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دنیای غرب به وسیله ی علم به ثروت دست یافت، 
به وسیله ی علم به قدرت بین المللی دست یافت؛ 
در علم پیشرفت کردند، بر همه ی دنیا مسّلط 
شدند؛ منتها چون ایمان نداشتند، چون ظرفّیت 
نداشتند، از این علم به نحو بدی استفاده کردند، 
این علم را به ظلم و استثمار و استعمار و استکبار 
منتهی کردند. ما این کارها را نمیخواهیم بکنیم، 
اّما از لحاظ علمی ما عقبیم؛ بایست دنیای اسالم 
تالش کند تا جوانهایش را از لحاظ علمی پیش 
ببرد. این کار ممکن است؛ ما در اینجا این کار را 
انجام داده ایم؛ ما از لحاظ رتبه ی علمی، درجات 
این  همه ی  آورده ایم.  باال  بمراتب  را  خودمان 
کارها را ]هم[ در دوران تحریم انجام داده ایم؛ ما 
سالهای متمادی است که تحریم هستیم از طرف 
ما کمک  به  تحریم  این  ]اّما[  قدرتهای متجاوز؛ 
کرد که بتوانیم شکوفایی خودمان را به دست 
بیاوریم، به فکر خودمان بیفتیم، به یاد خودمان 
بیفتیم، از نیروهای خودمان بهره مند بشویم. 
ما امروز در بخشهای مهّمی، در مرز دانش قرار 
عقب  خیلی  گذشته  در  درحالی که  گرفته ایم، 
بودیم. در پزشکی، در نانو، در سّلول های بنیادی، 
دانشهای  از  بسیاری  در  و  هسته ای  دانش  در 
دیگر، جوانهای ما توانستند رو بیایند، توانستند 
کار بکنند، توانستند کارهای بزرگی انجام بدهند.
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1      -کارایی آمادگی دارد تا پذیرای نقطه نظرات همه 
صاحب نظران باشد. 

2     -مطالب منتشر شده لزوما بیانگر دیدگاه های این 
نشریه نمی باشد.

3     -کارایی در ویرایش و تلخیص مقاالت ارسالی با نظر 
صاحبان اثر آزاد است.
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بازتابسرمقاله

بعد از بحران نفتی سال 1973 اغلب کشورهای صنعتی ناچار شدند در 
سیاست های انرژی خود تجدیدنظر کنند و اقداماتی را در جهت صرفه جویی 
انرژی در قالب سیاست های ملی انرژی انجام دهند. این کشورها با شناسایی 
قطب های مصرف کننده انرژی سیاست هایی را در جهت کاهش رشد مصرف 
انرژی )به ویژه سوخت های فسیلی( به مورد اجرا گذاشتند. این سیاست ها 
که در دهه 90 توسط بسیاری دیگر از کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت، 
روی سیاست های مدیریِت تقاضا تمرکز داشت. سیاست هایی که سمِت تقاضا 
را در بازار انرژی تحت تأثیر قرار می دهند، به عنوان سیاست های مدیریِت 
سیاست هایی  تقاضا،  مدیریت  سیاست های  واقع  در  می شود.  یاد  تقاضا 
هستند که با استفاده از ابزارهای مختلف، تقاضای انرژی را تحت تأثیر قرار 

می دهند.
ازاین رو مدیریت تقاضای انرژی، بخشی از سیاست های اقتصادی است 
انرژی ارتباط پیدا کرده و در این چارچوب اقدامات الزم را برای  بازار  با  که 
نظام  مجموعه  راستای  در  انرژی  تقاضای  و  عرضه  بین  کلی  تعادل  ایجاد 
از  تعریفی  چنین  می نماید.  تدوین  آن  منابع  بهینه  تخصیص  و  اقتصادی 
مدیریت تقاضای انرژی به مفهوم آن است که در فرآیند ایجاد تعادل بهینه 
و  سازگار  فعالیت های  و  امور  از  مجموعه ای  انرژی،  تقاضای  و  عرضه  بین 
با  تا  شود  شناخته  مطلوب  وضعیتی  به  دستیابی  به منظور  به هم پیوسته 
امکانات و محدودیت های نظام اقتصادی، تخصیص منابع به گونه ای باشد که 
حداکثرکننده رفاه اجتماعی باشد. به عبارت بهتر، با توجه به رفتار عقالیی 
خرد  اقتصاد  تئوری های  بر  که  انرژی  بازار  در  مصرف کننده  و  تولیدکننده 
مبتنی است،  مدیریت انرژی حداکثر شدن رفاه اجتماعی در سطح کالن 
را دنبال می نماید؛ یعنی مجموعه اقداماتی که حداکثر شدن رفاه اجتماعی 

جامعه را در چارچوب تئوری های اقتصادی به دنبال دارد.
لذا مدیریت انرژی متضمن استفاده منطقی از انرژی به همراه سایر عوامل 
تولید بوده که حداکثر رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این تعریف 
بدان مفهوم است که انرژی در ارتباط با سایر عوامل تولید و نقش آن در نظام 
اقتصادی به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که عالوه بر استفاده بهینه از 
انرژی، تضمین کننده حداکثر رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی باشد؛ 
به عبارت دیگر، مدیریت انرژی روش شناسی بالفعل نمودن پتانسیل های 

صرفه جویی انرژی به ویژه منابع پایان پذیر است.
موضوع مدیریت انرژی از جمله سیاست هایی است که در دهه های اخیر 
به اولویت های سیاستی کشورها تبدیل شده است. رشد روزافزون تقاضا و 
محدودیت های بخش عرضه انرژی به همراه اثرات زیست محیطی حاصل 
از مصرف انرژی، کشورها را بر آن داشت تا به مدیریت انرژی بخصوص در 
بخش تقاضا توجه ویژه ای نمایند. اگرچه ریشه مدیریت تقاضا و صرفه جویی 
در مصرف انرژی به شوک قیمت نفت در ابتدای دهه 70 برمی گردد، اما در 
دهه های بعدی نیز روند اجرای سیاست های بخش انرژی در راستای منطقی 

نمودن مصرف به واسطه مسائل زیست محیطی با شدت تداوم یافت.
نمودن  منطقی  توسعه یافته،  کشورهای  به خصوص  مختلف  کشورهای 
در  مختلفی  ابزارهای  با  را  انرژی  صرفه جویی  و  تقاضا  مدیریت  و  مصرف 
قالب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به مورد اجرا گذاشتند. اجرای این 

سیاست ها نتایج مطلوبی برای کشورهای توسعه یافته به دنبال داشت.
مدیریت مؤثر تقاضای انرژی، مکمل برنامه ریزی انرژی است؛ زیرا مقدار 

انرژی صرفه جویی شده در واقع مانند تولید انرژی بوده؛ ضمن آنکه عملیات 
به  تولید داخلی  افزایش  از عملیات  صرفه جویی در بیشتر موارد سریع تر 
تولید  پروژه های  بودن  زمان بر  و  بودن  طوالنی  آن  دلیل  و  می رسد  نتیجه 
انرژی است. اجرای سیاست های مدیریت تقاضا نیاز دارد که دولت در بازار 
انرژی مداخله مستقیم نماید. حال آنکه این سیاست را خود انجام دهد یا 
اینکه با ایجاد انگیزه موجب انجام آن شود، بسته به شرایط هر کشور تعیین 
می شود. البته در بسیاری از کشورها سیاست مدیریت تقاضا با مشوق های 
صحیح دولت توسط بخش خصوصی دنبال می گردد و این در حالی است 
بخش  برای  درحال توسعه  کشورهای  از  بسیاری  در  سیاست ها  همین  که 
خصوصی توجیه نداشته و تمایل چندانی برای بهینه سازی و افزایش بازده 
مصرف انرژی و صرفه جویی وجود ندارد. دالیل عمده این مسئله را می توان 
بخشی(  هر  )در  انرژی  مصرف کنندگان  اوال  که  داشت  بیان  صورت  بدین 
به سادگی توانایی خرید لوازم، وسایل و تجهیزات با کارایی بیشتر را ندارند، 
ثانیا قیمت انرژی مورد استفاده نسبت به سایر عوامل پایین است و ثالثا، 

سنت و فرهنگ استفاده در کشور نیز مؤثر است.
بنابراین مجموعه شرایط فرهنگی، قیمت،  انگیزه و عوامل دیگر، همگی 
توجه  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  سیاست های  به  تا  می شوند  موجب 
چنین  اجرای  در  آن  اقدامات  و  دولت  سیاست های  البته  نشود.  اساسی 
به عنوان  دولت  که  چرا  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  سیاست هایی 
مهم ترین سیاست گذار و برنامه ریز بخش انرژی است که شرایط جامعه را برای 
اجرای سیاست های مدیریت تقاضا فراهم می نماید و بخش های مختلف را به 

سمت مصرف کمتر انرژی هدایت می کند.
و  روش ها  اتخاذ  و  الگوها  انتخاب  انرژی،  مصرف  صرفه جویی  از  منظور 
سیاست هایی در مصرف انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب 
باشد و استمرار وجود و دوام انرژی تضمین شود. در این چارچوب تعیین 
توجه  با  جامعه  مصرف  انرژی  سبد  در  انرژی  مختلف  صورت های  سهم 
شیوه  پربازده ترین  به کارگیری  هم چنین  جامعه،  آن  درازمدت  امکانات  به 
استفاده از آن ها همراه با کاهش تخریب منابع انرژی و نیز کاهش تاثیرات سوء 
ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی بر عوامل دیگر، مدنظر است؛ به عبارت 
دیگر، صرفه جویی انرژی به معنی تنظیم برنامه و ایجاد ساختار و سازماندهی 
مناسب برای کنترل و نظارت دائم بر نحوه به کارگیری منابع انرژی، هم چنین 
انرژی برای  بازنگری مرتب و مستمر در تعیین سهم صورت های مختلف 
مصرف، ارتقاء سطح تکنولوژی و اعمال اهرم های الزم برای افزایش کارایی و 

اثربخشی و به بیان بهتر نیل به بهره وری باالتر در مصرف انرژی است.
ازاین رو،  می آید.  شمار  به  ملی  وظیفه  یک  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح 
تحقق آن عالوه بر بررسی جوانب مختلف اجرای اصالح الگوی مصرف در 
الگوی مصرف  زمینه های مختلف، عزم ملی را می طلبد. موضوع اصالح 
انرژی می تواند با منطقی نمودن شاخص شدت انرژی، منافع زیادی را برای 
کشور به دنبال داشته باشد که نباید از این فرصت مناسب غافل بود. ضمن 
آنکه اصالح الگوی مصرف و منطقی کردن آن به مفهوم کاهش رفاه یا کاهش 

تولید نیست.

علی اصغر اسماعیل نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

مسئول امور شهرستان های میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با بیان اینکه رویداد 
»تبریز ۲۰۱۸« از ۱۰ دی ماه به صورت رسمی آغاز  شد، گفت: ویژه برنامه آغازین 

»تبریز ۲۰۱۸« با حضور اعضای هیئت دولت در تبریز برگزار  شد.
محوریت  با  که  اهر  شهرستان  گردشگری  کارگروه  جلسه  در  قوچی  علیرضا 
برنامه ریزی برای استقبال از رویداد »تبریز 2018« برگزار شد، اظهار کرد: تبریز 
2018 برای استان آذربایجان شرقی و کشور رویدادی بزرگ محسوب می شود 
و سال های گذشته به میزبانی سایر کشورها برگزار می شد و سال آینده نیز باکو 

به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم انتخاب شده است.
وی هدف از میزبانی پایتخت گردشگری جهان اسالم را شناسایی ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل کشورهای اسالمی عنوان کرد، افزود: انتخاب شهری به عنوان 
پایتخت گردشگری جهان اسالم صرفا مطرح کردن همان شهر نیست بلکه کل 
کشور میزبان این رویداد می شود به تبع همین موضوع ریاست ستاد ملی رویداد 
تبریز 2018 به عهده معاون اول رئیس جمهور بوده که اغلب وزرا نیز جزو این ستاد 

هستند.
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  شهرستان های  امور  مسئول 
آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت های شهرداری ها مسئولیت 
اجرایی ستاد تبریز 2018 در شهرستان های محور گردشگری به عهده شهرداری ها 
گذاشته شده است ادامه داد: در این راستا مسئولیت کمیته های زیرساخت ها، 

تبلیغات، آموزش و ارزیابی، فرهنگی و اقتصادی به عهده شهرداری هاست.
از میزبانی رویداد »تبریز 2018« معرفی  قوچی اضافه کرد: هدف اصلی ما 
استان  و  شهرستان ها  تبریز،  کالن شهر  گردشگری  ظرفیت های  شناساندن  و 
ایجاب  و  می شود  محسوب  حرکت ها  نخستین  جزو  که  بوده  شرقی  آذربایجان 
می کند تا دستگاه ها ذی ربط پروژه های مهم و اثرگذار را در کمترین زمان اجرایی 

کنند.
خصوصی  بخش  به  شرقی  آذربایجان  گردشگری  پروژه   19 واگذاری  از  وی 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  گفت:  و  داد  خبر  احیاء  صندوق  با همکاری شرکت 
آذربایجان شرقی آمادگی دارد در صورت تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی 

کاروان سرای شاه عباسی گویجه بئل را به بخش خصوصی واگذار کند.
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  شهرستان های  امور  مسئول 
آذربایجان شرقی همایش محور و سمینارمحور بودن را از اهداف اصلی تبریز 2018 
ذکر کرد و بیان داشت: نیروی انتظامی و ارشاد باید با همکاری مطلوب فضا را در 
جهت برگزاری برنامه های فرهنگی تلطیف کنند و از طرفی هم هدف اصلی »تبریز 

2018« بوم گردی است.

تبریز 2018؛ فرصت یا تهدید؟
تدبیر جهانی سازی تبریز به عنوان بخشی از سیاست گذاری های نماینده عالی 
دولت تدبیر و امید در آذربایجان شرقی، به امید فعاالن اقتصادی در امن ترین 
استان کشور تبدیل شده است تا دیپلماسی دولت در خدمت رشد اقتصادی این 

دیار تاریخی قرار بگیرد.
سایر  با  همسو  پساتحریم،  دوران  در  فرهنگی  و  اقتصادی  روابط  تسهیل 
پایتخت  به عنوان  تبریز  انتخاب  همچون  شهر  این  بین المللی  موفقیت های 
گردشگری کشورهای اسالمی در سال 2018، شهر جهانی بافت فرش و بهترین 

شهر ایران به نقطه عطفی در تاریخ این شهر تبدیل شده است.
از این منظر، بخش قابل توجهی از معرفی ظرفیت های تبریز در عرصه بین المللی 
را می توان متوجه اجرای سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی دانست؛ سندی که با 
تدبیر استاندار و کار جمعی دولتمردان به صورت علمی تدوین شد تا توانمندی های 
این استان در بخش های فرهنگی، علمی، گردشگری، معدن، تجارت، صنعت و 

کشاورزی را در عرصه بین المللی به بار نشاند.
سال 2018  در  اسالم  جهان  گردشگری  نمونه  شهر  به عنوان  تبریز  انتخاب 
فرصت استثنایی برای کل کشور بوده است؛ از این رو نباید مورد غفلت و فراموشی 
دستگاه های ذی ربط و متولیان این بخش قرار گیرد. این انتخاب باید به نوعی 
برای همه ملت ایران افتخارانگیز باشد که یکی از شهرهای تاریخی و کهن ایران 

به آن دست یافته است؛ این امر فرصت خوبی برای معرفی جاذبه های گردشگری 
کشورمان و در رأس آن ها آذربایجان و تبریز است.

می خواهد  چگونه  اولین ها  شهر  تبریز  که  می شود  مطرح  پرسش  این  حال 
خود را به عنوان »جهان شهر و شهر نمونه گردشگری اسالمی« و در نهایت »شهر 
جهانی« در حوزه های مختلف مطرح سازد. آیا زیرساخت های الزم شهری، زیبایی 
و جذابیت در سیمای شهر و در این میان بسترهای الزم رشد و توسعه در بخش های 
اقتصادی، فرهنگی، امکانات زیربنایی و ارتباطات برای شهر اولین ها فراهم شده 

است و یا اینکه باید منتظر این زیرساخت ها شد.

 تبریز 2018 از چندرنگی تا یکرنگی
سؤاالت بی شماری در این خصوص مطرح است، اینکه آیا تبریز همچنان شهر 
اولین ها در بین شهرهای کشورمان در زمینه های مختلف پیشتاز است؟ و دیگر 
اینکه مدیران و مسئوالن شهری شهر اولین ها با وجود برخی مشکالت در حوزه 
شهری و اجتماعی در این شهر در آینده نزدیک چه نسخه ای را برای انتخاب 
مجدد این شهر به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسالم، بهترین، سالم ترین و 
بهداشتی ترین شهر ایران پیچیدند؟ به عبارت دیگر آیا شهر تبریز همچنان زیباترین 

و توسعه یافته ترین شهر ایران است؟ 

تبریز 2018 می تواند شهر گردشگری فناوری باشد
مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با اشاره به انتخاب شهر تبریز به عنوان 
شهر نمونه گردشگری جهان اسالم در سال 2018 گفت: تبریز در موضوعات 

فناورانه نیز می تواند به عنوان شهر نمونه در سال 2018 مورد توجه باشد.
علی جهانگیری در نشست  مشترک با معاون اجرایی  دبیرخانه شورای عالی 
عتف گفت: نگاه ما به موضوعات فناورانه تنها نگاه سخت افزاری نیست بلکه توجه 
به مباحث فناورانه با نگاه نرم افزاری مورد تاکید است، از این رو انتخاب شهر تبریز 
در سال 2018 به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسالم بهترین فرصت برای 

معرفی توانمندی های فناورانه این شهر به دنیا است.
وی توجه به زیرساخت های مورد نیاز شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان و فناور 
را ضروری دانست و ادامه داد: ما در صدد ایجاد ساختارهای جدید نیستیم بلکه با 
تکیه بر توان و پتانسیل موجود تالش داریم تا با احصای پتانسیل های استان آن ها 

را به فعلیت برسانیم.

ارسال پیام تبریک و پکیج تبلیغاتی »تبریز ۲۰۱۸« به سفارتخانه های ۶۶ کشور
امور  دفتر  سرپرست  بهزادنژاد  فائزه   ،۲۰۱۸ تبریز  خبری  سامانه  گزارش  به 
بین الملل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۱۰ بهمن ماه جاری 
اعالم کرد: »به مناسبت فرارسیدن سال نو میالدی پیام تبریک علی اصغر مونسان 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به همراه پکیج تبلیغاتی رویداد »تبریز ۲۰۱۸« )شامل محتوای تبلیغی و یک ظرف 
یادبود( که با مساعدت و حمایت بی شائبه محمد محب خدایی معاون گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی و مرتضی آبدار مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 
تهیه شده بود، با همکاری اداره کل امور پشتیبانی به سفارتخانه های مستقر در 

تهران ارسال شد.«
او این ۶۶ کشور را به شرح زیر اعالم کرد:

جمهوری فدرال آلمان، اندونزی، انگلیس، ایتالیا، ارمنستان، اوکراین، ازبکستان، 
استرالیا، اسپانیا، جمهوری آذربایجان؛ اتریش، افغانستان، اکوادور، اسلواکی، 
هرزگوین،  و  بوسنی  بالروس،  بلژیک،  بلغارستان،  بنگالدش،  اروگوئه،  الجزایر، 
برزیل، پاکستان، پرتغال، ترکیه، تونس، تایلند، ترکمنستان، تاجیکستان، جمهوری 
چک، جمهوری خلف چین، دانمارک، رومانی، روسیه، ژاپن، سیرالئون، سوئد، 
سریالنکا، سنگال، سوئیس، سوریه، شیلی، فلسطین، فرانسه، فیلیپین، فنالند، 
قزاقستان، قطر، عمان، عراق، صربستان، کرواسی، کویت، کنیا، کره جنوبی، کوبا، 
گرجستان، لبنان، مکزیک، مجارستان، مالزی، نروژ، نیوزلند، نیکاراگوئه، ونزوئال و 

هند.

1011

رویداد »تبریز ۲۰۱۸« 
از ۱۰ دی ماه به صورت رسمی آغاز شد مدیریت مصرف  انرژی به مثابه یک وظیفه ملی
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معرفی   - تک«  »ایران  طرح  از  دوره  پنجمین 
شرکت های برتر منطقه غرب و شمال غرب کشور- با 
حضور مقامات استانی و همچنین گروه های صنعتی 
شرکت کننده در این طرح از شش استان، آذربایجان 
کرمانشاه  زنجان،  اردبیل،  غربی،  آذربایجان  شرقی، 
مجتمع  در  جاری  سال  دی ماه  روز 7  در  کردستان  و 

پتروشیمی تبریز، برگزار شد.
»ایران تک« که به همت مدیریت صنعتی آذربایجان 
پنج دوره  و اجرا می شود، در طول  شرقی طرح ریزی 
اخیر اصلی ترین اهداف و مزایای خود را در شفاف سازی 
فضای کسب وکار، تثبیت جایگاه اقتصادی شرکت های 
میزان  نظر  از  آن ها  رتبه بندی  و  منطقه ای  و  استانی 
تأثیرگذاری در اقتصاد استانی، منطقه ای و ملی، آرایش 
بنگاه های بزرگ منطقه غرب و شمال غرب کشور در کنار 
یکدیگر و نحوه تغییر آن در طول زمان، ایجاد سیستم 
پاداش اجتماعی برای کارآفرینان و شرکت های مولد، 
افزایش رقابت پذیری شرکت های بزرگ منطقه در تعامل 
با اقتصاد ملی و جهانی، آسان تر نمودن تصمیم گیری 
برای افراد متخصص و نخبگان جویای کار در انتخاب 
تصمیم گیری  شرایط  تسهیل  خود،  اشتغال  محل 
سرمایه گذاران در خصوص راه اندازی کسب وکار جدید، 
جلب توجه سیاست گذاران و سرمایه گذاران و جذب و 

نگهداری افراد با استعداد منطقه، می داند.
»ایران تک« برای گروه های مختلف در جامعه از جمله 
اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  سیاست گذاران، 
دارای اهمیت های نظیر، تحلیل روند اقتصادی منطقه، 
سرمایه،  بازار  تحلیل  اصالحی،  سیاست های  تدوین 
تشویق  و  اقتصادی  همکاری  فرصت های  شناسایی 
رقابت در بخش دولتی و خصوصی می باشد. بر اساس 

اهداف پنج ساله طرح »ایران تک«، در همایش اخیر، 
برتر  شرکت های  کشور  غرب  شمال  و  غرب  منطقه 
و شاخص هایی  اساس شرایط  بر  که  را  صنعتی خود 
بازارهای  در  اثربخشی  بازدهی،  و  رشد  حوزه  چون 
بین المللی، اشتغال، استفاده هوشمندانه از دارایی ها 
و حوزه کیفیت خدمات و محصوالت، مورد ارزیابی قرار 

گرفته بود، شناخت.
در این همایش سخنرانان متعددی از جمله آقایان و 
خانم ها صمد حسن زاده؛ ریاست اتاق بازگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تبریز، محمدی؛ مدیر عامل سازمان 
مدیریت صنعتی کشور، درویش؛ رئیس مرکز رتبه بندی 
ایران، کاظمی؛ عضو هیئت مدیره و  برتر  صد شرکت 
شریف  مردم  نماینده  بیمقدار؛  کوثر،  بیمه  قائم مقام 
تبریز، اسکو و آذرشهر، خدابخش؛ استاندار آذربایجان 
شرقی، صدری؛ مشاور رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت در امور تبریز 2018، خلیل زاده؛ رئیس سازمان 
گردشگری شهرداری تبریز، نجفی؛مدیر عامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به ایراد سخنرانی 

و بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
تخصصی  پنل  همایش  این  حاشیه  در  همچنین 
برای تبادل آرا و گفت وشنود تشکیل گردید که اعضای 
پنل عبارت بودند از آقایان سبحان الهی؛ رئیس خانه 
صنعت آذربایجان و رئیس دانشگاه خوارزمی، بهشتی؛ 
عضو شورای شهر تبریز و مشاور استاندار، ابراهیمی؛ 
اتاق  رئیس  نائب  و  تراکتورسازی  مدیرعامل هلدینگ 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز.
در این همایش 25 شرکت برگزیده معرفی شدند که 

اسامی آن ها به شرح زیر می باشد:
1. آذربام عایق کار؛ رتبه اول حوزه کیفیت خدمات و 

محصوالت؛ آذربایجان شرقی
2. آذر پاک خزر؛ لوازم خانگی؛ آذربایجان شرقی

محصوالت  سایر   - غذایی  سبالن؛  جوجه  آرتا   .3
غذایی؛ اردبیل

4. آرد اطهر مراغه؛ غذایی-آردی؛ آذربایجان شرقی
5. آرمان نصر آذربایجان شرقی؛ عمران، ساختمان و 

پیمانکاران؛ آذربایجان شرقی
6. پتروشیمی کرمانشاه؛ شیمیایی؛ کرمانشاه

7. پلیمر کیسه تبریز؛ منسوجات، نساجی، چرم و 
کفش؛ آذربایجان شرقی

محرکه،  نیروی  خودرو،  ایران؛  تراکتورسازی   .8
تجهیزات نقلیه موتوری؛ آذربایجان شرقی

9. تکدانه؛ غذایی -  محصوالت آشامیدنی؛ آذربایجان 
شرقی

فرآوری  و  استخراج  گستران؛  زنجان  کیمیای   .10
کانه های فلزی؛ زنجان

پالستیک؛  و  الستیک  پالست؛  نیکو  خسرو   .11
آذربایجان شرقی

بهداشتی؛  و  آرایشی  دارویی،  دانا؛  داروسازی   .12
آذربایجان شرقی

13. سبزآوران مهتاب؛ خدماتی؛ آذربایجان شرقی
14. سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی؛ بازرگانی 

و سرمایه گذاری؛ آذربایجان غربی
شکالت؛  و  شیرینی  غذایی-  عسل؛  شیرین   .15

آذربایجان شرقی
16. صانع روی زنجان؛ فلزات اساسی-غیر آهنی؛ 

زنجان
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سخنرانی جناب آقای حاج صمد حسن زاده
و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  محترم  ریاست 

کشاورزی تبریز
قهرمانان بی مدعای صنعت و اقتصاد کشور، امروز به 
خاطر تجلیل از عملکرد برترین شرکت های گروه های 
صنعتی که با تالش های شبانه روزی خود توانسته اند 
برای کشور ثروت، امنیت و اشتغال تولید کنند، دور هم 
گرد آمده اند. جا دارد از کلیه فعالین اقتصادی کشور که 
توانسته اند در این شرایط سخت اقتصادی و با وجود 
مشکالت زیاد در فضای کسب وکار، افتخارآفرینی کنند، 
به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی در استان، 

تقدیر و تشکر کنم. ایران تک امروز، اختتامیه پنجمین 
دوره خود را با معرفی 25 شرکت منتخب در گروه های 
صنعتی مختلف که در بین جامعه آماری 500 شرکتی 
از 6 استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان، 
کرمانشاه و کردستان مورد ارزیابی قرار گرفته اند، برگزار 

می کند.
سازمان  توسط  ارزشمند  و  ملی  همایش  این  امروز 
بازرگانی  اتاق  مشارکت  با  و  استان  صنعتی  مدیریت 
تبریز، با هدف معرفی برترین شرکت های استان های 
و تالش  برگزار شده است  غرب و شمال غرب کشور 
کرده ایم آنچه در توان داشته ایم برای ارتقاء سطح کمی 
طرح  تک  ایران  دهیم.  انجام  همایش  این  کیفی  و 
بسیار ارزشمندی است که تالش نموده شرکت هایی 
جامعه  و  مردم  به  داشته اند  قبولی  قابل  عملکرد  که 
امروز دامن گیر قشر  بیکاری که  معرفی کند. معضل 
جوان و تحصیل کرده جامعه شده است و مشکالتی را 
در خانواده ها به وجود آورده است، یکی از مسائل مهم 
منطقه و کشور می باشد و یکی از اهداف اجرای چنین 
طرح ها و پروژه هایی می تواند تشریح عوامل موفقیت 
اینکه  و  باشد  جوانان  برای  منطقه  بزرگ  شرکت های 
و ماشین آالت  به سرمایه  یک کسب وکار موفق، فقط 
نیاز ندارد، بلکه همت، تالش، پشتکار و  گران قیمت 
نهراسیدن از شکست است که می تواند جوانان ما را 
برای مقابله با هر مشکلی، آبدیده کند. امروزه استارت 
آپ ها و تکنولوژی های مبتنی بر نانو، می تواند برای 
کشور ثروت بسیار فزاینده ای ایجاد کند. خوشبختانه 
با مشارکت و تالش اساتید برجسته دانشگاه های کشور 
شرکت های  شرقی،  آذربایجان  استان  در  مخصوصًا 
دانش بنیان موفقی راه اندازی شده اند و در اتاق بازرگانی 
تبریز نیز جلسات آموزشی متعددی برای این عزیزان 

برگزار شده است.
در نهایت باید تاکید کنم که ایران تک، روش دقیق 
و قابل قبولی را برای ارزیابی شرکت ها طراحی نموده 
است و با توجه به اینکه از نزدیک در جریان فرآیندهای 
این طرح بوده ام، به جرأت می توان ادعا کرد که از نتایج 
الگوهای موفقی  این طرح می توانیم  و خروجی های 
را استخراج کنیم که در توسعه منطقه و کشور کارساز 

باشند.

جناب آقای محمدعلی محمدی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور

واقعیت این است که شما مدیران سازمان ها، شرکت ها 
و بنگاه های کسب وکار، سرمایه اصلی جامعه و عامل 
اساسی رشد و توسعه کشور هستید و حضور در چنین 
جمعی برای هر مدیری نوعی افتخار محسوب می شود 
که موفق ترین شرکت های منطقه و کشور در کنار هم 

خاطراتی به یادماندنی ایجاد می کنند.
یکی از مسائل بسیار مهمی که باید به آن پرداخت، 
مسئله بهره وری است. اگر قرار است کشور ما از چرخه 
مسائل و مشکالت خارج شود، بی تردید عامل اساسی 
متواند  که  است  اقتصادی  بنگاه های  بهره وری  آن، 
اصالح،  و  بهبود  شروع  نقطه  الغیر.  و  باشد  کارگشا 
تشخیص درست است به قول ضرب المثل قدیمی که 
»زیر درخت چنار، دنبال سیب نگرد.« انقالب صنعتی 
در دنیا، تحول بزرگی ایجاد کرد و شکاف بین کشورهای 
را تغییر داد. نسبتی که قبل از انقالب صنعتی پنج به 
یک بود و به بعد از آن به نسبت چهارصد به یک، از نظر 
میزان درآمد سرانه، رسید. اینکه چرا مردم یک کشوری 
به یک درآمد سرانه ناچیز می رسد و کشور دیگری با 
همان امکانات، به درآمد سرانه چند صد برابری می رسد. 
باید این واقعیت را پذیرفت که امروزه علم و فناوری، باعث 
شده است تا بازه زمانی رسیدن به توسعه یافتگی یک 
کشور توسعه نیافته، خیلی زیاد نباشد. به عنوان مثال، 
انگلستان در انقالب صنعتی، طی 50 سال درآمد سرانه 
خود را 2 برابر نمود در حالی که چین در دهه اخیر، طی 
10 سال به همین هدف دست یافت. مالکیت منابع 
در دنیای امروز خیلی ارزشمند نیست؛ ما کشورهای 
آفریقایی را می بینیم که با منابع غنی و سرشار از طال، 
منابع  مدیریت  امروز  می کنند.  زندگی  کاذب  فقر  در 

گام پنجم ایران تک
معرفی برترین رشکت های غرب و شامل غرب کشور
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مهم ترین عامل موفقیت محسوب می باشد.
دارد:  وجود  کشور  یک  اقتصادی  رشد  برای  راه  دو 
یک راه این است که از منابع و سرمایه بیشتر استفاده 
کنیم و راه دوم این است که از آنچه داریم بهتر، بهینه تر و 
هوشمندانه تر استفاده کنیم. آنچه امروز در دنیا، به عنوان 
مبنای ارزیابی یک جامعه محاسبه می شود این است که 
به طور متوسط طی یک بازه زمانی پیوسته، چند درصد 
رشد اقتصادی داشته است و اینکه از چه طریقی به این 
رشد دست یافته است؛ آیا از طریق هزینه و مصرف کردن 
منابع بیشتر بوده است یا از طریق استفاده هوشمندانه 
از دارایی ها یا همان بهره وری. اگر برنامه های مختلف 
توسعه و چشم انداز کشور را مطالعه کنیم متاسفانه برای 
رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد برنامه ریزی به سمت 
استفاده از منابع بیشتر و سرمایه گذاری سوق داده شده 
است که تنها منابع داخلی حاصل از فروش نفت کافی 
نیست بلکه باید سرمایه گذاری خارجی نیز انجام شود. 
این در حالی است که در دنیا و بر اساس تحقیقات پنجاه 
ساله ثابت شده است که 49 درصد از رشد اقتصادی 
یک جامعه از طریق بهره وری حاصل می شود. لذا سهم 
نشان دهنده  اقتصادی یک کشور،  در رشد  بهره وری 
میزان توسعه یافتگی یک کشور است. متاسفانه کشور 
ما نیازمند منابع بوده و مبتنی بر کارایی منابع مدیریت 
می شود و نتیجه آن هم این است که به رشد اقتصادی 
هشت درصدی نتوانسته ایم برسیم. با توجه به آمار و 
داده های موجود، اگر ما از ظرفیت های اقتصادی خود 
به صورت بهینه استفاده نکنیم، منابع الزم برای رشد 
اقتصادی حتی 4 درصدی را هم نداریم و در صورت 
تعلل در این موضوع، شکاف ما با کشورهای منطقه 

بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اختیار  در  کشور  تولدی  دارایی های  درصد  هشتاد 
سازمان ها و بنگاه های دولتی، نیمه دولتی و عمومی 
است؛ یعنی زمانی که در مورد بهره وری سرمایه موجود 
سخن میگوییم، مخاطب اصلی ما دولت است نه بخش 
خصوصی با بیست درصد سهم از دارایی ها؛ بنگاه های 
دولتی و نیمه دولتی باید متحول شوند تا آثار آن به صورت 

زنجیره ای در اقتصاد کشور نمایان شود.
در نهایت اگر به دنبال رشد درون زا و پایدار هستیم، 
و  است  بهره وری  آن،  بخش  شفاف  نسخه  ترید  بی 
اینکه چگونه بهره وری دارایی ها را افزایش دهیم. اصل 
44 تکلیف را روشن کرده است؛ دولت و حاکمیت باید 
واگذار کنند به بخش خصوصی تا بتواند از خالقیت، 
ابتکار، تدبیر، درایت و انگیزه های اقتصادی استفاده 
کرده و سرمایه ها را به گردش در آورده و ظرفیت ها را 

فعال سازد. اینکه سیاست های اصل 44 چگونه اجرا 
شده است که وضعیت نه تنها بهبود نیافته و بدتر هم 

شده است نیازمند تأمل و تحقیق است.

جناب آقای مجید خدابخش
استاندار آذربایجان شرقی

ایران تک  پنجمین سال متوالی، طرح  برای  اینکه 
با هدف ارزیابی شرکت های بزرگ استان های منطقه 
غرب و شمال غرب و بر اساس شاخص های استاندارد 
برگزار می شود، کاری بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. 
چنین طرح هایی یکی از نیازهای اساسی کشور است. 
می توانیم با دو رویکرد این اقدام را ارزیابی کنیم؛ اول 
اینکه به عنوان یک حرکت تشریفاتی تعدادی از شرکت ها 
را به عنوان رتبه اول در حوزه های مختلف معرفی کنیم و 
دوم اینکه این طرح را یک الزام برای بنگاه های اقتصادی 

و تداوم حیات صنعت و تولید منطقه بدانیم.
مشکالتی که طی سال های اخیر و پس از افزایش نرخ 
ارز، در کنار رشد بسیار سریع تکنولوژی در دنیا پدید آمد 
نشان داد که چقدر در برابر نوسانات بین المللی شکننده 
سرمایه  و  اشتغال  زمینه  در  که  مشکالتی  هستیم. 
بنگاه های اقتصادی شد، اغلب مربوط به  گریبانگیر 
بسیار عقب  تکنولوژی  لحاظ  به  که  واحدهایی است 
هستند. متاسفانه مسئولین فکر می کنند که مشکالت 
به وجود آمده ناشی از کمبود سرمایه در گردش می باشد 
و به طبع آن تسهیالتی را مصوب و پرداخت می کنیم 
در صورتی که این مسئله در اولویت چندم قرار دارد. 
مادامی که واحدهای تولیدی و صنعتی ما، خود را با 
تکنولوژی روز دنیا همسو نکنند، امکان رقابت ندارند 
و این تسهیالت یکی پس از دیگری پرداخت می شود 
بدون اینکه منجر به ایجاد ارزش افزوده شود و مشکالت 

به قوت خود باقی خواهند بود.
را  هوا  آلودگی  مثل  لمس  قابل  مثال  یک  بیایید 
بررسی کنیم؛ طبق مطالعات دانشگاه تربیت مدرس، 

76 درصد دلیل آلودگی هوای کالن شهری مثل تبریز، 
خودروها هستند. خودرو سوخت دارد و موتور؛ سوخت 
مصرفی خوشبختانه اخیرًا با درجه یورو 4 در پاالیشگاه 
تبریز تولید می شود و برنامه ریزی شده است تا این درجه 
کیفیت به استاندارد یورو 5 برسد. ولی در طرف مقابل 
موتورهای تولیدی در کشور، متاسفانه دارای کیفیت الزم 
نمی باشند. ما شرکت هایی را داریم که زمانی در سطح 
جهانی رقابت می کردند ولی به دلیل درجا زدن و عدم 
به روزرسانی سطح تکنولوژی خود باکیفیت های جهانی، 
امروزه جزو بی کیفیت ترین تولیدکنندگان هستند. لذا به 
این واحدها هرچقدر هم سرمایه و تسهیالت )حتی 
صفر درصد( تزریق کنیم، مادامی که تکنولوژی خود 
را به روز نکنند، هیچ تأثیری نخواهد داشت و فقط پول 
مملکت را هدر داده ایم. با این اوصاف در نظر بگیرید که 
ما هنوز تکنولوژی تولید موتور منطبق با استاندارد یورو 
5 را نداریم و این در شرایطی است که دنیا به سمت نانو 
تکنولوژی و استفاده از تجهیزات رباتیک جهت افزایش 

دقت تولیدات است. واقعًا چقدر عقبیم...!
نیازمند  و  است  هنر  یک  تکنولوژی،  خرید  البته 
گران قیمت  بسیار  تکنولوژی  می باشد.  باالیی  دانش 
است و لذا مهندسین و دانشگاه های کشور، مخصوصًا 
میدان  وارد  باید  مدیریتی  و  صنعتی  دانشگاه های 
شوند. به عنوان مثال خرید یک فکر و نقشه برای یکی 
از واحدهای تولید استان نیازمند بودجه چهل میلیون 
یورویی می باشد. اینجاست که مسئولیت دانشگاه های 
ما بیشتر نمایان می شود؛ چرا چنین طرح و نقشه هایی 

در دانشگاه های بزرگ کشور پیاده نمی شود؟!
خروجی  از  که  بگیرند  یاد  واحدها  باید  نهایت  در 
این ارزیابی ها در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی خود و 
افزایش توان رقابتی خود بهره ببرند؛ در غیر این صورت 
چنین طرح هایی مفید فایده نخواهند بود. الزم است 
از کلیه سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی تشکر 
کنیم و بدانیم گره مشکل بیکاری و اقتصاد جامعه به 
دست سرمایه گذاران باز خواهد شد. همچنین از همه 
شرکت های حاضر در طرح ایران تک قدردانی می کنیم 
که تالش می کنند با حضور در چنین طرح های خود 
را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهند. امیدوارم 
ارزنده توسط سازمان مدیریت  و  این حرکت شایسته 
صنعتی استان، ادامه داشته باشد و به تدریج شاهد تأثیر 
آن در افزایش سطح آگاهی و دانش مدیران بنگاه های 

اقتصادی منطقه باشیم.
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جناب آقای سبحان الهی:
پنل را با ارائه مثالی از کشور سنگاپور شروع کردند. 
اینکه این جزیره که از جزیره قشم کوچک تر است در 
طی 30 سال چگونه به یکی از کشورهای رتبه برتر در 
محیط کسب وکار تبدیل شده است؛ و در ادامه به ایراد 

سخنرانی پرداختند:
مسئله  بر  عالوه  کشور،  توسعه  پایه های  از  یکی 
بهره وری، مسئله مدیریت است؛ جایی که مشکالت 
انسانی،  اساسی وجود دارد. موضوعاتی چون منابع 
شایسته ساالری، تعهد ملی و ... را باید جدی بگیریم. 
باید به این فکر کنیم که چرا اهداف و آرمان های انقالبی 
کشور در طی چند دهه اخیر توسط جامعه نادیده گرفته 
می شوند. در سال های نخست پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، همه مردم به صورت جهادی در راستای توسعه 
و بازسازی کشور تالش می کردند؛ ولی چه اتفاقی افتاد 
که این تالش ها به تدریج کم رنگ شده اند. باید اندیشه 
خودمان را بازسازی کنیم و باور کنیم که اگر امروز در 
هر جایگاهی هستیم در سایه وجود امکانات این کشور 
است؛ ولو کم. اگر به دنبال بهتر شدن و پیشرفت هستیم 
خودمان باید تعهد به مردم و کشورمان را نشان دهیم و 

تالش کنیم برای پیشرفت.
از طرف دیگر باید مدیران و بنگاه های موفق کشور 
را برای خود الگو قرار دهیم و یاد بگیریم که برترین های 

چگونه موفق شدند.

جناب آقای دکتر بهشتی:
در راستای تاکید دوباره به مسئله بهره وری بنگاه های 
اقتصادی باید اشاره کنیم که علیرغم افزایش سواد، 

دانش و تجربه جامعه، بهره وری کار در ایران در سال 
1390 نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و در 
سال 95 نیز باز هم شاهد 5 درصد کاهش آن هستیم. 
ولی  باسواد  انسان هایی  ما،  که  معناست  بدین  این 
بدون ایمان و تعهد به وظیفه و شغل تربیت کرده ایم. 
به  اقتصادی،  بنگاه های  بهره وری  ارتقاء  راستای  در 
نظر می رسد سازمان مدیریت صنعتی با همکاری اتاق 
دانش  انتقال  هدف  با  را  جلساتی  می تواند  بازرگانی 
مدیریتی و بهره وری، با حضور شرکت های موفق و برای 

کلیه بنگاه های اقتصادی برگزار نماید.

جناب آقای ابوالفتح ابراهیمی:
و  آقای دکتر محمدی  برآیند نظرات جناب  از  آنچه 
جناب آقای دکتر سبحان الهی به دست می آید نشان 
یعنی  بین المللی  موفق  الگوی  همان  که  می دهد 
مدیریت صحیح و استفاده بجا از منابع، تنها راه پیشرفت 
یک کشور است. سواالتی وجود دارد از جمله این که 
چرا در صنعت کشاورزی مشکل داریم؟ مشکل عدم 
استفاده بهینه از زمین ها را بیان کنیم یا عدم مدیریت 
بهینه مصرف آب ها؟ چرا در صنعت گردشگری مشکل 
داریم و محدودیت های جدی در این زمینه وجود دارد؟ 
ولی  داریم  طبیعی  منابع  در  را  رتبه 15  اینکه  با  چرا 
نمی توانیم از این منابع استفاده درست داشته باشیم؟ 
18 درصد گاز و 9 درصد نفت دنیا را داریم! به پیشرفت 

کشور در سایه کدام صنعت امیدوار هستیم؟
باید در نظر داشته باشیم راه توسعه صنعت یک کشور، 
توسعه و پیشرفت بنگاه های اقتصادی کوچک آن کشور 
است. کدام برند بزرگ جهانی به یک باره متولد شده 
است؟ لذا یکی از اصلی ترین الزامات رشد و توسعه، 
از  می باشد.  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از  حمایت 
طرف دیگر نباید فراموش کنیم که بازار بسیار بزرگی 
را در داخل کشور داریم و در صورت افزایش کیفیت، 
و  تولیدات داخلی می توانند جایگزین مناسب  قطعًا 

ارزان قیمت تری برای مصرف باشند.

جناب آقای حاج صمد حسن زاده:
باید قبول کنیم که اگر همه ارکان صنعت در جای 
درست باشند ولی منجر به ایجاد ثروت نشود، زحمات 

ما بی فایده بوده است. یکی از مهم ترین راه های تولید 
ثروت برای کشور، افزایش صادرات می باشد. بنگاه های 
اقتصادی ما باید عالوه بر ارتقاء سطح کیفیت، به دنبال 
با امکان رقابت جهانی  تولید محصوالت صادر محور 
باشند. دولت باید زمینه و زیرساخت های الزم را برای 
بنگاه های اقتصادی فراهم کند. زمانی که ارزش هر 
تن صادرات ما 430 یورو است و در مقابل ارزش هر 
تن واردات 1300 یورو می باشد. این رقم نشان دهنده 
این است که سیاست گذاران اقتصادی کشور، در ایجاد 
و  کم کاری  صادرات  توسعه  برای  الزم  زیرساخت های 
بی توجهی کرده اند. مادامی که نیازهای کشور از طریق 
فروش نفت تأمین می شود، دولت به فکر افزایش تولید 
ملت  که  دارم  اطمینان  بنده  بود.  نخواهد  و صادرات 
ما، جوانان و تولیدکنندگان ما، آن قدر الیق و شایسته 
هستند که می توانند با پشتوانه یک حمایت منطقی، 
می توانند در مدت زمان بسیار کم به اوج اعتال و پیشرفت 

جهانی برسند.

جمع بندی مباحث پنل توسط جناب آقای دکتر 
سبحان الهی:

اگر بخواهیم فرمایشات دوستان را جمع بندی کنیم 
موارد زیر را می توان عنوان کرد:

1- ایران تک آمادگی این را دارد تا با همکاری اتاق 
بازرگانی در راستای ارتقاء بهره وری و انتقال تجربیات، 

اقدامات دوجانبه ای را انجام دهد.
2- حمایت از صنایع کوچک یکی از اصول حفظ و 

پیشرفت صنایع خواهد بود.
3- در مسئله ارتقاء تکنولوژی، نباید واحد تحقیق و 
توسعه شرکت ها را نادیده بگیریم. بدانیم که اگر به دنبال 
ادامه حیات و ارتقاء سطح تکنولوژی شرکت خودمان 

هستیم، ناچاریم از کانال تحقیق و توسعه عبور کنیم.
4- باید در نظر بگیریم که تقابل سیاست و مدیریت، 
محکوم به نابودی است. سیاست، جنگ قدرت است 
دهیم.  انجام  دیگری  جای  در  را  قدرت  جنگ  باید  و 
مدیریت بر پایه اصول، ضابطه و اعداد بنا شده است. 
بنگاه های اقتصادی اگر به دنبال پیشرفت هستند باید 
اصول صحیح مدیریتی را بیاموزند و در جای درست بکار 

گیرند.
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کلی  سیاست های  راهبردی  بندهای  از  یکی  مصرف  الگوی  اصالح 
اقتصاد مقاومتی بوده که پیش تر نیز در سیاست های کلی اصالح الگوی 
مصرف در سال 1389 توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته 
است. در سیاست های اصالح الگوی مصرف به ضرورت تغییر در الگوی 
مصرفی ایرانیان در چهار نهاده »آب«، »انرژی«، »نان« و »دارو« اشاره 
شده است. اصالح الگوی مصرف در دنیای مدرن امروزه که پارادایم 
مصرف زدگی توسط رسانه های مختلف از جمله شبکه های مجازی تبلیغ 
می شود، بسیار اهمیت دارد. ضرورت اصالح الگوی مصرف انرژی نیز 
بدان دلیل است که اسراف نهاده انرژی عالوه بر اتالف منابع درآمدی 
و ارزی منجر به آسیب های زیست محیطی نیز می شود. برآوردهای اولیه 
حاکی از آن است که در نتیجه اصالح الگوی مصرف انرژی و تطبیق با 
استانداردهای جهانی حدود 100 میلیارد دالر منابع مالی آزاد می شود، 
که این مقدار منابع می تواند در رشد و توسعه کشور نقش مهمی را ایفا 
کند. در ادامه برای تبیین بیشتر و شفاف تر اصالح الگوی مصرف انرژی، 
هزینه و فایده 10 درصد صرفه جویی در صنعت برق در اوج پیک 
مصرف محاسبه و اعالم می شود. بر طبق گزارش شرکت توانیر مطابق 
آمارهای این شرکت تا پایان سال 95، تعداد مشترکان صنعت برق به 
33 میلیون و 831 مشترک رسیده است. از این تعداد 27 میلیون و 
370 مشترک از جمله مشترکان خانگی صنعت برق هستند. ارزیابی 
میزان مصرف برق در اوج پیک، نشان می دهد که بیشترین مصرف )تا 
تاریخ 1396/03/31( در روز 27 خرداد ماه 1396 با رقم 49 هزار 
و 425 مگاوات ثبت شده است. هزینه تولید هر کیلووات برق بدون 
احتساب هزینه سوخت، معادل 110 تومان و هزینه هر کیلووات برق با 
احتساب هزینه سوخت )یارانه ای(، معادل 150 تومان است. 10 درصد 
صرفه جویی در مصرف برق با توجه به رقم ثبت شده پیک، معادل 
1670 مگاوات یا یک میلیون و 670 هزار کیلووات است. معادل ریالی 
کاهش مصرف برق تا 10 درصد با احتساب هزینه سوخت یارانه ای 
است. مجموع  تومان  هزار  و 500  میلیون  معادل 250  روز  هر  در 
صرفه جویی ریالی تولید برق در صورت تداوم تا 60 روز نیز رقمی معادل 
15 میلیارد و 30 میلیون تومان خواهد شد. بر طبق توصیه های شرکت 
توانیر، هر مصرف کننده تنها با تنظیم دو ساعت کولر گازی روی درجه 
23 تا 25 درجه و استفاده از دور ُکند کولر آبی از یکسو و استفاده 
درست از سیستم روشنایی )المپ های ال ای دی( می تواند 10 درصد از 

مصرف برق در هر روز را کم کند.

در مثال دیگر، در حال حاضر در کل کشور روزانه به طور متوسط نیاز به 
واردات 20 میلیون لیتر بنزین داریم که با احتساب قیمت هر لیتر بنزین 
1.09 دالر در سطح جهانی، روزانه 21.8 میلیون دالر )معادل 82 
میلیارد و 840 میلیون تومان( ارز از کشور خارج می شود. این در حالی 
است که با گسترش و ترویج حمل ونقل عمومی، حمل ونقل هوشمند، 
ریلی، ارتقاء کارایی انرژی وسایل نقلیه موتوری تولیدی داخل، افزایش 

سهم سوخت ها با قدرت پیمایش باال می توان بر این مشکل فائق آمد.
همانطور که مشاهده می شود، منافع ناشی از اصالح الگوی مصرف 
است.  چشم گیر  و  بسیار  انرژی  کردن«  مصرف  »درست  و  انرژی 
واقعیت آن است که در زمینه اصالح الگوی مصرف انرژی در سطح 
کالن نیازمند نگرش سیستمی هستیم. نگرشی که تمامی ابعاد از جمله 
بخش های ساخت وساز ساختمان، تولید وسایل نقلیه موتوری، سیستم 
مدیریت شهری و مدیریت کاربری های شهری، وسایل و تجهیزات 

خانگی و رفتارشناسی و نگرش شهروندان را مورد توجه قرار دهد.
با عنایت به موارد مذکور و با در نظر گرفتن این موضوع که برخالف 
انرژی طی  ابالغی، شدت  الگوی مصرف  اصالح  سیاست های کلی 
سال های اخیر روند صعودی طی کرده است، ماهنامه اقتصادی کارایی 
با  انرژی«  مصرف  الگوی  »اصالح  عنوان  تحت  هم اندیشی  میزگرد 
حضور نخبگان دانشگاهی و اجرایی، نمایندگان سازمان های ارائه کننده 
خدمات انرژی از جمله شرکت ملی گاز، برق منطقه ای، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان و 
فعالین حوزه شرکت های بهینه سازی فنی انرژی برگزار کرد که در ادامه 

گزارش این نشست تقدیم حضور مخاطبین محترم ماهنامه می گردد.

با حضور:
حمیده اسکندری )مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای 

آذربایجان(
علیرضا بافنده زنده )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز(
مرادعلی پورمحمد )نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان آذربایجان شرقی(
محمد جعفرزاده )رئیس امور برنامه ریزی و نماینده مدیریت در سیستم 

های مدیریتی(
مریم حریت خواه )کارشناس مدیریت مصرف/شرکت برق منطقه ای 

آذربایجان(
رضا مهرنوش )کارشناس انرژی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه آذربایجان شرقی(
یوسف یکرنگ )کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات(

19

میزگرد هم اندیشی اصالح الگوی مصرف انرژی

اصالح الگوی مصرف انرژی

داود حمیدی رزی

دانشجوی دکرتی توسعه اقتصادی

پرونده اصالح الگوی مصرف انرژی
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مهندس  آقای  سوال،  اولین  عنوان  به  کارایی: 
جعفرزاده از نظر سازمان شما، شرکت ملی گاز، ما 

چقدر مسرف هستیم؟
بابت  و ماهنامه کارایی  از شما  اوال من  جعفرزاده: 
تشکیل این جلسه هم اندیشی نهایت تقدیر و تشکر 
را دارم. ببینید اگر ما به آمار توجه کنیم، در دنیا میزان 
هدررفت انرژی زیر 2 درصد است، ولی در کشور ما این 
میزان بین 6 تا 8 درصد است. به زعم بنده اولین عامل، 
بحث قیمت انرژی است. در حالت کلی در مسیر اصالح 
باید به سه عامل 1(  انرژی بخصوص  الگوی مصرف 
فنی، 2( اقتصادی و 3( فرهنگی توجه کرد. از دید فنی 
نه ساختمان های ما استاندارد است و نه وسایل گازسوز 
مصرفی. در بحث اقتصادی نیز در قدم اول قیمت گاز 
در کشور ما پایین است. درست است که تعرفه گذاری 
قیمت در مناطق سردسیر و گرمسیر متفاوت است ولی 

با این حال نیز از متوسط جهانی پایین تر است.

مورد  در  بخصوص  که  مهمی  بحث  کارایی: 
قیمت گذاری حامل های برق و گاز مطرح است، 
با  یعنی  است؛  افزایشی  پلکانی  قیمت گذاری 
افزایش مقدار مصرف، قیمت به صورت تصاعدی 
باعث  نمی تواند  این سیاست  آیا  افزایش می یابد. 

کنترل و اصالح الگوی مصرف شود؟
گاز  قیمت گذاری  پلکانی  طرح  بله،  جعفرزاده: 
طبیعی از سال 1385 در شرکت ملی گاز در حال اجرا 
است و تا حدودی موفق بوده است؛ ولی باید توجه کنیم 
که باز هم قیمت گاز پایین است و روی رفتار مصرفی 
تاثیرگذار نخواهد بود. برای مثال در کشورهای آذربایجان 
و روسیه، قیمت گاز طبیعی بسیار بیشتر است، در کشور 
مصرف  طبیعی،  گاز  قیمت  بودن  پایین  علی رغم  ما 
سرانه باالتر است و این نشان از فرهنگ مصرف نادرست 
است. در استان آذربایجان شرقی تقریبا 40 درصد گاز 
و  تجاری  بخش  درصد  خانگی، 9  بخش  در  طبیعی 
51 درصد در بخش صنعت مصرف می شود. در بخش 
صنعت برای اینکه مدیریت انرژی صورت گیرد ما طرح 
مانیتورینگ گاز را اجرا کرده ایم. این مانیتورینگ به دو 
دلیل اجرا می شود؛ 1- جلوگیری از سرقت گاز و 2- 
دست یابی به ساختار اطالعاتی مناسب برای جلوگیری 
ایستگاه های  مانیتورینگ  طرح  در  گاز.  هدررفت  از 
ورودی شهر پیشرفت خوبی داشتیم )80 درصد( ولی 
در ایستگاه های صنعتی باالتر از 5000 هزار مترمکعب، 
عملکرد پایین تری داشتیم که تقویت آن را در برنامه خود 

قرار داده ایم.

استان  در  شد،  اشاره  که  همانطور  کارایی: 
آذربایجان شرقی تقریبا 40 درصد گاز طبیعی در 
عوامل  از  یکی  و  می شود،  مصرف  خانگی  بخش 
اقلیم های  در  طبیعی  گاز  مصرف  بر  مهم  موثر 
سردسیر، بحث کیفیت ساختمان است. همانطور 
الگوی  اصالح  قانون  در  هم اکنون  می دانید  که 
مصرف انرژی بحث »ساختمان سبز« مطرح است. 
طبق قانون، ساختمان سبز به ساختمانی اطالق 
طراحی  مکان یابی،  خاص  ضوابط  که  می شود 
سامانه های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره برداری و 
بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر به 
طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود. 
آقای مهندس پورمحمد، واقعیت آن است که در 
در  انرژی  بهینه سازی  و  کیفیت ساختمان سازی 
بحث ساختمان در کشور ما و بخصوص استان های 
سردسیر کم کاری شده است. به نظر شما در مورد 
بهینه سازی فنی انرژی در بحث ساخت ساختمان 

چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد؟
پورمحمد: من هم به نوبه خودم از ماهنامه کارایی 
تقدیر و تشکر می کنم که این نشست مهم و سودمند 
را برگزار کرده و امیدوارم که این نشست ها ادامه داشته 
باشد و شاهد یک هم افزایی باشیم. بنده و همکارانم 
در کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
بخش  در  انرژی  مدیریت  زمینه  در  اقداماتی  برخی 
صنعت ساختمان انجام داده ایم که من اهم موارد را 
ذکر می کنم. یکی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
است که از خیلی وقت پیش تصویب شده بود و سازمان 
نظام مهندسی ساختمان در صدد اجرای این بند برای 
ساختمان های گروه B، 6 تا 10 طبقه برآمده است. این 
مبحث دارای قسمت های مختلفی است که کیفیت 
نهاده های مصرفی )مصالح( در ساخت ساختمان را 
مختلف  حالت های  و  پوشش ها  می شود.  شامل  نیز 
نظر گرفته  در  امثالهم  و  دیواره ها  و  برای سقف، کف 
شده و استخراج شده اند. با انجام پژوهش های عملیاتی 
برای  نیز  معیارها  و  استانداردها  برخی  نرم افزاری،  و 
به  و  همکاران طراح در گروه معماری استخراج شده 
آن ها ابالغ شده است تا معیارهای استاندارد در طراحی 
ساختمان لحاظ شود. این موضوع برای استان ما که 
در اقلیم سردسیر قرار گرفته ایم بسیار مهم است. برای 
مثال، مطابق بررسی همکاران ما در سازمان، »نمای 
سردسیر  اقلیم های  در  مسکونی  منازل  برای  رومی« 
مناسب نیست و میزان هدر رفت انرژی در این حالت در 
مقایسه با سایر نماها زیاد است. ولی با این حال مشاهده 
می کنیم که برخی از شهروندان خواستار نمای رومی 

هستند و این حاکی از ضرورت فرهنگ سازی می باشد. 
انرژی  بهره وری  راستا، سازمان سابا )سازمان  این  در 
نیرو( در سال های گذشته در نشریه های خود  وزارت 
برخی پیام های شهروندی را در جهت فرهنگ سازی 

منتشر می کرد ولی متاسفانه بعدا متوقف شد.

کارایی: به نظر می رسد علی رغم وجود مقدمات 
نهادی و قانونی، در بحث اجرا مشکل وجود دارد، 
یعنی علی رغم وجود این استانداردها، در عمل و 
اجرا و ساخت ساختمان این موارد مغفول می ماند 

و رعایت نمی شود!
وضعیت  این  با  مقابله  برای  ما  بله،  پورمحمد: 
مبحث  بازآموزی  دوره های  و  آموزشی  کارگاه های 
بازرس  همکاران  برای  را  ساختمان  ملی  مقررات   19
همه  که  کرده ایم  ملزم  و  می کنیم  برگزار  طراحان  و 
کنند.  شرکت  دوره ها  این  در  سازمان  بخش های 
حاال ما در گروه کنترل مکانیک، عالوه براینکه برای 
الزام  را  مکانیک  طراحی  محاسبات  ساختمان ها، 
انرژی  مصرف  کارایی  مبحث  محاسبات  کرده ایم، 
ساختمان و مبحث 19 را نیز خواستاریم. عالوه بر این، 
شرکت مپنا یکی شرکت هایی است که برای ساختمان ها 

معیارهای مصرف انرژی را محاسبه کرده است.

قانون  راستای  در  نوعی  به  قوانین  این  کارایی: 
اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1389 
می باشند. سوال اینجاست که هزینه این مصالح 
آیا  می شود؟  متقبل  کسی  چه  را  استاندارد 
سوبسید یا یارانه ای بدین منظور اختصاص یافته 
است؟ به بیان دیگر، اگر انبوه ساز مسکن هزینه 
ساختمانی  مصالح  از  استفاده  بابت  بیشتری 
استاندارد متقبل شود، قیمت تمام شده مسکن 
)یا ساختمان( بیشتر می شود و با افزایش قیمت 
این  به خرید  اقدام  باز هم خریدران  ساختمان ها 
ساختمان ها نخواهند کرد؛ چرا که گران است و 

بودجه آن ها محدود.
پورمحمد: متاسفانه گفته شما درست است. البته 
کافی  ولی  دارد  وجود  مورد  این  در  تسهیالت  برخی 
اجرا  و  نظارت  بخش  و  طراحی  بخش  دو  ما  نیست. 
مهندسی  نظام  سازمان  انرژی  کمیسیون  داریم. 
انرژی  دفترچه  به  ملزم  را  ساختمان ها  ساختمان، 
در  است  موظف  نیز  انرژی  ناظر  بازرس  است.  کرده 
طول مراحل ساخت ساختمان از نحوه اجرای مقررات 
همکاری  با  هم چنین  کند.  ارائه  گزارش  مبحث 19 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان استاندارد، 
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مقدمات اجرای برچسب انرژی ساختمان به تفکیک 
ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی نیز اتخاذ شده 
است ولی به دلیل برخی مسائل هنوز به صورت عملی 

اجرا نشده است.

کارایی: منظور از برچسب انرژی مثل برچسب 
انرژی وسایل الکتریکی و و لوزام خانگی است؟

پورمحمد: بله. دقیقا، این سیاست و موضوع برچسب 
انرژی ساختمان هم اکنون در کشورهای توسعه یافته 
و پیشرفته اجرا می شود و جالب اینجاست که در آن 
کشورها رده انرژی ساختمان ها در قیمت گذاری آن ها 
انرژی  راندمان  دارای  که  ساختمانی  است.  موثر  نیز 
این  است.  نیز  بیشتری  قیمت  دارای  است،  باالیی 

سیاست هم اکنون در کشور استرالیا اجرا می شود.

کارایی: در واقع این مورد در کشور ما تاکنون اجرا 
نشده است؟

پورمحمد: در رابطه با ساختمان های مسکونی خیر. 
ولی برای برخی از ساختمان های دولتی و کارخانجات 
این سیاست انجام شده است. این کار بیشتر توسط 
شرکت های خدمات انرژی و ممیزی های انرژی صورت 
می گیرد. توجه داشته باشید که برچسب انرژی بیشتر 
در مرحله ساخت مطرح است و در ساختمان هایی که 
ساخته شده اند ممیزی انرژی صورت می گیرد. یکی 
از مباحث مهم دیگر، بحث احداث سیستم های تولید 
به ساختمان ها  که  است   )CCHP و   CHP( همزمان 
پایان نامه  یک  طی  مثال  برای  است.  مرتبط  نیز 
کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد جلفا ما میکروتوربینی 
که زیاد هم بزرگ نبود در یکی از ساختمان های آموزشی 
دانشگاه قرار دادیم که عالوه بر ایجاد نیروی الکتریکی، 
گرمایش نیز ایجاد می کرد. درصورتی که اگر این گرما 
تولید نمی شد، بایستی در آنجا یک موتورخانه احداث 

می شد تا گرمایش ساختمان را تامین می کرد.
جعفرزاده: در راستای صحبت های آقای مهندس 
ساختمان های  کل  در  سال 1395  در  ما  پورمحمد، 
براساس  را  انرژی  ممیزی  گاز  ملی  شرکت  اداری 
استاندارد 14254 انجام دادیم و این عامل باعث شد که 

باالی 11 درصد صرفه جویی حاصل شود.

تاریخی  رکورد  شاهد  اخیر  روزهای  در  کارایی: 
مصرف بنزین در کشور بودیم )104 میلیون و 700 
سوخت  کارت  بحث   1385 سال  از  لیتر(.  هزار 
مطرح شد و از سال 1389 نیز آزادسازی قیمت 
باعث  نهایت  در  که  شد  انجام  انرژی  حامل های 

حذف کارت سوخت گردید. با در نظر گرفتن اینکه 
بخش حمل ونقل نیز بعد از بخش »خانگی و تجاری« 
دومین بخش مصرف کننده انرژی در کشور است، 
آقای مهندس مهرنوش به نظر شما چه اقداماتی 
باید در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش 

حمل ونقل صورت گیرد؟
ماهنامه  تیم  از  خودم  نوبه  به  هم  من  مهرنوش: 
نشست  این  تشکیل  خاطر  به  کارایی  اقتصادی 
هم اندیشی تقدیر و تشکر می کنم. در ابتدا قصد دارم 
استان  انرژی  حامل های  مصرف  از  خالصه ای  به 
آذربایجان شرقی در سال قبل )1394( اشاره کنم. در 
سال 1394 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل 
بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره 2622 
میلیون لیتر بوده است. این میزان مصرف 3/9 درصد 
مصرف کل کشور را شامل می شود و استان را در رتبه 
10 قرار داده است. از مجموع مصرف چهار فرآورده 
استان 950 میلیون لیتر بنزین موتور )3/7 درصد کل 
کشور(،102 میلیون لیتر نفت سفید )3/1 درصد کل 
کشور(، 992 میلیون لیتر نفت گاز )3/3 درصد کل 
کشور( و 579 میلیون لیتر نفت کوره )6/4 درصد کل 
کشور( بوده است. سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر 
نفر معادل 248 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 

25 قرار گرفته است.
در بخش حمل ونقل، هم  انرژی  مدیریت  بحث  در 
باید به ابعاد فرهنگی توجه کرد و هم به ابعاد فنی و 
تولید وسایل نقلیه موتوری. در قسمت فرهنگی باید 
استفاده  برون شهری(،  و  )درون شهری  سفر  مدیریت 
از حمل ونقل عمومی و رانندگی بهینه مورد توجه قرار 
گیرد. در قسمت فنی نیز واقعیت آن است که وسایل 
نقلیه تولیدی داخل، کارایی فنی انرژی الزم را ندارند و 
این صنایع باید تکنولوژی خود را ارتقاء ببخشند. به ازای 
هر 100 کلیومتر برخی ِکشنده های ما 2 برابر یا بیشتر 
انرژی مصرف می کنند و در سایر محصوالت نیز وضع به 

همین ترتیب است.
سیاست شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی در 
و  حمل ونقل  بخش  در  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح 
صنایع، بر جایگزینی بین سوخت ها استوار است. در 
واقع توسعه جایگاه های CNG و جایگزینی حامل بنزین 
با گاز طبیعی مطرح است که طبق آخرین آمار، تعداد 
تعداد  هم چنین  دارد.  وجود  استان  در  جایگاه   161
جایگاه های سوخت مایع نیز 151 جایگاه می باشد. در 
بخش صنعت نیز به دلیل ارزان بودن گاز طبیعی و هزینه 
پایین انتقال آن و هم چنین به علت انتشار آالینده های 
جوی کم، جایگزینی حامل های انرژی فسیلی با گاز 

طبیعی مطرح است.
واقعیت این است که بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، 
مصرف بنزین کاهش موقتی داشت؛ ولی در سال های 
درست  بوده ایم.  بنزین  تقاضای  افزایش  شاهد  اخیر 
مقداری  محدودیت های  و  سوخت  کارت  که  است 
موثر است ولی سیاست وزارت نفت بر افزایش قیمت 
حامل های انرژی استوار است. البته به نظر من، مشکل 
اصلی کیفیت پایین خودروهای داخلی و انحصار بازار 
خودرو در داخل کشور است. اتفاقا در خبرها آمده بود 
که تا سال 2020 تولید خودروها با سوخت فسیلی در 
کشور فرانسه متوقف خواهد شد و خودروهای هیبریدی 

تولید خواهند شد.
البته بحثی در اقتصاد انرژی به نام »ریباند افکت یا اثر 
انعکاسی« وجود دارد و بدین معنی است که با افزایش 
انرژی کاهش نخواهد  انرژی، ضرورتا مصرف  کارایی 
یافت. منطق ساده آن این است که افزایش بهره وری 
مصرف انرژی دو اثر متضاد دارد: ۱( شدت انرژی الزم 
برای تولید یک واحد خروجی )یا کار( را کم می کند. 
ولی   )۲ است.  قضیه  مهندسی  قسمت  همان  آن 
عالوه بر آن، چون بهره وری انرژی باال رفته، »قیمت« 
دریافت یک واحد خروجی برای مصرف کننده هم کم 
ارزان  کاالها  سایر  به  نسبت  انرژی  خدمت  می شود، 
شده و در نتیجه تمایل به مصرف »بیش تر« می شود. 
نهایی  تقاضای کاالی  به میزان کشش قیمتی  اثر ۲ 
مصرف کننده بستگی دارد. اگر اثر ۲ بر اثر ۱ غلبه کند، 
حتی مصرف کل انرژی می تواند بیش تر از سابق شود. 
مثال دم دستی آن این است که فرض کنیم گرم کردن 
یک اتاق ۱۰۰۰ تومان در روز هزینه دارد و با این قیمت 
خانواده فقط یک اتاق را گرم می کند. حال با پیاده سازی 
عایق بندی، بهره وری مصرف انرژی خانه را باال می بریم 
و مصرف انرژی را به ۷۰ درصد سابق می رسانیم. حال 
هر اتاق ۷۰۰ تومان برای گرم شدن نیاز دارد و خانواده 
ممکن است ترجیح دهد با قیمت ۷۰۰ تومان دو اتاق 
را گرم کنند )چون گرم کردن هر اتاق به »نسبت« سایر 
مصارف زندگی ارزان تر شده است(. در نتیجه مصرف 

انرژی نسبت به سابق ۱.۴ برابر می شود!
افزایش  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  باید  بنابراین 
نمی تواند  ضرورتا  انرژی،  کارایی  و  انرژی  بهره وری 
منجر به کاهش مصرف انرژی در کل اقتصاد شود و 
اعمال برخی سیاست ها نیز در این خصوص ضروری 
به نظر می رسد. سیاست هایی از جمله محدودیت های 

مقداری.

کارایی: اما یک موضوع مهم دیگر صرفه جویی 

پرونده اصالح الگوی مصرف انرژی
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در مدیریت مصرف برق موثر واقع شد؟
حریت خواه: در اوایل هدفمندسازی یارانه حامل های 
انرژی، ما شاهد کاهش موقتی انرژی الکتریکی مصرفی 
شهروندان بودیم ولی با گذشت زمان این قیمت برای 
مردم عادی شد؛ چراکه قیمت آن در مقایسه با سایر 
نیز  تورم  به  این قیمت نسبت  و  پایین است  حامل ها 

تعدیل نشده است.
جعفرزاده: برای حامل گاز نیز اتفاقی همچون حامل 
برق افتاد؛ یعنی با آزادسازی قیمت حامل ها، در جریان 
کاهش  انرژی  حامل های  مصرف  یارانه  هدفمندی 
موقتی را تجربه کرد و سپس شاهد افزایش مقدار گاز 
مصرفی بودیم. نکته مهم دیگر در بحث صرفه جویی 
در مصرف گاز طبیعی در استان آذربایجان شرقی این 
است که اوج مصرف گاز استان در فصل زمستان و ماه 
بهمن است. در سال گذشته کل گاز مصرفی استان 
40 میلیون مترمکعب بود که 20 میلیون مترمکعب 
آن در بخش خانگی مصرف شده بود، با توجه به اینکه 
دمای متعادل 18-21 درجه در فصل زمستان است، 
درصورتی که شهروندان یک درجه صرفه جویی کنند 
می شود.  صرفه جویی  گاز  مصرف  در  درصد  تقریبا 6 
6 درصد از 20 میلیون مترمکعب، برابر 1.2 میلیون 
مترمکعب می شود. البته باید به بحث فنی هم توجه 
کرد؛ برای مثال متاسفانه تنها 7.2 درصد از بخاری های 
مورد مصرفی شهروندان دارای برچسب A هستند. 14 

درصد آبگرمکن ها دارای برچسب C هستند.

در  که  می دهد  نشان  تجربی  شواهد  کارایی: 
وجود  نهادی  تنظیمات  هم  سردسیر  کشورهای 
دارد و هم شهروندان نیز الگوی مصرف را رعایت 
بافنده شما به عنوان استاد  آقای دکتر  می کنند. 
دانشگاه در رشته مدیریت و نگرش سیستمی چه 
دیدگاهی درباره اصالح الگوی مصرف انرژی دارید؟ 
به نظر می رسد در مسیر اصالح الگوی مصرف در 

جامعه ایرانی تعامل یا دید سیستمی وجود ندارد؟
بافنده: با سالم و عرض تشکر، همکاران و دوستان 
از  تبعیت  به  نیز  بنده  کردند.  اشاره  مهمی  نکات  به 
گرایش و رشته تحصیلی خود سعی می کنم موضوع 
الگوی مصرف انرژی را توضیح دهم. به نظر می رسد، 
اگر  مصرف  الگوی  اصالح  برای  سیاست گذاری  در 
چه دستگاه های اجرایی کارهای قابل تقدیری انجام 
مورد  بین بخشی  تعامل  بین  این  در  اما  می دهند، 
مثال در چند دهه  به عنوان  واقع شده است.  غفلت 
و  بر ساخت  تاکید  بیشتر  ترابری  و  راه  در حوزه  اخیر 
احداث جاده های بین شهری بوده است تا پروژه های 
ریلی و هوایی. این موضوع در کنار تغییر سبک زندگی 
شهروندان و عالقه مندی آن ها به سفر و نیز تسهیل خرید 
مورد  جاده ای  سفرهای  که  است  شده  باعث  خودرو، 
استقبال قرار گیرد. بدیهی است مصرف سوخت های 
فسیلی نیز به تبع افزایش سفرهای جاده ای افزایش 
خواهد یافت؛ به عبارت دیگر، لزوما راه حل مساله انرژی 
همچون  حوزه هایی  در  بلکه  نیست.  انرژی  حوزه  در 
است؛  ترابری  و  در بخش حمل ونقل  سیاست گذاری 
به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی در کشور، بخش نگر 
و تقلیل گرایانه است. به زبان ساده تر، هر بخش بدون 
توجه به سایر بخش ها و تنها با قصد حل مساله خود، 
برنامه ریزی می کند. درحالی که با حل مساله خود شاید 
در حوزه دیگر همچون حوزه انرژی مساله های جدید را 

ایجاد کند.

به مسائل  دید جزیره ای  و  نگرش  یعنی  کارایی: 
داریم؟

باید  و  است  پیچیده ای  مساله  انرژی  بله،  بافنده: 
برای برنامه ریزی درباره انرژی از مدلی جامع استفاده 
کنیم. همچنین در نظریه سیستمی فرض بر این است 
که رفتارها تابعی از ساختارها هستند؛ به عبارت دیگر، 
رفتار مصرفی شهروندان در نتیجه متغیرهای مختلفی 
شکل می گیرد که در تعامل با هم ساختاری پویا را شکل 
داده اند. بر اساس این پیش فرض، درخواست کاهش 
دمای بخاری به اندازه یک درجه از شهروندان و یا تالش 
در  بود.  نخواهد  کارساز  چندان  فرهنگ سازی  برای 
حالی که تمرکز بر سیاست گذاری در بهاء مصرف انرژی 
می تواند رفتار مصرفی شهروندان را بیشتر تحت تاثیر قرار 
دهد. البته بدیهی است سیاست گذاری در این حوزه نیز 
نمی تواند به صورت مجرد و انتزاعی باشد، بلکه بهاء 
مصرف انرژی می بایست متناسب با درآمد سرانه، تورم 

و طبقه اجتماعی و ... باشد.
داشته  پرداختن  اهمیت  شاید  که  دیگری  موضوع 
بر  آن ها  سایه  که  هستند  نیروهایی  به  توجه  باشد، 
تصمیمات مدیران در دستگاههای اجرایی سنگینی 
حوزه ای  تصمیم گیری  حوزه  که  می دانیم  می کند. 
عقالنی و منطقی است؛ اما گاه حوزه های قدرت برای 
کسب یا حفظ قدرت مجبور می شوند از حوزه عقالنی 
هزینه کنند. برخی از پروژه ها شاید می توانست اجرا 
نشود یا به گونه ای دیگر اجرا شود؛ اما فشارهای خارج 
از تصمیمات عقالیی، هزینه اجراء، نگه داری و ... را بر 
گرده این دستگاه های اجرایی تحمیل می کنند؛ مانند 
برخی پروژه های گازرسانی به روستاهای صعب العبور. 
از روش هایی چون بیوگاز استفاده  شاید بهتر می بود 

کرد.
رویه   1393 سال  از  گاز  شرکت  البته  جعفرزاده: 
بدین  است.  کرده  اتخاذ  گازرسانی  در  را  جدیدی 
انعشاب 6  هر  گازرسانی  سرانه  هزینه  اگر  که  صورت 
میلیون باشد، به آن روستا یا منطقه، )از طریق اجرای 
شبکه( گازرسانی می شود و اگر این مبلغ 10 میلیون 
و بیشتر باشد باید از طریق سایر روش ها برای تامین 
انرژی اقدام کرد. حتی در تهران دفتری وجود دارد که 
این گازرسانی را هزینه و فایده می کند. البته طبق بند 
اجرای  منظور  به  بودجه 1393  قانون  تبصره 2  »ق« 
و  گلخانه ای  گازهای  کاهش  بهینه سازی،  طرح های 
کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله 
صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل ونقل عمومی 
و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG با 
اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری 
و تولید خودروهای کم مصرف به وزارت نفت اجازه داده 
می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، 
قرارداد منعقد کند. با استفاده از این قانون، شرکت ملی 
گاز خدمات قابل توجهی به شهروندان ارائه داد. قبل از 

93 به این شکل بود.
شرکت  هستم؛  سیستمی  نگرش  موافق  نیز  بنده 
ملی گاز از محل بند »ق« موتورخانه های مسکونی و 
اداری را مورد هدف قرار داد. طبق محاسبات، پتانسیل 
صرفه جویی در موتورخانه ها 30 درصد است و اگر این 
بهینه سازی صورت گیرد، منافع بسیاری حاصل خواهد 
شد. در حال حاضر، باالی 5937 موتورخانه اداری و 
دولتی و حدود 245 موتورخانه خانگی در استان وجود 

دارد.
اسکندری: ببینید هزینه تمام شده هر کیلووات برق 
در کشور 110 تومان است، در حالی که متوسط تعرفه 
فروش 60 تومان؛ یعنی دولت 50 تومان یارانه پرداخت 

انرژی، مدیریت انرژی در بخش تولید انرژی و برق 
انرژی  تبدیل  تلفات  که  است  آن  واقعیت  است. 
است.  توجه  قابل  توزیع  و  انتقال  نیروگاه ها،  در 
یکی از راه حل ها برای مقابله با این مشکل بحث 
تولید  سیستم های  و  پراکنده  تولید  نیروگاه های 
اسکندری  مهندس  خانم  سرکار  است.  همزمان 
نیروگاه های تولید پراکنده چه مزیت های دیگری 
بر نیروگاه های حررارتی و سیکل-ترکیبی دارند؟ و 
وضعیت استان و کشور از نظر نیروگاه های تولید 

پراکنده چگونه است؟
ماهنامه  از  خودم  نوبه  به  هم  من  اسکندری: 
اقتصادی کارایی به خاطر تشکیل این نشست تقدیر 
بر  جلسه  انتهای  در  که  امیدوارم  و  می کنم  تشکر  و 
دانسته هایمان افزوده شود و جلسه سودمند واقع گردد. 
در صنعت برق نقطه آغاز، تولید انرژی است که این امر 
در نیروگاه ها صورت می گیرد، سپس بحث انتقال و در 
می شوند.  مطرح  مصرف کنندگان  بین  توزیع  نهایت 
جدا  مقوله ای  خودشان  برای  موارد  این  از  کدام  هر 
هستند. در کل، صنعت برق، صنعتی سرمایه بر است. 
ما االن از سال 1382 بازار عمده فروشی برق را داریم 
که فقط شرکت های توزیع برق از آن خرید می کنند. ما 
بورس انرژی برق را داریم که برق به صورت کاال در آن 
خرید و فروش می شود. واقعیت آن است که هم اکنون 
کشورهای توسعه یافته بحث تجدید ساختار بازارها را به 
معنای واقعی کلمه اجرا و ایجاد کرده اند و برق به صورت 

کاال در این کشورها مطرح است.
در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاه ها 37 الی 
نسبت  صورت  به  نیروگاه  راندمان  است.  درصد   38
انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه به انرژی ورودی تعریف 
می شود و هر چه باالتر باشد نشان از کاهش اتالف و 
نیروگاه ها  راندمان  بودن  پایین  دارد.  انرژی  هدررفت 
پیامد جالبی برای کشور ندارد و نشان از هدررفت انرژی 
دارد. عالوه بر تلفات تبدیل، تلفات انتقال نیز وجود 
تولید  نیروگاه های  کردید،  اشاره  که  همانطور  دارد. 
پراکنده بدین منظور ایجاد گردید و گسترش پیدا کرد؛ 
یعنی تولید انرژی الکتریکی در نقطه مصرف در سطح 

ولتاژ 20 کیلوولت و کمتر.

کارایی: یعنی در نیروگاه های تولید پراکنده هم 
تلفات تولید )تبدیل( و هم تلفات انتقال کاهش پیدا 

می کند، یعنی با یک تیر، دو نشان می زنیم.
اسکندری: بله شاید هم بیش از دو نشان می زنیم. 
تولید  انحصار،  از  جلوگیری  و  سرمایه ها  شدن  خرد 
همزمان گرما و سرما و افزایش امنیت عرضه انرژی و 
پدافند غیرعامل از مزایای دیگر واحدهای تولید پراکنده 
می باشد. تولید پراکنده تا 25 مگاوات تعریف شده است 
و راندمان این نیروگاه ها به طور موثر بیش از 80 درصد 
انرژی  عرضه  امنیت  نیز  غیرعامل  پدافند  در  است. 

افزایش می یابد.
 DG واحدهای  تاسیس  متقاضیان  در حال حاضر 
زیاد است. هم چنین متقاضی بهره برداری از انرژی های 
تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و بیوگاز نیز رو به افزایش 
است و حتی شرکت های خارجی از جمله شرکت های 
بخش  این  در  سرمایه گذاری  خواستار  نیز  ترکیه ای 

هستند.

در  پراکنده  تولید  واحد  چند  تاکنون  کارایی: 
استان آذربایجان شرقی احداث شده است؟

اسکندری: تا االن چهار واحد در سطح منطقه شمال 
اینکه  نکته  دارد.  وجود  بهره برداری  سطح  در  غرب 
شرکت برق منطقه ای آذربایجان مسئولیت برق رسانی 

آذربایجان  و  اردبیل  شرقی،  آذربایجان  استان  سه  به 
غربی را به عهده دارد. تا یک ماه دیگر سه واحد دیگر نیز 
اضافه می شوند و کلی متقاضی نیز برای نیروگاه های 
تجدیدپذیر وجود دارد و سیاست شرکت این است که 
این فرآیندها تسهیل شود. همانطور که عرض کردم، 
این حوزه مستعد جذب سرمایه گذاری خارجی است؛ 
بخصوص شرکت های ترکیه ای مصر سرمایه گذاری در 

حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر هستند.

این  به  سوخت رسانی  مشکل  اخیرا  کارایی: 
نیروگاه ها از طرف شرکت ملی گاز مشاهده گردید 
و گویا اجماع نظری درباره این نیروگاه ها در سطح 

فراسازمانی وجود ندارد؟
اسکندری: بله، برخی چالش ها وجود دارد؛ ولی به 
مرور زمان این موارد حل می شوند. واقعیت آن است که 
باید توافق های فراسازمانی در این موارد صورت گیرد، 
چرا که در غیراینصورت امکان دارد سرمایه ها جذب 
بخش های دیگر شوند. به عبارتی، بخش خصوصی به 
دنبال سود است و هر جا حاشیه سود این بخش به خطر 

افتد، سرمایه گذاری انجام نخواهد شد.

