانک عماًل در خدمت سیاست های 
دولت شوروی بود و تنها ده درصد از سود سالیانه خود را به دولت 
ایران پرداخت می کرد. سومین دولت بزرگی که در آن زمان در 
ایران اقدام به ایجاد بانک نمود دولت عثمانی بود؛ این کشور در 
سال ۱۳۰۱ شمسی بانک عثمانی را دایر کرد و چند شعبه نیز در 

شهرهای غربی کشور من الجمله تبریز و رضائیه تاسیس نمود.

  نشر اولین اسکناس در ایران
یکــی از امتیازات قرارداد اســتعماری رویتر اجازه نشــر 
اســکناس به اولین بانک ایران توســط بانک شــاهی بود. 
ناصرالدین شــاه قاجار به اولین بانک دولتی ایران اجازه داده 
بود تا هشتصد هزار لیره انگلیسی )تقریبا معادل دو میلیون و 
هشتصد هزار تومان( اسکناس منتشر نماید و انتشار بیش از 
مبلغ مزبور منوط به اجازه دولــت گردید. بعداً به تدریج اجازه 
ازدیاد میزان اســکناس در جریان، از طرف دولت های وقت 
داده شد. ابتدا برای بانک نشر بلیط های )اسکناس( کمتر از دو 
تومان ممنوع بود، لیکن در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۲۶۸ )۱۴ مارس 
۱۸۹۰( اجازه انتشار اسکناس یک تومانی نیز تحصیل شد و 
بانک شاهی از همان اولین شــروع بکار اسکناس با قطعات: 
۱-۲-۳- ۵ -۱۰-۲۰-۵۰-۱۰۰-۵۰۰ و۱۰۰۰ تومانی را به 
جریان گذاشت.در نخستین سال، مجموع اسکناس در گردش 
به پنجاه هزار لیره انگلیسی )تقریباً معادل یکصد و پنجاه هزار 
تومان( بالغ شد و در سالهای بعد مقدار آن با نوساناتی افزایش 
یافته و در ســال ۱۳۰۸ به حداکثر، یعنی ۳.۰۲۱.۸۸۳ لیره 
)معادل تقریبا ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال( رســید و سپس تا سال 
۱۳۱۱ ســکه امتیاز مزبور از طرف دولت ایران بازخرید شد، 
تنزل کرد. وجه اسکناس های بانک شاهنشاهی، طبق تصمیم 
مقامات بانک، فقط در شعبه های صادر کننده، قابل پرداخت 

بود و هر شعبه بلیط  های صادره از شعب دیگر را تنزیل می نمود 
و برای معاوضه با وجد نقد، یا با اســکناس های منتشره سایر 
شعب، مبلغی کسر می کرد و از این رهگذر مبالغی عاید بانک 

می گردید.

  اولین بانک ایرانی
بطوری که اشاره شد، بانک شاهنشاهی به صورت بانک دولتی 
ایران با تابعیت خارجی و سرمایه های خصوصی خارجی به وجود 
آمد که عالوه بر اجازه نشر اسکناس، که امروزه می توان آن را از 
حقوق حاکمه ملتها محسوب داشت، ســایر اموری که ضمن 
امتیاز نامه ای به عهده آن واگذار شــد، این مؤسسه را تقریباٌ به 

صورت یک اداره دولتی درآورد.
بنابراین، پس از تشــکیل بانک، وجوه متعلــق به خزانه در 
حســابهای مخصوصی تمرکز یافت و انتقال وجــوه دولتی به 
والیات، که ســابقا توســط صرافان ایرانی صورت می گرفت، 
به بانک محول گردیــد. عواید ادارات و مــال االجاره گمرکات 
و درآمدهای مالیاتی نیــز از همین طریق به مرکز فرســتاده 
می شد.پرداخت وجوه ارتش و قشون نظامی نیز تا سال ۱۳۰۴ 
خورشــیدی توســط این بانک صورت می گرفت. در این سال 
اولین بانک ایرانی بنام بانک پهلوی قشــون گشــایش یافت. 
ســرمایه اولیه بانک ۳۸۸.۳۹۵ تومان بود و فعالیت آن بر محور 
احتیاجات پولی ارتش بود و از وجوه صندوق بازنشســتگان و 
درجه داران استفاده می کرد. درسال ۱۳۰۵ شمسی بانک ایران 
وروس که تمام سهام آن به دولت اتحاد جماهیر شوروی تعلق 
داشت و به منظور تسهیل مبادالت بازرگانی بین ایران و دولت 

روس تاسیس شده بود.

