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ایجاد فضای امن 
ســــــرمایه گذاری

حمید اسدی
مديرمسئول

با دیگر  را  ایران  روابط تجاری  تا  آمریکا تالش می کند  در شرایطی که 
کشورهای دنیا کاهش دهد، بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بر ضرورت 
توجه به مزیتی به نام »استفاده از توان بخش خصوصی« تأکید دارند. به باور 
این گروه، بخش خصوصی در سال های اخیر به برخی روابط بین المللی 
دست یافته که امروز می توان با تکیه بر این ظرفیت ها بخشی از مشکالت 
اقتصادی کشور را برطرف کرد. برای استفاده از توان این بخش از اقتصاد 
نیز باید به تقویت »سرمایه گذاری« آن در اقتصاد توجه ویژه کرد. در این بین 
ایجاد فضای امن برای فعالیت و سرمایه گذاری، مهم ترین اقدامی است که 
نه تنها دولت؛ بلکه تمام نهادهای حاکمیتی به  ویژه در دوران تحریم ها باید در 
دستور کار قرار دهند تا بخش خصوصی بتواند از ظرفیت خود برای کاهش 

آثار تحریم ها بهتر استفاده کند.
بدون اغراق در شرایط فعلی، بزرگ ترین مشکل فعاالن اقتصادی در کشور 
ما پیش بینی ناپذیری و نبود قطعیت های فراوانی است که دامن گیر حوزه های 
مختلف شده است. سرمایه گذاران و فعاالن اقتصاد ایران با شرایطی که امروز 
در کشور حاکم است، بیش و پیش از اینکه نگران پیامدهای تحریم های 
خارجی باشند، دل نگران و پریشان تصمیم های پیوسته متغیر و آنی نهاد های 
تصمیم گیر و اجرایی در داخل کشور هستند. این نااطمینانی افق پیش بینی را 
برای فعاالن اقتصادی به شدت کوتاه مدت کرده تا جایی که در عمل، امکان 
هرگونه برنامه ریزی را از آن ها سلب کرده  است. به این مشکل باید دغدغه 
امنیت سرمایه گذاری و فعالیت در محیط امن را نیز اضافه کرد. البته ایجاد 
امنیت روانی برای فعاالن اقتصادی به معنای سهل انگاری نهادهای مسئول 
و غفلت از سوءاستفاده از عنوان دور زدن تحریم ها نیست؛ بلکه انتظار می رود 
تا نهاد های مرتبط با دقت بتوانند سره و ناسره را از هم تشخیص دهند و با 
حمایت از بخش خصوصی اصیل کشور زمینه همکاری آن ها را برای دور 
زدن تحریم ها فراهم آورند. به عالوه اینکه در شرایط فعلی می توان با اجرای 
بسترهای  در تصمیم سازی ها،  و مشارکت بخش خصوصی  قانون  دقیق 
توسعه اقتصاد در شرایط تحریم را فراهم آورد. چنانچه بر اساس مواد ۲ و ۳ 
قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دولت باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی 
با تشکل ها و فعاالن اقتصادی مشورت کند و پیش از اجرای هر قانونی نیز 

فرصت کافی را در اختیار سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی قرار دهد.
از سوی دیگر بخش خصوصی در دور جدید تحریم ها می تواند نقش بسزایی 
در تنظیم بازار با استفاده از شیوه های مختلف واردات داشته باشد؛ اما باید در 
نظر داشت که بخش خصوصی در هیچ کشوری به دنبال رفتارهای صرفًا 
عام المنفعه نیست و هر فعالیتی نیز به معنی کاسبی تحریم نیست؛ بنابراین 
برای بهره گیری مناسب از ظرفیت های این بخش از اقتصاد باید نگاه و روش 
حمایتی دولت به این بخش نیز تغییر کند. با این حال، تنها تضمین کننده ورود 
بخش خصوصی به عرصه اقتصاد، تأمین امنیت سرمایه گذار از هر لحاظ در 
کشور است. چنانچه بسیاری از کشورهای جهان که در زمینه نقش آفرینی 
بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه گذاران موفق هستند، از این روش 
برای توسعه کشور به نحو مطلوب سود جسته اند. لذا برای تحقق این مهم 
باید در برخی از قوانین دست و پاگیر تجدیدنظر شود و ضمن حمایت دولت 
در راستای توسعه اقتصاد، قوانین ساده تر و سهل تر از آنچه که وجود دارد در 
کشور تدوین و تصویب شده باشد تا بتوان به یک اقتصاد پویا از طریق 
مشارکت بخش خصوصی دست یافت. کالم آخر آنکه آغاز تحریم های 
دوباره آمریکا می تواند فرصتی برای توسعه روابط ایران با سایر کشورهای 
جهان به خصوص شرکای اروپایی و آسیایی باشد. از سوی دیگر با ارتقای 
توان بخش خصوصی، این بخش می تواند بازوی کمکی دولت در این مسیر 
به شمار رود. برای تکیه بر توان بخش خصوصی نیز، ایجاد »فضای امن 