کارایی: نکته مهم این است که صرفه جویی در 
حامل برق، بسیار مهم است؛ چرا که در این صورت 
در حامل گاز )یا گازوئیل و مازوت( نیز صرفه جویی 
می شود. در قسمت اصالح الگوی مصرف انرژی 
کینم؟  توجه  مواردی  چه  به  بایستی  الکتریکی 
سیاست های  یا  یابد  افزایش  باید  برق  قیمت  آیا 
غیرقیمتی همچون فرهنگ سازی مورد توجه قرار 

گیرد؟
حریت خواه: با سالم و تشکر به خاطر تشکیل این 
نشست، از نظر بنده مشکل در تعرفه گذاری برق است 
پایین است و  به کشورهای دیگر  ایران نسبت  که در 
تاثیری در رفتار مصرفی ندارد. قیمت تمام شده برق 
این مقدار نیست. ما چیزی حدودی 365 تومان تفاوت 
برق  متوسط  کیلووات  یک  قیمت  به  نسبت  قیمتی 

جهانی داریم.
در خصوص مدیریت پیک بار، برخی سیاست های 
تشویقی توسط وزارت نیرو انجام می شود. در تابستان 
انرژی  مصرف  افزایش  شهریور   15 تا  خرداد   15 از 
الکتریکی، بخصوص در بازه ساعت 12 تا 16 بعدازظهر 
بسیار بیشتر است. شرکت توانیر برای کاهش پیک بار، 
برخی سیاست های تشویقی نیز اعمال کرده است. یک 
نکته اینکه در اثر تجدید ساختار در بازار برق، شرکت برق 
منطقه ای با صنایع سر و کار دارد و شرکت توزیع با بخش 
طرح های  است.  ارتباط  در  اداری  و  تجاری  خانگی، 
کشاورزی  طرح  عملیاتی،  ذخیره  طرح  تعطیالت، 
شده  اتخاذ  منطقه ای  برق  شرکت  توسط  امثالهم  و 
است، در این مواقع پیک بار کاهش می یابد. با توجه 
به تفاهم نامه های منعقده بین شرکت برق منطقه ای 
و صنایع، در زمان پیک بار و تابستان ها، شرکت برق 
منطقه ای از صنایع می خواهد که تقاضای انرژی خود 
را کاهش دهند و در عوض از برخی مشوق ها بهره مند 
گردند. حداقل 15 درصد کاهش بار مورد انتظار است. 
امسال پیک مصرف 8 مرداد بود که از طریق مدیریت 
پیک بار توانستیم مقدار قابل توجهی کاهش بار داشته 
باشیم. خوشبختانه استان ما در اقلیم سردسیر قرار 
دارد و نیاز به سرمایش، کم است؛ که اگر اینطور نبود با 

چالش روبرو می شدیم.

کارایی: به عقیده شما و با توجه به شواهد تجربی، 
آیا سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی 
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جعفرزاده:  
در کشور ما علی رغم پایین بودن قیمت 
گاز طبیعی، مصرف سرانه باالتر است 
و این نشان از فرهنگ مصرف نادرست 
است. در استان آذربایجان شرقی تقریبا 
40 درصد گاز طبیعی در بخش خانگی، 
9 درصد بخش تجاری و 51 درصد در 

بخش صنعت مصرف می شود.

پورمحمد: 
کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی 
به  ملزم  را  ساختمان ها  ساختمان، 
دفترچه انرژی کرده است. بازرس ناظر 
انرژی نیز موظف است در طول مراحل 
ساخت ساختمان از نحوه اجرای مقررات 
مبحث 19 گزارش ارائه کند. هم چنین 
مهندسی  نظام  سازمان  همکاری  با 
ساختمان و سازمان استاندارد، مقدمات 
به  ساختمان  انرژی  برچسب  اجرای 
و  مسکونی  ساختمان های  تفکیک 

غیرمسکونی نیز اتخاذ شده است.

مهرنوش: 
اجرای  از  بعد  که  است  این  واقعیت 
هدفمندی یارانه ها، مصرف بنزین کاهش 
اخیر  سال های  در  ولی  داشت؛  موقتی 
بوده ایم.  بنزین  تقاضای  افزایش  شاهد 
و  سوخت  کارت  که  است  درست 
محدودیت های مقداری موثر است ولی 
سیاست وزارت نفت بر افزایش قیمت 
البته  است.  استوار  انرژی  حامل های 
به نظر من، مشکل اصلی کیفیت پایین 
خودروهای داخلی و انحصار بازار خودرو 

در داخل کشور است. 

اسکندری:  
در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاه ها 
بودن  پایین  الی 38 درصد است.   37
برای  جالبی  پیامد  نیروگاه ها  راندمان 
کشور ندارد و نشان از هدررفت انرژی 

دارد.

حریت خواه: 
در اوایل هدفمندسازی یارانه حامل های 
انرژی  موقتی  ما شاهد کاهش  انرژی، 
الکتریکی مصرفی شهروندان بودیم ولی 
با گذشت زمان این قیمت برای مردم 
عادی شد؛ چراکه قیمت آن در مقایسه 
با سایر حامل ها پایین است و این قیمت 

نسبت به تورم نیز تعدیل نشده است.

بافنده:  
برخی از پروژه ها شاید می توانست اجرا 
نشود یا به گونه ای دیگر اجرا شود؛ اما 
از تصمیمات عقالیی،  فشارهای خارج 
هزینه اجراء، نگهداری و ... را بر گرده 
این دستگاه های اجرایی تحمیل می کنند؛ 
به  گازرسانی  پروژه های  برخی  مانند 

روستاهای صعب العبور.

یکرنگ:
با  انرژی  عرضه  ایران  در  که  زمانی  تا 
قیمت واقعی صورت نگیرد، ما در مورد 
انرژی  صرفه جویی  و  انرژی  نگه داری 

تالش نخواهیم کرد.

پرونده اصالح الگوی مصرف انرژی
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عایدی نصیب کشور می شود؟ مطمئنا این مبلغ قابل 
توجه است و می تواند در جهت خدمت رسانی و افزایش 
رفاه عمومی استفاده شود. در نهایت فرهنگ سازی تا 
زمانی که مساله و موضوع برای مصرف کننده ملموس 

نشود، موثر واقع نخواهد شد.
به  باید  مصرف  الگوی  اصالح  درباره  پورمحمد: 
بومی سازی  و  استاندارد  مصالح  از  استفاده  دنبال 
مصالح و معماری ها باشیم. کمیسیون انرژی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان این موارد را با جدیت دنبال 
می کند. هم چنین کمیسیون انرژی تمام شرکت ها و 
کارخانجات تولیدکننده مصالح ساختمانی را مجاب 
کرده است که برای محصوالت خود تاییدیه از سازمان 
استاندارد بگیرند و کیفیت خود را براساس معیارهای 
موجود ارتقاء دهند. فقط باید به این نکته توجه کنیم که 

صرفا طراحی نیست بلکه اجرا و نظارت نیز مهم است.
در سال های گذشته بهینه سازی مصرف انرژی در 
ساختمان ها جدی در نظر گرفته نمی شد ولی به مرور 
زمان این موارد جدی گرفته می شود و بدون شک رفته 
رفته وضع بهبود خواهد یافت؛ چون مقدمات نهادی 

مناسبی در این خصوص مقرر شده است.
بافنده: آیا این امکان وجود دارد ساختمان هایی که 
اصول بهینه سازی مصرف انرژی را رعایت کرده اند، به 

قیمت باالتری خرید و فروش شوند؟
ملک  شناسنامه های  در  بله.  پورمحمد: 
ساختمان های جدید قسمت رده انرژی وجود دارد که 
می توان با استناد به آن قیمت گذاری را افزایش داد. 
نکته آخر اینکه برای تحقق اصالح الگوی مصرف انرژی 
باید یک تعامل بین تمامی بخش ها وجود داشته باشد، 
دید سیستمی وجود داشته باشد؛ برای مثال ما نباید 
تصمیمی بگیریم که شرکت گاز را دچار مشکل کند و 
بالعکس. من پیشنهاد می کنم در سطح استان، شورای 
راهبردی انرژی تشکیل شود و این شورا این هماهنگی و 

وحدت رویه را برقرار کند.
مهرنوش: در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در 
بخش حمل ونقل )هم قسمت رانندگی و حمل بار و هم 
ساخت خودروها( باید ترکیبی از سیاست های قیمتی 
و غیرقیمتی اتخاذ شود؛ اما به نظر من افزایش قیمت 
حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است، ما باید به قیمت 
تمام شده، عرضه سوخت کنیم چرا که در غیر اینصورت 
قاچاق نیز اتفاق می افتد. محدودیت های مقداری مثل 
کارت سوخت، مدیریت سفر و جایگزینی بین سوخت ها 
نیز از دیگر سیاست ها هستند که باید مورد توجه قرار 
حامل های  قیمت  واقعی سازی  از  بعد  البته  گیرند! 
انرژی. مبحث مهم دیگر به نظر من ارتقاء تکنولوژیکی 
است. واقعیت آن است که خودروهای ما به طور متوسط 

3 تا 4 برابر استانداردهای رایج اروپا به ازای 100 کیلومتر 
مصرف می کنند )جدا از بحث ایمنی( و این یک هشدار 
داخلی  انحصاری  خودروسازی  شرکت های  برای 
است. اکنون هدف گذاری کشورهای توسعه به سمت 
خودروهای هیبریدی است و تا سال 2030 می خواهند 

50 درصد خودروهای خود را هیبریدی باشد.

کارایی: وضعیت قاچاق سوخت در استان چگونه 
است؟

مهرنوش: ببینید تا زمانی که بین ما و کشورهای 
همسایه تفاوت قیمت حامل های انرژی وجود داشته 
باشد، قاچاق حتما وجود خواهد داشت. شاید شدت 
آن طی دوره ها و سال های مختلف متفاوت باشد. در 
حال حاضر بیشترین تفاوت قیمتی در نفت، گاز و بنزین 
است. علی رغم اینکه بعد از کاهش جهانی قیمت نفت 

خام، قاچاق کاهش پیدا کرده است.
بودجه  قانون  تبصره 2  »ق«  بند  البته  جعفرزاده: 
موثری  سیاست  سوخت  قاچاق  کاهش  برای   1393
از  این بند صنایعی که  را پیش بینی کرده بود. طبق 
تسهیالت  از  می کردند  استفاده  نفتی  فرآورده های 
گاز  حامل  با  را  خود  سوخت  تا  می شدند  برخوردار 
طبیعی و گاز مایع جایگزین کنند و به مرور زمان سهمیه 
سوخت فرآورده های نفتی آن ها قطع می شد و این یک 
سیاست موثر بود. تا جایی که بنده اطالع دارم استان 
خصوص  این  در  بهتری  عملکرد  شرقی  آذربایجان 

داشت و جزء استان های پیش رو بود.
نام  به  دارد  روانشناسی وجود  در  نظریه ای  بافنده: 
نظریه انتظار. مطابق این نظریه فرد رفتاری را از خود 
نشان می دهد که انتظار دارد نتایج آن رفتار نفعی را 
او  عاید وی کند. طبق این نظر اگر فرد بداند تالش 
بهبود  برابر  در  و  بهبود عملکرد خواهد شد  به  منجر 
عملکرد پاداشی دریافت خواهد کرد و آن پاداش ارزش 
آن تالش را دارد، حتما تالش خواهد کرد. در صورتی 
که یکی از شروط محقق نشود، فرد تالشی برای بهبود 
عملکرد انجام نخواهد داد. چرا باید شهروند تالش کند 
تا مصرف انرژی خود را بهینه کند؟ اگر در مقابل این 
عامل پاداشی دریافت نکند و آن پاداش نیز از نظر مهم 
نباشد، انتظار بهبود رفتار مصرفی را نباید از شهروند 
داشته باشیم. خاموش کردن یا روشن کردن یک المپ 
می بایست تاثیر معناداری در منافع حاصل از آن برای 
شهروند داشته باشد وگرنه به نظر می رسد تغییر رفتار، 
زمانی که سهل الوصول  تا  انرژی  بود.  سخت خواهد 
است، مدیریت مصرف آن بی معنی است. مدیریت در 
زمان وفور و ارزانی معموال ضرورت نمی یابد. مصداق 
بارز آن به حاشیه رانده شدن برنامه ریزی در دورانی است 

که نفت به صورت قابل توجهی گران شده بود. پس از 
و صاحبان  احتماال شهروندان  این موضوع است که 
کسب وکارها به دنبال یافتن راه کارهایی برای افزایش 
بود.  خواهند  آن  مصرف  مدیریت  و  انرژی  بهره وری 
برای مدیریت  دنیا  در  زیادی  تجربه های  خوشبختانه 
و  شده  بومی سازی  می تواند  که  دارد  وجود  انرژی 
مورد استفاده قرار گیرد. بیان خاطره ای در این ارتباط 
شاید مفید باشد. چند صباحی بعد از اجرای قانون 
هدفمندسازی یارانه ها بود. در یکی از کارخانه ها مشاور 
را  تهدیدها  و  فرصت ها  بودم.  استراتژیک  برنامه ریزی 
که بررسی می کردیم، نکته جالبی مطرح شد. هزینه 
مصرف انرژی قبل از هدفمندسازی یارانه ها به عنوان 
یک فرصت در برنامه استراتژیک گنجانده شده بود اما 
بعد از هدفمندی این موضوع تحت عنوان تهدید وارد 
تاثیر  که  چرا  شد.  استراتژیک  برنامه ریزی  مدل های 
معناداری روی قیمت تمام شده داشت. بدین صورت 
مدیریت انرژی در این سازمان به عنوان یک ضرورت 

وارد مباحث استراتژیک شد.
و البته نگرش و تفکر سیستمی را نیز نباید فراموش 
کرد. انرژی مساله چندوجهی و پیچیده است. چه بسا 
افزایش بهره وری در یک حوزه از مصرف انرژی، کاهش 
بهره وری در حوزه دیگر انرژی را سبب شود. شاید بهتر 
باشد از واژه ایمرژی )EMERGY( به جای واژه انرژی 
)ENERGY( استفاده شود. ایمرژی به معنای میزان 
از هر  انرژی  واحد محصول است.  در  انرژی مصرفی 
نوعش. کل مصرف انرژی می بایست بهینه شود. الزمه 
این کار نگاه کل گرایانه به مفهوم انرژی و بهره وری آن 

است.
به  ما  فعلی  مشکالت  از  برخی  ببینید  یکرنگ: 
خصوص در بخش صنایع بدین خاطر است که ما در 
بهاء  و  اهمیت  توسعه  و  تحقیق  به  گذشته  سال های 
نداده ایم و اکنون هزینه آن را پرداخت می کنیم؛ چرا که 
محصوالت عمده صنایع ما با محصوالت مشابه خارجی 
دارای قدرت رقابت نیستند. همین مساله امروز برای 
صرفه جویی  به  ما  امروز  اگر  است.  مطرح  نیز  انرژی 
انرژی، بهینه سازی انرژی و اصالح الگوی مصرف انرژی 
توجه نکنیم بدون شک در آینده دچار مشکل و بحران 
می شویم و این اصال عقالنی نیست. نباید وفور منابع 

انرژی ما را فریب بدهد و ما از دنیا عقب بمانیم.
جعفرزاده: ضمن تشکر از تمامی همکاران که واقعا 
به نکات مفیدی اشاره کردند، ببینید در حال حاضر گاز 
طبیعی پرمصرف ترین حامل در بین حامل های انرژی 
می باشد و بنابراین باید در صرفه جویی در اولویت قرار 
گیرد. در حال حاضر در دنیا متوسط پرت گاز حدود 
2 درصد است، در حالی که این مقدار برای کشور ما 
حدود 6 درصد است. با در نظر گرفتن اینکه در سال 
مصارف  و  نهایی  )مصارف  گاز  مصرف  جمع   1393
بخش انرژی( در کشور حدود 173 میلیارد مترمکعب 
اگر  که  است  توجه  قابل  مقدار  این  درصد   4 بود، 
صادر شود منابع حاصل از آن می تواند در رونق دیگر 
بخش های اقتصادی نقش مهمی را ایفا کند. همانطور 
مهم  عامل  سه  صرفه جویی  بحث  در  کردم  اشاره  که 
فنی، فرهنگی و اقتصادی مطرح هستند. ما در قدم 
اول باید واقعی سازی قیمت حامل های انرژی را جدی 
بگیریم ولی در ادامه می بایست به عوامل فنی و ارتقاء 
تکنولوژیکی و امثالهم توجه کنیم. هم چنین این اعتماد 
را هم باید در بین شهروندان ایجادکنیم که اگر آن ها 

صرفه جویی کنند از منافع آن برخوردار می شوند.

کارایی: تیم کارایی از کلیه کارشناسان حاضر در 
نشست هم اندیشی تقدیر و تشکر می کند.

هزار  الی 16  سرانه 8  صورت  به  ایرانی  هر  می کند. 
تومان هزینه برق می پردازد، که این مبلغ در مقایسه با 
هزینه سرانه اینترنت بسیار پایین و ناچیز است. منظورم 
این است که به چشم نمی آید. با موعظه و پند و اندرز 
نمی شود سراغ اصالح الگوی مصرف رفت؛ برق خدمت 

نیست و این دید باید عوض شود!

کارایی: یعنی به نظر شما باید یک تغییر نگرش در 
سطح کالن نسبت به برق و عرضه انرژی صورت 
گیرد، و به این موارد به صورت کاال نگریسته شود 
و  نمودارهای عرضه  و  بازار  که  کاالیی  نه خدمت. 

تقاضای مختص خود را دارد.
اسکندری: بله. اگر قیمت برق واقعی باشد، خیلی 
از مسائل خودبخود حل می شوند. سرمایه گذاری ها 
توجیه اقتصادی پیدا می کنند، خرید وسایل کارا بیشتر 
می شود و شهروندان اقدام به دوجداره کردن پنجره ها 
می کنند. شما کشور ترکیه را در نظر بگیرید. در پشت 
بام هر خانه سلول های خورشیدی وجود دارد که برق 
پاک تولید می کند. این بدان دلیل است که آنجا برق 
واقعا گران است. در ایران شرکت های توزیع در جهت 
تشویق شهروندان به انرژی های خورشیدی، اقدام به 
برای خرید  وام بالعوض  تومان  میلیون  پنج  پرداخت 
سلول های های خورشیدی کردند که هزینه تمام شده 
آن 10 میلیون تومان بود، جدا از بحث های تبلیغاتی، 
این سیاست شهروندان را به اندازه کافی تشویق به خرید 
سلول خورشیدی نکرد؛ چون قیمت برق ارزان است و 

برخی نااطمینانی ها نیز در این باره وجود دارد.

کارایی: البته پیگیری اصالح الگوی مصرف انرژی 
تنها از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی نیز 
برخی مشکالت را برای اقتصاد به وجود می آورد. 
ایجاد تورم و به هم خوردن قیمت نسبی کاالها و از 
همه مهم تر اینکه کشش قیمتی کمتر از واحد است 
و انرژی یک کاالی ضروری است و نمی شود از سبد 

خانوار حذف کرد و یا مقدارش را خیلی کاهش داد.
حریت خواه: من طرفدار سیاست های قیمتی هستم 
و تاکید می کنم که قیمت تمام شده برق این مقدار 
نیست. قیمت برق اگر واقعی باشد شهروندان هنگام 
خرید کاالها و وسایل خانگی به برچسب انرژی دقت 
می کنند و سعی می کنند که برچسب A یا A+ را انتخاب 
کنند. مصرف برق روند افزایشی دارد و درصورتی که 
صنایع در تابستان با ما همکاری نکنند، 100 درصد 
خاموشی خواهیم داشت. امسال میزان مصرف کل 
برق، خیلی بیش تر از میزان پیش بینی های انجام شده 
بود. سال قبل در روز پیک، 52 هزارمگاوات بود و امسال 

نیاز مصرف کل کشور بیش از 55 هزار مگاوات بود.
با حداکثر ظرفیت  ما  اگر صنایع  اینکه  دیگر  نکته 
کار کنند و از رکود خارج شوند به احتمال زیاد ما قادر 
به تامین برق مورد تقاضای آن ها نخواهیم بود الجرم 

خاموشی را تجربه خواهیم کرد.
اصالح  و  جویی  صرفه  از  منظور  البته  اسکندری: 
الگوی مصرف، »کم مصرف کردن« نیست بلکه درست 
انرژی  اتفاقا هر چقدر تقاضای  مصرف کردن است؛ 
صورت گیرد، ما باید عرضه را بیشتر کنیم ولی به قیمت 
تمام شده و در قبال دریافت هزینه. در قبال هزینه واقعی 
و قیمت واقعی، تقاضای انرژی هر چه قدر بیشتر باشد 
ما ملزم به تامین آن هستیم. در ساعات پیک باید قیمت 
انرژی الکتریکی افزایش یابد و مصرف انرژی کنترل 
شود، یعنی با قیمت های متفاوت در ساعات پیک روبرو 

باشیم.

کارایی: یکی از بازیگران اصلی صرفه جویی انرژی، 
شرکت های خدمات انرژی است. شرکت خدمات 
انرژی شرکتی از نوع خدماتی مهندسی که در کلیه 
بخش های مصرف کننده انرژی، طرح های مرتبط با 
بهبود کارایی انرژی را طراحی، اجرا و تامین مالی 
از  مشخصی  سطح  حصول  تضمین  با  و  می کند 
پروژه،  مخاطرات  گرفتن  برعهده  و  انرژی  کارایی 
تامین  انرژی  صرفه جویی  محل  از  را  خود  سهم 
می کند. سوال این است که در عمل این شرکت ها تا 
چه حد در استان و کشور مورد توجه قرار گرفته اند 
و چقدر موثر واقع شده اند؟ چه چالش هایی پیش 

روی این شرکت ها وجود دارد؟
حقیقتا همکاران و کارشناسان حاضر در  یکرنگ: 
نشست، مطالب مفید و سودمندی را ذکر کردند و ما 
بسیاری از این موارد را به صورت مشاهده مشارکتی 
تجربه کرده ایم؛ چون طبیعت شغل ما طوری است که 
با صنایع به طور مستقیم درگیر هستیم. آقای مهندس 
جعفرزاده و بقیه دوستان پایین بودن و ارزان بودن نسبی 
قیمت را عامل اتالف و هدررفت انرژی مطرح کردند که 
این یک حقیقت است. پایین بودن قیمت انرژی باعث 
می شود بازگشت سرمایه تکنولوژی های صرفه جویی 
تصمیم گیری  نیز  این  و  شود  کند  عایق بندی  و 
قرار  تاثیر  تحت  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
قصد  کسی  ترکیه  کشور  در  اگر  مثال  برای  می دهد. 
انرژی داشته  و ممیزی  سرمایه گذاری در عایق بندی 
حالی  در  برمی گردد؛  سرمایه اش  ماه   6 طی  باشد، 
که در ایران دوره بازگشت سرمایه 18 ماه است؛ و این 
موضوع یکی از پیامدهای ارزان بودن و سطح قیمت 
پایین حامل های انرژی در کشور ما است. حاال در آلمان 
این امر سریع تر از ترکیه است، چون قیمت برق در آلمان 

گران تر از ترکیه است.
از  استقبالی  ایران  در  می شود  باعث  عامل  این 
بهینه سازی انرژی و عایق بندی صورت نگیرد و حتی 
میزان آن کمتر از سایر کشورها است. در ایران نگرش 
و باوری مبنی بر گران بودن انرژی مطرح نیست و با 
این باور جامعه ما تشکیل شده است و تا حدودی به 
تعادل رسیده است. تا زمانی که در ایران عرضه انرژی با 
قیمت واقعی صورت نگیرد، ما در مورد نگه داری انرژی و 
صرفه جویی انرژی تالش نخواهیم کرد. من این موضوع 
را شخصا تجربه کردم؛ تابستان امسال کولر ما خراب 
شده بود و من یک کولر با برچسب انرژی A++ خریدم 
ولی بعدا متوجه شدم که با توجه به قیمت موجود برق 6 
سال طول می کشد تا بازگشت سرمایه اتفاق بیفتد، در 

حالی که کولر دیگر یک سوم کولر فعلی قیمت داشت.

ایران درگیر یک تورم  کارایی: متاسفانه اقتصاد 
ساختاری افسار گسیخته است که با افزایش قیمت 
صورت  به  نسبی  قیمت های  انرژی،  حامل های 
غیرمتوازن به هم می خورند. در بعضی از موارد نیز 
کارخانجات قادر به ارتقاء تکنولوژیکی نیستند و این 
نیز منجر به تعطیلی آن ها شده است. برای مثال 
یارانه  هدفمندی  از  بعد  آجرپزی  کوره های  برخی 

حامل های انرژی با این وضعیت مواجه شدند.
یکرنگ: ما در یکی از پروژه ها وضعیتی را مشاهده 
کردیم که چندان جالب نبود؛ مدیر واحد صرفا جهت 
رفع تکلیف، لوله های گرمایشی را با مواد غیراستاندارد 
جهت  در  خوبی  وضعیت  این  بود.  کرده  عایق بندی 
اصالح الگوی مصرف انرژی نیست. این نشان می دهد 
آن  برای  عایق بندی  و  بهینه سازی  موضوع  اصال  که 
مدیر مهم نیست. یا در پروژه ای مدیر کارخانه خواستار 
عایق بندی بود، نه برای اینکه هزینه مصرف انرژی اش 
کاهش یابد، بلکه به این خاطر که اتالف گرما از کوره 
منجر به کاهش کیفیت محصول کارخانه می شد؛ و 
کاهش  محصول  کیفیت  اگر  کردند  اذعان  نیز  آن ها 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  فکر  به  اصال  نمی یافت 

نبودیم.

اصالح  اصلی  راه حل  شما  نظر  به  پس  کارایی: 
الگوی مصرف انرژی در جامعه، واقعی سازی قیمت 
حامل های انرژی است و شما طرفدار سیاست های 

قیمتی هستید؟
الزم  شرط  قیمتی  سیاست های  بله.  یکرنگ: 
که  وقتی  تا  است.  انرژی  صرفه جویی  و  بهینه سازی 
عرضه انرژی به قیمت تمام شده صورت نگیرد، صحبت 

درباره »درست مصرف کردن انرژی« عقالنی نیست.

کارایی: با تشکر از تمامی کارشناسان و اساتید 
الگوی  اصالح  درباره  سخن  جلسه،  در  حاضر 
مصرف انرژی بسیار است اما زمان محدود. لطفا 
راهبری  نکات  و  جمع بندی  را  خود  صحبت های 

مورد نظر را بفرمایید.
اسکندری: نباید به عرضه انرژی به صورت خدمت 
انرژی  باید  انرژی  صرفه جویی  برای  شود.  نگریسته 
به قیمت تمام شده عرضه شود. قبول دارم که مردم 
مساله  این  برای  باید  ولی  دارند  اقتصادی  مشکالت 
راه حل دیگری اتخاذ شود. درست است که ما نفت و 
گاز داریم ولی نباید این باعث اتالف و اسراف انرژی در 
کشور بشود. استخراج، انتقال و تولید برق هزینه دارد. 
این موارد باید در قیمت گذاری لحاظ گردند. ببینید ما 
اگر این مقدار گاز و یا برق اتالفی را صادر کنیم چقدر 
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مشخص  طور  به  صنعتی  مدیریت  سازمان 
مدیریت  ملی  »جایزه  رویداد  برگزاری  ِقَبل  از 
انرژی« به دنبال تحقق چه اهدافی است؟ به 

عبارت دیگر، رسالت این رویداد چیست؟
◄  هدف اصلی از برگزاری این جایزه »توسعه 
است.  بوده  انرژی«  مصرف  مدیریت  فرهنگ 
معرفی  با  تا  است  این  بر  سعی  بهتر  عبارت  به 
سازمان ها و شرکت ها و یا متخصصینی که اقدامات 
مصرف  کاهش  و  مدیریت  زمینه  در  را  شاخصی 
از  قدردانی  برای  را  زمینه  داده اند،  انجام  انرژی 
است  راهی  جایزه  این  برگزاری  آورد.  فراهم  آنان 
انرژی«،  دانستن  »ارزشمند  موضوع  طرح  برای 
امری که به نظر می رسد چه در سطح سازمانی و 
چه در سطح فردی نیاز به توجه مبرم دارد. ایجاد 
یک فضای رقابتی می تواند انگیزه الزم را برای این 

منظور فراهم نماید.

مدیریت  ملی  »جایزه  برگزاری  مکانیزم 
انرژی« چگونه است؟ چه گروهی مجوز ورود 
اعطای  و  رتبه بندی  دارند؟  را  رویداد  این  به 

جایزه بر چه اساسی صورت می گیرد؟
برگزار  سالیانه  صورت  به  جایزه  این     ◄
قرار  جایزه،  این  در  شرکت  اول  اصل  می گردد. 
داشتن در حیطه شمول این جایزه که بر اساس 
به  و  بوده  معیار مصرف می باشد،  استانداردهای 
معیارهای مصرف  با  تطابق  اصل،  دومین  عنوان 
تدوین شده،  استانداردهای  اساس  بر  انرژی 
می باشد. به عبارت بهتر، متقاضیان شرکت در این 
جایزه بایستی در ابتدا پای بندی خود را به سطح 
در  قانون  عنوان  به  که  تعریف شده  مصرف  معیار 

این خصوص مطرح می باشد، اثبات نماید.
متقاضیان،  سوی  از  موضوع  این  اثبات  از  پس 
مربوطه  شده  طراحی  سامانه  در  آنان  نام  ثبت 
صورت گرفته و بر اساس الگوی جایزه مورد ارزیابی 
قرار می گیرند. امتیازات کسب شده بر همین مبنا 
متقاضیان  نهایی  رتبه  مشخص کننده  نهایت  در 
امتیازی  سطوح  اساس  بر  نیز  جوایز  می باشد. 
و  نقره ای  و  طالیی  سطح  سه  در  و  شده  تعریف 
برنزی اعطاء می گردد. در کنار این جوایز اصلی، 
بخش های  زیرمجموعه  برای  نیز  گواهینامه هایی 
از  همچنین  و  شده  گرفته  نظر  در  جایزه  الگوی 

مدیران انرژی برتر نیز تقدیر به عمل می آید.

به زودی شاهد برگزاری سومین دوره »جایزه 
از  لطفا  بود.  خواهیم  انرژی«  مدیریت  ملی 
این جایزه  عمده دستاوردهای دو دوره سابق 

بفرمایید.
◄   دستاوردهای برگزاری این جایزه را می توان 

به دو دسته تقسیم نمود:
در  مستقیما  که  است  موضوعاتی  دسته  یک 
ارتباط با متقاضیان قرار دارد. در این مورد می توان 
یک  ارائه  که  جایزه  این  دستاورد  اصلی ترین  به 

انرژی  زمینه  در  موجود  شرایط  از  جامع  گزارش 
و مصرف در سازمان مربوطه و نیز پیشنهادهایی 
)که  ارزیابی  تیم  توسط  که  می باشد  بهبود  برای 
انتخاب  انرژی  زمینه  در  متخصص  افراد  بین  از 
گردیده اند( تدوین می گردد. این گزارش می تواند 
بهبود  جهت  در  متقاضیان  به  شایانی  کمک 
راه کارهای  نیز  و  نموده  انرژی  مدیریت  سیستم 
ارائه  انرژی  مصرف  میزان  کاهش  برای  را  عملی 

نماید.
از سوی دیگر معرفی متقاضی در سطوح مختلف 
امری  متقاضیان  از  بسیاری  برای  نیز  امتیازی 
بازارهای  حساسیت  به  توجه  با  و  بوده  ارزشمند 
انرژی بر و نیز  مصرف به ویژه در مورد محصوالت 
ذی نفعان  سایر  و  ناظر  سازمان های  حساسیت 
امر  این  انرژی،  مصرف  میزان  موضوع  به  نسبت 
ذی نفعان  با  متقاضی  روابط  توسعه  به  می تواند 

مختلف و نیز توسعه بازارهای فروش منجر شود.
درصورتی که  می تواند  متقاضی  این  بر  عالوه 
امتیاز مناسبی در این جایزه کسب نماید از امتیاز 
انرژی  مصرف  کاهش  طرح های  بررسی  اولویت 
الکتریکی در ارتباط با ساتبا )سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق( بهره مند گردد.

دسته دیگر از موضوعاتی که می توان به عنوان 
اشاره  آن  به  کالن  سطح  در  جایزه  این  دستاورد 
نمود، ارتقاء سطح توجه عمومی به موضوع انرژی 
و توجه گروه های متخصص در زمینه های مرتبط 
نسبت به موضوع و توسعه این فرهنگ می باشد. 
به  می تواند  آگاهی ها  سطح  ارتقاء  و  توسعه  این 
ارتقاء  مانند  موضوعات  این  علمی  سطح  ارتقاء 
سطح اجرای استانداردهای معیار مصرف و حتی 
و  استانداردها  این  نمودن  عملیاتی تر  و  بازنگری 

یا ارتقاء سطح عملکرد شرکت های بازرس انرژی 
مهندسی  خدمات  ارائه کننده  شرکت های  نیز  و 

گردد.

مدیریت  ملی  »جایزه  برگزاری  برنامه  در 
مشارکت کنندگان  برای  انگیزه ای  چه  انرژی« 
متصور شده است؟ به عبارت بهتر، حاضران 
و به خصوص برندگان این جایزه از چه مزایایی 

نسبت به سایرین برخوردار خواهند بود؟
متقاضیان  گردید،  اشاره  که  همان گونه    ◄
این جایزه و شرکت کنندگان در این فرآیند، ضمن 
انرژی  مصرف  مدیریت  موضوع  در  اعتبار  کسب 
قوانین  تدوین کننده  مراکز  و  سازمان ها  بین  در 
مرتبط و حمایتی، به صورت مشخص می توانند از 
حمایت های تسهیالت مالی ساتبا استفاده نموده 
کارشناسی  مختلف  جلسات  در  شرکت  با  نیز  و 
محدوده  نهایی،  همایش  نیز  و  شده  برنامه ریزی 
تجربیات  از  و  نموده  گسترده تر  را  خود  ارتباطی 

مشابه مطلع شده و از آن بهره مند گردند.

قطعا شروع هر کاری با برخی چالش ها همراه 
این  اجرایی  دبیر  عنوان  به  شما  بود.  خواهد 
ملی  »جایزه  که  چالش هایی  از  لطفا  رویداد، 
مدیریت انرژی« در طی کردن مسیر خود با آن 
مواجه بوده است بفرمایید. و به نظر شما چه 
افراد، نهادها و سازمان هایی می توانند در رفع 

این موانع و چالش ها به شما کمک کنند؟
◄   اصلی ترین چالش در این خصوص مشکل 
فرهنگی موجود در بی ارزش دانستن انرژی است. 
به طور کلی انرژی و منابع آن فارغ از هر نوع روند 
قیمت گذاری در ایران و موضوعات مالی مرتبط، 
نمی شود.  تلقی  ارزشمند  موضوع  یا  و  منبع  یک 
در  هم  و  خرد  و  فردی  سطح  در  هم  موضوع  این 
سطح کالن وجود دارد. بنابراین هیچ نوع حمایت 
گسترده و ادامه دار و حتی معنی داری از اشخاص 
و یا شرکت ها و سازمان هایی که به نوعی به موضوع 
انرژی اهمیت داده و در جهت کاهش مصرف خود 

اقدام می نمایند انجام نمی پذیرد.
نهادهای  و  سازمان ها  سوی  از  توجه  عدم  این 
این  در  حضور  انگیزه  که  گردیده  باعث  مرتبط 
حمایت  نیز  و  نبوده  قدرتمند  انگیزه ای  جایزه، 
قانونی مشخصی نیز در ارتباط با موضوع به وجود 

نیاید.
تعرفه های  نوعی  به  بتواند  که  قوانینی  تدوین 
از  را  خود  مصرف  که  شرکت هایی  برای  تشویقی 
منابع انرژی کاهش دهند، ایجاد نماید و یا نوعی 
برگزیدگان  به  نسبت  اعتناء  قابل  مالی  حمایت 
این  به  مشخصی  بودجه  تخصیص  و  جایزه  این 
موضوع می تواند بسیار اثربخش باشد. این جایزه 
است؛  مطرح   Award نوعی  عنوان  به  هم اکنون 
به  مالی  منابع  تخصیص  با  می توان  درحالی که 
این موضوع و اعطاء جوایز مالی، آن را به عنوان 

گفت وگوی کارایی با سهیل میزانی دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی

انرژی به یک کاالی پست و بی ارزش تبدیل شده است
Prize مطرح نموده و انگیزه حضور را به صورت 
مورد  این  در  داد.  افزایش  قابل مالحظه ای 
می توان اشاره ای به جوایز مشابه در منطقه که 
می گردد،  برگزار  دولت ها  فوق العاده  حمایت  با 
داشت که بررسی جزئی آن ها خارج از موضوع 

این سوال است.

تحلیل تجربه-یافت شما درباره موانع پیش 
انرژی در جامعه  الگوی مصرف  روی اصالح 

ایرانی چیست؟
انواع  در  انرژی  قیمت  بودن  پایین     ◄
حامل های آن در ایران به ویژه با توجه به سطح 
تورم موجود و افزایش قیمت سایر اقالم و ثابت 
شده  باعث  زمان  مرور  به  انرژی  قیمت  بودن 
به  بلکه  تنها گران تر نشده  نه  انرژی  حامل های 
مرور ارزان تر شوند. این موضوع در نهایت باعث 
شده است که انرژی هرچه بیشتر به یک کاالی 

پست و بی ارزش تبدیل شود.
کاهش  به  می تواند  قیمت  افزایش  آیا  اما 
نیز  این خصوص  در  پاسخ  مصرف منجر شود؟ 
آنچه  است.  منفی  گذشته  تجربیات  به  توجه  با 
توجه شود یک  آن  به  بایستی  زمینه  این  در  که 
قیمت  متناسب سازی  مورد  در  جامع  سیاست 
صورت  به  مصرف،  کاهش  اقدامات  با  انرژی 
هم زمان است. به عبارت بهتر بایستی امکاناتی 
برای کاهش مصرف انرژی فراهم نموده و در کنار 
آن افزایش قیمت حامل های انرژی را نیز لحاظ 
نمود. به عنوان مثال می توان به ارائه تسهیالتی 
ساختمان ها  در  انرژی  مصرف  کاهش  برای 
سوخت،  قیمت  افزایش  عین  در  یا  کرد.  اشاره 
تسهیالت خرید خودروهای با مصرف پایین و یا 

هیبرید ارائه کرد.
عدم همگامی این دو مقوله، نشان داده است 
که افزایش قیمت حامل های انرژی بدون تغییر 
در زیرساخت مصرف، به صورت بسیار مقطعی 
و کوتاه مدت، کاهش مصرف را به دنبال داشته 
تقاضای  انباشت  با  مواردی  در  حتی  و  باشد 
سوخت برای فعالیت هایی که به صورت مقطعی 
را  آینده رشد فوق العاده ای  متوقف شده اند، در 
از  نامتناسبی  الگوی  و  نموده  ایجاد  مصرف  در 

میزان مصرف را باعث شده است.
سوخت  حامل های  قیمت  مورد  در  البته 
می بایست بررسی جامعی صورت گیرد. بررسی 
تجربیات گذشته در کشور، اعم از تجربیات موفق 
و یا ناموفق نیز به عنوان اصلی ترین تمرکز در این 

مطالعه لحاظ گردد.

در  که  هست  سخنی  اگر  پایان،  در  لطفا 
قالب سواالت مطروحه امکان اشاره به آن ها 
وجود نداشت اما طرح آن را برای مخاطبان 
الگوی  »اصالح  پرونده  قالب  در  کارایی 
مصرف انرژی« ارزشمند می دانید، بفرمایید.

◄   سوال اصلی می تواند طرح این موضوع 
باشد که یک فرد عادی از جامعه در چه شرایطی 
حامل های  از  خود  مصرف  کاهش  به  حاضر 
انرژی خواهد بود یا چرا حامل انرژی برای هیچ 

کس ارزشمند نیست؟
یک سوال عام و خیلی ساده می تواند این باشد 
که اگر قرار است یک لیوان چای بخوریم، باید 

چند لیوان آب را بجوشانیم؟؟!!
مشخص کننده  بتواند  سوال  این  پاسخ  شاید 

دیدگاه افراد جامعه نسبت به انرژی باشد.
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به طور کلی در ارتباط با ماموریت شرکت توزیع 
نیروی برق و اهداف و وظایف آن بفرمایید.

◄ طبق اساسنامه موضوع فعالیت شرکت ایجاد، 
توسعه، بهینه سازی، خرید شبکه و تاسیسات توزیع 
صورت  در  و  شرکت  فعالیت  حوزه  در  برق  نیروی 
نیاز با اخذ مجوزهای الزم در سایر مناطق، راهبری 
و  مصرف  بار  مدیریت  برق،  توزیع  شبکه  پایش  و 
و  مشترکین  به  خدمات  ارائه  برق،  انرژی  تقاضای 
فراهم نمودن امکانات الزم برای قبول تقاضای جدید 
و واگذاری اشتراک و یا تغییر ظرفیت اشتراک های 
موجود در حوزه فعالیت شرکت؛ این شرکت در پی 
تامین برق مطمئن با حداقل خاموشی، تلفات انرژی 
برای  نو  تکنولوژی های  از  استفاده  با  هم چنین  و 

مشترکین است.

برق  صنعت  ساختار  تجدید  مورد  در  لطفا 
توضیح دهید و اینکه با تجدید ساختار، وظیفه 
خواهد  شرکت  کدام  عهده  بر  انرژی  مدیریت 
بود؟ توزیع، برق منطقه ای و یا قسمت تولید؟ آیا 
تجدید ساختار می تواند به بهینه سازی انرژی در 

داخل صنعت برق منتهی شود؟
◄  هر یک از شرکت های موجود و یا شرکت های 
گردد  ایجاد  ساختار  اصالح  با  احتماال  که  آتی 
مسئولیت  سازمانی،  وظایف  و  فعالیتی  حوزه  در 
داشت.  خواهد  و  دارد  عهده  به  را  انرژی  مدیریت 
ساختار موجود و یا تجدید ساختار در هر مقطع از 
در  بهینه سازی  موجب  نمی تواند  تنهایی  به  زمان 
اینکه در کنار ساختار،  برای  باشد.  انرژی  مصرف 
نیروی  قوی،  مدیریت  جمله  از  متعددی  عوامل 
انسانی توانمند، دسترسی به موقع به منابع مالی 
موردنیاز و تجهیزات با کیفیت، رعایت الگوی مصرف 
بهینه از طرف مشترکین، قیمت مناسب انرژی و 
... در مدیریت و بهینه سازی مصرف از انرژی موثر 

می باشد.

اصالح  خصوص  در  مشخصی  اقدامات  چه 
و  خانگی  بخش های  در  انرژی  مصرف  الگوی 
تجاری، از سوی شرکت توزیع نیروی برق مد نظر 
قرار گرفته است؟ در این زمینه شما طرفدار کدام 
یک از سیاست های »قیمتی« یا »غیرقیمتی«  

هستید؟
◄  اقدامات الزم از طریق برقراری ارتباط با کلیه 
خانگی،  از  اعم  مختلف  بخش های  در  مشترکین 
از  استفاده  با   ... و  صنعتی  تجاری،  کشاورزی، 
ابزارهای گوناگون ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم 
در جهت ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه و جلوگیری از 
اسراف و تلفات انجام گرفته و در حال انجام است. 
به طوری که با حضور در مدارس، اماکن عمومی، 
همایش ها، نماز جمعه و ... جهت اطالع رسانی در 
مورد راه ها و روش های مدیریت مصرف بهینه اقدام 
می شود. در ارتباط با مشترکین کشاورزی و صنعتی 
با حضور در مراکز تجاری و صنعتی و تشکیل جلسات 
با اتحادیه ها و انجمن های ذی ربط هماهنگی های 

این فعالیت ها،  به عمل می آید. در کنار همه  الزم 
قیمت نیز یکی از ابزارهای مهم موثر در میزان مصرف 
و استفاده بهینه از انرژی به حساب می آید. پس الزم 
است در جهت اصالح الگوی مصرف از سیاست های 
قیمتی و غیرقیمتی به صورت صحیح، مناسب و به 

موقع استفاده شود.

کالن شهر  در  غیرمجاز  انشعابات  وضعیت 
تبریز و استان آذربایجان شرقی چگونه است؟

◄  انشعابات غیرمجاز در حوزه فعالیت این شرکت 
فعالیتی  )حوزه  آذربایجان شرقی  استان  سطح  در 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز مستقل از این شرکت 
می باشد( تحت کنترل بوده و با برنامه ریزی و انجام 
اقدامات الزم و به موقع نسبت به برچیدن برق های 
تعیین  با  که  طوری  به  می شود.  اقدام  غیرمجاز 
به  انشعابات غیرمجاز، موضوع  به  مجری مختص 
طور مستمر مورد پیگیری و اقدام است و تعداد آن ها 
روزبه روز در حال کاهش می باشد. اخیرا با تصویب و 
ابالغ اصالحیه قانونی ماده 8، با موضوع واگذاری 
انشعابات غیردائم به متقاضیان برق، تعداد انشعابات 

غیرمجاز با شیب تند در حال کاهش می باشد.

 )IBT( آیا سیاست تعرفه گذاری افزایشی برق
مصرف  درست  یعنی  خود  هدف  به  توانسته 

کردن انرژی الکتریکی منتهی شود؟
سیاست تعرفه گذاری افزایشی برق یکی از   ◄
مصرف  مدیریت  و  کنترل  برای  مناسب  ابزارهای 
علت  به  حاضر  حال  در  ولی  می باشد  برق  بهینه 
و  مناسب  دامنه  در  انرژی  قیمت  قرارگرفتن  عدم 
عدم لمس اثر قیمتی توسط مصرف کننده، موضوع 
کردن  مصرف  درست  در  آن چنانی  نقش  قیمت 
انرژی الکتریکی ندارد. بنابراین در جهت تاثیرگذاری 
مدیریت  در  قیمت  افزایش  تعرفه گذاری  سیاست 
فرهنگ  ارتقاء  هم چنین  و  انرژی  بهینه  مصرف 
مصرف الزم است از ابزار قیمت به موقع و به صورت 
استفاده  کارشناسی  بررسی های  انجام  با  مناسب 

گردد.

در پایان، توصیه خود را به مشترکان در رابطه با 
اصالح الگوی مصرف انرژی بفرمایید.

◄  با توجه به اهمیت و نقش انرژی الکتریکی 
در تمامی بخش های زندگی مردم، الزم است همه در 
جهت اصالح الگوی مصرف انرژی به صورت مستمر 
تالش نمایند تا به فرهنگ مصرف بهینه تبدیل گردد. 
در این صورت است که بدون نیاز به کنترل، به یک 
رفتار عادی تبدیل می شود و همه در حد نیاز واقعی 
و به صورت منظم از انرژی برق استفاده می نمایند. 
به طوری که در تمامی بخش های مصرف برق اعم از 
خانگی، کشاورزی، عمومی، صنعتی، تجاری و سایر 
به دنبال روش های فعالیتی بهتر و استفاده از ابزارها 
و ماشین آالت مناسب، لوازم برق استاندارد و امثالهم 
انرژی  از  مناسب  به صورت  اینکه  تا  بود.  خواهند 

الکتریکی مصرف نمایند.

گفت وگوی کارایی با یوسف رسافراز مدیرعامل رشکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان رشقی

در حد نیاز واقعی از انرژی برق 
استفاده نمی کنیم

پرونده اصالح الگوی مصرف انرژی
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با  دولتی  سازمان  یک  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
صورت  به  که  است  کشوری  مستقل  حقوقی  شخصیت 
غیرانتفاعی اداره می شود. این سازمان به منظور تعیین و 
تدوین و نشر استانداردهای ملی )رسمی( و نظارت بر اجرای 
شده  تشکیل  مربوطه  تحقیقات  انجام  هم چنین  و  آن ها 
است. سازمان ملی استاندارد در تحقق سیاست های کلی 
اصالح الگوی مصرف به ویژه در بخش بهینه سازی انرژی 
نقش و جایگاه راهبردی دارد. در این راستا، معاونت نظارت 
بر اجرای استاندارد تشکیل شده و دفتر »نظارت بر اجرای 
استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست« نیز به 
عنوان یکی از بخش های اصلی این معاونت فعالیت دارد. 
این دفتر با به کارگیری کارشناسان باسابقه و ذی صالح در 
بر  و نظارت  به سیاست گذاری  اقدام  تخصص های مرتبط 
است.  نموده  تخصصی  حوزه های  در  استانداردها  اجرای 
این امر به ویژه در زمینه های تجهیزات انرژی بر، فرآیندها و 
سامانه های انرژی بر صنعتی، جایگاه های CNG و محیط 
زیست با مطالعه و ممیزی کلیه بخش ها و فرآیندهای مرتبط 
فنی،  بازرسی  شرکت های  عرضه،  و  تولید  مراکز  قبیل  از 
آزمایشگاه های همکار، ادارات کل استانی و نظایر آن صورت 

می گیرد.
معیارهای  استاندارد  اجرای  بر  »نظارت  دفتر  هم چنین 
مصرف انرژی و محیط زیست« در کنار وظایف و فعالیت های 
محوله خود، جهت توسعه و بهبود فعالیت های سازمان ملی 
استاندارد، در یک حرکت کالن ملی همکاری گسترده ای با 
بخش های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی به ویژه در 
فرآیندهای تایید صالحیت افراد و سازمان ها، آموزش و ترویج، 
تدوین استانداردهای ملی، مطالعه و به کارگیری تجربیات 
بین المللی در زمینه های تخصصی مرتبط، جلب همکاری، 
مشارکت و تشویق تشکل های صنفی و صنعتی در رابطه با 

اجرای استانداردها در برنامه های کاری خود دارد.
معیار  به  مربوط  استانداردهای  افزایش  و  به روزنمودن 
مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر و همچنین فرآیندها و 
سامانه های انرژی بر صنعتی با همکاری و مشارکت وزارت 
نیرو و نفت و تصویب در کارگروه ماده 11 قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی، انرژی های نوین و تجدیدپذیر، محیط زیست 
و جایگاه های CNG، به روزکردن دستور العمل ها و روش های 
اجرایی صدور گواهی انطباق معیار مصرف انرژی از جمله 
استاندارد  بر اجرای  فعالیت های کارشناسان دفتر نظارت 

معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست هستند.
این دفتر هم چنین در حوزه بررسی و بازرسی نیز فعالیت 
دارد. بازرسی انرژی در صنایع انرژی بر مشمول، بازرسی فنی 
جایگاه های CNG و سیلندرهای گاز مایع، بازرسی و کنترل 
تطابق گزارش های بازرسی انرژی در فرآیندهای انرژی بر و 
رتبه های انرژی در تجهیزات انرژی بر، مطالعه و بررسی امکان 
انرژی و بسترسازی و  اجرای استانداردهای معیار مصرف 
ایجاد تمهیدات الزم جهت اجرای آن ها در گروه اقدامات دفتر 

نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط 
زیست اداره کل استاندارد معرفی می شوند.

و  بهبود  زمینه  در  دارد  نظر  در  استاندارد  ملی  سازمان 
و  انرژی  مصرف  کاهش  امر  با  مرتبط  فعالیت های  ارتقاء 
افزایش بهره وری در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر مشمول 
و کاهش آالینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای 
در سطح بین المللی از آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی 
فنی بین المللی در قالب تفاهم نامه های همکاری بهره گیری 
نماید. از جمله می توان به بهره گیری از انواع بازرسی های 
فنی انرژی، آزمون های کاربردی، مطالعه و بررسی امکان 
اجرای روش های جدید در جهت افزایش بهره وری، کاهش 
مصرف انرژی و کاهش آالینده های زیست محیطی اشاره 

کرد.
برخی از وظایف محوری دفتر نظارت بر اجرای استاندارد 
زیر  شرح  به  زیست  محیط  و  انرژی  مصرف  معیارهای 

می باشد:
• سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند صدور، 
تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد عالمت استاندارد 
از جنبه رعایت برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر و صدور 
گواهی انطباق معیار مصرف انرژی در فرآیندها و سامانه های 
انرژی بر صنعتی )براساس مواد 12 و 13 قانون اصالح الگوی 

مصرف(؛
تولید  بر فرآیند  برنامه ریزی و نظارت  • سیاست گذاری، 
کلیه تجهیزات در داخل و تجهیزات انرژی بر وارداتی براساس 
استانداردهای ملی مربوطه و ملزم نمودن آن ها نسبت به 
الصاق برچسب مصرف انرژی )براساس مواد 12 و 13 قانون 

اصالح الگوی مصرف(؛
• مشارکت در تدوین استانداردهای معیارها و مشخصات 
فنی تجهیزات و ماشین آالت انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، 
معدنی و کشاورزی )براساس ماده 11 قانون اصالح الگوی 

مصرف(؛
انواع  کیفیت  استانداردهای  تدوین  در  مشارکت   •
کارگروه های  همکاری  با  برق  و  مصرفی  سوخت های 
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  نیرو،  نفت،  وزارت 
و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و  رئیس جمهور 
اصالح  قانون   11 ماده  )براساس  ذی ربط  وزارتخانه های 

الگوی مصرف(؛
• تهیه و احصاء اقالم و فرآورده های دارای مصرف بهینه 
انرژی به منظور معرفی به کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، 
موسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و نیروهای 
نظامی و انتظامی به منظور تهیه تجهیزات با بهترین الگوی 
مصرف )همکاری با شورای عالی انرژی، براساس ماده 15 

قانون اصالح الگوی مصرف(؛
و  ساختمانی  مصالح  استانداردهای  تدوین  و  تهیه   •
ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی با اولویت اقالم در 
ارتباط با انرژی بری ساختمان با همکاری وزارت راه، مسکن و 
شهرسازی، ابالغ و نظارت بر حسن اجرای آن )براساس ماده 

22 قانون اصالح الگوی مصرف(؛
• شناسایی و اعالم واحدهای خارج از شاخص و معیارهای 
تعیین شده براساس استانداردهای ملی مربوطه به ادارات 
کل استانی و وزارتخانه های نفت و نیرو برای جریمه نمودن 
واحدهای مربوطه )براساس ماده 26 قانون اصالح الگوی 

مصرف(؛
• انجام کار کارشناسی جهت تعیین الگوی مصرف ماهانه 
حامل های انرژی برای بخش های خانگی، تجاری، عمومی 
)پمپاژ  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  انرژی  ویژه  مصرف  و 

آب( با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو با توجه به شرایط 
اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی و تکنولوژی مورد استفاده 
در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی )براساس ماده 10 

قانون اصالح الگوی مصرف(؛
• همکاری با وزارتخانه های نیرو و نفت در تدوین معیار 
زیر  سطح  واحد  هر  برای  انرژی  مصرف  استانداردهای  و 
کشت زراعی و باغی )براساس ماده 28 قانون اصالح الگوی 

مصرف(؛
• همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرای 
قانون   40 ماده  )براساس  محیطی  زیست  استانداردهای 

اصالح الگوی مصرف(؛
• مشارکت و همکاری با وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، 
انرژی  مصرف  استانداردهای  تدوین  در  تجارت  و  معدن 

فرآورده های تولیدی؛
• اعالم گروه و رتبه انرژی فرآورده های مشمول مقررات 
اجرای اجباری استاندارد مصرف انرژی به جامعه از طریق 

رسانه های گروهی؛
• اعالم نتایج نظارت بر اجرای استانداردها در کارخانجات 

انرژی بر به وزارت نفت و وزارت نیرو.
اجرای  بر  نظارت  دفتر  کالن  اقدامات  از  برخی 
در  زیست  محیط  و  انرژی  مصرف  معیار  استانداردهای 
حوزه های تجهیزات انرژی بر و سامانه ها و فرآیندهای صنعتی 

انرژی بر عبارت هستند از:
انرژی بر: در حال حاضر 49 استاندارد  الف( تجهیزات 
تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 
اتو  انرژی بر مانند یخچال، کولر، موتورسیکلت،  تجهیزات 
برقی و امثالهم تدوین شده است، که 34 استاندارد با وجود 
تایید صالحیت شده، اعالم اجباری  آزمون  داشتن بستر 
شده و 15 فرآورده هنوز فاقد بستر آزمون می باشند و اجرایی 
از طرح طاها )طرح اجرای  با استفاده  نشده اند. سازمان 
هماهنگ استاندارد( برچسب انرژی 34 استاندارد مصوب 
مذکور را کنترل و نظارت نموده و واحدهایی که برچسب 
انرژی بر روی کاال الصاق نکنند و یا گرید انرژی خالف واقع 
اعالم نمایند را، متخلف دانسته و تحت پیگرد قرار خواهد داد.

بر  انرژی بر: نظارت  و فرآیندهای صنعتی  ب( سامانه ها 
اجرای 38 استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی فرآیندهای 
صنعتی تولید و سامانه های انرژی بر نیز بر عهده سازمان 
است که در حال حاضر نظارت بر اجرای 31 استاندارد با 
استفاده از شرکت های بازرسی فنی انرژی ذی صالح )20 
شرکت بازرسی( انجام شده است. تا پایان اردیبهشت 1396، 
برای واحدهای تولیدی بازرسی شده 3863 گزارش بازرسی 
و  انطباق  دارای عدم  انرژی صادر که 2222 گزارش  فنی 
1641 گزارش منطبق بوده که طبق ضوابط 1537 گواهی 

انطباق معیار مصرف انرژی صادر شده است.
ضمنا سازمان در حال بسترسازی برای نظارت بر اجرای 
)حدود  گلخانه ها  انرژی  مصرف  معیار  استانداردهای 
18000 گلخانه(، مرغداری ها )حدود 22000 مرغداری( و 
دو استاندارد معیار مصرف انرژی ساختمان های مسکونی و 
غیرمسکونی )میلیون ها ساختمان( می باشد که با توجه به 
ابعاد وسیع کار نیاز به مشارکت و حمایت دو وزارتخانه جهاد 
است  ذکر  به  الزم  دارد.  شهرسازی  و  مسکن  و  کشاورزی 
تعداد بازرسی های انجام شده از واحدهای انرژی بر استان 
آذربایجان شرقی حدود 218 مورد بازرسی بوده که گزارش 
فنی آن ها صادر شده و از این تعداد 97 گزارش دارای عدم 
ضوابط 117  طبق  و  بوده  منطبق  گزارش  انطباق، 121 

گواهی معیار مصرف انرژی صادر شده است.

نقش سازمان ملی استاندارد
در تحقق سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف انرژی
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یکی از مهم ترین نیازهای بشر که اهمیت خود را از مدیر کل اداره کل استاندارد استان آذربایجان رشقی
ابتدا تاکنون حفظ کرده، انرژی است. نحوه تامین این 
نیاز و گستره استفاده از آن در طول زمان دچار تطور 
انرژی  تامین  از  اولیه  انسان های  هدف  است.  شده 
بیشتر برای گرمایش و پخت و پز بوده تا اینکه وقوع 
انقالب صنعتی در مغرب زمین و استفاده صنعتی و 
نظامی از انواع انرژی بر اهمیت آن افزود، به طوری که 
امروزه انرژی در پیشرفت کشورها نقش غیر قابل انکار 

و کانونی دارد.
اقتصادهای پیشرفته امروزی و اقتصادهای نوظهور 
و  سنگ،  ذغال  طبیعی،  گاز  نفت،  به  متکی  شدیدا 
اورانیوم هستند و غالبا آن ها را از کشورهای دیگر وارد 
می کنند. الگوی حاصل از تجارت گسترده بین المللی 
منابع انرژی به ویژه نفت، هر زمان عرضه متمرکز و یا 
ظرفیت های تولید محدود باشد، نگرانی های امنیتی 
عمده ای پدید می آورد. به عبارت ساده تر امنیت انرژی 
نظام  دلخواه  نتیجه  همان  اقتصادی  امنیت  با  برابر 

سرمایه داری است.
انرژی وجود  امنیت  مورد  در  متعدد  تعاریف  امروزه 
دارد که یکی از نتایج این وضع آن است که این مفهوم 
را مبهم و غالبا نامنسجم می کند، البته باعث مطرح 
مبحث  دامنه  گسترش  و  مختلف  موضوعات  شدن 
امنیت انرژی می شود. این گوناگونی تعاریف ریشه در 
رویکردهای مختلفی دارد که به مقوله انرژی می پردازند. 
برای نمونه، در رویکرد اقتصادی به امنیت انرژی متغیر 
در  انصاف،  اجتماعی  رفاه  رویکرد  در  سود،  محوری 
رویکرد سیاسی امنیت ملی و رویکرد محیط زیستی 

انرژی پاک است.
داشته  مقبولیت همگانی  نوعی  به  که  تعریفی  اما 
باشد مربوط به مرکز پژوهش های انرژی آسیا-اقیانوسیه 
است: »توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تامین 
منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح 
آن  اقتصادی  عملکرد  بر  نامطلوبی  تاثیر  که  قیمتی 

اقتصاد نگذارد.«
 از این تعریف می توان چهار عنصر امنیت انرژی را 

استنباط کرد که عبارت هستند از:
مرتبط  عناصر  بر  ناظر  که  بودن  دسترس  در   .1

زمین شناختی است.
2. فراهم بودن که ناظر بر عناصر ژئوپلتیکی است.

اقتصادی  عناصر  بر  ناظر  که  بودن  خرید  قابل   .3
است.

و  زیستی  محیط  عناصر  بر  ناظر  که  مقبولیت   .4
اجتماعی است.

هرچند این عناصر به نوعی مکمل یکدیگر هستند 
اما می توان گفت نقش عناصر ژئوپلتیکی در این میان 
پررنگ تر است؛ زیرا یک منبع انرژی موجود که از لحاظ 
اقتصادی به صرفه و از نقطه نظر زیست محیطی پاک 
باشد تا زمانی که در اختیار مصرف کننده )عنصر فراهم 

بودن( قرار نگیرد، مساله امنیت انرژی موضوعیت پیدا 
نمی کند.

 چالش های زیادی در مقیاس های جهانی، منطقه ای 
و محلی می تواند عنصر فراهم بودن و بالطبع امنیت 
انرژی را تهدید کند اما می توان چالش اصلی امنیت 
از جنگ ها،  ژئوپلتیکی دانست که بسیاری  را  انرژی 
لشکرکشی ها و بی ثباتی ها را توجیه می کند. وجود اکثر 
تنش ها در مناطق متمرکز انرژی مانند خاورمیانه شاید 

دلیلی )حداقل از دالیل اصلی( بر این مدعاست.
حمله ژاپن به منچوری در سال ۱۹۳۱ برای تصاحب 
ذغال سنگ این ناحیه؛ اعالم جنگ آدولف هیتلر به 
شوروی برای به دست آوردن میدان های نفتی قفقاز و 
حفاظت از میادین نفتی آلمان در رومانی؛ لشکرکشی 
ایالت متحده به عراق و در مورد موخر، حمایت رژیم 
چارچوب  در  عراق  کردستان  تجزیه  از  صهیونیستی 
تامین امنیت انرژی اسرئیل، نمونه های از این تنش ها 

هستند.
امنیت  شد،  ذکر  ابتدایی  سطور  در  که  همان طور 
انرژی با امنیت اقتصادی کشورها گره خورده است. 
این کشورها عمدتا مرکزیت پیشرفت اقتصادی و در 
عین حال فاقد منابع کافی هستند. این پراکندگی و 
یا ناهمگونی کشورهای عرضه کننده و مصرف کننده 
اهمیت امنیت انرژی را دوچندان کرده است. نمونه این 
توزیع جغرافیایی ناهمگون نفت به عنوان پرمصرف ترین 
این  کرد  توجه  باید  است.  پاالیشی  ظرفیت  و  انرژی 
پاالیشگران و تمایل آن ها به خرید نفت است که تقاضا 

برای نفت خام را شکل می دهد.
برای نمونه منطقه خاورمیانه با اینکه حدودا ۶۰ درصد 
منابع نفت جهان را در اختیار دارد اما تنها ۹ درصد 
ظرفیت پاالیشی جهان را داراست. در سوی دیگر، اروپا 
و آمریکای شمالی به ترتیب 11/5 و ۶ درصد ذخایر 
را دارند؛ درحالی که ظرفیت پاالیشی آن ها به ترتیب 
28/5 و ۲۴ درصد سهم جهانی است. به عبارت دیگر، 
مناطقی که از میزان ذخایر و تولید کمتری برخوردارند، 

دارای مصرف نفت خام بیشتری هستند.
در مواردی این تمرکز منابع باعث می شود از وابستگی 
و  اقتصادی  بهره برداری  انرژی،  واردات  به  دیگران 
سیاسی کرد. اقدامات روسیه در قبال واردکنندگان را 
در نظر بگیرید. قطع گاز ترکمنستان در سال ۱۹۹۷ به 
بهانه کم بودن قیمت، قطع گاز بالروس، گرجستان و 
اکراین در سال ۲۰۰۷ و قطع گاز آلمان در سال ۲۰۰۸ 

نمونه هایی از این تاکتیک هستند.

تنوع بخشی راهکاری برای امنیت انرژی
پس از درگیری اعراب و رژیم صهیونیستی در اکتبر 
۱۹۷۳ که به جنگ یوم کیپور مشهور است، کشورهای 
و  صهیونیستی  رژیم  علیه  می گیرند  تصمیم  عربی 
کشورهای حامی این رژیم به ویژه آمریکا، هلند و دیگر 
کشورهای غربی تحریم نفتی اعمال کنند. در پی این 
تحریم قیمت جهانی نفت از ۲ دالر به ۱۲ الی ۱۵ دالر 
در بشکه رسید. این اولین بحران بزرگ نفتی بود که به 
شوک اول نفتی معروف است. این تحول تاریخی زندگی 
تمام اقشار کشورهای مصرف کننده اروپایی را تحت 
تاثیر قرار داد و به نوعی اقتصاد این کشورها را دچار 

بیماری کرد.

اما بزرگتر از این اتفاق در تابستان ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و 
قیمت نفت تا مرز ۱۴۴ دالر در هر بشکه رسید اما جالب 
آنکه آن اقتصادها دیگر واکنش گذشته را از خود نشان 
ندادند. این ایمن سازی اقتصاد در برابر تحوالت بازار نفت 
و انتقال قدرت از تولیدکننده به سمت مصرف کنندگان 
دالیل گوناگونی داشت که یکی از آن ها ایجاد تنوع در 
تنوع  بود.  واردکننده  کشورهای  مصرفی  انرژی  سبد 
انرژی به خودی خود هدف نیست بلکه روشی است 
برای رسیدن به اهدافی که شاید مهم ترین آن امنیت 
انرژی باشد. یا به عبارت دیگر، تنوع در این چارچوب 
تمهیدی برای کمک به جلوگیری از قطع عرضه انرژی و 

کاستن از اثرات آن در صورت قطع عملی عرضه است.
به عقیده استرلینگ تنوع انرژی باید دارای سه عنصر 

زیر باشد:
۱-گوناگونی )تعداد مقوله ها(

همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  نمونه  برای 
اقتصادی و توسعه توانستند منابع تولید برق خود در 
به ۱۳ مورد در سال ۲۰۰۲  از ۵ مورد  را  سال ۱۹۹۰ 

برسانند.
۲-توازن

این عنصر تابع تقسیم بندی نظام انرژی به گزینه های 
مشخص شده است. یا سهم هر منبع را نشان می دهد. 

برای نمونه
شوک نفتی سال ۱۹۷۳ بر نظام تامین برق ژاپن و 
فرانسه تاثیر گذاشت. طی بیست و هفت سالی که از 
۱۹۷۳ تا ۲۰۰۰ سپری شد، هم ژاپن و هم فرانسه از 
نظام تامین برقی که عمدتا متکی به نفت بود و انرژی 
هسته ای سهمی حاشیه ای داشت )2 درصد ژاپن و ۸ 

درصد فرانسه از انرژی هسته ای( فاصله گرفتند.
در مورد ژاپن راهبرد متنوع سازی منجر به برقراری 
ذغال  هسته ای،  انرژی  میان  هم ترازی  نسبتا  توازن 
سنگ و گاز به عنوان گزینه های اصلی شد. ولی در 
اتکای  شد  موجب  صرفا  متنوع سازی  راهبرد  فرانسه 
اولیه ۴۰ درصدی به نفت، جای خود را به اتکای حتی 
شدیدتری به میزان ۷۷ درصد به انرژی هسته ای دهد 

که به معنی کاهش تنوع طی این دوره بود.
۳-ناهمسانی

 منظور از ناهمسانی، نحوه و میزان قابل تشخیص 
بودن گزینه های انرژی از هم است. نظام تامین برقی که 
به یک اندازه متکی به گاز، انرژی هسته ای و زیست توده 
متکی باشد از تنوع بیشتری نسبت به نظامی برخوردار 
است که به یک اندازه به ذغال سنگ، نفت و گاز متکی 

است.
این سه عنصر می توانند در کنار یکدیگر تنوع بخشی 
قطع  برابر  در  را  کشورها  که  دهند  نتیجه  را  انرژی 
احتمالی انرژی مصون دارد و امنیت انرژی را تامین 
کند تا چرخ های اقتصاد در راستای تامین منافع آحاد 

اقتصادی حرکت کند.
و  مباحث  از  وسیعی  طیف  انرژی  امنیت  کل  در 
متغیرها را شامل می شود که باعث می شود تا مرزهای 
اقتصادی را درنوردد و به حوزه های دیگر مانند سیاست، 
محیط زیست و... ورود کند. اما در این نوشته کوتاه 
سعی شد تا جنبه اقتصادی امنیت انرژی و نمونه ای 
از اهمیت و راهکار تامین آن برای اقتصادهای پیشرفته 

مورد توجه قرار گیرد.

امنیت انرژی و اهمیت آن

توحید ورستان

دانشجوی دکرتی اقتصاد نفت و گاز

پرونده اصالح الگوی مصرف انرژی
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پرونده اندر مصائب بخش خصوصی

از  حاکی  ایران،  اقتصاد  عملکرد  بر  گذرا  مروری 
سیطره دولت بر بخش های اصلی اقتصاد و فضای 
محدود برای حضور بخش خصوصی است. اگرچه 
اقتصاددانان  همه  تأیید  مورد  آشکار،  حقیقِت  این 
در  مختلفی  تبیین های  اما  است،  صاحب نظران  و 
کردن  باز  چگونگی  و  شکل گیری  علت  خصوص 
فضا برای بخش خصوصی ارائه می شود. مهم ترین 
محدود  فضای  تحلیل  در  تفاوت هایی  چنین  علت 
رویکردهای  ایران،  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
هدف  اگرچه  است.  صاحب نظران  متفاوت  نظری 
این مقاله بیان این رویکردهای نظری و ارزیابی هر 
یک نیست و تنها هدف آن ارائه تصویری از وضعیت 
فعلی و مطلوب جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد 
است؛  ضروری  نکته  یک  به  توجه  اما  است،  ایران 
و  موضوع  به  ورود  نحوه  در  پژوهش گری  هر  این که 
انتخاب متغیرها، بر مبنای چارچوب های نظری خود 
مبادرت به تحلیل می کند و بنابراین گزارش مزبور نیز 
تحت تأثیر چارچوب های نظری انتخاب شده توسط 

نویسنده است.
پیشنهادهایی  ارائه  گزارش  این  اصلی  هدف 
جایگاه  ارزیابی کننده  شاخص های  خصوص  در 
انتظار  و  است  ایران  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 

می رود چنانچه هدف سیاست گذاران ارتقای بخش 
خصوصی باشد، این شاخص ها مورد هدف گذاری 
سازمان های  و  وزارت خانه ها  عملکرد  و  گرفته  قرار 

دولتی نیز بر اساس آن تنظیم شود.

شروط کارایی بخش خصوصی
اقتصادی  سیاست گذاری های  چارچوب  در 
رأس  در  خصوصی سازی  ایران،  دولت  روزهای  این 
سیاست هایی است که در قالب سیاست های اصل 
44 مورد توجه و تأکید قرار دارد و امیدهای فراوانی 
به  ایران  اقتصاد  رهگذر،  این  از  که  شده  ایجاد 
شکوفایی دست یابد. این نگاه که تحت تأثیر مبانی 
نظری صورت می پذیرد که بر این فرض استوار است 
که بخش خصوصی کارآمدتر از بخش دولتی بوده و 
سطح  در  کارایی  سمت  به  حرکت  خصوصی سازی 
مبانی  که  داشت  دقت  باید  اما  است  ملی  اقتصاد 
گزاره های  همواره  اقتصادی،  گزاره های  و  نظری 
مشروطی هستند که بدون برقراری آن شروط، نتایج 
نظری حاصل نخواهد شد. در مورد فوق باید همواره 
به این نکته توجه داشت که کارایی بخش خصوصی 

منوط به شرایط زیر است:
1- شرط نخست آن است که ما در یک بازار ذره ای 
قرار داشته باشیم. اقتصاد ذره ای به این معنی است 
که یک عامل اقتصادی توانایی تغییر در شاخص های 
کلیدی بازار و به ویژه مهم ترین شاخص آن یعنی قیمت 
را نداشته باشد. به عنوان مثال انتظار کارایی از یک 

قیمت گذاری  توانایی  انحصارگر  که  انحصاری  بازار 
دارد، وجود ندارد.

2- بخش خصوصی در شرایطی می تواند به سمت 
کارایی حرکت کند که مبادالت در بازار بدون هزینه یا 
حداقل با کمترین هزینه باشد. در شرایطی که نظام 
قضایی و نهادهای اطالع رسانی در وضعیت نامطلوبی 
توانایی  خصوصی  بخش  این که  انتظار  باشند، 
دست یابی به کارایی را داشته باشد، انتظاری دور از 

واقع است.
3- شرط کارایی بخش خصوصی آن است که دولت 
باشد.  عمومی  کاالهای  عرضه  شرایط  بهترین  در 
قوانین، کارآمد و بوروکراسی، تسهیل کننده و حامی 
سازوکار تخصیص رقابتی منابع باشد. در شرایطی 
که رفتار دولت مبتنی بر تخصیص رانتی منابع بوده 
و بوروکراسی نیز مانع حرکت بخش خصوصی باشد، 
انتظار حرکت بخش خصوصی به سمت کارایی بیشتر 

یک داستان علمی تخیلی است.
دیگر  شرط  شومپیتری،  رقابت  شرایط  وجود   -4
کارایی بخش خصوصی است. در رقابت شومپیتری 
داشت  فعالیت  آن  در  خصوصی  بخش  که  فضایی 
بخش  آن  در  که  است  سازوکارهایی  فراهم کننده 
انگیزه  باال،  ریسک های  پذیرش  توانایی  خصوصی 
تحقیق و توسعه و قابلیت نوآوری را دارد و نقطه مقابل 
آن رقابت از نوع رقابت مافیایی است که در آن منابع 
نفوذ  صاحب  گروه های  قدرت  اساس  بر  جامعه، 
تخصیص می یابد. بنابراین، در شرایط رقابت مافیایی 

یک چارچوب نظری برای تحلیل واماندگی های اقتصاد ایران

بخش خصوصی در تنگنای 
رانت،رقابت نابرابر و دولت

سعید نایب

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آنچه از نظر می گذرانید بخشی از یک پژوهش ژرف در مورد 
تنگناهای اقتصاد ایران و دالیل ضعف بخش خصوصی در این 
اقتصاد است که به سفارش یکی از مراکز تحقیقات استراتژیک 
صورت گرفت. تاکید پژوهش گر بر استفاده از یک دستگاه نظری 
مشخص برای تبیین مسائل اقتصاد ایران، ورود و خروج به مباحث 
بر مبنای همان متدولوژی و در نهایت، نتیجه گیری کاربردی از 

ویژگی هایی است که این اثر را از تحقیقات و مطالعات مشابه متمایز 
می کند. این مقاله که با لطف نویسنده در اختیار ماه نامه کارایی 
قرار گرفت، به ارائه یک چارچوب نظری می پردازد که توضیح 
می دهد توانایی یا عدم توانایی بخش خصوصی برای نقش آفرینی 
در اقتصاد ملی را چه دالیلی دارد و طبیعتا وقتی مسئله ای به درستی 

شناخته شد، می توان به یافتن راه حل برای آن امیدوار بود.
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در چارچــوب سياســت گذاري هاي اقتصــادي ايــن روزهــاي دولــت ايــران، 
ــب سياســت هاي اصــل  خصوصي ســازي در راس سياســت هايي اســت كــه در قال
44 مــورد توجــه و تأكيــد قــرار دارد و اميدهــاي فراوانــي ايجــاد شــده كــه از ايــن 

ره گــذر، اقتصــاد ايــران بــه شــكوفايي دســت يابــد. 
مــروري گــذرا بــر عملكــرد اقتصــاد ايــران، حاكــي از ســيطره دولت بــر بخش هاي 
اصلــي اقتصــاد و فضــاي محــدود بــراي حضــور بخــش خصوصــي اســت. اگرچــه 
ــت،  ــران اس ــان و صاحب نظ ــه اقتصاددان ــد هم ــورد تأيي ــكار، م ــِت آش ــن حقيق اي
ــا تبيين هــاي مختلفــي در خصــوص علــت شــكل گيري و چگونگــي بازكــردن  ام
فضــا بــراي بخــش خصوصــي  و همچنيــن آثــار و نتيــج ايــن ســيطره دولــت ارائــه 

مي شــود.
در پرونــده پيــش رو ســعی شــده اســت تــا ضمــن تبييــن رويكردهــای مختلــف بــه 
مســاله اهميــت بخــش خصوصــی، علل و منشــا عــدم موفقيت ايــن بخــش در ايفای 
نقشــی جــدی در دســتيابی كشــور بــه اهــداف تعييــن شــده و توســعه ای از منظــر 

كارشناســان مختلــف مــورد بررســی و تدقيــق قــرار گيــرد.

 اندر مصائب بخش خصوصی
بررسی داليل عدم شكل گيری بخش خصوصی قوی در اقتصاد ايران
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انتظار آن که بخش خصوصی به سمت کارایی و بهبود 
عملکرد حرکت کند، غیرواقعی است.

شرایط نهادی و سه الگوی رفتاری
از منظر نهادی، فضای نهادی تعیین کننده ماهیت 
عملکرد بخش خصوصی است. در یک فضای نهادی 
بخش  برای  باالیی  مبادله  هزینه های  که  نامناسب 
خصوصی ایجاد می شود، بخش خصوصی ناگزیر به 

روی آوردن به سه الگوی رفتاری است:
1- در یک مقیاس کوچک فعالیت کند.

هزینه های  افزایش  موجب  مقیاس،  شدن  بزرگ   
مبادله بنگاه و افزایش نااطمینانی می شود که این امر 

ناشی از ناکارآمدی ساختار حقوق مالکیت است.
2- سرمایه گذاری بنگاه در حداقل و در جهت حفظ 
وضع موجود صورت می گیرد و این امر موجب پایین 
بودن تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی خواهد 

شد.
3- افق برنامه ریزی نیز کوتاه مدت می شود.

در این شرایط بخش خصوصی بر اساس مالحظات 
و  می کند  مبادرت  تصمیم گیری  به  کوتاه مدت 
شومپیتری  رقابت  نیاز  که  بلندمدت  رویکردهای 
است، مغفول می ماند. بنابراین در این شرایط انتظار 
ایجاد فضای  از بخش خصوصی مستلزم  کارآمدی 
به  نهادی است. در همین چارچوب توجه  مناسب 
جایگاه بازار و دولت به منظور درک مناسب از عملکرد 

بخش خصوصی ضروری است.
 به طور کلی در ادبیات اقتصادی، بازار و دولت دو 
نهاد تخصیص و توزیع منابع محسوب می شوند. در 
بازار مبادالت در قالب سازوکار قیمت و در چارچوب 
می پذیرد  صورت  اقتصادی  عاملین  بین  مبادالت 
اما بازار لفظ مشترکی است که در همه جوامع مورد 
استفاده قرار می گیرد. در واقع هیچ جامعه ای وجود 
اما بدیهی  باشد  بازار وجود نداشته  آن  ندارد که در 
مشاهده  بازارها  این  از  یکسانی  عملکرد  که  است 
نمی شود. در این زمینه نورث مراحل تحول بازار را در 

سه مرحله ترسیم می کند:
شخصی  مبادله  اقتصادی،  تاریخ  اعظم  »بخش 
مشتمل بر تولید در مقیاس کوچک و تجارت محلی 
مبادله  دامنه  و  اندازه  گسترش  با  است...  بوده 
دومین انگاره مبادله یعنی انگاره مبادله غیرشخصی 
به تدریج شکل گرفته است. در این انگاره پیوندهای 
خویشاوندی، تضمین ها، تبادل گروگان ها، یا قواعد 
می کند...  مقید  را  طرفین  بازرگانی،  اسلوب های  و 
توأم  مبادله غیرشخصی  مبادله،  سپس شکل سوم 
با نظارت شخص ثالث بر اجراست. این مبادله پایه 
اصلی اقتصادهای نوین و موفق بوده است که در آن ها 
قراردادهای پیچیده الزم برای رشد نوین اقتصادی، 

اجرا شده اند.«)نورث، ص 66(.
توزیع  و  تخصیص  انتظار  که  بازاری  آن  واقع  در 
توسعه یافته  کشورهای  در  و  می رود  آن  از  مناسب 
با  مبادله  یعنی  سوم،  نوع  بازار  است،  شده  محقق 
نظارت شخص ثالث بر اجراست که این ناظر همان 
دولت است. در اینجا کیفیت نظارت بسیار حیاتی 

است.
)که  بی طرف  ناظر  یک  با  سوم  نوع  بازار  یک  در 
مفروض دانش اقتصاد است و تئوری ها بر آن استوار 
از طریق  را  نیازهای خود  شده(، عاملین اقتصادی 
مبادالت بازاری حل وفصل می کنند. در این شرایط 
برون سپاری در حداکثر آن  اقتصادی  برای عاملین 
بنگاه  یک  برای  مثال؛  به عنوان  می گیرد.  صورت 
تولیدی، فناوری، بازاریابی و نظارت بر کارکنان همه از 

طریق قیمت های بازاری ممکن می شود و تنها وظیفه 
عاملین اقتصادی، انتخاب عوامل با کمترین هزینه 

است.

تأثیر ساختار دولت بر بخش خصوصی
دیگر سازوکار تخصیص و توزیع منابع دولت است 
می تواند  چون  می شود  محسوب  ابربنگاه  یک  که 
تصمیم گیری های  طریق  از  را  تولید  عوامل  کاربرد 
اداری تحت تأثیر قرار دهد. دولت می تواند هرگاه که 
بخواهد از رقابت بازار اجتناب کند، کاری که بنگاه 
هرگز نمی تواند و... در یک تقسیم بندی کلی از نظر 
قابل  کلی  دوره  سه  در  دولت  تحوالت  تاریخ  نورث، 
که  اولیه  دولت های  دوره  اول،  دوره  است:  تفکیک 
تا قبل از 10 هزار سال پیش بوده اند. در این دوره 
دولت های با ثبات شکل نگرفته اند. از 10 هزار سال 
قبل، صاحبان قدرت )خشونت( این نتیجه رسیدند 
که در صورت توافق با یکدیگر، عایدی آن ها از ایجاد 
یک دولت با ثبات بیشتر خواهد بود و از این رو، با 
ائتالف(  صندوق  نورث  تعبیر  )به  صندوقی  ایجاد 
و با افزایش امنیت و ارائه برخی از کاالهای عمومی 
دیگر، ضمن باال بردن سطح تولیدات و ایجاد ثروت 
در جامعه، درآمدهای صندوق را نیز حداکثر کرده اند. 
این  در  منابع  توزیع  شیوه  که  است  آن  مهم  نکته 
اعضای  برای  شده  )ایجاد  رانت  با  عمدتا  دولت ها 
را  آن ها  نورث  بنابراین  و  است  رقابت  نه  و  صندوق( 
می کند.  نام گذاری  محدود  دسترسی  با  دولت های 
تعداد  استثنایی،  شرایطی  تحت  دوره،  این  از  بعد 
محدودی دولت های با دسترسی باز ایجاد شده اند 
که دامنه دسترسی به منابع در این دولت ها به سطح 
بیشتری از اعضای جامعه )کل اقتصاد( تسری یافت 
و از این رو، در شیوه توزیع منابع، رقابت بر رانت غلبه 
از  کرد. بدیهی است که هر قدر شیوه توزیع منابع 
رانت به سمت رقابت جابه جا شود، دولت ها از طیف 
دولت های با دسترسی محدود به سمت دولت های 
آن  نکته مهم  باز حرکت خواهند کرد.  با دسترسی 
است که در چارچوب یک دولت با دسترسی محدود، 
بنگاه هایی شکل خواهند گرفت که توانمندی نهادی 
جذب رانت را دارند و در یک دولت با دسترسی باز، 
بنگاه هایی با توانمندی نهادی رقابت، به ویژه در زمینه 
ایجاد فناوری و با توانایی ماندگاری شکل می گیرند. 
بنابراین در یک دولت با دسترسی محدود نیز بخش 
است( وجود  واقعا بخش خصوصی  )که  خصوصی 
دارد اما توانایی اش در جذب رانت هایی است که در 
این نوع دولت توزیع می شود. عامل اصلی موفقیت 
بنگاه نیز ارتباط هایی است که با منابع قدرت برقرار 
کرده. بدیهی است این بخش خصوصی، توانایی و 
انگیزه ای برای کارآفرینی، نوآوری و رقابت ندارد، چون 

اساسا برای آن مهارتی کسب نکرده است.
آنچه در ادبیات اقتصادی درباره بخش خصوصی 
و کارآمدی های آن بیان شده، مربوط به بنگاه هایی 
باز(  با دسترسی  )دولت  نوع سوم  بازار  در  که  است 
به واسطه  خصوصی  بخش  این  است؛  گرفته  شکل 
رقابت رشد  و  فناوری  توانمندی های خود در حوزه 

کرده است.
محدود،  دسترسی  با  دولت  شرایط  در  رو،  این  از 
واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی با مختصات 
نیست،  بیشتر  و  بهتر  کارایی  معنی  به  شده،  ذکر 
بلکه صرفا واگذاری از یک دولت ناکارآمد به بخش 
سازوکارهای  آن که  مگر  است،  ناکارآمد  خصوصی 
حرکت به سمت یک بازار نوع سوم فراهم شود. این 
سازوکارها همان اصالحات در چارچوب نهادی است 

مهارت  با  خصوصی  بخش  پیدایش  زمینه های  که 
رقابت و فناوری و نه جذب رانت را فراهم می کند. در 
چنین شرایطی است که همه عاملین اقتصادی، به 
لحاظ ذهنی، امکان حضور در چنین فرآیند رقابتی و 

کسب موفقیت را برای خود احساس می کنند.
چارچوب  محصول  کارآمد  خصوصی  بخش 
نهادی است که زمینه حضور و ارتقای همه عاملین 
و  فناوری  توانمندی های  مبنای  بر  را  اقتصادی 
رقابتی فراهم می نماید. بدیهی است در این زمینه 
باید شاخص هایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که 
گویای چنین وضعیتی باشد. بر این اساس، عالوه 
بر متغیرهای سنتی که در برخی موارد گمراه کننده 
هستند، باید متغیرهای نهادی همچون متغیرهای 
ارزیابی کننده بوروکراسی نظام اقتصادی، کارآمدی 
نظام قضایی، بازیگران بازار ثانویه سرمایه )بورس(، 
در  نظامیان  نحوه حضور  و  میزان  قانون،  از  تبعیت 
اقتصاد، بزرگ و کوچک بودن بنگاه های در اختیار 
بخش خصوصی، میزان مشارکت بخش خصوصی در 
تصمیم سازی ها و میزان سرمایه راکد )یا سهم بخش 

غیررسمی در اقتصاد( مورد توجه قرار گیرند.