  پس از انقالب
پس از پیروزی انقالب اسالمی بانکهای دولتی، خصوصی و 
مشترک )ایرانی و خارجی( موجود در کشور همگی ملی شدند. 
بر اساس مصوبه شورای انقالب در خرداد ۱۳۵۸، بانکهای ایران 
همگی ملّی اعالم شــدند و به منظور حفظ سرمایه ها، برخی از 
بانکها در همدیگر ادغام شدند. به عنوان نمونه بانک تجارت در 
مهرماه همان سال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو 
سال بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد. بانک 
ملت نیز از ادغام ده بانک دیگر ایجاد شد. در حال حاضر در کنار 
بانکها، مؤسسه های مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 
نیز در ایران فعال هســتند. برخی بانکها نظیر بانک ملی ایران و 

بانک سپه با نامهای گذشته خود به فعالیت ادامه دادند.

تاریخچه تاسیس اولین بانک در ایران نگاهی تجربی به چالش های 
روابط عمومی

از سال ۱۹۰۰که زمان 
تاســیس روابط عمومی 
در جهان اســت تا هنگام 
ورود آن به ایران از ســوی 
شــرکت نفــت در ســال 
۱۳۲۷، فاصله ای ۴۸ســاله را شاهد هستیم که 
شاید این موضوع نیز به عنوان یکی از دالیل ایجاد 
نوع خاصی از نگرش به روابــط عمومی در ایران 
بی تاثیر نباشد. همانطور که برای بسیاری دیگر 
از پدیده ها و تکنولوژی های غربی و وارداتی این 
نگرش وجود داشته و علیرغم پافشاری های اولیه 
در برابر آن، یک مرتبه و بدون بررســی جوانب و 
ســازوکارهای الزم آن، شــکل وجودی به خود 
گرفته اند. در حالی که از تاسیس روابط عمومی 
به معنای نظام یافته و علمــی آن در ایران، بیش 
از ۷۰ســال می گذرد و علیرغم پیشرفت هایی 
که در حوزه دیجیتالیزه شدن سازمانیا شاهد آن 
هســتیم، اما روابط عمومی در ایران را می توان 
دستخوش چالش هایی دانست که بعضا برگرفته 
از نگاه سنتی حاکم بر این نظام و مقاومت هایی 
است که در برابر هرگونه نوآوری و تغییرات جدید 
معموال وجود داشته است.در هر حال نزدیک به 
سه ربع قرن از تاسیس روابط عمومی در ایران می 
گذرد اما می توان چالش هایی که بارها از سوی 
کارشناســان امر نیز مورد توجه قرار گرفته اند را 
کماکان در ساختار روابط عمومی مشاهده کرد 

که به برخی از آن اشاره می شود.  
نگاه ســطحی به روابط عمومی: متاسفانه با 
وجود آنکه در محافل آکادمیک همواره ســخن 
از جایگاه استراتژیک و بااهمیت روابط عمومی 
در سازمان است اما در مقام تجربه و عمل، آنچه از 
این عنصر غریب در اذهان عمومی شاهد هستیم، 
کماکان مختص فعالیت های تشریفاتی شامل 
پارچه نویســی، چاپ و نصب بنر، پوستر و بعضا 
پخش تیزر تلویزیونی است. گرچه در واقعیت نیز 
کم و بیش شاهد آن هستیم که از روابط عمومی 
در ســازمان نه تنها در تفکــرات و برنامه ریزی 
های استراتژیک بهره گرفته نمی شود، بلکه در 
بسیاری از موارد شاهد تصمیم گیری و تصمیم 
ســازی به جای روابط عمومی ها نیز هستیم تا 
حدی که متخصصان دیگر حــوزه ها، صاحب 

اندیشه، رأی و نظر در این عرصه هستند.
 سطحی نگری در روابط عمومی: روابط عمومی 
ها نیز خود بعضا در ایجاد چالش های این عرصه 
بی تاثیر نبوده اند. به طوری که شــاهد هستیم 
برخی از تصمیم ســازان و فعاالن بخش روابط 
عمومی هنوز به مرحله ای از خوباوری نرســیده 
اند که در فرایندهای استراتژیک سازمان نقشی 
تاثیرگذار ایفا کنند و با ســرگرم شدن در حیطه 
فعالیت های روزمــره و روتین از این وظیفه مهم 

و حیاتی غافل مانده اند.
  نبود نیروی متخصص: روابط عمومی ها »از 
رنجی که می برند«، عــدم برخورداری از نیروی 
متخصص و کارآمد کافی در روند فعالیت ها است. 
اکنون شاهد هستیم بســیاری افراد که صاحب 
تخصص در این حوزه نیستند به دلیل تغییرات 
ســاختاری و اداری و با مفاهیمــی چون چابک 
سازی و یکپارچه ســازی فرایندها به این عرصه 
سوق داده می شوند که طبیعتا در کارایی ها نیز 