الف( بخش خصوصی و بازار سهام
بورس اوراق بهادار از چنان اهمیتی در سیستم های 
از  که  است  برخوردار  امروزی  پیچیده  اقتصادی 
بیماری  یا  سالمت  سنجش  دماسنج  به عنوان  آن 
و  بهادار  اوراق  بورس  می برند.  نام  کشورها  اقتصاد 
مکانیسم های اجرای آن به درجه ای از تکامل رسیده 
که بدون بهره گیری از آن، شاید نتوان به هیچ یک از 
دست  تولیدی  و  مالی  پولی،  سیاست های  اهداف 
یافت. البته ویژگی هایی که در ارتباط با نقش بورس 
در اقتصاد مطرح می شود کلیاتی است که به صورت 
مبانی نظری در کشورهای توسعه یافته به تأیید رسیده 
و طبیعتا این نتایج در کشورهای در حال توسعه و از 

جمله ایران با چالش هایی مواجه است.
جذب پس اندازها، تأمین مالی شرکت ها و کاهش 
هزینه بهره برای واحدهای بورسی، ایجاد نقدینگی 
بالقوه برای دارندگان اوراق بهادار، القای تدریجی فکر 
مالکیت در مردم و افزایش مشارکت آنان در اقتصاد، 
و  اشتغال  افزایش  و  ثابت  سرمایه گذاری  افزایش 
تولیدات، جذب نقدینگی مازاد، بهبود ساختار بودجه 
و بهبود توزیع درآمدها از اصلی ترین آثار وجود یک بازار 

سرمایه گسترده و عمیق است.
مدرن  عصر  به  متعلق  پدیده ای  سهام  اوراق 
این  انگلستان،  در  صنعتی  انقالب  از  پس  است. 
آمد  فراهم  اقتصادی  عاملین  برای  خاطر  اطمینان 
که حفظ ارزش دارایی ها به صورت سهام، همچنین 
سرمایه گذاری از این روش ممکن است. در همین 
»حقوق  درباره  اساسی  بحث های  که  بود  دوره 
مالکیت« شکل گرفت تا جایی که انقالب صنعتی 

انگلستان، انقالب حقوق مالکیت هم نام گرفت.
حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و اهمیتش 
را از این حقیقت می گیرد که به فرد کمک می کند تا 
منطقا به انتظارات خود در ارتباط با دیگران، شکل 
انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن  این  دهد. 
یک جامعه بیان می شود. در اینجا سؤال اصلی آن 
در  را  جوامع  تفاوت های  می توان  چگونه  که  است 
عرصه شکل گیری این حقوق نشان داد؟ چگونه در 
یک جامعه، قوانین و رسوم موجب کارآمدی حقوق 
مالکیت بر دارایی )همچون سهام( می شود و در یک 
جامعه دیگر، قوانین و رسوم موجب ناکارآمدی حقوق 
مالکیت می شوند؟ در پاسخ به این پرسش ها، توجه به 
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چند نکته، ضروری است.
نخست آن که حق مالکیت در موضوعی معنا می یابد 
که دارای سه خصیصه منفعت، قابلیت اندازه گیری 
واژه  اقتصادی،  ادبیات  در  باشد.  انتقال  قابلیت  و 
»دارایی« بر سه خصوصیت پیش گفته داللت دارد. 
در این چارچوب، کلیه کاالها اعم از بادوام و مصرفی، 
جمله  از  و  بهادار  اوراق  دانش،  کار،  نیروی  زمین، 
پول به عنوان دارایی شناخته شده و موضوع حقوق 

مالکیت هستند.
موضوع دیگری که اهمیت می یابد این است که 
اندازه گیری و انتقال متضمن هزینه هستند. به بیان 
نیازمند  تاریخ،  طول  در  اندازه گیری  نوع  هر  دیگر، 
مورد  و  متبحر  کارشناسان  مشترک،  مقیاس های 
اعتماد و... بوده که بی شک بهره مندی از آن ها نیازمند 
صرف هزینه است اما این همه داستان نیست، زیرا 
به محض آن که امر انتقال مطرح می شود، هزینه های 
مترتب بر مبادله اهمیت می یابد. در نگاه نهادگرایی 
جدید، کلید فهم هزینه های مبادله، هزینه سنگین 
کسب اطالعات است که شامل هزینه های سنجش 
هزینه های  مبادله،  مورد  اقالم  ارزش  با  ویژگی های 
قراردادها  اجرای  و  هدایت  و  حقوق  حمایت کننده 
می شود. ضمن آن که عالوه بر دو هزینه اندازه گیری و 
هزینه های مبادله، هزینه دیگری نیز بر دارایی مترتب 
می شود که آن هزینه حفظ قدرت انحصاری قبل از 
که  زمانی  فاصله  در  دیگر،  عبارت  به  است؛  مبادله 
مالک، یک دارایی را در اختیار می گیرد تا زمانی که 
قصد انتقال آن را دارد، برای حفظ قدرت انحصاری 
دارایی و نه خود دارایی، مجبور به صرف هزینه هایی 
همچون هزینه های جلوگیری از تعدی دیگران است.

بنا به مالحظات فوق، می توان سهام را یک دارایی 
در نظر گرفت که حقوق مالکیت بر آن مترتب می شود. 
است  مدرن  عصر  دارایی های  دسته  آن  از  سهام، 
اوراق  که  معنا  بدین  دارد.  بسیار  پیچیدگی های  که 
سهام به منزله نمادی از قدرت فناوری یک شرکت، 
شرکت  جایگاه  آن،  فیزیکی  و  انسانی  سرمایه های 
در بازار و همچنین انتظارات نسبت به آینده شرکت 
تلقی می شود و همان طور که عیان است، هریک از 
این خصوصیات، امری تخصصی است و این یعنی 

هزینه های اندازه گیری سهام بسیار باالست.
پویا  فرآیندی  سهام  مبادله  فرآیند  دیگر،  سوی  از 
است. خرید سهام آغاز فرآیند اندازه گیری و نظارت بر 
شرکت مورد نظر و تعهدات سهامداران عمده به خرد، 
مدیران به سهام داران و... است که طبیعتا هزینه های 
مبادله را افزایش می دهد. از آنجا که ارزش یک سهام 
تحت تأثیر کنش بازیگران مختلفی بوده و یک شرکت 

می نماید،  دنبال  را  مبادالت  از  متنوعی  مجموعه 
همچنین چون یکی از اهداف مهم بازیگران، افزایش 
قیمت سهام و ایجاد مازاد است، صاحبان سهم ناگزیر 
از انجام اقدامات گسترده ای برای حفاظت از ارزش 
سهام خود هستند که با توجه به پیچیده بودن آن، 
افزایش هزینه های حقوق  نیز موجب  اقدامات  این 

مالکیت بر سهام می شود.
در نتیجه می توان گفت سهام، دارایی عصر توسعه 
صنعتی است و هزینه های حفظ حق مالکیت بر آن 
در مقایسه با دارایی های سنتی مانند زمین، بسیار 
بیشتر است. بنابراین، در کشورهایی که انباشت قابل 
صورت  اقداماتی  داده،  رخ  سهام  حوزه  در  توجهی 
گرفته که هزینه های حقوق مالکیت بر این دارایی ها 
کاهش یافته است، در غیر این صورت امکان چنین 
انباشتی وجود نداشت. حال باید دید چه عواملی بر 

هزینه های حقوق مالکیت موثر هستند.

عوامل موثر بر هزینه های مالکیت
که  عاملی  آن  جدید،  نهادگرایی  چارچوب  در 
و هزینه  مبادله  اندازه گیری، هزینه های  هزینه های 
یا  افزایش  را  مبادله  از  قبل  انحصاری  قدرت  حفظ 
کاهش می دهد، ماتریس یا چارچوب نهادی است. 
در واقع، مجموعه نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی 
و... شکل دهنده ساختار یا ماتریس نهادی هستند 
بوده  یکدیگر  با  تعامل  در  نهادها  این  مجموعه  که 
که  است  به ذکر  تقویت می کنند. الزم  را  یکدیگر  و 
بازی  »قواعد  نهادها  جدید،  نهادگرایان  رویکرد  در 
هستند. نهادها الگوهای تعاملی هستند که بر روابط 
تعریف  می سازند.  مقید  را  آن ها  و  بوده  حاکم  افراد 
در هر جامعه ای  قواعد  آن  تحت  مردم  که  قواعدی 
تعامل می کنند به شدت دشوار است. تعریف دقیق 
نهادها دشوار است چون قواعدی که به کار می رود 
شامل قوانین مکتوب، میثاق های اجتماعی رسمی، 
مشترک  باورهای  و  رفتاری  غیررسمی  هنجارهای 

درباره جهان است.« )نورث و دیگران، 1385(
از آنجایی که اقتصادها در شرایط تاریخی متفاوتی 
بوده اند، ماتریس نهادی متفاوتی را نیز ایجاد کرده اند 
و بدیهی است که ماهیت هزینه های مالکیت بر دارایی 
متفاوتی داشته اند و از این رو، در حال تجربه حقوق 
مالکیت متفاوتی نیز هستند. به عبارت دیگر، واگرایی 
در  آن  بین جوامع مختلف که مهم ترین  در  موجود 
قابلیت  است،  قابل مشاهده  مالکیت  حوزه حقوق 
تبیین با دستگاه نظری نهادگرایی جدید را خواهد 

داشت.
با توجه به مالحظات فوق، شناخت ماتریس نهادی 

مالکیت  حقوق  ساختارهای  تفاوت  شناخت  برای 
ضرورت می یابد. در اینجا به مهم ترین اجزای ماتریس 
نهادی که بر موضوع حقوق مالکیت مؤثر است، اشاره 

می شود.

نهاد دولت و حقوق مالکیت
دولت، سازمانی است که در خشونت مزیت نسبی 
که  می راند  فرمان  جغرافیایی  محدوده ای  بر  و  دارد 
حدود آن را قدرت دولت در اخذ مالیات تعیین می کند 
اما الزمه کسب درآمد دولت ایجاد حداقل هایی برای 
همکاری بین افراد جامعه به منظور کسب درآمد است 

که از آن تحت عنوان کاالهای عمومی یاد می شود.
دولت از طریق قانون خدمات اصلی خود از قبیل 
اعمال  را  خود  حقوقی  نظام  و  همکاری  رقابت، 
می کند. از آنجایی که »جوهر حقوق مالکیت، حق 
مزیت  از  خشونت  در  که  سازمانی  و  است  انحصار 
نسبی برخوردار باشد، در موقعیت تعریف و اجرای 
حقوق مالکیت قرار می گیرد. دولت عبارت است از 
توان بالقوه کاربرد خشونت در به دست گرفتن کنترل 
منابع، تحلیل دولت بدون توجه به حقوق مالکیت، 
می توان  بنابراین،   .)33 )همان،  است«  بی فایده 
استنباط کرد که مهم ترین بخش از عوامل تأثیرگذار 
عبارت  به  است.  دولت  نهاد  مالکیت،  حقوق  بر 
دیگر، »قانون یک کاالی عمومی است، صرفه های 
اقتصادی زیاد نسبت به مقیاس با آن همراه است. 
اگر مجموعه ای از قوانین از پیش وجود داشته باشد، 
هزینه های مذاکره و اجرا، به مقدار قابل مالحظه ای 
قبل  از  مبادله  اصلی  قوانین  زیرا  می یابند،  کاهش 

مشخص شده اند.« )همان، 51(
میزان  خود  خدمات  اعمال  طریق  از  دولت  نهاد 
هزینه های اندازه گیری، هزینه های مبادله و نیز حفظ 
گروه های  برای  را  مبادله  از  قبل  انحصاری  قدرت 
مختلف جامعه تعیین می کند. این بدان معنی است 
که هزینه های مبادله برای همه افراد جامعه یکسان 
نیست و برحسب دسترسی به میزان قدرت )به تعبیر 
نورث خشونت( این هزینه های مبادله کاهش خواهد 

یافت.
قبیل  از  »اقداماتی  است:  گفته  جایی  در  نورث 
منابع  تجاری،  عالیم  ضمانت نامه ها،  تعهدنامه ها، 
تخصیص یافته به دسته بندی و درجه بندی، مطالعات 
کارگزاران،  تعهدات  حرکت سنجی  و  زمان سنجی 
داوری، واسطه گری و البته کل نظام فرایند دادرسی، 
همگی منعکس کننده حضور فراگیر امر اندازه گیری و 
اعمال نظارت است.« )نورث، 1377: 60( مروری بر 
این اقدامات بیانگر آن است که همه این موارد در حوزه 
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بازار سهام موضوعیت داشته که حضور یک دولت 
حقوق  هزینه های  کاهش  موجب  می تواند  کارآمد 
مالکیت بر دارایی سهام شود و البته مهم ترین وجه آن 
فرآیند دادرسی یا همان نظام قضایی است. حضور 
یک نظام قضایی کارآمد هزینه های فرصت طلبی در 
بازار سهام را افزایش داده و از سوی دیگر، هزینه های 
نگه داشت سهام را کاهش می دهد. برعکس چنانچه 
نظام قضایی فاقد مشخصه هایی همچون قاطعیت، 
سرعت، صراحت، ارزانی و در دسترس بودن باشد، 
اطالعات  ارائه  و  فرصت طلبی عدم شفافیت  زمینه 
غلط در سطح بازار، اختالس و فساد مالی در درون 
بازار  در  مصنوعی  تالطم های  ایجاد  و  شرکت ها 
فراهم بوده و فرصت طلبان توان تأثیرگذاری بر فرآیند 
امر  این  داشت.  خواهند  را  خود  نفع  به  دادرسی 
موجب افزایش هزینه های نگهداشت سهام می شود و 
در نتیجه اشتیاق افراد برای سرمایه گذاری در این نوع 

از دارایی را کاهش می دهد.

نهادهای فناوری و حقوق مالکیت
تاریخ بشری  همان طور که آمد، روند مبادالت در 
به سمت چندبعدی شدن )پیچیدگی( و پویا شدن 
تاریخ  سراسر  »در  آن که  نتیجه  است.  کرده  حرکت 
همواره بین بازدهی های خصوصی و اجتماعی ابداع 
و نوآوری، شکافی عمیق وجود داشته است. در اینجا 
مسئله، تعیین و تصریح حقوق مالکیت بر ایده ها و به 
کار بستن آن ها در فعالیت اقتصادی است؛ برقراری 
حق مالکیت بر توسعه فن آوری، دشوارتر از برقراری 
حقوق مالکیت بر کاالها یا نهادهای منابع بوده است. 
دشواری سنجش ابعاد دارایی های فکری و نوآوری ها 
و دشواری اجرای این قبیل؛ حقوق مالکیت، دلیل 
خصوصی  و  اجتماعی  منابع  گرفتن  فاصله  اصلی 
بوده است ...اکتشافات پاستور فقط با گسترش علم 
گردید،  منجر  میکروسکوپ  ابداع  به  که  عدسی ها 
فن آوری،  پیشرفت های  بنابراین،  شد.  امکان پذیر 
متکی بر انباشت اولیه دانش است که مسیر بعدی 
را مشخص می کند« )همان:  ابتکاری  فعالیت های 
29( همه این ها یعنی افزایش هزینه های مبادالت 
در اندازه گیری و اجرا. به عبارت دیگر، الزمه تبدیل 
شدن  تجارتی  یا  کاربردی  دانش  به  محض  دانش 
دانش و حضور آن به عنوان فناوری، کاهش اطالعات 

نامتقارن ناشی از ایجاد این فناوری هاست.
نهادهای فناوری که در کاهش هزینه های مبادله 

بسیار تأثیرگذارند عبارت اند از:
1- نهادهای رتبه بندی و تعیین کیفیت:

 فناوری موجب پیچیدگی و گسترش ابعاد کاالها 
اطالعات  تقارن  افزایش عدم  معنی  به  که  می شود 
مجاری  گسترش  معنی  به  این  اقتصادهاست.  در 
فرصت طلبی از سوی بنگاه ها در مواجهه با یکدیگر 
و سایر مشارکت کنندگان در بازار می شود. الزمه این 
امر، افزایش توانمندی در اندازه گیری کیفیت تولید یا 
عملکرد عاملین است. رتبه بندی، امتیازدهی، نشان 
طول  در  مطالعاتی  لیسانس های  گارانتی،  تجاری، 
زمان و مکان و روش های دیگر اندازه گیری عملکرد 
عاملین اقتصادی، با آن که ناقص و هزینه بر هستند، 
تدبیری برای اندازه گیری مشخصات کاال و خدمات و 

عملکرد عاملین به حساب می آیند.
2- نهادها و قواعد نظام انگیزشی: 

فعالیت های  شدن  تخصصی  موجب  فناوری 
از  کارکنان بنگاه شده، ضمن آن که اجازه استفاده 
صرفه های مقیاس را داده و این امر موجب افزایش 
تولید می شود. افزایش توانمندی به منظور نظارت بر 

عملکرد کارکنان و نیز نحوه ایجاد انگیزش و پاداش 
برای آنان ضرورت رشد فناوری در بنگاه است.

 3- نهادهای تنظیم قرارداد: 
فناوری به دلیل پیچیده تر کردن ابعاد فعالیت های 
بنگاه، موجب افزایش عدم تقارن اطالعات شده و 
این امر منافع بالقوه از رفتار فرصت طلبانه را افزایش 
می دهد. رفتارهای استراتژیک در درون بنگاه )ارتباط 
کارفرما با کارگر( و نیز رفتارهای قراردادی بین بنگاه ها 
می تواند موضوع رفتارهای فرصت طلبانه باشد. این 
امر وجود نهاد تنظیم قرارداد متناسب با شرایط جدید 

را ضروری می سازد.
4- نهادهای بوروکراسی: 

فناوری روابط بین اجزای درون بنگاه با یکدیگر و نیز 
روابط بین بنگاه ها با بیرون را دستخوش تغییر می کند 
که این امر گسترش مقیاس سلسله مراتبی مربوط به 

بوروکراسی را ایجاد می کند.
5- نهاد حقوق مالکیت:

از  اعم  باال  آثار خارجی  با  فناوری همراه  تغییرات 
مثبت و منفی همراه است که منجر به شکاف بین 
بازدهی های خصوصی و اجتماعی می شود، در این 

شرایط تغییر نهادهای حقوق مالکیت ضروری است.
اقتصادی  مناسبات  در  شرکت ها  سهام  اهمیت 
نتیجه رشد فناوری در عصر صنعتی شدن بوده است. 
سهام نماد مالکیت و ارزش بنگاه بوده که این بنگاه 
بنگاه  ارزشمندی  بنابراین،  دارد.  فناوری  خاستگاه 
نتیجه ارتقای فناوری بوده است و الزمه ارتقای فناوری 
شکل گیری نهادهای فناوری است که کاهش دهنده 
اطالعات نامتقارن در بازار هستند. همچنین بیان 
به  که  است  پیچیده  بسیار  کاالیی  سهام  که  شد 
دلیل باال بودن هزینه های اندازه گیری آن زمینه ساز 
ارزیابی  آن که  به  توجه  با  است.  نامتقارن  اطالعات 
فناوری، سازمان، سرمایه انسانی و فیزیکی یک بنگاه 
تخصصی و بسیار هزینه بر بوده، بنابراین، افراد عادی 
ناگزیر خواهند بود از بازار سهام خارج شوند. بنابراین، 
اندازه گیری  فرآیند  که  نهادهایی  وجود  اینجا  در 
در  است.  ضروری  بسیار  دهند  کاهش  را  سهام 
اطالعات،  تقارن  عدم  کاهش  با  نهادها  این  واقع 
هزینه های اندازه گیری سهام را کاهش می دهند که 
همان نهادهای رتبه بندی و تعیین کیفیت هستند. 
رتبه بندی های انجام گرفته در بازار سهام، تحلیل های 
فعال،  شرکت های  عملکرد  گزارش های  تکنیکی، 
حضور  پیامدهای  زمره  در  اطالعات  افشای  فرایند 

نهادهای فناوری در بازار سهام هستند.

سازه های ذهنی و حقوق مالکیت
تأثیر  مالکیت  حقوق  بر  که  دیگری  موضوع 
چارچوب  در  است.  ذهنی  سازه های  می گذارد، 
مفهوم  همان  ذهنی  سازه های  جدید،  نهادگرایی 
ماهیت  دیگر،  عبارت  به  دارند.  را  نهاد  ویژگی های 
تاریخی دارند و به همین دلیل تغییرات آن ها بطئی و 
تدریجی است. برای درک سازه های ذهنی، »باید در 
مورد دو جنبه خاص از رفتار انسان مداقه کنیم: )1( 

انگیزش )2( رمزگشایی از محیط.
انگیزش  مقوله  دو  تأثیر  تحت  ذهنی  سازه های 
از  رمزگشایی  در  انسان ها  محاسباتی  توانایی  و 
محیط است. از سوی دیگر هر دو مقوله، تحت تأثیر 
وسیله ای  »ایدئولوژی  است.  اخالق  و  ایدئولوژی 
اقتصادی در دست افراد برای سازگار شدن با محیط 
بدان  تا  به دست می آید  از یک جهان بینی  و  است 
وسیله فرآیند تصمیم گیری ساده شود. ایدئولوژی، 
هنجاری  قضاوت های  با  اجتناب ناپذیر،  نحوی  به 

و اخالقی درباره عادالنه بودن جهانی که فرد آن را 
ادراک می کند، پیوند خورده است«. )همان: 64(

پدیده های  برابر  در  وقتی  انسان  دلیل  همین  به 
پیچیده محیط پیرامون خود قرار می گیرد، بسته به 
میزان ادراک و توانایی خود مبادرت به ایجاد نظریه ای 
برای تبیین محیط می کند که این نظریه در طی زمان 
قلمداد  آن  از  به عنوان بخشی  و  ایدئولوژی  کنار  در 

می شود.
ذهنی  سازه های  تأثیر  عزیمت  نقطه  ایدئولوژی 
افراد  دیدگاه  ایدئولوژی  است؛  مالکیت  حقوق  بر 
یک جامعه را در مورد عادالنه بودن محیط به تصویر 
می کشد. عادالنه بودن زمینه ساز مشروعیت نهادی 
را فراهم ساخته و این امر تعیین کننده سواری مجانی 
خواهد بود. سواری مجانی به معنی کسب مطلوبیت 
به هزینه دیگران است و هر قدر میزان سواری مجانی 
نگه داری  هزینه های  باشد،  باالتر  جامعه  یک  در 
دارایی ها اعم از هزینه اندازه گیری، هزینه مبادله و 
هزینه حفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله بیشتر 
می شود و از این رو، حقوق مالکیت ناکارآمدتر خواهد 

بود و بر عکس.
در مورد تأثیری که اخالق از طریق سازه های ذهنی 
بر هزینه های مالکیت بر دارایی ها برجای می گذارد، 
این نکات مصداق دارد. علم اخالق متکفل بحث در 
رفتار آزاد است تا آنجا که انسان در انجام این اعمال 
مجبور نیست. از آنجایی که در دنیای واقعی بازیگران 
فعالیت  یکسانی  اطالعات  شرایط  در  اقتصادی 
نمی کنند و اطالعات نامتقارن زمینه فرصت طلبی 
مبادله  هزینه های  بنابراین،  می کند.  فراهم  را  افراد 
در اقتصاد مثبت خواهد بود و همین طور، از آنجایی 
)خواه  قراردادها  چارچوب  در  اقتصادی  روابط  که 
حمایت  مبنای  بر  و  نانوشته(  خواه  و  شده  نوشته 
نهادهای پشتیبان صورت می گیرد. در همه اقتصادها 
این  همه  می شود.  اجرا  ناقص  به صورت  قراردادها 
موارد زمینه ساز فرصت طلبی و هزینه های مبادله را 
فراهم می کند، در شرایط وجود اطالعات نامتقارن، 
کاهش  زمینه ساز  می تواند  اخالقی  جامعه  یک 

هزینه های حقوق مالکیت شود و بر عکس.
بنابراین، ذهنیت های تحت تأثیر ایدئولوژی و اخالق 
می تواند در هزینه های نگهداشت سهام تأثیر بگذارد. 
در جامعه ای که سواری مجانی امری مذموم نبوده و 
دیدگاه های اخالقی مانع تعدی بر دارایی های افراد 
نشود، آنگاه بی اعتمادی در بازار سهام موجب افزایش 
نگهداشت  برای  اشتیاق  عدم  و  مبادله  هزینه های 
این نوع دارایی خواهد شد. همچنین وجود ذهنیت 
منفی نسبت به حضور در بازار سهام همچون اعتقاد 
کوتاه مدت  نگاه  یا  سهام  بازار  بودن  بخت آزمایی  به 
داشتن به بازار سهام به عنوان مسیری مناسب برای 
فرصت طلبی می تواند بر افزایش هزینه های مبادله در 

بازار سهام تأثیر بگذارد.

بخش  تنگنای  دولتی،  شرکت های  ب( 
خصوصی

عرصه  در  دولتی  شرکت های  حضور  گستره 
است  متغیرهایی  جمله  از  اقتصادی  فعالیت های 
انگیزشی  ضد  نماد  به عنوان  کارشناسان  همه  که 
برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد بدان اشاره 
در  شرکت ها  این  برای  مختلف  تبعیض های  دارند. 
مقابل بخش خصوصی، استفاده از رانت های آشکار 
و پنهان و از همه مهم تر فقدان شفافیت از جمله عللی 
است که کارشناسان را به نتیجه ضد انگیزشی بودن 
خصوصی  بخش  حضور  برای  دولتی  شرکت های 
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رسانده است. اگرچه این نتیجه گیری درست است 
این  باید دقت داشت در حوزه سیاست گذاری،  اما 
و  نیستند  برخوردار  یکسانی  وضعیت  از  شرکت ها 
بنابراین، مواجهه با هر یک، رویکردی استقرایی ویژه 
خود را می طلبد. در این زمینه، ما نیازمند یک الگوی 

ارزیابی شرکت های دولتی هستیم.
به  کوز  رویکرد  بنگاه،  ارزیابی  روش های  از  یکی 
پژوهش،  این  توجه هدف  با  بنگاه است که  مسئله 
قالب  در  که  روش  این  باشد.  راهگشا  می تواند 
رویکردهای نهادگرایی جدید قابل ارزیابی است، از 
چهار مسیر به ارزیابی یک بنگاه می پردازد که شامل 

موارد زیر است:

1- هستی شناسی: 
چرا بنگاه به وجود می آید؟ چرا همه مبادالت در 
بازار نیست؟ پیش تر آمد که  اقتصاد ملی در سطح 
تبدیل،  هزینه های  و  مبادالتی  هزینه های  وجود 
مهم ترین دلیل شکل گیری بنگاه هستند. هزینه های 
و  افراد  همه  برای  اقتصاد  یک  سطح  در  مبادالتی 
دارای  فعالیت ها  برخی  و  نیست  یکسان  فعالیت ها 
هزینه  دارای  دیگر  برخی  و  باال  مبادالتی  هزینه 
با  مطابق  مثال،  به عنوان  هستند.  پایین  مبادالتی 
دریایی،  دزدی   16 و   15 قرون  در  نورث،  دیدگاه 
فعالیت ها  اما  داشت  پایینی  مبادالتی  هزینه های 
توسعه دانش و فناوری با دشواری های فراوان همراه 
بود یا در اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران، 
دارای  )داللی(  درآمد  مجدد  توزیع  فعالیت های 
هزینه های مبادالتی پایینی است، اما فعالیت های 
مواجه  باالیی  مبادالتی  هزینه های  با  حوزه صنعت 
تمایل  از همین روست که بخش خصوصی  است. 
کمتری به سرمایه گذاری در این حوزه داشته و عمده 
صنایع در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده است.

هزینه های مبادله در خصوص شرکت های دولتی 
ابعاد دیگری پیدا می کند؛ به قاعده معمول در یک 
ساختار توسعه یافته، مهم ترین وظیفه دولت در حوزه 
حاکمیتی معنا می یابد و در این زمینه دولت مبادرت 
خصوصی  بخش  که  عمومی  کاالهای  عرضه  به 
به منظور تولید کاالهای خصوصی بدان نیازمند است، 
می کند. وقتی یک دولت خود مبادرت به تصدی گری 
و بنگاه داری کند، می توان نتیجه گرفت ضرورت های 
حاکم بر اقتصاد ملی از قبیل ناتوانی یا عدم تمایل 
در  ملی  اقتصاد  دغدغه های  یا  خصوصی  بخش 
از  خصوصی  احتمال سوءاستفاده بخش  خصوص 
دولت  که  شده  آن  موجب  انحصاری  موقعیت های 
خود به سرمایه گذاری و بنگاه داری دست بزند، گرچه 

و  همیشگی  ضرورت های  فوق  ضرورت های  همه 
دائمی نیستند. از یک سو، گذر زمان و رشد اقتصادی 
سوی  از  و  سازد  منتفی  را  ضرورت ها  این  می تواند 
دیگر، دولت ها وظیفه دارند در قالب سیاست گذاری 
و اصالحات اقتصادی زمینه را برای توانمندی بخش 
خصوصی و ارتقای رقابت فراهم کنند تا از این رهگذر 
ضرورت های تصدی گری بخش دولتی را از بین ببرند 
و نیروها و منابع خود را برای رسیدگی به ابعاد مهم تر و 

ضروری تر اقتصاد ملی آزاد کنند.

2- مرزبندی: 
چرا بین بنگاه ها و بازار مرز وجود دارد؟ چه مبادالتی 
در درون بنگاه انجام می شود و کدام مبادالت در بازار 
به  را  ما  که  است  موضوعی  این  می شود؟  مذاکره 
مسئله اندازه بنگاه سوق می دهد. چرا برخی بنگاه ها 
کلیه مراحل فرایند تولید را بر عهده می گیرند و دارای 
یک ساختار حاکمه عمودی هستند؟ چرا یک بنگاه 
منابع خود را در اختیار سایر مؤسسات سرمایه گذاری 
قرار می دهد و چرا بنگاهی دیگر خود رأسا مبادرت 
به سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه می کند و... اینجا 
مقایسه هزینه های اداری تصمیم گیری در درون بنگاه 
و هزینه های معامالتی در بازار مطرح می شود که ما را 

به مسئله کارایی در سطح بنگاه می رساند.
بنگاه های  با  مقایسه  در  دولتی  شرکت های 
حجم  و  گسترده  ارتباطات  دلیل  به  خصوصی 
فرصت ها  ایجاد  در  همواره  اختیار،  در  اطالعات 
برخوردارند.  بهتری  فضای  از  فعالیت  گسترش  و 
شرکت های  فعالیت های  برخی  وجود  آن که  نتیجه 
دولتی به اعتبار شرایط اقتصاد ملی می تواند ضروری 
باشد، اما در گذر زمان و به واسطه فرصت هایی که در 
مقایسه با بنگاه های خصوصی در اختیار بنگاه های 
گسترش  چنان  را  فعالیت  می گیرد،  قرار  دولتی 
می دهند که از یک سو، وارد حوزه هایی می شوند که 
ضرورت های اولیه را نداشته و از سوی دیگر، فضای 
بخش خصوصی را تنگ تر می کنند. و به این ترتیب 
مانع شکل گیری رقابت می شوند. این در حالی است 
که فقدان رقابت و وجود رانت ها موجب افت شدید 
به  این عدم کارایی  و  این شرکت ها می شود  کارایی 
حوزه هایی هم تسری یابد که به ضرورت آن، شکل 

گرفته بودند.

3- سازمان: 
ساختاربندی  معینی  مسیرهای  در  بنگاه ها  چرا 
و  رسمی  ارتباطات  بین  متقابل  اثرات  و  می شوند 
چارچوب  که  شد  گفته  هستند؟  کدام  غیررسمی 

نهادی فرصت های پیش روی بنگاه را تعیین می کند. 
بنگاه ها،  روی  پیش  نااطمینانی  چارچوب  این  در 
تخصصی شدن دارایی ها و فرصت طلبی های ممکن، 
موجب می شود که بنگاه برای کاستن از مخاطرات، 
ساختار سازمانی خود را طراحی کند. چنانچه بنگاه با 
نااطمینانی های در حوزه فناوری مواجه باشد، تمرکز 
ماهیت  توسعه  و  تحقیق  بر  مبتنی  ساختار  یک  بر 
بنگاهی  اگر  یا  داد  را شکل خواهد  بنگاه  سازمانی 
توسط  قرارداد  عقد  از  پس  فرصت طلبانه  رفتار  با 
مشتریان و تأمین کنندگان مواجه باشد، تمرکز بر یک 
واحد حقوقی قدرتمند ضروری است. همچنین اگر 
فضای عملکردی بنگاه فضایی آکنده از توزیع رانت 
باشد، در این صورت ایجاد توانمندی در رانت جویی 
این  در  است،  بدیهی  داشت.  خواهد  موضوعیت 
حالت برقراری ارتباط با توزیع کنندگان رانت )با اشکال 
مختلف( به عنوان مزیت در یک بنگاه موفق شناخته 
خواهد شد و ضرورتی به کسب توانایی سازمانی در 

حوزه فناوری نیست.
موقعیت  به  توجه  با  و  فوق  مالحظات  به  بنا 
انحصاری پیش  از منظر فضای  شرکت های دولتی 
رو و امکان حمایت های مختلف اطالعاتی و امتیازی 
ساختار  موضوع  دولتی،  بخش های  سایر  توسط 
سازمانی شرکت های دولتی بسیار اهمیت می یابد. 
غالب شرکت های دولتی، به ویژه آن دسته که بر اساس 
ضرورت های اولیه ایجاد شده اند، در شرایط فقدان 
رقابت، از توانمندی مالی برخوردارند و یا دغدغه های 
ساختار  در  بنابراین  نیست  آنان  اول  اولویت  مالی 
سازمانی خود مالحظات مربوط به کارایی را لحاظ 
بوروکراتیک،  ساختاری  منظر،  این  از  و  نمی کنند 
حجیم و غیرمتناسب با توان رقابت پذیری خواهند 

داشت.

4- ناهمگونی کنش ها/ عملکردهای بنگاه:
 چگونه بین رفتارها و عملکردهای بنگاه ها تفاوت 
ایجاد می شود؟ در اهداف بنگاه ها همواره ایده های 
چرا  که  است  این  سؤال  اما  گرفته  قرار  مطلوب 
عملکرد  نمی یابند؟  دست  خود  اهداف  به  بنگاه ها 
بنگاه ها برآیند رفتار سازمانی درون آن هاست اما چرا 
نامناسب  عملکردی  برآیند  با  درون سازمانی  روابط 
همراه می شود؟ این به معنی باال بودن هزینه های 
هزینه های  همان  یا  درون سازمانی  تصمیم گیری 
تقارن  عدم  از  ناشی  که  است  بنگاه  درونی  مبادله 
اطالعات است. در این چارچوب عدم تقارن اطالعات 
)استیگلیتز،  می کند  پیدا  ارتباط  زیر  حوزه های  به 
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ناهمگونی کنش یا عملکرد در خصوص شرکت های 
ارزیابی  در  اهمیت  حائز  موضوعات  زمره  از  دولتی 
آنان است، بدین معنی که با توجه به تأثیرات اقتصاد 
سیاسی که شرکت های دولتی بیشتر در معرض آن 
قرار دارند، امکان انحراف این شرکت ها از اقتضائات 
اولیه شان بسیار باالست و می تواند حتی عملکردهای 
همراه  به  را  آنان  ایجادی  اولیه  اهداف  با  معکوسی 
خواهد  وجود  امکان  این  همچنین  باشد.  داشته 
داشت که دیگر ضرورت های ایجاد این شرکت ها دیگر 
وجود نداشته باشد، اما تأثیرات اقتصاد سیاسی ناشی 
از منفعت طلبی بدنه بوروکرات و گروه های ذی نفع، 

مانع از انحالل آنان شود.

ج( صنعت، مهم ترین پیش نیاز بخش خصوصی
ارزیابی میزان  برای  از شاخص های مناسب  یکی 
اقتصاد، بررسی  اثرگذاری بخش خصوصی در یک 
میزان سهم این بخش از فعالیت های صنعتی است. 
در  کارآمد  مالکیت  حقوق  فقدان  معمول،  به طور 
بخش  حضور  از  مانع  توسعه،  حال  در  کشورهای 
و  می شود  کشورها  آن  صنعت  حوزه  در  خصوصی 
فعالیت های توزیع مجدد درآمد )داللی( مورد توجه 
مختصاتی  پیامد  امر  این  می گیرد.  قرار  بخش  این 
به  به همراه خود دارد که در ذیل  است که صنعت 

برخی از آن ها اشاره می گردد:
1- هزینه های غرق شده: 

ایجاد یک بنگاه صنعتی در مقایسه با سایر فعالیت ها 
که  است  نیازمند  بیشتری  اولیه  سرمایه گذاری  به 
بخش قابل توجهی از آن در زمره هزینه های غرق شده 
از  دسته  آن  غرق شده  هزینه های  می گیرد.  قرار 
هزینه های بنگاه ها را شامل می شود که قابل بازگشت 
یا بازیافت نیست. مهم ترین هزینه غرق شده نیز هزینه 
تبلیغات و هزینه های نصب است. بنگاه های تازه وارد 
تبلیغات  برای  زیادی  بسیار  هزینه  صرف  از  ناگزیر 
نگرانی  این  اما  هستند  خوش نامی  ایجاد  به منظور 
وجود دارد که پس از صرف هزینه های تبلیغاتی زیاد، 
توانایی ماندن در بازار را نداشته باشند و این هزینه ها 
قابل بازگشت به سرمایه گذاران و سهام داران نیست. 
هزینه های نصب نیز از آن جهت به عنوان هزینه های 
غرق شده مطرح می گردد که در صورت عدم موفقیت 
بنگاه، قابل بازگشت به سرمایه گذاران نیست. در یک 
در معرض  که بخش صنعت  توسعه  در حال  کشور 
مورد  فناوری  غالبا  و  دارد  قرار  متعددی  مشکالت 
استفاده در ماشین آالت قدیمی است، عدم موفقیت 
در فعالیت های صنعتی چندان دور از انتظار نیست و 
همین موجب می شود که مجموعه سرمایه گذاری در 

ماشین آالت در زمره هزینه های غرق شده قرار گیرد.
2- تخصصی شدن دارایی ها: 

موضوع دیگری که زمینه ساز اهمیت یافتن حقوق 
مالکیت در حوزه صنعت می شود، موضوع تخصصی 

شدن دارایی هاست. سرمایه گذاری در حوزه صنعت 
که به طور عمده شامل ماشین آالت و فناوری است در 
یک فعالیت خاص کاربرد دارد و امکان این که بتوان 
در رشته فعالیت دیگری از فناوری موجود استفاده 
کرد، بسیار کم است. این بدان معنی است که هزینه 
جانشینی عوامل در صنعت بسیار باالست، در حالی 
فعالیت های  حوزه  در  عوامل  جانشینی  هزینه  که 
بنگاه  یک  و  است  پایین  بسیار  خدماتی-بازرگانی 
بازرگانی با هزینه بسیار کمتری می تواند زمینه فعالیتی 
خود را تغییر دهد و در حوزه های سودآور دیگر فعالیت 
کند. حال اگر حقوق مالکیت در حوزه صنعتی کارآمد 
نباشد، سرمایه گذاران ترجیح می دهند در حوزه هایی 
فعالیت کنند که با نااطمینانی و ریسک کمتری مواجه 

هستند.
3- افزایش و پیچیدگی مبادالت: 

مقایسه مبادالت یک بنگاه صنعتی در مقایسه با یک 
بنگاه فعال در حوزه خدماتی – بازرگانی نشان می دهد 
که حجم و پیچیدگی مبادالت یک بنگاه صنعتی قابل 
بنگاه  یک  نیست.  بازرگانی  فعالیت های  با  مقایسه 
صنعتی در چهار سطح مختلف ناگزیر از مبادله است 
مبادله  آن سطح  در  بازرگانی  بنگاه  یک  درحالی که 
ندارد یا حداقل ابعاد مبادله به پیچیدگی های حوزه 

صنعت نخواهد بود.

سطح اول، مبادله با مشتریان: 
در این سطح از مبادله یک بنگاه صنعتی ناگزیر از 
اتخاذ استراتژی هایی برای دسترسی به بازارهاست. 
بازارسازی  و حتی  بازاریابی  استراتژی ها شامل  این 
است، بدین معنی که یک بنگاه صنعتی باید مبادرت 
به تولید کاال و خدمات بر اساس یک طرح و نقشه 

معین و متناسب با بازارهای مختلف هدف کند.

سطح دوم، مبادله با تأمین کنندگان:  
بنگاه ها مواد اولیه مورد نیاز تولید را تهیه می کنند. 
اینجا زمینه نااطمینانی های ناشی از فرصت طلبی 
توسط  اولیه  مواد  مناسب  کیفیت  تأمین  عدم  و 

تأمین کنندگان وجود دارد.

سطح سوم، مبادله با کارکنان: 
مراحل  در  صنعتی  بخش  یک  در  فعال  کارکنان 
دارند  را  خود  تخصص های  یک  هر  تولید،  مختلف 
و از این رو، مبادله با کارکنان در سطح بنگاه بسیار 
شامل  هم  پیچیدگی  این  بود.  خواهد  پیچیده تر 
هم  و  می شود  کار  نیروی  تخصص  کیفیت سنجی 
شامل نظارت بر عملکرد کارکنان به منظور جلوگیری 

از فرصت طلبی پس از قرارداد خواهد بود.

سطح چهار، مبادله با دولت: 
با توجه به کیفی خدماتی  در این سطح بنگاه ها 
از دولت دریافت می کنند، فعالیت های خود شامل 
این  می کنند.  سازمان دهی  را  آن  شیوه های  و  نوع 
خدمات شامل نحوه مالیات ستانی - که از نرخ های 
مالیاتی تا سیاست های تعرفه ای را شامل می شود- 
سیاست های  بانکی،  سیستم  در  اعتباردهی  نحوه 
و...  قضایی  سیستم  کیفیت  کار،  مقررات  ارزی، 
است. آشکار است که یک بنگاه صنعتی تأثیرپذیری 
بیشتری از مبادالت با دولت در مقایسه با یک بنگاه 
بازرگانی و خدماتی دارد، به عنوان مثال؛ مقررات کار 
یا سیاست گذاری های ارزی یا نظام تعرفه ای به صورت 
اثر می گذارد. ضمن  مستقیم بر کار بنگاه صنعتی 
آن که در بسیاری از مواقع سیاست گذاری هایی که 

به ضرر بخش صنعت صورت می پذیرد، در راستای 
منافع بخش بازرگانی به ویژه خارجی خواهد بود.

سطح پنج، مبادله با رقبا: 
اقتصادی  محیط  یک  در  معمول  به طور  بنگاه ها 
ناگزیر به رقابت با سایر بنگاه ها هستند. در شرایطی 
داخلی  بازارهای  به  خارجی  رقبای  دسترسی  که 
راحت تر باشد –همان گونه که در مورد اقتصاد ایران 
رقابت  برای  توانمندسازی  ضرورت  دارد-  مصداق 
بارزتر می شود و این امر زمانی امکان پذیر خواهد بود 
که بنگاه ها بتوانند به فناوری های مناسب دسترسی 
پیدا کنند. اما توجه به این نکته ضروری است که با 
بنگاهی  هیچ  فناوری،  کامل  انتقال  امکان  فرض 
حاضر نیست که فناوری خود را به طور کامل در اختیار 
بنگاه رقیب خود قرار دهد. از سوی دیگر، فناوری، 
بدان معنی  این  انباشتی است،  و  فرآیندی جمعی 
قرار  ضمنی  دانش های  زمره  در  فناوری  که  است 
می گیرد و تکرار و سابقه نقش مهمی در ایجاد آن دارد. 
انتقال کامل  از  این همان موضوعی است که مانع 
فناوری به بنگاه ها می شود. بنا بدین مالحظات است 
که بنگاه ها ناگزیر از توانمندسازی در حوزه فناوری 
البته فرایندی فوق العاده  در درون خود هستند که 
زمان بر و هزینه بر است. این امر فعالیت های صنعتی 
را از فعالیت های بازرگانی به طور کامل متمایز می کند 
و کارآمدی حقوق مالکیت را به عنوان شرط الزم آن 

ضروری می سازد.
ایجاد  برای  زمینه سازی  فوق،  مالحظات  به  بنا 
صنعت  حوزه  در  خصوصی  بخش  حضور  انگیزه 
بر  مؤثر  عوامل  ارتقای  برای  زمینه سازی  نیازمند 
کارآمدی حقوق مالکیت است. در واقع، به دلیل باال 
بودن هزینه های مبادله، امکان ورود فناوری در عرصه 
مبادالت اقتصادی وجود ندارد و امکان بهره مندی از 
ثمرات فناوری در عرصه زندگی جوامع منتفی است، 
این  تا  اتخاذ کنند  را  ترتیباتی  اقتصادها  آن که  مگر 

هزینه ها کاهش یابند.

د( بخش غیررسمی و بخش خصوصی
هرناندو دوسوتو، بنیان گذار و رئیس »موسسه آزادی 
و دموکراسی« در شهر لیما، پایتخت کشور پرو است 
و مجله تایم، او را یکی از پنج نوآور آمریکای التین در 
که  مهمی  سؤال  است.  نموده  معرفی  بیستم  قرن 
از  دوسوتو مطرح می کند آن است که چرا بسیاری 
کشورهای در حال توسعه به رغم تالش متعدد برای 
توسعه یافتگی شکست می خورند؟ چرا سیاست هایی 
که برای رسیدن به مکانیزم بازار و توسعه اقتصادی 
مبتنی بر فعالیت بازار به کار گرفته می شود، نمی تواند 
چندان مؤثر باشد؟ وی به تجربه کشورهای آمریکای 
اشاره  روسیه  و  شرقی  اروپای  کشورهای  و  التین 
می کند که هیچ کدام به رغم اقدامات متعدد نتوانستند 
به توسعه دست یابند تا جایی که هر از چند گاهی موج 
برگشت از سیاست های معطوف به اقتصاد بازار در این 
کشورها به راه می افتد. دوسوتو می خواهد بداند که 
دلیل این شکست چیست و نمی تواند به تبیین های 
سطحی نگرانه ای که برای توجیه این شکست ها عرضه 
می شود رضایت دهد. نبود روحیه کارآفرینانه و یا فقدان 
اخالق پروتستانی و تبیین های فرهنگی از این دست 
از دید دوسوتو مردود است. به عکس، او معتقد است 
که مردم در کشورهای در حال توسعه روحیه کارآفرینانه 
اقتصادی  سیستم  نبود  به رغم  که  چرا  دارند  خوبی 
این  و  ادامه دهند  را  زندگی خود  مناسب می توانند 
تداوم جز از طریق پیچیده بودن ذهن آحاد اجتماعی 
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و اقتصادی ممکن نیست. به نظر دوسوتو مهم ترین 
عامل ضعف کشورهای در حال توسعه، نبود سرمایه 

است.
تا اینجای کار یافته دوسوتو چیز جدیدی نیست و 
کمبود سرمایه به عنوان مهم ترین مشکل کشورهای 
به خوبی شناخته  که  است  توسعه، سال ها  در حال 
شده اما دوسوتو یک گام به پیش می نهد و معتقد است 
که در کشورهای در حال توسعه سرمایه تا حدودی 
وجود دارد، اما این قابلیت که سرمایه ها تولید شوند 
و به درستی به کار گرفته شوند موجود نیست. از دید 
دوسوتو منابع و اموالی که فقرای کشورهای در حال 
توسعه دارند را نمی توان به درستی به ابزاری برای ایجاد 
سرمایه تبدیل نمود چرا که مالکیت آن ها به رسمیت 
ندارد  ثبت نمی شود و چون ثبت رسمی  و  شناخته 
نمی تواند به عنوان وثیقه به کار رود و مبادالت بیشتر را 

ممکن سازد.
مالکیت  که  نظامی  به  غرب  نظام  دوسوتو  دید  از 
افراد را ثبت کرده و آن را صیانت می کند عادت کرده 
و از وجود و کارکردهای آن غافل بود همانند ماهی که 
در آب زندگی می کند، اما از وجود آب غفلت دارد اما 
به تدریج توانست آن را حل کند. به قول دوسوتو »آن 
گذشته وضعیت حال بسیاری از کشورها است« )ص 
35(. محقق مشهور پرویی با توجه به این یافته ها، پنج 
نکته پیرامون سرمایه گذاری را به عنوان »راز سرمایه« 
رازها  این  از  یکی  به  فصل  هر  در  و  می کند  معرفی 

می پردازد.
به نظر دوسوتو مشابه همین مسئله از نیمه دوم قرن 
بیستم در کشورهای در حال توسعه به وجود آمد. در 
نیمه دوم قرن بیستم مهاجرت توده ای به شهرها به 
راه افتاد، اما نظام قانونی موجود در شهرها به راحتی 
پذیرای این مهاجرین نبود. از این رو، این مهاجران در 
بخش غیررسمی مستقر شدند و این بخش غیررسمی 
را آن چنان گسترش دادند که در عمل به بخش اصلی 
درآمد و بخش قانونی به حاشیه رانده شد. دسوتو برای 
را  کردن  زندگی  قانونی  روی  پیش  مشکالت  اینکه 
برای خوانندگان ترسیم کند، محاسبه های گوناگون و 
جالبی را عرضه می کند که بر اساس آن ها چقدر طول 
می کشد تا یک مجوز دولتی مثال برای تصرف قانونی 
زمین کسب شود. به عنوان مثال؛ می گوید که اخذ 
مجوز یک کسب وکار کوچک و جدید در حومه شهر 
لیما 289 روز طول می کشد و هزینه ای بالغ بر 1231 
دالر دارد که سی برابر دستمزد ماهانه یک کارگر است. 
زمین های  روی  خانه ای  شخصی  اگر  فیلیپین  در 
دولتی و یا شهری خصوصی ساخته باشد، برای آن که 
قانونا بهای آن را بپردازد، باید 168 گام اداری شامل 
53 نهاد دولتی و خصوصی را طی کند که این امر 
خود 13 تا 25 سال به طول می انجامد. در مصر برای 
ثبت یک قطعه زمین دولتی واقع در بیابان باید 77 گام 
اداری در 31 نهاد دولتی و خصوصی طی شود که 5 تا 
14 سال طول می کشد. جالب اینجاست که »قانونی 
ماندن به همان اندازه قانونی شدن مشکل است« )ص 
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دوسوتو به خواننده یادآوری می کند که باید توجه 
محدودیت های  چنین  به رغم  مهاجران  که  کنند 
قانونی شدید دست روی دست نگذاشتند و شروع به 
ارائه خدمات بزرگی به شکل غیررسمی نمودند. آن ها 
طیف وسیعی از خدمات را عرضه می کنند که می تواند 
شکاف های موجود در اقتصاد قانونی را نیز پر کند. 
به عنوان مثال، مسافرکش های شخصی در بسیاری از 
کشورها بخش قابل توجهی از حمل ونقل درون شهری 
را بر عهده دارند. هرچه نظام قانونی سخت گیرانه تر 

باشد، فعالیت های غیررسمی به شکل پیچیده تری 
سابق،  کمونیستی  کشورهای  »در  می شود:  انجام 
حتی می توان فعالیت های پیچیده تر ثبت نشده ای 
تولید  تا  گرفته  رایانه  نرم افزار  و  سخت افزار  تولید  از 
جت های جنگنده برای فروش در خارج از کشور را 

مشاهده کرد« )ص 51(.
همراهش  محققان  و  دوسوتو  فصل  انتهای  در 
راکد بخش های  میزان سرمایه  از  تخمین های خود 
غیررسمی را ارائه می کند. برای این منظور وی برآورد 
خود را از روی ارزش ساختمان ها به عنوان دارایی های 
مشهود عرضه می کند. بر اساس اطالعات وی، »در 
ساکنان  درصد   57 محاسبه ها  اساس  بر  فیلیپین 
شهرها و 67 درصد مردم حومه شهرها در مسکن هایی 
پرو 53  در  است.  راکد  سرمایه  که  می کنند  زندگی 
درصد ساکنان شهرها و 81 درصد مردم حومه شهرها 
می کنند...«  زندگی  قانون  از  خارج  مسکن های  در 

)ص 55 و 56(.
منطقی که وی استفاده می کند آن است که اگرچه 
این  زیاد  تعداد  اما  است،  ناچیز  آلونک  هر  ارزش 
آلونک ها موجب می شود تا کل ارزش آن ها قابل توجه 
گردد و حتی ارزش آن ها به مراتب بیشتر از ارزش کل 
ثروتمندان آن کشورها شود. با تخمین های وی، ارزش 
کل امالک شهری و روستایی حدود 5/2 میلیارد دالر 
است که معادل 4 برابر ارزش کل دارایی هایی است که 
در اختیار دولت است. در پرو ارزش امالک روستایی و 
شهری که خارج از قانون نگه داری می شوند برابر با 74 
میلیارد دالر است و... نتیجه ای که دوسوتو از مطالب 
»مهارت  است:  مستتر  جمله  این  در  می گیرد  فوق 
کارآفرینی فقرا ثروت زیادی را ایجاد کرده است- ثروتی 
که تاکنون بزرگ ترین منبع سرمایه بالقوه برای توسعه را 
تشکیل می دهد« )ص 57(؛ و از این نتیجه نکته ای را 
که نتیجه کل کتاب نیز هست، مطرح می کند: »آن ها 

مسئله زا نیستند، بلکه راه حل هستند.« )ص 61(.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عالوه بر 
)عمدتا  سنتی  تولیدات  کنار  در  خانگی،  تولیدات 
در بخش کشاورزی( و بخش صنعتی مدرن، بخش 
دیگری وجود دارد که مورد توجه اقتصاددانان است. 
این همان بخش غیررسمی است که معموال شامل 
تولیدکنندگان جزء و کارکنان آن ها و همچنین کسبه 
تجاری،  کارکنان خدمات  و  کارگر  بدون  پیشه وران  و 
با  است.  غیررسمی  خدمات  دیگر  و  حمل ونقل 
این  نوع  بارزترین  از  دوره گرد  کسبه  فعالیت  آن که 
فعالیت هاست، ولی کارگاه های کوچک بدون کارگر که 
اغلب در خانه ها قرار دارد )کارگاه های خانگی(، از نظر 

تعداد، اهمیت بیشتری دارند.
تفاوت عمده بخش غیررسمی با بخش خانوار عبارت 
برخالف  غیررسمی  بخش  تولیدات  این که  از  است 
تولیدات خانگی یا به صورت کاال و خدمات واسطه به 
سایر تولیدکنندگان، یا به صورت کاال و خدمات نهایی 
به مصرف کننده به فروش می رسد این بدان معنی 

است که مبادالت بازاری صورت می گیرد.
بنابراین، چون مبادالت بازاری باعث به وجود آمدن 
آمار مبتنی بر قیمت است، علتی برای منظور ننمودن 
در  که  )هرچند  ندارد  وجود  ملی  حسابداری  در  آن 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه منظور نمی شود(. 
علت کنار گذاشتن بخش غیررسمی عمدتا ناشی از 
آماری  بودن جمع آوری اطالعات  پر هزینه  و  دشوار 
در این بخش است. نکته قابل توجه در مورد بخش 
تولیدی  خدمات  و  کاالها  که  است  این  غیررسمی 
توسط این بخش و نیز مصرف آن ها منع قانونی ندارد 

و کامال مجاز است.

در ادبیات اقتصاد عمده ترین مشخصات واحدهای 
فعال در بخش غیررسمی را آزادی ورود و خروج بنگاه ها 
مالکیت  و  بنگاه  داخلی  منابع  به  اتکا  بازار،  از  و  به 
بودن  کاربر  کوچک،  اندازه  در  فعالیت  خانوادگی، 
روش های تولید، کوچک و محدود بودن عملیات، اتکا 
به منابع داخلی، شفاف نبودن روابط کار و مهارت های 
اندک شاغالن بر می شمارند. )ILO,1993(. چنین 
ویژگی هایی واحدهای فعال در بخش غیررسمی را قادر 
می سازد که »فعالیت اقتصادی قانونی« خود را به دور 
از چشم نظارتی مأموران دولتی دنبال کنند. به عنوان 
مثال؛ میوه فروش خوداشتغال، به محض آن که یک 
سیاست دولتی را برای خود پرهزینه یا غیرقابل تحمل 
می بیند، مغازه اش را به خرازی فروشی تبدیل می کند 
و باز به محض اعمال سیاست خاصی از سوی دولت 
در مورد خرازی فروشی ها ممکن است مغازه اش را به 
مرغ فروشی تبدیل کند. در واقع ویژگی این فعالیت 
)اندازه کوچک، کاربر بودن روش های تولید، نیاز به 
عملیات...(  بودن  محدود  و  کوچک  اندک،  سرمایه 
به صورت  می دهد  اجازه  آن  به  که  است  به گونه ای 
سیال عمل کند و به راحتی از یک فعالیت یا بازار به 
فعالیت یا بازار دیگر برود )رنانی، 1380(. بنابراین، به 
علت وجود این ویژگی ها، دولت نمی تواند سیاست ها، 
استانداردها و قواعد خود را بر فعالیت واحدهای بخش 

غیررسمی اعمال کند.
بنابر این، مالحظات شناخت ابعاد بخش غیررسمی 
در حوزه اشتغال می تواند حائز اهمیت باشد. نکته مهم 
آن است که هر قدر اقتصادی به سمت توسعه یافتگی 
و  شده  کوچک تر  بخش  این  سهم  می کند،  حرکت 
این امر ناشی از ترتیبات نهادی است که زمینه ساز 
تعبیر  به  و  نموده  فراهم  را  رسمی  بخش  شمولیت 
هرناندو دوسوتو موجب تبدیل سرمایه راکد به سرمایه 
زنده شده و این امر به منزله ارتقای بخش خصوصی 
خصوصی  بخش  شناسایی  زمینه  در  البته  است. 
معیارها و مفاهیم مختلفی بیان می گردد و اجماعی در 

این زمینه وجود ندارد.

جمع بندی
به  مربوط  نظری  مبانی  ارائه  نوشتار،  این  هدف 
اقتصاد  نحوه شناخت جایگاه بخش خصوصی در 
تا  شد  تالش  مقاله  این  اول  قسمت  در  بود.  ایران 
نشان داده شود که حضور بخش خصوصی در یک 
اقتصاد منوط به ماهیت نهادی اقتصاد ملی است و 
ارزیابی  نیازمند  از بخش خصوصی  ارزیابی  هرگونه 
متغیرهای نهادی است. آن گاه با توجه به طیف متنوع 
متغیرهای نهادی و این که این پژوهش به دنبال ارائه 
تصویری از بخش خصوصی است، چهار حوزه مورد 
توجه قرار گرفت که بررسی آن ها عالوه بر آن که به 
شناسایی و ارزیابی متغیرهای نهادی مورد نیاز برای 
فهم جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمک 
جایگاه  و  وضعیت  تمام نمای  آیینه  خود  می کند، 
چهار  اساس  این  بر  هستند.  نیز  خصوصی  بخش 
حوزه بازار سهام به عنوان مهم ترین فضای حضور و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، شرکت های دولتی 
به عنوان مهم ترین عامل تنگ کننده فضا برای بخش 
خصوصی، صنعت به عنوان مهم ترین بخش نیازمند 
غیررسمی  بخش  و  خصوصی  بخش  حضور  به 
به عنوان بخش خصوصی با سرمایه عظیم اما عقیم 
مورد توجه قرار گرفت و در هر حوزه، مالحظات نظری 
شناخت و ارزیابی بیان شد. بر اساس این یافته ها، در 
پژوهش های مستقل دیگری می توان وضعیت واقعی 

بخش خصوصی در ایران را درک کرد.

39
نوع اول  عدم تقارن اطالعات بین بنگاه به عنوان 

کارفرما و کارکنان آن
نوع دوم  عدم تقارن اطالعات بین 

تأمین کنندگان مالی از بیرون و مدیران بنگاه
نوع سوم  عدم تقارن اطالعات در ساختار درونی 

شامل سلسله مراتب سازمانی و گزارش گیری که 
کیفیت درونی بنگاه را شکل می دهد

نوع چهارم  عدم تقارن اطالعات بنگاه با خارج 
بنگاه شامل محیط پیرامونی، تغییرات سیاسی

پرونده اندر مصائب بخش خصوصی
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خصوصی  بخش  کارآمد  مشارکت  به  دستیابی 
در کنار دولت و نهادهای عمومی و ایجاد زمینه 
از  همواره  اقتصاد،  در  همه جانبه  مشارکت 
عمومی  بخش  و  دولت  تالش های  مهم ترین 
محسوب شده و میزان دستیابی به این مشارکت 
کشور  هر  اقتصادی  رشد  با  مستقیمی  ارتباط 
زیادی  اقتصادی  نظریات  میان  این  در  دارد. 
زمینه ساز سیاست های مختلفی در کشورهای در 
حال توسعه و توسعه یافته شده و حتی مقبولیت 
نیز  نظران  صاحب  بین  در  اقتصادی  نظریات 
بخش  مشارکت  جلب  قدرت  به  زیادی  ارتباط 

خصوصی پیدا کرده است.
عناوین  با  برنامه هایی  و  سیاست ها 
سازی،  چابک  کوچک سازی،  خصوصی سازی، 
اقتصادی،  تعدیل  سیاست های  آزادسازی، 
مالیاتی  درآمدهای  افزایش  و  مالی  بار  کاهش 
خارجی،  سرمایه  و  مشارکت  جذب  دولت، 

فضای  بهبود  خرد،  کسب وکارهای  و  اعتبارات 
کسب وکار، تجارت جهانی، حکمرانی خوب و ... 
دولت ها  عالقه مندی  از  نمونه هایی  همه  و  همه 
تولیدی،  بار  از  توجهی  قابل  بخش  واسپاری  به 
توزیعی و تخصیصی خود به بخش غیردولتی بر 
بررسی  البته  که  است  اقتصادی  قوانین  مبنای 
نتایج حاصل از اجرای این برنامه ها در کشورهای 
به  کشورها  این  که  می کند  مشخص  مختلف، 
نتایج بسیار متفاوتی نسبت به پیش بینی ها دست 

یافته اند.
دارد  این  از  حکایت  جهانی  تجربیات   
توسعه  جهت  در  می تواند  خصوصی سازی 
انحصار  فرهنگی، حذف  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، 
اندازه  کردن  کوچک  جاری،  هزینه های  کاهش 
دولت و استفاده بهینه از منابع، نقش بارزی ایفا 
کار  برای  باالیی  انگیزه  از  کند. بخش خصوصی 
و تالش و کسب سود برخوردار است و از نیروی 
حداکثر  تولید  عوامل  سایر  و  سرمایه  انسانی، 
استفاده را می کند که در نهایت به افزایش رشد 

اقتصادی و بهبود رفاه عمومی منجر می شود.
مباحث  جمله  از  اقتصاد  در  دولت  مداخله 
بحث برانگیزی است که طی دوران مختلف محل 
در  متفاوتی  دیدگاه های  و  داشته  قرار  مناقشه 

خصوص آن ارائه شده است.
کالسیک ها  مختلف،  اقتصاددانان  نظر  از 

اولین نظریات مشخص در خصوص عدم حضور 
اصطالحاتی  کرده اند.  بیان  را  اقتصاد  در  دولت 
چون قانون بازارهای سه )تقدم عرضه بر تقاضا(، 
و  همه  و...  لسه فر  بازار،  در  نامرئی  دست های 
همه شواهدی بر اعتقاد کالسیک ها بر اقتصاد با 
حداقل حضور دولت هستند. در مقابل کینزین ها 
در  اقتصاد  در  دولت  حضور  به  بیشتر  اعتقاد  با 
خروج  در  دولت  نقش  صراحت  به  خود  نظریات 
از بحران بزرگ )1933( را غیرقابل انکار داشته و 
سیاست های انبساطی دولت را در اقتصاد کارساز 

عنوان کرده اند.
حداکثری  حضور  حامی  نظریات  مقابل  در 
دولت در اقتصاد شکست بازار به دالیل مختلفی 
تعیین  عدم  طبیعی،  انحصار  پیدایش  جمله،  از 
سیاست گذاری  لزوم  عمومی،  کاالهای  تکلیف 
اطالعات  شیوع  بیرونی،  و  خارجی  اثرات 
مهم تر  و  دولت  دخالت  با  بازار  نقص  نامتقارن، 
و  دوری  به تبع  طبقاتی  فاصله  افزایش  همه  از 
نزدیکی به مراکز قدرت، باعث شد تا خروج مجدد 
تقویت  اتریش  مکتب  نظریات  در  بازار  از  دولت 
شود. این مکتب با تأکید بر رقابت بازار و سازوکار 
قیمت به عنوان فرآیندی برای تولید اطالعات و نیز 
انگیزه های حاصل از مالکیت خصوصی که منجر 
بازار  که  معتقدند  می شود،  فرآیند  این  تقویت  به 
خاص  )به طور  نابازار  که  دارد  مهمی  مزیت های 

دولت( فاقد آن هاست.

بهبود وضعیت بخش خصوصی

الگوی جهانی، اجرای ایرانی

حسین امیررحیمی

مشاور اقتصادی و مدرس دانشگاه
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به  بهره وری  بدون  فعالیت های  یا  رانت جویی 
که  می آید  پدید  دولت هنگامی  عبارتی شکست 
کنترل و تنظیم دولتی اتالف آور بوده و متقاضی 
منابع را برای تأثیرگذاری بر رفتار دولتی، تشویق 
کند. به عالوه، ممکن است دولت ها تحت تسلط 
برخی گروه های ذینفع باشند که منافع خاص را 
دنبال می کنند. در این صورت ممکن است منافع 
پیگیری  از  مانع  و  کرده  دنبال  را  بخشی محدود 

سیاست های بهینه شوند )جیمز بوکانان(.
به  دولت،  مداخله  ضرورت  عدم  توضیح  در 
اعتقاد هایک، قیمت ها در بازار به صورت یک نظام 
اطالع رسانی کارآمد عمل کرده و با عملکرد خود 
هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در 
سطح کل جامعه فراهم می آورند. در این مکتب 
است؛  ایستا  مفهوم  یک  از  فراتر  چیزی  رقابت 
کسانی  تنها  مکتب  این  پیروان  تعریف  به  زیرا 
یا  باشند  نوآور  یا  بپردازند که  به رقابت  می توانند 
بتوانند فرصت های بازار را به خوبی شناخته و از آن 

استفاده کنند.
فریدمن  توسط  که  پولیون  مکتب  در 
بنیان گذاری شد، معیارهایی مانند آزادی فعالیت 
اقتصادی، حاکمیت بازار آزاد، انگیزش های سود 
امور  در  دولت  مداخله  عدم  و  سرمایه گذاری  و 
اقتصادی الزم دانسته شده و به عنوان اصول اولیه 
دیدگاه  اساس  بر  می شود.  شناخته  بازار  نظام 
پولیون اگر اقتصاد به حال خود رها شود، دارای 
دولت  که  موقعی  تا  بود  خواهد  بیشتری  ثبات 
دخالت کرده و با سیاست های احتیاطی بخواهد 

آن را مدیریت کند.
در ادامه نظریات اقتصادی نهادگرایان با رهبری 
نهاد  مهم ترین  را  اساسی  قانون  نورث  داگالس 
رسمی یک کشور می دانند و دولت را مکمل بازار 

معرفی می کند.

ضرورت خصوصی سازی
با بروز بحران جهانی سال 1929 و تداوم آن و 
از شکست نظریه های سرمایه داری در دهه  پس 
تعریفی  ارائه  سمت  به  جهان  اقتصاد  م،   1930
جدید برای دولت و حوزه مداخالت آن پیش رفت. 
در این دوران دولت بی تاثیر اقتصاددانان لیبرال 
کنار گذاشته شد و به جای آن در بسیاری مناطق، 
غربی،  اروپای  مناطق  بسیاری  و  آمریکا  به ویژه 
دولت مداخله گر برای کاهش بیکاری گسترده و 
ظاهر  رفاه،  دولت  سمت  به  اقتصادها  راهنمایی 

شد.
از  عظیمی  حجم  با  مقارن  م   1980 دهه 
بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه، 
نرخ های باالی بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی 
از  حرکت  دوران،  این  طی  بود.  کشورها  این  در 
بازاری«  »اقتصاد  سمت  به  دستوری«  »اقتصاد 
کلید توسعه یافتگی به شمار می رفت. در این دوره 
اندازه  همان  به  و  گسترده  حد  از  بیش  دولت ها 
فاسد شمرده می شدند و با اخالل در انگیزه های 
بازار به نحوی مسرفانه تولید می کردند؛ بنابراین 
بهترین رویکرد، حداقل کردن دولت و گسترش 

بخش خصوصی در اقتصاد تشخیص داده شد.
دولت در این دیدگاه مطابق نظرات نهادگرایان، 
سایر  فعالیت  برای  الزم  سازوکارهای  است  ملزم 
فضای  بدین وسیله  و  کند  فراهم  را  بخش ها 
فعالیت برای بخش خصوصی را تسهیل کند؛ اما 
برای آنکه اثربخش باشد و بتواند به اهداف خود 

چهار  دارای  باید  نهادگرا  دولت  کند،  پیدا  دست 
مداری،  عدالت  مردم ساالری،  اساسی  ویژگی 

پاسخگویی و مشارکت جویی باشد.
بررسی سابقه مالکیت عمومی در تاریخ معاصر 
اقتصاد ایران نشان می دهد که مداخله مستقیم 
دولت در اقتصاد ایران همواره رواج داشته است. 
این مداخله در ابتدا در نتیجه تأثیرات نامطلوب دو 
جنگ جهانی و حاکمیت دیدگاه های رایج اقتصاد 
توسعه در کشور ضرورت یافت و دولت در بسیاری 
از زمینه ها با ایجاد انحصارات گوناگون، جایگزین 

و رقیب بخش خصوصی در ایران بوده است.
انقالب  پیروزی  هنگام  تا  ایران  در  شرایط  این 
بعد،  به  زمان  این  از  و  یافته  تداوم  اسالمی 
شد.  پررنگ تر  اقتصاد  در  دولت  نقش آفرینی 
زمان  آن  در  اصلی  جریان  به عنوان  مساله  این 
و  اساسی  قانون   44 اصل  تصویب  نتیجه  در  و 
عمومی شمردن مالکیت عمومی صنایع کلیدی 

و تصدی گری دولت رخ داد.
با ابالغ بند ج سیاست های کلی اصل 44 تمرکز 
زیادی  حدود  تا  اقتصادی  فعالیت های  بر  دولت 
قانون  ابهامات  نیز  آن  اجرای  قانون  و  شد  رفع 
و  دولتی  فعالیت های  حوزه  در  زیادی  حد  تا  را 
غیردولتی و فضای رقابتی رفع کرد. در حقیقت، 
تبیین  نقطه عطفی در  را می توان  بند  این  ابالغ 

نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران دانست.
با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی 
بر اساس برنامه های سوم، چهارم، پنجم و حتی 
و  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  ششم 
 44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  با  همچنین 
قانون اساسی از نیمه دوم سال 1386 و تاسیس 
سازمان خصوصی سازی در سال 1380 اقدامات 
گسترش  هدف  با  دولت  طرف  از  توجهی  قابل 
بخش خصوصی البته بدون توجه به ظرفیت ها، 
در  بخش  این  الزامات  و  حساسیت ها  عالیق، 
سال های اخیر صورت گرفته است موضوعی که 
به  شرکت   700 از  بیش  واگذاری  با  شده  باعث 
ارزش  با  دولتی  انتقال سهام  و  غیردولتی  بخش 
بیش از 1400 هزار میلیارد ریال توسط سازمان 
بخش  در  معناداری  تحرک  خصوصی سازی، 
خصوصی اقتصاد شاهد نبوده و اکثر بنگاه های 
واگذار شده مسیری به سمت زیان دهی، انحالل 
و واگذاری دارایی ها از طرف خریداران را در پیش 

گیرند.
در این فرصت به دنبال دالیل عدم شکل گیری 
بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد ایران با وجود 
در  مجلس  و  دولت ها  متنوع  اقدامات  انجام 
راستای واگذاری و کوچک سازی دولت و نهادهای 
عمومی و اجرای سیاست هایی قابل دفاع از جمله 

بهبود فضای کسب وکار خواهیم بود.

تفکیک متقاضیان سهام بنگاه های دولتی
سهام  متقاضی  اصلی  گروه های  بررسی  با 
به  قابل  ارزشمندی  حقایق  دولتی  بنگاه های 
در  اساس جدول )شماره یک(  بر  دست می آید. 
کشور  در  خصوصی سازی  سازمان  حیات  دوران 
بیش از 1،436 هزار میلیارد ریال واگذاری سهام 
و دارایی های دولت به بخش غیردولتی انجام شده 
است که البته بیش از 40 درصد از این واگذاری ها 
به سهام عدالت و رد دیون دولت اختصاص یافته 
مانند  عمده  خریداران  اگر  همچنین  است. 
نهادهای عمومی شبه دولتی و سازمان های وابسته 
واقعی  سهم  کنیم  وارد  محاسبات  در  را  دولت  به 
رونق  و  تحرک  ایجاد  انتظار  که  خصوصی  بخش 
از این بخش داریم، واگذاری  ایران را  در اقتصاد 
ریال )10 درصد کل  میلیارد  از 140 هزار  کمتر 
که  شرکت هایی  و  حقیقی  افراد  به  واگذاری ها( 
صورت  هستند  حقیقی  بخش  آن  سهامداران 
گرفته است و به این ترتیب نام گذاری واگذاری ها 
در ایران با عنوان خصوصی سازی ارتباط چندانی 

با بخش خصوصی واقعی کشور ندارد.

بررسی بازارهای عرضه و تقاضا
واگذاری  میزان  دو(  )شماره  جدول  به  توجه  با 
قابل  بازارهای  سایر  و  سرمایه  بازار  در  سهام 
دسته بندی مشخص شده است. حدود 55 درصد 
بازار  در  گرفته  صورت  واگذاری های  مجموع  از 
بورس و همچنین معادل 12.6 درصد از مجموع 
واگذاری ها در بازار فرابورس به متقاضیان واگذار 
 32 از  بیش  انتقال  میان  این  در  و  است  شده 
درصد از سهام از روش های خارج از بازار سرمایه 
نامناسب  وضعیت  دهنده  نشان  متقاضیان  به 
ساختار مالی، فنی و اقتصادی بنگاه های واگذار 
شده در کنار انعطاف پایین این بازار در مدیریت 

واگذاری های صورت گرفته است.

جدول 1- آمار واگذاری به تفکیک گروه متقاضیان از سال 1380 لغایت نه ماهه اول 1396 - ارقام به میلیارد ریال

854.259

315.536

266.363

1.436.158

%59.5

%22

%18.5

%100

عموم متقاضیان غیردولتی

انتقال به طلبکاران از دولت

تخصیص به سهام عدالت

جمع

درصد واگذاریمجموع واگذاری گروه متقاضیان

جدول 2- آمار واگذاری به تفکیک بازار عرضه از سال 1380 لغایت نه ماهه اول 1396 - ارقام به میلیارد ریال

بورس تهران

فرابورس و بازارهای پایه

مذاکره و مزایده

جمع

%55.1

%12.6

%32.3

%100

بورس تهران

فرابورس و بازارهای پایه

مذاکره و مزایده

درصد واگذاریمجموع واگذاری بازار عرضه

42
تفکیک گروه های قابل واگذاری

 44 اصل  کلی  سیاست های  قانون   2 ماده  در 
فعالیت های اقتصادی در کشور در سه گروه دسته 
بندی شده است. در گروه سوم که دولت کماکان 
به فعالیت صددرصدی خود در این بخش ها ادامه 
خواهد داد؛ موضوعاتی از جمله شبکه های مادر 
شرکت های  نظامی،  تولیدات  مخابرات،  و  پست 
گاز،  و  نفت  معادن  و  گاز  و  نفت  تولید  ملی 
مرکزی،  بیمه  مرکزی،  بانک  و  بانک ها  از  برخی 
و  هواپیمایی  سازمان  برق،  انتقال  شبکه های 
بنادر و کشتیرانی، سدها و شبکه های آب رسانی 
این  بر  است.  گرفته  قرار  تلویزیون  و  رادیو  و 
تمایل  صورت  در  حتی  خصوصی  بخش  اساس 
جذاب  بخش های  در  ایران  در  سرمایه گذاری  به 
فعالیت  اجازه  باال،  اقتصادی  توجیه  دارای  و 
نداشته و در حوزه های بعدی نیز مشارکت بخش 
در  است.  همراه  دیگری  مشکالت  با  خصوصی 
گروه دوم ماده 2 قانون سیاست های کلی اصل 
از  یکی  دارای  مادر  و  بزرگ  صنایع  که  نیز   44
شرایط؛ سرمایه بیش از هزار میلیارد ریال، نیروی 
کار بیش از 2.500 نفر، داشتن دانش فنی باال، 
کل  از  درصد   30 از  بیش  تولید  ظرفیت  داشتن 
ظرفیت کشور و وابستگی سایر صنایع به صنعت 
شرکت  سه  بزرگ،  معادن  کنار  در  را  نظر  مورد 
صنعت  در  فعاالن  تجاری،  بانک های  بیمه ای، 
هواپیما، بنادر و راه و راه آهن و بازرگانی و صنایع 
حوزه انحصارات طبیعی و قانونی یا دارای حمایت 
خاص در بر می گیرد. حضور دولت در کنار بخش 
خصوصی بر اساس قانون حداقل به میزان %20 
عمل  در  و  بوده  مجاز  مدیره(  هیأت  عضو  )یک 
بخش خصوصی در صنایع بزرگ و مادر نیز در کنار 
خود دولت ناکارآمد در بازار را در سیاست گذاری 
بنگاه شاهد خواهد بود و با توجه به نفوذ دولت در 
هیأت مدیره این شرکت ها اختیار بخش خصوصی 
همچنین  است.  شده  محدود  نیز  حوزه  این  در 
رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی برخوردار 
از امکانات و حمایت همه جانبه دولت معموال به 
نفع بخش دولتی بوده و بخش خصوصی آزادی 

عمل چندانی در اداره این بنگاه ها ندارد.
آخرین گروه در ماده 2 قانون سیاست های کلی 
صددرصدی  حضور  جایگاه  اولین  که   44 اصل 
گروه  می شود  محسوب  واقعی  خصوصی  بخش 
خارج  اقتصادی  فعالیت های  همه  که  است  یک 
نگاه  یک  با  می گیرد.  بر  در  را  سه  و  دو  گروه  از 
میراث  ارزش گذاری  به  می توان  کارشناسی 
حداقل 50 ساله بخش دولتی به بخش خصوصی 
اینکه تمایل بخش  واقعی پرداخت، جالب توجه 
شبه دولتی بر اساس آمار و ارقام موجود به ابتیاع 
در  گروه  این  نتیجه  در  و  بوده  بیشتر  دو  گروه  از 
کنار دولت، فعالیت های اقتصادی همراه با رانت 
خواهد  ادامه  بخش  این  در  را  شده  سامان دهی 

داد.
عالوه بر این، شرکت های طبقه بندی شده در 
اقتصادی  مشترک  ویژگی  چند  دارای  سه  گروه 
و  فنی  ارتباط  باال،  انسانی  نیروی  تورم  هستند، 
بدهی های  و  انباشته  زیان  ضعیف،  اقتصادی 
سیستم  به  اعتیاد  کنار  در  یافته  تراکم  مالی 
مدیریتی دولت در اجزای سازمان که خریداران را 
مواجه با مشکالت بیشتری در اصالح ساختار این 
شرکت ها در ایران کرده اند و قسمت تلخ داستان 
اینکه این خریداران معموال جزء بخش خصوصی 

واقعی دسته بندی می شوند.

چالش های اساسی خصوصی سازی ایرانی
با وجود نزدیک شدن به انتهای واگذاری سهام 
توجه  با  غیردولتی  بخش  به  دولتی  بنگاه های 
مختلف  مقاطع  در  که  اصلی  انحراف  چهار  به 
خصوصی سازی  برنامه  اجرای  نتایج  داشته ایم 
نتایجی منحصر به اقتصاد ایران بوده و عالوه بر 
به بخش خصوصی مقتدر و عدم  عدم دستیابی 
کاهش بار مالی دولت در اداره اقتصاد، وضعیتی 

مبهم و ناکارآمد در اقتصاد ایران را رقم زده است.

اهداف؛  جهت گیری   - اول  چالش 
خصوصی سازی یا رهاسازی

قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای 
برنامه  پیاده سازی  و  اسالمی  جمهوری  اساسی 
واگذاری  و  اخیر  دهه  در  خصوصی سازی 
غیردولتی  بخش  به  دولتی  شرکت های  سهام 
در  دولت  تصدی گری  کاهش  در  بزرگی  اقدام 
یکی  می شود.  محسوب  اقتصادی  فعالیت های 
سطح  ارتقاء  سیاست ها  این  اصلی  اهداف  از 
کارایی و بهره وری بنگاه های واگذار شده به بخش 

معضل  که  بنگاه هایی  است.  بوده  غیردولتی 
اصلی اکثر آن ها در زمان تصدی گری دولت، تورم 
بیش از حد نیروی انسانی ناکارآمد عنوان می شد 
انتظار   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  با 
می رفت تا ضمن بهبود وضعیت کارایی و بهره وری 
در سطح باالتری از رقابت پذیری به فعالیت خود 

ادامه دهند.
خصوص  در  گرفته  صورت  مطالعات  اگرچه 
به  شده  واگذار  شرکت های  عملکرد  ارزیابی 
جمله  از  معیارهایی  بررسی  با  غیردولتی،  بخش 
مدیریت  بهره وری،  و  اقتصادی  بورس،  و  مالی 
فرآیند و نوآوری و معیار اشتغال و منابع انسانی، 
مؤید بهبود وضعیت شرکت های مورد بررسی در 
ناگفته  ولی  است،  محاسبه  مورد  شاخص های 
پیداست که بهبود در شرایط اقتصادی و اجتماعی 
این شرکت ها در زمان پس از واگذاری با اهداف 
دارد.  فاصله  بسیار  خصوصی سازی  برنامه  عالیه 
این موضوع با توجه به مقاومت پرسنل شرکت ها 

در زمان واگذاری و همچنین رفتار متناقض دولت 
با شرکت های واگذار شده و در حال واگذاری نیز 

قابل مشاهده و بررسی است.
برنامه خصوصی سازی  از  انحراف  از علل  یکی 
و گرایش به اصطالح »رهاسازی« در این برنامه، 
گرفته  صورت  واگذاری های  توجه  قابل  حجم 
به  دارایی ها  و  سهام  مستقیم  انتقال  مسیر  از 
اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است، 
 22 )حدود  ریال  میلیارد  هزار   316 واگذاری  با 
دولت،  دیون  رد  به صورت  واگذاری(  کل  درصد 
با  شده  واگذار  شرکت های  عملکرد  بر  نظارت 
این روش به دلیل انتقال قطعی شرکت ها تقریبا 
است  بدیهی  ترتیب  این  به  و  شده  غیرممکن 
خود  سنواتی  طلب  مقابل  در  که  طلبکاران  که 
را  زیان ده  معموال  شرکت هایی  سهام  دولت  از 
دریافت کرده اند به دنبال دستیابی به منابع مالی 
سیاست های  و  اهداف  با  هماهنگ  و  بوده  خود 

خصوصی سازی قدم بر نخواهند داشت.
عالوه بر این با توجه به موارد عنوان شده بخش 
شرکت ها  از  خاصی  نوع  وارث  واقعی  خصوصی 
اینکه  توجه  جالب  است.  شده  ایران  اقتصاد  در 
ماهیت  تغییر  با  میان  این  در  موفق  نمونه های 
و  شده  واگذار  شرکت های  اقتصادی  و  فنی 
ایجاد  با  مقایسه  در  زیاد  بسیار  انجام هزینه های 
اهداف  از  ناچیزی  بخش  به  جدید  شرکت  یک 

خصوصی سازی دست یافته اند.

یا  نظارت  و  بازرسی  دوم-  چالش 
توانمندسازی و حمایت

به طورکلی  دولتی  بخش  بر  حاکم  سازوکار 
بوده  خصوصی  و  غیردولتی  فضای  از  متفاوت 
در  فقط  سود،  کسب  هدف  مشخص  به طور  و 
به عنوان  می تواند  خصوصی  بخش  فعالیت های 
بهینه اول بنگاه ها هدف گذاری شود. با توجه به 
واگذار  شرکت های  از  ویژه  بازرسی  برنامه  اجرای 
بر اساس دستورالعمل  به بخش غیردولتی  شده 
»نحوه نظارت پس از واگذاری« می توان موارد زیر 
با  را اصلی ترین محورهای متضاد دیدگاه دولتی 
عملکرد منطقی بخش غیردولتی در ایران قلمداد 

کرد.
استفاده  به  اقتصادی  واحدهای  اغلب  نیاز 
مدیران  می شود،  باعث  بانکی  تسهیالت  از 
اهداف  تحقق  برای  واگذارشده  شرکت های 
به دریافت تسهیالت )حتی بدون  شرکت نسبت 
مجوز( اقدام کنند. دریافت تسهیالت در حد توان 
با توجیه کافی  اعتباری شرکت های واگذار شده 
اقتصادی می تواند به افزایش کارایی و بهره وری 
تدبیری  است  الزم  اما  شود  منجر  شرکت ها 
اندیشیده شود که این اقدام )که در اغلب موارد 
از نظر اقتصادی به نفع شرکت های واگذار شده 
است( با مساعدت بیشتر سازمان خصوصی سازی 
در  و  معمول  به طور  سازمان  این  زیرا  شود  انجام 
اجرای وظایف قانونی خود نگران تعهدات مالی 
خریداران بوده و ارائه مجوز تسهیالت را تهدیدی 

در دستیابی به برنامه مالی دولت می داند.
در  آن ها  از  بهینه  استفاده  و  دارایی  مدیریت 
با  موضوع  سازمانی،  اهداف  به  رسیدن  مسیر 
که  است  واگذارشده  شرکت های  در  اهمیتی 
می کند.  پیدا  بیشتری  اولویت  واگذاری  از  پس 
فروش  غیردولتی  بخش  به  شرکت ها  واگذاری  با 
دارایی  کردن  جایگزین  و  بازده  کم  دارایی های 

اقتصـاد ایران بـا وجود واگـذاری بیش 
بخـش  بـه  اقتصـادی  بنـگاه  از 700 
غیردولتـی و تصویـب قوانیـن اقتصادی 
موثـر از جملـه قانـون بهبـود مسـتمر 
فضـای کسـب وکار و قانون رفـع موانع 
تولیـد و بـا توجـه بـه الگوبـرداری از 
در  گرفتـه  صـورت  واگذاری هـای 
کشـور آلمان و برخورداری از مشاورین 
اقتصادی بـا تجربه واگذاری هـا در این 
کشـور، در عمـل فاصله بسـیار زیادی 
بـا اهداف عالـی خصوصی سـازی دارد

43 پرونده اندر مصائب بخش خصوصی



کارایی . شماره  38-39  . دی و بهمن  1396کارایی . شماره  38-39  . دی و بهمن  1396

اقتصادی  وضعیت  بهبود  در  می تواند  پربازده 
بنگاه موثر باشد. البته مجوز این اقدامات همواره 
دولت  توسط  بیشتری  حساسیت  و  احتیاط  با 

صادر می شود.
حمایت از پرسنل شرکت های واگذار شده در دو 
موضوع عدم کاهش سطح اشتغال و عدم تعویق 
سازمان  نظارتی  موارد  از  نیز  دستمزد  و  حقوق 
بخش  که  می شود  محسوب  خصوصی سازی 
اقتصادی  فایده  و  هزینه  بررسی  با  خصوصی 
نگران  دولت  اجتماعی  هدف گذاری  به  نسبت 
حوزه  این  در  بیشتر  نظارت  و  بازرسی  و  نبوده 
مانعی در مسیر توانمندسازی و بهبود این بخش 

تلقی خواهد شد.

چالش سوم- بهبود فضای کسب وکار بایدها 
و نبایدها

اجرای برنامه خصوصی سازی به عنوان یکی از 
برنامه های هدفمند و قانون مند در اقتصاد ایران، 
بی گمان باید در کنار سایر فعالیت های اقتصادی 
سازمان دهی  کشور،  در  خصوصی  بخش  حامی 
و مدیریت شود. دستیابی به مولفه های حکمران 
خوب برای دولت که عالوه بر وضعیت اقتصادی 
یک  ساکنان  اجتماعی  و  رفاهی  وضعیت  به 
در  نهادگرایان  اعتقاد  به  که  دارد  توجه  سرزمین 
اقتصاد، جز با فراهم کردن سازوکارهای الزم برای 
نخواهد  میسر  اقتصاد  در  بخش ها  سایر  فعالیت 
انجام  اجازه  و  کسب وکار  فضای  تسهیل  بود، 
فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی در 
بر چهار وظیفه  با تمرکز دولت  بستری هوشمند 
پاسخگویی  عدالت مداری،  مردم ساالری،  اصلی 
و مشارکت جویی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران 
امری بسیار حیاتی است، موضوعی که در مقایسه 
با نظریات دیگر اقتصادی از اجماعی قابل تامل 

در بین اقتصاددانان برخوردار است.
رانت جویی  بوکانان؛ »مسائل  اعتقاد جیمز  به 
یا فعالیت های بدون بهره وری به عبارتی شکست 
تنظیم  و  کنترل  که  می آید  پدید  هنگامی  دولت 
برای  را  منابع  متقاضی  و  بوده  آور  اتالف  دولتی 
تأثیرگذاری بر رفتار دولتی، تشویق کند. به عالوه، 
ممکن است دولت ها تحت تسلط برخی گروه های 
ذینفع باشند که منافع خاص را دنبال می کنند. در 
این صورت ممکن است منافع بخشی محدود را 
دنبال کرده و مانع از پیگیری سیاست های بهینه 
شوند« و این موضوع در خصوص واگذاری بخش 
عمده ای از سهام شرکت های دولتی به گروه های 

ذینفع در اقتصاد ایران قابل بررسی است.

با  عمومی  سهام  چهارم-گسترش  چالش 
هدف عدالت یا رفاه

با انتقال بیش از 266 هزار میلیارد ریال )معادل 
18.5 درصد کل واگذاری ها( سهام شرکت های 
سهام  قالب  در  تخصیص  قابل  سهام  به  دولتی 
عدالت به اقشار کم درآمد در طی سال های 1385 
می رفت  انتظار  آن  بعدی  تعدیالت  و   1388 تا 
شاهد  خصوصی سازی،  برنامه  کامل  اجرای  با 
رشد فرهنگ سهامداری و مشارکت مالی در بین 
شتاب  وجود  با  موضوع  این  باشیم،  کشور  مردم 
قابل توجه در سال های اولیه در سنوات اخیر به 
کندی در مسیر آرمانی خود حرکت می کند. امید 
زمان  از  سال  دو  حدود  که  جاری  سال  در  است 
در  خصوصی سازی  برنامه  کامل  اجرای  قانونی 

ایران و پایان آن )1393( فاصله گرفته ایم، ضمن 
ساماندهی به وضعیت نابسامان توزیع این سهام 
در بین اقشار مردم، نظام شفاف و هوشمندی در 
خصوص فرآیند تخصیص سهام شرکت های قابل 
قابلیت های  با  عدالت  سهام  قالب  در  واگذاری 

اقتصادی و رفاهی باال تدوین و اجرا کنیم.

الگوی جهانی - خصوصی سازی در آلمان
کمونیستی  حکومت  زمان  در   1990 سال  در 
نشتالت«  هاندا  »تروی  سازمان  کشور،  این 
تأسیس شد. وظیفه این سازمان نظارت و تبدیل 
حکومت  یک  چارچوب  در  دولتی  شرکت های 
کمونیستی به شرکت های خصوصی و جلوگیری 
از فروپاشی آن ها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد 
دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در 
عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال 
سازمان  خصوصی سازی  سیاست  گرفت.  قرار 
به  شرکت ها  فروش  پایه  بر  که  هاندا«  »تروی 
خریدار  تعهد  به  مشروط  ولی  ارزان  قیمت های 
استوار  سرمایه گذاری  انجام  و  اشتغال  حفظ  به 
بود تا اواخر سال 1991 موفقیت آمیز بود و نقش 

و  بود  زیاد  بسیار  برنامه  این  در  ارزیابی  و  نظارت 
به  را  صنعتی  واحد   300 حدود  ماهانه  توانست 
تداوم  واگذاری ها  این  تمام  در  برساند.  فروش 
تولید شرط اصلی انتقال سهام به متقاضیان بوده 
است. این توانایی در فروش به خصوص در نیمه 
اول همان سال فوق العاده چشمگیر بود. به این 
تعداد 2500 شرکت  توانست  که سازمان  ترتیب 
را به بخش خصوصی واگذار کند. از اواسط سال 
1992 که از یک سو به تدریج مشکالت و مسائلی 
در فروش به وجود آمد و از سوی دیگر بیش از 2 
میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در 
آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیت های صنعتی 
تولیدی گسترده ای وجود داشت، ساکت و خراب 
شده بودند، باعث ایجاد شک و تردید در صحت 
راهبردی سازمان »تروی  و درستی سیاست های 

هاندا« شد.
سازمان  توسط  خصوصی سازی  تجربه  
را بیشتر تقویت کرد که  این اصل  »تروی هاندا« 
و  نظارت  با  و  به تدریج  باید  را  خصوصی سازی 

ارزیابی صحیح انجام داد و از آزادسازی و واگذاری 
به بخش خصوصی به یکباره و با سرعت باال پرهیز 

کرد.
اگرچه خصوصی سازی در آلمان ابتدا پرهزینه 
بود ولی نتایج بعدی آن بسیار موفقیت آمیز بود. 
نسبتا  بنگاه   1300 سال  سه  ظرف  تروی هند 
بزرگ اقتصادی را خصوصی کرد و در عین حال 
توسعه  حفظ  به خوبی  را  اولیه  اشتغال  و  تولید 
متقاضیان  به  دولتی  بنگاه های  واگذاری  داد. 
توانمند و اعمال نظارت کارآمد و مستمر سازمان 
از  خریداران،  تعهدات  ایفای  نحوه  بر  تروی هند 
جمله ویژگی هایی است که برنامه خصوصی سازی 
آلمان را به عنوان یک برنامه موفق و منحصر به فرد 
در سطح جهان مطرح کرده است. این سازمان در 
دوره دوم فعالیت خود با ارزیابی نتایج مرحله اول 
توانست مسیر روشن تری در واگذاری شرکت های 

دولتی پیدا کند.
واگذاری ها  فرآیند  بر  نظارت  نقش  آلمان  در 
است.  بوده  بی بدیلی  نقش  واگذاری  از  پس  و 
اعمال نظارت تروی هند در حین و بعد از واگذاری 
و  حفظ  اشتغال  سطح  اوال:  که  شده  موجب 
سرمایه گذاری های تعهد شده محقق شود و ثانیا: 
با متخلفان وفق مفاد قرارداد مربوط رفتار شود و 

برنامه واگذاری شرکت های دولتی تصحیح شود.

سخن آخر
 700 از  بیش  واگذاری  وجود  با  ایران  اقتصاد 
تصویب  و  غیردولتی  بخش  به  اقتصادی  بنگاه 
بهبود  قانون  جمله  از  موثر  اقتصادی  قوانین 
مستمر فضای کسب وکار و قانون رفع موانع تولید 
از واگذاری های صورت  الگوبرداری  به  با توجه  و 
از مشاورین  برخورداری  و  آلمان  گرفته در کشور 
کشور،  این  در  واگذاری ها  تجربه  با  اقتصادی 
عالی  اهداف  با  زیادی  بسیار  فاصله  عمل  در 
نظیر  اهدافی  مجموعه  دارد،  خصوصی سازی 
ملی، گسترش  اقتصاد  به رشد  بخشیدن  شتاب 
تامین  به منظور  مردم  عموم  سطح  در  مالکیت 
بنگاه های  کارایی  ارتقای  اجتماعی،  عدالت 
و  انسانی  و  مادی  منابع  بهره وری  و  اقتصادی 
ملی،  اقتصاد  در  رقابت پذیری  افزایش  فن آوری، 
در  تعاونی  و  خصوصی  بخش های  سهم  افزایش 
اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت 
در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح 
عمومی اشتغال و در نهایت تشویق اقشار مردم به 
پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها 
اهدافی بسیار ارزشمند هستند که با وجود اجرای 
این  به  دستیابی  واگذاری ها،  نمادین  و  شکلی 
بسیار  ایران  اقتصاد  امروزی  فضای  در  اهداف 

غیرممکن به نظر می رسد.
همچنین پیاده سازی تمام برنامه های اقتصادی 
ساکنان  رفاه  و  اجتماعی  وضعیت  با  خورده  گره 
مشکالت  و  کاستی ها  با  شک  بدون  کشور،  یک 
خاص آن برنامه در مسیر اجرا همراه بوده و تفاوت 
یا  مشکالت  میزان  در  مختلف  کشورهای  بین 
نبوده  آن ها  اقتصادی  برنامه های  کاستی های 
بلکه نحوه نگرش کشورها به معضالت پیش رو و 
و بسترسازی جهت  موانع  رفع  برای  آن ها  تالش 
برازندگی  به  اقتصادی  برنامه های  پیاده سازی 
می کنیم،  مشاهده  اقتصادی  متون  در  که  آنچه 
مبنایی واقعی جهت تفاوت اقتصادی و سطح رفاه 

ساکنین یک کشور است.

حمایت از پرسـنل شـرکت های واگذار 
کاهـش  عـدم  موضـوع  دو  در  شـده 
سـطح اشـتغال و عـدم تعویـق حقوق و 
دسـتمزد نیـز از موارد نظارتی سـازمان 
می شـود  محسـوب  خصوصی سـازی 
بررسـی  بـا  خصوصـی  بخـش  کـه 
هزینـه و فایـده اقتصـادی نسـبت بـه 
هدف گـذاری اجتماعـی دولـت نگران 
نبوده و بازرسـی و نظارت بیشـتر در این 
حوزه مانعی در مسـیر توانمندسـازی و 
بهبـود ایـن بخـش تلقـی خواهد شـد.
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بخش  نقش آفرینی  لزوم  از  که  سال هاست 
ایران حرف زده می شود  اقتصاد  خصوصی در 
با این حال نه تنها شاهد رشد و بزرگ شدن این 
بخش نیستیم بلکه برگشت به عقب نیز داریم. 
ایران  واقعا فکر می کنید چرا بخش خصوصی 
به ویژه در بخش تولید، این قدر نحیف و مهجور 

است؟
سال  هر  متأسفانه  اخیر  دهه  دو  یکی،  در   ◄
برای  رفته ایم.  بین المللی عقب تر  در شاخص های 
مثال، طبق گزارش بانک جهانی در سال 2015، 
سرانه تولید ناخالص داخلی ایران رتبه 87 جهان 
را کسب کرده. ایران در سال 2016 میالدی، 425 
میلیارد دالر تولید ناخالص دارد و رتبه آن در میان 
با  مقایسه  در  که  رسیده   25 به  جهان  کشورهای 
از  نشان  این  و  نداشته  افزایش  گذشته  سال های 
صندوق  گزارش  دارد.  اقتصاد  بودن  نامطلوب 
سرانه  درآمد  زمینه  همین  در  هم  پول  بین المللی 
میان  در  را  آن  رتبه  و  آمریکا  دالر   4683 را  ایران 
بررسی  است.  کرده  اعالم   96 جهان  کشورهای 
نامطلوب  شرایط  روند  از  نشان  گزارش ها  این 
اقتصاد در کشور است. شاخص درآمد سرانه یکی 
از شاخص های توسعه یافتگی است که در اقتصاد 
مطرح می شود. هرچه این عدد باالتر باشد نشان 
از توسعه یافتگی بیشتری دارد. البته سایر متغیرها 
مانند  مثال کشوری  گرفته شوند؛  نظر  در  باید  نیز 
قطر که سرانه بسیار باالیی دارد و حائز رتبه ششم 
تلقی  توسعه یافته  کشور  به عنوان  دنیاست  در 
نمی شود. با این همه عموما تولید ناخالص سرانه 
توسعه یافتگی  مهم  شاخص های  از  یکی  می تواند 
شرایطی  چنین  با  ایران  چرا  این که  شود.  ارزیابی 
شرایط  و  کسب وکار  محیط  در  ریشه  روبه روست 

تولید دارد.
سال  ده  در  به ویژه  و  گذشته  دهه  چند  تمام  در 
گذشته، در بخش تشکیل سرمایه توفیق چندانی 
سرمایه گذاری  رشد  نرخ  که  به صورتی  نداشته ایم 
رفتار  ارقام،  و  اعداد  از  غیر  است.  بوده  کاهشی 
بودجه ای دولت ها در عدم توجه به زیرساخت ها از 
از سوی دیگر  و محیط عمومی کسب وکار  یک سو 
به خوبی وضعیت سرمایه گذاری در کشور را نشان 

می دهد؛ بنابراین برای پاسخ به سؤال شما باید به 
وضعیت کسب وکار ایران توجه کنیم. اولین مشکل 
اقتصادی  نظام  وجود  عدم  ایران،  در  کسب وکار 
رقابت  آن که شرایط  معنای  به  رقابتی است  پایداِر 
آن  به تبع  و  ندارد  وجود  کسب وکار  فضای  در 

تبعیض هایی در تولید پدید آمده است.

فضای رقابتی که از آن به عنوان اولین مشکل 
بخش خصوصی یاد می کنید، چه فاکتورهایی 

دارد؟
که  اقتصادی  فعال  هر  رقابتی،  فضای  در   ◄
قصد تولید دارد نباید تفاوتی با دیگر تولیدکنندگان 
برای  فردی  اگر  مثال  باشد؛  داشته  فعالیت  آن  در 
افرادی  تمام  باشد،  مجوز  نیازمند  فعالیتی  انجام 
باید  شوند  وارد  کسب وکار  این  به  می خواهند  که 
ـ اعتباری  مجوز بگیرند. مؤسسات غیرمجاز مالی 
نظام  و  از گستردگی سیستم  با سطح وسیعی  که 
پولی کشور را به نابودی کشاندند، بدون مجوزهای 
رسمی فعالیت کردند. برخی از آن ها مجوز خود را 
از ارگانی گرفتند که صالحیت صدور آن را نداشته 
است. بدیهی است هر سازمانی که در حوزه پولی، 
مالی و اعتباری فعالیت می کند باید مجوز خود را 
از بانک مرکزی دریافت کند و اگر سازمان دیگری 
با آن برخورد شود. امروز  باید  مجوز را صادر کند، 
ورود این مؤسسات به بازار پول یکی از موانع پایین 
آمدن نرخ سود بوده و چسبندگی نرخ ایجاد کرده 

و  پول  شورای  این که  وجود  با  پول  بازار  در  است. 
ولی  دارد  اصرار  سود  نرخ  آمدن  پایین  بر  اعتبار 

شاهد کاهش نرخ، متناظر با نرخ تورم نبوده ایم.

بحث  اعتباری  و  مالی  موسسات  مشکالت 
مجزایی می طلبد. بحث شما این بود که فضای 
کسب وکار برای بخش خصوصی مساعد نیست. 
اتفاقا ما در شماره گذشته ماه نامه کارایی درباره 
شاخص های استاندارد فضای کسب وکار سخن 
گفتیم. ارزیابی شما از وضعیت این شاخص ها 

چیست؟
◄ همان طور که گفتید اگر از منظر بین المللی 
باید  کنیم،  بررسی  را  ایران  کسب وکار  مشکالت 
وضعیت 10 شاخص اصلی را بررسی کنیم که مورد 
اولش شروع کسب وکار است. وقتی بخواهیم یک 
کسب وکار را آغاز کنیم، با مشکل عدم وجود پنجره 
را  کار  راه اندازی  روند  که  می شویم  مواجه  واحد 
طوالنی می کند. در سنگاپور که رتبه 2 یا 3 جهان 
ساعت  چند  ظرف  دارد،  کسب وکار  شروع  در  را 
نظیر  مشکالتی  با  ما  اما  می شود  صادر  مجوزها 
تعدد مجوزها از سازمان های مختلف روبه رو هستیم 
دلیل  همین  به  می کند.  زمان َبر  بسیار  را  روند  که 
ایران در سال 2017 رتبه 102 را در این شاخص 
داشته ایم. به این معنا، در 101 کشور دیگر سهولت 
اقتصادی وجود  برای شروع یک فعالیت  بیشتری 
آن  به  باید  که  است  معضالتی  از  یکی  این  دارد. 
پرداخت. بحث دوم اخذ مجوز ساخت وساز است. 
کارگاه،  سوله،  یک  ساخت  مجوز  دریافت  برای 
ساختمان و... باید به ارگان های مختلفی مراجعه 
متقاضیان مشکل  برای  نهایت هم چنان  در  کرد. 
از  خارج  راه های  به  متأسفانه  که  می شود  ایجاد 
حدود قانونی متمایل می شوند. این روند در نهایت 

هم به فساد می انجامد.

سطح این فساد آن قدر معنادار هست که آن را 
یک مانع جدی در اقتصاد تلقی کنیم؟

◄ بله، در روزهای گذشته در اتاق ایران در رابطه 
با فساد بحث شد. ایران در رتبه ادراک فساد بین 
قطعا  فساد  این  که  دارد  را  رتبه 134  کشور   168

گفت وگوی کارایی با مرتضی الله داد

دولت دخالت در امور اقتصادی را رها کند

با آن که  از دیروز می شود و  بخش خصوصی هر روز ضعیف تر 
بر اساس سند چشم انداز، قرار بود در سال 1404 قدرت اول 
اقتصادی منطقه باشیم اما شواهد نشان می دهد که این هدف 
دست نیافتنی است. جدای از آن که شرایط کسب وکار در ایران 
مناسب نیست و فعاالن بخش خصوصی برای هر حرکتی درگیر 
بوروکراسی اداری می شوند، افزایش فساد اداری و مالی، فقدان 
منسوخ،  و  ناسخ  تصمیمات  توسعه،  برای  مشخص  استراتژی 
نظام اداری و بانکی و قضایی ناکارآمد و فضای غیررقابتی هم 
از جمله موارد آزاردهنده است. بنا بر برخی گمانه زنی ها دولت 

و شرکت های وابسته اش به اضافه نهادهای عمومی و پدیده ای 
به نام خصولتی ها، حداقل 70 درصد اقتصاد ایران را در اختیار 
کرده اند.  تنگ  بخش خصوصی  فعالیت  بر  را  عرصه  و  دارند 
مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، اولین مشکل بخش خصوصی را نبود شرایط 
رقابتی در فضای کسب وکار می داند. به گفته او، تبعیض ها رقابت 
نابرابری را بین بخش خصوصی از یک طرف و دولت و نهادهای 
عمومی از طرف دیگر رقم زده که به شکست و تضعیف بخش 

خصوصی منجر شده است.

45 پرونده اندر مصائب بخش خصوصی
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معطوف به عملکرد سازمان های متعددی است.
بزرگ ترین مشکل کشور مسأله فساد است. فساد 
را  آن  نام  باید  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
ابرچالش اقتصاد ایران گذاشت. البته چالش های 
اگر  می رسد  نظر  به  اما  داریم  هم  دیگری  بزرگ 
معضل فساد حل شود اوضاع اقتصادی با سرعت 
در  نیز  دیگر  چالش های  و  یافت  خواهد  بهبود 
دیگر  چالش های  از  می شوند.  مرتفع  میان مدت 
بدهی های  بیکاری،  به  می توان  ایران  اقتصاد  در 
دولت، سیستم بانکی، صندوق های بازنشستگی، 
محیط زیست و آب اشاره کرد، اگر به این چالش ها 
دقت کنید متوجه خواهید شد که با رفع موضوع 
فساد بقیه چالش ها نیز به مرور حل خواهند شد. 
محیط زیست،  آلودگی  غیرمجاز،  چاه  احداث 
ساخت خودروی غیراستاندارد، بنزین غیراستاندارد 
و رانت جویی و رانت خواری که بر تمامی بخش های 
اقتصادی سایه انداخته با حل شدن معضل فساد 
در یک دوره چند ساله بهبود موثر خواهند یافت؛ 
بنابراین اولین مشکلی که اقتصاد کشور و جامعه 
را تهدید می کند موضوع فساد است. البته منظور 
به صورت  متأسفانه  که  است  مالی  ـ  اداری  فساد 

نهادینه در اقتصاد ما رخنه کرده است.

در  مستقر  دولت  تالش های  از  شما  ارزیابی 
برخورد با فساد چیست؟

متأسفانه دولت آقای روحانی در این زمینه   ◄
بیشتر به ذکر مسأله پرداخته و کمتر اقدام موثری 
صورت داده. البته باید توجه داشت که این موضوع 
مرتبط  مجریه  قوه  به  تنها  یعنی  است  فراقوه ای 
هر  به  شود.  حل  قوا  مجموعه  در  باید  و  نیست 
حال متأسفانه در دولت آقای روحانی درباره بهبود 
صورت  قابل توجهی  اقدام  فساد  ادراک  شاخص 

نگرفته است.

خصوصی.  بخش  وضعیت  بحث  به  برگردیم 
به گفته شما، رتبه پایین ایران در شاخص های 
کسب وکار، نشان می دهد که بخش خصوصی 

درگیر چه معضالتی است.
برای  را  فعالیت  به  شروع  شاخص  بله،   ◄
رتبه  هم  بخش ها  سایر  در  اما  کردم  تشریح  نمونه 
شایسته ای نداریم. برای مثال یکی از موانع اصلی 
برای افرادی که قصد شروع یک کسب وکار را دارند 
زمینه  این  در  است.  برق  و  انرژی  به  دسترسی 
امارات متحده عربی رتبه چهارم دنیا را دارد و ما در 

رتبه 94 قرار داریم.
در  که  کشورهایی  تمام  که  اینجاست  مهم  نکته 
ابتدا سعی  گام گذاشته اند،  توسعه  و  تولید  مسیر 
فعاالن  برای  را  زیرساخت ها  و  زیربناها  می کنند 
بنادر  و  فرودگاه ها  راه آهن،  ساخت  کنند.  ایجاد 
مکانیزه از مصادیق زیرساخت هستند که محصوالت 
تولید شده را برای رساندن به بازار داخلی و خارجی 
تسهیل و امکانات خوب گمرکی نیز تجارت را آسان 
و  می کند  ایجاد  را  زیرساخت ها  دولت  می کنند. 
حاکمیتی  امور  به  مالیات  کسب  با  تولید  محل  از 
شکلی  به  زیرساخت ها  ما  کشور  در  اما  می پردازد 
که بایسته است وجود ندارند و دولت ها به وظایف 
مخل  بیشتر  و  پرداخته اند  کمتر  حاکمیت  اصلی 

کسب وکار بوده اند.
سنجش  دیگر  شاخص های  از  مالکیت  ثبت   
سال  در  ایران  است.  کسب وکار  فضای  مطلوبیت 
را کسب کرده  رتبه 85  مالکیت  ثبت  برای   2017

باید  باشد.  سوم  گرجستان  رتبه  می کنم  فکر  و 
با کره جنوبی  را  توجه کرد که من وضعیت کشور 
کشورهایی  سراغ  بلکه  نمی کنم  مقایسه  آلمان  یا 
آن ها  دید  باید  می روم.  امارات  و  گرجستان  مانند 
چگونه شرایط را تسهیل کرده و به رونق کسب وکار 
است.  اعتبارات  اخذ  بعدی  بحث  رسیده اند؟ 
پایش  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش های 
فضای کسب وکار استانِی ایران که توسط اتاق ایران 
منتشر می شود، اولین و مشکل ترین بخش تولید را 
تأمین مالی یافته اند. از هر بنگاه یا کارگاهی سئوال 
کنید اصلی ترین مشکل شما در فرآیند تولید کدام 
تعاونی ها  اصناف،  شامل  بخش ها  تمام  در  است، 
و تولیدی ها، تأمین مالی را به عنوان اولین مشکل 
تأمین  توان  امروز  ما  بانکی  سیستم  می شناسند. 

مالِی محیط کسب وکار را ندارد.

در  هرگز  بزرگ  بنگاه های  می رسد  نظر  به 
واقع  در  و  نداشته اند  مشکل  مالی  تامین 
کسب وکارهای کوچک قربانی بنگاه های بزرگ 

در تأمین مالی شده اند.
◄ البته بنگاه های بزرگ هم مشکالتی در تامین 
مالی دارند اما باید در نظر داشت که روش تأمین 
است.  سرمایه  بازار  و  بورس  طریق  از  آنان  مالی 
بنگاه های  با  همکاری  جای  به  بانک ها  متأسفانه 
کوچک و متوسط به راحتی منابع بنگاه های بزرگ 

را تامین و سود کم دردسری کسب می کنند.

چرا بنگاه های کوچک را مهم می دانید؟
◄ امروز مسأله بزرگ کشور بعد از فساد، بیکاری 
کار،  بین المللی  سازمان  گزارش  اساس  بر  است. 
اگر نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال از دو 
برابر نرخ بیکاری کشور باالتر باشد، شرایط بحرانی 
کل  بیکاری  شاخص  هم اکنون  می شود.  نامیده 
کشور 12 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 
سال نزدیک به 27 درصد است. این یعنی بیکاری 
در  رسیده.  بحران  به  سنی  گروه  این  جوانان  در 
چنین شرایطی نمی توان بی تفاوت بود و اجازه داد 
محیط کسب وکار آلوده و مشکل دار باقی بماند. این 
فضای  بستر  ایجاد  که  است  واضح  و  روشن  کامال 
رقابتی به رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط 
دارند،  اشتغال  مسأله  حل  در  کلیدی  نقش  که 
می برد  منفعت  فساد  از  که  شرکتی  می انجامد. 
باید فراموش و تعطیل شود. برای بهبود اقتصاد و 
از رانت کسب سود می کند  باید طرفی که  جامعه 
نمی توان  شرکت ها  این  وجود  با  زیرا  شود  حذف 
شاهد بهبود کسب وکار و در نتیجه اقتصادی پایدار، 
ایجاد رفاه شغلی، افزایش تولید ناخالص داخلی و 
به تبع آن افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی بود؛ 
بنابراین در راه مبارزه جدی با فساد این شرکت ها 
باید به طور کامل حذف شوند یا در صحنه رقابتی 
توسعه یافته  در کشورهای  ادامه دهند.  فعالیت  به 
با توجه به شرایط، برخی انحصارات به وجود آمده 
است. بسیاری از اختراعات و تکنولوژی های امروز 
تحقیق  مثال  آورده اند،  پدید  بزرگ  شرکت های  را 
برای  دارو  کشف  سبب  شرکت ها  این  در  توسعه  و 
شد؛  پیش  سده  یک  عالج نشدنی  بیماری های 
انحصارگر قصد دوام در  بنابراین زمانی که شرکت 
تحقیق  برای  زیادی  هزینه های  باید  دارد  را  بازار 
را  تولید  هزینه های  نهایتا  که  کند  صرف  توسعه  و 
پایین بیاورد. این مسأله سبب انتفاع مصرف کننده 
هم می شود. شرکت هایی که منتفع از فساد هستند 

یاد  و فقط  ندارند  توسعه ای  و  قاعدتا هیچ تحقیق 
گسترش  را  خود  منافع  طریقی  چه  از  گرفته اند 
دهند به همین علت چنین شرکت هایی باید به طور 
صورت  این  غیر  در  بروند،  بیرون  سیستم  از  کلی 

شرایط بدتر خواهد شد.

خصوصی  بخش  با  نسبتی  چه  سرمایه  بازار 
دارد و وضعیت آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

حاکم  ایران  سرمایه  بازار  بر  دولتی  فضای   ◄
است. از سال 1380 شاهد چند شکست در بازار 
سهام دار  برای  اوقات  بیشتر  که  بوده ایم  بورس 
خرد قابلیت پیش بینی نداشته. سهام عمده غالب 
خاص  گروهی  دست  در  هم  بورس  شرکت های 
است و سهام داران ُخرد هیچ اثری در هیأت مدیره 
بزرگان  آنچه  بنابراین  ندارند؛  مجمع  تصمیمات  و 
سال  دو  در  افتاد.  خواهد  اتفاق  گرفتند،  تصمیم 
را  بانک ها  سهام  که  ُخرد  سهام داران  اکثر  گذشته 
داشتند به خاطر اختالف نظر سازمان بورس و بانک 
به شدت  مالی  گزارش دهی  چگونگی  در  مرکزی 
بانک ها برگزار نشد و مردم  ضعیف شدند. مجامع 
دیگر نمی توانستند سهام خود را بفروشند یا سود 
هم  نماینده ای  کنند،  دریافت  را  شده  پیش بینی 
در هیأت مدیره ها نداشتند. می دانید که حمایت از 
سهام داران ُخرد به صورت عام یکی از شاخص های 

مهم کسب وکار است.
 165 ُخرد  سهام داران  از  حمایت  در  ایران  رتبه 
رتبه ها  بدترین  از  یکی  متأسفانه  که  شده  برآورد 
درصورتی که  است  پیش گفته  شاخص   10 در 
با  چرا  دارد.  قرار  جهان  سوم  مرتبه  در  قزاقستان 
وجود نظارت ها و قوانین خاص حاکم بر بازار مانند 
که  فردی  مبنا،  حجم  و  قیمت  تغییر  محدودیت 
خریداری  بورس  بازار  در  باال  قیمت  به  را  سهامی 
کرده، امروز قادر به فروش فوری آن در قیمت های 

پایین تر هم نیست؟ او باید حمایت شود.

یعنی دولت به بحث خرید و فروش سهام هم 
ورود کند؟

نظارت  باید  است.  نظارت  منظورم  خیر،   ◄
شفاف باشد. دولت می تواند طوری عمل کند که 
هیأت مدیره همیشه متعلق به گروه خاصی نباشد. 
داشته  تمایل  اگر  و  است  موجود  ابزاری  چنین 
را  نظارت  ابزار،  این  طریق  از  می توانند  باشند 
اعمال کنند. باید دید کشورهایی مانند گرجستان 
و قزاقستان برای به دست آوردن چنین رتبه ای چه 
سیاست هایی را در پیش گرفته اند. در حال حاضر 
شرکت های  اختیار  در  بورس  بازار  از  بزرگی  بخش 
شرایطی  چنین  در  نهادهاست.  و  دولت  دولتی، 
قابلیت پیش بینی برای سهام دار ُخرد بسیار اندک 
می شود و اگر از آنان حمایت نشود، طبیعتا انباشت 
سرمایه صورت نمی گیرد. آنچه در بازار ثانویه اتفاق 
می افتد یعنی جمع آوری سرمایه های ُخرد و تبدیل 
آن به سرمایه کالن، نیازمند یک بازار اولیه کاراست.

یک سو  از  چیست؟  مالیات  درباره  نظرتان 
باید به مالیات ها تکیه  دولت برای اداره کشور 
کند و اصال یک بحث جدی درباره دموکراسی، 
منابع مالی دولت است و گفته می شود دولتی 
که به مالیات شهروندان وابسته است، پاسخ گو 
تولیدکننده ها  این سو،  از  بود.  خواهد  هم 
چه  ندارند.  را  مالیات  پرداخت  توان  می گویند 

باید کرد؟

برای  خاصه  بزرگ،  معضالت  از  یکی  امروز   ◄
بخش تولید مالیات است. در کشور ما بنگاه هایی 
بیشتری  مالیات  می کنند،  کار  شفافیت  با  که 
کشوری  کمتر  رکودی،  شرایط  در  می پردازند. 
اتفاق  این  ایران  در  اما  می دهد  افزایش  را  مالیات 
مالیات  افزایش  شاهد  نیز   97 بودجه  در  و  افتاده 

هستیم.
تخفیف  رکود  شرایط  در  که  است  این  قاعده 
مالیاتی  پایه های  مقابل  در  و  شود  اتخاذ  مالیاتی 
افزایش یابند. متأسفانه در ایران شرکت ها و افرادی 
و  می زنند  باز  سر  مالیات  دادن  از  که  دارند  وجود 
دولت برای جبران کسری خود، مالیات بنگاه های 
دلیل  همین  به  می دهد.  افزایش  را  تولیدی 
بیشترین مالیات شامل بخش تولید شده و از این 

جنبه هم تولید در حال ضربه خوردن است.
بیمه تامین اجتماعی هم یک نوع مالیات است 
که تولید را تحت فشار قرار می دهد. در حال حاضر 
اجتماعی  تأمین  به  خود  سهم  پرداخت  از  دولت 
بزرگ ترین  از  یکی  شده  باعث  این  و  زده  باز  سر 
اجتماعی خود دولت  تأمین  به سازمان  بدهکاران 
بیمه  پوشش  تحت  را  خاصی  گروه  دولت  باشد. 
تأمین اجتماعی قرار داده، اما سهم آن را پرداخت 
نکرده است. در واقع عملکرد دولت در اخذ مالیات 

فضای کسب وکار را تحت تأثیر قرار می دهد.
و  شود  پرداخت  باید  که  است  حقی  مالیات 
تولیدکننده نیز با پرداخت آن مخالف نیست اما این 

مالیات و حق قانونی باید برای همه یکسان باشد.

بخش  ضعف  دالیل  تحلیل  در  که  نکاتی 
بود.  دولت  متوجه  بیشتر  گفتید،  خصوصی 
شما خود بخش خصوصی را مقصر نمی دانید؟ 
نوآوری  چندان  خصوصی  بخش  نمونه  برای 
را  بی کیفیتی  کاالی  که  شده  دیده  یا  نداشته 
از  به  نهایت  در  که  کرده  صادراتی  بازار  روانه 
بازار منجر شده است. به نظر  دست دادن آن 
شما بخش خصوصی در ضعیف بودن خودش 

مقصر نیست؟
و  ماست  فرهنگ  به  معطوف  مسأله  این   ◄
تعمیم  خصوصی  بخش  تمام  به  را  آن  نمی توان 
داد. ما در حال حاضر شرکت هایی داریم که 400 
میلیون دالر صادرات دارند و بسته بندی شان کامال 
و عملکردشان  کرده اند  بازاریابی  است.  استاندارد 
در صادرات مناسب است. البته مدعی آن نیستیم 
اما در کشورهای  آلمان کاال صادر می کنند  به  که 
توانمند  کامال  خارجی  کاالی  با  رقابت  در  مجاور 
در  کردید  اشاره  آن  به  که  چیزی  کرده اند.  عمل 
بازار نیز به چشم می خورد. وقتی میوه ای را با جعبه 
قسمت  در  و  شده  چیده  خوب  آن  روی  می خرید 
پایینی کیفیت کمتری دارد. این فرهنگ از قدیم 

وجود داشته و به همین شکل پذیرفته شده است.
همین  به  میالدی   90 دهه  در  آذربایجان  بازار 
شکل از دست رفت و ترک ها آن را از ما گرفتند اما 
اتفاق  کرات  به  که  نیست  به گونه ای  موضوع  این 

افتاده باشد. مسأله ای که گفتید عمومیت ندارد.

به باورهای فرهنگی اشاره کردید. در کشور ما 
نگاه منفی به سرمایه و سرمایه دار وجود دارد. 
این نگاه منفی پس از پیروزی انقالب به شدت 
تقویت شد که خود را در قالب مصادره ها نشان 
بخش  شدن  ضعیف  گفت  می توان  آیا  داد. 

خصوصی از همان دوره اتفاق افتاد؟

نظرم  به  نیست،  عامل  تنها  مسأله  این   ◄
گسترده شدن نهادهای عمومی غیردولتی هم در 
بود.  موثر  کارا  خصوصی  بخش  نیامدن  وجود  به 
این نهادها آرام آرام پدید آمدند. چنانچه به گزارش 
اصل 44 توجه کنید ابالغیه مقام رهبری این بود 
به  دولتی  بنگاه های  و  شرکت  از  بزرگی  بخش  که 
بخش خصوصی و تعاونی واگذار و خصوصی سازی 
اصل  ابالغی  سیاست های  طبق  شود.  عملیاتی 
44 خیلی ها تصور می کردند انقالب اقتصادی به 
اغلب  واگذاری ها،  جریان  در  اما  افتاد  خواهد  راه 
بنگاه ها در یک روند 10 ساله به نهادها و نه بخش 
خصوصی واگذار شد. قسمت دیگری هم به سهام 
دولت  خلوت  حیاط  که  یافت  اختصاص  عدالت 
سیستم  این  در  می بینید  که  همان طور  است. 
تا  نشده  داده  واقعی  خصوصی  بخش  به  فرصتی 

بتواند شرایط خود را بهبود بخشد.

خصوصی  بخش  برای  اقتصاد  شرایط  وقتی 
فراهم نیست، می توانیم نتیجه بگیریم که فرار 

سرمایه رخ می دهد؟
که  هم  دیگری  مسأله  دو  من  نظر  به  بله،   ◄
سرمایه های  فرار  می کند،  تهدید  را  ایران  اقتصاد 
جوان  امروز  است.  مالی  سرمایه های  و  انسانی 

که  فارغ التحصیالنی  و  نخبگان  خوش فکر، 
می توانند در بخش تولیدی اقتصاد موثر واقع شوند 
از سوی کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند، 
امریکا و بعضی کشورهای اروپایی جذب می شوند 
و به این شکل کشور از افراد نخبه تخلیه می شود. 
به  متوسط  و  متوسط  طبقه  سرمایه های  خروج 
باالی کشور هم روند افزایشی داشته به ویژه پس از 
رکود اقتصادی سال های 2007 ـ 2008 در آمریکا 
به پذیرش سرمایه های  اروپا، آن ها  به  و تسری آن 
اقامت  ازای  در  را  کار  این  و  آورده اند  روی  کوچک 
و  نخبه  افراد  چنانچه  بنابراین  می دهند؛  انجام 
سوی  از  سرمایه  دارندگان  و  یک سو  از  خوش فکر 
دیگر از کشور خارج شوند، نمی توان به جان گرفتن 

اقتصاد امیدوار بود.

وجود  آماری  مغزها  فرار  و  سرمایه  فرار  از  آیا 
دارد؟

خروج  قطعا  اما  ندارد  وجود  دقیقی  آمار   ◄
سرمایه بیشتر از ورود آن به ایران بوده است. مثال 
اخیرا آماری توسط یکی از اقتصاددانان ارائه شده 
که حدود 1/5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه های 
ایران در صف انتظار خروج از کشور هستند. البته به 
عقیده من در این گزارش عدد مقداری بزرگ نمایی 

شده اما به هر حال تعدادشان کم هم نیست.

بخش  یک  کدام  دولت؛  یا  عمومی  نهادهای 
خصوصی را بیشتر دچار مشکل می کنند؟

◄ هر دوی آن ها؛ اما بسته به اینکه کدام بخش 
را  اثر یک بخش  باشد می توان  تولیدی مدنظرتان 
از  دولت  صورت  هر  به  دانست.  دیگری  از  بیشتر 
شعارها،  از  جدا  است  بهتر  و  نیست  جدا  نهادها 
چندانی  رشد  اجازه  کشور  حکومتی  ساختار  کل 
خاطر  در  چنانچه  نمی دهد.  خصوصی  بخش  به 
آقای روحانی  انتخابات سال 92  داشته باشید در 
کتابچه آبی رنگی را در انتخابات مورد استفاده قرار 
داد و اعالم کرد که مفاد آن را اجرایی خواهند کرد.

منظورتان کدام کتابچه است؟
◄ این کتابچه حاوی قانوِن بهبوِد مستمر محیط 
عملیاتی  که  بود   90/11/16 مصوب  کسب وکار 
سال های  طی  نبود.  شعار  جز  چیزی  آن  کردن 

 ایـن وظیفـه دولت هاسـت کـه بتوانند 
شـرایط ایـده آل را در زمینه هایـی کـه 
می شـوند  نامیـده  حکومتـی  وظایـف 
بـه وجـود آورنـد که بـا بهبـود محیط، 
شـرایط فعالیت مردم بهبود یافته سطح 
تولید و معیشـت عمومـی افزایش یابد. 
نگاهی بـه بودجه بنـدی دولت ها )غالبا 
غیرواقعـی و بـا کسـری( و ترجیحـات 
بودجه ای غیرمتقـارن نگاه غیراصولی را 

در ذهـن متبـادر می کنـد.
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گذشته دولت سهم خود را حداقل در 29 ماده این 
کتابچه به خوبی ادا نکرده است.

آیا شرایط در اقتصاد برای شرکت ها و نهادهای 
عمومی یکسان است و هر دو به یک اندازه از 

منابع بانکی استفاده می کنند؟
قطعا این طور نیست، نهادها توانمندترند و   ◄

خودشان بانک دارند.

در رابطه با تمامی امکانات کشور چطور؟
◄ همان مباحثی که آقای روحانی در مبارزات 
انتخاباتی طرح کردند و امروز نمی کند. مسئله این 
است که سئوال و جواب فقط ما را به پاراگراف اول 
در  رقابت سالم  بازمی گرداند؛ شرایط  صحبت مان 

اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری وجود ندارد.

آیا می توان شرکتی کامال خصوصی را با نهاد 
مقایسه  نیازشان  مورد  مسائل  ُبعد  از  عمومی 

کرد؟
◄ آیا به نظر شما چنین اطالعاتی به طور کامل 
در دسترس است تا بتوان آن ها را با هم قیاس کرد؟

حتی در رابطه با تسهیالت و مسائل پیش پا 
افتاده هم نمی توان این قیاس را انجام داد؟

◄ در حوزه هایی مانند دارو، سیمان و... مشکل 
یک  درصد  چند  ببینید  باید  ندارد  وجود  زیادی 
این  است.  مجموعه  یک  اختیار  در  کامال  صنعت 
نشان دهنده انحصار است و بقیه نیز تابع انحصارگر 

می شوند.

آیا نهادهای عمومی و دولت در تمام اقتصاد 
ایران انحصارگری دارند؟

◄ خیر. هنوز هم کسی نمی تواند به طور دقیق 
چند  خصوصی،  ایران  اقتصاد  درصد  چند  بگوید 
درصد متعلق به نهادها و چند درصد کامال دولتی 
است اما گمانه زنی ها می گویند 70 درصد اقتصاد 
در دست دولت و نهادها است. مثال بخش بزرگی 
درصد   9 تقریبا  که  است  خصوصی  کشاورزی  از 
تولید ناخالص کشور را دارا هستند. مطالعات دقیق 
و منسجمی که سهم بخش خصوصی را مشخص 
چنین  می کنیم  سعی  اما  ندارد  وجود  باشد  کرده 

برهان  روش  و  آمار  اساس  بر  را  بررسی  و  تحقیق 
خلف تهیه و سپس در اختیار عموم قرار دهیم.

از کجا می توان چنین آماری به دست آورد؟
◄ سهم شرکت های بزرگ از تولید ناخالص ملی 
طریق  از  که  دارد  وجود  آماری  روش هایی  سایر  و 
بخش  واقعی  سهم  به  می توان  خلف  برهان  روش 

خصوص در اقتصاد دست یافت.

با کشورهای دیگر  مقایسه  رقابتی در  فضای 
چگونه است؟

این  بر  سابق  که  سنگاپور  مثال  به عنوان   ◄
راهزنان  تجمع  محل  و  کوچک  بسیار  کشوری 
از  یکی  به  امروز  بود  و...  مخدر  مواد  دریایی، 
زیرا  تبدیل شده  دنیا  تجاری  پایگاه های  مهم ترین 
را  سالم  رقابت  کسب وکار  محیط  گانه   10 اصول 
مصوب  تولید  خدمت  در  را  قوانین  و  کرده  رعایت 
کرده است. می توان گفت سیستم و سیاست های 
این کشور در خدمت تولید است. آن ها ابتدا مسائل 
را در رابطه با اثرگذاری برای کشورشان می سنجند و 
سپس تصمیم گیری می کنند. مثال دیگر می تواند 
کره جنوبی باشد. یکی از بزرگ ترین مشکالت ما در 
بخشنامه،  است.  مزاحم  قوانین  وجود  کسب وکار 
به قدری  و...  دولت  هیأت  مصوبه  مقرره،  قانون، 
انباشت دارند که حتی مجلس قبل قانونی را گذراند 
تا  شود  تشکیل  ایران  در  مقررات زدایی  هیأت  که 
مقررات بیهوده حذف شوند. رئیس این هیأت، وزیر 
دادستان  معاون  اعضایش  و  است  دارایی  اقتصاد 
از  نفر  یک  کشور،  کل  بازرسی  معاون  کشور،  کل 
دیوان محاسبات مجلس، دو نماینده مجلس و سه 
ایران،  )اتاق های  بازرگانی  اتاق های  رؤسای  از  نفر 
کره  در  مجموعه  این  هستند.  تعاون(  و  اصناف 
جنوبی نیز وجود دارد که شامل 25 عضو می شود 
نکته حائز اهمیت اینجاست که 17 نفر از این 25 
نفر عضو بخش خصوصی هستند. علت وجود این 
ذینفعان  که  است  این  خصوصی  بخش  از  تعداد 
قانون که دقیقا با نتایج این قانون سروکار دارند باید 
بتوانند در تغییر آن تصمیم گیری کنند. همچنین 
سه  جنوبی  کره  در  قانون  یا  مقرره  هر  تغییر  برای 
شرط وجود دارد؛ ابتدا برای تغییر یک مقرره یکی 
از سه شرط زیر باید محقق شود تا در دستور هیات 

اتفاق می افتد: اول 10  قرار گیرد ک مقرره تغییر 
میلیون دالر در اقتصاد کره اثربخشی داشته باشد. 
دوم یک میلیون کره ای را تحت تأثیر قرار دهد و سوم 
کامال مخالف شرایط رقابت سالم باشد. چنانچه هر 
یک از این شرایط را داشته باشد در هیات بررسی 
می شود. این هیات هم ترکیبی از متخصصین امر 
کره  مشهور  بسیار  پژوهشکده  چند  دارد  بر  در  را 
جنوبی که متعلق به بخش خصوصی است در این 
کمیته حضور دارند. حاال می توان این ترکیب را با 
یازدهم  دولت  در  کرد؛  قیاس  ایران  در  آن  متناظر 
اعالم شد برخی از مقرره های مزاحم حذف شدند 
بعدها معلوم شد چند مجوز شروع کسب وکار حذف 
شدند که مشاهده شد در مواردی ادعای طرح شده 
عملکردهایی  چنین  متأسفانه  و  نداشت  صحت 
زیربنایی نبوده و اتفاق خاصی را در مقررات زدایی 
رقم نمی زند. رتبه ما در شاخص کسب وکار از 134 
به 117 آمد و دوباره از 117 به 124 رفت. امسال 
را  دیگر  مثال  روبه رو هستیم.  بدتری  اوضاع  با  نیز 
می توان از کشور انگلیس بیان کرد که در بازه زمانی 
 One سال های 2005 تا 2010 قانونی تحت عنوان
In Two Out وضع شد. بر اساس این قانون، با ورود 
باید باطل شود. همین  هر مقرره جدید دو مقرره 
در  مقرره  هزار   3 کاهش  شاهد  شد  سبب  مسئله 
آن بازه زمانی باشیم. متأسفانه کاری که مجلس در 
ایران انجام می دهد قانون گذاری است درحالی که 
وظایف  در  باید  و  است  اهم  مجریان  بر  نظارت 
شده  مصوب  قوانین  تا  کند  دقت  خود  نظارتی 
کشورهای  می توانیم  بخواهیم  اگر  شوند.  اجرایی 
جنوبی(  )کره  شناسایی  را  عرصه  این  در  موفق 
مدنظر قرار دهیم باید به الگوی آن ها دقت کنیم و 
سپس آن الگو را بومی سازی کرده و در داخل کشور 

عملیاتی کنیم.

ما  کشور  از  عمومی  نهادهای  شما  نظر  به 
رفتنی نیستند؟

صاحبان  که  زمانی  تا  گفتم  که  همان طور   ◄
قدرت در اقتصاد و انحصارگرایان وجود دارند هزینه 
تحقیق و توسعه نمی دهند و قدرتشان را از طریق 
رانت حفظ خواهند کرد و الزم به ذکر است که آن ها 

قطعا مخرب بخش تولید و اقتصاد هستند.

حمایت  عمومی  نهادهای  از  همیشه  دولت 
می کند. خود دولت هم اقتصاد را در قبضه خود 
دارد پای چه منافعی در میان است که دولت را 
ناکارآمد  و  بزرگ  وزنه  یک  به  ایران  اقتصاد  در 

تبدیل کرده؟
◄ فرض کنید که شما مدیرعامل شرکتی دولتی 
هستید. چنانکه تولید داشته باشید یا خیر، مالیات 
و  سئوال  را  شما  کسی  نکنید  یا  کنید  پرداخت 
جواب نخواهد کرد اما یک مدیر بخش خصوصی 
چنانچه سوددهی نداشته باشد سال دیگر اخراج 
شرکت هایی  تمامی  که  کرد  توجه  باید  می شود. 
کشورهای  سطح  در  مطرح  و  سودده  قبال  که 
خاورمیانه مانند ارج، آزمایش، کفش ملی و... که 
دست  در  اکنون  می کردند  صادر  را  خود  تولیدات 
مدیران دولتی به چه روزی افتاده اند. مدیر دولتی 
انگیزه ای برای تولید سود و پرداخت مالیات ندارد. 
همچنین غالبا این شرکت ها در نتیجه سوء مدیریت 
کارشناسان خود را در زمان از دست داده و امروزه 
از کارکنان کیفی برخوردار نیستند و موارد مصداقی 
در زمینه فساد نظیر بکار گیری دوستان و آشنایان 

در این بنگاه ها نیز دیده می شود.

انتفاع دولت در این میان چیست؟
◄ امکاناتی که مقامات دولتی نیاز دارند را در 
که  گفت  می توان  این طور  می گذارند  اختیارش 
به  متعلق  دولتی  شرکت  وزیر  یک  خلوت  حیاط 

وزارتخانه است.

نه  وزراست  برای  هم  انتفاع  این  حال  هر  به 
دولت؟!

◄ آقای روحانی در یکی از همایش ها در سال 
از  دست  چرا  که  گفتند  وزرایشان  به  خطاب   95
گفتار  این  نمی دانم  من  برنمی دارید؟  بنگاه داری 
دولت  یا  بود  همایش  در  شرکت کنندگان  برای 
اقدامی  چرا  دارد؟  ذهن  در  را  دغدغه  این  واقعا 
وزیر  چرا  شما  نظر  به  نمی پذیرد؟  صورت  موثر 
از  باید  نمی دهد؟  گوش  را  رئیس جمهور  حرف 
وزیری که تعداد قابل ذکری شرکت در اختیار دارد 
پرسید که چرا شرکت های خود را واگذار نمی کند 
دهه  در  دولتی  شرکت های  از  بزرگی  بخش  البته 
گذشته به صورت رد دین واگذار شده اند در برخی 
بازنشستگان  توسط  شرکت هایی  وزارتخانه ها 
همان دستگاه ایجاد و مشغول فعالیت هستند که 
شرایط رقابت سالم را رعایت نمی کنند. اگر تصمیم 
جدی به اصالح است راه آن مطالعه روند عملکرد 
ما  نظیر  بیش  و  که شرایطی کم  کشورهایی است 
است  موفق  نمونه های  از  الگوبرداری  و  داشته اند 
سپس روش عملکرد موفق را در کشور پیاده سازی 

کرده تا از این وضعیت خارج شویم.

چنین امری نیازمند قلع و قمع تمام مسائل 
موجود است؟!

◄ اگر نتوانیم به بهبود روند موجود دست پیدا 
کنیم، همین است که هست. درآمد سرانه ما تقریبا 
روش  به  سرانه  درآمد  باید  البته  است  دالر   5200
درآمد  به  ولی  نظر داشت  در  را   PPP قدرت خرید 
همچنان  زیرا  کرد  معطوف  بیشتری  توجه  واقعی 
اختالف نظرهایی در رابطه با کارکرد ارقام منتشره 

PPP وجود دارد.

از  دولت  بی نیازی  و  کشور  بودن  نفتی 
راه اندازی بخش خصوصی در راستای ارزآوری 
به  تا چه حد می تواند معضل بخش خصوصی 

حساب آید؟
◄ دولت های نهم و دهم کمتر مصوبات مجلس 
قوانین  دسته  همین  از  یکی  می کردند.  اجرا  را 
دولت  که  است  کسب وکار  مستمر  بهبود  قانون 
التزام  عدم  نکرد.  اجرایی  را  آن  احمدی نژاد  آقای 
محیط  بهبود  در  اندازه ای  تا  که  قانونی  به  دولت 
باید  باشد  موثر  می توانست  کشور  کسب وکار 
توسط مجلس نظارت و وزرای مرتبط برای توضیح 
فراخوانده می شدند. الزم به ذکر است این مسئله 
نیز  کنونی  مجلس  و  روحانی  آقای  دولت های  در 
تفاوت معناداری پیدا نکرده است؛ بنابراین مستلزم 
آن هستیم که رفتار دولت به سمت پاسخگویی برود 
کارکنان  شمار  است.  چابک  پاسخگو  دولت  زیرا 
جای  به  که  است  آن  نشان دهنده  دولت  بودجه  و 
در  دخالت  به  حاکمیتی  و  اصلی  وظایف  انجام 
واقع  در  است.  پرداخته  اقتصادی  زمینه های 
مشکالت از آموزش وپرورش ضعیف آغاز می شود. 
همچنین خدمات شایسته ای در وزارت بهداشت و 

درمان به مردممان نمی دهیم و در وزارت علوم نیز 
دانشگاه های کیفی خوبی ایجاد نکرده ایم و بیشتر 
کار کمی کرده ایم. رتبه بهترین دانشگاه های ما در 
تهران بر اساس شاخص های موسسه Q&S در دنیا 

420 است.
شرایط  بتوانند  که  دولت هاست  وظیفه  این   
ایده آل را در زمینه هایی که وظایف حکومتی نامیده 
می شوند به وجود آورند که با بهبود محیط، شرایط 
معیشت  و  تولید  سطح  یافته  بهبود  مردم  فعالیت 
بودجه بندی  به  نگاهی  یابد.  افزایش  عمومی 
دولت ها )غالبا غیرواقعی و با کسری( و ترجیحات 
ذهن  در  را  غیراصولی  نگاه  غیرمتقارن  بودجه ای 

متبادر می کند.

چند   97 سال  در  دولت  جاری  هزینه های 
درصد افزایش یافته است؟

اما  نداشته  افزایشی  ثابت  قیمت های  به   ◄
شواهد  و  نبوده  چشم گیر  عمرانی  بودجه  بخش 

عملیاتی شدن آن نیز خیلی امیدوارکننده نیست.

فکر  است  سیاست زدگی  گرفتار  ما  اقتصاد 
جنبه  این  از  چقدر  خصوصی  بخش  می کنید 

ضربه خورده است؟
اما  باشد  اقتصاد  خدمت  در  باید  سیاست   ◄
متأسفانه سال هاست که اقتصاد در خدمت سیاست 
خصوصی  بخش  خوردن  ضربه  سبب  و  است 
دیده ایم.  صدماتی  داخل  در  سیاست  از  شده. 
مصرف کننده  از  حمایت  سازمان  مثال  به عنوان 
و تولیدکننده، می تواند از منافع هر دو گروه که با 
یکدیگر تضاد منافع دارند حمایت کند؟ آیا چنین 

امکانی وجود دارد؟!
و  رقابت پذیری  گسترش  برای  ما  کشور  در 
دارد  وجود  رقابت  شورای  انحصار  از  جلوگیری 
قیمت گذاری  آن  اصلی  مسئله  سال ها  بعضی  که 
رقابت  شورای  کار  واقعا  آیا  اما  است  بوده  خودرو 
قیمت گذاری خودروست؟ باید دید سازمان حمایت 
چه حمایتی از مصرف کننده کرده زمانی که برخی 
از اتومبیل های تولید وطن آتش می گرفتند؟ با مثال 
مجاور  بین المللی  بازار  در  که  اتومبیلی  باید  چرا 
به  هم  دالر  هزار   5 خلیج فارس  کشورهای  مانند 
فروش نمی روند در ایران 15 هزار دالر قیمت داشته 
باشد؟ آیا این حمایت از مصرف کننده است؟! در 
اینجا تنها بحث تولیدکننده مطرح نیست بلکه رفاه 
و مصرف کننده  تولیدکننده  رفاه  از  اعم  اقتصادی 

هر دو باید افزایش یابد اما کار ما این شده است که 
دائما از چند شرکت خاص بزرگ حمایت می کنیم 
نمی کنیم.  ارائه  نیز  قبول  قابل  اقتصادی  دلیل  و 
قانون اخیر دولت و بودجه اش نیز حاکی از افزایش 
تعرفه هاست. در صورتی که همه جای دنیا برای باال 
دولت  می دهند.  کاهش  را  تعرفه ها  کیفیت  رفتن 
ما همچنان برای حمایت درست معکوس از دیوار 
تعرفه استفاده می کند. این درست خالف چیزی 
است.  آمده  تجارت  جهانی  سازمان  در  که  است 
می توانیم کودکی در حال راه رفتن را در نظر بگیریم 
که پدر و مادرش برای اینکه زمین نخورد زیر بغل او 
را می گیرند. صنعت خودروسازی ما که ساالنه بالغ 
بر یک میلیون و چهارصد هزار خودرو تولید می کند 
و سابقه نیم قرن تولید را دارد حتی توان صادرات 
30 هزار دستگاه را ندارد به سان کودکی است که 
کهن سالی را می گذراند و همچنان زیر بغلش را نگه 

می دارند تا بتواند راه رود!

چشم اندازهای  در  را  خصوصی  بخش  آینده 
کوتاه و بلندمدت چگونه پیش بینی می کنید؟

◄ مشروط به اینکه دولت تصمیم بگیرد طبق 
فرمایش امام که گفته اند در فعالیت هایی که بخش 
نشود،  وارد  دولت  کند  کار  می تواند  خصوصی 
دخالت در امور اقتصادی را رها و به نظارت و انجام 
وظایف حاکمیتی بپردازد تولید را واگذار کند مردم 
خودشان می توانند ورود کنند. اگر امروز در جایی 
که بخش خصوصی می تواند فعالیت کند دولت و 
دیگر  به گونه ای  کار  روند  نشوند  وارد  نهاد عمومی 
کشور  زیرساخت های  اگر  اینکه  دوم  شد.  خواهد 
را مورد توجه قرار دهند قطعا طی سال های آینده 
شاهد رشد تولید در بخش خصوصی خواهیم بود، 
در غیر این صورت روال فرسایشی ادامه پیدا کرده 
و بخش خصوصی و نهایتا اشتغال به سوی نابودی 

خواهد رفت.

این  دولتی  نهادهای  و  دولت  استدالل 
به  ورود  به  تمایلی  خصوصی  بخش  که  است 
دولت  دلیل  همین  به  نداشته  پروژه ها  برخی 
یا نهادهای عمومی وارد عمل شده اند. به نظر 
است  ضعیف  که  فعلی  خصوصی  بخش  شما 

توان ورود به تمام بخش ها را دارد؟
از مرزها،  امنیت و صیانت  کار دولت حفظ   ◄
و  عمومی  بهداشت  تامین  آموزش وپرورش، 
است.  شهروندان  سالم  فعالیت  زمینه سازی 
همچنین باید به مسائلی بپردازد که حکومت ها در 
تمام دنیا انجام می دهند. اینکه عنوان شود بخش 
خصوصی وارد نشد بنابراین ما یعنی دولت یا نهادها 
وارد شدیم درست نیست. قطعا اگر شرایط مساعد 
متأسفانه  اما  می کرد  ورود  خصوصی  بخش  بود 
هنگامی که شرایط نامساعد است صحبت از عدم 
بخش هایی  در  می کنیم.  خصوصی  بخش  ورود 
دولت  که  سرامیک  و  کاشی سازی  صنعت  مانند 
نداشت بخش خصوصی کامال موفق  ورود  انگیزه 
به  پتروشیمی  مانند  حوزه هایی  در  اما  شد  ظاهر 
بخش خصوصی به میزان کافی میدان داده نشده 
پاسخ  برای  اما  است؛  دلیلش هم مشخص  است. 
بخش  ارشد  مدیر  چند  است  بهتر  پرسش  این  به 
این  و  بنشینند  دولتی  مدیر  چند  و  خصوصی 
موضوع را بررسی کنند که آیا واقعا بخش خصوصی 
داده  آن ها  به  ورود  اجازه  یا  شود  وارد  نمی تواند 

نمی شود.

 سیاسـت باید در خدمت اقتصاد باشد 
اما متأسـفانه سال هاست که اقتصاد در 
خدمت سیاسـت اسـت و سـبب ضربه 
از  شـده.  خصوصـی  بخـش  خـوردن 
سیاسـت در داخل صدماتـی دیده ایم. 
از  حمایـت  سـازمان  مثـال  به عنـوان 
مصرف کننـده و تولیدکننـده، می تواند 
از منافـع هـر دو گـروه کـه بـا یکدیگر 
تضـاد منافـع دارنـد حمایت کنـد؟ آیا 

چنین امکانـی وجـود دارد؟!

4849 پرونده اندر مصائب بخش خصوصی
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شکلی  چه  به  جهان  در  اقتصادی  مالکیت 
زمینه  این  در  خاصی  تقسیم بندی  آیا  است؟ 

وجود دارد که بر آن اتفاق نظر باشد؟
تولید،  ابزار  مالکیت  منظر  از  کلی  به طور   ◄
خصوصی  بخش  عنوان  تحت  تقسیم بندی  یک 
 )public sector( و بخش دولتی )private sector(

وجود دارد.

در  عمومی  نهادهای  تعریف،  این  اساس  بر 
بخش دولتی قرار می گیرند یا خصوصی؟

◄ نهادهای عمومی به نوعی منتسب به دولت 
هستند و با اغماض می توان از آن با عنوان بخش 
نیمه دولتی هم نام برد. برای نمونه به شهرداری ها 
نهادهای  بارز  مصداق  این ها  کنید.  توجه 
عمومی اند. لزوما از بودجه دولتی ارتزاق نمی کنند 
و به قولی ردیف های بودجه ای به آن معنا ندارند. 
و  دارند  را  خود  مخصوص  سازوکار  و  قانون مندی 
ارائه خدمات عمومی است  آن ها،  ذاتی  مأموریت 
جبران  و  عوارض  طریق  از  هم  مالی شان  منابع  و 
نهادهای  می شود.  تأمین  قبیل  این  از  و  خدمات 
عمومی ممکن است از نظر مالی خودکفا باشند، 
کمک های  است  ممکن  مواردی  در  که  چند  هر 

دولتی هم دریافت کنند.
بحث ما کلی است و صرفا در مورد ایران نیست. 
نام  با  نوشت  کتابی  پیش  نیم  و  قرن  دو  اسمیت 
و  به روشی علمی  را  اقتصاد  آن  ثروت ملل که در 
لیبرالیسم  مکتب  پدر  را  او  کرد.  تبیین  کالسیک 
اقتصادی می دانند، مکتبی که معتقد به اقتصاد 
آزاد است. اقتصاد آزاد بر پایه این اصل استوار است 
که اقتصاد حوزه ای مستقل و قوانین طبیعی بر آن 
حاکم است لذا باید جدا از دولت و به دور از سلطه 

قوانین دست ساز بشر باشد.
لسه فه و لسه پاسه به معنای »بگذار به حال خود« 
و »بگذار بگذرد«، پارادایم اقتصاد آزاد است. این 
مثل آبی است که جاری می شود. نیازی نیست که 
شما برای آن راه بسازید و یا آن را هدایت کنید، چرا 
که طبیعت راه را برایش تعیین و آب را در آنجاری 
می کند. گفتمان اقتصاد آزاد در طی این دو قرن و 
نیم در گفتار و هم در عمل فراز و فرودهای زیادی 
را به خودش دیده و در بعضی موارد به بن بست هم 
با بزرگ ترین بحران  رسیده است. در سال 1929 
خود که نام رکود بزرگ به خود گرفت، مواجه شد 

»جان  که  بود  اینجا  کشید.  درازا  به  سال   4 که 
مینارد کینز« اقتصاددان بزرگ انگلیسی سر برآورد 
آدام اسمیت،  نامرئی مورد نظر  و ضمن رد دست 
به نقش برجسته ای برای دولت در شئونات  قائل 
اقتصادی و حتی دخالت در این شئونات در شرایط 
مقتضی شد. در این هنگام اقتصاد سوسیالیستی 
از  آن  مفهومی  چهارچوب های  و  گفتمان  که 
نوزدهم  قرن  در  مارکس  کارل  فکری  تراوشات 
بلشویک ها  آمدن  کار  روی  با  بود  گرفته  نشأت 
گفتمان  به عنوان   1917 سال  در  مسکو  در 
اتحاد  لنینیستی  مارکسیست  دولت  اقتصادی 
جماهیر شوروی پذیرفته و عملیاتی شده بود. این 
گفتمان دولت مدار اقتصادی، اقتصاد بازار آزاد را 
به چالش کشید و مزیت های نسبی خود را به رخ 
آن کشید و جهان را عمال بین دو قطب اقتصادی 

سوسیالیستی و لیبرالیستی تقسیم کرد.

اساس تفاوت این دو گفتمان چه بود؟
ادبیات  در  واژه  کلیدی ترین  »ارزش«،  واژه   ◄
نظام های  تقسیم بندی  که  است  اقتصاد  علم 
این که  دارد.  قرار  آن  پایه  بر  هم  جهان  اقتصادی 
ارزش  تعیین کننده  تولید،  عوامل  از  عاملی  چه 
و  سرمایه داری  بین  نزاع  و  اختالف  مورد  است 
مارکسیسم است. در اقتصاد سرمایه داری، عامل 
سرمایه و در نظام سوسیالیستی به معنای علمی 
آن، نیروی کار تعیین کننده ارزش است. شوروی 
سابق به سمت اقتصاد مارکسیستی رفت و پرولتاریا 

را طبقه حاکم قرار داد؛ طبقه ای که در این نظام 
گرانیگاه ارزش آفرینی است. از آن طرف هم بلوک 
فروپاشی  با  داشت.  قرار  امریکا  رهبری  به  غرب 
اقتصاد  سپهر  از  عمال  هم  مارکسیسم  شوروی 
سیاسی رخت بر بست. از آن موقع تاکنون اقتصاد 
بازار گفتمان حاکم بر اقتصاد جهان است. اینک 
سازمان تجارت جهانی که نهاد جهانی اقتصاد آزاد 
است، بیش از 160 کشور را در عضویت خود دارد؛ 
یعنی هم اکنون جهان به لحاظ گفتمان اقتصادی 
و نظام اقتصادی حاکم بر کشورها تک قطبی است. 
ناگفته نماند که هر چند که اقتصاد سوسیالیستی 
ولی  رفت،  محاق  به  سابق  شوروی  فروپاشی  با 
کارش  و  نبود  آزاد  خیلی  دیگر  هم  آزاد  اقتصاد 
پی  در  امریکا  دولت  اگر  مثال  که  کشید  جایی  به 
وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 به کمک 
بخش خصوصی این کشور نمی آمد و شرکت های 
معظم ورشکسته یا در حال ورشکستگی را نجات 
نمی داد، معلوم نبود چه سرنوشتی برای این بخش 

رقم می خورد.

تقسیم بندی بخش خصوص و بخش دولتی 
بر چه پایه ای استوار است؟

◄ به طور کلی دولت ها مردم خود را نمایندگی 
می کنند و حافظ منافع عموم مردم از دهک یک 
تا ده هستند. از این رو وقتی پای منافع و مصالح 
خصوصی  بخش  به  آن ها  است  میان  در  عمومی 
هر  خصوصی  بخش  که  چرا  نمی دهند  میدان 
منفعت  دنبال  باالخره  باشد  تمیز  که  هم  چقدر 
تاجر  دولت  می گویند  طرفی،  از  است.  شخصی 
خوبی نیست. دولتی ها قطعا انگیزه خصوصی ها 
را ندارند، چرا که حقوق بگیرند و نوعا خود را سهیم 
به عالوه  نمی بینند.  اقتصادی  منافع  شریک  و 
اقتصادی  فعالیت های  امر  در  ماهیتا  دولت ها 
چرا  باشند  داشته  حق  هم  شاید  محافظه کارند. 
ریسک  فعالیت ها  نوع  این  برای  ندارد  دلیلی  که 
کنند و خود را به آب و آتش بزنند. شما شرکت های 
با  این ها  بگیرید.  نظر  در  را  استارت آپ ها  یا  نوپا 
سرمایه مخاطره پذیر تغذیه مالی می شوند. سرمایه 
مخاطره پذیر از نامش هم پیداست که ریسک پذیر 
این  و  باالست  بازدهی  کسب  دنبال  به  زیرا  است 
دولتی  بخش  مورد  در  که  است  چیزی  همان 
کل  اگر  هستید  سرمایه دار  شما  ندارد.  مصداق 

غالمرضا نظربلند:

بخش خصوصی در خأل شکل نمی گیرد
اقتصاد بدون گفتمان، ساختار و نهاد معنا ندارد

متولد سال کودتاست در شیراز و فارغ التحصیل ممتاز موسسه علوم 
بانکی ایران. اقتصاد، مکان یابی صنعتی و توسعه را در دانشگاه شیراز 
و بروکسل خوانده از دانشگاه های دهلی و نیوکاسل دکترای مدیریت 
مالی گرفته است. غالم رضا نظربلند در سال های اخیر روی مباحث 
مالی تمرکز کرده و کتابی با عنوان »درآمدی بر بحران مالی جهانی« 
از او منتشر شده است. با او درباره دالیل ضعف بخش خصوصی در 

ایران به گفت وگو نشستیم. می گوید »باید ببینیم چرا حتی نمی توانیم 
اقتصادی  امور  مهم ترین  با  رابطه  در  فهم مشترک  از  به حداقلی 
کشور نظیر همین توسعه دست پیدا کنیم. باید با آسیب شناسی، 
بن بست های گفتمانی را درک کنیم تا بتوانیم برای برون رفت از آن ها 
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نمی تواند  کسی  شود  سوخت  هم  سرمایه تان 
سوخت  سرمایه تان  چرا  بگوید  و  بگیرد  را  یقه تان 
بگوید،  فرضا کسی خواست چنین  اگر هم  شد؟ 
می تواند بگوید آتش زدم به مالم؛ به کسی مربوط 

نیست؛ اما آیا دولت هم می تواند چنین بگوید؟!
نکته دیگر این است که دولت کشورهای صنعتی 
بزرگ و در رأس آن ها امریکا به گونه ای دارند عمل 
بخش  پیش ران  نیروی  مواردی  در  که  می کنند 
که  می کنم  عرض  مثالی  می شوند.  خصوصی 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شما می دانید 
که خیلی از شرکت های معظم مانند مایکروسافت، 
تغذیه  پنتاگون  نظامی  تحقیقات  از  اپل  و  گوگل 
می کنند. اگر تحقیقات نظامی پنتاگون نبود این 
نمی شدند.  فربه  چنین  این  حداقل  شرکت ها 
آژانس های نظامی و امنیتی چون پنتاگون و سیا 
زیادی  سری  تحقیقاتی-مطالعاتی  پروژه های 
تعریف و اجرا می کنند که البته هیچ دولتی حاضر 
کند،  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  آن ها  نیست 
ضمن آن که سرمایه فوق العاده زیادی هم نیاز دارند 
انگیزه بخش خصوصی خارج است.  و  توان  از  که 
تا آنجا که مربوط  نتایج تحقیقات را  این آژانس ها 
نگه  خود  نزد  است  ذاتی شان  وظایف  حوزه  به 
می دارند اما سایر کشفیات خود را در اختیار بخش 
خصوصی می گذارند. این امر موجب می شود بین 
دو بخش دولتی و خصوصی تعاملی سازنده برقرار 
شود چرا که از سویی هزینه های تحقیق و توسعه 
شرکت های خصوصی کاهش و طبعا درآمد خالص 
آن ها افزایش می یابد و از سوی دیگر، قسمتی از 
نصیب  مالیات  قالب  در  افزایش یافته  درآمِد  این 

دولت می شود و بازی برد-برد رقم می خورد.
بخش  و  خصوصی  بخش  به  ناظر  تقسیم بندی 
دولتی به گونه ای متناظر با تقسیم بندی اقتصاد به 
خرد و کالن هم هست. دولت مسئول کالن اقتصاد 
و حسابداری ملی است که در قلمرو اقتصاد کالن 
نوعا توسط بخش  اقتصاد خرد  است، حال آن که 

خصوصی پوشش می یابد.
قوانین  می گویند  که  همان گونه  شاید  بنابراین 
تقسیم بندی  یک  است  حاکم  اقتصاد  بر  طبیعی 
طبیعی هم به اعتبار مالکیت و مدیریت بر آن حاکم 
باشد؛ یک تقسیم کار واقعی و نه قراردادی. در این 
تقسیم بندی، حوزه هایی از اقتصاد از آن دولت و 
حوزه هایی دیگر از آن بخش خصوصی است. حاال 
چقدر از اقتصاد کشورها خصوصی و چقدر دولتی 
است و آیا غیر از این دو بخش، بخش یا زیربخش 

دیگری هم وجود دارد یک بحث فرعی است.

می توان برای حضور دولت در اقتصاد به طور 
حدودی درصد و حد تعیین کرد؟

◄ ما نمی توانیم درصدبندی خاصی ارائه کنیم 
و مهم هم نیست. مهم آن است که بدانیم جایگاه 
بدانیم در  باید  و بخش خصوصی چیست.  دولت 
خصوص این جایگاه اتفاق نظر وجود دارد یا خیر 
و  دولتی  بخش  دو  از  کدام  هر  آیا  مهم تر  آن  از  و 
خصوصی در جایگاهی که باید باشند، قرار دارند 
یا این که یکی از آن ها وارد قلمرو دیگری شده و از 

این قبیل.

می توان  آیا  شما  صحبت های  اساس  بر 
کشورهای  در  که  کرد  نتیجه گیری  این گونه 
قدرتمندی  خصوصی  بخش  که  پیشرفته 
روی  نوعا  اقتصاد  حیطه  در  دولت  دارند،  هم 

نقش  در  و  می شود  متمرکز  زیرساخت ها 
بقیه  و  می کند  ایفا  نقش  هم  تنظیم کننده 

اقتصاد، دست بخش خصوصی است؟
دولت  البته  است.  همین  بیش  و  کم   ◄
اتخاذ  مثال  هست.  هم  اقتصادی  سیاست گذار 
سیاست انقباضی یا به عکس، سیاست انبساطی 
دولت ها  اختیارات  حیطه  در  مقتضی  هنگام  در 

است.

حوزه های  دولت  ایران  در  می رسد  نظر  به 
شما  نظر  کرده.  قبضه  را  اقتصاد  از  زیادی 

چیست؟
بر  حاکم  گفتمان  خصوص  در  اینجا  تا  ما   ◄
و  کردیم  صحبت  جهان  در  اقتصادی  نظام های 
میان  به  تولید  ابزار  مالکیت  پای  که  وقتی  دیدیم 
بخش  عنوان  تحت  تقسیم بندی  یک  می آید 
که  می گیرد  صورت  دولتی  بخش  و  خصوصی 
هرکدام تعریف خاص خود را دارد. در مورد کشور 
خودمان اگر بخواهیم وضعیت و نقش هر کدام از 
تا آنجا که به بخش  این دو بخش را واکاوی کنیم 
خصوصی مربوط می شود باید به 101 سال پیش 
اتاق  نام  به  نیم بند  مدنی  نهاد  یک  که  بازگردیم 

تجارت شکل گرفت.

فهمید  می توان  کردید،  ارائه  که  تعاریفی  با 
وارد  خصوصی  بخش  از  بیشتر  خیلی  دولت 

فعاالن  بر  را  عرصه  عمل  در  و  شده  اقتصاد 
بر  عالوه  دولت  است.  کرده  تنگ  اقتصادی 
تامین زیرساخت ها که آن را هم درست انجام 
است؛  شده  وارد  هم  بخش ها  دیگر  به  نداده، 
می توانسته  خصوصی  بخش  که  جایی  یعنی 
وارد شود، دولت مانع و خود وارد آن فعالیت ها 

شده است.
پیچیده است.  فوق العاده  ما  مسائل کشور   ◄
این که بگوییم در ایران بخش خصوصی نداریم یا 
دارد حق بخش خصوصی  یا دولت  ضعیف است 
را می خورد و از این قبیل سخنان، حرف سستی 
است. باید به عمق قضایا توجه کنیم. در این بحث 

عوامل گوناگونی دخیل اند که الزم است همه آن ها 
را در نظر بگیریم و وزن هر کدام را هم بسنجیم.

پس شما هم معتقدید ضعف بخش خصوصی 
در ایران ریشه های تاریخی دارد؟

به عنوان  انبوه  تولید  آن که  از  پس  بله،   ◄
ماحصل انقالب صنعتی شکل گرفت، کشورهای 
تولیدکننده به سرعت با حجم عظیمی از تولیدات 
مواجه  بود،  بازارشان  نیاز  از  بیشتر  به مراتب  که 
در  را  تولید  مازاد  راه حل  کشورها،  این  شدند. 
دیدند،  غیرصنعتی  کشورهای  به  آن  صادرات 
و  نیافته  راه  آن ها  به  ماشین  هنوز  که  کشورهایی 
هم  ما  کشور  بودند.  عقب مانده  اقتصادی  نظر  از 
افرادی  نماند.  این صادرات ماشینی بی نصیب  از 
روسیه  و  انگلیس  تولید  عمدتا  که  را  کاالها  این 
تاجرباشی  به  بعدها  که  می کردند  کشور  وارد  بود 
معروف شدند. جالب آن که تاجرباشی ها به نوعی 
مصونیت هم داشتند؛ یعنی دولت ما نمی توانست 
چرا  کند،  تصرف  و  دخل  آن ها  وارداتی  کاالی  در 
که تحت حمایت دو قدرت استعماری وقت یعنی 
بریتانیای کبیر و روسیه تزاری بودند و به برکت این 
داشتند.  اختیار  در  انحصاری  تجارتی  پشتیبانی 
این  به  محدود  تاجرباشی ها  پدیده  گمانم  به 
پدیده هم اینک هم موجود  این  و  نمی شد  مقطع 
امروزی.  شیک  شمایل  و  شکل  با  منتها  است، 
به تجارت  نگاه واردات محور  تاجرباشی ها همواره 
داشته اند در حالی که تجارت اعم است از صادرات 
و  ضوابط  هم  واردات  آن که  ضمن  واردات،  و 
محدودیت های خاص خود را دارد. کسانی هستند 
نخواهند  و  نمی خواهند  و  نخواسته  هیچ گاه  که 
خواست که کشور صادرات محور شود. این ها منافع 
خودشان را در واردات و وابستگی کشور می دانند 
الیه های  در  نفوذ  با  به ویژه  مختلف،  اشکال  به  و 
قدرت و تصمیم سازی و تصمیم گیری منویات خود 
را پیش می برند. یکی از مبانی رانتی شدن اقتصاد 
برابرشان  در  دولت ها  و  هستند  جماعت  همین 

عقیم بوده اند.

مقابل  در  هم  ایران  مدرن  دولت های 
تاجرباشی ها عقیم بوده اند؟

◄ بله. تاجرباشی ها تا امروز در ارکان و الیه های 
قدرت نفوذ و حضور داشته اند.