تاثیرگذار است.
 نظام ســاختاری ناقص: روابط عمومی ها با 
وجود آنکه فعالیت های متعــددی را انجام می 
دهند اما این فعالیت ها به دالیل مختلفی چون 
ضعف ساختاری و ســازمانی، نمود چندانی در 
نگاه ناظران ندارد. همین موضوع هم سبب شده 
تا در سازمان ها شاهد جایگاه متزلزل آن باشیم 
و در حالی که بسیاری از فعاالن سایر بخشها در 
سازمان به صورت عمودی رشــد می کنند، اما 
دست اندرکاران روابط عمومی سال ها در انتظار 

ارتقاء شغلی می مانند.
 عدم آینده نگری: یکی از مشــکالت جامعه 
ایرانی به زعم بسیاری از کارشناسان که گریبانگیر 
روابط عمومی ها نیز هست، غلبه فرهنگ شفاهی 
بر فرهنگ مکتوب در حوزه عمومی اســت. اگر 
آنچه که در روابط عمومی ها رخ می دهد به شکل 
مکتوب درآید و برای آینده نیز برنامه ریزی مدون 
و منسجمی صورت گیرد می توان امیدوار بود که 
گام های مهمی در زمینه تثبیت و استحکام جایگاه 
آن برداشته شــده اســت. در هر حال آنچه بدان 
اشاره ای شــد، نگاهی گذرا بر آسیب ها و چالش 
هایی عمده ای بود که بارها از ســوی کارشناسان 
امر به آن اشاره شــده و اقدامات مهمی هم گرچه 
برای رفع آن برداشته شــده اما کافی نبوده است. 
البته باید اذعان هم داشــت که روابط عمومی ها 
در ســال های اخیر، گام های موثر و قابل توجهی 
را به سمت پیشرفت و مدرنیزاسیون برداشته اند 
کما آنکه توســعه مفاهیمی چون روابط عمومی 
دیجیتال، روابط عمومی آنالین، همراه شــدن با 
حرکت عمومی جامعه به ســمت بهره گیری از 
تکنولوژی های نوین اطالع رسانی و بسیاری دیگر 
از این دست، حاکی از آن است که روابط عمومی 
ها در حال تثبیت جایگاه خود هســتند و قطعا با 
شایستگی هایی که در این زمینه شاهد هستیم 

خیلی زود می توانیم شاهد این مهم باشیم.
*کارشناس روابط عمومی

محمد محسنی مهر

افشین نوری*
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 هنر روابط عمومی در هدایت سازمان از شعارگرائی به عملگرائی



فرارو

 

»اقتصاد کالسیک« مربوط به دوره اي در تاریخ 
اندیشه اقتصادي از ســال ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۰ است 
که در آن گروهي از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسي، 
کتاب »ثــروت ملل« آدام اســمیت را به عنوان 
مبنا براي تحلیل تولید، توزیــع و مبادله کاالها 

و خدمات در اقتصاد سرمایه داري قرار داده اند.
    از نظر مارکس، اقتصاد سیاســي کالسیک 
در قرن هفدهم با پتي آغاز مي شود و با ریکاردو 
پایان مي یابد. از نظر کینز مکتب کالســیک با 
ریکاردو آغاز مي شــود و با پیگو پایان مي یابد. 
نخستین پرسش این اســت که کدام یک: آدام 
اسمیت یا ریکاردو، اقتصاد کالسیک را تاسیس 
کرده اند. در پاسخ مي توان گفت که آدام اسمیت 
موضوعات اصلي را مطرح کرد که اقتصاددانان تا 
قرن بعد از وي درباره آن به بحث مي پرداختند، 
اما هنوز تردید وجود دارد که ســنت اسمیتي با 
انتشــار کتاب »اصول اقتصاد سیاسي و مالیات 
ســتاني« ریکاردو در ،۱۸۱۷منتقل شده باشد. 
برخي نویسندگان پافشاري کرده اند که اسمیت 
تاثیر دیرپایي بر ویژگي اقتصاد کالسیک داشته 
اســت نه ریکاردو. بر اســاس گفتــه آنها نظام 
نظري ریکاردو حتي توسط پیروان پر و پا قرص 
ریکاردو در دهه بعد از مــرگ وي )در ۱۸۲۳(، 
رد شده اســت. نویســندگان بعدي مانند: جان 
استوارت میل و جان الیوت کرنز تا دهه ۱۸۷۰ از 
قضیه مرکزي ریــکاردو پیروي مي کردند مبني 
بر این که میزان سود و در نتیجه انباشت سرمایه 

به هزینه نهایي تولید کشاورزي بستگي دارد.
    ایده هاي اســمیت و ریکاردو جریان اقتصاد 
کالسیک را شــکل داد. اقتصاد کالسیک شامل 
نظریه هــاي زیر بــود: نظریــه ارزش مبتني بر 

مطلوبیت؛ اســتفاده از نیروهــاي عرضه و تقاضا 
در تعیین قیمت هاي بین المللي؛ نظریه اشــباع 
عمومي بازار و قانــون بازارهاي ســي . بنا براین 
تمامي مباني نظریه پــردازي اقتصادي در دوره 
۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ متعلق به مجموعه اي از اندیشه 
هاي به ارث گذاشته شــده توسط آدام اسمیت و 
دیوید ریکاردو اســت. پایان اقتصاد کالسیک در 
دهه ۱۸۷۰ است که »انقالب نهایي« اتفاق افتاد.

    در دهه ،۱۹۷۰ به طور همزمان ســه کتاب 
درباره اقتصاد کالســیک منتشر شد. »بازنگري 
اقتصــاد کالســیک، توســط توماس ســوول 
)۱۹۷۴(، »ســاختار نظریه اقتصاد کالسیک«، 
توســط رابرت اگلــي )۱۹۷۴( و »اقتصاددانان 
کالســیک« توســط دنیس ابراین )۱۹۷۵(. از 
این سه، اگلي وســیع ترین دوره زماني را براي 
»نظریه اقتصــادي کالســیک« در نظر گرفته 
اســت، بدین ترتیب که با فیزیوکرات ها در دهه 
۱۷۵۰ آغاز مي شــود و با نظریه والراسي تعادل 
عمومي در دهه ۱۸۷۰ پایان مي یابد. از نظر اگلي 
نه تنها کل اقتصاد کالســیک مي تواند بر حسب 
یک چارچوب مفهومي واحد تعریف شــود بلکه 
این چارچوب در اســاس حول مفهوم خاصي از 
ســرمایه مي چرخد، یعني موجودي از کاالهاي 
واســطه اي که در دوره هاي تولیدي، ســرمایه 

گذاري شده است.
    سوول تعریف سنتي اقتصاد کالسیک را مي 
پذیرد مبني بر این که مکتب کالسیک در عمل 
مکتب آدام اسمیت اســت. از نظر سوول، سنت 
کالسیک شامل مجموعه مشترک از پیش فرض 
هاي فلسفي ، روش هاي مشترک تحلیل و نتایج 
مشــترک مربوط به موضوعات تحلیل اساسي 
اقتصادي است و شــامل قضایاي مهمي مانند: 
نظریه ارزش مبتنــي بــر کار، نظریه جمعیت 

مالتوس، قانون ســي و نظریه مقــداري پول و 
نظریه مسیر رشد تعادلي یکنواخت اقتصاد.

   تفسیر سرافا از ریکاردو
    ســرافا نظر جدیدي دربــاره معناي اقتصاد 
کالســیک مطرح کرده اســت. با الهام از کتاب 
ســرافا با عنوان: »تولید کاالها به وسیله کاالها« 
)۱۹۶۰(، برخي مفســران مطرح کــرده اند که 
اقتصاد کالســیک در عمل یک نظام ســرافایي 
اســت، یعني تحلیل طریقه اي است که اقتصاد 
ســرمایه داري، مازاد محصــول خالص مصرف 
نشده را ســرمایه گذاري مي کند، یعني میزاني 
از محصول، مازاد بر آنچه بــراي بازتولید همان 
ســطح از محصول الزم است، ســرمایه گذاري 
شــود، منوط به ایــن کــه کاالهــا و خدمات 
چنان قیمت گذاري شــود که نرخ یکســاني از 
دســتمزدها و نرخ یکساني از ســود سرمایه در 
تمامي رشته هاي ســرمایه گذاري حفظ شود. 
آنان معتقدند وقتي در دهه ۱۸۷۰ هدف کانوني 
تحلیــل اقتصادي، بررســي تخصیــص بهینه 
منابعي شد که مقادیر آن در ابتداي تحلیل داده 
شده اســت، این رهیافت مدفون شد در تجدید 
حیــات تحلیل مازاد کالســیک ها، ســرافا راه 
جدیدي را براي مطالعه مســائل اقتصادي ارائه 
کرد. چنانچه معروف است، نظام سرافایي شامل 
مجموعه اي از معادالت خطي تولید اســت، هر 
معادله براي یک کاالدر اقتصاد اســت و به دنبال 
نشان دادن آن است که این معادالت براي تعیین 
تمامي قیمت هاي نســبي در تعادل درازمدت 
صــرف نظــر از الگــوي تقاضا کافي هســتند، 

مشروط بر آن که:
    ۱- محصول هر کاالداده شده باشد.