تاجرها  به  چگونه  را  خصوصی  بخش  ضعف 
نسبت می دهید؟

◄ یکی از دالیلی که بخش خصوصی در ایران 
به معنی واقعی و راستین آن شکل نگرفته همین 
ساختمان  با  همراه  خصوصی  بخش  البته  است. 
دفتر مرکزی به جا مانده از زمان رژیم سابق و دفتر 
داریم  استان ها  مراکز  و  تهران  در  دستک هایی  و 
خصوصی  پارلمان  نام  با  آن  از  وقت ها  بعضی  که 
سپهر  در  سترگی  نقش  هیچ گاه  اما  می شود  یاد 
است.  نداشته  تجارت بخش خصوصی  و  اقتصاد 
نهاد مدنی، هیچ وقت در مقابل دولت  این ظاهرا 
و  در سطح  و حتی  است  نداشته  قدرت چانه زنی 
این  کند.  عرض اندام  نتوانسته  هم  خودش  حد 
اشکاالت از سال 1295 که اتاق تجارت پایه گذاری 
تا به امروز وجود داشته اما در سال های پس  شد 
از انقالب، یک نفر برای ربع قرن فاعل مایشا بود. 
بعد از رفتن او از اتاق هم فرد دیگری از همان حزب 

کوچک جای او را گرفت.

 مـن برآینـد خصوصی سـازی را منفـی 
ارزیابـی می کنـم، چـرا کـه نـه تنهـا 
منابـع دولتـی را تحلیـل بـرد بلکـه بـه 
ایجـاد بخـش خصوصـی هـم کمـک 
کـه  گرفـت  شـکل  زائـده ای  نکـرد. 
خصولتـی نامـش داده انـد. خصولتی ها 
از  نـه  شـبه دولتی ها،  عبارتـی  بـه  یـا 
انگیزه هـای خصوصی هـا برخوردارند و 
نه تحت نظـارت و پایش دسـتگاه های 
نادرسـت  اجـرای  بـا  مـا  نظارتی انـد. 
بـه  خصوصی سـازی  غیرشـفاف  و 
کـه  زدیـم  دامـن  ناهنجاری هایـی 
شـکل انقالبـی آن همـان مصـادره و 

بـود. انقـالب  اول  ملی کردن هـای 
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قابل  قبل  با  بازرگانی  اتاق  رویکردهای  البته 
قیاس نیست و به کلی متحول شده است.

کنید  نگاه  هم  جدید  چهره های  به  اگر   ◄
خاستگاه خیلی از آن ها بخش دولتی بوده. آن ها 
شده اند!  تاجرپیشه  که  بودند  یقه سفیدهایی 
آن ها در دستگاه های دولتی کسب تجربه کرده و 
کارآزموده شده بودند و سپس سر از اتاق بازرگانی 
درآوردند. این هم یکی دیگر از منابع یا بهتر بگویم 

نشتی های اقتصاد رانتیر است.

اتاق  اکنون  و  شده  ایجاد  تغییری  باالخره 
برای  دولت  به  که  دارد  قدرت  آن قدر  بازرگانی 
در  وارد کند. دولت هم  ارز فشار  نرخ  افزایش 
راستای این خواسته البته با شیب کمتری در 

حال حرکت است.
◄ این مسائل هم بسیار تکنیکی و هم بسیار 
جزئی است. بحث من کالن و عرایضم ناظر به معنا 
و فحوای موضوع است. من عرضم این است که در 
قبل و بعد از انقالب نه گفتمان اقتصادی درست و 
درمانی تبیین و تدوین کردیم و نه ساختار و نهاد 
ساختیم. اگر االن از ما بپرسند اقتصاد ایران از چه 
نظریه و نظامی و از چه آموزه و انگاره ای برخوردار 
است، چه پاسخی می دهیم؟ می گوییم اقتصاد ما 
اسالمی است؟ ایرانی است؟ آزاد است؟ رهاست؟ 
دیگری  بخش های  در  و  اسالمی  بخش هایی  در 
غربی است؟ چیست واقعا؟ کجا گفتیم و پای آن 
هم ایستادیم که این حیطه دولت و آن هم حیطه 
عرض  هم  باز  که  بخشی  خصوصی؛  بخش  مثال 

می کنم وجود خارجی ندارد.

شما فکر می کنید چرا این حیطه بندی انجام 
نشده است؟

◄ بخشی از علت را توضیح دادم. از پدیده تاجر 
باشی یاد کردم که مانند بختک به جان ما افتاده 
رانتی شدن  سرچشمه های  از  بعضی  به  است. 
و  درست  پیکره بندی  نبود  کردم.  اشاره  اقتصاد 
را  مفهومی  قوی  چارچوب های  به  متکی  درمان 
نکرده ایم،  نظریه پردازی  تنها  نه  ما  آوردم.  دلیل 
گفت وگو هم نکرده ایم که به کوچک ترین خوانش 
حفظ  با  ما  جمله،  یک  در  یابیم.  دست  مشترک 

وضعیت موجود، روزمرگی پیشه کرده ایم.

ایران  اقتصاد  پیرامون  که  مباحثه هایی  در 
برخی می گویند بخش خصوصی  درمی گیرد، 
و  بود  شکل گیری  حال  در  پهلوی  زمان  در 
فرصت می خواست اما وقوع انقالب و اتفاقات 
بعدی، عمال بخش خصوصی را چنان زمین گیر 
کرد که هنوز هم قد راست نکرده. به نظر شما 

واقعا چا اتفاقی افتاد؟
◄ وقوع انقالب هم در وضعیت کنونی بی تأثیر 
نبوده است. بخش خصوصی در دهه چهل و پنجاه 
شمسی داشت به شکلی نیم بند شکل می گرفت 
که  برآوردند  سر  زمانی  بازه  این  در  کارآفرینانی  و 
کتاب  در  می شدند.  رقمی  اصطالح  به  داشتند 
چطور  که  می خوانیم  الجوردیان،  اکبر  خاطرات 
ساختن  برای  دوپانت  تکنولوژی  آخرین  نامبرده 
الیاف مصنوعی را وارد کشور کرد و کارخانه عظیم 
پلی اکریل در اصفهان را ساخت. جالب است که 
بدانیم او و بعضی از اعضای خانواده اش از واردات 
شروع کردند اما به آن اکتفا نکردند و کارشان را به 

جایی رساندند که صادرکننده شدند.
مصادره  کارخانه ها  از  خیلی  انقالب  وقوع  با   
شدند. کارآفرینان و فعاالن اقتصادی هم فراری یا 
منزوی و بعضی هم مجازات شدند. در این شرایط 
دولت و حکومت هم آمدند و فاعل مایشاء شدند و 
تشکیالتی برای اداره صنایع ملی و مصادره شده 
بنیاد  و  آوردند مثل سازمان صنایع ملی  به وجود 
با سوء  بنیادها هم  و  این سازمان ها  مستضعفان. 
مدیریت خود بالیی بر سر شرکت های مصادره ای 

آوردند که ناگفتنی است.

سال ها بعد خصوصی سازی را تجربه کردیم. 
چرا این اقدام هم شکست خورد؟

کشاف  شرح  هم  خصوصی سازی  داستان   ◄
منفی  را  خصوصی سازی  برآیند  من  دارد.  را  خود 
را  دولتی  منابع  تنها  نه  که  چرا  می کنم،  ارزیابی 
تحلیل برد بلکه به ایجاد بخش خصوصی هم کمک 
نامش  خصولتی  که  گرفت  شکل  زائده ای  نکرد. 
شبه دولتی ها،  عبارتی  به  یا  خصولتی ها  داده اند. 
نه  و  برخوردارند  خصوصی ها  انگیزه های  از  نه 
ما  نظارتی اند.  پایش دستگاه های  و  تحت نظارت 
با اجرای نادرست و غیرشفاف خصوصی سازی به 
آن  انقالبی  شکل  که  زدیم  دامن  ناهنجاری هایی 

همان مصادره و ملی کردن های اول انقالب بود.

در  فرصت هایی  هم  باز  تجربه،  آن  از  بعد 
می توانستند  که  گرفت  قرار  دولت ها  اختیار 
بخش خصوصی را احیا کنند اما نکردند. کدام 
خصوصی  بخش  احیای  از  را  دولت ها  منافع 

منصرف می کند؟
نه  که  شوم  یادآور  را  این  چیز  هر  از  قبل   ◄
فعالیت های  در  مجریه  قوه  معنای  به  دولت  تنها 
حکومتی  نهادهای  بلکه  دارد،  دخالت  اقتصادی 
دولت  امر  تحت  که  زیادی  کشوری  و  لشکری 
به  امر  این  می کنند.  اقتصادی  کار  هم  نیستند 
که  دلیل  این  به  دولت  امروز  افزوده.  پیچیدگی ها 
قدرت  نباشد،  او  دست  اقتصاد  اگر  می کند  فکر 
هم دستش نیست، حاضر نیست قدمی در جهت 
واگذاری بخش های ممکن به خصوصی ها بردارد، 
حکومتی ها هم به نوبه خود حاضر نیستند زیر چتر 
که  است  عجیبی  دوگانه  این  بگیرند.  قرار  دولت 
موجب آشفتگی روز افزونی شده. از سوی دیگر، 
کسب وکارهای خصوصی هم ساز خود را می زنند و 
بر اساس تضاد منافع، روابط شان را با دولت تنظیم 

می کنند.

این نگاه معکوس به اقتصاد از کجا می آید؟
دولت  است.  سومی  جهان  نگاه  نگاه،  این   ◄
باشد  تیول خود داشته  را در  می خواهد همه چیز 
دیگری  دست  در  چیزی  که  بپذیرد  نمی تواند  و 
استدالل می کند که من  برای خودش هم  باشد. 
خدمات می دهم، زیرساخت درست می کنم، جاده 
می سازم و...، پس باید روساخت ها هم در اختیار 

من باشد.
دولت های ما چه قبل و چه بعد از انقالب خصلت 
این سخن، سخن  داشته اند. شاید  جهان سومی 
لغوی نباشد که ما اگر یک بخش خصوصی واقعی 
می داشتیم به این روز نمی افتادیم. ببینید ما بعد 
از انقالب همه نوع دولتی را تجربه کردیم. از چپ 
دولت ها  این  بین  اشتراکی  چه  افراطی.  راست  تا 
وجود داشته است؟ هیچ! یکی میآمده و دیگری 

اگر  است.  کرده  تغییر  نظام  کل  گویی  می رفته، 
نوسان  همه  این  داشتیم  واقعی  خصوصی  بخش 
و تالطم در سیاست های دولت نبود و حداقل یک 

ثبات نسبی داشت.

خصوصی  بخش  ضعف  برای  که  دالیلی  در 
از  ذکر کردید، به نظر می رسد فقدان گفتمان 
همه مهم تر است. ما هنوز نمی دانیم چه نظام 

اقتصادی بر کشور حاکم است...
 4 نزدیک  گذشت  از  بعد  است،  درست   ◄
ما  نیست.  مشخص  ما  اقتصادی  نظام  هنوز  دهه 
باشیم  داشته  سرمایه داری  اقتصاد  می خواهیم 
آیا  هستیم؟  سوسیالیستی  اقتصاد  دنبال  به  یا 
یا سوسیال دموکراسی؟ ما  دولت رفاه می خواهیم 
توسعه  بد.  یا  است  خوب  توسعه  نمی دانیم  هنوز 
از نظر بعضی ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 
می گویند توسعه یک مدل وارداتی از غرب است. 
در این شرایط می خواهیم چه کنیم؟ سال هاست 
شبیه ترین  می کنیم.  مقایسه  کره  با  را  خودمان 
کشور از نظر توسعه به ما کره جنوبی است، اما کره 
امروز کجاست و ما کجاییم؟ آن ها زودتر از ما تولید 
هزار  ابتدا  در  تیراژشان  اما  کردند  آغاز  را  خودرو 
دستگاه بود. امروز کره خودروساز چهارم یا پنجم 
جهان است و ما واردکننده عمده خودرو آن هاییم! 
فناوری  جمله  از  کره  پیش ران  صنایع  دیگر 
ردیف  در  هم  کشتی سازی  و  )آی تی(  اطالعاتی 
توسعه یافتگی،  این  است.  جهان  پنجم  تا  چهارم 
نتیجه داشتن مدل اقتصادی معین و تعریف شده 

است.

چرا مدل سازی نمی کنیم؟ نمی توانیم همین 
کشور ترکیه را سرمشق قرار دهیم؟

◄ ترکیه را الگوی مناسبی نمی دانم، اما چون 
همسایه ماست و شباهت هایی هم با ما دارد شاید 
کنیم.  مقایسه  آن ها  با  را  خودمان  بتوانیم  بهتر 
آن ها در واقع مدل توسعه خود را در دوره آتاتورک 
این  رفتند.  نوسازی  سمت  به  و  کردند  عملیاتی 
مدل  ایران.  در  رضاشاه  سلطنت  با  بود  هم زمان 
همه  بین  اجماعی  چنان  آن  از  ترک ها  توسعه 
مذهبی  دولت  که  زمانی  حتی  که  بود  برخوردار 
اربکان روی کار آمد هم از همان مدل پیروی کرد و 
دولت مذهبی اردوغان هم آن را زیر پا نگذاشت. آیا 
ما هم از چنین اجماعی حتی در مسائلی نه به این 

اهمیت برخورداریم؟

سر  بر  اجماع  نداشتن  می گویید  واقع  در 
مفاهیم یکی از مشکالت اصلی اقتصاد ایران 

است. چرا نمی توانیم به اجماع برسیم؟
◄ این یک مشکل بیشتر ساختاری و فرهنگی 
به  نمی توانیم  حتی  چرا  ببینیم  باید  ما  است. 
مهم ترین  با  رابطه  در  مشترک  فهم  از  حداقلی 
دست  توسعه  همین  نظیر  کشور  اقتصادی  امور 
بن بست های  آسیب شناسی،  با  باید  کنیم.  پیدا 
برون رفت  برای  بتوانیم  تا  کنیم  درک  را  گفتمانی 
پس  من  بپیچیم.  قبول  قابل  نسخه ای  آن ها  از 
رسیدم  نتیجه  این  به  کره  توسعه  مدل  مطالعه  از 
که ما نمی توانیم آن را در ایران پیاده کنیم. چرا؟ 
برای این که ما نه کنفوسیوس داریم و نه مستعمره 
موتور  ساختاری  و  فرهنگی  مولفه  دو  این  بودیم. 
بوده  اقتصادی  پیشرفت  در  کره ای ها  پیش ران 
است. فرهنگ کنفوسیوسی و استعمار ژاپن به آنان 
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درس نظم، تالش و سخت کوشی داده و برای آن ها 
بوروکراسی قوی و کارآمد و حاکمیت شایسته ساالر 
کره  به  البته  مسئله  این  است.  آورده  ارمغان  به 
سراغ  به  اگر  مثال  به عنوان  نمی شود.  محدود 
کشورهای شبه قاره هند بروید، مردمش می گویند 
و  دادند  یاد  کشورداری  هنر  ما  به  انگلیسی ها 
به عبارتی، فرهنگ  و  و قوی  دیوان ساالری مدرن 
کتبی برای ما به جا گذاشتند. شما االن بروید مثال 
سریالنکا و بگویید می خواهم سرمایه گذاری کنم. 
از صفر تا صد مقررات وجود دارد، مکتوب هم شده 
ایران ما  اما در  و در اختیار هم گذاشته می شود؛ 
نه تنها این طور نیست و نیروی جاذبه وجود ندارد، 
کافی  مثال  به عنوان  دارد.  وجود  هم  دافعه  بلکه 
است آقایان از یک سرمایه گذار خارجی خوششان 
نیاید؛ آن موقع فریادها به آسمان می رود و تا وقتی 
که آن نگون بخت بساطش را جمع نکند و نرود، آن 
فریادها هم چنان به هواست. کدام سرمایه گذار با 

این شرایط حاضر است ریسک کند و بیاید؟

به ظهور خصولتی ها اشاره کردید و آن را سم 
مهلک برای اقتصاد دانستید. چرا؟

و  نظامی ها  ورود  مخالف  شدیدا  من   ◄
هستم  اقتصادی  فعالیت های  به  شبه نظامی ها 
می دانم  مهلک  سم  را  آن  گفتید  که  همان طور  و 
دارند، اطالعات  آن ها عقبه قدرت سیاسی  چون 
و  دولت مردان  با  و  دارند  کالن  و  طبقه بندی 
می توانند  بنابراین  هستند؛  مرتبط  حکومت گران 
از  که  دیگرانی  به  شوند،  کشیده  بستان  بده  به 
این مواهب و مزایا برخوردار نیستند اجازه ورود به 
عرصه فعالیت های اقتصادی ندهند یا عرصه را بر 
آن ها تنگ کنند. این می شود که رقابت جای خود 
را به انحصار می دهد و خالقیت و شکوفایی از بین 
اقتصاد  و  می گیرد  شکل  رانت  باالخره  و  می رود 

رانتیر می شود.

در  نظامی  نهادهای  حضور  برای  نمی توانیم 
وارد  بتوانند  که  کنیم  تعریف  مدلی  اقتصاد 

اقتصاد شوند اما بدون آسیب؟
◄ خیر.

حضور  از  نمونه ای  هیچ  دیگر  کشورهای  در 
موفق نهادهای نظامی در اقتصاد نداریم؟

◄ موفق نه، اما مصر و پاکستان سرآمد حضور 
نظامیان در اقتصاد هستند. این کشورها ناموفق 
مصر  و  پاکستان  زدند.  دامن  فساد  به  و  بودند 
کثیف ترین ارتش های دنیا را دارند. ورود نظامی ها 
آن،  در  استقرار  و  اقتصادی  فعالیت  سرزمین  به 
آن ها را در گردابی قرار می دهد که خالصی از آن 
رانت هم  و  رانت  یعنی  این  است.  نیازمند معجزه 

همزاد فساد است.
مشکل بزرگ ما رانت است. اقتصاد ما به شدت 
کشیده  تباهی  به  هم  ما  بانک های  شده.  رانتی 
آلوده است. در  شده اند. فضای کسب وکار ما هم 
تمیز،  نسبت  به  اقتصادهای  در  و  مدرن  دنیای 
محدوده فعالیت و مقررات آن برای هر قشر و بخش 
عمومی  از  NGOها،  تا  گرفته  دولتی  از  نهادی  و 
و  کاسب  و  تاجر  تعاونی،  و  خصوصی  تا  گرفته 
پیله ور و دوره گرد و بنکدار و بانک دار و خرده فروش 
است.  شده  تعریف  و...  واسطه  و  عمده فروش  و 
و  ایرانی  غیرانقالبی،  و  انقالبی  و  مسلمانی  به 
و  پارادایم  این ها  ندارد.  ربطی  هم  و...  غیرایرانی 

سرمشق اند. اگر سرمشق بهتری داریم، بسم الله! 
از  را  سرمشق ها  همین  عجالتا  نداریم،  هم  اگر 
دیگران بگیریم اما نمی شود نه خودمان الگو داشته 
باشیم و نه از دیگران الگو بگیریم. این یعنی بودن 

در خأل!
نهادهای  نبود  و  سیاسی  نهادهای  ضعف 
که  عقب ماندگی  این  بروز  در  چقدر  مدنی 
داشته  ریشه  است،  خصوصی  بخش  نمودش 

است؟
نگرفتن  شکل  و  سیاسی  عقب ماندگی   ◄
ضربات  خود  نوبه  به  کشورمان  در  مدنی  جامعه 

نمادهای  از  یکی  است.  زده  اقتصاد  به  مهلکی 
جامعه مدنی، نهادهای مدنی اقتصادی است که 
سیاست  سپهر  در  اگر  ما  نساخته ایم.  را  آن ها  ما 
به راحتی  می داشتیم  مدنی  داخلی مآنجامعه 
هم  تجارت مان  و  اقتصاد  به  را  آن  می توانستیم 
می توانستند  این ها  طبعا  و  دهیم  گسترش 
مطالبه گر باشند. همین اتاق های بازرگانی یا تعاون 
جامعه  اقتصادی  نهادهای  اصل  در  آن  امثال  و 
اتاق های  نیفتادن  جا  دالیل  از  یکی  مدنی اند. 
مدنی  جامعه  نهادینه نشدن  را  ایران  در  بازرگانی 
واقعی  هویت  مدنی  نهادهای  می دانم.  کشور  در 
آن ها  عمومی  افکار  دارند؛  شناسنامه  دارند؛ 
نمره  آن ها  کارنامه  به  عمومی  وجدان  و  می پاید 

قبولی یا مردودی می دهد.
ببینید حتی در کشورهای غربی هم تضاد منافع، 
پررنگ و مسئله ساز است. طبیعی هم هست چرا 
که دولت با بخش خصوصی در ماهیت تفاوت دارد 
تعارض  دچار  را  دو  این  که  است  کافی  همین  و 
 crowding out نماید. دنیای غرب خاستگاه واژه
است؛ یعنی تنگ کردن عرصه بر بخش خصوصی 
توسط دولت. حال چطور می شود این را حل کرد؟ 
مشکالت  این  حالل  اقتصادی  مدنی  نهادهای 
می آیند،  میدان  به  مواقع  این  در  آن ها  هستند. 
مطالبه گری می کنند و به روش های مسالمت آمیز 
هم  اگر  می گیرند.  دولت  از  را  خود  حق  مدنی  و 
این  تا  می شوند  متوسل  قضا  قوه  به  نتوانستند 
این  به  براند.  حکم  و  کند  داوری  بی طرف  نهاد 
نمی توانند  به راحتی  حداقل  دولت ها  هم  ترتیب 

زیاده خواهی کنند و قلدر و فربه شوند و هم جامعه 
و  دوام  و  انتظام  قبیل،  این  از  گره گشایی هایی  با 

قوام می یابد.

خصوصی  بخش  به  که  نقدهایی  از  یکی 
بزنگاه هایی  در  که  است  این  می شود  وارد 
هم  می گیرد  قرار  مشورت  یا  اعتماد  مورد  که 
نقش  می تواند  وقتی  و  می کند  فرصت سوزی 
از آن خود کند، به  آینده را  یا  جدی بازی کند 
چقدر  را  نقد  این  می افتد.  سهم خواهی  فکر 

وارد می دانید؟
ما  همگانی  مشترک  مخرج  سهم خواهی   ◄
و  پاک  خصوصی  بخش  ما  مگر  است.  ایرانیان 
خصوصی  بخش  معنا  آن  به  ما  داریم؟  تمیزی 
بخش  نام  به  که  را  چیزی  همین  اگر  اما  نداریم 
خصوصی وجود دارد هم در نظر بگیریم، می بینیم 
که خیلی از فعاالن و مدیران آن قبال از بدنه دولت 
اتاق  رئیس  ارشد دولتی،  بوده اند. وقتی که مقام 
ایران می شود چگونه می توانید دولتی و خصوصی 
را  خصوصی  بخش  کنید؟  تفکیک  هم  از  را 
صنعت گران، کارآفرینان و به طور کلی فعاالن بازار 
که با سرمایه و دسترنج خود کنش گری اقتصادی 
کرده اند تشکیل می دهد. اتاق هم اتحادیه صنفی 
این جماعت است. اخیرا عکسی در محیط مجازی 
در  را  میهن  بستنی  صاحب  که  بود  شده  منتشر 
فروش  برای  دوره گردی  حال  در  و  نوجوانی  دوره 
بخش  می داد.  نشان  ماشینی  بستنی  محصوالت 
و  افراد  این  وقتی  هم  اتاق  این.  یعنی  خصوصی 
پارلمان  می شود  کرد،  نمایندگی  را  فعالیت شان 
خصوصی، می شود نهاد مدنی اقتصادی به معنی 

راستین آن.
بخش  از  معموال  غربی  پیشرفته  کشورهای  در 
بخشی  می شوند.  سیاست  عالم  وارد  خصوصی 
از کسانی که وارد مجلس یا دولت می شوند فعال 
اقتصادی، مثال کارآفرین بوده اند. در کشور ما این 
مسیر معموال برعکس است؛ یعنی سیاسیون، بعد 
از دوره وزارت و وکالت شان وارد عرصه فعالیت های 
منابع  از  دیگر  یکی  هم  این  می شوند.  اقتصادی 
خود  نوبه  به  که  است  ملی  اقتصاد  شدن  رانتیر 

پاشنه آشیل اقتصاد ماست.

یعنی برای تداوم رانت از سیاست به اقتصاد 
می آیند؟
◄ بله.

اگر از اقتصاد به سیاست بروند، رانتی در پی 
ندارد؟

کنید،  نگاه  ندارد.  رانتی  منشأ  حداقل   ◄
کار  به  را  نفر  هزاران  دست  و  آمده  کارآفرینی 
شود.  نامزد  مجلس  برای  می خواهد  حاال  داده، 
حمایت  و  می کند  مراجعه  عظیم  خیل  این  به  او 
آن ها را می گیرد. کجای این رانت است؟ بله، اگر 
همین فرد انتخاب شود و به مجلس برود و در آنجا 

ویژه خواری کند، آن می شود رانت.

رانت  را هم در معرض  شما بخش خصوصی 
می دانید؟

◄ رانت، رانت است؛ بخش خصوصی و دولتی 
و غیره و ذلک ندارد اما منبع و منشأ و مسیر آن را 
داوری  به  درست  بتوانیم  تا  دهیم  تشخیص  باید 

بنشینیم.

بعـد از گذشـت نزدیـک 4 دهـه هنوز 
نظام اقتصادی ما مشـخص نیسـت. ما 
می خواهیم اقتصاد سـرمایه داری داشته 
باشـیم یا به دنبال اقتصاد سوسیالیستی 
هسـتیم؟ آیـا دولـت رفـاه می خواهیـم 
هنـوز  مـا  سوسیال دموکراسـی؟  یـا 
نمی دانیـم توسـعه خوب اسـت یـا بد. 
توسـعه از نظـر بعضی ها به هیـچ عنوان 
قابـل قبـول نیسـت. می گویند توسـعه 
یـک مـدل وارداتـی از غرب اسـت. در 

ایـن شـرایط می خواهیـم چـه کنیم؟
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ایران  اقتصاد  تاریخ  پژوهش گران  از  برخی 
می گویند ضعف تولید در ایران پیشینه تاریخی 
دارد و بخش خصوصی تولیدی به دالیل مختلف، 
هیچ گاه متشکل، مؤثر و قدرتمند نبوده است. 

اگر موافقید از تحلیل این گزاره آغاز کنیم.
◄ بله، عقبه مانع تراشی برای بخش خصوصی 
دوره  یک  و  دارد  تاریخی  سابقه  ایران  در  تولیدی 
حدود 400 ساله را باید تقسیم بندی و بررسی کرد. 
به طور اجمال یک دوره 190 ساله، یک دوره 110 
ساله و یک دوره 50 ساله باید بررسی شود تا برسیم 
به ریشه ها. کشور ما در طول 400 سال گذشته در 
علوم و فنون پیشرفتی نکرده است، جز در دوره های 
و  جسته گریخته  آن هم  که  قرن   4 این  از  خاصی 
برآمده  نه  و  بوده  انفرادی  صرفًا معلول حرکت های 
برنامه ای  یا  تشکیالتی  یا  سازمانی  حرکت های  از 
متمرکز. دالیل این عقب ماندگی ها باید بررسی شود؛ 
مثال در سفرنامه شاردن در زمان صفویان؛ او تعجب 
می کند و می گوید:  در ایران کسی پیدا نمی شود که 
بتواند ساعتی را تعمیر کند. توجه کنید که حدود 
آن  در  ما  است.  شده  گفته  میالدی   1660 سال 
مقطع تاریخی در خیلی از علوم عقب افتاده بودیم. 
صنعتی  مباحث  در  صرفا  هم  عقب ماندگی  این 
خالصه نمی شود، ما در علوم اجتماعی نیز به همان 
میزان دچار عقب ماندگی بوده ایم. از علوم اجتماعی 
مثل اقتصاد مدرن زمان آدام اسمیت هم هیچ بویی 
در کشور استشمام نشده بود. در دوران اخیر، کسی 
که در این زمینه خیلی خوب کار و تحلیل کرده، به 
نظرم احمد اشرف است. او در کتاب »موانع تاریخی 
رشد سرمایه داری در ایران« این موضوع را به خوبی 
چرا  که  می دهد  پاسخ  زیادی  حدود  تا  و  کرده  باز 
در دوره 120 ساله اخیر مشکل داشته و داریم. به 
گمان من، اگر نقطه شروع بررسی های خود را پس 
از قرارداد ترکمانچای، یعنی از زمان مشروطیت قرار 
دهیم، کفایت می کند و ایده هایی برای راه حل های 

مورد نیازمان می دهد.

قرارداد  از  بعد  دوره  اگر  می گویید  واقع،  در 
ترکمانچای را بررسی کنیم، بخش زیادی از دالیل 
عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی خود را 

متوجه می شویم.
◄ بله، این قرارداد اثرات بسیار مخربی در کشور 
داشت و با توجه به وقوع آن در سال 1206 تا برسیم 
به زمان مشروطیت، حدود 80 سال در آن دست و 
پا زدیم. طبق قرارداد ترکمانچای که بعد از قرارداد 
گلستان منعقد شد، روسیه تزاری به حکومت قاجار 
اجازه نداد بر کاالهای ساخته شده روسیه بیش از 
یا عوارض وضع کند. در عوض  باج راه  پنج درصد 
پیش  و  سنتی  کاالهای  صدور  زمینه  در  روسیه 
وضع  اختیار  ایران،  غذایی  و  کشاورزی  افتاده  پا 
عوارض داشت. در روسیه تحت تاثیر انقالب صنعتی 
اروپا، برخی از کارهای صنعتی را شروع کرده بودند 
فروش  برای  تزاری  دولت  شد  باعث  قضیه  این  و 
محصوالت خود در داخل ایران تالش های بیشتری 

کند.
اتفاق  این  است،  عقب افتاده  کشوری  وقتی 
بیرونی  عوامل  شدید  تحریک  با  که  است  طبیعی 
و  صنعتی  محصوالت  از  استفاده  به  تشویق  در 
تکنولوژیکی آن زمان مثل چراغ نفتی و گردسوز، 
به  شدید  میل  این  می شود.  پیدا  مصرف  عطش 
استفاده از محصوالت خارجی برای برطرف نمودن 
عقده حقارت مصرف است که بیماری مزمن همه 
کشورهای جهان سومی محسوب می شود. اشرف 
منظر  از  متعددی  مستندات  با  خود  کتاب  در 
برای ما روشن می کند  و اقتصادی  جامعه شناسی 
در  را  خودشان  آدم های  دوره،  این  در  روس ها  که 

و  داللی  فرهنگ  ترویج  با  این که  یا  کاشتند  ایران 
سوداگری، بخشی از مالکان و توانگران داخلی را نیز 
بدین سمت سوق دادند. این آدم ها را »تاجرباشی« 
می نامیدند. این تاجرباشی های طرفدار روس برای 
این که حکومت های قاجار نتوانند آن ها را آزار دهند، 
تابعیت روسیه را گرفتند. پرچم روسیه را که سر در 
خانه هایشان می زدند حکومت قاجار نمی توانست 

اموال شان را مصادره کند.
در سال 1907 میالدی وضعیت از این هم خراب تر 
مد  پشیزی  ایران  این که حکومت  بدون  و  می شود 
نظر قرار بگیرد، در سن پطرزبورگ معاهده ای برای 
تقسیم مناطق نفوذ بین دولت روسیه تزاری و دولت 
پادشاهی انگلیس منعقد می شود. با این کار کشور 
بگیرد،  قرار  مستقیم  استعمار  تحت  این که  بدون 
شرایط نیمه استعماری را تجربه می کند که بدتر از 
استعمار کامل بود. از این دوره است که نیمه جنوبی 
وقتی  آنان،  و  می گیرد  قرار  انگلیس  نفوذ  تحت 
می بینند بر اساس قرارداد ترکمانچای، روسیه این 
نوع عوامل خودش را برای موارد اقتصادی کاشته 
است، در جنوب هم این نوع تاجرباشی ها را به وجود 
می آورند. کار به جایی می رسد که در زمان مشروطه 
انقالبیون  خائن،  تاجرباشی های  همین  از  برخی 

مشروطه خواه را لو می دادند.

یا  روسیه  منافع  رسما  که  داریم  تاجرانی  ما 
انگلستان را تعقیب می کنند. این تاجرباشی ها 

دقیقا چگونه می کردند؟
◄ کاالهای ساخت روسیه یا انگلیس را وارد کرده 
و با انواع و اقسام امتیازاتی که داشتند، می فروختند. 
یا  می فرستادند  کشور  از  خارج  برای  هم  را  پولش 
َصرِف توسعه و گسترش سوداگری در سایر نقاط 
کشور می کردند و عوامل و منابع داخلی را نیز در 
عوامل  حقیقت  در  می گرفتند.  کار  به  زمینه  این 
آنان  بودند.  انگلیسی  و  روسی  کاالهای  فروش 
وابسته و تحت الحمایه بودند و اکثرا تابعیت این دو 
این روش  از  بلژیکی ها هم  بعدا  داشتند.  را  کشور 
استفاده کردند و تحت عنوان امتیازات کنسولی وارد 
شدند. از آن زمان تقریبا به طور پیوسته کسری تراز 
بازرگانی داریم. هر زمان هم که قرار بود تولید ملی 
پا بگیرد یا بخشی از دلسوزان واقعی کشور به دنبال 
با واردات  تولید واقعی بودند، همین تاجرباشی ها 
محصوالت مشابه از مرزهایی که در شمال و جنوب 
در اختیارشان بود، جلوی آن را می گرفتند یا اقدام 

400 سال مامنعت از توسعه بخش خصوصی مولد به روایت محمد بحرینیان

تاجرباشی ها و دولت، سد راه تولید شده اند

شکوفه حبیب زاده

دولتمردان بر مسند قدرت می نشینند با کوله باری از ادعا و وعده ها 
اما عموما »وفای به عهد ندارند و وقتی از پل رد می شوند دیگر پشت 
سر خود را هم نگاه نمی کنند.« این را محمد بحرینیان، صنعتگر و 
پژوهشگر توسعه در پاسخ به چرایی عقب ماندگی بخش خصوصی 
تولیدی می گوید. به گفته او، موانعی که بر سر راه بخش خصوصی 
وجود داشته و دارد، پیشینه تاریخی 400 ساله دارد. او ریشه های 
قدرت نگرفتن بخش خصوصی واقعی را حضور »تاجرباشی ها« و 

حمایت آن ها از سوی روس ها و انگلیس ها می داند. بحرینیان معتقد 
است حضور ذی نفعان در دولت و همراهی آن ها با تاجرباشی هایی 
که راه مصرف گرایی محصوالت کشورهای صنعتی را در کشور همراه 
کردند، یکی از جدی ترین موانعی است که عرصه را برای تولیدکننده 
بخش خصوصی تنگ کرده است. او راه حل این بحران را در کالن 
باید  اقتصادی  و می گوید:  »تصمیم گیری های  جست وجو می کند 

مستقل از سه قوه باشد.«

به شکست قیمت و هزاران ترفند تجاری و سیاسی 
به صورت  واقعی  تولید  زمینه های  تا  می کردند 
نشود.  تقویت  و  نگیرد  شکل  داخل  در  منسجم 
اگر  دارد.  وجود  زمینه  این  در  زیادی  مستندات 
روزنامه های اطالعات سال های 1304 الی 1308 
اتفاقات  این  که  است  مشخص  کنیم  مطالعه  را 
چطور در داخل کشور رخ داده است؛ مثال کارخانه 
کبریت سازی در داخل راه افتاده بود اما یک باره در 
کنار مرز ما قراسه های کبریت سوئدی را به قیمت 
یک پنجم داخل می فروختند و به اصطالح دامپینگ 

می کردند.
در روزنامه اطالعات شماره 813 مورخ 26 تیرماه 
1308 مقاله ای نوشته شده به قلم یک ایرانی که 
در بروکسل زندگی و تحصیل می کرده. می نویسد 
تولیدکنندگان  که  شده  درست  صندوقی  اروپا  در 
اروپایی را رشد دهد یا از ورشکستگی آنان جلوگیری 
کند تا بتوانند صادرات خارجی داشته باشند. اگر 
از  را بخوانید، متوجه می شوید هنوز هم  آن مقاله 
یک  می کند  مشخص  امر  این  عقب هستیم.  دنیا 
تولیدکننده سوئدی و بلژیکی چطور می توانسته با 
قیمت پایین تر محصولش را بفروشد و اجازه ندهد 
اینجا رشد اتفاق بیفتد. کشور ما خالی از آدم های 
کاربلد و دلسوز نبوده است. تعدادی تولیدکننده به 
صنعتی ورود می کردند و بعد نابود می شدند. یکی 
از کسانی که کارهای بسیار ارزشمندی کرده، حاج 
تحت  نشد  حاضر  که  است  امین الضرب  حسین 
هیچ شرایطی تحت الحمایه روس یا انگلیس باشد، 
اما دولت قاجار سه بار به انحای مختلف و به گمانم 
با پاپوش درست کردن اموالش را مصادره کرد. در 
واقع سه بار ورشکسته اش کردند. او جزو چهره های 
ملی ای بوده که در اقتصاد کار کرده است. هم در 
ضرب سکه بود، هم در واردات و صادرات پارچه ورود 
درآمدهای  هم  طرف  دو  بین  تجارت  از  بود.  کرده 
زیادی داشت، اما مهم این بود که درآمدهایش را به 
تاجرباشی هایی که  برخالف  داخل کشور می آورد 

منابع را به خارج از کشور می بردند.

چرا امثال امین الضرب حمایت نمی شدند؟
مورد  در  مثال  مختلف؛  بهانه های  با   ◄
امین الضرب می گفتند از میزان طال یا نقره ای که 
داده ایم، کم شده است؛ یعنی بخش های خصوصی 
که در تولید دستی داشتند، همواره با تهاجم و اتهام 
روبه رو بوده اند و هیچ گاه مورد حمایت نبودند. اگر 
هم حمایتی انجام شده بسیار مقطعی و بدون برنامه 
بوده است و مشروط به اما و اگرهای سیاسی بسیار. 
این بازه زمانی که از قرارداد ترکمانچای شروع شد 
اکتبر  انقالب  به  تا  حدود 90 سال طول می کشد 
اکتبر،  انقالب  از  برآمده  حکومت  اینکه  با  رسید. 
ریشه ها  اما  کرد  لغو  را  استعماری  قراردادهای 
همچنان وجود داشت. به روزنامه های سال 1300 
اگر مراجعه کنید، می بینید چقدر خوب مشخص 
است که از خارج کاال وارد و رفتارهای اجتماعی ما 
را هدایت می کردند. مصرف را در داخل کشورمان 
به صورت حریص وار و بسیار گسترده ای رواج دادند 
و مسلم است اگر بخواهیم کار تولیدی داشته باشیم 
نمی توانیم مثل خارجی ها از ابتدا شروع کنیم. آن ها 
در بستر زمانی با حمایت های به معنای واقعی به 
این مرحله رسیده اند. از طرف دیگر رگ و ریشه های 
است  مانده  باقی  ایران  در  همچنان  تاجرباشی ها 
چون درآمدهای بسیار آسان و بسیار باالیی در این 

مسیر وجود دارد.

رد  می توان  هم  هنوز  معتقدید  یعنی 
تاجرباشی ها را در اقتصاد ایران گرفت؟

◄ خیلی واضح است؛ وقتی گردش مالی تجارت 
تکرار  مدام  روند  این  و  است  سال  در  بار  چندین 
شود، بدون زحمت و با کمترین هزینه، درآمدهای 
که  هستند  خیلی ها  داشت.  خواهید  افسانه ای 
شش بار در سال گردش دارند اما یک فعال تولیدی 
گردش  می تواند  سه  بار  یا  و  بار  دو  حداکثر  شاید 
درآمد داشته باشد. اتفاقی که رخ داده این است که 
تاجرباشی ها کم کم قدرتمند شده اند، گرچه دیگر 
نداشته  وجود  شکل  آن  به  وابستگی  است  ممکن 
به لحاظ مالی قدرتمند  زمانی  اما در بستر  باشد، 
در  را  کاری  هر  می توانند  حالت  این  در  و  شده اند 
و  دهند  انجام  دولت ها  قدرتمند  اراده  نبود  غیاب 
می کنند.  مانع  ایجاد  داخلی  تولیدکنندگان  برای 
منظور  داخلی  تولیدکننده  می گوییم  که  هنگامی 
ما قطعا تولیدکنندگان در بخش صنعت و ساخت 
کاالی صنعتی است. این افراد، یعنی تاجرباشی ها 
می توانند خودشان را بازتولید کنند، یعنی به شکل 
مدرن درآمده اند و با بازی با کلمات، حتی این شغل 

را تحت عنوان شغل شریفی تبلیغ می کنند. منافع 
و کاری  ندارد  اهمیت  آدم ها خیلی  این  برای  ملی 
هم که تحت عنوان واردات برای خود برگزیده اند، 

هم کار بسیار ساده و راحتی هست و هم می تواند 
درآمدهای کالن و بسیاری را نصیب شان کند. وقتی 
داشته  مالی  گردش  بار  شش  تا  ساالنه  می توانی 
کنی،  خارج  کشور  از  را  منابع  می توانی  و  باشی 
به طور تزایدی پولدار می شوی. کسری تراز بازرگانی 
کشور برای این افراد اهمیتی ندارد. دولت ها هم از 
عهده آن ها برنمی آیند یا نمی خواهند بربیایند، چون 
گاهی ذی نفعان قدرت را هم در اختیار می گیرند؛ 
مثال در سال 1305، وثوق الدوله می خواسته برای 
اعتماد  رأی  ملی  شورای  مجلس  از  اعتبارنامه اش 
بگیرد. در روزنامه اطالعات 29 آبان 1305 ارتباط 
او با یکی از شرکت های تاجرباشی بیان می شود که 
موسسه تجارتی طومانینانس بوده. گفته می شود با 
این شرکت بده بستان داشته. این یعنی آن زمان هم 
در دولت ذی نفعان وجود دارند؛ بنابراین نمی توانید 
ریشه ای  به صورت  دولت ها  باشید  داشته  انتظار 
باقی  این مشکل  دلیل،  به همین  و  کنند  برخورد 
می ماند. حال همین مسیر را جلو بیاییم. اقداماتی 
در دوره پهلوی اول صورت گرفت، اما وقتی در دولت 
که  است  مسلم  شود،  برقرار  ذی نفعان  ارتباطات 
نمی توان انتظار مبارزه داشت. در شهریور 20 هم 
که قوای خارجی می آیند، مجددًا تحریک حرص 
به مصرف را شاهد هستید. طبیعتا وقتی تکنولوژی 
و خودروهای جدید می آید سرگیجه می گیرید که 
بخشی  که  داریم  اقتصادی  نظر  از  جامعه ای  چه 
دنبال  به  دیگر  بخش  و  می شوند  تلف  قحطی  از 
اتومبیل یا رادیوی خارجی هستند. این روند تا دولت 
ملی ادامه دارد و فقط در زمان مصدق است که تراز 

بازرگانی کشور مثبت می شود.

معنای مثبت شدن تراز بازرگانی در دوره دکتر 
و  ملیون  بین  کشمکشی  که  بود  این  مصدق 
آن  برنده  ملیون  و  داشته  وجود  تاجرباشی ها 

شده اند؟
◄ برخورد که نه اما به دلیل نیاز شدید، ملیون 
داخل شروع به ساخت وساز قطعات صنعتی کردند و 
دولت هم چون درآمد نفت نداشت، از آن ها حمایت 

می کرد.

تولید  از  دارد  نفتی  درآمد  که  دولتی  یعنی 
حمایت نمی کند؟

◄ حداقل تجربه ایران این را می گوید که درآمد 
از  بعد  است.  بوده  فسادها  از  بسیاری  عامل  نفت 
کودتای 28 مرداد، کنسرسیوم می آید و درآمد دولت 
قضیه  دوباره  نتیجه  در  می شود،  تضمین  نفت  از 

را  خودشـان  می تواننـد  تاجرباشـی ها 
بازتولیـد کننـد، یعنی به شـکل مدرن 
کلمـات،  بـا  بـازی  بـا  و  درآمده انـد 
حتـی ایـن شـغل را تحت عنوان شـغل 
شـریفی تبلیـغ می کننـد. منافـع ملـی 
بـرای ایـن آدم ها خیلـی اهمیـت ندارد 
و کاری هـم کـه تحـت عنـوان واردات 
کار  هـم  برگزیده انـد،  خـود  بـرای 
بسـیار سـاده و راحتـی هسـت و هـم 
می توانـد درآمدهای کالن و بسـیاری را 

کنـد. نصیب شـان 
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تولید صنعتی فراموش می شود.

باالخره هیچ کس در دولت های ایران نبوده که 
بخواهد تولید را حمایت کند؟

زمینه  در  نبوده اند  قادر  دولت ها  عموما   ◄
و  نبوده  بلندمدت  افق دیدشان  توسعه فکر کنند. 
ما با این مشکل تقریبا در همه ادوار مواجه بوده ایم. 
و  بوده اند  دولت ها  میانی  رده  در  کارشناسانی 
کارهایی کرده اند که ارزشمند بوده. االن هم در قشر 
و  ارزشمند  تالش های  دولت ها  میانی  کارشناسی 
همسو با منافع ملی کشور صورت می گیرد، با این 
حال این تالش ها عموما از سوی باالدستی ها بر باد 

می رود.

برگردیم به بحث قبلی. داشتید روند تاریخی 
عقب ماندگی تولید را توضیح می دادید.

از سال 1338 کشور با رکود عجیبی روبه رو   ◄
گروه  مطالعاتی  گزارش های  وقتی  می شود. 
مشاورین هاروارد را مطالعه کنید، متوجه می شوید 
است،  کوچک  صنعتی  لحاظ  به  که  کشوری  در 
دست هایی در کار است که صنعت پیشرفت نکند؛ 
مثال طبق گزارش یکی از اعضای گروه هاروارد، در 
روغن  کارخانه  کشور 23  سراسر  در  سال 1334، 
به 48  این رقم در سال 1338،  اما  نباتی داشتیم 
رقابت  ما متوجه مفهوم  یعنی  این  کارخانه رسید. 
صرفه های  دارای  باید  بنگاه ها  در  تولید  نبوده ایم. 
حاصل از مقیاس باشد و کشوری که چنین بنگاهی 

ندارد در هیچ چیز نمی تواند پیشرفت کند.

منظورتان این است که کارخانه ها را منحصر 
کنیم به چند نفر؟

برای  فرهنگ سازی  از  است  نمونه ای  این   ◄
و  انداخته اند  سرمان  در  را  واژه هایی  سوم.  جهان 
تصور می کنیم انحصار کفر ابلیس است. دولت های 
ما چون قدرت ندارند نمی توانند بر انحصار نظارت 
کنند. سر واژه رقابت و انحصار بازی خوره ایم. این 
یافته  رواج  عقب مانده  کشورهای  در  عمدا  واژه ها 
است. اگر قرار می شد در صنعت به صورت علمی 
و طبق یک راهبرد پیشرفت کنیم، واقعا االن کسی 
لحاظ  به  چون  بگیرد  را  ما  جلوی  نمی توانست 
گرفته ایم.  قرار  طالیی  شرایط  در  مکانی  موقعیت 
کارخانه   9 ما   1334 سال  در  که  است  جالب 
کارخانه   22 هم   1338 سال  داشتیم،  داروسازی 
ولی  داریم  داروسازی  واحد   160 االن  و  داشتیم 
باوجود این تعداد، از منظر صنعتی عددی در جهان 

نیستیم. تجارتمان هم عددی نبوده و نیست. شما 
تجربه توسعه هر کشوری را که دوست دارید، بررسی 
کنید. امکان ندارد از ابتدای پایه گذاری یک صنعت، 
شود.  صادر  مجوز  کارخانه  و  کارگاه  ده ها  برای 
فتح کرده، چند  را  ما  که خیابان های  کره جنوبی 
کره  فوالدسازی های  تا؟  چند  ما  دارد،  خودروساز 
جنوبی چه تعدادی است، فوالدسازی های ما چه 
تعداد؟ در هر زمینه ای بررسی کنید، تعداد واحدها 
چند ده برابر کشورهای توسعه یافته است و تولید، 

چند صدم آنان.

با این اوصاف، دوره شکوفایی صنعت در ایران 
چرا و چگونه آغاز شد؟

◄ تصور نکنید دوران طالیی ای که اقتصادمان 
گروهی  است.  بوده  دولت  اراده  نتیجه  داشته، 
تکنوکرات روی کار آمدند، کشور در رکود عجیبی بود، 
نظامی  حمایت های  داشت،  بازرگانی  تراز  کسری 
بودند  مجبور  و...  بود  شدن  قطع  حال  در  آمریکا 
برای اداره کشور ایجاد درآمد کنند. اینجا موقعیتی 
پیش می آید برای رشد تولید. این که طبق برنامه جلو 
بروید یا بر اثر اجبار قدم هایی برداشته شود، زمین تا 
آسمان فرق می کند. کره بر اساس برنامه جلو رفت، 
به  و  اجبار است  بر اساس  ما  اجبار. هر حرکت  نه 
همین خاطر دوام ندارد و چون از آن حالت بحرانی 
رد می شویم، دوباره تاجرباشی ها و ذی نفعان ورق 

قواعد و قوانین را به نفع خود برمی گردانند.
کار  سر  پاک دستی  تکنوکرات های  به هرحال 
نه  و  می دادند  شخصیت  میزشان  به  که  می آیند 
اینکه از میزشان شخصیت بگیرند. این هم اتفاق 
و شانس بود. اگر کره، چین، تایوان و سنگاپور بر 
اساس راهبرد دست به انتخاب و تمرکز می زنند، در 
ایران طی 100 سال گذشته از اصل اتفاق و تصادف 
به  و هنوز هم همین طور هستیم.  پیروی کرده ایم 
گفتن  برای  حرفی  اقتصاد  زمینه  در  دلیل  همین 

نداریم.
فرمانفرمایان،  خداداد  یگانه،  عالیخانی،  گروه 
مرحوم نیازمند، مهدی سمیعی، دکتر توکلی، جمع 
به  افراد  این  را  شدند که هفت سال دوران طالیی 
وجود آوردند. دولت و رژیم شاه هم در آن زمان به 
دلیل اجبار و خواسته هایی که داشت، به این گروه 
پر و بال داد. در آن زمان، عالیخانی، اتاق بازرگانی 
که پیش تر اتاق تجارت نام داشت را مجزا کرد و اتاق 
صنایع و معادن به صورت مستقل تشکیل شد. این 
چون  بود.  مؤثر  و  مفید  بسیار  حرکت های  از  یکی 
معنا  همکاری  دارد،  وجود  منافع  تضاد  که  جایی 

ندارد. االن هم تضاد منافع داریم.
در این دوران آدم های اهل را برای شروع یک صنعت 
انتخاب می کردند. مثاًل خیامی ها را شناسایی کردند 
او پر و بال دادند. مثال های متعددی را  و به آن ها 
خاطرات  کتاب  در  نیازمند  مرحوم  یا  و  عالیخانی 
شفاهی خود ذکر کرده اند که بسیار درس آموز است. 
اینجا بود که بخش خصوصی سر برآورد. اواخر 47 
پافشاری  و  بود  اقتصاد  وزیر  اوایل 48 عالیخانی  و 
خود  تصمیمات  استقالل  بر  برانگیزی  تحسین 
اقتصاد،  وزارت  در  همکارانش  گروه  و  وی  داشت. 
برنامه و بودجه و بانک مرکزی مستقل از ذی نفعان 
بودند. شاه می گوید کارخانه آبیک باید در فالن جا 
احداث شود و او می گوید در 120 کیلومتری تهران 
نباید احداث شود. شاه دستور می دهد، عالیخانی 
وابسته  میزش  به  یعنی  می نویسد؛  را  استعفایش 
نبوده. از دیگر خصوصیات این گروه تعقیب و نظارت 
مستمر افراد اهلی بود که انتخاب می کردند. کاالیی 
که صادر می کردند را تعقیب می کردند نه اینکه به 
امان خدا رها کنند. در کل جهان، در آن دوره کوتاه، 
و  بودیم  جهان  اقتصاد  رشدهای  ممتازترین  جزو 
کمترین تورم را داشتیم. در طول 11 سال 1/25 
اقتصادی مان  رشد  میزان  و  داشتیم  تورم  درصد 
11/2 بود. از 47 شروع به افت کردیم و از 53 دوباره 
چون درآمد نفت سه برابر شد، شاه تصور کرد باید 
مدیریت جهان را انجام دهد. تصور می کند امنیت 
اقیانوس هند را با پول نفت که باال رفته بود باید اداره 
کند. یک باره واردات شروع می شود. ساختارهایی 
البته  شد.  تخریب  می گرفت،  شکل  داشت  که 
خیلی دلم می خواهد موقعیتی فراهم می شد که از 
آقای عالیخانی بپرسم چه شد و یا چه منطقی سال 
تولید  دستگاه  هزار  با 17  خودروساز   11 ،1347
خودرو که خیلی هایشان مونتاژ بوده داشتید؟ چرا 
او  به  باید  واقعا  و  بود  ارزشمندی  کار  که  ذوب آهن 
ولی همچون  تولید می کند  تیرآهن  فرستاد،  درود 

کره جنوبی به تولید ورق آهن روی نیاوردیم.

اتاق  به ساختار  از صحبت هایتان  در بخشی 
بازرگانی انتقاد کردید، چرا؟

واردکننده  هم  اتاق ها،  در  مثال  ببینید،   ◄
هرکدام  که  خودرو  تولیدکننده  هم  و  داریم  خودرو 
منافع  تضاد  وجود  با  می زنند.  را  خودشان  ساز 
میان این ها، چگونه می توانند برای صنعت تصمیم 
بگیرند؟ جالب است اگر به منابع اتاق دقت کنید 
واحدهای  و  تولیدی  از بخش  درآمدش  80 درصد 
هم  کشور  کل  در  می شود.  فراهم  کشور  صنعتی 
همین طور است مثاًل طبق جداول داده- ستانده 
سال 1390، از کل مالیات، 62 درصدش تقریبا از 
بخش ساخت صنعتی است، حدود 7 درصد از نفت، 
0/5 درصد از معدن، 3/4 درصد آب و برق و گاز و 
5/7 درصد از ساختمان، 20 درصد هم سهم بخش 

خدمات است اما صدای واردکننده ها بلندتر است.

پس از 1353 عایدی نفت کم شد. چرا در این 
زمان تولیدکنندگان پا نگرفتند؟

◄ دستاوردهای کشور از سال 52 به بعد به باد 
قرار  اجبار  تحت  یا  فرار می کنند  و عده ای  می رود 
می گیرند که با بنیاد پهلوی آن زمان مشارکت کنند. 
بزرگ  هم  تاجرباشی ها  می آید،  نفت  پول  وقتی 

می شوند و در امور دخالت می کنند.

بعد از انقالب چرا این اتفاق نیفتاد؟

بالفاصله بعد از ثبات دولت انقالب، جنگ   ◄
شروع شد. یک سری مصادره امالک و کارخانجات 
نظر من هزینه  به  که  بانک ها هم صورت گرفت  و 
احساسی،  و  هیجانی  رفتارهای  داشت.  سنگینی 
اگر  درحالی که  دهد  رخ  اتفاق  این  شد  باعث 
بهتری  نتیجه  شاید  می شدیم  قائل  تمایزهایی 
را  تمرکزش  باید  دولت  جنگ،  در  می شد.  حاصل 
به میدان نبرد می گذاشت چون می خواست دفاع 
کند. در نتیجه آنجا مجددا هم به دلیل وظیفه ملی 
با رشد بخش خصوصی مواجه هستیم.  و میهنی 
بسیاری از شاخص های اقتصادی هم این واقعیت 
سازمان  تشکیل  و  مصادره ها  از  می دهد.  نشان  را 
صنایع ملی که بگذریم، حرکت هایی توسط بخش 
خصوصی دوباره شروع می شود. در واقع توان بخش 
که  و سال 59  رفت  تحلیل  از سال 52  خصوصی 
جنگ شروع شد، توجه مجدد به بخش خصوصی 

برای تولید صنعتی انجام گرفت.
در آن زمان به این اندیشیدند که کشور به چند 
نمی تواند  آن  از  بیش  و  دارد  نیاز  اساسی  صنعت 
کشور  در  اساسی  اقدامات  بنابراین  کند؛  هزینه 
در صنایع صورت گرفت که این صنایع، هنوز هم 
که  صنایعی  کرده.  حفظ  زیادی  حدی  تا  را  کشور 
و صنایعی  آمدند  وجود  به  تا 48  دوره های 41  در 
که از شروع جنگ تحمیلی تا اوایل دهه 70 شکل 
گرفتند، باعث شد بخش خصوصی در کشور شکل 
داده  لیست  دیده شود.  دفعه درست  این  و  بگیرد 
بودند؛ مثال تولید چرخ خیاطی که قبل از انقالب 
نداشتیم. با این حرکت در کشور چرخ خیاطی پا 
مثبت  جنگ  دوران  در  که  شاخصی  تنها  گرفت. 
است، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است 
که ابتدا دو شاخه می شود، ماشین آالت و ساختمان 
که خودش هم دو شاخه خصوصی و دولتی است. 
دولتی،  ماشین آالت  بخش  که  است  این  جالب 
رشد  خصوصی  ساختمان  و  دولتی  ساختمان 
منفی در تمام دوران دفاع دارد و فقط ماشین آالت 
بخش خصوصی رشد مثبت دارد. این آمار گویای 
زاینده  و  مولد  سرمایه گذاری های  به  که  است  آن 
بخش خصوصی اهمیت داده می شده است. خیلی 
طرح ها هم در این دوره پا گرفتند اما با تصمیمات 
بسیار غیرعقالنی که به مرور در سال های بعد اتخاذ 
شد، دوباره این روند به هم خورد؛ یعنی بعد از جنگ 
مجددا اشتباهات شروع شد. برای انجام بعضی از 
خیلی  جنگ  طول  در  مردم  می شد  گفته  اهداف 
ملت  چون  داشت  واقعیت  این  و  کشیدند  سختی 
فداکاری کرده بودند و توجیه هم این بود که به دلیل 
همان نامالیمات، بهتر است بتوانند بیشتر مصرف 
کنند. ما آماده شروع و ارتقاء ساخت صنعتی بودیم، 
تجملی  و  لوکس  کاالهای  مصرف  چرخه  در  ولی 
و  هدایت  سمت  این  به  را  جامعه  و  شدیم  گرفتار 
تهییج کردیم. خاطرم هست گفته شد که صنایع ما 
عقب افتاده است، مثال خودرویی که تولید می کنیم 
رقابت  تا  دهیم  انجام  واردات  باید  و  نیست  خوب 
ایجاد کنیم. همه همین حرف را می زنند اما توجه 
نمی کنند که تولید صنعتی زمانی پیش می رود که 
را  تمرکز«  و  »انتخاب  اصل  و  باشیم  داشته  راهبرد 
انتخاب کرده باشیم نه اصل »تصادف و اتفاق« را. با 
در پیش گرفتن اصل تصادف و اتفاق، هیچ کشوری 
بهره وری و تکنولوژی نخواهد داشت. کشوری که در 
دوران جنگ تحمیلی اعتبارات اسنادی اش را تمام 
دولت های خارجی روی چشمشان می گذاشتند و 
قبول می کردند، با تصمیم های اشتباه دچار مشکل 

مواجه شدیم؛  جدید  واژه های  با  از سال 68  شد. 
می شود  مگر  شد.  تبلیغ  ارز«  بدون  »واردات  مثال 

واردات داشت و ارز نداد؟

خیلی ها می گویند رویکرد دولت سازندگی به 
نجات  بحران  از  را  کشور  زیرساخت ها،  توسعه 

داد.
گرفته  صورت  اقدامات  منکر  نمی خواهم   ◄
شوم، اما کشور گرفتار دور باطل شد. مشکل اینجا 
همان  دیدند.  عمران  در  را  توسعه  دوباره  که  بود 
را  توسعه  که  داشتیم  شاه  زمان  در  که  اشتباهی 
زیرساخت  می دانستند.  زیرساخت ها  و  عمران  در 
برای پیشرفت الزم است اما چه زیرساختی؟ مثالی 
می زنم؛ کره جنوبی پنج زمینه را انتخاب و روی آن 
تمرکز می کند. اول صنعت ماشین سازی را اساس 
کشتی سازی،  و  خودرو  بعد  می دانند.  توسعه 
می گوید  پتروشیمی.  و  لوازم خانگی  و  الکترونیک 
دارم.  نیاز  تغذیه صنایع  برای  اما  دارم  را الزم  فوالد 
اینجا تفاوت ما و کره مشخص می شود. تغذیه صنایع 
می گوید باید ورق تولید کنم چون می توانم خودرو 
و کشتی بسازم و باید مواد آن ها را تامین کنم. بعد 

متفاوت  نگاه چقدر  ببینید  لوازم خانگی می سازم. 
اصل  ما  ولی  کردند.  تمرکز  و  انتخاب  آن ها  است. 
اتفاق و تصادف را دنبال کردیم. جلو می رویم و گیر 

می کنیم. در کره می گویند ما باید فوالد را در فالن 
و جاده  زیرساخت  که  اینجاست  در  بسازیم.  نقطه 
بعد  ایران،  در  اما  می کند؛  پیدا  معنی  آن  امثال  و 
از جنگ دوباره حال و هوای قبل از انقالب فراگیر 
و زیرساخت ها تمرکز کنیم.  بر عمران  باید  شد که 
سدهایی که از آن ها بیچارگی می کشیم، راه هایی که 
شمشیر دو لبه شدند. کره اگر راه و اتوبان ساخت، 
برای خودروهایی بود که خودش تولید می کرد. ما 
چون خودرو نداشتیم ماشین ها شمشیر دو دم شدند 
واردات  دوباره  می آوردیم.  خارجی  خودروی  باید  و 
شروع شد. فقر نظریه کاربردی داشتیم، هنوز هم 
داریم و به مفهوم واقعی توسعه ورود پیدا نکرده ایم 
نظری  فقر  کنیم.  هزینه  آن  بابت  نمی خواهیم  و 
سیاسی،  رفتاری  پوپولیسم  و  کشور  در  کاربردی 
منابع ما را تلف می کند. درآمدهای ارزی حاصل از 
صادرات نفت و گازمان در آن زمان یعنی سال های 
69-70-72-73 کمی اضافه شده بود. 65 میلیارد 
دالر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز داشتیم و 
یک باره در همین زمان هفت میلیارد و 984 میلیون 
دالر، واردات خودرو و قطعات خودرو داشتیم؛ یعنی 
بیش از 12 درصد درآمدهای ارزی. بعد تحت همان 
زمان جنگ سختی کشیدند،  در  عبارت که مردم 
به هر نفر با شناسنامه، در روز پنج هزار دالر دادند. 
شده.  دالر  میلیارد  هفت  حدود  دیدند  یک باره 
نتیجه چه بود؟ کشوری که در دوران جنگ اعتبار 
اگر  و  داشتند  قبول  بانک ها  تمام  را  اسنادی اش 
می خواستند نسیه هم بخرند، قبول می کردند، به 
جایی رسید که با بحران حیثیت و اعتبار مالی در 
اسنادی اش  اعتبار  وجه  به هیچ  و  روبه رو شد  دنیا 
بانک  تضمین  باید  می گفتند  نمی کردند.  قبول  را 
مرکزی باشد و این یعنی تحقیر کامل. چون منابع 
ارزی نداشتیم و خارج از ظرفیت حرکت کرده بودیم. 
بودجه را در راه و جاده صرف کردیم و تورم به بیش 
از 45 درصد رسید که یک فاجعه بود. همه کسانی 
که در آن دوران سخت جلو آمده و بر اساس اعتماد 
به دولت کاری کرده بودند یک باره با بدعهدی دولت 
تعهد  ارز ماشین آالتی که  پول  مواجه شدند؛ مثال 
کرده بودند به نرخ رسمی بدهند، باید به نرخ شناور 
می دادند درحالی که واردکنندگان کاالهای مصرفی 
کج  خشت  شدند.  معاف  مابه التفاوت  پرداخت  از 
اینجا  تولیدی  خصوصی  بخش  برای  بی اعتمادی 

گذاشته شد.

نتیجه این بی اعتمادی چه بود؟
◄ صنایعی که از آن به بعد در ایران شکل گرفته 
سه نوع است؛ مونتاژی، یا برحسب منافع مفت و 

کـه  طالیـی ای  دوران  نکنیـد  تصـور 
اقتصادمان داشـته، نتیجـه اراده دولت 
بـوده اسـت. گروهـی تکنوکـرات روی 
کار آمدنـد، کشـور در رکـود عجیبـی 
بـود، کسـری تـراز بازرگانـی داشـت، 
حمایت هـای نظامـی آمریـکا در حـال 
قطـع شـدن بـود و... مجبـور بودنـد 
بـرای اداره کشـور ایجـاد درآمد کنند. 
اینجا موقعیتـی پیش می آید برای رشـد 
تولیـد. این کـه طبـق برنامه جلـو بروید 
یـا بـر اثـر اجبـار قدم هایـی برداشـته 
شـود، زمیـن تا آسـمان فـرق می کند. 

5657 پرونده اندر مصائب بخش خصوصی
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مجانی زیرزمینی مثل پتروشیمی و سنگ آهن، یا 
فعالیت های زودبازده با تکنولوژی و فناوری پایین. 
بخش خصوصی تولیدی دیگر نمی توانست اعتماد 
روبه رو  بحران  با  مجددًا  کشور  که   76 سال  کند. 
از آن دوباره در  بعد  و  تا 81 کمی حرکت کرد  شد 
دوران دولت هفتم درآمدهای ارزی باال رفت، باز هم 
تولیدی های صنعتی را به بیچارگی انداختند. از آن 
زمان به بعد کسی حرکتی نمی کند و سرمایه گذاری 
که برای هر کشوری واجب و اساسی است با رشد 
منفی مواجه شده و نمی تواند اشتغال پایدار به وجود 
آورد، به این خاطر کشور در دچار بحران اقتصادی 

است.

ایران،  اقتصاد  همیشگی  بحث های  از  یکی 
شما  است.  بوده  خارجی  سرمایه گذاری  بحث 
خارجی  سرمایه گذاری  بودید  گفته  جایی  در 
باید هدایت شده  و  ندارد  ارزش  به خودی خود 

باشد. چرا چنین باوری دارید؟
حتی  که  سرمایه گذارانی  عمده  ببینید،   ◄
منابع  که  است  جایی  می آمدند  تحریم  دوران  در 
مفر  نوعی  به  خارجی  سرمایه گذاران  داریم.  اولیه 
خودشان را پیدا می کنند. جایی را می توانید پیدا 
کنید که کاالی فناورانه یا تولید ماشین آالت های تک 
ورود پیدا کرده باشند؟ نه، و این در حالی است که 
گرفته،  را  کشور  گلوی  فناورانه  محصوالت  به  نیاز 
خریداری  صنعتی  ماشین آالت  نمی توانیم  مثاًل 
کنیم یا آن ها می دانند به لحاظ صنعتی چه اقتصاد 
عقب مانده ای داریم و می دانند به کجا دست بگذارند 
نیازمند  و  وابسته  را  ما  بلندمدت  در  همچنان  که 
ماشین آالت  لوازم یدکی  دارند.  نگه  خودشان  به 
چرا  که  آمده  پیش  سؤال  شما  برای  نمی دهند.  را 
حتی در دوران تحریم به ما تلویزیون می دهند؟ چرا 
هیوندا کاالیش را می فرستاد، مگر تحریم نیست؟ 
مشکلی  بستنی  چوب  و  اسب  زین  واردات  چرا 
ندارد؟ حتی پاکت های آبمیوه را هم وارد می کنیم. 
در واقع همان جایی که کشور غفلت کرده، تحریم 
می شود. نمی توانیم ماشین آالت داشته باشیم چون 
روی تولید بنیان های حیاتی صنعتی کار نکرده ایم 
و اجازه واردات ماشین آالت و قطعات صنعتی را به 
لحاظ تحریم ها به ما ندادند چون نقطه ضعف ما را 
را  خارجی  سرمایه گذاری  جهت  این  از  می دانند. 

فی نفسه بی ارزش می دانم.

مفهوم  اشتباه  درک  درباره  داشتید  بحثی 
توضیح  دراین باره  ایران.  در  انحصار  و  رقابت 

می دهید؟
در  مبادا  این که  برای  ذی نفعان  و  دولت ها   ◄
بتواند  و  شود  قدرتمند  فعالیتی  یا  صنعت  ایران 
رقابت  واژه  تحت  باشد،  داشته  گفتن  برای  حرفی 
و انحصار وارد می شوند و اجازه نمی دهند که مثاًل 
دولت  و  باشیم  داشته  خودروسازی  واحد  دو  تنها 
اقتدار داشته باشد که این ها دست از پا خطا نکنند. 
نمونه هایش در چین، کره، مالزی، سنگاپور، ژاپن 
پا خطا  از  اگر بخش خصوصی دست  وجود دارد. 
کند، باید زندان هم برود اما دولت اجازه نمی دهد 
که برای مثال »کارخانه آزمایش« نابود شود، چون از 
روی عقل به این نتیجه رسیده اند که در »آزمایش« 
یا »ارج«، دانش ضمنی حاصل شده از میلیاردها 
تومان منابع محرومان کشور خوابیده و کسی اجازه 
نابود کند. دولت کره جنوبی  را  این سرمایه  ندارد 
چون راهبرد انتخاب و تمرکز را پیش گرفته، می گوید 
تجمیع  دانش  در »هیوندا«، »سامسونگ« ذخیره 
انباشته شده، ذخیره دانشی که هزاران میلیارد  و 
می خواهم  من  می گوید  کرده ایم.  خرجش  منابع 
در سطح جهانی رقابت کنم، نه در سطح ملی. پس 
اجازه نمی دهم سامسونگ نابود شود. مدیرعاملش 
به زندان می رود و آب از آب تکان نمی خورد. برعکس 
در ایران، اصل اتفاق و تصادف حاکم است. دولت 
می گوید من 985 کارخانه فرش ماشینی به وجود 
موفق  می شوند.  موفق  تا  دو  یکی  شاید  می آورم، 
شد،  مخرب  رقابت  وقتی  چون  نمی شوند  هم 
نقطه شروع فساد است. به این دلیل، برای بقا در 
نظام بانکی که قابل نظارت نیست، باید با مفسده 
این ها  باشی.  داشته  بقا  که  کنی  جور  تسهیالت 
همه جنبه های فساد است. مثال دیگری می زنم؛ ما 
تقریبا شش میلیون تن تولید گوجه فرنگی در سال 
ندارد یک  اشغالی کسی حق  فلسطین  در  داریم. 
کیلو گوجه فرنگی کاشت کند چون محصولی است 
که به آب زیادی نیاز دارد. حاال از شش میلیون تن 
تولیدی کشور، حدود سه میلیون و 300 هزار تن به 
اصطالح برای تازه خوری است و راهی بازار می شود. 
از شش میلیون، حدود دو میلیون و 600 هزار تن 
گرم  گوجه فرنگی 200  کیلو  هر  از  می ماند.  باقی 
رب تولید می شود و دولت برای حدود 430 واحد 
تولید رب هم پروانه بهره برداری صادر کرده و 300 
واحدهای  ظرفیت  اجراست.  دست  در  هم  واحد 
و  میلیون  دو  حدود  بهره برداری مان  پروانه  دارای 
200 هزار تن است. همه کارخانه های رب باید مواد 
داشته باشند اما به این میزان اصال گوجه ای وجود 
ندارد! دولت هم بدون فکر اجازه به وجود آمدن این 

کارخانه ها را داده و سرمایه ها خوابیده است، پس 
دالل ها به میدان می آیند. کشاورزان، گوجه فرنگی 
را کیلویی مثاًل حدود 300، 400 تومان می فروشند 
و دالالن که می خواهند برای کارخانه ها خرید کنند 
با هم رقابت می کنند که خسارت جمعی به کشور 
مصرف کننده  دست  به  که  قیمتی  و  می شود  وارد 
است.  تومان  هزار  سه  مثال  می رسد  هم  محروم 
همین یک مثال نشان می دهد که چقدر بدون فکر 
کار می کنیم و چگونه فساد شکل می گیرد اما تا شما 
بگویید کارخانه رب کافی است، متهم می شوید به 

انحصارطلبی.
ما  بیچارگی های  تمام  ریشه  مخرب،  رقابت 
 13 آمریکا  در  چرا  کرده اید  فکر  آیا  است.  بوده 
داریم؟  ما چرا 52 خودروساز  داریم؟  خودروسازی 
انحصار همیشه بد نیست. اگر در برخی زمینه ها 
انحصار نداشته باشید، صرفه های حاصل از مقیاس 
به وجود نمی آید و نمی توانید کاری از پیش ببرید و 
در دنیا حرفی برای گفتن و امکانی برای رقابت در 
سطح بین المللی داشته باشید. سال 1980 دولت 
یا  گفت  خودروسازی اش  کارخانجات  تمام  به  کره 
فقط هیوندا  و  کنید  تولید  وانت  فقط  یا  روید  کنار 
می تواند سواری تولید کند، تا سال 1986. با این 
کار بنگاه ها در اقتصاد دارای صرفه های حاصل از 
مقیاس شد و قطعه سازی و طراحی ها باال آمدند، 
تولید سواری وجود داشت. شش  چون یک واحد 
سال بعد، به کیاموتور و دوو هم اجازه تولید خودرو 
از  اما  بود،  سواری داد. همان زمان آسیاموتور هم 
بین رفت. سال 2005 چین دو هزار کارخانه سیمان 
داشت. نهاد فراقوه ای در این کشور گفت فقط از 12 
کارخانه حمایت می کند. بقیه که اعتراض کردند، 
سهام  یا  شوید  ادغام  واحدها  این  با  کردند  اعالم 
خود را به آن ها بفروشید. به بانک چین اعالم کردند 
فقط منابع این 12 کارخانه را تامین کن. بعد از این 
تا سال 2010  است.  نتیجه حیرت انگیز  تصمیم، 
ظرفیت تولید سیمان چین از حدود 800 میلیون 
پیدا  افزایش  به حدود هزار و 800 میلیون تن  تن 
کرد، بدون اینکه چندان سرمایه گذاری اضافه تری 
داشته باشد. االن هم سیمان را در امارات ارزان تر از 
ما می فروشد. نفت هم ندارد. پس همه جا انحصار بد 

نیست.

چه باید کرد؟ امیدی هست؟
تمام  در  میانی  فداکار  الیق  قشر  معتقدم   ◄
دولت ها در 90 سال گذشته، در عین نداشتن برنامه 
توسط عموم مسئولین رده باالی دولت ها ابزارهایی 
راهگشا  می تواند  که  گذاشته اند  کار  کشور  در  را 
باشد. من قاطعانه و از سر آگاهی و تجربه می گویم 
در عرض 10 سال قادریم جزو 15 کشور اول دنیا 
باشیم و به هیچ وجه ناامید نیستم اما در عین حال 
باور دارم که با این رویه معمول در سه قوه مجریه، 
مقننه و قضائیه کشور و تعدد مراکز تصمیم گیر در 
اقتصاد نمی توانیم کاری کنیم. به نظر من یک نهاد 
باشد  باید  اقتصادی  تصمیم گیری  برای  فراقوه ای 
اجرایی  مدیران  و  دانشگاهیان  که  بیاید  وجود  به 
و نمایندگان سه قوه هم عضوش باشند، اما فقط 
این نهاد برای اقتصاد تصمیم بگیرد. اکنون بیش از 
100 نقطه تصمیم گیری اقتصادی در اقتصاد داریم 
و هیچ کس هم پاسخ گو نیست. تا وقتی تصمیمات 
اقتصادی متمرکز نشود، نمی توانیم امیدی داشته 
باشیم. تصمیم گیری های اقتصادی باید مستقل از 

سه قوه باشد.

مدرن  و  بومی  صنایع  از  ترکیبی  ترکیه  اقتصاد 
می شود.  افزوده  دامنه اش  بر  روز  به  روز  که  است 
به  و  قوی  کشور  این  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
در  نقش های مهمی  و  در حال رشد است  سرعت 

بانک داری، حمل ونقل و ارتباطات بازی می کند.
از  یکی  جمعیت  نفر  میلیون   ۷۴ با  ترکیه 
پرجمعیت ترین کشورهای منطقه است، ششمین 
اقتصاد برتر اتحادیه اروپاست و طی ۸ سال گذشته، 

بالغ بر ۹۴ میلیارد دالر سرمایه جذب کرده است.
اقتصاد پویای ترکیه ترکیب پیچیده ای از صنعت 
سنتی  کشاورزی  بخش  کنار  در  مدرن،  تجارت  و 
است و همان طور که گرچه هنوز دولت نقش اصلی 
بانک داری،  صنعت،  مدیریت  در  را  عمده ای  و 
بخش  اما  می کند،  ایفا  ارتباطات  و  حمل ونقل 
قدرتی  عثمانی،  امپراتوری  وارثان  خصوصی 
را تجربه  تاثیرگذاری مداوم  و  روزافزون دارد و رشد 

می کند.
 ،)TÜİK( بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه
سه  در  درصدی   5/1 رشد  با  کشور  این  اقتصاد 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در   2017 سال  دوم  ماهه 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  از  بیش  گذشته،  سال 
 28 اقتصاد  این که  به  توجه  با  است.  داشته  رشد 
کشور عضو اتحادیه اروپا در سه ماه دوم سال قبل 
میالدی، 2/4 درصد رشد کرده، اقتصاد ترکیه در 
همین دوره در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
رشد بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصادی اتحادیه 

اروپا داشته است.

متوسط رشد واقعی اقتصادی در کشورهای 
OECD طی دوره 2014-16

 بر اساس داده های مراکز آمار ترکیه و اروپا، رشد 
اقتصادی 5 درصدی در سه ماه اول 2017، در سه 
درصد   5/1 به  و  داشته  ادامه  نیز  سال  دوم  ماهه 
کشورهای  که  است  حالی  در  این  است.  رسیده 
اروپا در سه ماه اول سال قبل رشد  اتحادیه  حوزه 
2/1 درصدی و در سه ماهه دوم رشد 2/4 درصدی 
را تجربه کرده اند. رشد باال و حفظ روند آن سبب 
شد ترکیه عنوان چهارمین کشور دارای سریع ترین 

رشد در اروپا را به خود اختصاص دهد.

کشور  در  سیاسی   – اقتصادی  تحوالت  روند 
ترکیه

طی سده گذشته ترکیه سه دوره تاریخی را جهت 
گذار به شرایط کنونی طی کرده که این دوره ها بر 
روند توسعه اقتصادی این کشور اثرگذار بوده است.

الف( دوره نفوذ احزاب چپ – میانه
»جمهوری خواه  حزب  شکل گیری  با  دوران  این 
پاشا  آمدن مصطفی کمال  کار  خلق« در پی روی 
 1916 در  انگلیس  با  جنگ  قهرمان  )آتاتورک(، 
با  سکوالر  جامعه ای  پایه گذار  او  می شود.  شروع 
که  را  روسیه  هرچند  شد،  اقتصادی  چپ  نگرش 
آماده می شد،  انقالب سوسیالیستی 1917  برای 
دشمن ترکیه می دانست. این حزب، کشور ترکیه را 
تا اوایل دهه 1980 اداره و نفوذ خود در آن کشور را 
تا 1995 – البته در سطحی ضعیف تر – حفظ کرد. 
را  مجلس  کرسی های  درصد   21 حزب  این  هنوز 

زمان  طول  در  آن  نگرش  هرچند  دارد،  اختیار  در 
و تحت تأثیر تحوالت بین المللی تغییر کرده است.

ب( دوره نفوذ احزاب راست – میانه
راست روی در سیاست و اقتصاد ترکیه با روی کار 
در  اوزال  تورگوت  توسط  میهن«  »مام  حزب  آمدن 
1983 شروع شد. در این دوره ضمن ادامه اعتقاد 
به سکوالریسم، اقتصاد ترکیه از نگرش چپ فاصله 
گرفت و با روند جهانی شدن همراه و در نتیجه تغییر 
مکانیزم  شد؛  پایه گذاری  اقتصاد  در  جدی  جهت 
موجبات  و  شد  حکم فرما  کشور  در  بازار  اقتصاد 
تحوالتی شگرف را ترکیه فراهم آورد. بخشی از این 
تحوالت در جهت بهره برداری هوشیارانه این کشور 
از امکان گسترش مبادالت با ایران )که تحت تأثیر 
شرایط جنگ تحمیلی با عراق بود( سازمان یافت و 

ترکیه از این فرصت بیشترین استفاده را برد.
ج( دوران حزب اسالمی عدالت و توسعه

سومین دوره تاریخی در روند تحوالت ترکیه متعلق 
کشور  آن  در  اسالمی  رویکرد  که  است  دوره ای  به 
»رفاه«،  احزاب  ظهور  با  کرد.  پیدا  رسمی  شکل 
اداره  توسعه«،  و  »عدالت  درنهایت  و  »فضیلت« 
کشور از سال 2002 رسما در دست اسالم گرایان 
قرار گرفت. به عبارت دیگر ضمن حفظ اصول کلی 
کنون  تا   1923 از  )که  ترکیه  سنتی  سکوالریسم 
در  که  آزاد  اقتصاد  اصول  از  پیروی  و  دارد(  ادامه 
مذهبی  گرایش های  شد،  پایه گذاری   1980 دهه 
نفوذ  جامعه  اقتصادی  و  سیاسی  صحنه  به  مردم 
است  ترکیبی  که  آورد  وجود  به  را  نظامی  و  کرد 
رویکرد  حفظ  و  اقتصادی  آزادی  سکوالریسم،  از 

اقتصاد ترکیه و بخش خصوصی در حال رشد

5859 پرونده اندر مصائب بخش خصوصی
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اسالمی.

نقش صنایع در اقتصاد ترکیه
درصد   29 اشتغال،  درصد   19 صنعت  بخش 
تولید ناخالص داخلی و 94 درصد صادرات ترکیه 
صنعت  بزرگ ترین  می دهد.  اختصاص  خود  به  را 
کشور ترکیه، صنعت نساجی است که 16/3 درصد 
از کل تولیدات صنعتی این کشور را شامل می شود. 
پاالیش نفت با سهم 14/5 درصد، صنایع غذایی 
با 10/6 درصد، صنایع شیمیایی با 10/3 درصد، 
خودرو  صنعت  درصد،   8/9 با  فوالد  و  آهن  ذوب 
با 5/8 درصد در  تولید ماشین آالت  و  6/3 درصد 

مکان های بعدی قرار دارند.
سهم  ترتیب  به  ترکیه  کشور  محصوالت  صادرات 
درصد،   19 نساجی  از:  عبارت اند  صادرات  در 
 13 فوالد  و  ذوب آهن  درصد،   18 خودروسازی 
درصد، لوازم منزل 10 درصد، داروسازی 9 درصد و 

تولید ماشین آالت 7 درصد.
همچنین ترکیه در صنعت الکترونیک نیز دارای 
رتبه خیلی خوبی است. به ویژه »شرکت وستل« که 
محسوب  اروپا  در  تلویزیون  تولیدکننده  بزرگ ترین 
تلویزیون های خریداری شده  می شود، یک چهارم 
و  شرکت  این  می کند.  تأمین  را  اروپاییان  توسط 
»بکو« حدود نیمی از بازار تولیدات تلویزیون در اروپا 

را به خود اختصاص داده اند.

صنعت گردشگری در ترکیه
از  هتل   11 آلمان  در   TUI سازمان  آمار  طبق 
برترین هتل های دنیا )از میان 100 هتل برتر( در 
از  یکی  به  گردشگری  صنعت  و  است  واقع  ترکیه 
تبدیل شده است.  اقتصادی  مهم ترین قطب های 
از  بیش  اخیر  سال های  طی  رسمی،  آمار  طبق 
27 میلیون نفر توریست سالیانه به این کشور سفر 
 18/5 از  بیشتر  درآمدی  آن  نتیجه  که  می کنند 

میلیارد دالر برای این کشور بوده است.

رشد اتاق های بازرگانی در ترکیه
اتاق های  توسط  خصوصی  بخش  کلی  به طور 
شناخته  جهان  سراسر  در  صنایع  و  بازرگانی 
می شود. در اقتصاد ترکیه، »اتاق صنایع استانبول« 
بسیار   )Istanbul Chamber of Industry: ISO(
فعال است و نقش مهمی در توسعه بخش خصوصی 

در این کشور دارد. همچنین »انجمن صنعت گران 
و  داده ها  ارائه  در  نیز   )TUSIAD( ترکیه«  تجار  و 

انتقال آن به سیاست گذاران نقش مهمی دارد.
گمرک  خدمات  و  زیرساختار  توسعه  »شرکت 
یک  به عنوان   GTI به  موسوم  ترکیه«  توریستی  و 
اتاق های  اتحادیه  مشارکت  با  سهامی  شرکت 
بازرگانی و بورس کاالی ترکیه )۱۳۷ اتاق و بورس 
کاال( در سال ۲۰۰۵ میالدی تاسیس شد. هدف 
امور  فرآیند  تسریع  و  تجهیز  کارآمد،  موسسه  این 
و  تجهیز  کشور،  مرزی  دروازه های  در  گمرکی 
به کارگیری  و  گمرکی  مختلف  مراحل  در  تسریع 
شرکت  این  است.  بین المللی  استانداردهای 
و  است  ترکیه  خصوصی  بخش  خالقیت  محصول 
دروازه های  مدل سازی  در  که  است  شرکتی  اولین 

مرزی زمینی، شهرتی جهانی دارد.
گردشگری  و  گمرکی  امور  امروز  شرکت،  این 
 ۱۳ و  نقلیه  وسیله  میلیون  پنج  حدود  برای  را 
میلیون مسافر به طور ساالنه سامان دهی کرده که 
در عین  است.  داشته  قابل مالحظه ای  سودآوری 
هدف های  به  رسیدن  برای  سرمایه گذاری  حال، 
موفقیت  دالیل  از  می توان  را  تعیین شده  پیش  از 
 ۲۸۰ حدود  درمجموع  دانست.  مزبور  شرکت 
میلیون دالر تا امروز در گمرکات مختلف و در مرزها 

هزینه شده است.

تربیت نیروی انسانی متخصص
و  فنی  دانشگاه  و  پژوهش  و  آموزش  »مؤسسه 
اقتصادی« وابسته به »فدراسیون اتاق های بازرگانی 
با   ۲۰۰۳ سال  در  ترکیه«  کاالیی  بورس های  و 
است.  شده  ایجاد  مغزها  فرار  از  جلوگیری  هدف 
ثبت نام  به  شروع   ۲۰۰۴ سال  در  دانشگاه  این 
دانشجو می کند. شش دانشکده و دو موسسه دارد 
کرده  جذب  دانشجو  هزار  شش  حدود  مجموعا  و 
است. در دانشکده فنی و مهندسی رشته هایی هم 
علوم  و  نانوتکنولوژی  الکترونیک،  کامپیوتر،  چون 

دریایی تدریس می شود.
دانشکده اقتصاد و علوم اداری این دانشگاه در 
واقع از دپارتمان های مدیریت بازرگانی و اقتصاد و 
دپارتمان کارآفرینی بین الملل و روابط بین الملل و 
علوم سیاسی تشکیل شده است. این دانشکده از 
کشورهای مختلف دانشجو می پذیرد. دانشجویان 
با  هم  و  می گیرند  فرا  را  ترکیه  زبان  هم  خارجی، 

قوانین آن کشور آشنا می شوند. در آینده رابطه بین 
فعاالن اقتصادی و بازرگانان و صنعتگران کشوری 
که در آن حضور پیدا می کنند، به زبان ترکیه خواهد 
رشته های  در  ادبیات،  و  علوم  دانشکده  در  بود. 
تاریخ و ریاضیات و زبان  انگلیسی،  زبان و ادبیات 
و ادبیات ترکی و روان شناسی، دانشجو می پذیرند. 
طراحی  بخش  در  زیبا  هنرهای  دانشکده  در 
صنعتی طراحی ارتباطات بصری و طراحی محیط 
و معماری داخلی و در هنر و طراحی و معماری هم 

جذب دانشجو انجام می شود.
اتاق های  فدراسیون  به  وابسته  دانشگاه  در 
را  پنجاه درصد هزینه دانشجویان  ترکیه،  بازرگانی 
این فدراسیون می پردازد و شرکت هایی هستند که 
دانشجویان را بورسیه می کنند. تقریبا همه کسانی 
که به این دانشگاه می آیند، بعد از فارغ التحصیلی 
و قبل از اتمام دوره، کار مشخصی دارند. دانشجو 
متعدد  شرکت های  و  کارخانه ها  به  دوره،  طول  در 
ترم  سه  از  ترم  یک  یا  سال  از  ماه  سه  و  می رود 
تحصیلی یک سال را باید در کارگاه ها و کارخانه ها، 
آموزش ببیند. این رویه باعث می شود که دانشجو، 
همزمان تئوری و کار عملی را با هم یاد بگیرد. ۱۴ 
تا ۱۶ نفر از صد نفر اول کنکور ترکیه، جذب این 
دانشگاه، می شوند و معموال بسیاری از دانشجویان 
عالقه دارند به این دانشگاه بیایند. چون هم کارایی 
برای  بهتری  اطمینان  آینده  در  و هم  دارد  بهتری 

ورود به بازار کار دارند.

دالیل توسعه بخش خصوصی
»محسن جالل پور«، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران، دالیل اصلی رشد بخش خصوصی 

در ترکیه را در نکات زیر خالصه می کند:
• روحیه ناظر بر منافع ملی در اتاق؛

• غلبه جو توسعه گرایی؛
• بخش خصوصی تشکل گرا؛
• نظام تشکلی بسیار منظم؛

• شایسته ساالری برجذب و حفظ نیروی انسانی 
اتاق؛

• تصمیم گیری بر اساس پشتوانه های علمی کار 
شده و مکتوب؛

• عمل گرایی و نتیجه محور بودن اتاق؛
• اولویت بخشی به توسعه بخش خصوصی در هر 

تصمیم گیری؛
• فراگیر بودن عضویت در اتاق؛

• کارایی بسیار باالی نظام نظرسنجی، ارزیابی و 
پایش؛

• تعامل بی بدیل با دولت و قوای سه گانه؛
• عدم طرح مشکل بدون ارائه راهکار؛

• اهمیت دادن فراوان به مکان و تجهیزات الزم در 
اتاق های زیرمجموعه؛

• استفاده کامل از تجربه جهانی؛
و  سیاسی  مسائل  در  ورود  جدی  ممنوعیت   •

جناحی؛
در  عملی  و  کامل  مسئولیت  احساس   •

مسئولیت های اجتماعی؛
• اهمیت فوق العاده مسئله آموزش؛

نمایشگاه ها،  اجالس،  در  پررنگ  حضور   •
همایش های منطقه ای و بین المللی؛

• اهتمام جدی در تعریف پروژه های اقتصادی از 
مرحله بررسی و آماده کردن طرح توجیهی تا جلب 
سرمایه گذار، نظارت بر اجرایی پروژه و رفع موانع 

احتمالی.

اوایل  تا  نوزدهم  سده  اواخر  در  کره  شبه جزیره 
سده بیستم توسط امپراتوری کره اداره می شد. این 
شبه جزیره از سال ۱۹۰۵ به تصرف ژاپن درآمده و پنج 
سال بعد به طور رسمی بخشی از کشور ژاپن شد. با 
شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم قسمت شمالی 
به تصرف شوروی و قسمت جنوبی به تصرف آمریکا 
درآمد. به این ترتیب کره شمالی صاحب حکومتی 
صاحب  جنوبی  کره  و  شده  شرق  بلوک  با  متحد 
حکومتی طرفدار غرب شد در حالی که هر دو مدعی 
حکومت بر کل شبه جزیره بودند این اختالف در سال 
۱۹۵۰ به جنگ »کره« انجامید که در سال ۱۹۵۲ با 

پیمان آتش بس خاتمه یافت.
مدل توسعه کره جنوبی

با درآمد سرانه ای  یافتن جنگ، کره  پایان  از  پس 
در حدود 70  دالر، در سال های آغازین دهه ۱۹۶۰ 
با  زیادی  بسیار  فاصله  و  بود  فقیر  بسیار  کشوری 
درآمد سرانه اش  که  آمریکا داشت  در  زندگی  سطح 
در آن سال ها 2500 دالر بود. پدیده رشد اقتصادی 
بی سابقه کره جنوبی و گذر از فقر شدید و رسیدن 
به سطح کشورهای پردرآمد جهان، معجزه نام گرفته 

است که می تواند موضوع جالبی برای بررسی باشد.
تولید ناخالص داخلی کره جنوبی با نرخ اسمی 
ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 1/5 تریلیون دالر 
و 1/8 تریلیون دالر محاسبه می شود که بر اساس این 
دو معیار یازدهمین و سیزدهمین قدرت اقتصادی 
درآمد  تولید،  میزان  این  می شود.  محسوب  جهان 
کره  مردم  نصیب  دالر  هزار  حدود 30  در  سرانه ای 

جنوبی کرده است.
نقش  کره  توسعه  و  رشد  دالیل  مهم ترین  از  یکی 
بسیار مثبتی است که رهبران این کشور ایفا کرده اند 
و در قلب عرصه سیاسی، رشد اقتصادی را نیز مدنظر 
قرار دادند. انتخاب سیاست های اقتصادی و پیاده 
توسط  که  برمی گردد  راهبردهایی  به  آن ها  کردن 
حاکمان کشور طراحی می شود تا مشروعیت سیاسی 

خود را نیز تقویت کنند.
سیاست های توسعه گرا

کره جنوبی با وجود جمعیتی زیاد در پهنه اندک 
سرزمینی و عدم وجود منابع طبیعی و زیرزمینی، 
تقریبا  ویرانی  استعمار،  شوم  سایه  استقالل،  عدم 
مطلق پس از جنگ های داخلی، بی ثباتی سیاسی 
دائمی و جنگ با نیمه شمالی خود، به آرامی و از دهه 
1960 توانست نقش مهمی در نظام کالن اقتصادی 
نحوه عملکرد  این  کند.  ایفا  بین المللی  و سیاسی 
اقتصادی عالی که قریب به مدت پنجاه سال ادامه 
از  و  کرده  متحول  کامل  به طور  را  این کشور  یافت، 
کشوری فقیر و گرفتار در چنگال شوم فقر و عدم ثبات 
نظام های سیاسی، اقتصادی و عدم توسعه، به یکی از 

الگوهای موفق اقتصاد و سیاست جهان تبدیل کرد.

و  حمایت  از  جنوبی  کره  کامل  بهره مندی 
سرمایه گذاری های مالی خارجی، در ابتدای حرکت 
به سوی رشد توسعه، )ابتدا از جانب آمریکا و سپس از 
طرف ژاپن( کمک بزرگی برای این کشور فاقد هرگونه 
زیرساخت های توسعه ای بود. آمریکا بین سال های 
1946 تا 1978 حدود 60 میلیارد دالر وام و اعتبار 
به کره اعطا کرد که تقریبا برابر با کل کمک اعطایی به 

قاره آفریقا در آن سال ها بود.
کره جنوبی با این که متحد مهم آمریکا در دوران 
جنگ سرد به شمار می آمد اما هیچ گونه ابایی نداشت 
که مسیر خاص خود و راهبرد توسعه متفاوتی را از 
آنچه که آمریکا در نظر داشت در پیش بگیرد. برای 
مثال کره جنوبی روی ایجاد قهرمانان بزرگ اقتصادی 
به نام )چبول ها( تمرکز کرد؛ در حالی که مشاوران 
آمریکایی بر توسعه بنگاه های کوچک و متوسط تاکید 

داشتند.
دوران پس از کودتای نظامی

یک  با  هی«  چونگ  پارک  »ژنرال  سال 1963  در 
کودتای نظامی توسط نیروهای تحت امرش توانست 
قدرت سیاسی را به دست گرفته و رئیس جمهور شود. 
وی تصمیم داشت از کره کشوری قدرتمند بسازد و در 
نتیجه خأل داشتن یک اقتصاد قوی را کامال احساس 
می کرد. در این مسیر رابطه دوستانه ای را میان دولت 
و بخش خصوصی شکل داد که هنوز هم پابرجاست و 

سیاست و اقتصاد را تعریف می کند.
ژنرال پارک از انواع روش ها مانند تهدید، ترساندن، 
همراهی  برای  مالی  انگیزه های  و  دخالت  تطمیع، 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و  کردن  درگیر  و 

دولتی که فکر می کند، مردمی که کار می کنند
بخش خصوصی کره جنوبی چگونه شکل گرفت و به کمک فرایند توسعه آمد

رضا محمدیاری
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در روند توسعه کشورش استفاده کرد. اقتصاد کره 
جنوبی طی سال های حکومت پارک به سرعت رشد 
کرد. رهبران نظامی که فاقد تجربه توسعه و تخصص 
و  کمک  گرفتن  برای  بودند  اقتصادی  برنامه ریزی 
مشورت به اقتصاددانان و برنامه ریزان این رشته روی 

آوردند.
دوران برنامه ریزی اقتصادی

سیاسی  و  اقتصادی  اصالحات  هرگونه  اجرای 
نیازمند وجود تیم های تخصصی جهت کارشناسی 
و برنامه ریزی برای اصالحات در هر زمینه ای است. 
کامال  اقتصادی«  برنامه ریزی  »هیئت  منظور  بدین 
فعال و حرکت به سمت صنعتی شدن سریع بر اساس 

توجه به بازارهای صادراتی جهانی را آغاز کرد.
اصالحات  تیم  یک  اقتصادی  برنامه ریزی  هیئت 
متخصص  اندکی  تعداد  از  که  می آمد  به حساب 
نواندیش کامال شایسته تشکیل شده بود و دسترسی 
مستقیم به باالترین مقام اجرایی کشور داشت. وظیفه 
بر  غلبه  و  دولت  برنامه های  هماهنگی  هیئت  این 
مخالفت و بی عملی نظام اداری را بر عهده داشت. به 
این ترتیب قدرت سیاسی به کمک دانش متخصصان 
دغدغه های  میان  مناسب  توازنی  و  آمده  نواندیش 
اقتصادی با سیاسی و اجتماعی ایجاد شد و نگرش 
تحوالت  دچار  نیز  را  جنوبی  کره  جامعه  فرهنگی 

جدیدی کرد.
برای تشویق کارآفرینان خصوصی سیاست هایی 
به اجرا درآمد و مشوق های قوی برای صادرات اعطا 
امتیازاتی  کم بهره،  وام های  پرداخت  شامل  که  شد 
منابع  از  استقراض  مجوز  اولیه،  مواد  واردات  برای 
خارجی و معافیت های مالیاتی می شد که همین امر 
برخی از این بنگاه های اقتصادی را به شکلی سریع 
سودآور کرد؛ به طوری که در رده بزرگ ترین بنگاه های 
به  را  خود  راه  و  شدند  تبدیل  خصوصی  اقتصادی 

بازارهای بزرگ جهانی باز کردند.
افزایش دخالت دولت در اقتصاد

فعال  به دخالت  مقتضیات،  به  بنا  نیز  کره  دولت 
با  نزدیک  از  و  می پرداخت  اقتصاد  در  هدفمند  و 
این  دل  از  که  می کرد  کار  کوچک تر  شرکت های 
همکاری ها چبول های دیگری بیرون آمدند. چبول ها 
با کمک همدیگر، سندیکاهای صنایع کره را تشکیل 
دادند تا بتوانند نظر و پشتیبانی دولت را به سمت خود 
به عنوان صدای چبول ها  این سندیکا  جلب کنند. 
میان  تقویت هماهنگی  وظیفه اش  و  عمل می کرد 
بنگاه های اقتصادی )چبول ها( بود. با افزایش قدرت 
سیاسی قابل مالحظه این سندیکا، مطبوعات، رئیس 
همین  به  می نامیدند.  اقتصاد«  »نخست وزیر  را  آن 
دلیل بود که ارزش پول این کشور به شدت کاهش 
خام  مواد  برای  وارداتی  سهمیه های  قانون  و  یافت 
برداشته شد و نرخ بهره افزایش یافت. با افزایش نرخ 
بهره، پس انداز بخش های خصوصی تشویق و منابع 

فراوانی از خارج وام گرفته شد.
یارانه  پرداخت  با  صادرات  و  تولید  از  حمایت 
و محدودیت ها  مستقیم تشویق شد، همه عوارض 
برای  که  واسطه ای  و  کاالهای سرمایه ای  واردات  بر 
تولید محصوالت صادراتی استفاده می شد برداشته 
مانند  موجود  صنایع  شد  باعث  سیاست  این  شد. 
منسوجات، پوشاک و ماشین آالت مربوط به خطوط 
تولید که به دلیل کمبود مواد خام متوقف شده بود، به 

سرعت دوباره به حرکت درآیند.
برنامه نظام توسعه اقتصادی نیازمند منابع عظیم 
سرمایه ای بود و حکومت پارک از این رو به »دیپلماسی 
آورد.  روی  جهان  دیگر  کشورهای  سایر  با  مالی« 

باعث   1965 سال  در  ژاپن  با  روابط  عادی سازی 
شد منابع عظیمی از ژاپن به شکل وام و نیز جبران 
کره  اقتصاد  وارد  استعمارگری،  دوران  در  خسارات 
جنوبی شود. پارک در سال 1964 سفری به آلمان 
کرد که باعث شد اعتبار تجاری و کمک های مؤثری از 
دولت آلمان دریافت کند. وجود منابع مالی و افزایش 
صادرات توانست رتبه اعتباری کره جنوبی در جهان 

را باال ببرد.
را  خود  صادراتی  جهش  جنوبی  کره  همچنین 
مدیون وجود نیروی کار تحصیل کرده و بازار مساعد 
بین المللی بود. بنگاه های کره ای متوجه شدند که 
می توانند با موفقیت در بازارهای خارجی رقابت کنند 
و به همین علت ظرفیت تولید خود را به میزان زیادی 
باال بردند و همین امر باعث افزایش سرمایه گذاری و 

جذب سرمایه گذاران خارجی به این کشور شد.
جهش رشد اقتصادی با صنایع بزرگ

گرفت؛  سرعت  بعد  دهه های  در  اقتصادی  رشد 
به طوری که طی دو برنامه نخست توسعه اقتصادی، 
و  درصد   15 ترتیب  به  کارخانه ای  تولیدات  بخش 
بر  اقتصادی  جدید  راهبرد  کرد.  رشد  درصد   21
تاکید  صادراتی  و  تولیدی  کاالهای  متنوع سازی 
داشت که در برنامه سوم اجرا شد و دولت با شجاعت 
خصوص  بخش  سیاست های  گذاشتن  اجرا  به  با 
را تشویق کرد تا به سمت سرمایه گذاری در صنایع 
ماشین آالت،  فوالد،  در  و  رفته  شیمیایی  و  سنگین 
کشتی سازی، صنایع الکترونیک و فلزات غیرآهنی 
سرمایه گذاری کنند. توانایی کره برای تولید فوالد و 
پاالیش نفت به شدت باال رفت. صنعت خودروسازی 
کره، خودروهای کره ای را به برخی از بازارها صادر کرد 

و کشور آماده رقابت بهتر در بازار جهانی شد.
برابری قیمت نفت در سال 1973  افزایش چهار 
که   - را  کره  نوپای  اقتصاد  نفتی،  اول  شوک  طی 
انرژی  تولید  برای  وارداتی  نفت  به  زیادی  وابستگی 
قراردادهای  اما  می کرد،  تهدید  به شدت  داشت- 
ثروتمند  کشورهای  با  که  سودآوری  ساختمانی 
خاورمیانه امضا کرده بود، توانست درآمد ارزی الزم 
برای مقابله با بحران تراز پرداخت ها و تداوم بخشی به 

رشد باالی اقتصادی را جبران کند.
اجتماعی شدن ریسک خصوصی

اقتصادی  توسعه  برنامه های  طریق  از  کره  دولت 
تهیه  اقتصادی  برنامه ریزی  هیئت  که  ساله  پنج 
اولویت دار  بخش های  شناسایی  به  اقدام  می کرد، 
می داد.  آن ها  به  مالی  گسترده  کمک های  و  کرده 
نظر گرفتن  در  با  امکان دسترسی  انتخابی  صنایع 
اولویت های اقتصادی، به اعتبار و ارز و سهمیه، منابع 
همچنین  مالیاتی،  معافیت  دولتی،  سرمایه گذاری 
بخشی  ورود  محدودیت  و  واردات  برابر  در  حمایت 
به  طریق  از  دولت  دیگر،  سوی  از  اما  داشتند،  را 
اصطالح »هدایت اداری« این صنایع را از نظر تملک 
و گسترش فناوری، افزایش ظرفیت و اصالح قیمت ها 
اقتصادی  تبادل  این  نهایی  پیامد  راهبری می کرد. 
میان دولت و بنگاه ها، نهادینه سازی نظام »اجتماعی 
شدن ریسک خصوصی« بود که دولت ریسک های 
تحمل  را  با سرمایه گذاری خصوصی  مرتبط  بالقوه 
می کرد. این امر را می توان هسته دولت توسعه گرای 

کره دانست.
مختلفی  شکل های  به  اجتماعی شده  ریسک 
مرجع  آخرین  سپرده،  بیمه  مانند  آمد،  درخواهد 
وام دهی، ضمانت های دولتی و کمک به بانک هایی 
که به دلیل پرداخت وام به بنگاه های اقتصادی در 
معرض بحران دچار مشکل شده بودند، اما دولت کره 

جنوبی اقدام به تهیه سرمایه از بازارهای بین المللی 
و تخصیص منابع مالی ارزان به بنگاه های خصوصی 

اقدام به رفع این مشکالت کرد.
دولت کره با یک ابزار انضباط مالی دقیق به شکل 
کنترل جریان سرمایه، بنگاه های خصوصی را هدایت 
کره،  سریع  رشد  با  اقتصاد  در  بنابراین  می کرد. 
یارانه ها بر اساس قاعده معامله به مثل داده می شد، 
معیارهای  از  باید  یارانه  دریافت کننده  بنگاه  یعنی 
تعیین شده دولت از نظر میزان تولید، کیفیت تولید، 
سرمایه گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و به ویژه 
عملکرد  کند.  پیروی  صادراتی  اهداف  به  رسیدن 
صادراتی به عنوان محک اصلی دولت برای تخصیص 

اعتبار به بنگاه های خصوصی استفاده می شد.
در حالی که نظام اجتماعی شدن ریسک خصوصی 
سرمایه گذاری خصوصی را تشویق کرد. دولت کره از 
طریق پایش مستقیم و آزمون بازار بر اساس عملکرد 
منابع  تأمین  شکل  به  بالقوه  هزینه های  صادراتی، 
مالی از محل ایجاد بدهی هایی را که دولت تضمین 
جنوبی  کره  در  انضباط بخشی  کرد.  مهار  می کند، 
منطقی  و  بهینه سازی  بود: 1-  شکل  دو  به  عمدتا 
کردن فعالیت های صنایعی که دچار گسترش بیش 
از حد شده بودند. 2- ورشکستگی بنگاه های بد اداره 

شده در صنایعی که قبال موفق بودند.
اصالحات در دولت

دولت کره توانست ویژگی های دولت سالم را پیدا 
کند یعنی دولتی با استقالل اداری و ظرفیت و توانایی 
کامل برای تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی بدون 
اعمال نفوذ گروه های دارای منافع خاص. دو ویژگی 
توسعه گرای  و سرفصل دولت های  مبنا  که  اساسی 
این کشور بود: استقالل اداری و همکاری عمومی-
خصوصی. همراهی دقیق و پا به پای این دو مقوله 
بسیار مهم بود که به دولت و مدیران نظام اداری اجازه 
داد اهداف ملی مستقل را تدوین کنند و در مرحله 
بعد این اهداف ملی گسترده را به اقدامات سیاستی 

اثربخش تبدیل سازند.
استقالل اداری

نهاد دولت در کره را معادل با یک بوروکراسی قوی 
و مستقل می بینند که محصول میراث کنفوسیوسی 
و استعمارگری ژاپنی بوده است. استخدام کارمندان 
اساس شایسته ساالری صورت می گرفت  بر  دولتی 
و امتحان ورودی کامال رقابتی باعث جذب بهترین 
دانشجویان کشور می شد. در میان کارکنان دولتی، 
تمایل به ایجاد حس وحدت و هویت مشترک وجود 
که  می داد  دست  به  را  عناصری  تصویر  که  داشت 
سیاست های عقالنی، سازگار و منسجم را با هدف 
اجرا  بلندمدت  ملی  توسعه  اهداف  به  رسیدن 
می کنند، اما چنین شرایطی در صورتی ممکن است 
که نظام اداری از فشارهای گروه های ذی نفع سیاسی 
یا ائتالف های رانت جو و امتیازبگیر به دور باشد. به 
همین دلیل دولت توسعه گرا در کره را چنین توصیف 
در  می کنند  حکمرانی  دیوان ساالران  که  می کردند 

حالی که سیاستمداران سلطنت می کنند.
همکاری عمومی- خصوصی

نوع  به  کره  توسعه گرای  دولت  مهم  دیگر  ویژگی 
ارتباطی مربوط می شود که میان دولت و بنگاه های 
و  دولت  است.  گرفته  شکل  خصوصی  اقتصادی 
بنگاه های اقتصادی بر اساس نظام »اجتماعی شدن 
ریسک خصوصی« توانستند تعامل سازنده و روابط 
طریق  از  دولت  دهند.  گسترش  را  همکاری جویانه 
نظام اجتماعی شدن ریسک خصوصی قواعد بازی 
را تعیین کرد. تنها نیروی اقتصادی پایدار در آن زمان  

کشور  توسعه  برنامه های  تحقق  به  می توانست  که 
کمک کند، گروهی از تشکل های اقتصادی کشور 
بودند که از مزیت سازماندهی، پرسنل، تسهیالت و 
منابع سرمایه ای برخوردار بودند. اگرچه دولت کنترل 
بانک های کشور را که یک ابزار مهم سیاست گذاری 
برای  راهی  بود  مجبور  نهایتا  داشت  دست  در  بود 

سازش و همکاری با بخش خصوصی پیدا کند.
توسعه صنایع خصوصی در کره جنوبی

روند توسعه در کره جنوبی نشان می دهد که این 
استراتژیک  پنج صنعت  کشور در حال حاضر روی 
و  کشتی سازی  خودرو،  پتروشیمی،  فوالد،  شامل 

فن آوری اطالعات و الکترونیک تمرکز کرده است.
صنعت فوالد

تاریخچه توسعه صنعت فوالد در کره جنوبی نشان 
می دهد که ظرفیت تولید فوالد در این کشور از یک 
هزار تن در سال ۱۹۵۶ میالدی به ۱/۲ میلیون تن 
در سال ۱۹۷۳ میالدی و به ۵۰ میلیون تن در سال 
۲۰۰۷ میالدی جهش پیدا کرد. رده بندی جهانی 
در سال ۲۰۰۸ میالدی نشان می دهد که کره یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان شده است. 
در حال حاضر این کشور بعد از چین، ژاپن، آمریکا و 
روسیه در رتبه پنجمین کشور تولیدکننده فوالد جهان 

قرار دارد.
صنعت پتروشیمی

استراتژیکی  صنعت  دومین  پتروشیمی  صنعت 
است.  کرده  کمک  جنوبی  کره  توسعه  به  که  است 
تاریخچه توسعه صنعت پتروشیمی کره نشان می دهد 
این صنعت پنج مرحله را پشت سر گذاشته است. 
دوران توسعه صنعت پتروشیمی در این کشور از سال 
۱۹۶۶ میالدی شروع و تا اواسط سال ۱۹۷۸ میالدی 
فاصله  در  صنعت  این  رشد  دوران  داشت.  ادامه 
سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ میالدی، دوران جهش این 
صنعت در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ میالدی، 
دوران بازسازی این صنعت در فاصله سال های ۱۹۹۸ 
تا ۲۰۰۳ میالدی و دوران جهش دوباره آن از سال 
تولید  ظرفیت  است.  بوده  بعد  به  میالدی   ۲۰۰۴
صنعت پتروشیمی و وضعیت صادرات در این کشور 
نشان می دهد کره جنوبی در رتبه پنجم جهانی قرار 

گرفته است.
صنعت خودرو

صنعت خودرو سومین صنعت استراتژیکی است 
که کره جنوبی توانسته این صنعت را در نیم قرن، از 
صفر به بازار جهانی برساند. توسعه صنعت خودرو کره 
شامل هفت مرحله در دوران خودروهای دست ساز، 
خودرو ساخته شده با قطعات وارداتی، خط مشی و 
سیاست برای تولید خودروهای کامال بومی، حرکت از 
سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات، بهبود 
رقابت بین المللی در دهه ۱۹۸۰، توسعه فن آوری در 
دهه 1990 و سرمایه گذاری بیشتر با توجه به روند 

فعلی تولید است.
رشد صنعت خودروسازی در کره

 این کشور میزان تولید خود را از ۷ هزار دستگاه 
در سال ۱۹۶۷ میالدی به یک میلیون دستگاه در 
به ۳/۸ میلیون دستگاه در  و  سال ۱۹۸۸ میالدی 
در  خودرو  تولید  آمار  رساند.  میالدی   ۲۰۰۸ سال 
جهان در سال ۲۰۰۸ میالدی نشان می دهد که کره 
جنوبی بعد از ژاپن، چین، آمریکا و آلمان رتبه پنجم 
مناسب  سیاست گذاری  دارد.  خودرو  ساخت  در  را 
دولت از طریق سیاست برای ساختن اتومبیل های 
بومی و ترویج خودرو استاندارد، همچنین حفاظت 
و حمایت مناسب از صنعت خودرو به وسیله دولت از 

طریق ترویج بنگاه های کوچک و متوسط، وام های 
یارانه ای، مشوق های مالیاتی و منع واردات از جمله 
عوامل توسعه موفق صنعت خودرو کره جنوبی است.

صنعت کشتی سازی
صنعت کشتی سازی چهارمین صنعت استراتژیکی 
است.  شده  جنوبی  کره  توسعه  به  منجر  که  است 
سیر تحول صنعت کشتی سازی کره نشان می دهد 
مدت زمانی که طول کشید تا این کشور یک کشور 
کشتی ساز بین المللی شود، خیلی کوتاه بود. دولت 
کشتی سازی  صنعت  میالدی،  دهه ۱۹۶۰  در  کره 
را به عنوان صنعت با اولویت باالی استراتژیک برای 
این  کرد.  طراحی  و  شناسایی  ملی  اقتصاد  ارتقای 
کشور همچنین نقشه راه و طرح جامع کوتاه مدت، 
صنعت  توسعه  برای  بلندمدت  و  میان مدت 
بخش  کردن  وارد  با  و  کرد  تدوین  را  کشتی سازی 
خصوصی در این زمینه با مشوق های فوق توانست 
اول  مقام  کشتی سازی  در  میالدی  دهه ۲۰۰۰  در 
را کسب کند. دولت این کشور برای ارتقای صنعت 
کشتی سازی به طور کامل اختیار قدرت انحصاری را 
به نظارت، راهنمایی و حمایت حرفه ای صنعت واگذار 
کرد، همچنین یک پنجره واحد و نقطه شفاف، برای 
همه جنبه های فعالیت های مربوط به توسعه صنعت 
کشتی سازی در حال ظهور کره ایجاد کرد. همین 
سیاست باعث شد که در حال حاضر تقریبا، نیمی از 
کشتی هایی را که در سرتاسر جهان ساخته می شود، 

متعلق به کره جنوبی باشد.
صنعت الکترونیک

و  اطالعات  )فناوری   ICT و  الکترونیک  صنعت 
ارتباطات( پنجمین صنعتی است که منجر به توسعه 
کره جنوبی شده است؛ به طوری که از ظهور بخش 
این  اقتصادی  رشد  موتور  مهم ترین  به عنوان   ICT
کشور یاد می شود. آمار نشان می دهد که سهم صنعت 
ICT از رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی حدود 
42 درصد است. وضعیت توسعه ICT در کره جنوبی 
نشان می دهد این کشور رتبه اول در جهان را در میزان 
نفوذ پهنای باند اینترنت از سال ۲۰۰۲ میالدی و رتبه 
در سال ۲۰۰۳  اینترنت  کاربر  میزان  نظر  از  چهارم 

میالدی داشته است.
جهان  در   ICT صنعت  در  پیشرو  کشور  این 
به خصوص در سخت افزار نیمه هادی ها، تلفن همراه، 
و  دیجیتال  تلویزیون  و   TFT-LCD تلویزیون های 
گسترش رقابت جهانی آن در برخی از بخش های 
نرم افزار و برجسته ترین در صنعت بازی های آنالین 

است.
دولت  ایجاد  جهت  در  همچنین  کشور  این 
فناوری اطالعات  با کامل کردن کاربرد  الکترونیک 
به طور فزاینده نسبت به خدمات دولتی و ابتکار عمل 
دولت الکترونیک گام به جلو را به وجود آورده است. 
این کشور رتبه اول را در گزارش سال ۲۰۰۸ آمادگی 
برای  الکترونیک جهانی  سازمان ملل متحد  دولت 

شاخص توسعه دولت الکترونیک دارد.
نتیجه گیری

برای این که درک درستی از مسیر حرکت و دالیل 
موفقیت کره جنوبی پیدا کنیم باید تصویری کامل 
از عامالن توسعه داشته باشیم. دولت کره مثل هر 
فعالیت  سیاسی  قلمروی  یک  در  دیگری،  دولت 
می کرد که بازیگران متمایز، با منافع متضاد و گاهی 
حاکمان  که  راهبردهایی  داشتند.  وجود  متخاصم 
برمی گزینند تابع قدرت جامعه سیاسی )مثل احزاب 
سیاسی، اتحادیه های کارگری، دیوان ساالران اداری، 
همچنین توجه به بقای رژیم( است. پس میزان قدرت 

و استقالل دولت محصول تعامل های گوناگون میان 
دولت و جامعه است چون حتی یک جامعه ضعیف 
ساختار  بر  نفوذگذاری  برای  گوناگونی  راه های  هم 
دولت پیدا می کند. قدرت دولت نه مطلقه و نه ثابت 
است بلکه با توجه به مبارزات اجتماعی و همسازی در 

عرصه های گوناگون تغییر می کند.
دولت  یک  ایجاد  در  کره  کشور  خاص  تجربه 
توسعه گرا، تردیدهایی درباره امکان تکرارپذیری آن 
در دیگر کشورهای در حال توسعه را مطرح می کند، 
اما آنچه از تجربه کره دریافت می شود این است که 
ابزارهای الزم برای پیاده کردن دولت توسعه گرا شامل 
قوه مجریه مقتدر، بوروکراسی شایسته ساالر و الیق و 
سیاست های اقتصادی رشدمحور را می توان در هر 

کشور در حال توسعه ای به اجرا گذاشت.
توسعه  به  رسیدن  برای  موارد  این  است  بدیهی 
ملی مطلوب کافی نخواهد بود. در نهایت این که اگر 
رهبرانی داشته باشیم که دیدگاه رشدمحور نداشته 
باشند و مورد حمایت سیاسی ائتالف داخلی قوی 
قرار نگیرند توسعه ملی به دشواری به دست خواهد 

آمد.
به  چندانی  خوش  روی  جنوبی  کره  اگرچه 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نداد اما اقدام 
به انتقال دانش و فناوری از خارج و بهبود آن ها کرده 
به  چندملیتی  شرکت های  جذب  برای  تالشش  و 
کشور کامال موفقیت آمیز بود. دولت همچنین مانع 
از روستا به شهر  جابه جایی منابع و نیروی انسانی 
به شهرها  را  مردم  که  بازار  نیروهای  برابر  در  و  نشد 
می کشانید مقاومت نکرد به نحوی که نسبت اشتغال 
اقتصاد  و  یافت  کاهش  به شدت  روستایی  تولید  و 

صنعتی شد.
به  رسیدن  مهم  عوامل  از  صحیح  مدل  انتخاب 
رشد اقتصادی پایدار است. بخشی از پاسخ به وجود 
رهبرانی برمی گردد که درک و فهم و توانایی انتخاب 
مدل اقتصادی مناسب را داشته باشند. در اینجا نقش 
رهبران بسیار اهمیت می یابد که گروه های ذی نفع و 
کسانی را که در قدرت سهیم هستند متقاعد کنند 
از این مدل اقتصادی خاص پیروی کنند. همچنین 
وجود شرایط وخیم اقتصادی و بحران های مالی نیز 
فرصتی مناسب در اختیار رهبران می گذارد تا مسیر 
جدید اقتصادی را با کمترین میزان مقاومت تعیین 
کنند. در دهه ۱۹۵۰ کره جنوبی سیاست »جانشینی 
واردات« را دنبال می کرد و رشد اقتصادی بسیار ناچیز 
و در حد دو تا سه درصد بود، اما در ابتدای دهه ۱۹۶۰ 
بود که راهبرد کره جنوبی کامال به برون گرایی تغییر و 
بر تجارت خارجی تاکید کرد. این تغییر راهبرد باعث 
شد رشد اقتصادی برای دوره زمانی طوالنی به بیش 

از هفت درصد جهش پیدا کند.
کره جنوبی طی 50 سال به تدریج و به شکل هدفمند 
اقتصاد  از  و  رفت  باال  افزوده  ارزش  خلق  نردبان  از 
اقتصاد  یک  به  کاربر  ساده  محصوالت  تولیدکننده 
سرمایه بر و نهایتا دانش بنیان با محصوالت پیچیده 
رسید. اگر بخواهیم از تجربه رشد باالی اقتصادی کره 
جنوبی استفاده کرده و درس بگیریم باید گفت حضور 
و ادغام فعاالنه و نه منفعالنه در اقتصاد جهانی، ثبات 
اقتصاد کالن، نرخ باالی پس انداز و سرمایه گذاری، 
واگذاری تدریجی تخصیص اصلی منابع به اقتصاد 
بازار و از همه مهم تر داشتن یک دولت معتبر و الیق و 
شایسته از ویژگی های اصلی بوده اند. دولتی متعهد به 
رشد اقتصادی که اعتبار و لیاقت باالیی داشته باشد 
و بتواند برنامه و نقشه راهی روشن بینانه برای رشد 

اقتصادی ترسیم کند.

6263 پرونده اندر مصائب بخش خصوصی
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شواهد تاریخی
که  معتقدند  اقتصادی  نظریه پردازان  از  برخی 
تولید  افزایش  راه  بهترین  سرمایه گذاری  افزایش 
آتی است. در دهه های 1950 و 1960، این ایده، 
عنوان  تحت  که  را  اقتصادی  توسعه  تئوری  پایه 
می شود،  شناخته  سرمایه داری«  »بنیادگرایی 
میزان  در  تفاوت  نظریه،  این  طبق  کرد.  ایجاد 
ذخیره سرمایه، عامل اصلی تفاوت در سطح تولید 
تئوری  و 1960،  دهه های 1950  در  است.  ملی 
که  داد  نشان  رشد  تحقیقات  و  نئوکالسیک  رشد 
الگوهای متفاوت سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه، 
عامل اصلی فقر یا ثروت کشورها نبوده است. این 
تحقیقات نشان داد، بهبود تکنولوژی )نه تجمیع 
سرمایه( منجر به بهبود سطح زندگی در بلندمدت 

می شود.
نشان  بسیاری  اولیه، مطالعات  نظرات  برخالف 
یا  ملی  منابع  به  بیشتر  وابستگی  که  داده اند 
می انجامد.  کمتری  اقتصادی  رشد  به  منطقه ای 
کشورهای غنی در منابع، لزوما عملکرد اقتصادی 
مناسبی ندارند و این وضعیت به ویژه در کشورهای 
در حال توسعه کامال مشهود است. اقتصاددانان 
آثار  به  راجع  و 1960  دهه های 1950  در  توسعه 
منفی بالقوه که یک تولیدکننده منابع طبیعی را 

تهدید می کرد، نگران شدند.

مطالعات اولیه
در ابتدا نگرانی توسط پربیش  و سینگر  مطرح 
اولیه  مواد  صادرکنندگان  بودند  معتقد  آنان  شد. 
)مرکز(  صنعتی  کشورهای  با  مبادله  از  )پیرامون( 
آن ها  برای  مبادله  شرایط  زیرا  کرد،  خواهند  زیان 
مدام بدتر می شود. سایرین این اثر منفی را با بحث 

صادرات  از  شده  ایجاد  پیوندهای  این که  سر  بر 
محصوالت  به  نسبت  اقتصاد  در  اولیه  محصوالت 
دهه  در  داده اند.  نشان  است،  محدود  تولیدی 
صادرکننده  کشورهای  تجربه  به  توجه ها   ،1970
درآمد  که  آمد  پیش  بحث  این  و  شد  جلب  نفتی 
کالن نفت می تواند اثر منفی بر توسعه کشورهای 
صادرکنندگان  ازاین رو  باشد.  داشته  صادرکننده 
اثر منفی  نفت به صورت ویژه برای بررسی فرضیه 
نشان  تحقیقات  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  منابع 
منفی  رابطه ای  اوپک  عضو  کشورهای  برخی  داد 
بین درآمد نفت و تولید ناخالص ملی در بلندمدت 
سرمایه گذاری  و  نفت  درآمدهای  بین  همچنین  و 
در  نمونه  برای  کرده اند،  تجربه  را  کوتاه مدت  در 
کمتری  رشد  نرخ  ونزوئال،  و  مکزیک  عربستان، 
نسبت به متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
ساالنه به ثبت رسیده است. می دانیم که در میان 
اقتصاددانان، مکزیک به عنوان نمونه خوبی از اثر 

نفرین نفت
چرا بخش خصوصی در کشورهای نفت خیز ضعیف است

عموم مردم بر این باورند که کشورهای تولیدکننده نفت باید به دلیل 
ثروت انبوه، سطح باالیی از رشد و رفاه را تجربه کنند اما شواهد 
بخش  بر  دولت  تسلط  و  اقتصادی  پایین  رشد  از  حاکی  تاریخی 

خصوصی و خارج کردن آن از اقتصاد )Crowding Out( در این 
کشورهاست. در یادداشت حاضر به بررسی دالیل عمده این موضوع 

پرداخته می شود.
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منفی منابع شناخته می شود.

بعد دیگری از اثر منفی منابع، به جز اثر منفی 
نامناسب کشورهای  و وضعیت  فقر  رواج  بر رشد، 
صادرکننده نفت، گاز و مواد معدنی در کاهش فقر 
است. محققان زیادی تأکید دارند که فزونی منابع 

به بدتر شدن نابرابری درآمدی می انجامد.

مفهوم نفرین منابع
کشورهای  که  دیدگاه  این  از  متفاوت  محققان 
بهتری  اقتصادی  رشد  اغلب  منابع،  نظر  از  فقیر 
نسبت به کشورهای دارای منابع داشته اند حمایت 
می کنند. در این بین، ساچز و وارنر  در سال 1995 
و  طبیعی  منابع  فزونی  بین  منفی  رابطه  یافتن  با 
رشد اقتصادی نشان دادند که به جز چند استثنا، 
طبیعی  منابع  سایر  و  نفت  درآمد  بالقوه  مزایای 
کشورهای  و  نشده اند  محقق  کشورها  بیشتر  در 
را  طبیعی  منابع  درآمد  نتوانسته اند  صادرکننده 
برای رسیدن از مرحله »در حال توسعه بودن« به 
»بازارهای در حال ظهور« به کار برند. این نتیجه 
منابع«  »نفرین   90 دهه  در  بار  اولین  ضعیف، 

)Resource Curse( نامیده شد.
با  کشورها  که  پارادوکسی  به  منابع  نفرین 
تجدیدناپذیر،  منابع  به ویژه  طبیعی  منابع  فزونی 
توسعه ای  دستاوردهای  و  کمتر  اقتصادی  رشد 
با منابع طبیعی  به کشورهای  ضعیف تری نسبت 
کمتر دارند اشاره دارد. از دیگر ویژگی های نفرین 

منابع می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
کشورهای  در  زندگی  کلی  استانداردهای   •
به درآمد  )با توجه  و منابع معدنی  به نفت  وابسته 

سرانه آن ها( کم است.
معدنی  منابع  به  وابستگی  باالتر  سطوح   •

همبستگی باالیی با نرخ فقر بیشتر دارد.
از  معدنی  مواد  و  نفت  به  وابسته  کشورهای   •
نرخ باالی مرگ و میر و امید به زندگی پائین آسیب 

می بینند.
باالی  نرخ  با  نفت  به  وابسته  کشورهای   •
سوءتغذیه کودکان، میزان پائین مخارج زندگی بر 
ابتدایی و  پایین ثبت نام در مدارس  سالمت، نرخ 
روبه رو  بزرگ ساالن  سواد  پایین  نرخ  و  راهنمایی 

هستند.
نابرابری درآمدی  با  به مواد معدنی  وابستگی   •

همبستگی باالیی دارد.
به  نسبت  معدنی  منابع  و  نفتی  دولت های   •

شوک های اقتصادی آسیب پذیر هستند.
• دولت این کشورها از نرخ باالی فساد، دولت 
رنج  داخلی  جنگ  و  دولت  بی اثری  مستبد،  

می برند.
اشاره  منابع،  نفرین  ایجاد  علل  توضیح  برای 
می شود که در صنایع استخراجی مانند نفت و گاز،  
درآمد نسبت به هزینه تولید بسیار بیشتر است و به 
این ترتیب، به کسانی که منابع را کنترل می کنند، 
رانت می رسد. این رانت می تواند بیانگر یک نعمت 
ولی همزمان  باشد  برای یک کشور  بالقوه  و  مهم 
منبع سوءتدبیر و خارج کردن بخش خصوصی از 
دقیقا  این که  به شمار می رود.  نیز  اقتصاد  میدان 
کند  را  اقتصادی  رشد  نفتی  درآمدهای  چگونه 
یک  رشد،  به  رانت  از  انتقال  مکانیسم  یا  می کند 
موضوع کامال آشکار و قطعی نیست. حداقل پنج 
آن ها  طریق  از  که  دارد  وجود  محتمل  مکانیسم 
رانت می تواند رشد و تقویت بخش خصوصی را به 

تعویق بیندازد.

1- بیماری هلندی
تجربه هلند در دهه 1970 پس از کشف میدان 
 Dutch( »گازی، منجر به ایجاد »بیماری هلندی
Disease( شد. این بیماری به صورت محدود شدن 
افزایش  از  پس  غیرهیدروکربنی  مبادالتی  بخش 
ارزش نرخ ارز داخلی رخ داد. معموال آثار بیماری 
هلندی ناشی از صادرات منابع طبیعی، می تواند 
تولید  بخش  شود.  تولید  بخش  در  رشد  مانع 
به عنوان بخشی در نظر گرفته می شود که گسترش 
به  منجر  و  کرده  ایجاد  بهره وری  مثبت  آثار  آن 
افزایش بازده می شود. رشد کندتر در بخش تولید،  

به علت رقابت برای نیروی کار و سرمایه از بخش 
منابع و رشد ثانویه در بخش غیرقابل مبادله، منجر 
می شود.  پویا  رشد  اقتصادی  پتانسیل  کاهش  به 
همچنین اگر تغییرات یادگیری و بهره وری عمدتا 
در بخش صادرکننده منابع هیدروکربنی رخ دهد، 
رشد  کنند،   ایجاد  خارجی  اثر  فعالیت ها  این  یا 
طریق  این  از  است  ممکن  اقتصادی  بلندمدت 

آسیب ببیند.
در رابطه با صادرات منابع طبیعی، جریان درآمد 
کالن ناشی از صادرات، فشار فزاینده ای را به نرخ 
در  شدید  افزایش  به  همچنین  و  می کند  وارد  ارز 
تقاضای داخلی نسبت به توانائی کشور به عرضه 
آن میزان تقاضا می انجامد. افزایش تقاضا از بخش 
بودجه عمومی و جایی که درآمد به بخش بانکداری 
افزایش  می گیرد.  نشأت  می شوند  وارد  داخلی 
را  غیرمبادالتی  کاالهای  قیمت  عوض  در  تقاضا 
بیشتر  ارزش  افزایش  به  منجر  و  می دهد  افزایش 

نرخ ارز داخلی می شود.
ترکیب این آثار عموما به کاهش شدید در رقابتی 
به  داخلی  منابع  انتقال  غیرنفتی،   صادرات  بودن 
بخش های غیرمبادالتی و تخریب تنوع و تعادل در 
اقتصاد داخلی می انجامد. شواهد بیماری هلندی 
تقریبا در تمامی کشورهایی که نفت نقش مهمی 
شده  مشاهده  می کند  بازی  اقتصادشان  در  را 
است. به این ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که 
بیماری هلندی به وضعیتی اطالق می شود که در 
دستمزد  نفت(  )مانند  کاال  قیمت  در  افزایش  آن 
واقعی را افزایش داده و نرخ ارز داخلی را گران تر 

کرده و به این ترتیب رقابت پذیری، همچنین تولید 
در  می دهد.  کاهش  را  بخش ها  سایر  صادرات  و 
بیماری هلندی، ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز 
منجر به تضعیف رقابت پذیری بین المللی می شود. 
طبیعی،  منابع  از  حاصل  درآمد  خالصه،   به طور 
ساختار صنعتی را تغییر می دهند که معموال منجر 

به کاهش بهره وری و توسعه می شود.

2-  رانت جویی
فرصت های جدید درآمدی ناشی از رانت منابع 
را  رانت جویی  می انجامد.  رانت جویی  به  طبیعی 
می توان جست وجوی رانت با هزینه های اجتماعی 
نظر  به  ضروری  نکته  این  ذکر  کرد.  تعریف  کالن 
بخش  خدمت  در  می تواند  گاه  رانت  که  می رسد 
تولید قرار گیرد و به توسعه ملی کمک کند، بنابراین 
اقتصاددانان تنها برخی از انواع رانت جویی را فساد 
می نامند. مکانیسمی که از طریق آن افزایش رانت 
منابع طبیعی می تواند به رشد آسیب برساند زمانی 
استعداد  از  خصوصی  بخش  کارآفرینان  که  است 
خود برای انجام فعالیت رانت جویی به جای اداره 
وضعیت  این  که  می برند  بهره  مدرن  بنگاه های 
اقتصادهای  در  می شود.  تولید  کاهش  به  منجر 
دارای منابع طبیعی،  افراد ماهر می توانند بیشتر 
از  برند،  بهره  تجارت جدید  ایجاد یک  از  آن که  از 
تبدیل شدن به بوروکرات یا البی کننده نفتی بهره 
ببرند. از آنجا که این وضعیت به جای افزایش کیک 
)تولید ناخالص داخلی(، به بازتوزیع کیک موجود 
به علت تالش  می انجامد )که حتی ممکن است 
اجتماعی  نظر  از  یابد(،   نیز  بازتوزیع کاهش  برای 

هزینه بردار است.
افزایش  مانع  بنابراین  رانت جویانه  فعالیت های 
افراد  هرچه  می شوند.  جامعه  درآمد  در  خالص 
بیشتری در فعالیت های رانت جویانه شرکت کنند، 
از  اصلی  مشکل  می یابد.  کاهش  بیشتر  درآمد 
جنگیدن برای دستیابی به رانت نشأت نمی گیرد 
بلکه از اینجا نشأت می گیرد که منابع مردمی که 
می کنند،  تالش  بیشتر  رانت  به  دستیابی  برای 
می تواند در جاهای دیگر به کار گرفته شود. رانت ها 
ایجاد  کارآفرینان  برای  تغییریافته ای  محرک های 
می کند و )وقتی آثار خارجی در تولید وجود دارد( 
دارا بودن منابع بیشتر می تواند در واقع به کاهش 
کشورهای  از  بسیاری  در  بینجامد.  درآمد  خالص 
به  منجر  رانت  برای  رقابت  طبیعی،  منابع  دارای 

ایجاد جنگ شده است.

3-  حمایت
وجه سیاسی- اقتصادی دیگری از نفرین منابع، 
حمایت است. منظور از حمایت، استفاده از منابع 
دولتی برای حفظ قدرت سیاسی است که منجر 
زمانی  می شود.  نیز  خصوصی  بخش  تضعیف  به 
که سیاستمداران مناصب سیاسی را با هدف نفع 
شخصی به دست می آورند، حمایت تبدیل به نوعی 

از فساد می شود.
که  است  این  حمایت  مدل  در  اصلی  مشکل 
افزایش رانت منابع طبیعی هم فرصت و هم محرک 
بیشتری برای هزینه کردن حامیان سیاسی برای 
نتیجه،   در  می کند.  ایجاد  قدرت  در  ماندن  باقی 
که  برمی گزینند  را  سیاست هایی  سیاستمداران 
افزایش  را  قدرت  در  آن ها  ماندن  باقی  احتمال 
دهند. برای این کار،  می توانند کسانی را در امور 
به کار گیرند که از آن ها حمایت سیاسی به عمل 

منابـع نفتـی می تواننـد مظهـر نعمـت 
کـه  صورتـی  در  باشـند،  موهبـت  و 
مدیریت درآمـدی کارآمد تحت قوانین 
مالی مناسـب انجـام گیـرد. روش های 
مختلفـی بـرای رسـیدن به ایـن هدف 
وجـود دارد. هـر کشـوری باید تصمیم 
بگیـرد که کـدام مـدل بهتریـن روش 
برای آن کشـور خاص اسـت. ارائه یک 
نسـخه واحـد بـرای تمامی کشـورهای 
دارای منابـع طبیعـی اشـتباهی فاحـش 

 . ست ا

65 پرونده اندر مصائب بخش خصوصی



کارایی . شماره  38-39  . دی و بهمن  1396کارایی . شماره  38-39  . دی و بهمن  1396

آورند، نه از بخش خصوصی توانمند.
به همین دلیل تأمین مالی عمومی غیر شفاف 
بوروکراسی  و  نخبگان  بین  در  فساد  و  شده 
در  اشتغال  موضوع  بر  عالوه  می شود.  شایع 
در  است  ممکن  سیاست مداران  عمومی،   بخش 
پروژه های که بازده سیاسی و نه اقتصادی دارند، 
ممکن  فعالیت  نوع  دو  هر  کنند.  سرمایه گذاری 
است به افزایش مخارج عمومی و ناکارایی بینجامد 
و این فعالیت ها، ساختار و ترکیب بودجه عمومی را 

تحت تأثیر قرار می دهند.
طبیعی،  منابع  بخش  توسعه  سو،  دیگر  از 
می دهد.  افزایش  جمعیت  بین  در  را  انتظارات 
می کند  وادار  را  دولت  وضعیت  این  بنابراین 
سریع  پاسخ  نمایانگر  که  کند  اتخاذ  تصمیماتی 
رای دهندگان است. همچنین هزینه  به مطالبات 
به  منجر  معموال  سریع  به طور  درآمدها  کردن 
کمی  فرصت  زیرا  می شود  اقتصاد  مسیر  انحراف 
برای اقتصاد وجود دارد تا به صورت طبیعی خود 

را تطبیق دهد.

4- تخریب نهادها
نهادها  به  است  ممکن  منابع  فزونی  نهایت  در 
از  جلوگیری  به  منجر  درنهایت  که  برساند  آسیب 
رانت،  نمونه،  به عنوان  می شود.  اقتصادی  رشد 
را  کشور  یک  سیاسی  و  اجتماعی  نهادهای 
منابع  به  دسترسی  درمی آورد.  رانتیر  به صورت 
در  که  می کند  فراهم  را  حمایت  امکان  طبیعی 
قانونی  تعقیب  و  موشکافی  رقابت،   به  خود  جای 
کمتر می انجامد و بنابراین دموکراسی را در جامعه 
کشف  این،  بر  عالوه  می کند.  مواجه  چالش  با 
منابع طبیعی و افزایش ناگهانی در درآمد ممکن 
است نیاز به مدیریت اقتصادی مناسب را کاهش 
دهد و کیفیت نهادها را نیز کم کند. مکانیسم های 
رانت جویی و حمایت هر دو نشان می دهند نفرین 
یعنی کشورهایی  نهادها مشروط است؛  به  منابع 
نفرین  از  بیشتر  دارند  ضعیف تری  نهادهای  که 
جنبه  از  موضوع  این  می بینند.  آسیب  منابع 
تخریب نهادی که می گوید منابع، نهادها را تخریب 
می کنند متفاوت است. تخریب نهادهای کلیدی 
در  است،  متفاوت  حمایت  و  رانت جویی  جنبه  با 
رانت جویی تأکید بر نهادهایی است که کارآفرینان 
بیرون  رانت جویی  فعالیت  از  را  خصوصی  بخش 
که  نهادهایی  بر  تأکید  حمایت،  در  و  می کشند 

سیاستمداران را پاسخ گو می کند.

5- درآمد پرنوسان
در ادبیات نفرین منابع، نوسان درآمد یکی از علل 
نفرین منابع ذکر می شود. بحث اصلی این است 
که درآمد حاصل از منابع بسیار متغیر است. این 
محتاطانه  مالی  سیاست  یک  دنبال کردن  نوسان 
وجود  نگرانی  این  همچنین  می کند.  مشکل  را 
دارد که درآمد بادآورده پرنوسان صادرات، به جای 

سرمایه گذاری،  صرف مخارج جاری دولت شود.

نقش نهادها
نورث  )1981( نهادها را به عنوان قوانین بازی 
ساختار  قوانین  این  و  می کند  تعریف  جامعه  در 
اجتماعی  سیاسی،  چه  افراد  تغییر  محرک های 
پیوند  برای  می دهد.  شکل  را  اقتصادی  یا 
به عنوان  را  دولت  باید  دولت،  به  نهادها  اصطالح 
نهادهای  به  آشکارا  که  نهادها  از  زیرمجموعه ای 

سیاسی یا قوانین بازی سیاسی می پردازد تعریف 
کرد.

موضوعی  چه  باال  تحلیل های  ترتیب،  این  به 
کاهش  برای  باید  که  نهادهایی  نوع  به  راجع  را 
توضیح  شوند  گرفته  کار  به  منابع  رانت  منفی  اثر 
می دهد؟ از جنبه رانت جویی، نفرین منابع تنها در 
کشورهایی که نهادهای طرفدار غارتگران دارد رخ 
می دهد ولی در کشورهایی که نهادهای دوستدار 

تولیدکننده دارند اتفاق نمی افتد.
ناشی  نفرین  حل  برای  سیاستی  راهکار  یک 
بخش  تولید  بازده  که  است  این  رانت جویی  از 
تعداد  ترتیب  این  به  و  افزایش دهیم  را  خصوصی 
کمتری از کارآفرینان رانت جو می شوند. نهادها در 
قالب قوانین و فرآیندها برای تحریف توسعه بخش 
خصوصی در این راهکار کلیدی هستند. اگر بتوان 
به صورت کارا درآمد بادآورده را در تحصیل یا ایجاد 

تجارت به کار گرفت، این مشکل کاهش می یابد.
از جنبه حمایتی، نهادهای کلیدی برای از بین 
بردن نفرین نهادهایی هستند که تخصیص منابع 
را کنترل می کنند. مشکل اصلی در این رابطه این 
فرصت  هم  طبیعی  منابع  رانت  افزایش  که  است 
پرداخت  برای  دولت ها  به  بیشتری  محرک  هم  و 
قدرت  در  ماندن  باقی  برای  سیاسی  حامیان  به 
می دهد. به زبان دیگر، آنچه در اینجا اهمیت دارد 
نهادهایی هستند که از طریق آن ها، سیاستمداران 
برای استفاده از منابع عمومی پاسخ گو می شوند 
یعنی نهادهایی که توانایی سیاستمداران را برای 
طریق  از  ثروتمندشدن  و  سیاسی  قدرت  حفظ 

اموال عمومی محدود می کند.
قلب  رانت جویی  هم  و  حمایت  هم  که  آنجا  از 
حفظ  برای  نهادها  برخی  هستند،  منابع  نفرین 
نهادها  این  هستند.  مفید  منابع  نفرین  از  جامعه 
عبارت اند از نهادهایی که کارایی بخش خصوصی 
را ارتقا می دهند و نهادهایی که پاسخ گویی بخش 

عمومی را بهبود می بخشند.
اولین نوع، احتمال دسترسی بخش خصوصی 
هستند  نهادهایی  دومی  و  محدود  را  منابع  به 
محدود  را  دولتی  مقامات  دسترسی  احتمال  که 
یعنی  هستند  باال  سطح  نهادها  این  می کند. 
در  موقعیت  تخصیص  قوانین  که  نهادهایی 
تأثیر قرار می دهند. همان طور که  جامعه را تحت 
نهادهایی  )مانند  هستند  باال  سطح  نهادها  این 
برای  و  می کنند(  حفظ  را  مالکیت  حقوق  که 
نهادهای  هستند،  ضروری  اقتصادی  معامالت 
سیاسی دست باال هم وجود دارد. این که دولت به 
شهروندان خود پاسخ گو باشد، نمایانگر یک قانون 
ویژه ای  فرآیندهای  اما  است،  باال  دست  دولتی 
مختلف  مالیاتی  مقامات  بین  قدرت  توزیع  به  که 
پایین تر  دست  دولتی  مکانیسم  یک  می پردازد 
است. بنابراین تئوری قالب نفرین منابع بر اهمیت 
کشورهای  در  دست باال  نهادهای  بهبود  بر  تمرکز 
نهادی  موضوعات  نه  و  می پردازد  منبع  دارای 

بخشی دست پایین.
خوب  نتایج  که  است  باور  این  بر  جدید  نگاه 
دارا  مستلزم  معدنی  و  نفتی  منابع  به دست آمده 
و  خوب  حاکمیت(  همچنین  )و  نهادها  بودن 
به عنوان  خوب  نهادهای  بر  تاکید  است.  مناسب 
با  نهادگرا  اقتصاددانان  بین  نویدبخش،  متغیری 
تاکید بر این که نهادها عملکرد اقتصادی را مشروط 

می کنند مورد پشتیبانی قرار گرفته است.
پیش از این اشاره شد که نتایج ضعیف در قالب 

نفرین منابع، از رانت اندوخته شده در دست دولت 
برای  را  دولتی  مقامات  رانت  است.  گرفته  نشأت 
سیاسی  نظر  از  تصمیم گیری های  در  مشارکت 
منطقی و از نظر اقتصادی ناکارآمد تشویق می کند. 
استراتژی های  بیانگر  سیاسی  آشکار  اشتباهات 
بوروکرات هایی  و  سیاستمداران  منطقی  سیاسی 
هستند که به محرک های ایجاد شده توسط رانت 
این فضا، بحث می شود  در  پاسخ داده اند.  منابع 
منفی  نتایج  از  بتوانند  است  ممکن  نهادها  که 
جلوگیری کنند؛ در صورتی که بتوانند برای رفتار 
غارتگران قدرت های سیاسی، حد و مرزی تعیین 

کنند.

جمع بندی و نتیجه گیری
که  کشورهایی  در  است.  ساده  نتیجه گیری 
کمتر  سیاستمداران  هستند،  خوب  نهادها 
انتخابات  نتایج  بر  تاثیرگذاری  برای  می توانند 
دست به اقدامی بزنند. در کشورهایی که نهادها 
غلبه  سیاسی  نامناسب  محرک های  هستند،  بد 
خواهد یافت و آثار نامناسبی بر تولید اقتصاد ایجاد 
خواهد شد. به همین ترتیب،  توصیه های سیاستی 
نیز ارائه می شوند. کشورها باید کیفیت نهادهای 
خود را برای تضعیف آثار منفی سیاسی-اقتصادی 
استخراج منابع طبیعی افزایش دهند. مفهوم این 
نیست.  آشکار  اصال  روشن،  نظر  به  نتیجه گیری 
چه نهادهایی باید در کشورها توسعه یابند و از آن 

مهم تر این که چگونه این اقدام باید انجام شود؟
واقعیت این است که هیچ توضیح یکتایی راجع به 
این که چه چیز به جای نفرین، نعمت منابع را ایجاد 
می کند وجود ندارد. عالوه بر این، وجه دیگری از 
این تحقیق به تمایز گذاشتن بین سیاست اقتصاد 
کالنی که ممکن است شرایط را بهتر یا بدتر کند 
برمی گردد و این که اصال چرا برخی سیاست های 
فقط  مسئله  بنابراین  شده اند.  انتخاب  خاص 
چگونگی مکانیسم های پنج گانه شکل گیری نفرین 
منابع نیست بلکه چرایی ایجاد فضا برای تحقق آن 

مکانیسم ها نیز هست.
انتقال،  مکانیسم های  زمینه  در  شفافیت  نبود 
اگر  زیرا  می آید.  به حساب  بزرگی  چالش  خود 
نیز  آن  درمان  نشود،  شناخته  منابع  نفرین  علت 
راه هایی  نهایت  در  شد.  خواهد  انجام  سختی  به 
نیز برای جلوگیری از دچار شدن به نفرین منابع 
پیش بینی  نیز  نفتی  درآمدهای  کارآمد  مدیریت  و 
شده است؛ از جمله، توسعه ندادن منابع طبیعی، 
نفت  بخش های  از  حرکت  و  اقتصاد  متنوع سازی 
و گاز و معادن به سوی سایر بخش ها، عقیم سازی 
درآمد ورودی، بهره گیری از صندوق های تثبیتی و 

در نهایت بازبینی سیاست های سرمایه گذاری.
مظهر  می توانند  نفتی  منابع  داشت  توجه  باید 
مدیریت  که  صورتی  در  باشند،  موهبت  و  نعمت 
انجام  مناسب  مالی  قوانین  کارآمد تحت  درآمدی 
این  به  رسیدن  برای  مختلفی  روش های  گیرد. 
هدف وجود دارد. هر کشوری باید تصمیم بگیرد 
که کدام مدل بهترین روش برای آن کشور خاص 
است. ارائه یک نسخه واحد برای تمامی کشورهای 
است.  فاحش  اشتباهی  طبیعی  منابع  دارای 
همچنین می توان موارد زیر را برای بهبود مدیریت 
درآمد نفتی و جلوگیری از بیماری هلندی به کار 
پایه های  گسترش  اقتصاد،  متنوع سازی  گرفت: 
مالیاتی، عدم تمایل به پروژه های »فیل سفید«  و 

نظارت بر کیفیت هزینه های سرمایه ای.
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در  موجود  مشکالت  دالیل  درباره  بحث  برای 
در  آن  تاریخی  سابقه  به  نگاهی  باید  ابتدا  صنعت، 
ایران بیندازیم چرا که تا ندانیم کجا بوده ایم، نخواهیم 
خواهیم  کجا  فردا  و  ایستاده ایم  کجا  امروز  فهمید 
سازمان های  و  نهادها  باید  ما  دیگر  عبارت  به  بود. 
شکل گرفته در طول تاریخ مان را شناسایی کنیم و بر 
اساس این شناخت، مسیر را بشناسیم و برای اصالح 
آن تالش کنیم، با این قید که اصالح در کشوری با 
خصوصیات ایران دفعتا ممکن نیست و حرکت ذره و 

ذره اما مستمر می طلبد.
در  صنعت  ریشه های  از  چشم اندازی  آن که  برای 
ایران به دست آوریم، باید برگردیم به میانه های قرن 
محصول  یک  به عنوان  سماور  که  هنگامی  پیش؛ 
ایران می شد. میرزاتقی خان  وارد  از روسیه  صنعتی 
داخل  در  سماور  ساخت  گرفت  تصمیم  امیرکبیر 
ایران انجام شود. به همین منظور، او نامه ای نوشت 
به چراغ علی خان زنگنه، حاکم اصفهان و از خواست 
کند.  اعزام  تهران  به  را  اصفهان  صنعتگر  بهترین 
تهران  به  و  کرد  انتخاب  را  کسی  خان  چراغ علی 
فرستاد. امیرکبیر این صنعتگر اصفهانی را به حضور 
گذاشت  مقابلش  را  روسی  سماور  یک  و  پذیرفت 
صنعتگر  بسازید؟  را  این  می توانید  شما  پرسید  و 
این بهتر می سازم. قرار شد  از  بله،  اصفهانی گفت 
برود در بازار تهران تا همه ملزومات و احتیاجاتش را 
تهیه کند و سماور را بسازد. چندی بعد این صنعتگر، 
با سماور ساخته شده اش، نزد میرزا تقی خان آمد. 
امیرکبیر خیلی خوشحال شد که یک ایرانی می تواند 
محصول صنعتی بسازد. از هزینه های سماور سؤال 
کرد و صنعتگر پاسخ داد هجده ریال هزینه ساخت 
انحصار  نوشت  همان جا  میرزا  است.  شده  سماور 
هر  قیمت  و  آقاست  این  به  متعلق  سماور  ساخت 
سماور را هم ۲۵ ریال تعیین کرد. صنعتگر اصفهانی 
می گوید من پولی ندارم که ساخت سماور را آغاز کنم. 
امیر یک نامه خطاب به حاکم اصفهان می نویسد و در 
نهایت چراغ علی خان زنگنه ۷۰ تومان به صنعتگر وام 
می دهد با این شرط که بعد از رسیدن به تولید، بدهی 
خود را بپردازد. خالصه کنم؛ کارگاهی برپا و کار آغاز 
شد اما نخستین سماورها که به بازار آمد، خبر رسید 
میرزا تقی خان برکنار شده است و چند روز بعد شایع 
شد که او را کشته اند. چراغ علی خان هم برکنار شد و 
آقاخان نوری حاکم جدیدی برای اصفهان فرستاد. 
این حاکم سماورساز اصفهانی را صدا کرد و گفت 70 
تومان به دارالحکومه بدهکاری. صنعتگر توضیح داد 

که این رقم به دستور رئیس الوزرا برای ایجاد کارخانه 
سماورسازی هزینه شده اما فایده نکرد و حاکم گفت 
باید پول را پس بدهی. صنعتگر هم کارخانه را حراج 
می توانست  هرکسی  از  و  فروخت  را  خانه اش  کرد، 
قرض گرفت تا بدهی دارالحکومه را بپردازد اما همه 
پولی که جمع شد، کمتر از رقم بدهی بود. حاکم 
اصفهان دستور داد که صنعتگر را ببرند در بازار و در 
مقابل دوستان و آشنایانش آن قدر بزنند و شکنجه 
را تسویه  و بدهی  بپردازند  را  بقیه رقم  آنان  تا  کنند 
کنند. همین اتفاق افتاد و صنعتگر اصفهانی را در بازار 
گرداندند و آن قدر زدند کور شد و البته باقی مبلغ وام 

تسویه شد.
دوره  تا  نگرفت  ایران شکل  در  دیگر  سماورسازی 
و  تشویق  به  عالی نسب  مرحوم  که  مصدق  دکتر 
پشتیبانی نخست وزیر و به منظور ایجاد تقاضا برای 
نفت در داخل، کارخانه سماورسازی تاسیس کرد. 
ساخت  سماور  دو  مصدق  دستور  به  که  است  نقل 
و یکی  را مقابل کاخ گلستان گذاشتند  عالی نسب 
را هم در اتاق خود گذاشت و از آن برای میهمانانش 

چای می ریخت.
چنین  ایران  در  صنعت  چرا  پرسید  باید  حاال 
سرنوشتی پیدا می کند؟ چرا وقتی بااین همه مشقت 
و سختی، صنعتی شکل می گیرد، دوام ندارد و پایدار 
نمی ماند؟ چرا صنایع ملی به نفع صنایع غیرملی یا 
وارداتی عرصه را می بازند و یا با مشکالت عدیده مواجه 
می شوند؟ همین که همه ما شنیده ایم و دیده ایم و 
می دانیم صنعتگری در ایران بدون مشکل و حاشیه 
و دردسر ممکن نیست، یعنی یک باور ملی در مورد 

امتناع صنعت در ایران وجود دارد. این را باید واکاوی 
و ریشه یابی کرد. متون تاریخی ما نشان می دهد که 
بسیاری از حکومتگران و کارگزاران کشور، کنه مطلب 
بر  نمی توانسته اند  دلیل  هر  به  اما  می دانسته اند  را 
ناصرالدین شاه  مثال  برای  کنند.  غلبه  مشکالت 
به  مگر  نمی شود  حاصل  عامه  »اطمینان  می گوید 
امنیت« یعنی ناصرالدین شاه می دانسته که وظیفه 
اصلی دولت، کنترل خشونت و تأمین امنیت است و 
تا از عهده این وظیفه اصلی برنیاید، نمی تواند به سایر 
کارها و وظایفش برسد. همو می گوید: »امنیت فرع 
قانون است و قانون، الزمه اش اجرا.« یعنی تا قانون 
برقرار کرد. حاال ممکن  را  امنیت  نمی توان  نباشد، 
است قانون وجود داشته باشد اما به اشکال مختلف 
اجرا شود. همین اجراهای متفاوت روی ساختارهای 
اجرای  این  می گذارد.  تأثیر  کارآفرین ها  انگیزشی 
قانون و امنیت حقوق مالکیت است که به من می گوید 
پس اندازم را در تولید صرف کنم یا بگذارم در بانک و 
سودش را بگیرم. در اینجا منظور از امنیت، مفهوم 
گسترده آن است و نه فقط این که کسی در خیابان 
به کس دیگری تعرض نکند. وقتی گفته می شود یک 
صنعتگر به امنیت احتیاج دارد، یعنی باید مطمئن 
باشد قانون پشت اوست، یعنی قیمت ارز یک شبه 
چند برابر نمی شود، یعنی قانون و مقررات هم ثابت 
است و هم ضمانت اجرایی دارد. نمی شود یک نفر با 
هزاران مشقت صنعتی را پایه گذاری کند و بعد که به 
ثمر رسید، همان محصول با نصف قیمت یا کمتر از 

خارج وارد شود.
اجرا،  در  کم هزینه  یعنی  کارآمد  مالکیت  حقوق 
اولین شرط شکل گیری صنعت است. امکان ندارد 
که در فضای آکنده از نااطمینانی صنعتگری رواج 
یابد. می توان پا را فراتر هم گذاشت و گفت در فضای 
آکنده از بی اعتمادی، عدم قطعیت و نااطمینانی بازار 
هم شکل نمی گیرد چه برسد به صنعت. نمی توان 
کاال یا خدمتی را عرضه کرد اما مطمئن نبود که چک 
دریافتی بابت آن به اصطالح پاس می شود. به بیان 
دیگر، اگر حکومت نتواند از شما به نحوی پشتیبانی 
کند که نسبت به احقاق حق خود مطمئن باشید، 
انگیزه فعالیت صنعتی نخواهید داشت و به سمت 

کارها سهل تر می روید.
ایران آمد.  به  شاردن در زمان شاه عباس صفوی 
در خاطرات او می خوانیم که ایرانیان به داللی عالقه 
زیادی دارند و از تولید و کار کردن بیشتر می پسندند. 
چرا چنین است؟ جواب این پرسش را در خاطرات 

منت سخرنانی منترش نشده علی رضاقلی

توفیق و بی توفیقی ایرانیان در بسط صنعت

نویسنده  رضاقلی،  علی  اجتماعی،  علوم  پژوهش گران  میان  در 
جایگاه  نخبه کشی«  »جامعه شناسی  پرفروش  همچنان  کتاب 
آکادمیک  مطالعات  ایران،  تاریخ  بر  تسلط  دارد.  ویژه ای 
جامعه شناسی و آشنایی عمیق با متدلوژی های اقتصاد، سبب شده 
تقریبا  توضیح  قابلیت  ایران  اقتصاد  نظریه اش درباره  است که 
کامل چرایی وضعیت کنونی را داشته باشد. رضاقلی اقتصاد ایران 
را با متدلوژی نهادگرایی صورت بندی می کند و توضیح می دهد که 

نهادهای شکل گرفته در یک ساخت اقتصادی »غارتی-قبیله ای« 
چگونه مانع نوآوری، شکوفایی و کارآمدی کنش گران اقتصادی 

می شود.
در جمع  رضاقلی  متن سخنرانی  می گذرانید،  نظر  از  که  آنچه 
تولیدکنندگان اتاق مشهد است که با اجازه و تحت نظر ایشان 
انتشار  »کارایی«  در  بار  نخستین  برای  و  تصحیح شد  و  تنقیح 

عمومی می یابد.
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سردار اسعد بختیاری می خوانیم. می گوید به امالکم 
سرکشی می کردم، در جایی دیدم هم آب هست، هم 
زمین آماده است و هم باقی ابزار محیاست اما کسی 
چرا  پرسیدم  دیوار.  کنار  نشسته اند  و  نمی کند  کار 
کشاورزی نمی کنید؟ کسی جواب نداد. چند باری 
می پرسد تا عاقبت یک پیرمرد دل را می زند به دریا 
به محض  پیرمرد می گوید  آن  را می دهد.  و جوابش 
این که شروع کنیم به کار، سروکله نماینده دولت پیدا 
می شود، جواب او را می دهیم، مباشر تو از راه می رسد 
و مزاحم ما می شود و... ترجیح می دهم بنشینم و 

چپقم را بکشم اما خودم را به دردسر نیندازم.
بنابراین تاکید می کنم که حقوق مالکیت کارآمد 
اولین شرط بسط صنعت در هر جامعه ای است و در 
عرصه ناامنی، تولید پا نمی گیرد. در عرصه ناامنی، 
کسی که اموال و دارایی هایش را به زمین پیچ و مهره 
سرمایه  نمونه  برای  شود.  تنبیه  است  ممکن  کند، 
خانواده الجوردی به زمین پیچ شده بود؛ ببینید آنان 
چه سرنوشتی داشتند، کسانی که سرمایه شان در 

جیب شان بود چه سرنوشتی داشتند؟
کل تاریخ بشر دو انقالب صنعتی را به خود دیده 
زیست  الگوی  تغییر  مربوط  نخست  انقالب  است؛ 
انسان از شکار و جمع آوری به کشاورزی بود و انقالب 
داد  رخ  قبل  سال  چند  و  سیصد  هم  دوم  صنعتی 
که ما هنوز در معرض تحوالت ناشی از آن هستیم. 
می گویند هر دو انقالب محصول تغییر در ساختار 
حقوق مالکیت و تضمین دارایی افراد در اجرا بود. 
از  ناشی  تحوالت  بررسی  در  اقتصاد  نوبلیست های 
این دو انقالب می گویند وقتی حقوق افراد به رسمیت 
شناخته شد، هم بهره وری انسان افزایش پیدا کرد، هم 
بهره وری منابع اعم از آب و خاک و... افزایش پیدا کرد 
و هم بهره وری ابزار زیاد شد، ضمنا خالقیت انسان 
هم به شکل عجیبی شکوفا شد چون می دانست حاال 
هر کوششی که کند، بهره اش را می برد. همین تئوری 
بار مالکیت  این  انقالب صنعتی بسط دادند.  را در 
معنوی به رسمیت شناخته شد و برای حفظ حقوق 
مالکیت معنوی افراد، ضمانت های اجرایی به وجود 
آمد. در نتیجه خالقیت ها فوران کرد. عجیب است که 
نزدیک به ۲۰۰ سال پیش، ناصرالدین شاه حرف های 
مشابهی می زند و می گوید: »امنیت فرع قانون است 
و قانون، الزمه اش اجرا. چون چنین شود، قلوب عامه 
از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و آن وقت 
طبیعت مخلوع و طبیعت آب و خاک، آنچه در خود 
مکتوم و مخفی دارد روز به روز در معرض ظهور و بروز 

خواهند رساند.«
احساس  خالقیت،  پیش نیاز  که  است  این  بحث 
امنیت است به طوری که نهادگراها می گویند ساختار 
تعیین  را  افراد  انگیزشی  ساختار  مالکیت،  حقوق 
جامعه  به  که  است  مالکیت  حقوق  یعنی  می کند. 
عالمت می دهد چگونه رفتار کند، برود سمت تولید 
و انباشت ثروت یا داللی و رانت جویی؟ اصالحات باید 
در حقوق مالکیت و نحوه شناسایی و حمایت از آن 
اتفاق بیفتد. وقتی امنیت حاصل شد، خالقیت فوران 
می کند و دیگر کسی هم نمی تواند مانعش شود. به 
قول ناصرالدین شاه: »صنایع ترقی می کند و معادن 
استخراج می شود و پول های مردم از زیر خاک بیرون 
می آید... باید مردم بدانند اگر آبی جای می کنند یا 
اختراعی بکنند، منافع آن حق اوست.« این ها را شاه 
ایران می گوید که واقعا به لحاظ تئوریک کامل و پرمغز 
است. اما در عمل چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ را با یک 

مثال تاریخی دیگر می دهم.
حاج سیاح کتابی دارد به نام »دوران وحشت« که 

در واقع خاطراتش است. او نزد والی پشت کوه می رود 
و می بیند او دارد اتاقی می سازد. می نویسد: »آبادی 
یا  باشد  خودرو  که  نیست  جنگل ها  مثل  عمارت  و 
مثل حبوبات نیست که آن را بپاشند، بلکه همین که 
امن و راحت و عدل و اطمینان شد، مردم جمع شده 
خود بنا می کنند.« این بیان دیگر همان حرف های 
و  عدالت  آسایش،  امنیت،  است؛  ناصرالدین شاه 
قانون الزم است تا عمارتی ساخته شود. حاج سیاح 
ادامه می دهد: »کم کم یکی از دیگری بهتر می سازد 
و اسباب و اثاثیه و تجمالت پیدا می شود تا به مرتبه 
کمال می رسد.« حاکم پشت کوه جواب داد: »صحیح 
است. من این عمارت را شروع کردم، مردم این اطراف 
مردم مرا دیوانه نامیدند و می گفتند مال تو باید پادار و 
منقول باشد، نه ثابت.« یعنی مال خودت را نباید مثل 
الجوردی و خیامی به زمین پیچ کنی تا وقتی صدای 
ناامنی بلند شد، بتوانی آن را برداری و بروی. حاکم 
می گوید: »می گفتند مال تو باید پادار و منقول باشد، 
نه ثابت، زیرا فردا اگر یکی از دولتیان به غرض خود تو 
را متهم کرد و یاغی نامید، تحقیق که در کار نیست، 
می بینی دچار مخمصه شده ای. باید بتوانی اموال و 
]اثهال؟[ خود را به سهولت به طرف امن ببری. آیا تو 
به عهد و قول دولتیان اطمینان داری؟ درحالی که با 
کسانی که عهد و قول داده، قرآن مهر کرده فرستادند 
بعد فریب دادند تیرباران کردند و همان قران در بغل 

ایشان سوراخ و غرق خون گشت.«
این الگوی برخورد با سرمایه را تا دوره اسطوره ای 
در هر  دیگر  عبارت  به  کرد.  ردگیری  ایران می توان 
کاالی  ارائه  شده،  شکوفا  کشور  این  که  دوره ای 
عمومی امنیت به خوبی انجام می شده است. در دوره 
انوشیروان  چنان امنیت فراگیر و تولید شکوفا شد که 
از همه جهان برای خرید به ایران می آمدند و مردم 
برای این که بتوانند با تجار خارجی ارتباط بگیرند، 
زبان های خارجی می آموختند یا در دوره بهرام گور، 
اگر مال کسی به سرقت می رفت و دولت نمی توانست 
دزد را پیدا کند، فرد دزدزده را تأمین می کرد. مورخین 
می نویسند ثروت مردم در این دوره به حدی رسید که 
همه مردم می توانستند هر روز تاج گل بگیرند و به 
خانه ببرند. توضیح هم می دهند که قیمت هر شاخه 
گل چقدر بود و چقدر خریداری می شد و... همین 
و  امنیت  فراگیری  برای نشان دادن سطح  توصیف 
دادگستری کافی است و نشان می دهد مردم به چه 
سطحی از مکنت رسیده بودند که می توانستند گل 
بخرند و به خانه ببرند. در واقع سطح امنیت باال رفت 

که کشور ثروتمند شد.
تولید ثروت در ایران غیر از امنیت یک مانع جدی 
دیگر هم داشته و دارد و آن، کم یابی منبع مهم آب 
است. ساکنان فالت ایران برای دست یابی به منابع 
آبی، 33 هزار رشته قنات حفر کرده اند و از این ۳۳ 
هزار قنات، 2 هزار متر مکعب آب استحصال شده 
است. دبی آب ولگا در ثانیه 33 هزار متر مکعب و 
متر  هزار   ۱۳ حدود  می سی سی پی  و  دانوب  دبی 
مکعب است. پس نمی توان نهادها و سازمان هایی که 
در این فالت شکل گرفته را با نهادها و سازمان های 
شکل گرفته در کنار رودخانه سند یا نیل یا دانوب و 
راین و می سی سی پی مقایسه کرد. یا وضعیت باربری 
در رودخانه هووانگ هه چین با 6200 کیلومتر طول را 
مقایسه کنید با کشوری که در محاصره کویر و شن زار 
است و برای انتقال بار مثال از بندرعباس به تبریز باید 
از شتر استفاده کند. همان طور که ذکر شد وضعیت 
طبیعت نیز در شکل دادن به نهادها موثر بوده است. 
در واقع رهاورد کمبود آب، یک حس ناامنی همیشگی 

برای مردم و حکومت های این سرزمین بوده است. 
حس ناامنی همیشگی، هزینه تأمین امنیت را باال 
به عبارت دیگر دولت نمی توانسته کاالی  و  می برد 
امنیت را با صرفه های ناشی از مقیاس تأمین کند. 
همین امروز هم ما در وضعیت تهدید منابع آبی به سر 
می بریم و هر از گاه، خبرهایی از تنش بر سر آب به 

گوش می رسد.
هم  هنوز  و  بود  ناامید  نباید  اوصاف  این  همه  با 
می شود با اصالحات نهادی، به شکل گیری صنعت 
بومی در ایران و بسط و گسترش آن امیدوار بود. به 
بیان دیگر، برای گذر از این شرایط و ورود به دورانی 
که صنعت وظایف خود را انجام دهد یعنی صنعتگر و 
کارگر و مردم و در نهایت کشور را ثروتمند کند، باید ۴ 

اقدام اساسی صورت بگیرد.
و  اخالقی  انحطاط  وجود  با  باورها:  در  تغییر   -1
عدم وجود باور به توانایی تولید، شبکه های الزم برای 
برپایی صنعت شکل نمی گیرد. غازان خان، پادشاه 
هفتم سلسله مغول ها در ایران در کتاب خواندنی اش 
می نویسد مردم می توانند به عادات ناپسند خو بگیرند 
و کاهل و تنبل و متجاوز و خائن و... شوند. می گوید 
اگر دولت می خواهد مردم »خو باز کنند« باید یک 
مدت با فشار آن ها را به کار و کوشش و خالقیت وادار 

کند.
برای  صنعت:  برای  مناسب  سازمان های   -2
شکل گیری و بسط صنعت به سازمان هایی نیاز داریم 
که هم خود بهره ور باشند و هم بهره وری صنایع را 
در  باید  این سازمان  نمایندگان  پایش کنند.  مداوم 
هر عرصه ای که به صنعت ربط می یابد حضور داشته 
باشند تا بتوانند از منافع صنعت دفاع و از تصمیمات 

مضر جلوگیری کنند.
3- نهادهای متناسب با هنجارهای جدید: قوانین 
غیررسمی، باورها و هنجارها باید متناسب با صنعت 
شکل بگیرد. نمی شود کارگران یک کارخانه با عدم 
که  بگیرند  متر  دائم  و  کنند  کار  ناراحتی  و  رضایت 
صاحب کارخانه چقدر سود کرده و چقدر مال و مکنت 
دارد. همه باید باور کنند که دارایی های یک صنعتگر 
و کارآفرین محترم و محفوظ است. تنها در صورت 
شکل دادن به این نهادها امکان بسط صنعت وجود 
دارد. در خاطرات مؤسس کارخانجات ناسیونال ژاپن 
می خوانیم بعد از جنگ جهانی دوم که کارخانه اش 
تقریبا نابود شده بود، کارگران را جمع می کند و از 
آنان می خواهد دوباره کارخانه را راه بیندازند. کارگرها 
که  این جاست  نمی کنند.  همراهی  و  معترض اند 
این  کرده اید؟«  تابه حال خون عرق  می گوید »شما 
تعبیر را که به کار می برد همه با او همراه می شوند 
که  می رسند  جایی  به  و  می سازند  باز  را  کارخانه  و 
می گوید اگر خانه ای را یافتید که یکی از محصوالت ما 

را نداشت، جایزه می گیرید.
4-  کنترل خشونت: اگر در جامعه خشونت کنترل 
ندارد.  توسعه صنعتی وجود  به  گذار  امکان  نشود، 
مردم یک  اگر  که  معناست  این  به  کنترل خشونت 
کشور و نمایندگانشان به هر دلیل خواستند ساختار 
را  مبادله  هزینه  تا  کنند  اصالح  را  مالکیت  حقوق 
کاهش دهند، کسانی که از شرایط گذشته منتفع 
می شوند حق اعمال خشونت را ندارند. این اعمال 
خشونت هم انواع و وجوه گوناگونی دارد که باز کردن 
آن موقعیت دیگری می طلبد اما همگی ما کمابیش 
با آن آشنا هستیم. به هر حال اگر حافظان شرایط 
موجود بتوانند با خشونت ساختارهای حقوق مالکیت 
را حفظ کنند، امکان گذار به توسعه صنعتی وجود 

نخواهد داشت.
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ارز  ورود  دولت،  ارزی  درآمدهای  به  ارز  عرضه 
توسط بخش خصوصی )مثل صادرات این بخش(، 
هم چنین سرمایه گذاری خارجی در کشور اعم از 
سپرده گذاری یا سرمایه گذاری به اشکال مختلف، 
تقاضای  شامل  نیز  ارز  تقاضای  دارد.  بستگی 
به  وابسته  شرکت های  و  دولتی  خارجی  خرید 
و  خصوصی  بخش  تقاضاهای  هم چنین  آن، 
مصرف  به منظور  چه  است؛  وابسته  آن  نظایر 
به طورکلی،  اما  سرمایه گذاری.  به منظور  چه  و 
تقاضای واقعی برای هر پولی از جمله پول ملی، 
کشور،  واقعی  ثبات(  با  )نسبتا  دائمی  درآمد  به 
نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازدهی سودآوری هر 
یا  سپرده گذاری ها  جمله  از  سرمایه گذاری  نوع 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه اعم از اولیه یا ثانویه 
و نسبت جمعیت شاغل واقعی )نه کاذب و پنهان( 
رابطه  برخی  دارد.  بستگی  فعال،  جمعیت  به 

مستقیم و بعضی معکوس با ارزش پول دارند.
عرضه و تقاضا برای پول در هر کشور بر ارزش 
پول و نرخ ارز تأثیر می گذارد، حتی در نظام های 
غیرآزاد و بیرون از نیروهای بازار نیز چنین است، 

مگر آن که منبع بزرگی در کسب دالر و عرضه پول 
را در  بتواند ارزش آن  تا  باشد  قوی وجود داشته 

بلندمدت یکسان نگه دارد.
و  اصیل  پشتوانه،  این  این که  از  صرف نظر 
طبیعت  منشأ  یا  است  توسعه یافتگی  مأخذ  از 
خدادادی دارد، مثل ارز هنگفت حاصل از نفت 
برای اقتصاد به نسبت کوچک عربستان و حفظ 
نگهداشت  از  نوع  این  اقتصاد،  آن  در  ملی  پول 
ارزش پول و ثبات اجباری نرخ ارز، نمی تواند برای 
کشور بدون تبعات باشد. شرایط تراز پرداخت ها 
ارز  با  اقتصادهای  در  داخل،  تولید  وضعیت  یا 
جلوه  موجه  طبیعت،  از  حاصل  و  ارزان  هنگفت 

می کند و قابل تحمل می نماید.
نظام ارزی کشور ما، نظام ارزی شناور مدیریت 
روی  از  چندان  مدیریت  این  اما  است  شده 
بازار  نیروهای  گاه  و  نیست  کارشناسان  خواست 
و بعضی متغیرهای اقتصاد کالن بر این خواست 
تراز  کسری  وضعیت  مانند  هستند.  تاثیرگذار 
پرداخت ها، رشد حجم پول و نقدینگی، نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه ریالی دولت 
و نظایر این ها. از سوی دیگر نرخ ارز نیز خود بر 
مثل  می گذارد؛  تأثیر  کالن  اقتصاد  متغیرهای 
تأثیر بر بهای کاالهای داخلی برای تقاضای خارج 
از کشور و بهای کاالی تولید خارج برای تقاضای 

داخل کشور.
 کاهش ارزش پول ملی، کاالی صادراتی ما را 
ظرفیت  اگر  البته  می کند،  ارزان  خارجی  برای 
داشته  وجود  تولید  در  داخل  تقاضای  بر  مازاد 
می شود  ارزان  صادراتی  کاالی  همچنین  باشد، 

صادرات  مسیر  در  هزینه ها  سایر  و  مالیات  اگر 
رشد نکند! یعنی وجود کاال برای صادرات و هزینه 
مؤثر صادرات تعیین کننده است. در مورد افزایش 
خارجی  کاالی  شدن  به صرفه  و  ملی  پول  ارزش 
برای ما، در شرایطی سبب رشد واردات می شود 
پس  نکند.  خنثی  را  صرفه  آن  واردات  هزینه  که 
بهای مؤثر باید مورد مالحظه قرار گیرد. افزایش 
تولیدات  به  آوری  رو  و  وارداتی  کاالهای  قیمت 
خط  اگر  می شود،  قیمت ها  رشد  سبب  داخلی، 
تولید و انبارها نتوانند این تقاضا را جواب دهند، 
از  یکی  کرد.  خواهند  رشد  داخلی  قیمت های 
است  بهره  نرخ  رشد  تورم،  خنثی سازی  راه های 
و  شود  بانک ها  جذب  مردم  پول  از  بخشی  تا 
یابد.  کاهش  داخلی  محصوالت  بر  تقاضا  فشار 
در شرایط فعلی دولت به طور عکس عمل کرده و 
نرخ بهره را کاهش داده است با این ذهنیت که از 
هزینه سرمایه گذاری ها و تولید داخل بکاهد و از 

رشد سرمایه گذاری و تولید حمایت شود.
و  می طلبد  سرمایه گذاری  کشور،  تولید  رشد 
بیشتر  امنیت که  مانند  نیز فضا می خواهد،  این 
قواعد مطلوب کسب وکار  و  قوانین  منظور وجود 
است. مثال اگر نرخ ارز و نرخ سود بانکی، برقراری 
مالیات بر تجارت کاالها، قابل پیش بینی و منطبق 
در  اقتصادی  فعاالن  نباشد،  منطقی  قواعد  بر 
فضای قابل اطمینان برای تصمیم گیری نیستند.