    ۲- میزان سود ســرمایه در سراسر اقتصاد 

یکسان باشد.
    ۳- دســتمزد واقعي یا )جایگزین آن میزان 

سود سرمایه( به طور برون زا تعیین شود.
    این نظریه بسیار شبیه »اقتصاد کالسیک« 
اســت. به عنوان مثال بعد از تمایز میان قیمت 
هاي »طبیعي« و »بازار« کاالها- یا همچنان که 
ما امروزه مي گوییم قیمت هــاي کوتاه مدت و 
درازمدت کاالها- آدام اسمیت بیشتر تحلیلش 
را بر تعیین قیمت هاي »طبیعي« متمرکز نموده 
اســت. این گرایش در نوشته هاي ریکاردو حتي 
قوي تر مي شــود. عالوه بر آن اسمیت و مطمئناً 
ریکاردو،همواره به گونه اي نوشته اند که گویي 
تقاضا هیچ نقشــي در تعیین قیمت »طبیعي« 
ایفا نمي کنــد. ما همگي از زمان انتشــار کتاب 
مارشال دانســتیم که نادیده گرفتن تقاضا مي 
تواند توجیه شــود اگر فرض کنیــم که کاالها 
تحت شــرایط بازدهي ثابت به مقیــاس تولید 
شــده اند و منحنــي عرضه درازمــدت تمامي 
صنایع در دامنه متناســبي از محصــول، کاماًل 

افقي هســتند. معادالت تولید ســرافا داللت بر 
ضرایب ثابت تولید دارند و از زمان انتشــار کتاب 
لئونتیف دانســته ایم که ضرایــب ثابت تولید 
براي ایجاد هزینه هاي ثابــت کافي، اما ضروري 
نیســتند. به طور خالصه توضیح سرافا در مورد 
این که قیمت ها در الگوي وي مســتقل از تقاضا 
تعیین مي شــود، کاماًل توضیحي کالســیکي 
است.    مفهوم نرخ یکســان بازدهي سرمایه یا به 
جاي آن تعریف قیمت هاي »طبیعي«- قیمت 
هایي که به وسیله تعادل ایستا ایجاد شده است 
و در آن میزان ســود با جابه جایي سرمایه میان 
صنایع مساوي شده است- در تمامي نوشته هاي 
اقتصادي در قرن میان ۱۷۷۹ و ۱۸۷۰ برجسته 
است. نرخ دســتمزد واقعي در اقتصاد کالسیک 
به وسیله به اصطالح الزامات »معیشتي« تعیین 
مي شود و این الزامات به وســیله ریکاردو، میل 
و مارکــس در روابط تاریخي نــه فیزیولوژیکي، 
تعریف شــده اند. به عبارت دیگر، فرض شــده 
اســت که قیمت »طبیعــي« کنونــي نیروي 

کاري، تاریخ گذشــته قیمت »بازار« نیروي کار 
را منعکس کرده است. قیمت »طبیعي« نیروي 
کار در عمل به وســیله طرز برخورد کارگران در 
مورد اندازه خانواده هایشان تعیین شده است و 
مي توان گفت که به اصطالح »نظریه معیشــتي 
دســتمزدها« در عمل به معناي در نظر گرفتن 
»وضعیت معیشــتي« به عنوان یک داده است. 
یکبار دیگر مي توان گفت که روح فرض سرافا در 
مورد وجود دســتمزد واقعي برون زا، کالسیکي 
است. اقتصاد سرافایي بسیاري از عناصر اقتصاد 
کالسیک را شــامل مي شــود. ریکاردو نگران 
این واقعیت بود که تغییر دســتمزدهاي پولي، 
ســاختار قیمت هاي نســبي را تغییر دهد زیرا 
ســرمایه و نیروي کار در نســبت هاي متفاوت 
در صنایع مختلف، ترکیب مي شــوند، بنابراین 
افزایش دســتمزدها یا کاهش نرخ سود، قیمت 
کاالهــاي کاربر را نســبت به قیمــت کاالهاي 

سرمایه بر افزایش مي دهد...
ادامه دارد...

  سیري بر مکاتب اقتصادي)1(

 شکل گیري یک جریان فکري
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