ارادی  کاهش  طریق  از  بعضی  که  شد  اشاره   
ارزش پول قصد رشد صادرات را دارند، اما چه بسا 
صادراتی  ظرفیت  دارای  که  صنعتی  کشورهای 
به  پول  ارزش  کاهش  سیاست  با  گاه  هستند، 

سیاست های ارزی و شرایط پیچیده اقتصاد ایران

مراد راهداری
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رشد صادرات نرسند! زیرا می تواند مازاد عرضه بر 
تقاضای داخل نداشته باشد و برای رشد صادرات 
باید از سفره مردم برداشت کند که چون از عرضه 
داخلی می کاهد، سبب تورم می شود، در نتیجه 
البته  می شود.  صادرات  رشد  مانع  موضوع  این 
آن  عکس  حالت  است  ممکن  اقتصاد  همین  در 
صادرات  پول  تقویت  یعنی  باشد،  نتیجه بخش 
و  دهد  افزایش  را  واردات  مقابل  در  و  کاهش  را 
جهت  در  شود،  عمل  »چرخ دنده ای«  اصطالحا 
افزایش  اما در جهت  کاهش ارزش نتیجه نگیرد 
افزایش  در  چون  آید.  دست  به  نظر  مورد  نتیجه 
ارزش و کاهش نرخ ارز، نیاز به ظرفیت تولید مازاد 
بر تقاضای داخلی نیست، کافی است پول آزاد در 
داشته  وجود  خارجی  خرید  برای  داخل  اقتصاد 

باشد.
ممکن  است،  گرفته  انجام  که  مطالعاتی  طبق 
است بین عرضه پول و نرخ ارز در کوتاه مدت به 
در  معلول  بر  علت  تأثیر  میان  وقفه  وجود  دلیل 
برخی اقتصادها رابطه ای قابل رؤیت نباشد، اما 
رابطه وثیقی در بلندمدت قابل مشاهده است. این 
پدیده با قواعد علمی نیز سازگار است. البته این 
موضوع به اقتضای اقتصادهای متفاوت می تواند 
تغییر کند و در کوتاه مدت و با فاصله کم از اجرای 
در  باشیم.  ارز  نرخ  بر  تأثیر  شاهد  پولی  سیاست 
بعضی از اقتصادها این تأثیر بی وقفه و بالفاصله 
قواعد  طبق  که  نیست  بعید  است.  داده  روی 
وجود  عدم  یا  وقفه  وجود  نئوکالسیک ها،  فکری 
متغیرهای  از  اقتصادی  بازیگران  اطالع  به  وقفه 
اقتصادی و نظریه انتظارات عقالئی مربوط باشد. 
فرضا چنانچه آن ها از سیاست های بانک مرکزی و 
تبعات آن مطلع باشند، بی وقفه شاهد روابط تأثیر 
و تأثر سیاست های پولی بر نرخ ارز خواهیم بود، 
زمان  طول  در  تا  می شویم  مواجه  وقفه  با  نه  اگر 
اثرات مربوط هویدا گردد. بنابراین در اقتصادهای 
مختلف، شاهد آثار آنی و با وقفه هر دو بوده ایم. 
تأثیر مثبت و قابل توجهی بین عرضه پول داخلی 
و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار تولید ملی 
بر نرخ ارز، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت 

وجود داشته است.
افزایش نرخ ارز، ورود کاالی سرمایه ای را برای 
است  ممکن  لذا  می کند،  دشوار  داخل  تولید 
داخل  تولید  بلکه  نکند،  رشد  صادرات  تنها  نه 
کاالهای  واردات  این که  شود.  مشکل  دچار  نیز 
و  می گیرد  قرار  تأثیر  تحت  چقدر  سرمایه ای 
بستگی  مقدار،  چه  اشتغال  و  تولید  آن  متعاقب 
به  اقتصاد  عرضه  طرف  حساسیت  یا  کشش  به 
نرخ ارز دارد. مثال اگر نرخ ارز 20 درصد افزایش 
یابد اما صادرات تحت تأثیر قرار نگیرد، صادرات 
کاهش  تولید  اگر  ولی  نیست؛  حساس  آن  به 
یا  آن  معادل  درصد،  بیست  از  کمتر  حال  یابد، 
به  وابسته  اقتصادی  گویای  حساسیت  بیشتر، 
بیرون مرزهاست و تولید ملی در برابر تغییر نرخ 
ارز نامقاوم است. در خصوص حساسیت اقتصاد 
چنین  می توان  نیز  نفت  بهای  به  کشور  کالن 
درآمدهای  شدن  زیاد  و  کم  اگر  داشت.  تحلیلی 
نفتی تأثیر زیادی بر متغیرهای اقتصادی از جمله 
تامین  مسیرهای  از  یکی  چون  بگذارد-  ارز  نرخ 
قوام  که  کرد  ادعا  می توان  است-  پول  عرضه 

اقتصاد کشور به قوام بازار نفت وابسته است.
 اقتصاد ما یک خصوصیت خاص دارد که عرضه 
پول خارجی، به طور قاطع در اختیار دولت است. 

است.  خارج  به  کاال  اصلی  صادرکننده  دولت 
دولت می تواند با ارائه یک هزارم ارز حاصل شده به 
بازار صرافان و شعب ارزی بانک ها نرخ ارز در محور 
مورد نظرش مهار کند. اما این مهار، آستانه تحمل 
دارد و بعد فشار اقتصاد کشور، آن را می درد. دلیل 
این که پس از نگه داشت نرخ ارز در حول محوری 
خاص، شاهد پرش آن هستیم، همین نکته است. 
وضعیت تراز پرداخت ها و سایر موارد دیگر اجازه 
برای  نمی دهد،  را  بلندمدت  افراطی  نگه داشت 
اگر  کرد،  استفاده  نفت  رانت  از  می توان  مدتی 

شرایطش با رشد قیمت های نفتی پدید آید.
تجربه  را  ارز  نرخ  پرش  که  زمانی  مقاطع 
کرده ایم، تقریبا به این قرار است: 73-74 )دوره 
هاشمی(، 77-78 )دوره خاتمی(، 90-91 )دوره 

احمدی نژاد( و 96-97 )دوره روحانی(.
پولی کشور  اقتصاد  از  تحلیلی مختصر  اینک   
پرش ها  این  چرا  شود  مشخص  تا  باشیم  داشته 
صورت می گیرد. حجم نقدینگی از مهر 1395 تا 
مهر 1396 بیش از 23 درصد رشد داشته است. 
دولت  بودجه  کسر  مهم،  عوامل  از  یکی  چرا؟ 
 12 از   96 ماه   7 در  دولت  عملیاتی  تراز  است. 
برای  آنچه  یعنی  است،  گرفته  پیشی  قبل  ماهه 
12 ماه در نظر گرفته شده بود، در کمتر از 7 ماه 
صرف شد و کم آوردیم. در سال 95 به دلیل همین 
بودجه  درصد   47 تقریبا  مشابه،  آوردن های  کم 
سال  ماه  شش  در  و  است  شده  عملی  عمرانی 
است.  یافته  تخصیص  آن  درصد   22 حدود   96
از  استقراض  بودجه  کسر  تأمین  راه های  از  یکی 
بانک مرکزی است. متاسفانه چرخش پول تزریق 
شده در جامعه سبب زایش پول بانکی می گردد و 
اصطالحا ضریب فزاینده پولی که حدود 5/8 در 
اقتصاد ایران فعلی است، حجم پول یا نقدینگی 
را نزدیک به شش برابر می کند. حال رشد حجم 
کشور  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  بدون  پول 
سبب تورم، کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز 

می شود.
باید  که  کاالست  یک  مانند  نیز  خارجی  پول   
خریداری شود و تورم شامل آن نیز می گردد. نرخ 
ارز، بهای یک واحد پول خارجی به پول داخلی 
باشد،  رکودی  شرایط  در  اقتصاد  هرگاه  است. 
سرعت گردش پول نیز پائین است. در نتیجه طبق 
رابطه مبادله، تأثیر بر تورم و کاهش ارزش پول زیاد 
می شود. نمی تواند که در اقتصادی سطح عمومی 
قیمت ها رشد کند، اما بهای پول خارجی به پول 
بهای  صورت  آن  در  چون  نکند،  رشد  داخلی 
کاالهای خارجی به داخلی غیرمنطقی می شود 
اقتصاد  شدن  بزرگ  و  اقتصادی  آشوب  سبب  و 
زیرزمینی و بسیار از معضالت می شود. پس پرش 
این فنر طبیعی خواهد بود. برای حفظ شرایط با 
ثبات، طبق قواعد علمی، رشد حجم پول باید با 
رشد تولید و سرعت گردش پول خنثی شود. اگر 
در آلمان تورم قابل اغماض است یا در ژاپن وجود 
ندارد، ناشی از وجود همین وضعیت پیش گفته در 

اقتصاد آن هاست.
 در اقتصاد کالن امروز ما، از کدام رویکرد فکری 
در سیاست گذاری اقتصاد کالن بیشتر استفاده 
مالی  یا  پولی  سیاست های  چرا؟  و  است  شده 
سپرده  نرخ  تغییر  شده اند؟  به کارگرفته  بیشتر 
قانونی از حدود 13 درصد به 11/5 درصد در نیمه 
دوم 94، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش حجم 
برای  میلیونی  بیست  وام  ارائه  مانند  تسهیالت، 

خرید خودرو و افزایش وام مسکن و... در کنار این 
واقعیت که هزینه های عمرانی دولت کاهش نشان 
می دهد و در مجموع نیز کسر بودجه دولت بسیار 
شدید است، کاهش یارانه ها و آزادسازی قیمت ها، 
به  دولتی  شرکت های  سهام  واگذاری  هم چنین 
شبه خصوصی ها، گویای توجه بیشتر به نظریات 
کالسیک های جدید در نظام تصمیم گیری کشور 
میل  این  فکری،  وابستگی  از  صرف نظر  است. 
شدید به نظریات نئوکالسیک ها شاید به این دلیل 
باشد که اساسا سیاست های پولی از سیاست های 
مالی آسان تر و نتایجش در کوتاه مدت قابل رؤیت 
در  بیکاری  از  تورم  مهار  که  همان طور  است، 

کوتاه مدت سهل تر است.
 پیامدهای سیاست های پولی در دولت و بخش 
خصوصی به عوامل مختلفی ارتباط دارد. فرضا در 
جهت تحلیل آثار سیاست های قیمتی و پولی باید 
توجه کرد که گران شدن ارز چه اندازه بر اقتصاد 
دولت اثر دارد؟ مثال چه اندازه با فروش ارز تأمین 
چقدر  یا  می دهد  پوشش  را  ریالی  بودجه  کسر 
پاسخ،  نمی زند؟  آسیب  را  دولت  ارزی  مصرف 
دولتی(  )تقاضای  دولت  هزینه ای  حساسیت  به 
بستگی دارد یعنی این که با یک درصد تغییر در 
قیمت ها چه مقدار هزینه دولت افزایش می یابد 
می شود؟  داده  پوشش  درآمدهایش  مقدار  چه  و 
در  تولید  اقتصاد  چقدر  و  دولتی  اقتصاد  چقدر 
بخش خصوصی به ارز حساسیت مثبت یا منفی 
دارد؟ تا کنون شرایط به گونه ای رقم خورده است 
از تولید به داللی برای کاالهای  که اقتصاد ما را 
خارجی رسانده است! وجود ارزهای چند نرخی 
آثار مثبت و منفی دارد، مانند مالیات و یارانه، نرخ 
عمل  سیاست گذاری  ابزار  به عنوان  می تواند  ارز 
نیز  اقتصادی معلول، فسادآور  نظام  اما در  کند، 
هست. اگر بستر اقتصاد سالم باشد و با تخصیص 
برنامه و بازار عمل کند، می تواند تاثیر مثبتی بر 
رفتارها داشته باشد. جوامع صنعتی از این ابزارها 

حتی در نظام بازاری بهره ها برده اند و می برند.
متغیرهای  باید  آینده  شرایط  تحلیل  برای   
اینجا  داد.  قرار  واکاوی  مورد  را  کالن  اقتصاد 
به عنوان  اما  نیست،  مجموعه  این  بررسی  محل 
نشان  مرکزی  بانک  رسمی  مثال،  گزارش های 
و  بانک ها  نزد  مدت دار  سپرده های  رقم  می دهد 
شهریور  پایان  در  غیربانکی  اعتباری  موسسات 
میلیارد  هزار  از ۱۱۳۶  بیش  به  سال ۱۳۹۶  ماه 
تومان رسیده است. اگر متوسط نرخ سود بانکی 
در  درصد   ۱۸ سپرده  میزان  این  به  پرداختی 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  شود،  گرفته  نظر 
هزار   ۲۰۰ بر  بالغ  آینده  یک سال  در  غیربانکی 
سپرده گذاران  به  سپرده  سود  تومان  میلیارد 
پرداخت خواهند کرد. حال اگر اثر ضریب فزاینده 
ارزش  کاهش  فشار  متوجه  کرد،  منظور  را  پولی 
خواهیم  طبیعی  روند  در  ارز  نرخ  بر  تاثیر  و  پول 
شد. ممکن است با پول نفت بتوان برای مدتی آن 
را مهار کرد، اما پس از سپری شدن آستانه تحمل، 
نرخ ارز پرش خواهد کرد. طبق روند گذشته و با 
توجه به اقتصاد سیاسی کشور می توان گفت این 
دولت پول ملی در برابر دالر را بر محور 4200 یا 
حداکثر 4500 مدیریت می کند و چنانچه تولید 
داخل رشد مکفی نداشته باشد، پرش قیمت ارز 

را در دولت بعدی شاهد خواهیم بود.

بحث من دو پایه دارد و بعد وارد محتوا خواهیم 
باعث  جوامع  در  آنچه  که  است  این  اول  پایه  شد. 
تغییر می شود، فکر انسان است. این جمله کلیدی 
بحث ماست. آن چیزی که تغییر ایجاد می کند، فکر 
و اندیشه انسان هاست و من به واسطه همین جمله 
و به دور از هرگونه بحث های سیاسی و اجتماعی و 
غیره می گویم که بزرگ ترین بحرانی که در ایران امروز 
وجود دارد، کمبود فکر و دانش است. ما از نبود و 
از آفات کمبود دانش متضرر می شویم. اگر فکر ما 
نسبت به مسائل تغییر پیدا کند، به همان تناسب 
می توانیم تغییر ایجاد کنیم. این مسئله در زندگی 
شخصی نیز قابل مشاهده است. هر وقت در زندگی 
نسبت به یک موضوع، یک شخص یا نسبت به یک 
نهاد دید جدید پیدا کرده ایم، آن زمان، زمان تغییر 
فکر  در  تغییر  با  مقارن  تاریخ همواره  تغییر  است. 
است و این مساله برای ما واجد درس است. بینید 
۴۰۰ سال پیش انسان چه نوع تولیداتی داشت و 

امروز چه تولیداتی دارد.
پیش،  سال   300 در  مثال  به عنوان  و  تاریخ  در 
در  که  دارد  وجود  افرادی  از  بسیاری  نمونه های 
زندگی ۷۰ یا ۸۰ ساله خود، دایره تحرک فیزیکی 
آن ها به بیش از ۵ کیلومتر نمی رسد چون فرصتی به 
وجود نیامده و چون کسی فکر نکرده بود که انسان 
کند.  طی  نیز  را  طوالنی  مسافت های  می توانند 
برای همین هم هست که انسان باید مطالعه کند، 
چرا که مطالعه باعث تغییر در فکر انسان می شود. 
باشد،  بیوگرافی  مطالعه  حال  در  دائمًا  فردی  اگر 

می تواند به همان تناسب زندگی ده ها نفر را مورد 
متحول  افراد  زندگی  چگونه  که  دهد  قرار  مطالعه 
شده است. میگویند وقتی آزمایشگاهی که ادیسون 
پسرش  و  ادیسون  گرفت،  آتش  بود،  کرده  درست 
سراسیمه به محل آزمایشگاه رسیدند، پسر در کنار 
خونسردی  با  ادیسون  که  دید  و  بود  ایستاده  پدر 
ایستاده و به منظره آتش نگاه می کند. پسر ادیسون 
گفت: پدر من متعجبم که شما با خونسردی در حال 
نگاه کردن به ماحصل زحمات دو دهه خود هستید 
که در آتش در حال سوختن است. ادیسون گفت 
بله اما من از فردا صبح می خواهم آزمایشگاه جدید 
تأسیس کنم. چنین روحیه و چنین تعریفی از زندگی 
باعث می شود که ادیسون به چنان دستاوردهایی 
برسد. یکی از مواردی که من عالقه مند هستند با 
شما در میان بگذارم، این است که تالش کنید در 
مورد خود ۵۰ صفحه بنویسید. هرکسی بتواند ۵۰ 
اینکه من  بنویسید؛ در مورد  صفحه در مورد خود 
افکاری  چه کسی هستم، چه روحیاتی دارم، چه 
دارم، یکی از بزرگ ترین گام ها در تحول فکری خود 
را برداشته است. کانون این 50 صفحه این است 
که تعریف من از زندگی چیست. در واقع تعریف از 
زندگی، همان چیزی است که مسائل را هدایت و 

مشخص و معین می کنند.
که  رسید  نکته  این  به  ارقام  و  آمار  با  می توان 
رابطه ای میان کیفیت زندگی و فکر کردن وجود دارد 
و چقدر خوب است که انسان دائمًا افکار خود را به 
هنگام نماید. چرا می گویند سفر چیز خوبی است؟ 

به خاطر اینکه سفر باعث فکر کردن می شود. یکی 
این  ما  تا  هست  شکسپیر  متون  در  که  نکاتی  از 
هست که جوامعی می توانند رشد کنند که فرصت 
مقایسه داشته باشد. زمانی که شرایط جامعه خود 
را با شرایط سایر جوامع مقایسه می کنید، فکر کردن 
به شکاف ها از همین مبدأ آغاز می گردد. فکر کردن 
یکی از بنیان های نظری بحث ما در ارتباط با انقالب 

صنعتی چهارم است.
مسئله دوم این است که مسئولیت این تحول در 
یک جامعه با چه کسانی است. چه کسانی و چه 
نهادهایی بایستیم منبع ایجاد تفکر و آغازیدن فرایند 
تفکر در جامعه باشند مادر موتور توسعه یافتگی در 
جریان تغییر داریم یک جریان به مربوط به جوامع 
مثاًل در ارتباط با تاریخ اروپا و به این مورد که به عنوان 
ایجاد  را  اروپا این جوامع بودند که تحول  مثال در 
خبرنگاران  نویسندگان  جار  صنعتگران  نمودند 
جزو  مجسمه سازان  و  نقاشان  حقوقدانان  فالسفه 
افرادی بودند که طی دو قرن تحول ایجاد کردند و 
آن ها را مجبور کردند تا تغییر در نهایت ایجاد نشود 
تجربه اروپا بسیار خاص بود. ما بعد از او را در جای 
دیگری از دنیا شاهد چنین تحولی نیستیم. اگر این 
نوع حاکمیت  به خاطر  تغییر شود کامل  دستگاه 
نوع  خاطر  به  کامل  شد  عوض  روغن  اگر  بود  آن 
حاکمیت ها نبود اگر کره جنوبی تحول پیدا کرد به 
از  یکی  امروزه  ویتنام  اگر  آن  نوع حاکمیت  خاطر 
مراکز تولید آی تی در دنیا کامل به خاطر تصمیم 
حزب کمونیست ویتنام است که این اتفاق افتاد. 

انقالب چهارم صنعتی
گزارش سمینار دکرت محمود رسیع القلم در سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان رشقی
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تولید  عمده  مراکز  از  یکی  مایکروسافت  شرکت 
عمده های  است  کرده  ایجاد  ویتنام  در  را  خود 
می باشد  نیاز  مورد  صنایع  برای  که  مایکروسافت 
را  تصمیم  این  می شوند.  ویتنام ساخته  در  کامل 
حکمیت ویتنام اتخاذ کرده است اگر به برزیل شود 
حاکمیت برزیل تصمیم به تغییر گرفت اگر ترکیه 
به لحاظ اقتصادی تغییر کرد این تصمیم از جانبه 
قرار  اگر  ما  بنابراین  است؛  بوده  ترکیه  حاکمیت 
است فکر را عوض کنیم و جامعه را با افکار جدید 
مواجه نماییم کامال باید در حاکمیت افکار گردش 
پیدا کنند. اگر به عقب بازگردیم کاما این مردم چین 
این بودند که حکومت چین بگویند ما می خواهیم 
متحول شویم اما ثروتمند شویم. شما باید بروید و 
این  ببینید و چین خواستار صنعت است  را  دنیا 
مردم نبودند که به حاکمیت گفتند صنعت داشته 
باشیم و می خواهیم در ۲۰ سال آینده مثل امروز 
به سه و نیم میلیون ذخایر ارزی برسیم. این طرح 
توافق مردم چین نبود بلکه این تصمیم حاکمیت 
چین بود. وقتی که ما قدری در این باره صحبت 
می کنیم که کدام حاکمیت ها توانستند تحول ایجاد 
کنند، می بینیم که یک تقارنی بین عالقه به خاک و 
تغییر در حاکمیت وجود دارد؛ یعنی حاکمیت هایی 
که تعلق خاطر به میهن دارند، توانسته اند جامعه را 

بیشتر متحول می کنند.
به چین نگاهی بیندازیم. اگر قرار بود، ۱ میلیارد 
چینی صرفًا به ادامه حیات فکر کنند، مقداری برنج 
و لوبیا در پشت حیات خود می کاشتند و زندگی 
به هیچ شهروند چینی  مائو،  زمان  می کردند. در 
پاسپورت نمی دادند تا به خارج از کشور مسافرت 
 ۱۰۳  ،۲۰۱۶ دقیق  آمار  اساس  بر  و  امروز  کند. 
میلیون نفر چینی به عنوان توریست به سایر نقاط 
نزدیک  از  را  دنیا  جدید  شرایط  و  کرده  سفر  دنیا 
دیده اند. این تغییر در افکار حاکمیت بود که جامعه 
را متحول کرد. ممکن است شما بپرسید چرا فقط 
حاکمیت؟ موضوع فقط زمان است و نکاتی که در 
ادامه بیان خواهم کرد، مؤید این مساله می باشد. 
اگر جامعه راسا بتوانند تغییر ایجاد کنند، خیلی هم 
خوب است. سازمان های خصوصی، سازمان های 
ایجاد  توان  چنانچه  خصوصی  بخش  مردم نهاد، 

تحول را داشته باشد، بسیار هم خوب است.
اما مسئله، مسئله زمان است. این که جامعه منشأ 
و منبع تحول شود، زمان زیادی می برد؛ اما وقتی 
حاکمیت تصمیم می گیرد تحول ایجاد کنند، این 
امر به سرعت اتفاق میافتد. چون پیشرفت مساوی 
است با یک تصمیم. آیا شما آمادگی دارید که به 
خود بگویید، من برای دو سال آینده هرروز صبح 
ساعت ۶ از خواب بیدار خواهم شد و تا ساعت ۸ 
صبح و قبل از اینکه به دفتر کارم مراجعه کنم، زبان 
تصمیم  یک  این  کرد؟  خواهم  مطالعه  انگلیسی 
است. پیشرفت یعنی تصمیم. توسعه یعنی تصمیم. 
اگر ما تصمیم بگیریم، آیا نمی توانیم آلودگی هوا 
آیا  بگیریم،  ما تصمیم  اگر  کنیم.  را حل  ایران  در 
امکان پذیر نیست که در سال ۲۲ هزار نفر ایرانی 
تصمیم  این ها همگی  نشوند؟  در جاده ها کشته 
هستند و می توانیم برای تمام این ها تصمیم گیری 

نماییم.

اگر ما تصمیم بگیریم، آیا می توانیم چهره ایران 
امروز  می توانیم.  حتما  دهیم؟  تغییر  دنیا  در  را 
شما می بینید که کشوری همانند چین، سه و نیم 
میلیون دالر ثروت دارد و درصدد افزایش روزافزون 
نفوذ و دامنه تاثیرگذاری خود است. به چه صورت؟ 
کنفوسیوس  موسسه   ۵۰۰ دنیا  سطح  در  چین 
شناسی به راه انداخته است و جالب است که این 
امر، بی سروصدا و بی هیاهو اتفاق افتاده است. 
خریداری  دنیا  در  را  مهم  رادیوی   ۴۷ کشور  این 
نموده است. رادیو در ظاهر همانند سابق کار خود 
را انجام می دهند؛ اما یک الیه پیچیده، آرام و بی 
هیاهو در زیر فعالیت های آن رادیو برای تبلیغات 
چینی  محصوالت  و  چین  آینده  و  چینی  و  چین 

ایجاد شده است.
ما  با  ما  مغز  کردن  کار  نحوه  بین  که  تفاوتی 
چینی ها وجود دارد، این است که چینی ها زمانی 
که می خواهند کاری را انجام دهند، فرایند کار را 
تقسیم بر ۱۰۰ می کنند. بدین ترتیب که میگویند 
این، قدِم یک از این کار، این، قدِم دو از این کار 
و به همین ترتیب. چینی ها زمانی که به قدم ده 
می رسند، می دانند که در این قدم چه کاری قرار 
است انجام شود و برای رسیدن به قدم چهل هم 
به  آرام  آرام  که  می دانند  چون  ندارند.  عجله ای 
بسیار  می خواهند  ایرانی ها  رسید.  خواهند  آنجا 
سریع به مقصد برسند. این مسئله را می بایستی 
روانشناسان مورد توجه قرار دهند که چرا عموم ما 
و البته نه همگی برای اینکه به هدف برسیم، قدم 
به قدم راه نمی پیماییم و بیشتر می خواهیم بپریم 
و ذهن ما پرشی است و متمرکز نیست. به هر حال 
این موضوع حاکمیت برای تغییر، موضوع زمان و 
تکنولوژی است. ما زمان نداریم و مشکل تکنولوژی 

داریم.
در سال 1990، سه شرکت تولیدکننده صنعتی 
در آمریکا ۲ حدود میلیون و ۱۰۰ هزار نفر پرسنل 
تولیدکننده  شرکت های  بیشتر  این ها  داشته اند. 
لوازم منزل و اتومبیل بودند که دارای ۳۶ میلیارد 
دالر ارزش بازار و ۲۵۰ میلیارد دالر فروش بودند. 
مقایسه  سال ۲۰۱۰  آمار  با  را  آمار  این  که  زمانی 
تولیدکننده  شرکت  سه  که  می بینیم  می کنیم 
صنعتی، هم اکنون جای خود را به سه شرکت مهم 
آی تی در دنیا داده اند. این سه شرکت آی تی در 
این  دارند.  کارکن  نفر  هزار   ۱۳۷ حدود  تنها  کل 
بدین معناست که تعداد کارکنان از ۲ میلیون نفر 
به ۱۳۷ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. این همان 
روی  بر  شرکت  سه  این  است.  اتوماسیون  مسئله 
هم در سال 2010، ۲۴۷ میلیارد دالر درآمد دارند 
و ۱۰۰  تریلیون  نیز ۹  این شرکت ها  بازار  ارزش  و 
میلیارد دالر است. این آمار و ارقام به چه معناست؟ 
اخیر  سال های  فاصله  در  که  معناست  این  به 
اتفاقات بسیار مهمی افتاده و در فاصله سال های 
برابر  کارکنان 10  تعداد  نسبت  تا 2010،   1990
کاهش پیدا کرده است. شما اگر در آن سال ها وارد 
یک بانک می شدید، می دیدید که 30 نفر در بانک 
در حال کار کردن هستند؛ اما هم اکنون انجام تمام 
چک،  صدور  یا  چک  وصول  جمله  از  بانکی  امور 
انجام  قابل  به راحتی   ATM دستگاه های  توسط 

شـرکت  سـه   ،1990 سـال  در 
 ۲ آمریـکا  در  صنعتـی  تولیدکننـده 
حدود میلیـون و ۱۰۰ هزار نفر پرسـنل 
داشـته اند. این هـا بیشـتر شـرکت های 
تولیدکننده لوازم منـزل و اتومبیل بودند 
کـه دارای ۳۶ میلیارد دالر ارزش بازار و 
۲۵۰ میلیـارد دالر فروش بودند. زمانی 
کـه ایـن آمـار را بـا آمـار سـال ۲۰۱۰ 
مقایسـه می کنیـم می بینیـم کـه سـه 
شـرکت تولیدکننده صنعتـی، هم اکنون 
جـای خود را به سـه شـرکت مهـم آی 
تـی در دنیـا داده اند. این سـه شـرکت 
آی تـی در کل تنهـا حـدود ۱۳۷ هـزار 
نفر کارکـن دارند. این بدین معناسـت 
کـه تعـداد کارکنـان از ۲ میلیـون نفـر 
بـه ۱۳۷ هـزار نفـر کاهش پیـدا کرده 
اسـت. ایـن همـان مسـئله اتوماسـیون 
اسـت. این سـه شـرکت بر روی هم در 
سـال 2010، ۲۴۷ میلیارد دالر درآمد 
دارنـد و ارزش بـازار این شـرکت ها نیز 
۹ تریلیـون و ۱۰۰ میلیـارد دالر اسـت. 
ایـن آمـار و ارقـام به چه معناسـت؟ به 
این معناسـت کـه در فاصله سـال های 
اخیر اتفاقات بسـیار مهمی افتـاده و در 
تـا 2010،  فاصلـه سـال های 1990 
نسـبت تعداد کارکنان 10 برابر کاهش 

پیـدا کرده اسـت.

است. بدین ترتیب و بر اساس تجربه دقیق شخصی 
تنها ۴۵ ثانیه طول می کشد تا یک چک را تحویل 
ماشین ATM دهید و ماشین به شما اعالم خواهد 
کرد که آیا چک معتبر است یا خیر و از شما خواهد 
پرسید که آیا پول چک را می خواهید یا این مبلغ به 
حساب شما واریز شود و شما باید پاسخ مقتضی به 
سوال را بدهید. تمام این فرآیند در طول ۴۵ ثانیه 
انجام می گیرد. حال شما می توانید این فرایند را با 
آنچه در سیستم بانکی ما اتفاق می افتد، مقایسه 
نمایید؛ بنابراین مسئله ما مسئله زمان است. شاید 
بتوانیم این بخش را بدین صورت خالصه نماییم که 
امروز اشتباه کردم هزینه بسیار بیشتری نسبت به 

۲۰ سال پیش دارد.
هفته  سه  دو  هر  که  می کنم  سعی  معموال  من 
سایت  یا  تلگرام  کانال  برای  یادداشتی  یک بار 
این  روی  می کردم  فکر  روز  چند  این  در  بنویسم. 
موضوع کار کنم این موضوع عبارت است از اینکه 
چرا اشتباهات ما زیاد است؟ ما نباید تصور کنیم که 
سایر کشورها اشتباه نمی کنند. سوئیس هم اشتباه 
هم  آمریکا  می کند،  اشتباه  هم  آلمان  می کند، 
اشتباه می کند اما مسئله اینجاست که در برخی 
موارد کیفیت اشتباهات ما بسیار تعیین کننده تر 
است. مسئله این است که چه کار بایستی بکنیم 
به عنوان  گردد.  ایجاد  تغییر  جامعه  سطح  در  که 
مثال این فکر را در جامعه به وجود بیاوریم که بدون 
بدون  و  کرد  رشد  نمی توان  بین المللی  ارتباطات 
پیدا  تحول  نمی توان  از محیط جهانی،  یادگیری 

کرد.
وقوع  به  تاریخ  این  به  تا  صنعتی  انقالب  چهار 
پیوسته است. اولین انقالب صنعتی مربوط به سال 
۱۷۸۴ است و این انقالب عبارت است از انقالب 
به  صنعتی  دوم  انقالب  مکانیکی.  تولید  و  بخار 
تقریبًا حدود یک  یعنی  بازمی گردد؛  سال ۱۸۷۰ 

تولید  انقالب  به  اول  انقالب صنعتی  از  بعد  قرن 
صنعتی می رسیم. انقالب سوم صنعتی موسوم به 
انقالب کامپیوتر در سال ۱۹۶۹ به وقوع پیوست. 
اداری  معنای  به  کامپیوتر  تنها  نه  انقالب  این  در 
کلمه، بلکه کامپیوترهای شخصی و پی سی هم 
چهارم  انقالب   ۲۰۰۰ سال  در  اما  است؛  مدنظر 
ارتباط  در  من  مباحث  عمده  داد.  روی  صنعتی 
این  بود.  خواهد  صنعتی  چهارم  انقالب  این  با 
انقالب صنعتی، دو تیتر اساسی دارد یکی AI و 
یا  اینتلیجنس  آرتیفیشال  یعنی   IT. AI دیگری 
هوش مصنوعی. هم اکنون در دنیا انسان ها دیگر 
خطاها را تشخیص نمی دهند بلکه این سیستم ها 
هستند که خطاها را تشخیص می دهند. بزرگ ترین 
تحول فکری که باید در کشور ما یه وقوع پیوند این 
است که ما باید از مدیریت فردی بر روی مدیریت 
سیستمی منتقل می شویم. هنوز در کشور ما فرد 
مهم است. هنوز در هنگام مراجعه به ادارات، برای 
پیشبرد کار به من توصیه می شود که مثاًل با فالن 
فرد مالقات نمایم؛ اما هر زمان در هنگام مراجعه 
به من پاسخ دادند که اجازه بدهید ببینیم نرم افزار 
چه پاسخی برای خواسته شما دارد، آن موقع است 
که می توان گفت کشور وارد انقالب صنعتی چهارم 
شده است. البته ۱۷ سال از وقوع انقالب صنعتی 
چهارم گذشته است ولی ما هنوز این انقالب را در 
مدیریت های  به  ما  نکرده ایم.  تجربه  خود  کشور 
فردی عادت کرده ایم. چرا؟ چون فرد در کشور ما 
این  جدید  دنیای  در  دارد.  زیادی  بسیار  قداست 
سیستم است که قداست دارد نه فرد. در بعضی 
انقالب چهارم  البته تحوالتی در راستای  از جاها 
صنعتی در کشور افتاده است. وقتی که در اتوبان 
را  نرم افزاری پالک شما  در حال حرکت هستید، 
معاینه  سوابق  با  را  پالک  شماره  و  می کنند  ثبت 
فنی مطابقت می دهد. اگر شما معاینه فنی داشته 

باشید، مشکلی وجود ندارد ولی اگر معاینه فنی 
جریمه  تومان  هزار  بالفاصله ۸۰  باشید،  نداشته 
می شوید. این نرم افزار به صورت هوشمند، چنانچه 
در طی ۳۰ روز آینده نیز اقدام به پرداخت جریمه 
خود نکنید، باز هم به اندازه ۸۰ هزار تومان شما را 
جریمه خواهد کرد. در این میان نه پلیس نقشی 
دارد و نه کسی در خیابان و هنگام رانندگی با شما 
صحبت خواهد کرد و نه نامه یا اخطاریه ای به درب 
منزل شما ارسال می شود. فقط هنگامی که شما 
آنجا  باشید،  را داشته  قصد فروش خودروی خود 
سوابق خالفی شما خود را نشان خواهند داد. حال 
شما فکر کنید که حکمرانی یک کشور بدین صورت 

باشد.
صنعتی  چهارم  انقالب  این  ویژگی های  اما 
چیست؟ ویژگی های اصلی این انقالب با تغییر در 
دیدگاه ها و دانش در جامعه و در حاکمیت ارتباط 
دولت ها  دنیای  امروز  دنیای  که  است  این  دارد. 
وقتی  شبکه هاست.  دنیای  امروز،  دنیای  نیست. 
که تلویزیون ایران را راس ساعت 9 باز می کنید، در 
رابطه با مسائل دولت ها و شخصیت های سیاسی در 
دنیا به ما اطالعات می دهد و همین طور در ارتباط 
با درگیری هایی که در دنیا وجود دارد. در حالی که 
اگر کشوری بخواهد پیشرفت کنند، می بایستی به 
سراغ شبکه ها برود؛ اما منظور از شبکه ها چیست؟ 
از  شما  مرکل،  خانم  که  پرسیدند  مرکل  خانم  از 
کارهایی که ترامپ انجام می دهد، ناراحت نیستید؟ 
ایشان پاسخ دادند ما مواضع خود را به تدریج اعالم 
خواهیم کرد اما آلمان بیش از اینکه اهمیتی به این 
به  بدهد،  آمریکا کیست  رئیس جمهور  مسئله که 
صنعت، به دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، به فروش 
چون  دارد.  توجه  آمریکا  صنعت  و  سهام  خرید  و 
ما با آن ها در حال کار کردن هستیم نه با روسای 
اهمیت  و  می روند  و  می آیند  که  آمریکا  جمهور 
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زیادی ندارند. سیستم ما با یک شبکه ۳۳۰ میلیون 
یک  ساالنه  ما  هستیم.  کردن  کار  حال  در  نفری 
که  آن شبکه  فروشیم.  می  آمریکا  در  بنز  میلیون 
بنز را خریداری می کند، برای ما اهمیت دارد. من 
به عنوان صدراعظم متمرکز می شوم تا به چه ترتیبی 
این شبکه ها را حفظ کنم و گسترش دهم. یک بار، 
رئیس لوفتانزا در یک جایی سخنرانی می کرد. در 
نیم  و  هفت  »هم اکنون  می گفت  سخنرانی  طی 
میلیارد نفر در دنیا زندگی می کنند؛ اما فقط یک 
شرکت  در  ما  شده اند.  هواپیما  سوار  نفر  میلیارد 
خود به طور مستمر در حال فکر و بررسی هستیم 
که چه کاری انجام دهیم که این یک میلیارد نفر را 
به یک و نیم میلیارد نفر افزایش دهیم و از بین این 
نیم میلیارد نفر که به تعداد افرادی که پرواز می کنند 
افزوده شده، بتوانیم ۱۰% را به خود جذب نماییم 
و کار خود را گسترش دهیم؟«. منظور من از فکر 
کردن، چنین فرآیندی است. چنین رویکردی باعث 
می شود که شرکت لوفتانزا بیشتر آموزش ارائه کند، 
جهانی  صحنه  در  بیشتر  و  بخرد  هواپیما  بیشتر 
بازاریابی کنند و کار و فعالیت ایجاد نماید. در دنیا 
به شبکه ها مهم هستند. امروز ما در دنیایی زندگی 
می کنیم که دولت ها در اختیار شبکه ها هستند و 
باید  کنیم  پیشرفت  بخواهیم  ما  اگر  بالعکس.  نه 
ببینیم که این شبکه ها در آسیا و اروپا و در جاهای 
دیگر چه چیزهایی هستند. به عنوان مثال بایستی 
ببینیم بخش خصوصی در ایران، چگونه می تواند 
از این ۶۶۰ میلیون نفر عضو کشورهای آسه آن، 
با از این یک میلیارد نفر جمعیت چینی یا ۳۰۰ 
مصرف  دارد  که  هند  متوسط  طبقه  نفر  میلیون 
می کند، بتوانیم استفاده کنیم؟ آیا ما چنین فکری 
در ذهن خود داریم؟ شما ممکن است پرسید که آیا 
فکر و ذکر یک کشور فقط باید اقتصاد باشد؟ که ما 
فقط همه به دنبال شبکه های فروش، خرید سهام، 
تولید و تحقیقات برویم؟ مگر ما فقط به خاطر این ها 
داریم زندگی می کنیم؟ جواب این سوال شاید این 
باشد که اگر ملتی توانست ثروت تولید کند، خواهد 
توانست به کارهای غیراقتصادی خود هم برسد. ما 
ایرانی ها، سزاوار هستیم که نقشی در این منطقه 
این  بگیریم.  مهمی  تصمیم  باید  ولی  کنیم  ایفا 
تصمیم مهم عبارت است از اینکه آیا ما می خواهیم 
نقش ما در این منطقه آیا یک نقش سیاسی باشد یا 
یک نقش اقتصادی و تجاری؟ باید تصمیم بگیریم 
ایران  نام  که  زمانی  کشورها  سایر  شهروندان  که 
ذهنشان  به  ایرانی  کاالهای  بیشتر  می شنوند،  را 

متبادر می شود یا سخت افزار نظامی ایران؟
پدر  بودم  یادم می آید وقتی که خیلی کوچک   
مادر من در شرکت تولید دارو کار می کرد و کاالهای 
تولید دارو در کشورهای عربی خلیج فارس و فروش 
ایرانی آن داروها و بنگاه های  می رفت. هنوز برند 
ایرانی در ذهن شهروندان کشورهای عربی که ۶۰ 
و ۷۰ سال سن دارند باقی مانده است. یک کشور 
را باید به چه چیز آن شناخت؟ به بنگاه هایش یا به 
به شما کلمه کره  سخت افزارش؟ االن من وقتی 
جنوبی را می گویند، شما کره جنوبی را با چه چیزی 
می شناسید؟ شما آن را با سامسونگ می شناسید 
یا با ال جی. این همان شبکه است. حاکمیت ها 

فکر می کنند، سیاست گذاری می کنند و تصمیم 
می گیرند. برای چه چیزی؟ برای این که بنگاه ها 
بتوانند فعالیت و رشد کنند. برای همین است که 
حرف های  بخواهیم  اینکه  از  دور  به  ما  میگویند 
سیاسی بزنیم یا انگیزه های سیاسی داشته باشی 

تصور می کنم آنچه
من تصور می کنم چیزی که در کشور ما جای آن 
خالی است، دانش است. دانش کم است. فهم ما از 
جهان تقریبا متعلق به ۵۵ سال گذشته است. حتی 
تیمی در قالب دولت یازدهم بر سر کار است و اگر 
چه ممکن است با تیم سابق به لحاظ تحصیالت 
هم  تیم  این  من  اعتقاد  به  اما  باشند،  متفاوت 
حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال از تحوالت دانشی جهان و 
اینکه درنیا چه اتفاقی می افتد، عقب هستند. چین 
به دو شرکت ایرباس و بوئینگ پیشنهاد داشت داده 
که در ساخت هواپیماهای جدید در این شرکت ها 
سرمایه گذاری نماید و در جاهایی که شرکت های 
می نمایند،  را  هزینه  بیشترین  ایرباس  و  بوئینگ 
سرمایه گذاری و تولید قطعات پرهزینه را به چین 
انتقال دهد تا این کشور هم در ساخت هواپیماهای 
جدید نقشی عهده دار شود و بدین ترتیب با این دو 
شرکت شراکت نماید. اصال جای این نوع نگاه به 
صنعت و به همکاری با دنیا و به جوینت ونچر در 

راهروهای قدرت کشور ما جای خالی است.
اصال ما به دنیا به این ترتیب نگاه نمی کنیم. این 
همه دانشگاه های خوب در ایران وجود دارند. این 
همه مهندسین برجسته در این کشور وجود دارند. 
است.  خفته  مملکت  این  در  استعداد  همه  این 
اگر تمام این ها وارد آن شبکه های جهانی شوند، 
در  باید  چرا  می کنند.  پیدا  بسیاری  فرصت های 
کشورهای عربی خلیج فارس، یک و نیم میلیون نفر 
مهندس کار کنند؟ یک و نیم میلیون نفر مهندس 
هندی از کویت تا عمان در حال کار کردن هستند. 
داشتیم،  خود  همسایگان  با  عادی  روابط  ما  اگر 
چه  می توانیم  ایرانی ها  ما  که  کرد  تصور  می توان 
ثروت عظیمی در این کشور جمع کنیم. آمار نشان 
می دهد که کشور کوچکی مانند سنگاپور که اندازه 
پنج  آن  جمعیت  و  تهران  شهر  اندازه  با  برابر  آن 
میلیون نفر است؛ سه و نیم میلیون نفر سنگاپوری 
و یک و نیم میلیون نفر خارجی که جزو بهترین های 
صنعت آی تی هستند. سنگاپور در سال ۲۰۱۶ 
با 5 میلیون نفر جمعیت، ۶۵ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی جذب کرده است. کشور ما با این جمعیت 
و با این مساحت و با این تاریخ و با این استعداد، 
تنها ۸۰۰ میلیون دالر توانسته جذب کنند و بخش 
عمده ای از این مبلغ هم در قراردادهای فی مابین 
مسئله،  این  است.  شده  محقق  معلق  به صورت 
مسئله دانش است. سنگاپور چه کاری انجام داده 
است؟ سنگاپور برای این سه میلیون نفر برای ۸۰ 
سال آینده ثروت تولید کرده و نگرانی از آینده ندارد. 
از  سنگاپور  سران  کشور  این  کوچکی  به  توجه  با 
سازمان ملل مجوزهای دریافت کردند تا خاک خود 
را افزایش دهند و در طی سالیان گذشته بر خاک 
خود افزوده اند. این نشان می دهد که در آن کشور 
یک عده در حال فکر کردن هستند. اگر من و شما 
فقط دو تا نیم روز فقط برای فکر کردن اختصاص 

کشـور  کـه  می دهـد  نشـان  آمـار 
کوچکی مانند سـنگاپور که انـدازه آن 
برابـر بـا اندازه شـهر تهـران و جمعیت 
و  سـه  اسـت؛  نفـر  میلیـون  پنـج  آن 
نیـم میلیـون نفـر سـنگاپوری و یـک 
و نیـم میلیـون نفـر خارجـی کـه جـزو 
بهترین هـای صنعـت آی تـی هسـتند. 
سـنگاپور در سـال ۲۰۱۶ بـا 5 میلیون 
نفـر جمعیت، ۶۵ میلیارد دالر سـرمایه 
خارجـی جـذب کـرده اسـت. کشـور 
مـا بـا ایـن جمعیت و بـا این مسـاحت 
و بـا ایـن تاریـخ و با این اسـتعداد، تنها 
۸۰۰ میلیون دالر توانسـته جذب کنند 
و بخـش عمـده ای از ایـن مبلـغ هم در 
قراردادهـای فی مابین به صـورت معلق 
محقق شـده اسـت. این مسئله، مسئله 
دانش است. سـنگاپور چه کاری انجام 
داده اسـت؟ سـنگاپور بـرای ایـن سـه 
میلیون نفر بـرای ۸۰ سـال آینده ثروت 
تولیـد کـرده و نگرانـی از آینـده ندارد. 
بـا توجـه به کوچکی این کشـور سـران 
سـنگاپور از سـازمان ملـل مجوزهـای 
را  خـود  خـاک  تـا  کردنـد  دریافـت 
افزایش دهند و در طی سـالیان گذشته 
بـر خـاک خـود افزوده انـد. این نشـان 
می دهد که در آن کشـور یـک عده در 

حـال فکـر کردن هسـتند.

فکر  زوایای جدید رشد کردن  به  بتوانیم  تا  دهیم 
کنیم، بسیاری از امور دستخوش تحول خواهد شد. 
درست است که مغز یک اسفنج یک نیم کیلویی و 
به  دقیق  به صورت  هم  شناختی  مطالعات  حتی 
کارکرد این قسمت از بدن انسان پی نبرده اند، اما 
این قسمت توانایی ایجاد شگفتی هایی را دارد که 
این  به طور ی که هم اکنون  غیرقابل تصور است. 
ظرفیت وجود دارد که در مدیترانه کشتی یک کشور 
خارجی بتوانند صحبت این جلسه ما را ضبط کند. 
این نشان می دهد که دنیا چقدر پیچیده است و 

امکان متحول شدن بیشتر را هم در آینده دارد.
افتاده است در زمینه  اتفاقی که در دنیا  اولین 
دنیای شبکه هاست. اگر شبکه آی تی ما به شبکه 
آی تی کشورهای دیگر وصل شود، امور دستخوش 
تحوالت بسیار عظیمی خواهد شد. مثالی در این 
ظاهر  باشد.  گویا  بسیار  شاید  که  می زنم  ارتباط 
مسائل در برخی موارد سیاسی و نظامی است اما 
این مسائل در دنیای امروز باطنی مرتبط با آی تی 
دارند. حتما اطالع دارید که حدود هفت هشت ماه 
پیش اولین سفر خارجی ترامپ به مقصد عربستان 
سعودی انجام گرفت. در جزیان این سفر، آمریکا 
 ۴۷۰ ارزش  به  تسلیحاتی  قراردادی  عربستان  با 
میلیارد دالر امضا کرد. از این قرارداد ۴۷۰ میلیارد 
دالری، برای ۱۰ سال آینده فاکت هایی استخراج 
می شود که من از طریق صحبت با سایر دوستان 
در سایر دانشگاه ها و مشارکت و همفکری با آن ها 
به دست آورده ام. می گویند که حدود ۱۰۰ میلیارد 
آی  به  مربوط  هزینه های  صرف  مبلغ  این  از  دالر 
تی خواهد شد. چون هم اکنون تولید تسلیحات، 
در  دیگر  کشورهای  به  نسبت  کشور  یک  برتری 
ساخت  برای  مثال  به عنوان  است.  تی  آی  زمینه 
در  ردیابی  سیستم های  پیچیده ترین  تانک،  یک 
داخل تانک تعبیه می شود. در داخل تانک یک فرد 
نظامی قرار می گیرد و در کنار او یک فرد متخصص 
تکنولوژی و آی تی در زمینه نظامی نشسته است 
که اصاًل کار نظامی هم انجام نمی دهد. این فرد 
صرفًا توصیف می کنند که تا ده مایلی چه چیزهایی 
نمی توانند  چینی ها  را  تانک  این  می شود.  دیده 
بسازند، این تانک را هنوز روسیه نمی تواند بسازد 
اما آمریکا تانکی می سازد که وقتی دو نفر در داخل 
مشاهده  قابل  اطراف  محیط  تمام  دادند  قرار  آن 
است. این ۱۰۰ میلیارد دالر که صرف هزینه های 
مرتبط با آی تی می شود، بدین معناست که آمریکا 
پول کشورهای ثروتمند همانند برخی کشورهای 
را  دارند  باالیی  ارزی  که ذخایر  حوزه خلیج فارس 
به داخل کشور خود تزریق می نماید تا شرکت های 
تسلیحاتی  شرکت های  با  همکاری  با  آمریکایی 
که  اتفاقی  کنند.  کار  جدید  نرم افزارهای  روی  بر 
صنعت  تمام  که  است  این  میافتد،  میان  این  در 
آی تی آمریکا چند درجه رشد می کنند. این یک 
استراتژی آی تی است که به آن در اصطالح برتری 
دوچرخه  دیگر  که  آمریکا  میگویند.  تکنولوژیکی 
لباسشویی  ماشین  دیگر  که  آمریکا  نمی سازد. 
آمریکا  برتری  نمی کنند.  تولید  کفش  نمی سازد. 
در آی تی و تسلیحات و بانکداری است. فقط در 
سال ۲۰۱۶ شرکت های آمریکایی 70 میلیارد دالر 

امنیت سیستم های  یا  نرم افزار سایبر سکیوریتی 
کامپیوتری فروخته اند.

هند برای اینکه رشد کند، بنگلور در جنوب هند 
آی  شرکت های  به  است  هند  تی  آی  مرکز  که  را 
رژیم  آمریکا، چون  نموده است.  آمریکا وصل  تی 
صهیونیستی از نظر آی تی بسیار پیشرفته است 
خود  پهپادهای  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  و 
را از این کشور خریداری می کنند، بخشی از این 
دریافت  اعراب  از  آمریکایی ها  که  تسلیحات  پول 
می کنند، به صورت جوینت ونچر در بین کشورهای 
آمریکایی و رژیم صهیونیستی توزیع می شود. اگر 
بیاندازیم، واژه ای  به کل این مسئله نگاهی کلی 
به اسم سینوپتیک برای توصیف وضعیت بایستی 
به کار گرفته شود. این واژه در علم رفتار سازمانی 
مورد استفاده قرار می گیرد. این واژه بدین معنی 
است که چه مهارت هایی الزم است تا اینکه وقتی 
می خواهیم موضوعی را بفهمیم بتوانیم جامعیت 
آن موضوع و کل مسائل مربوط به آن را با هم ببینیم 
بحث  کنیم،  تالش  را.  آن  از  کسری  یک  فقط  نه 
کنیم، طوفان مغزی کنیم، دیالوگ کنیم تا اینکه 
سینوپتیک را ببینیم. در ظاهر قضیه این طور در 
اخبار گفته می شود که آمریکا با عربستان قرارداد 
تسلیحاتی بسته است اما اصل قضیه این است که 
آمریکا به دنبال پول است در هر جایی که پول وجود 
داشته باشد تا این پول ها را به عنوان سرمایه گذاری 
بتوانند  آمریکا  تا  در صنعت آی تی استفاده کند 
به قدرت های دیگر آی تی در دنیا  را  برتری خود 
حفظ کند. این کار را به عنوان مثال چین نمی تواند 

انجام دهد و سنگاپور نیز نمی تواند.
الزم است ما در دنیا شبکه های صنعتی درست 
کنیم، شبکه های علمی درست کنیم شبکه های 
درست  فکری  شبکه های  کنیم؛  درست  تی  آی 
کنیم. هرکسی در هر کار و حرفه ای نیازمند یک 
شبکه بین المللی است. یک بار در اجالس داووس، 
از  جمعی  برای  مودی،  آقای  هند  نخست وزیر 
جمالتی  از  یکی  می کرد.  صحبت  دانشگاهیان 
که گفت این بود که می دانید هند از کی شروع به 
اوج گرفتن در اقتصاد کرده است؟ هند سال ها به 
دنبال این بوده است که از روس ها صنعت بیاموزیم 
بود. وی  به شوروی  متعلق  ما  نظامی  الگوهای  و 
در ادامه گفت زمانی که ما تصمیم گرفتیم قواعد 
شروع  ما  گرفتن  اوج  زمان  بپذیرفتیم  را  جهانی 
شد؛ یعنی ما به دنیا گفتیم ما با شما اصطکاک 
این  در  و  بیاموزیم  می خواهیم  و  نداریم  سیاسی 
افتاده  راه  به  پیش  سال   ۳۰۰ که  بشری  تمدن 
است، سهم داشته باشیم. تمدنی که دیگر صرفا 
متعلق به پاریس و لندن و نیویورک نیست و یک 
امر جهانی است. االن اگر شما به سنگاپور بروید، 
احساس نمی کنید که در آسیا هستید، احساس 
می کنید در هامبورگ هستید. اگر شما به شانگهای 
سفر کنید، فکر خواهید کرد که در لندن هستید. 
دانش  است.  تغییرات  نشان دهنده  همه  این ها 
را  جهان  ما  است.  پیش  سال  چهل  به  مربوط  ما 
ترتیب  بدین  جهان  االن  اما  می بینیم  سیاسی 
نیست. چینی ها هم همین کار را انجام دادند. هم 
چینی ها و هم هندی ها وقتی که گفتند که این نظم 

داووس،  اجـالس  در  بـار  یـک   
نخسـت وزیر هنـد آقـای مـودی، برای 
جمعی از دانشگاهیان صحبت می کرد. 
یکـی از جمالتـی که گفت ایـن بود که 
می دانیـد هنـد از کـی شـروع بـه اوج 
گرفتـن در اقتصـاد کـرده اسـت؟ هند 
سـال ها بـه دنبـال ایـن بوده اسـت که 
از روس هـا صنعت بیاموزیـم و الگوهای 
نظامـی مـا متعلق به شـوروی بـود. وی 
در ادامـه گفـت زمانـی که مـا تصمیم 
بپذیرفتیـم  را  گرفتیـم قواعـد جهانـی 
زمـان اوج گرفتن ما شـروع شـد؛ یعنی 
مـا به دنیـا گفتیم ما با شـما اصطکاک 
سیاسـی نداریم و می خواهیـم بیاموزیم 
و در ایـن تمدن بشـری که ۳۰۰ سـال 
پیش به راه افتاده اسـت، سـهم داشـته 
باشـیم. تمدنـی که دیگـر صرفا متعلق 
بـه پاریـس و لندن و نیویورک نیسـت و 

یک امـر جهانی اسـت.

7475



کارایی . شماره  38-39  . دی و بهمن  1396 کارایی . شماره  38-39  . دی و بهمن  1396

اقتصادی،  قواعد  است؛  قواعدی  دارای  جهانی 
فواید بانکی، قواعد سیاسی و قواعد دریایی که ما 
آن ها را مورد پذیرش قرار می دهیم و از طریق آن ها 
به همکاری می نماییم. تصور کنید  با دنیا شروع 
که من و شما االن در زیمبابوه زندگی می کردیم، 
ما نمی توانستیم صحبت از انقالب صنعتی چهارم 
بین الملل  نظام  این  باشیم که در  امیدوار  و  کنیم 
نقشی را عهده دار شویم چون آن ها فاقد استعداد 
این  واجد  ما  اما  هستند  نیاز  مورد  ظرفیت های  و 
کشوری  ایران  هستیم.  ظرفیت ها  و  استعدادها 
است که در دنیا فقط ۱۲ کشور واجد ویژگی هستند 
»عمق  از  است  عبارت  آن  و  دارد  کشور  این  که 
استراتژیک«. عمق استراتژیک یعنی کشور دارای 
باشد  قرار  اگر  است.  توجهی  قابل  طول  و  ارض 
تحول  این  استوانه  شود،  حل  کشور  این  مسائل 
در  محیط زیست  موضوع  حتی  است.  تکنولوژی 
ایران، موضوع تکنولوژیکی است. هم اکنون طبق 
تحقیقات انجام گرفته و آمارهای ارائه شده، در طی 
یکی دو دهه اخیر به خاطر مسائل محیط زیستی، 
کشور  شمال  سمت  به  کشور  جنوب  از  مهاجرت 
شروع شده است. اگر ما در اتاق های فکر ننشینیم 
و به آینده ایران فکر نکنیم، خواهیم دید که در سال 
۱۴۳0 ایران از سکنه خالی شده است و جمعیتی 
حدود 110 تا 120 میلیون نفر در شمال و در شمال 
موضوع  به  خود  این  و  شده  متمرکز  کشور  غرب 
امنیت ملی تبدیل می شود. کشورها سعی می کنند 
که قسمت های مختلف سرزمین خود را پر کنند 
برای اینکه مشکلی برای امنیت ملی آن ها پیش 
نیاید. این موضوع، نه سیاسی و عقیدتی است و نه 
ایدئولوژیک بلکه موضوعی مرتبط با فناوری است 
و با برنامه ریزی و کارهایی که الزم است در آینده 

صورت گیرد، ارتباط دارد.
 مسئله بعدی که در دنیا در حال اتفاق افتادن 
توجه  با  می شود  پیش بینی  که  است  این  است، 
آتی  پیشرفت های صورت گرفته، در سال های  به 

زندگی  سال   ۹۵ تا   ۹۰ بتوانند  احتمااًل  انسان 
کند. این امر دقیقا از نتایج انقالب صنعتی چهارم 
است که انسان به واسطه آن توانسته است آگاهی 
پیدا  خود  سالمتی  و  جسم  به  نسبت  بیشتری 
طریق  از  است.  تکنولوژی  در  امر  ریشه این  کند. 
بهبود  را  خود  تغذیه  انسان  که  است  تکنولوژی 
می بخشند و شاخص های زندگی را ارتقا می دهند. 
هم  است  رشد  حال  در  به شدت  پزشکی  صنعت 
در بخش های تغذیه و هم در بخش های درمانی. 

ریشه این رشد هم در بخش آی تی است.
 مسئله بعدی این است که در دنیا موضوع هویت 
و ایدئولوژی نیز تحت تاثیر تکنولوژی قرار می گیرد. 
در این رابطه مثالی می زنم. حدود چهار پنج شش 
ماه پیش آقای خسروشاهی رئیس شرکت اوبر شد. 
برای کسب این سمت کسی از ایشان نپرسید که 
آقای خسروشاهی شما متولد تهران هستید، شما 
لهجه  با  انگلیسی  زبان  شما  دارید،  ریشه ایرانی 
این سمت  برای  و ممکن است  صحبت می کنید 
وجود  کاندیدا   4 ریاست  برای  نباشید.  مناسب 
باتجربه تر  دلیل  به  خسروشاهی  آقای  که  داشت 
بودن انتخاب شد. مبنای انتخاب تجربه آن فرد در 
کسب وکارهای گذشته و موفقیت در آن ها بود که 
نشان می داد این فرد دارای توان فکری بیشتری 
شبکه های  که  است  داشته  را  توان  این  و  است 
بهتری را تشکیل دهد. بر اساس استدالل شرکت 
اوبر، اگر قرار است این شرکت، 10 درصد رشد کند، 
این شخص بهتر می تواند چنین چیزی را محقق 
آقای  ببیند  که  ندارد  اهمیتی  آن ها  برای  نماید. 
خسروشاهی در کجا به دنیا آمده است، چه ریشه ای 
دارد و چه خصوصیاتی دارد. این ها هیچ کدام واجد 
اهمیت نیستند. مسئله هویت و مسئله ایدئولوژی 
در حال کم رنگ تر شدن است و این مسائل برای 
انتخاب افراد کارآمد، رتبه های پایین تری را به خود 
اختصاص می دهد. اگر روسیه را با چین مقایسه 
کنید. می بینید که چین می گویند که هویت من 

و دفاع از این هویت در ارتباط و تقارن مستقیم با 
باالتر  چین  ثروت  اگر  و  است  کشور  ثروت  میزان 
برود، هویت چینی نیز به خودی خود ارتقا خواهد 
یافت؛ اما شما روسیه را ببینید، روسیه برای هویت 
در حال خرج  برای قدرت خود همین طور  خود، 
کردن از جیب است و به ثروت ملی تکیه ندارد. این 
کشور ثروت تولید نمی کند. شما کدام بنگاه روسی 
را شنیده اید که در دنیا اعتبار داشته باشد. چین 
۴۸۲ میلیارد دالر به آمریکا صادرات دارد و از آمریکا 
۱۱۶ میلیارد دالر به چین صادر می شود. در رابطه با 
بانک ها، در سال ۲۰۱۶ از ۱۰ بانک برتر جهان ۴ تا 
چینی بوده اند. در سال ۲۰۰۴، این جایگاه متعلق 
به چهار بانک ژاپنی بود که همگی بیرون رفته اند و 
بانک های چینی جای آن ها را گرفته اند. این نشان 
می دهد که چین آمده برای اینکه در این جهان از 
امکانات بهره برداری کند، اولویت های را مشخص 
نموده است. بر این مینا چین گفته اگر من بخواهم 
به هویت و ایدئولوژی چینی اهمیت بدهم، این امر 
بایستی به موازات تولید ثروت باشد. اگر من ثروت 
تولید نکنم، نمی توانم هویت چینی را ارتقا دهم. 
هم اکنون ۱۰ هزار نفر استاد زبان چینی در آمریکا 
در حال تدریس زبان چینی هستند. بودائیسم و 
مکتب کنفوسیوس در آمریکا در حال پیدا کردن 
بزرگ ترین حامیان است می کنند یعنی دینی ست 
که نسبت به ادیان دیگر بیشترین افراد به طرف آن 
کاری  نوع  خاطر  به  چرا؟  می کنند.  پیدا  گرایش 
است که چینی در حال انجام آن هستند. چینی ها 
نباشند،  بلد  را  چیزی  اگر  که  هستند  مردمی 
به  می روند.  کار  آن  متخصصان  سراغ  به سرعت 
سراغ شرکت های فرانسوی، ایتالیایی، بریتانیایی 
جدید  فرودگاه های  اکثر  معماری  هم اکنون   ... و 
یعنی  این  داده اند  انجام  ایتالیایی ها  را  چینی ها 

چینی ها دارند از امکانات بهره برداری می کنند.

مقدمه:
پیشـرفت صنعتـی و ورود ماشـین آالت بـه عرصـه 
زندگی و پررنگ تر شـدن نقش تجهیزات و دستگاه ها 
در فرآیندهـای کاری و افزایـش تعامـل انسـان ها بـا 
اجـزای محیط های صنعتی و سـازمان ها، مخاطرات 
جدیـدی را در رابطـه بـا موضوعـات سـالمت، ایمنی 
اسـت.  داده  قـرار  بشـر  روی  پیـش  بهداشـت  و 
به طوری کـه تنها رعایت قوانین قدیمـی موجود برای 
رهایـی از ایـن چالش ها کافـی به نظر نمی رسـد، لذا 
بـرای نجـات و اعتـالی سـازمان ها و صنایـع، نیـروی 
انسـانی، بقای محیط زیسـت و جلوگیری از خسارت 
وارده بـه تجهیـزات و تأسیسـات، مدیریـت یکپارچـه 
دغدغه هـای  تمامـی  بـه  دادن  خاتمـه  بـرای   HSE

موجـود پا بـه عرصـه نهاد.
و  ایمنـی، بهداشـت  بـه موضـوع  مـا  در فرهنـگ 
محیط زیسـت صرفـًا از دیـدگاه اقتصـادی نگریسـته 
و  دینـی  اعتقـادات  اسـاس  بـر  بلکـه  نمی شـود. 
تمـدن ایرانـی، رعایـت ایمنـی و بهداشـت و پرهیـز از 
خطـر از جملـه واجبـات محسـوب می شـود و حفـظ 
بـه  اسـت.  دینـی  و  ملـی  وظیفـه ای  محیط زیسـت 
تعبیـر کالم وحـی حفـظ جـان هـر فـرد بـا نجـات 
همـه انسـان ها برابر اسـت. )سـوره مائـده، آیـٔه 32(. 
انسـان ها مجـاز نیسـتند ایمنـی خـود و دیگـران را به 

خطـر بیندازنـد. )سـوره بقـره، آیـٔه 195(.
مدیریتـی  ابـزار  یـک   »HSE مدیریـت  »سیسـتم 
بـرای کنتـرل و بهبـود عملکـرد بهداشـت، ایمنـی 
توسـعه،  برنامه هـای  همـه  در  محیط زیسـت  و 
بـوده  سـازمانی  تشـکیالت  و  صنعتـی  پروژه هـای 
اسـت. به طوری کـه بـا ایجاد بسـتر فرهنگـی خالق و 
نگرشـی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و 
بهره گیری از سیسـتم آمـوزش کارآمـد، ممیزی های 

دوره ای و ارزیابـی می تـوان در راسـتای بـه حداقـل 
رسـاندن اثـرات نامطلوب صنعت بر محیـط و به صفر 
گام  کار،  از  ناشـی  آسـیب های  و  رسـاندن حـوادث 

بـردارد.
تغییـر  پایـه  بـر   ،HSE اسـاس سیسـتم مدیریـت
در  »پیشـگیرانه«  نگـرش  بـه  »واکنشـی«  نگـرش 
برنامه هـای کنترلـی حـوادث، اسـتوار اسـت. نحـوه 
مدیریـت برنامه هـای مرتبـط بـا کنتـرل حـوادث، بـا 
ایجـاد رونـدی سیسـتماتیک در وهلـه اول و توسـعٔه 
نگـرش پیشـگیرانه )Proactive( در مرحلـه بعـدی، 
صنایـع را به طرح و برنامه های بهبودیافته و اثربخش 

می کنـد. هدایـت 
الزم  آمادگـی  و  بینـش  بایـد  صنایـع  امـروزه 
و  ایمنـی  بهداشـت،  برنامه هـای  مدیریـت  بـرای 
باشـند  داشـته  یکپارچـه  به صـورت  محیط زیسـت 
چراکه نظام مدیریت یکپارچه در مسـیر دسـتیابی به 
اهـداف را کـه همانـا ایجـاد محیط هـای کاری بـدون 
حادثـه، بدون آسـیب و بدون آالینده زیسـت محیطی 
راسـتای  در  صنایـع  لـذا  می نمایـد.  کوتـاه  اسـت، 
اسـتفاده از معیارهـا و اسـتانداردهای معتبـر جهانی 
بایـد  و بـه روز نمـودن نظام هـای مدیریتـی همـواره 
پیشـگام بـوده و بر ایـن اسـاس از حداکثر تـوان خود 

بـرای ایجـاد محیط های کاری سـالم و توسـعه پایدار 
تـالش نماینـد.

بخش بهداشت
بخـش بهداشـت واحـد HSE، به عنـوان یکـی از 
بخش هـای اصلـی بـا هـدف حفـظ و ارتقـای سـطح 
بهداشـت،  می گردنـد.  ایجـاد  کارکنـان  سـالمت 
کارکنـان  تندرسـتی  و  هنـر حفـظ سـالمت  و  علـم 
اسـت. سـازمان بهداشـت جهانـی WHO، سـالمت 
)Health( را رفـاه کامـل جسـمی، روانـی، اجتماعـی 
و نـه فقـط نبـود بیمـاری می دانـد. علم بهداشـت در 
ایـران شـامل سـه شـاخه اصلـی بهداشـت محیـط، 
بهداشـت حرفـه ای و بهداشـت عمومـی می باشـد. 
بـه دلیل متنـوع بـودن حرفه های مختلـف و صنعتی 
نیـازی اساسـی  شـدن کشـور، بهداشـت حرفـه ای 
برای رسـیدن به توسـعه پایدار شـناخته شـده است؛ 
زیـرا ایـن نیروی انسـانی متخصص و سـالم اسـت که 
می تواند توسـعه پایـدار را تضمین کند و چنین امری 
میسـر نمی شـود مگر آنکه اجـرای ضوابط بهداشـت 
بخصوص بهداشـت حرفه ای در فرآیندهـای کاری در 

جامعـه نهادینه گـردد.
|* اهداف بخش بهداشت

بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فرآیندهای کاری

بهنازالسادات واعظ مدنی

کارشناس ارشد محیط زیست

صفحات سبز 7677
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- ارتقاء و حفظ باالترین درجه از سالمت جسمی، 
روحی، اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل.

- مراقبت از شـاغلینی که سـالمت آنان در معرض 
خطرات ناشـی از شـرایط کار است.

- مراقبت از شـاغلینی که عوامل زیان آور، سالمت 
آنـان را در محیط کار تهدید می کند.

اهم فعالیت های بخش سالمت و بهداشت
- شناسـایی عوامـل زیـان آور احتمالـی مؤثـر بـر 

کارکنـان. سـالمت 
- پایـش مسـتمر و سـالیانه عوامل زیـان آور محیط 

کار نظیـر عوامل شـیمیایی، فیزیکـی، ارگونومی.
عوامـل  بـا  مواجهـه  از  ناشـی  ریسـک  ارزیابـی   -

مرتبـط. اسـتانداردهای  بـا  مقایسـه  و  زیـان آور 
- حـذف و تعدیـل عوامـل زیـان آور خـارج از حدود 
تماس شـغلی از طریق اقدامات کنترلی )مهندسی،  

مدیریتی و وسـایل حفاظـت فردی( .
و  کنترلـی  اقدامـات  اثربخشـی  از  اطمینـان   -
بازنگـری دوره ای ریسـک های بهداشـت حرفـه ای.
- برگزاری دوره های آموزشـی تخصصـی در ارتباط 

با مباحث بهداشـت کار.
- پیگیری انجام تخصصی معاینات شغلی پرسنل 

از سوی سـازمان بهداشت و درمان.
- برگـزاری دوره هـای آموزشـی تخصصی به منظور 
و  کارشناسـان  دانـش  سـطح  به روزرسـانی  و  ارتقـاء 

مسـئولین بهداشـت صنعتی.
- برگـزاری دوره هـای مرتبـط بـا مباحث بهداشـت 
حرفـه ای به منظـور ارتقـاء سـطح دانـش کارکنـان در 
خصـوص آشـنایی بـا عـوارض مواجهـه بـا عوامـل 
زیـان آور محیـط کار و راهکارهای کنترلـی مورد نظر.
- ترویـج و ارتقـاء سـطح فرهنـگ بهداشـت محیط 
ملـی  مرتبـط  روزهـای  بزرگداشـت  طریـق  از  کار 
فیلم هـای  و  پوسـتر  و  کتـب  تهیـه  بین المللـی،  و 

آموزشـی.

بخش ایمنی
هر سـاله میلیون ها حادثه ناشـی از کار در دنیا رخ 
می دهـد کـه برخـی از ایـن حـوادث منجر به مـرگ و 
برخـی دیگـر موجـب از کار افتادگـی و آسـیب های 
ناتوان کننـده می گـردد کـه ممکن اسـت تـا مدت ها 

باقـی بماند.
 Unsafe( حوادث معمواًل ناشـی از شـرایط ناایمـن
 )Unsafe Act( ناایمـن  اعمـال  یـا  و   )Conditio
می باشـد. شـرایط ناایمـن عمومـًا بـه دلیـل طراحی 
نامناسـب فرآینـد و یـا تجهیـزات مـورد اسـتفاده و یـا 
شـرایط کار پرمخاطره بـروز می نماید و اعمال ناایمن 
غالبًا به دلیل فاکتورهای انسـانی و اشتباهات فردی 

ناشـی می گـردد.  )Human Error(
عواقـب  جانـی،  یـا  مالـی  خسـارات  به طورکلـی 
تشـکیل  را  صنعتـی  حـوادث  منفـی  پیامدهـای  و 
می دهنـد؛ بنابرایـن وقـوع حـوادث یا سـبب آسـیب 
دیـدن دسـتگاه ها، تجهیـزات، محصـوالت، فرآینـد 
تولیـد یـا محیـط کار می شـود و یـا منجـر بـه بـروز 
صدمـات غیـر قابل جبران جسـمی و جانـی خواهد 
گردیـد. پـس در حالت کلـی می توان اظهار داشـت؛ 
ایمنـی کار یعنـی تـالش بـرای جلوگیـری از آنچه که 
باعـث کاهـش میـزان محصول یـا نتیجـه کار و پایین 
آمـدن کیفیـت آن و هـدر رفتـن نیـرو و تالش هـای 

صـرف شـده در انجـام کار می گـردد.
امـروزه ایمنـی کار به صورت هـای مختلفـی چـون 
پیشـگیری از حـوادث یـا داشـتن سـطح قابـل قبول 

ریسـک های مختلـف موجـود در انجـام کار تعریـف 
است. شـده 

نکتـه ای کـه هیچ گاه نبایـد مورد غفلت قـرار گیرد، 
ماسـت؛  کمیـن  در  همـواره  خطـر  کـه  اسـت  ایـن 
بنابرایـن همـواره بایـد بـه فکـر کاهـش آسـیب های 
ناشـی از خطرات احتمالی باشـیم. این سـخن بدین 
معناسـت که حتی اگر ما تمام احتیاطات الزم را بکار 
ببندیم بازهم ممکن اسـت از ناحیه مسـائلی که دور 
از ذهـن ماسـت یـا به خاطـر اشـتباه و سـهل انگاری 
اگـر  حـال  شـویم.  مواجـه  خطراتـی  بـا  دیگـران، 
می خواهیـم خـود و دیگـران را از گزنـد ایـن خطـرات 
در امـان نگـه داریـم یا آثـار آن ها را بـه حداقل کاهش 
دهیـم، باید تمهیداتی را فراهم نماییم. در این راسـتا 

5 عامـل اصلـی در ایمنـی مطـرح می گـردد.

 اهم فعالیت های بخش ایمنی
در ایـن بخـش، فرآیندهای صنعتـی و فعالیت های 
شـغلی کارکنـان از دیـدگاه ایمنـی مـورد بررسـی و 
شناسـایی خطـر قـرار می گیـرد سـپس ریسـک های 
احتمالـی تعییـن و راهکارهای کنترلی و پیشـگیرانه 
موردنیـاز بـرای اجـرا، ارائـه می شـود. در ایـن راسـتا 
نظـارت  و  راهبـردی  برنامه ریـزی  سیاسـت گذاری، 
عالیـه بـر موضوعـات ایمنـی و آتش نشـانی بـا هدف 
کنترل ریسـک ها و نهایتًا کاهش حوادث، مسئولیت 
اصلـی اداره ایمنی می باشـد. از جملـه فعالیت های 
مهـم کـه در ایـن بخـش حائـز اهمیـت بـوده و بایـد 
مدنظـر مسـئولین ذی ربـط قرار گیـرد عبارت انـد از:

- جایگزینی
و  می نماینـد  خطـر  ایجـاد  کـه  منابعـی  حـذف 
جایگزینـی منابع کم خطـر به نوعی که بـر فرآیند کار 

نیـاورد. لطمـه ای وارد 
- محصور کردن

محدوده هـای  در  خطرسـاز  منابـع  دادن  قـرار 
بسـته ای کـه تعـداد افـراد در معـرض را بـه حداقـل 

یـا حـذف نمایـد. و  ممکـن رسـانده 
- ترمیم و بهبود

از طریـق اجـرای یـک سـری فعالیت هـای جانبـی 
در منابـع تولیـد آلودگـی، بـه نحـوی که میـزان آن ها 

کاهـش یابد.
- ایجاد فاصله و موانع.

- تهویه
- استفاده از وسایل حفاظت فردی.

- برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی تخصصـی آتـش 
شـرایط  در  واکنـش  مانورهـای  و  حریـق  اطفـاء  و 

اضطـراری.

بخش محیط زیست
ضـرورت حفاظـت محیط زیسـت در جهـان امـروز 
بـه موازات رشـد صنعـت و تکنولـوژی و به دنبـال آن، 
بـروز آلودگی هـا، اهمیت بیشـتری پیدا کرده اسـت. 
رشـد نامـوزون صنایـع کشـور در سـال های اخیـر و 
ادامه روند فعلی آن، اکوسیسـتم ها را به شـدت تحت 
تأثیـر قـرار داده و می دهـد. لـذا هدایـت فعالیت های 
صنعتـی به گونـه ای کـه کمتریـن آثـار زیان بـار را بـر 

محیط زیسـت داشـته باشـد ضروری اسـت.
در  منـدرج  اهـداف  تحقـق  به منظـور  همچنیـن 
برنامه های توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی 
جمهوری اسـالمی ایران در جهت نیل به شـکوفایی 
اقتصـاد کشـور، تمامی صنایـع و واحدهـای تولیدی 
حیـن اینکـه تمـام تـوان خـود را در جهـت افزایـش 
ظرفیت تولید و بهبود کیفیت فرآورده ها و محصوالت 
بـه بـکار ببرنـد؛ بایـد خـود را ملـزم بـه بهره گیـری از 
فناوری هـای روز و سـازگار بـا محیط زیسـت کـرده و 
همـواره جهـت دسـتیابی بـه اهـداف صنعت سـبز و 
پیشـگیری از ایجـاد و انتشـار آالینده هـا گام بردارند.

اهم فعالیت های بخش محیط زیست
- رسـاندن سـطح فضـای سـبز در کلیـه واحدهای 
صنعتـی و تولیـدی بـه اسـتانداردهای مـورد تائیـد 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و مدیریـت فضـای 

. سبز
- جلوگیـری از ورود پسـاب ها به محیط زیسـت و به 

حداقل رسـاندن ریخت وپـاش و آلودگی ها.
کاهـش  راسـتای  در  پسـماند  بهینـه  مدیریـت   -

بازیافـت. و  مبـدأ  از  تفکیـک  تولیـدی،  زائـدات 
- رعایـت اسـتانداردهای مربـوط بـه آالینده هـای 
آب، خـاک، هـوا و صـوت طبـق دسـتورالعمل های 

محیط زیسـت. حفاظـت  سـازمان 
- استفاده بهینه از مصرف سوخت و انرژی.

- طرح ریزی مقابله با شـرایط اضطـراری و حوادث 
زیست محیطی.

- ارتقـاء سـطح دانـش زیسـت محیطی کارکنـان و 
آشـنایی با دسـتاوردهای نوین در زمینه پیشـگیری، 

کنتـرل و رفـع آلودگی هـای محیط زیسـت.
اسـتقرار  بـا  مرتبـط  مسـائل  مهم تریـن  از  یکـی 
و  صنعتـی  واحدهـای  در   HSE مدیریـت  سیسـتم 
واحدهـای تولیـدی بحـث آمـوزش اسـت کـه در این 
راسـتا باید دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی 
 HSE به صـورت مسـتمر در زمینـه مسـائل مختلـف
برای پرسنل، مهندسین، تکنسین ها و کلیه اعضای 
گـروه کاری ایمنی، بهداشـت و محیط زیسـت برگزار 

گردد.

گسـترش  شـهری،  جمعیـت  فزاینـده  رشـد 
جدیـد،  شـهرک های  ایجـاد  بـا  تـوأم  شهرنشـینی 
افزایش سـطح رفاه، گسـترش تشـریفات و تجمالت 
مهـم  عوامـل  جملـه  از  شـهری  صنایـع  افزایـش  و 
افزایـش مصـرف آب در کالن شـهرهایی چـون تبریـز 
در  شـدید  افزایـش  ایـن  روزگار  بـد  از  می باشـند. 
مصـرف آب بـا تغییـرات اقلیمـی، گرمایـش جهانـی 
و افزایـش تبخیـر، ایجـاد دوره های خشـک، خشـک 
شـدن دریاچه هـا و تاالب هـا و افت شـدید سـطح آب 
زیرزمینـی مصـادف گردیـده اسـت. تبریـز شـهری 
بـا حـدود 2 میلیـون نفـر جمعیـت و حـدودا 1781 
کیلومترمربـع دارای آب و هـوای سـرد و نیمه خشـک 
بـا بـاد و سـوز دائمـی بـوده و میانگین سـالیانه بارش 
موردنیـاز  آب  می باشـد.  میلی متـر  تقریبـا 290  آن 
شـهر تبریـز از منابـع آب زیرزمینـی )شـامل چاه ها و 
قنوات( و آب های سـطحی )سـد نهنـد و خط انتقال 
آب رودخانـه زرینـه رود( تأمیـن می شـود. بـا توجـه به 
آمارهـای ارائـه شـده، در ایران مصـرف روزانـه هر فرد 
در حـدود 250 تا 300 لیتر می باشـد که طبق برنامه 
سـوم توسـعه الگـوی مصـرف آب، هـر فـرد می توانـد 
مصـرف  آب  لیتـر  شـبانه روز 150  متوسـط  به طـور 
کنـد. حتـی اگـر میـزان مصـرف هـر فـرد بـا رعایـت 
الگوی مصرف مصوب در برنامه سـوم توسـعه باشـد، 
تأمیـن آب شـهر تبریز بـا توجه به مقولـه تغییر اقلیم، 
گـرم شـدن کـره زمیـن، کاهـش بارش هـای جـوی و 

خشک سـالی های اخیـر غیرممکـن خواهـد بـود.
بنابراین به نظر می رسـد هم زمان با خشـک شـدن 
دریاچـه ارومیـه در سـال های آتی تأمیـن آب موردنیاز 
مردم شـهر با مشـکالتی مواجه خواهد شـد کـه لزوم 
برنامه ریـزی و اتخاذ تمهیدات گسـترده برای رفع این 
مشـکل را می طلبـد. از ایـن روی هـدف اساسـی از 
این نوشـتار بررسـی ضرورت اتخـاذ تمهیداتی جهت 

ارتقـا فرهنـگ  و  از مصـرف بی رویـه آب  جلوگیـری 
مصـرف آب در چنـد محـور به شـرح زیر می باشـد.

الـف. برگـزاری همایـش علمـی و تبلیغی یـک روزه 
ارتقـاء  و  اسـراف  از  جلوگیـری  راهکارهـای  بررسـی 
فرهنـگ مصـرف آب شـهروندان از طـرف سـازمان 

فرهنگـی هنـری شـهرداری کالن شـهر تبریـز
در قالـب ایـن برنامه می توان متخصصان و اسـاتید 
دانشـگاه های منطقـه شـمال غـرب  شناخته شـده 
کشـور را به عنـوان سـخنرانان کلیـدی بـه همایـش 
دعـوت نمـود تـا به صـورت علمـی نسـبت به بررسـی 
می توانـد  همایـش  گـردد.  اقـدام  موضـوع  ایـن 
به صـورت یـک روزه در نظـر گرفتـه شـود و همـکاری 
سـازمان های اسـتانی مرتبط با موضـوع از جمله آب 
منطقـه ای، آب و فاضـالب، سـازمان محیط زیسـت، 
سـازمان جهاد کشـاورزی، دانشـگاه های تبریـز، آزاد 
تبریـز و صنعتـی سـهند تبریز جلـب گـردد. همایش 
بایسـتی با هماهنگی صداوسـیمای اسـتان و شبکه 
تلویزیونـی سـهند تحـت پوشـش خبـری و تبلیغـی 
گسـترده قـرار گیـرد. در مراسـم اختتامیـه همایـش 
و  آب  بـا  مرتبـط  موسـیقی  برنامه هـای  از  می تـوان 
تقدیـر از شـهروندان کم مصرف )بر اسـاس اسـتعالم 
از شـرکت آب و فاضـالب( اسـتفاده نمـود. با توجه به 
تجـارب سـازمان فرهنگـی و هنـری شـهرداری تبریز 
و وجـود امکانـات مـورد نیـاز اجـرای ایـن همایـش، 
هزینه هـای مربوطـه از سـوی ایـن سـازمان می تواند 

پرداخـت شـود.
ب. اجرای برنامه آموزشـی– تبلیغی »داما داما گؤل 

اوالر«
بـر اسـاس برآوردهای صورت گرفتـه از کل آب مورد 
اسـتفاده در منـازل حـدود 35 درصـد آن در حمـام، 
30 درصـد در توالت، 20 درصد شستشـوی البسـه و 
ظروف، 10 درصد در آشـپزخانه و 5 درصد باقیمانده 
جهـت شستشـوی ماشـین و آبیـاری باغچـه مصرف 
می گـردد. بـا اقدامـات سـاده زیـر می تـوان به طـور 

چشـم گیری در مصـرف آب صرفه جویـی نمـود:
1- بـا تعمیـر شـیرهای آب و جلوگیـری از چکـه 
کـردن آن در یـک منزل می تـوان سـاالنه 1000 لیتر 

آب صرفه جویـی نمـود.
بـه هنـگام مسـواک زدن  بـا بسـتن شـیر آب   -2
فـرد سـاالنه می تـوان  ازا هـر  بـه  و اصـالح صـورت 

نمـود. صرفه جویـی  آب  لیتـر   12000
3- اگـر یـک دقیقـه زمـان اسـتحمام کاهـش پیدا 
کنـد بـه ازا هر فـرد سـاالنه می تـوان 18000 لیتر آب 

نمود. صرفه جویـی 
توسـط  آشـپزخانه  ظـروف  شسـتن  بـا   -4
به طـور متوسـط سـاالنه  ماشـین های ظرف شـویی 
نمـود. صرفه جویـی  آب  لیتـر   40000 می تـوان 
5- در صـورت شستشـوی میـوه و سـبزی در یـک 
ظـرف پـر از آب بجـای شستشـو در زیـر آب در یـک 
خانـواده 4 نفـره به طـور متوسـط می تـوان سـاالنه 

18000 لیتـر آب صرفه جویـی نمـود.
بعضـا  توالت هـا  در  فالش تانـک  از  اسـتفاده   -6
بـدون نیاز صـورت می گیـرد. در یک خانـواده 4 نفره 
در صورتـی کـه در یـک شـبانه روز اسـتفاده بیجـا از 
فالش تانـک صـورت نگیـرد به طـور متوسـط سـاالنه 

می تـوان 16000 لیتـر آب صرفه جویـی نمـود.
و  فرهنگ سـازی  فوق الذکـر  مـوارد  بـه  توجـه  بـا 
در  مهمـی  بسـیار  گام  شـهروندان  مؤثـر  تبلیغـات 
چارچـوب  ایـن  در  بـود.  خواهـد  آب  صرفه جویـی 
سـازمان فرهنگی و هنری شـهرداری می تواند اقدام 
به تهیه پوسـترها و بنرهای تبلیغاتی نمـوده و آن ها را 
در سـطح شـهر و پارک هـا نصـب نمایـد. همچنین به 
سفارش این سازمان آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی 
و انیمیشـن بـرای کـودکان تهیـه گردیده و در سـطح 
مـدارس به صـورت رایـگان توزیـع گـردد. بـا توجـه به 
نقـش بسـیار مهم زنان خانـه دار در مدیریـت می توان 
برنامه های ویژه تبلیغی و نشسـت های آگاهی بخش 
و ترویجـی بـا حضـور زنـان در مکان هـای ویـژه برگزار 
نمود. از سـوی دیگر کنسـرت ای موسیقی با رویکرد 
تبلیـغ مصـرف بهینـه آب می توانـد توسـط سـازمان 
برگـزار شـود. در قالـب ایـن برنامـه می تـوان جوایـز 
ماهانـه ای بـه مصرف کنندگان کم مصـرف اهدا نمود 
تـا فرهنـگ مصرف بهینـه و مبـارزه با اسـراف تقویت 

شود.

ضرورت ارتقا فرهنگ مصرف آب شهروندان تبریزی

محمدتقی ستاری

 استاد منابع آب دانشگاه تربیز

7879
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منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

شـاید بتـوان گفـت عمـده مشـکل توسـعه نیافتگی مناطـق آزاد و شـهرکهای 
سـرمایه گذاری و مناطـق ویـژه اقتصـادی ایـران را وجـود بروکراسـیهای اداری 
تحمیـل شـده از سـرزمین اصلی، نبود زیرسـاختهای اساسـی بـرای جلب نظر 
سـرمایه گذاران، ناآشـنا بـودن مدیـران در سـطح کالن کشـور بـا مزیتهـای ایـن 
مناطـق بـرای تحـول در تولید ملـی و صـادرات، نبـود روابط اقتصادی مناسـب 
 ،ICT و  بانکـی  سیسـتم  شـدید  ضعـف  همسـایه،  کشـورهای  بـا  کشـورمان 
وابسـتگی بـه نفـت و بیتوجهـی بـه ایجـاد راههـای جدیـد درآمدزایـی و دههـا 

معضـل دیگـر نـام برد.

بازیهـای  بـرای هزینـه صحیـح درآمـد در گـودال داغ و خطرنـاک  تصمیـم 
سیاسـی، کاری پـر ریسـک بـود کـه منطقـه آزاد ارس بـه مـدت چهـار سـال در 
بحرانهـای مختلـف بـا آن دسـت و پنجه نرم کرده اسـت. معضل اساسـی عرصه 
مدیریـت در کشـور اجـرای پروژههای عمرانی بـزرگ با اهداف تبلیغاتی اسـت.
صـدر  در  نویـن  فنـون  و  علـوم  دانـش،  مـدرن  دنیـای  در  درحالی کـه 
برنامهریزیهـای مـدت دار قـرار دارد، در ایـران افزایـش آمار یک دولت نسـبت به 
دولـت قبـل و تغییر اساسـی برنامهها طبق سـالیق مدیران جدیـد در رأس امور 
قـرار میگیـرد. در کشـوری کـه مشـکالت متعـدد بـرای سـرمایه گذاری از جمله 
ضعـف زیرسـاختها، ناهماهنگـی مقـررات، تعـدد مراکـز تصمیمگیـر، اجـرای 
ناصحیـح قوانیـن و مقررات، اختالف جناحهای سیاسـی کشـور، روابط تنشـزا 

در سیاسـت داخلـی و خارجـی، محدودیتهـای قانونی، رانت خواری، نوسـانات 
ارز و در نقطـه مقابـل سیاسـتهای دولتهـا بـرای رفـع موانـع وجـود دارد، اجرای 

طرحهـای زیربنایـی ریسـک بزرگی اسـت.

 اول زیرساخت بعد کار
مناطـق آزاد در ایـران در محـدوده ای کوچـک و بـا هـدف تجربـه شـیوههای 
نویـن مدیریـت و اجـرا در حوزههـای مختلـف و بخصـوص در عرصـه اقتصـاد و 
تجـارت بینالملـل بـرای الگوسـازی در سراسـر کشـور ایجـاد شـدند. نیـاز هـر 
منطقـه آزاد بـرای تحقـق اهـداف تعییـن شـده، آمـاده بـودن و یـا آمـاده کـردن 
زیرسـاختها بـرای جـذب سـرمایههای سـرگردان داخلـی و خارجـی اسـت کـه 

متاسـفانه کمتـر در کشـور مـورد توجـه قـرار میگیـرد.
بـا وجود مشـکالت یاد شـده و نیازهای اساسـی برای توسـعه سـرمایه گذاری 
خارجـی در کشـور، تصمیـم بـرای هزینـه بخـش عمـده درآمـد و بودجـه یـک 
سـازمان اقتصادمحـور بـه تأمیـن زیرسـاختهای راه و انـرژی کـه قابل مشـاهده 
بـرای عمـوم نیسـت، ریسـک پذیری و نـگاه نافذ مدیریتـی می طلبد کـه باید در 

مدیـران سراسـر کشـور نهادینه شـود.
منطقـه آزاد تجـاری و صنعتـی ارس کـه همچنـان به عنـوان صنعتی تریـن 
نـگاه  بـا  از ریسـک مدیریتـی  بـارزی  ایـران مطـرح اسـت نمونـه  آزاد  منطقـه 

اسـت. خارجـی  سـرمایه گذاران  جـذب  و  توسـعه  نیازهـای  بـه  بلندمـدت 

چهار سال ریسک

داود جاهدی

هزینـه بیـش از دو هـزار و 746 میلیـارد ریالـی سـازمان منطقـه آزاد ارس در 
بخشـهای عمرانـی بـرای تأمیـن نیازهـای زیرسـاختی مختلف انـرژی، خدمات 
عمومـی، فرهنگـی و اجتماعـی، بهداشـت و درمـان، راه و ترابری، گردشـگری 
و کشـاورزی و... نمونـه عینی ریسـک مدیریتی در سـازمانی اسـت کـه همواره 
بـا غلبـه نگاههای سیاسـی بر نگاههـای اقتصادی از سـوی احـزاب و نهادهای 

مختلـف روبرو بوده اسـت.
گـزارش مرکـز مشـاورهای مک کنزی طـی سـالهای 2007 تـا 2012 حاکی 
از کاهـش سـرمایه گذاری کشـورهای ثروتمنـد در زیرسـاخت و بـه دلیـل ظهـور 
بحرانهای اقتصادی اسـت؛ این موضوع همچنان در کشـورمان قابل مشـاهده 
اسـت؛ امـا گـزارش مدیریت طـرح و برنامه ارس از عملکـرد عمرانی این منطقه 
از نیمـه دوم سـال 1392 تـا شـش مـاه اول امسـال بیانگـر اختصـاص بیـش از 
70 درصـد بودجـه سـاالنه ایـن منطقـه آزاد به تأمیـن زیرسـاختهای عمرانی در 

بخشـهای مختلف است.
به عنـوان مثـال بیشـترین میـزان سـرمایه گذاری بـا 889 میلیـارد ریـال بـه 
بخـش راه و ترابـری اختصـاص داشـته و صنایـع بـا حـدود 705 میلیـارد ریـال، 
عمـران شـهرها با حـدود 314 میلیـارد ریال، سـاختمان و تأسیسـات مناطق با 
حـدود 191 میلیـارد ریال، گردشـگری بـا 159 میلیارد ریال، بـرق با حدود 85 
میلیـارد ریـال، عمران و نوسـازی روسـتاها با حـدود 80 میلیارد ریال بخشـهای 

عمـده اختصـاص بودجه سـاالنه ارس در چهار سـال گذشـته اسـت.
کشـورهای خواهـان توسـعه پایـدار در دهههای گذشـته بـرای بهرهمندی از 
مزیتهـای تجـارت آزاد، رونـق اقتصاد و حضـور در بازارهای بینالمللی، مناطقی 
و قوانیـن  ایجـاد کـرده  و مزیتهـای سـرمایه گذاری  بروکراسـی  بـا کمتریـن  را 
الگوسـازی شـده را در سراسـر کشورشـان جـاری کردنـد. آنچه برای دسـتیابی 
بـه نقطـه ایدهـآل مرسـوم اسـت تأمیـن زیرسـاختها در گام نخسـت و جـذب 

سـرمایهگذار در گام بعـدی اسـت.

 از بروکراسی تا وابستگی نفتی
شـهرکهای  و  آزاد  مناطـق  توسـعه نیافتگی  مشـکل  عمـده  بتـوان  شـاید 

ایـران  اقتصـادی  ویـژه  مناطـق  و  سـرمایه گذاری 
از  شـده  تحمیـل  اداری  بروکراسـیهای  وجـود  را 
سـرزمین اصلی، نبود زیرسـاختهای اساسـی برای 
جلـب نظـر سـرمایه گذاران، ناآشـنا بـودن مدیـران 
در سـطح کالن کشـور بـا مزیتهـای ایـن مناطـق 
نبـود  صـادرات،  و  ملـی  تولیـد  در  تحـول  بـرای 
روابـط اقتصـادی مناسـب کشـورمان با کشـورهای 
 ،ICT همسـایه، ضعـف شـدید سیسـتم بانکـی و
وابسـتگی بـه نفـت و بی توجهـی به ایجـاد راههای 
جدیـد درآمدزایـی و دههـا معضـل دیگر بیـان کرد.

تأمین ده ساله زیرساختها
درحالی کـه بخـش عمـده بودجـه کشـور صـرف 
هزینههـای جـاری میشـود، بخـش خصوصـی در 
بهتریـن حالـت 25 درصد در اقتصاد کشـور حضور 
اصـالح  بـا  ارس  آزاد  منطقـه  حـال  ایـن  بـا  دارد. 
فرایندهـا و اتخـاذ تصمیمـی تاریخـی بـرای تأمیـن 
زیرسـاختهای 10 سـال آینـده ارس ریسـک بزرگی 
را متحمـل شـد کـه بـا مخالفتهـا و مسـموم سـازی 
فضـای جامعه توسـط حامیـان صرف بودجـه برای 
پروژههـای تبلیغاتـی و صرفـا افزایـش ردیـف رزومه 

کاری را بـه همـراه داشـت.
طـی چهـار سـال گذشـته بـا اجـرای 29 کیلومتر 
فیبـر نوری ظرفیـت ارائه اینترنـت از 10 مگابیت بر 
ثانیـه به بیـش از 60 مگابیت بر ثانیـه افزایش یافت 
و ظرفیـت بـرق ارس نیـز کـه قبـل از سـال 1394 
مـگاوات  تأمیـن 48  بـا  بـود  مـگاوات  بـا 12  برابـر 
و احـداث پنـج کلیدخانـه بـه همـراه تأمیـن 120 
مگاوات در سـایت صنایع سـنگین در سال 1394، 

تـوان بـرق منطقـه 11 برابر شـده اسـت.
امـا ایـن پایـان ماجـرا نیسـت و تأمین زیرسـاخت 
الزم بـرای احـداث انواع نیروگاه بـا مجموع ظرفیت 
بیـش از دو هـزار مـگاوات بـرق، طراحـی و مطالعـه 

بیـش از 812 متـر خطـوط فـوق توزیـع، طراحی و مطالعه پنج دسـتگاه پسـت 
فـوق توزیـع و 19 کلیدخانـه جدید اقدامـات اخیر ارس برای تأمیـن انرژی برق 

است.
تأمیـن نیازهـای اساسـی سـرمایه گذاران و راه انـدازی کارخانههـای بـزرگ و 
کوچـک تولیـدی در رأس کار گرفـت و حـوزه گاز نیـز متحـول شـد. تـا قبـل از 
سـال 1394 حجـم گاز موجـود در ارس 30 هزار مترمکعب بـود؛ اما با اقدامات 
ارس از سـال 1394 بیـش از 36 کیلومتـر خـط انتقال گاز احداث شـده اسـت 
که با رشـد سـه برابـری حجم گاز موجود بـه 130 هزار مترمکعـب افزایش یافته 
اسـت. هـم اکنـون نیز پـروژه تأمین گاز سـایت صنایـع سـنگین و 40 هکتاری، 
واحدهـای تجاری و خدماتی و مسـکونی و همچنیـن ناحیه صنعتی خداآفرین 

در حـال اجرا میباشـد.
شـبکه فاضـالب نیز یکـی از نیازهای ارس بود. تا قبل از سـال 1394 شـبکه 
فاضالب احداث شـده برابر با 17 کیلومتر بود که با اجرای 53 کیلومتر شـبکه 

فاضـالب جدیـد تا پایان امسـال این میزان بـه چهار برابـر افزایش مییابد.
راه دسترسـی آسـان و امـن از نیازهـای اساسـی بـرای تحقـق توسـعه اسـت. 
سـاالنه یـک سـوم بودجـه حـوزه عمرانی ارس بـه جـاده مرند-جلفـا اختصاص 
داده می شـود. منطقـه آزاد ارس خـارج از وظایـف سـازمانی و بـرای تسـریع 
در احـداث ایـن مسـیر در 30 کیلومتـر از ایـن جـاده کـه بـا هـدف اتصـال بـه 
بزرگراههـای کشـور از ارس تـا بندرعبـاس می باشـد مشـارکت دارد کـه تنهـا 

هشـت و نیـم کیلومتـر از تعهـدات ارس باقـی مانـده و در حـال اجـرا اسـت.
هـزار   13 شـبانه روزی  تصفیـه  ظرفیـت  بـا  صنعتـی  تصفیه خانـه  احـداث 
مترمکعب و پیشـرفت 98 درصدی، رتبه اول اسـتان در ضریب نفوذ تلفن ثابت 
و رتبـه دوم اسـتان در ضریـب نفـوذ تلفـن همـراه، تحـول اساسـی در واگـذاری 
دیتـا و تلفـن ثابـت بـا خریـد و نصـب سیسـتم جـی پـان و واگـذاری بـه روز خط 
تلفـن ثابـت به صـورت نامحـدود، افزایـش دو برابـری نسـبت بـه قبـل از سـال 
1394 بـا واگـذاری بیـش از سـه هـزار و 500 شـماره خـط تلفـن ثابت تـا پایان 
امسـال، از دیگـر اقدامات ارس در حوزه عمرانی و تأمین زیرسـاختها میباشـد.
آب حیاتیتریـن مـاده برای تولید اسـت. تا قبل از سـال 1394 مقدار آب خام 
صنعتـی موجـود در ایـن منطقه 20 لیتـر در ثانیه 
بـود کـه در سـال یـاد شـده با حفـر چاه و سـاخت 
تصفیه خانـه و مخـزن 2500 مترمکعبـی 60 لیتر 
در ثانیـه آب خـام صنعتـی به سـایت گلخانه ارس 

تزریق شـد.
آب خـام صنعتـی در سـال 1393 برابـر بـا 20 
لیتـر بـر ثانیـه بـود کـه در سـال 1394 بـا افزایش 
12 و نیـم درصـدی بـه 250 لیتر بر ثانیـه افزایش 
اجـرای 25  بـا  نیـز  آب شـرب  بخـش  در  یافـت. 
کیلومتـر خـط انتقال آب، بـرای اولین بـار و بدون 
نیـاز بـه شـهرهای هم جوار، آب شـرب شـهر جلفا 

بـه میـزان 40 لیتـر در ثانیـه تأمین شـد.

پدافند غیرعامل به معنای واقعی در ارس
بـا نـگاه اجمالی به بخشـهایی از عملکـرد ارس 
گفـت  می تـوان  عمرانـی،  و  زیربنایـی  حـوزه  در 
ارمنسـتان،  بـا کشـورهای  کـه  آزاد  منطقـه  ایـن 
نخجـوان  خودمختـار  جمهـوری  و  آذربایجـان 
هم مـرز بـوده و به دلیـل وجود کارخانههـای بزرگ 
و کوچـک تولیدی صنعتی ترین منطقـه آزاد ایران 
واقعـی  معنـی  بـه  توانسـته  میشـود،  محسـوب 
پدافنـد غیرعامـل را در منطقهـای اسـتراتژیک و 
بـا جغرافیـای خـاص ایجـاد کـرده و زمینـه تولیـد 
فراهـم  را  و کاالهـا  انـواع محصـوالت  و صـادرات 

. ید نما

در پایـان بایـد گفـت بـه نظـر می رسـد مدیـران 
آفـت  خشـکاندن  بـا  می تواننـد  کشـور  ارشـد 
مناصـب  در  غیرمتخصـص  مدیـران  انتصـاب 
حسـاس اقتصادی، فرهنگی و سیاسـی، سیستم 
اداری کشـور را از هـدر رفـت بودجه در برنامههای 
کوتاه مـدت و جـاری رهایـی داده و آیندهای بهتر 

بـرای مناطـق محـروم رقـم بزننـد.

ارس  صنعتی  و  تجاری  آزاد  منطقه 
صنعتی ترین  به عنوان  همچنان  که 
منطقه آزاد ایران مطرح است نمونه 
نگاه  با  مدیریتی  ریسک  از  بارزی 
بلندمدت به نیازهای توسعه و جذب 

سرمایه گذاران خارجی است.
 746 و  هزار  دو  از  بیش  هزینه 
آزاد  منطقه  سازمان  ریالی  میلیارد 
برای  عمرانی  بخش های  در  ارس 
مختلف  زیرساختی  نیازهای  تأمین 
فرهنگی  عمومی،  خدمات  انرژی، 
و اجتماعی، بهداشت و درمان، راه 
کشاورزی  و  گردشگری  ترابری،  و 
مدیریتی  ریسک  عینی  نمونه  و... 
با  همواره  که  است  سازمانی  در 
غلبه نگاه های سیاسی بر نگاه های 
اقتصادی از سوی احزاب و نهادهای 

مختلف روبرو بوده است.
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منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

ــه  ــن منطق ــوان صنعتی تری ــه آزاد ارس بهعن ــی منطق ــد صنعت ــتمرار رش اس
ــی چــون صنعــت،  ــران، دور از انتظــار نبــوده و نیســت. ارس در حوزه های آزاد ای
ــز از  ــا نی ــت و آماره ــران اس ــق آزاد ای ــایر مناط ــزد س ــادرات زبان ــاورزی و ص کش

ــن منطقــه ســخن میگوینــد. پیشــتازی ای
کســب عنــوان صنعتی تریــن منطقــه آزاد ایــران و رتبــه برتــر در زمینــه صادراتی 
نشــان از عــزم جــدی منطقــه آزاد ارس در رســیدن بــه چشــمانداز بلندپروازانــه ای 
دارد کــه مســئوالن ایــن منطقــه بــه دنبــال آن هســتند. در ایــن گــزارش ســعی 
شــده اســت کــه رشــد و توســعه صنعتــی ارس در 9 ماهــه فروردیــن تــا آذر 96 و 
در کنــار آن، رشــد و توســعه بخــش کشــاورزی منطقــه آزاد ارس در همیــن بــازه 

زمانــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.

ارس و صنعت
بررســی های اولیــه آمــاری و گزارش هــای رســمی نشــان می دهــد کــه منطقــه 
آزاد ارس در 9 مــاه اخیــر از ســال 96 جــزو مناطــق فعــال کشــور در حــوزه صنعت 
بــوده اســت و رکــود خــاص حاکــم بــرای بخش هــای صنعتــی کشــور و برخــی از 
مشــکالت عمومــی باعــث نشــده اســت کــه از شــتاب رشــد صنعتــی منطقــه آزاد 

ــته شود. ارس کاس
جمــع  بــه  اخیــر  مــاه   9 مــدت  در  کــه  شــرکت هایی  آمــاری  بررســی 
تولیدکنندههــای ارس پیوســتهاند، دو شــاخه متفــاوت را شــامل می شــود. 
بخشــی از ایــن شــرکت ها و کارخانه هــای تولیــدی، جــزو مــواردی هســتند کــه 
تولیــد خــود را در ســال 96 آغــاز کرده انــد و بــه بهره بــرداری رســیده اند.

ــای  ــه بازاره ــود را ب ــوالت خ ــاری محص ــال ج ــته اند در س ــته توانس ــن دس ای
مختلــف داخلــی و خارجــی عرضــه کننــد. شــاخه دوم نیــز شــرکت هایی اســت 
ــه و مجتمــع تولیــدی  کــه فعالیت هــای خــود را بــرای تجهیــز و ســاخت کارخان

ــدهاند. ــه ش ــه اضاف ــال منطق ــرمایه گذاران فع ــع س ــه جم ــد و ب ــاز کرده ان آغ
ــب و  ــد جن ــز می توان ــه آزاد ارس نی ــی منطق ــاز صنعت ــذاری در ف ــت و گ گش
جــوش خاصــی را نشــان دهــد کــه مشــخص کننــده ســاخت و ســازهای صنعتی 

امســال اســت.

 11 پروانه بهره برداری و 27 پروانه تأسیس در سال 96
ــه ایــن موضــوع، در  ــا اشــاره ب ــر صنایــع ســازمان منطقــه آزاد ارس نیــز ب مدی
گفتگــو بــا دوهفتهنامــه ارس، می گویــد: 11 شــرکت ارس در طــول 9 مــاه 
گذشــته موفــق بــه افتتــاح مجتمــع تولیــدی خــود شــدهاند و توانســته اند 

ــد. ــه کنن ــی عرض ــی و خارج ــای داخل ــه بازاره ــدی را ب ــوالت تولی محص
»علــی احســانی گرگــری« ادامــه می دهــد: ایــن شــرکت ها هماکنــون فعــال 
هســتند و بهطــور مســتمر بــه تولیــد محصــول می پردازنــد. برخــی از ایــن 
ــه گســترش  شــرکت ها بیشــتر از یــک محصــول نیــز تولیــد میکننــد و دســت ب
ــیس  ــواز تأس ــه ج ــرکت هایی ک ــورد ش ــد. وی در م ــدی زده ان ــوالت تولی محص
نیــز  آغــاز کرده انــد  آزاد ارس  را در منطقــه  و ســرمایه گذاری خــود  گرفتــه 
می گویــد: 27 ســرمایهگذار نیــز در قالــب شــرکت های تولیــدی مجــوز تأســیس 
گرفتهانــد و در ســال 96 ســرمایه گذاری خــود را آغــاز کرده انــد. ایــن شــرکت ها 
در حــال ســاخت مجتمع هــای تولیــدی، تجهیــز و خریــد دســتگاه ها هســتند.

احســانی ادامــه می دهــد: از ایــن 27 شــرکت، 2 شــرکت نیــز در حیــن تجهیــز، 
تولیــد محصــول نیــز کرده انــد و بهصــورت غیررســمی اولیــن ســری از محصوالت 

خــود را بــه بــازار عرضــه کرده انــد.

 تنوع در ارائه خدمات به سرمایه گذاران
مدیــر صنایــع ســازمان منطقــه آزاد ارس بــا اشــاره بــه تنــوع ارائــه خدمــات بــه 
ــد:  ــه می ده ــه آزاد ارس، ادام ــت در منطق ــه فعالی ــد ب ــرمایه گذاران عالقهمن س
ــی  ــی از خدمات ــدی یک ــد تولی ــع و واح ــاخت مجتم ــرای س ــن ب ــذاری زمی واگ
ــرمایه گذاران  ــار آن س ــود و در کن ــرمایه گذاران ارس داده می ش ــه س ــه ب ــت ک اس
می تواننــد از واحدهــای اســتیجاری و پاســاژهای صنعتــی نیــز اســتفاده کننــد.
بخــش  از  می توانــد  اســتیجاری  زمین هــای  می کنــد:  اظهــار  احســانی 
خصوصــی تامیــن شــود امــا منطقــه آزاد ارس حاضــر بــه ارائــه بخش هــای 
اســتیجاری از پاســاژهای صنعتــی اســت تــا ایــن پروســه بــرای ســرمایه گذاران 
آســانتر شــود. وی رشــد صنعتــی منطقــه آزاد ارس را بــدون وقفــه عنــوان کــرد و 
ــرداری  ــیس و بهره ب ــد تأس ــای جدی ــال پروانه ه ــای س ــام ماه ه ــد: در تم می گوی
ــردن  ــانتر ک ــا آس ــه ب ــود ک ــعی می ش ــود و س ــذار می ش ــرمایه گذاران واگ ــه س ب
ــه آزاد  ــذب منطق ــتری ج ــرمایه گذاران بیش ــد، س ــرمایه گذاری و تولی ــه س پروس

ــوند.استمرار رشد صنعتی و کشاورزی ارس در سال 96 ارس ش
ــاح  ــاهد افتت ــز ش ــر نی ــارک فج ــه مب ــد: در ده ــان می کن ــانی خاطرنش احس
بخــش دیگــری از شــرکت های تولیــدی خواهیــم بــود و تــا پایــان ســال، تعــداد 
بیشــتری از مجتمع هــا و واحدهــای تولیــدی در دســت ســاخت و تجهیــز ارس، 

قــادر بــه ارائــه اولیــن محصــوالت خــود خواهنــد بــود.

 سیاست منطقه آزاد ارس برای حرکت به سمت کشت گلخانه ای
ــد رو  ــه رون ــان ب ــت، همچن ــش صنع ــار بخ ــز در کن ــاورزی ارس نی ــش کش بخ
بــه رشــد خــود ادامــه می دهــد و بهخصــوص در حــوزه گلخانه هــا، شــاهد ایــن 
ــده  ــل ش ــور تبدی ــه داری کش ــب گلخان ــه قط ــه آزاد ارس ب ــه منطق ــتیم ک هس
اســت. وجــود آب کافــی و شــرایط آب و هوایــی ایــن اجــازه را بــه ارس می دهــد 
کــه خــود را بهعنــوان قطــب گلخانــه داری، باغــداری و کشــاورزی ایــران تبدیــل 
کنــد. سیاســت ســازمان منطقــه آزاد ارس نیــز بــر پایــه توســعه کشــت گلخانه ای 
اســتوار اســت و تــالش می شــود تــا ایــن نــوع کشــت مقرون به صرفــه جایگزیــن 

ســایر روش هــای کشــت شــود.
عــالوه بــر تــارال امیــن کــه بزرگتریــن و مدرن تریــن مجتمــع گلخانــه ای 
خاورمیانــه لقــب گرفتــه اســت و از همــان ابتــدای تولیــد، محصــوالت خــود را بــه 
ــه داران و افتتــاح  ــا تأســیس تعاونــی گلخان بازارهــای روســیه صــادر می کنــد، ب
واحــد ســورتینگ، محصــوالت دیگــر گلخانــه ای ارس عالوه بــر بازارهــای داخلی 

بــه بازارهــای خارجــی از جملــه بــازار روســیه راه یافتــه اســت.
بــا بــه وجــود آمــدن ایــن امــکان، قــرارداد صــادرات محصــوالت کشــاورزی ایــن 
تعاونــی بــه میــزان 800 تــن بــا یکــی از تجــار منعقــد شــده اســت و ایــن میــزان 
صــادرات، اولیــن صــادرات محصــوالت کشــاورزی تعاونــی گلخانــه داران جلفــا 
ارس خواهــد بــود. گوجهفرنگــی اولیــن محصــول صادراتــی ایــن تعاونــی اســت 
ــه ای ارس  ــع گلخان ــورتینگ در مجتم ــد س ــک واح ــدی در ی ــوالت تولی و محص

ــود. ــادر می ش ــپس ص ــده و س ــته بندی ش بس

 افزایش 9 واحد گلخانه ای در حدود 30 هکتار
مدیــر امــور کشــاورزی ســازمان منطقــه آزاد ارس بــا اشــاره به روند ســریع رشــد 
کشــاورزی و کشــت گلخانــه ای در منطقــه آزاد ارس، می گویــد: در نــه مــاه اخیــر 
ــا رونــد تأســیس واحدهــای گلخانــه ای تســریع  ســال 96 تــالش شــده اســت ت
ــار،  ــدود 30 هکت ــه ای ارس در ح ــد گلخان ــه واح ــی ن ــازه زمان ــن ب ــود و در ای ش
ــاز  ــد: ف ــه می ده ــیخلو« ادام ــن ش ــد. »محس ــاز کرده ان ــول را آغ ــد محص تولی
ــرداری  ــه بهره ب ــر ب ــار در ماه هــای اخی ــز در 20 هکت ــارال امیــن ارس نی ــی ت نهای
رســیده و تمــام فازهــای ایــن مجتمــع بــزرگ گلخانــه ای بــه اتمــام رســیده اســت.

وی در مــورد تولیــدات جدیــد مجتمع هــای گلخانــه ای ارس، می گویــد: 
ــار و  ــه گوجهفرنگــی، خی ــد شــامل صیفی جــات از جمل بیشــتر تولیــدات جدی
ــدات  ــری از تولی ــش دیگ ــز بخ ــده نی ــاخه بری ــد گل رز ش ــود و تولی ــل می ش فلف

مجتمع هــای جدیــد را تشــکیل می دهــد.
ــواز  ــر ج ــاه اخی ــه م ــز در ن ــه ای نی ــه گلخان ــد: 7 قطع ــح می کن ــیخلو تصری ش
تأســیس دریافــت کرده انــد. برخــی از ایــن واحدهــا شــروع بــه تجهیــز شــدن و 
ســاخت کرده انــد و در آینــده نزدیــک شــروع بــه تولیــد محصــول خواهنــد کــرد.

 تسهیل صادرات محصوالت گلخانه ای با واحد سورتینگ و بسته بندی
مدیــر امــور کشــاورزی ســازمان منطقــه آزاد ارس بــا اشــاره بــه تســهیل رونــد 
صادراتــی محصــوالت گلخانــه ای تولیــد ارس می گویــد: افتتاح واحد ســورتینگ 
و بســته بندی محصــوالت گلخانــه ای منطقــه آزاد ارس در ماه هــای اخیــر باعــث 
ــای  ــه بازاره ــی از جمل ــای خارج ــه بازاره ــوالت ب ــن محص ــادرات ای ــش ص افزای
ــدی  ــوالت تولی ــد: محص ــح می کن ــیخلو تصری ــت. ش ــده اس ــیه ش ــور روس کش
گلخانه هــا در ایــن واحــد گــردآوری، جداســازی و بســته بندی می شــوند تــا 
ــده در  ــوالت تولیدش ــده و محص ــل ش ــای ارس کام ــی گلخانه ه ــه صادرات خوش
ــن موضــوع ورود  ــه ای ــز ب ــاال صــادر شــوند. وی تاکیــد می کنــد: تجــار نی ــاژ ب تن
ــادرات  ــد ص ــه داران ارس، رون ــوالت گلخان ــخرید محص ــا پیش ــد و ب ــدا کرده ان پی
محصــوالت را شــتاب می دهنــد. بهطوریکــه می تــوان بــا اطمینــان عنــوان 
کــرد کــه گلخانه هــای ارس مشــکلی از بابــت فــروش محصــوالت خــود ندارنــد. 
شــیخلو در ادامــه می گویــد: تســهیالت بســیار خوبــی نیــز بــرای گلخانــه داران 
ارس در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن روزهــا در حــال واگــذاری اســت تــا ایــن 
شــرکت ها بتواننــد مشــکالت باقــی مانــده را نیــز بــا اســتفاده از ایــن تســهیالت، 

مرتفــع کننــد.
وی تکمیــل خوشــه تولیــد را یکــی از اهــداف ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای 
متضــرر نشــدن گلخانه هــا عنــوان کــرده و تصریــح می کنــد: واحــد تولیــد 
ــیس  ــی تأس ــاز 2 صنعت ــته در ف ــای گذش ــز در ماه ه ــه ای نی ــازه های گلخان س
ــه داران را تولیــد کــرده و بهراحتــی در  ــا قطعــات موردنیــاز گلخان شــده اســت ت
اختیــار گلخانــه داران قــرار دهــد. عــالوه بــر ایــن محصــوالت تولیــد ایــن شــرکت 

ــود. ــادر می ش ــز ص ــی نی ــورهای خارج ــه کش ب
مدیــر امــور کشــاورزی ســازمان منطقــه آزاد ارس، خاطرنشــان می کنــد: 
شــرکت تعاونــی تولید روســتایی گلخانــه داران جلفــا ارس از 33 عضــو گلخانه دار 
ــی اســت.  ــن تعاون ــی ای تشــکیل شــده اســت و صــادرات یکــی از اهــداف اصل
عــالوه بــر ایــن مشــکالت، گلخانــه داران بهتــر و ســریعتر در اختیــار مســئوالن 
قــرار میگیــرد تــا مطالبــات ایــن قشــر از فعــاالن اقتصــادی ســریعتر انجــام شــود.
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وضعیــت گــروه صنعتــی خــود را در کل چگونه 
ــرکت  ــی ش ــن ارزیاب ــد و در ای ــی می فرمایی ارزیاب

شــما چــه جایگاهــی دارد؟
ــران به عنــوان  ــع خــاک چینــی ای ◄ شــرکت صنای
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــده م ــش عم ــده بخ تأمین کنن
کارخانجــات چینــی مظــروف، چینــی بهداشــتی، 
کاشــی و ســرامیک، آجــر نما، چینی الکتریکــی و بلوک 
و پانــل بتنی ســبک گازی اتوکالوشــده و مالت خشــک 
شــناخته شــده و نقش بســیار مهمی در تثبیــت و حفظ 
رونــد تولیــد و فعالیــت ایــن واحدهــا دارد، به طوری کــه 
ــه  ــواد اولی ــد م ــاه درص ــش از پنج ــط بی ــور متوس به ط
ــران  ــی ای ــاک چین ــط خ ــع توس ــن صنای ــاز ای ــورد نی م
تأمیــن می شــود و در صــورت بــروز مشــکل در آن قطعــًا 
فعالیــت واحدهــای مختلــف صنعت چینی و ســرامیک 
بــا مشــکل جــدی مواجــه خواهــد شــد. صنایــع خــاک 
چینــی ایــران بــا تکیــه بــر ذخایــر کائولــن زنــوز کــه در 
منطقــه خاورمیانــه مقــام اول را دارد بــا تولید محصوالت 
ــع  متنــوع ضمــن کاهــش محســوس وابســتگی صنای
مصرف کننــده بــه واردات، بــا صــادرات محصــوالت 
خــود بــه کشــورهای مختلــف باعــث ایجــاد درآمدزایــی 
ارزی بــرای کشــور و طــرح نــام ایــران به عنــوان یکــی از 
کشــورهای تأمین کننــده کائولــن در رفــع نیــاز صنایــع 

چینــی و ســرامیک تلقــی می گــردد.
ــا قــرار گرفتــن در  در کنــار ایــن مــوارد ایــن شــرکت ب
ــتغال زایی و  ــزایی در اش ــه س ــش ب ــروم نق ــه مح منطق
ارتقــاء ســطح معیشــتی مــردم منطقــه دارد و همچنیــن 
بــه جهــت عرضــه ســهام شــرکت صنایــع خــاک چینــی 
ایــران در بــازار بــورس و خوش حســابی و ثبــات در 
EPS هــای پیش بینــی و محقــق شــده در طــی مــدت 
فعالیــت، در بهبــود شــاخص کلــی بــورس، نقــش 

ــت. ــوده اس ــری ب مؤث

عمــده چالش هایــی کــه صنعــت شــما در حــال 
ــدام  ــر ک ــتمل ب ــت مش ــه اس ــا آن مواج ــر ب حاض

ــردد؟ ــوارد می گ م
◄ چنانچــه در ســؤال اول عنــوان شــد محصــوالت 
ــی و  ــی و کاش ــع چین ــه صنای ــواد اولی ــرکت م ــن ش ای
ــن  ــر ای ــم ب ــرایط حاک ــع ش ــد بالطب ــرامیک می باش س
صنایــع بــا تأخیــر زمانــی بــه ایــن شــرکت نیــز منتقــل 
ــازار و رکــود  ــر ایــن اســاس شــرایط فعلــی ب می گــردد ب
ــالی  ــد س ــران چن ــاز ای ــت ساخت وس ــر صنع ــم ب حاک
ــکل  ــار مش ــرامیک را دچ ــی و س ــت کاش ــت صنع اس
ــه  ــی را تجرب ــرایط خوب ــدی ش ــای تولی ــرده و واحده ک

نمی کننــد.

در  فعلــی  شــرایط  مجموعــه  بــه  توجــه  بــا 

عرصه اقتصــاد، تکنولــوژی، صنعــت و ارتباطات 
بین الملــل، چشــم اندازی کــه بــرای صنعــت 
خــود ترســیم می کنیــد، بــه چــه ترتیبــی اســت؟
تدویــن  فعلــی  کــه در شــرایط  برنامه هایــی   ◄
شناســایی  شــامل  داخلــی  بــازار  بــرای  کرده ایــم 
کائولن هــای خارجــی مصرفــی در صنایــع کاشــی 
و ســرامیک و برنامه ریــزی جهــت تولیــد کائولــن بــا 
کیفیــت مشــابه و حتــی باالتر جهــت جایگزیــن نمودن 
محصــوالت خارجــی و همچنیــن برنامه هــای بــازار 
ــا مشــتریان خارجــی  ــاط ب ــران شــامل ارتب خــارج از ای
ــن  ــد ای ــی و تولی ــی و طراح ــای کیف ــایی نیازه و شناس
محصــوالت جهــت توســعه صــادرات می باشــد. بــا 
در نظــر گرفتــن پتانســیل موجــود در شــرکت و اراده 
تمامــی همــکاران جهــت اجرایــی نمــودن صددرصدی 
اهــداف تعییــن شــده ادامــه رونــد رشــد شــرکت همانند 

ســال های قبــل قابــل دســترس می باشــد.

ــعه  ــه توس ــما در عرص ــای ش ــده فعالیت ه عم
ــت؟ ــدام اس ــتغال ک ــش اش ــادرات و افزای ص

◄ بــا تالش هــای انجــام گرفتــه ایــن شــرکت موفــق 
شــده اســت محصــوالت خــود را بــه کشــورهای ژاپــن، 
ــتان،  ــزی، ترکمنس ــتان، اندون ــه، هندوس ــن، ترکی چی
بنــگالدش، امــارات، پاکســتان و ارمنســتان صــادر 
نمایــد و در ســال های قبــل همــواره تنــاژ صــادرات رشــد 
ــال  ــاه س ــی ده م ــه ط ــت چنانچ ــته اس ــودی داش صع
جــاری توانســتیم مقــدار 15924 تــن انــواع محصوالت 

ــه  ــابه( ب ــه دوره مش ــد ب ــبت رش ــد نس ــی وپنج درص )س
ایــن کشــورها صــادر نماییــم این موضــوع ضمــن ایجاد 
درآمدزایــی ارزی بــرای کشــور موجــت ایجــاد اشــتغال 
مســتقیم و غیرمســتقیم می گــردد به طوری کــه جهــت 
حمــل محصــوالت فروختــه شــده بــرای مشــتریان 
داخلــی و خارجــی طــی ســال جــاری روزانه متوســط از 

90 دســتگاه تریلــی اســتفاده شــده اســت.
ــوک و  ــد بل ــرح تولی ــاری ط ــای ج ــار فعالیت ه در کن
پانــل بتنــی ســبک گازی اتــوکالو شــده و مالت خشــک 
ــب رســیده  ــه تصوی ــه و ب ــب توســعه شــرکت تهی در قال
اســت کــه کارهــای اجرایــی آن در حــال انجام می باشــد 
و ایــن موضــوع نیــز در ایجــاد اشــتغال در منطقــه نقــش 

موثــری خواهــد داشــت.

شــرکت شــما در آخریــن دوره طــرح ایــران 
ــی را  ــه رتبه های ــی مربوط ــروه صنعت ــک و در گ ت
کســب نمــود. تــا چــه حــد از متدولــوژی ارزیابــی 
شــرکت ها در طــرح ایــران تــک مطلــع هســتید و 
تــا چــه حــد نتایــج ایــن ارزیابــی را قابــل اعتمــاد و 

کارآمــد می دانیــد؟
ــران در  ــی ای ــاک چین ــع خ ــرکت صنای ــون ش ◄ چ
پنــج دوره برگــزار شــده ایــران تــک حضور داشــته اســت 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــناخت الزم ایج ــر ش ــن خاط ــه همی ب
ــم از  ــاخص ها اع ــوع ش ــی تن ــن ارزیاب ــت ای ــن مزی اولی
ــی  ــای بین الملل ــی در بازاره ــی، اثربخش ــد و بازده رش
از  هوشــمندانه  اســتفاده  اشــتغال،  )صــادرات(، 
و  خدمــات  کیفیــت  و  کل(  )بهــره وری  دارایی هــا 
می تــوان  را  مزیــت  دومیــن  می باشــد.  محصــوالت 
منطقــه ای بــودن آن نــام بــرد. در خصوص قابــل اعتماد 
بــودن نتایــج ارزیابــی، نتایــج بــا فرض صحــت اطالعات 
ورودی قابــل اعتمــاد می باشــند؛ کــه بــه جهــت حضــور 
ــم  ــرکت ها و تی ــح در رأس ش ــص و صال ــران متخص مدی
کارشناســی ایــران تــک ایــن اطمینــان وجــود دارد کــه 
ــر کنتــرل اطالعــات، ضریــب خطــای ناشــی  عــالوه ب
از اطالعــات بــه روش هــای علمــی بــه حداقــل ممکــن 

می رســد.

عمده تریــن نقــدی کــه بــه فرآینــد ارزیابــی 
شــرکت ها و به طــور کلــی روال کاری طــرح ایــران 
تــک وارد میدانیــد کدام اســت و چه پیشــنهادی 

بــرای بهتــر شــدن ایــن طــرح داریــد؟
◄ بــدون تعــارف عــرض می کنــم کــه برنامه ریــزی 
دقیــق و اجــرای مســئوالنه برنامه هــا امــکان هرگونه نقد 
را از این جانــب ســلب کــرده اســت و در جهــت پیشــرفت 
و توســعه طــرح به نظرم گســترش دامنــه جغرافیایی در 

کنــار توســعه شــاخص ها، می توانــد مفیــد باشــد.

خاک چینی ایران 
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بهرهبرداری رسیده  به  ایران در سال 1372  شرکت خاک چینی 
است و سهام این شرکت از سال 1375 به عنوان شرکت سهامی عام 
در بورس اوراق بهادار عرضه گردیده است. شرکت صنایع خاک 
چینی ایران تولیدکننده و صادرکننده پیشتاز انواع کائولن به صورت 
خرد شده، شسته شده میکرونیزه و نودل )رشته ای( می باشد که 
به عنوان مواد اولیه در تولید ظروف چینی، چینی آالت بهداشتی، کاشی 
و سرامیک، لعاب، الستیک، سیمان سفید و بسیاری از محصوالت 
دیگر به کار می رود. با توجه ویژه به امر صادرات تاکنون محصوالت 

خاک چینی ایران به چندین کشور جهان از جمله ترکیه، هند، عمان، 
امارت، پاکستان، ارمنستان، بنگالدش و سوریه صادر شده است و 
این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد. این شرکت در ادوار اخیر 
طرح ایران تک همواره مشارکت فعلی داشته است و در دوره پنجم 
طرح به عنوان شرکت منتخب گروه صنعتی کانی غیرفلزی معرفی 
گردیده است. در ادامه خالصه گفتگوی صمیمانه دبیرخانه ایران 
تک با مدیرعامل این شرکت، جناب آقای سلیمان نوروزی را مطالعه 

خواهید نمود.

ــه  ــود را در کل چگون ــی خ ــروه صنعت ــت گ وضعی
ارزیابــی می فرماییــد و در ایــن ارزیابــی شــرکت شــما 

چــه جایگاهــی دارد؟
◄ شــرکت بیمــه کوثــر به عنــوان یــک شــرکت بیمــه 
جنــرال در صنعــت بیمه و بــا پورتفویی بالغ بــر 10،000 
میلیــارد ریــال در ســال 95، در جایــگاه ششــم ایــن 
صنعــت قــرار دارد. بیمــه کوثــر بــا ارائــه انــواع بیمه هــای 
اجبــاری و اختیــاری و بــا حفــظ کرامــت انســانی و 
عزت نفــس و ایجــاد اطمینان خاطــر در تمــام ذی نفعان 
و بازنشســتگان و خانــواده آن هــا، تأمین کننــده اصلــی 
خانــواده بــزرگ نیروهــای مســلح در ســطح کل کشــور 

ــد. ــز می باش نی

ــال  ــما در ح ــت ش ــه صنع ــی ک ــده چالش های عم
حاضــر بــا آن مواجــه اســت مشــتمل بر کــدام مــوارد 

می گــردد؟
ــت  ــول در صنع ــرح تح ــزارش ط ــه گ ــه ب ــا توج ◄ ب
ــه  ــت بیم ــان صنع ــط کارشناس ــه توس ــور ک ــه کش بیم
تدویــن شــده بــود، چالش هــای اساســی صنعــت بیمه، 
مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
1( بــه روز نبــودن قوانیــن پایــه بیمــه از جملــه قوانیــن 
ــری  ــد انعطاف پذی ــوارد فاق ــیاری از م ــه در بس ــه ک بیم
الزم و تحــرک متناســب بــا تحــول شــرایط محیطــی 

می باشــد.
2( عــدم اطالع رســانی در مــورد انــواع بیمــه و به ویــژه 

بیمه هــای عمــر
ــبت  ــزاران نس ــی بیمه گ ــفافیت و ناآگاه ــدم ش 3( ع
ــدم  ــا و ع ــی از بیمه نامه ه ــات برخ ــرایط و مندرج ــه ش ب
هماهنگــی بیــن تمامــی ســازمان های و نهادهایــی کــه 

در ارتبــاط مســتقیم بــا صنعــت قــرار دارنــد
4( مشــکالت مربــوط بــه بیمه شــخص ثالــث اتومبیل 

کــه باعــث نارضایتــی بیمه گزاران شــده اســت
اتکایــی  بیمه هــای  وجــود  اتکایــی  حــوزه  در   )5
اجبــاری کــه زمینه فعالیــت اتکایــی را برای شــرکت های 
بیمــه محــدود کــرده اســت کــه تشــکیل بیمــه اتکایــی 

ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. ــی را ب داخل
6( وجــود قوانیــن مالــی و نظارتــی متفــاوت در حــوزه 
ــت  ــف جه ــای مختل ــه گزارش ه ــه تهی ــاز ب ــی و نی مال
ــدم  ــاوت و ع ــداف متف ــا اه ــدد و ب ــی متع ــع نظارت مراج
شــفافیت کامــل صورت های مالــی و در نتیجــه عملکرد 
نامناســب مالــی کــه باعــث افزایــش هزینــه تمــام شــده 
ــت ــده اس ــزاران ش ــه بیمه گ ــل آن ب ــوالت و تحمی محص

ــذب  ــت ج ــدد جه ــع متع ــررات و موان ــود مق ج( وج
ــب  ــای مناس ــدان ابزاره ــد و فق ــانی کارآم ــروی انس نی

ــان ــزه در کارکن ــاد انگی ــت ایج جه
د( فقــدان نظــام مالــی و فنــی جامــع و مــدون بــرای 

ــر آن شــبکه فــروش و نحــوه نظــارت ب

ن( نبــود سیاســت های تشــویقی در حــوزه بیمه هــای 
به ویــژه  آیین نامه هــا  و  قوانیــن  در  نارســایی  و  عمــر 
ــدی  ــه تولی ــق بیم ــد از ح ــذاری 50 درص ــه واگ در زمین
شــرکت های بیمــه به منظــور ارائــه محصــوالت مشــترک 
بانــک و بیمــه، از جملــه مشــکالت توســعه در این بخش 

اســت.
همچنیــن در حــوزه ســاختار و تشــکیالت، حاکمیــت 
سیســتم ســنتی و هــرم سلســله مراتــب تصمیم گیــری 
حاکــم بــر صنعــت بیمــه و گســتردگی حــوزه نظــارت در 
صنعــت و نبــود اســتانداردهای الزم در امــر نظــارت و ... 

ــرد. ــام ب ــوان ن را می ت

در  فعلــی  شــرایط  مجموعــه  بــه  توجــه  بــا 
ــات  ــت و ارتباط ــوژی، صنع ــاد، تکنول ــه اقتص عرص
ــود  ــت خ ــرای صنع ــه ب ــم اندازی ک ــل، چش بین المل

ترســیم می کنیــد، بــه چــه ترتیبــی اســت؟
ــه خدمــات،  ــن بیمهگــر خصوصــی در ارائ ◄ بهتری
توانمندتریــن نهــاد بیمــه ای از نظــر مالــی و قبــول 
بیمه هــای اتکایــی در کشــور و منطقــه در افــق 1404، 
ایــن چشــم اندازی اســت کــه بــرای خــود در نظــر 

گرفته ایــم.
مناســبات  افزایــش  و  تحریم هــا  شــدن  برداشــته 
آینــده  از  پیش بینی هــا  شــده  باعــث  اقتصــادی 
ــک  ــای های ت ــد. ورود تکنولوژی ه ــن باش ــت روش صنع
ــاد  ــه اقتص ــی ب ــدد و تدریج ــتارت آپ ها و ورود مج و اس
جهانــی ســبب رشــد بخــش مالــی و تولیــدی تــا 
ســال های آینــده خواهــد شــد؛ کــه ایــن مســئله ســبب 
افزایــش تقاضــا بــرای تمــام محصــوالت به خصــوص در 
حــوزٔه غیرزندگــی گروهــی و فــردی می شــود. همچنین 
لغــو تحریم هــا باعــث خواهــد شــد تــا در ســال های 
آینــده بیمــه گــران خارجــی وارد بــازار ایــران شــوند کــه 
ــای  ــت در بخش ه ــش رقاب ــب افزای ــوع موج ــن موض ای

ــد. ــد ش ــازار خواه ــف ب مختل

عمــده فعالیت هــای شــما در عرصــه توســعه 

صــادرات و افزایــش اشــتغال کــدام اســت؟
◄ شــرکت بیمــه کوثــر در حــال حاضــر بــا دارا بــودن 
قریــب بــه 650 نفــر کارمنــد و بــا 32 شــعبه سرپرســتی 
در ســطح کشــور و حــدود 1000 نمایندگی و تخصصی 
بیمه هــای زندگــی، تأثیــر قابل توجهــی در اشــتغال زایی 
در صنعــت بیمه ایفــا می نمایــد. همچنیــن بیمــه کوثــر 
تــا حــدودی بــا تأمیــن نظــام مالــی بــا تأکیــد بــر بیمــه 
)به جــز  ریســک های صــادرات  پوشــش  و  صــادرات 
ریســک های سیاســی(، موجــب تقویــت نقــش صنعــت 

در ســطح کشــور و بین الملــل شــده اســت.

شــرکت شــما در آخریــن دوره طرح ایران تــک و در 
گــروه صنعتــی مربوطــه رتبه هایــی را کســب نمــود. 
تــا چــه حــد از متدولــوژی ارزیابی شــرکت ها در طرح 
ایــران تــک مطلــع هســتید و تــا چــه حــد نتایــج ایــن 

ارزیابــی را قابــل اعتمــاد و کارآمــد می دانیــد؟
◄ از آنجایــی کــه بــرای اولیــن بــار در طرح ایــران تک 
مشــارکت کردیــم، خوشــبختانه جایگاه قابــل قبولی نیز 
ــدود  ــی از مح ــک یک ــران ت ــرح ای ــم. ط ــت آوردی ــه دس ب
طرح هایــی اســت کــه توســط یــک مجموعــه علمــی و 
آکادمیــک اجــرا می شــود و همیــن مســئله دلیــل اصلی 
ــاخص های  ــوع ش ــود. تن ــرح ب ــن ط ــا در ای ــکاری م هم
ــرکت ها در  ــه ش ــت ک ــوری اس ــرح ط ــن ط ــی ای ارزیاب
حوزه هــای مختلــف می تواننــد جایگاه یابــی شــوند 
کــه ایــن امــر بــرای برنامه ریزی هــای میان مــدت و 
بلندمــدت شــرکت ها، نقــش بســزای خواهــد داشــت.

ارزیابــی  فرآینــد  بــه  کــه  نقــدی  عمده تریــن 
شــرکت ها و به طــور کلــی روال کاری طــرح ایــران 
تــک وارد میدانیــد کــدام اســت و چــه پیشــنهادی 

ــد؟ ــرح داری ــن ط ــدن ای ــر ش ــرای بهت ب
◄ درســت اســت که شــرکت های بیمــه کار خدماتی 
ــه  ــه ای ارائ ــت بیم ــردم خدم ــه م ــد و ب ــام می دهن انج
می دهنــد ولــی بــه نظــر مــن ارزیابــی بانــک و بیمــه بــا 
شــرکت های خدماتــی همچــون تامیــن نیــروی انســانی 
و ... مناســب نبــوده و می بایســتی بــرای ســال های بعــد 
ــه ایــن موضــوع اصالحاتــی صــورت گرفتــه و  نســبت ب
ــت  ــا جه ــا و بیمه ه ــی بانک ه ــاالی تمام ــت ب از ظرفی

ارزیابــی بهــره کافــی بــرده شــود.
ایجــاد بســترهای الزم بــرای حضور حداکثــری صنایع 
ــا  ــادی مهی ــی و اقتص ــدی و خدمات ــرکت های تولی و ش
شــده و بــا رایزنــی بــا ادارات و ســازمان های دولتــی 
ــرای  ــترده ب ــانی گس ــت اطالع رس ــات الزم در جه اقدام
ــه  ــار و عملکــرد آن مجموعه هــا اقدامــات الزم ب ــه آم ارائ
عمــل آیــد؛ و از کســانی کــه به نوعــی مشــارکت ویــژه ای 
در برگــزاری مراســم داشــته اند به طــور ویــژه ای تقدیــر بــه 

عمــل آیــد.

بیمه کوثر )سرپرستی استان آذربایجان شرقی(

آرامش به معنای واقعی
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اموال،  از  اعم  بازرگانی  بیمه های  امور  تمام  در  بیمه کوثر  شرکت 
اعتقاد  فعالیت است.  به  و مهندسی مشغول  اشخاص، مسئولیت 
مدیران، کارشناسان و کارکنان بیمه کوثر بر این است که ملت 
در عرصه  باکیفیت ترین خدمات  و  بهترین  ایران شایسته  بزرگوار 
بیمه گری هستند. بر اساس همین باور، این شرکت با هدف ایجاد 
تحول و ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و برتر با رویکردی خدمت محور 
و تاکید بر گسترش بیمه های زندگی به خانواده صنعت بیمه کشور 
پیوسته است. این شرکت با بهره مندی از کادری متخصص و متعهد و 

برخورداری از شبکه یکپارچه فروش در سراسر کشور با رعایت اصول 
اخالق حرفه ای و رویکردی مشتری مدارانه، نیازهای مشتریان خود را 
در اولویت قرار داده، با رهیافت مدیریت راهبردی مبتنی بر مدل های 
کیفیت و سازمان دانش محور، درصدد است »آرامش« را به معنای 
واقعی کلمه به بیمه گذاران خود هدیه دهد. این شرکت در دوره پنجم 
طرح ایران تک برای اولین بار حضور یافته و به همین جهت گفتگویی 
با مدیر سرپرستی این شرکت در استان آذربایجان شرقی، جناب آقای 

هادی قدس انجام داده ایم.
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وضعیــت گــروه صنعتــی خــود را در کل چگونه 
ــرکت  ــی ش ــن ارزیاب ــد و در ای ــی می فرمایی ارزیاب

شــما چــه جایگاهــی دارد؟
منطقــه شــمال غــرب کشــور بخصــوص   ◄
ــین آالت  ــه ماش ــرقی در زمین ــان ش ــتان آذربایج اس
ماشــین  وجــود  بــا  ماشین ســازی  و  صنعتــی 
ــوده و  ــام ب ــه ن ــران ب ــور ای ــدر در کل کش ــازهای ق س
بایــد در نظــر داشــت کــه یکــی از صنایعی که شــمال 
غــرب و منطقــه آذربایجان را در ســطح کشــور مطرح 
کــرده اســت همیــن صنعــت ماشــین آالت و قطعــات 
ــا وجــود چنیــن شــرایطی، رقابــت  ــذا ب می باشــد. ل
در ایــن صنعــت بســیار جــدی و پرتنــش می باشــد. 
خوشــبختانه برنامه ریزی هــای ایــن شــرکت به طــور 
دقیــق اجــرا شــده و توانســته ایم نه تنهــا در منطقــه، 
ــن  ــی از معتبرتری ــوان یک ــور به عن ــه در کل کش بلک
ماشــین آالت  تأمین کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
صنعتــی ســنگین و نیمــه ســنگین فعالیــت کنیــم.

عمــده چالش هایــی کــه صنعــت شــما در حــال 
ــدام  ــر ک ــتمل ب ــت مش ــه اس ــا آن مواج ــر ب حاض

ــردد؟ ــوارد می گ م
فعلــی  شــرایط  در  خالصــه،  به طــور   ◄
نه تنهــا  چالش هــای  و  مشــکالت  اصلی تریــن 
ــادل و  ــدم تع ــع، ع ــه صنای ــه کلی ــت، بلک ــن صنع ای
ــدات  ــت از تولی ــی دول ــت های حمایت ــات سیاس ثب
ــی  ــد. از طرف ــی می باش ــود نقدینگ ــی و کمب داخل
نوســانات ارزی و موانــع بین المللــی، تشــدیدکننده 
ایــن شــرایط ســخت هســتند کــه امیدواریــم هــر چه 

ســریع تر شــرایط رشــد و بهبــود فراهــم گــردد.

در  فعلــی  شــرایط  مجموعــه  بــه  توجــه  بــا 
عرصه اقتصــاد، تکنولــوژی، صنعــت و ارتباطات 

بین الملــل، چشــم اندازی کــه بــرای صنعــت 
ترتیبــی  چــه  بــه  می کنیــد،  ترســیم  خــود 

اســت؟
و  بقــاء  و ســازمانی جهــت  هــر شــرکت   ◄
پیشــرفت مجبــور بــه انجــام تغییراتــی جهــت 
انعطــاف و هــم ســو شــدن بــا شــرایط اســت. 
مــا در راســتای توســعه ارتباطــات بین المللــی 
ــروف  ــای مع ــا برنده ــا ب ــم ت ــالش نموده ای ــود ت خ
دنیــا در کشــورهای آلمــان، کــره جنوبــی، تایــوان 
اخــذ  بــر  عــالوه  و  کــرده  ایجــاد  ارتبــاط   ... و 
ــی  ــی و نمایندگ ــر بین الملل ــای معتب گواهینامه ه
ایــن برندهــا، در جهــت انتقــال تکنولــوژی بــه 
داخــل کشــور نیــز تــالش کنیــم. البتــه همان طــور 
کــه پیش تــر اشــاره شــد رســیدن بــه ایــن اهــداف، 

نیازمنــد ثبــات سیاســت های خارجــی کشــور و 
گســترش تعامــالت بین المللــی اســت.

ــعه  ــه توس ــما در عرص ــای ش ــده فعالیت ه عم
ــت؟ ــدام اس ــتغال ک ــش اش ــادرات و افزای ص

واحــد  شــرکت  هــر  ارکان  اصلی تریــن  از   ◄
تحقیــق و توســعه آن می باشــد کــه خوشــبختانه 
ایــن واحــد در شــرکت مــا نقــش بســزایی در برنامــه 
بــرای  کــه  اهدافــی  از  یکــی  دارد.  فعالیت هــا  و 
خــود تعییــن کرده ایــم، بومی ســازی محصــوالت 
ــود،  ــای موج ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می باش
ــی کنــد، در حــال  ــه خیل به صــورت تدریجــی و البت
ــن  ــام ای ــورت اتم ــًا در ص ــتیم. قطع ــام آن هس انج
بخــش و راه انــدازی خطــوط تولیــد، عــالوه بــر ایجاد 
اشــتغال، امــکان صــادرات ایــن محصــوالت به ســایر 

ــد. ــد ش ــم خواه ــز فراه ــه نی ــورهای منطق کش

شــرکت شــما در آخریــن دوره طــرح ایــران 
ــی را  ــه رتبه های ــی مربوط ــروه صنعت ــک و در گ ت
کســب نمــود. تــا چــه حــد از متدولــوژی ارزیابــی 
شــرکت ها در طــرح ایــران تــک مطلــع هســتید و 
تــا چــه حــد نتایــج ایــن ارزیابــی را قابــل اعتمــاد و 

کارآمــد می دانیــد؟
ــی  ــدود طرح های ــزو مح ــک ج ــران ت ــرح ای ◄ ط
ــر اســاس مســتندات  اســت کــه کلیــه مراحــل آن ب
دریافتــی از شــرکت ها انجــام می شــود. ســازمان 
از  یکــی  به عنــوان  اســتان  صنعتــی  مدیریــت 
در  مدیریــت  دانــش  توســعه  متولــی  نهادهــای 
ــن طــرح را بســیار کامــل  منطقــه، شــاخص های ای
و جامــع تدویــن نمــوده اســت و بــه جهــت ارزیابــی 
حوزه هــای  در  آن  نتایــج  متنــوع،  شــاخص های 
اگــر  به عــالوه  می باشــد.  اتــکا  قابــل  مختلــف 
نگاهــی بــه رونــد رشــد ایــن طــرح طــی ادوار اخیــر 
ــای  ــرکت ها و بنگاه ه ــتقبال ش ــیم، اس ــته باش داش
ــی  ــدوده جغرافیای ــعه مح ــه و توس ــادی منطق اقتص
ایــن طــرح، خــود نشــان از موفقیــت نســبی آن دارد 

ــد. ــه دار باش ــد ادام ــن رون ــم ای ــه امیدواری ک

عمده تریــن نقــدی کــه بــه فرآینــد ارزیابــی 
شــرکت ها و به طــور کلــی روال کاری طــرح ایــران 
تــک وارد میدانیــد کدام اســت و چه پیشــنهادی 

بــرای هــر ه بهتــر نمــودن ایــن طــرح داریــد؟
همان طــور کــه اشــاره شــد، ایــن طــرح   ◄
توانســته اســت به طــور نســبی موفقیت هایــی را 
ــالوه  ــد ع ــعی کنی ــد س ــرم بای ــه نظ ــد و ب ــب کن کس
بــر حفــظ شــرایط موجــود، اقداماتــی بــرای حضــور 
ســایر شــرکت های بــزرگ منطقــه انجــام دهیــد. 
ــه توســعه شــاخص های  ــی از جمل به عــالوه اقدامات
جغرافیایــی،  محــدوده  توســعه  ارزیابــی، 
نیــاز  حســب  شــاخص ها  خصوصی ســازی 
گروه هــای صنعتــی، تعامــل بیشــتر بــا تشــکل های 
خصوصــی از جملــه اتــاق بازرگانــی، خانــه صنعــت، 
ــه،  ــی منطق ــای صنعت ــارت و انجمن ه ــدن و تج مع
ــزرگ  ــرکت های ب ــا ش ــرکت ها ب ــه ش ــکان مقایس ام
ــک  ــران ت ــج ای ــه نتای ــی ب ــی، اعتباربخش بین الملل
در ســطح بین المللــی و ...، قطعــًا رونــد رشــد و 
ــن طــرح را تســریع خواهــد  ــه اهــداف ای رســیدن ب
کــرد. همچنیــن صداقــت ارزیابی هــای ایــران تــک، 
ــود  ــوب می ش ــی آن محس ــت رقابت ــن مزی اصلی تری
کــه بایــد به طــور جــدی نســبت بــه حفــظ ایــن 

ــد. ــالش کنی ــاری ت ــت رفت صداق
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کنترل افزار تبریز از سال 1379 با هدف اتوماسیون تاسیس گردید 
و سپس وارد فاز تعمیرات CNC شد، در حال حاضر نیز تأمین و 
تولید انواع دستگاههای CNC را با بهرهگیری از باکیفیت ترین قطعات 
ژاپنی و تایوانی در دستور کار قرار داده و تحت لیسانس سه شرکت 
تایوانی اقدام به ساخت میکند. عمده مشتریان این شرکت را فعاالن 
صنایع خودروسازی، قالبسازان و ارائه کنندگان خدمات ماشینکاری 
تشکیل می دهند. کنترل افزار تبریز به مدیریت جناب آقای جواد 

علیزاده هوشیار، در هر پنج دوره اخیر طرح ایران تک مشارکت فعالی 
داشته اند و همواره رتبه های باالیی را در گروه صنعتی مربوطه از کسب 
کرده اند و در دوره اخیر طرح ایران تک نیز به عنوان حامی مالی 
همایش، با دبیرخانه طرح همکاری داشتند. به همین جهت گفتگویی 
با نماینده مدیرعامل و مدیر بخش تأمین، تحقیق و توسعه این شرکت، 
جناب آقای علیرضا عیاری، انجام داده ایم که در ادامه خالصه این 

گفتگو ارائه شده است.

وضعیــت گــروه صنعتــی خــود را در کل چگونه 
ــت  ــن صنع ــای ای ــد، چالش ه ــی می فرمایی ارزیاب
کدام انــد و چــه چشــم اندازی بــرای ایــن صنعــت 

ترســیم می کنیــد؟
ــدی  ــیار ج ــش بس ــک چال ــا ی ــواره ب ــا هم ◄ م
روبــروی بوده ایــم و آن عبــارت اســت از واردات تراکتور 
از کشــورهای دیگــر. ایــن مســاله به قــدری دامنــه دار 
اســت کــه متأســفانه در چنــد ســال اخیــر خبرهایــی 
از راه انــدازی خطــوط مونتــاژ تراکتــور در یکــی از 
اســتانهای هم جــوار و حتــی در یــک مــورد در داخــل 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه گــوش رســیده اســت. 
ــد  ــف دارد و بای ــای تأس ــی ج ــن اقدامات ــًا چنی واقع
به طــور جــدی مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. شــرکت 
تراکتورســازی خوشــبختانه توانســته اســت از عهــده 
چالش هــای اقتصــادی اخیــر کــه صنایــع بــا آن 
ــرو بودنــد، به خوبــی برآیــد و بــه جــرأت می تــوان  روب
ــار مشــکالت  ــی ب ــازه ای از زمــان به تنهای گفــت در ب
قطعــه ســازان را آن هــم در دوره ای کــه دو خودروســاز 
بزرگ کشــور دچــار بحران بودنــد، به دوش کشــید. از 
جملــه اقداماتــی کــه در حــال حاضــر ســعی کرده ایم 
توجــه ویــژه ای بــه آن داشــته باشــیم، ارتقــاء کیفیــت 
ــه  ــوژی و ارائ ــش و تکنول ــک دان ــه کم ــوالت ب محص
در  چــه  مصرف کننــدگان  بــه  الزم  آموزش هــای 
ــوده اســت.  داخــل کشــور و چــه در خــارج کشــور ب
بــا ایــن اوصــاف، در صورتــی کــه دولــت و نهادهــای 
حاکمیتــی سیاســت گذار، از برنــد موفــق و جهانــی 
تراکتورســازی حمایــت کننــد، ایــن صنعــت توانایــی 
خواهــد داشــت کــه توســعه بســیار چشــم گیری 
داشــته باشــد و در کنــار آن اشــتغال باالیی نیــز ایجاد 

کنــد.

ــعه  ــه توس ــما در عرص ــای ش ــده فعالیت ه عم
ــت؟ ــدام اس ــتغال ک ــش اش ــادرات و افزای ص

جــزو  مــا  اکنــون  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   ◄
بــر روی صــادرات  برترین هــای کشــور هســتیم، 
محصــول بــه کشــورهای آســیایی، آفریقایــی و حتــی 
اروپایــی تمرکــز جــدی داریــم اگرچــه درگیری هــای 
اخیــر خاورمیانــه تــا حــدودی صــادرات محصــول را 
بــه کشــورهای ایــن حــوزه بــا مشــکل مواجــه کــرده 
اســت. نــگاه شــرکت تراکتورســازی ایــران، یــک 
ــه بازارهــای  ــا ورود ب ــی اســت و هــدف م ــگاه جهان ن
صادراتــی بــا قابلیــت رقابتــی اســت. ذکــر ایــن نکتــه 

ــن  ــور چی ــه گاه کش ــه گ ــت ک ــف نیس ــی از لط خال
اقــدام بــه دامپینــگ و کاهــش قیمــت می کنــد ولــی 
ــور به طــور 100  خوشــبختانه چــون محصــول تراکت
درصــد داخلــی اســت و کلیــه قطعــات آن در داخــل 
ــواره  ــی هم ــاظ قیمت ــه لح ــذا ب ــود، ل ــد می ش تولی
توانایــی رقابــت را داشــته ایم. بخش تحقیق و توســعه 
ــرا به صــورت مســتقل تاســیس و  تراکتورســازی اخی
بــا نــام شــرکت تحقیــق و توســعه تراکتورســازی ایران 
ــن  ــدف از ای ــت. ه ــوده اس ــت نم ــه فعالی ــروع ب ش
کار، ایجــاد ظرفیت هــا و ارائــه تولیــدات متنــوع و بــر 
ــن اهــداف در  ــازار اســت. تمــام ای ــاز روز ب مبنــای نی
صــورت داشــتن برنامه ریــزی صحیــح حتمــا منجــر 
بــه فــروش بیشــتر، توســعه صــادرات، ایجاد اشــتغال 
ــه و  ــتان، منطق ــرای اس ــاال ب ــزوده ب ــاد ارزش اف و ایج

ــود. کشــور خواهــد ب

شــرکت شــما در آخریــن دوره طــرح ایــران تــک 
و در گــروه صنعتــی مربوطــه رتبــه خوبــی کســب 
نمــوده اســت. تــا چــه حــد از متدولــوژی ارزیابــی 
ــران تــک مطلــع هســتید و  شــرکتها در طــرح ای
تــا چــه حــد نتایــج ایــن ارزیابــی را قابــل اعتمــاد و 

ــد؟ ــد می دانی کارآم

نظرســنجی  توســعه یافته  مــدل  ارزیابــی،   ◄
ــز  ــکار را متمرک ــه اف ــر اینک ــالوه ب ــی ع ــت؛ یعن اس
میگیــرد.  بهــره  نیــز  شــاخص ها  از  می ســازد، 
ــی را  ــا ارزیابی های ــور م ــی در کش ــات مختلف مؤسس
انجــام می دهنــد کــه اگــر ایــن ارزیابی هــا درســت و 
علمــی نباشــند، انحــراف نتایــج آن در جامعــه باعــث 
ــران  ــی ای ــود. در ارزیاب ــری می ش ــکاف فک ــاد ش ایج
تــک ابتــدا بایــد دقــت کنیــم کــه ایــن ارزیابی توســط 
ــن  ــت ای ــود؟ و مدیری ــام می ش ــه ای انج ــه موسس چ
مجموعــه در دســت چــه کســانی اســت؟ همچنیــن 
ــی را  ــر ارزیاب ــانی ام ــه کارشناس ــه چ ــاله ک ــن مس ای
انجــام دادهانــد، نیــز بســیار واجــد اهمیــت اســت. 
ــوی و  ــه ق ــک موسس ــط ی ــی توس ــه ارزیاب ــی ک زمان
صــادق صــورت پذیــرد، طبیعتــا اعتماد به آن بیشــتر 
می شــود. آنچــه مــا را بــه حضــور مجــدد در ایــن 
ــن  ــاله ای ــابقه 5 س ــی س ــود، بررس ــی وادار نم ارزیاب
طــرح بــود و اینکــه صداقــت ارزیابی هــا باعــث ارتقــاء 
و تعالــی شــرکت ها در اســتان و منطقــه شــده اســت.

عمده تریــن نقــدی کــه بــه فرآینــد ارزیابــی 
شــرکت ها و به طــور کلــی روال کاری طــرح ایــران 
تــک وارد می دانیــد، کــدام اســت و پیشــنهاد 
شــما در جهــت هــر چــه بهتــر نمــودن ایــن طــرح 

ــت؟ چیس
ــن  ــی از موفق تری ــک، یک ــران ت ــر ای ◄ دوره اخی
ــروع  ــد در ش ــده نبای ــر بن ــه نظ ــود و ب ــای آن ب دوره ه
فرآیندهــای دوره جدیــد کــه همــان دوره ششــم 
اســت، تعللــی داشــته باشــید و الزم اســت هــر 
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــروع کنی ــریع تر کار را ش ــه س چ
ــا را  ــی ارزیابی ه ــدوده جغرافیای ــره و مح ــوان دای بت
گســترش داد، قطعــا رقابــت بیــن شــرکت ها وارد 
مرحلــه تازه تــری خواهــد شــد. همچنیــن در جهــت 
ــا ســایر  ــک ب ــران ت ــن طــرح، تعامــل ای گســترش ای
ــه  ــی از جمل ــش خصوص ــکل های بخ ــا و تش نهاده

ــد. ــاز باش ــیار کارس ــد بس ــی می توان ــاق بازرگان ات
ــت کار  ــتم درس ــک سیس ــه ی ــی ک ــت، وقت در نهای
می کنــد و اجــزاء سیســتم در جــای خــود قــرار 
دارنــد، محدودیتــی بــرای پیشــرفت و توســعه آن 
پــروژه یــا طــرح وجــود نــدارد. امیــدوارم روزی ایــران 
تــک به عنــوان اولیــن مرجــع ارزیابــی صنعــت کشــور 
ــوص  ــفافی را در خص ــق و ش ــات دقی ــد اطالع بتوان
فضــای کســب و کار بــه تمامــی ذینفعــان ارائــه دهد.

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران
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به صورت شرکت سهامی  در سال 1347  ایران  تراکتورسازی  شرکت 
خاص تاسیس شد. شرکت تراکتورسازی ایران تولید خود را با مونتاژ 
تراکتورهای رومانی u650 و u651 از سال 1348 آغاز کرده است. از 
سال 1356 تراکتورهای سبک MF285 جایگزین تراکتورهای رومانی 
گردید. بین سال های 1366 و 1371 شرکت های آهنگری، موتورسازان، 
ریخته گری، خدمات صنعتی و ماشین آالت صنعتی با هدف بهره برداری 
از منابع و امکانات شرکت، استفاده از ظرفیت های مازاد شرکت، منعطف 
و چابک نمودن شرکت مادر، عدم تمرکز و توجه به توسعه محصوالت و 
توسعه تولیدات جانبی از شرکت مادر جدا گردیدند. از جمله اقدامات 
مهم انجام یافته در سال های اخیر می توان به طراحی و تولید انبوه محور 
 ITM470 جلوی تراکتورهای سری 200، طراحی و نمونه سازی تراکتور
با نام شرکت  تولید خودروهای دیزلی  نیز مقدمات تاسیس شرکت  و 

سیبا اشاره نمود که این شرکت در سال 1392 به بهره برداری رسیده 
و تولیدات خود را روانه بازار نمود. همچنین در راستای کاهش قیمت 
تمام شده محصول و خودکفایی در زمینه تولید مجموعه های استراتژیک، 
طراحی و تولید انبوه محور جلوی تراکتورهای دو دیفرانسیل سری 300 
از  بهره برداری  و  ساخت  رسید.  انجام  به  شرکت  کارشناسان  توسط 
مرکز تست و استاندارد تراکتورسازی در محل اصلی شرکت از جمله 
فعالیت های بارز شرکت بوده است. همچنین این شرکت توانسته است 
با توسعه بازارهای صادراتی خود به کشورهای اروپایی، در این زمینه نیز 

موفقیت هایی را کسب کند.
شرکت تراکتورسازی ایران در دوره اخیر طرح ایران تک، به عنوان رتبه اول 
گروه صنعتی خودرو و نیرو محرکه معرفی گردید و بدین بهانه مصاحبه ای 

با مدیرعامل این شرکت، جناب آقای ابوالفتح ابراهیمی، انجام داده ایم.