سرمایه گذاری« ضروری است.
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رامین نعمتی
دبیر تحريريه

ضرورت اعتماد
به کارآفرینان 

داستان کارآفرینی در ایران، قصه پر غصه ایست. مصائب کارآفرینان ایرانی 
که روزگاری با چوب مصادره رانده شدند و هم اکنون نیز به دنبال راهی 
برای رهایی از قوانین دست و پاگیر هستند را، گویا پایانی نیست. داستانی 
با فراز و فرودهای بسیار که سرنوشت های اندوهباری را در خود جای داده 
است. خسروشاهی ها، گلزارها و رفوگران های بسیاری بودند که برای رونق 
اقتصاد کشور تالش کردند و خون دل ها خوردند و در آخر نیز توسط جوانان 
پرشوری که فرق بین کارآفرین و سرمایه دار زالو صفت را ندانستند، به انزوا 
رفتند و غالباً هم در انزوا به دعوت حق تعالی لبیک گفتند. نقل قول مشهوری 
از محمدتقی برخوردار، پدر لوازم خانگی ایران با این مضمون وجود دارد که 
»اگر ما می دانستیم انباشت سرمایه، کار را به اینجا می رساند، یک کار کوچک 

می کردیم!!!«
ستیز با انباشتگی سرمایه در ایران، سابقه ای بس طوالنی دارد. فقط به موارد 
پس از انقالب اسالمی اگر بنگریم، می بینیم که به جز دولت، انقالبیون متاثر 
از تفکرات سوسیالیستی نیز، شمشیر مبارزه با سرمایه داران را از رو بستند 
و تقریباً همه کارآفرینان، در آتش خشم جریان چپ که به بدنه قدرت راه 
یافته بودند، سوختند. نقطه اوج این تحرکات رادیکالی علیه کنشگران بخش 
خصوصی، قانونی بود که در تیرماه سال 1۳58 توسط شورای انقالب اسالمی 
تصویب شد و بر اساس آن، مجوز تملک دولتی سهام بسیاری از صنایع و 
معادن بزرگ صادر شد و پس از آن، بنگاه های بزرگی که روزگاری، جمعیت 
زیادی را به اشتغال گرفته بودند و محصوالتی پرطرفدار در بازارهای داخلی 
و بین المللی عرضه می کردند، دیگر هیچ گاه رنگ رونق را به خود ندیدند و 
یکی یکی به ورطه تعطیلی غلتیدند. امروز اما، شرایط فکری آن جوانان پرشور 
رادیکال تغییر کرده؛ اما همچنان مشکالت فراوانی بر سر راه کارآفرینان قرار 
دارد که دائم به تحریم های ظالمانه خارجی ربط داده می شود! اما مشکل 
اصلی کارآفرینان چیست؟ چرا کارآفرینی در ایران به این حجم از مصائب 
مبتال شده است؟ چه کسانی با فعالیت اقتصادی مولد مخالفت دارند؟ این ها از 
جمله سواالتی است که جوزف شومپیتر اقتصاددان چک-آمریکایی، اصطالح 
بسیار دقیق »تخریب خالق« را برای پاسخ به آن ها ابداع کرد. تخریب خالق 
یعنی اینکه نیروهای فکری و اقتصادی با نوآوری های خود، بنیان های نظم 
اقتصادی موجود را به لرزه می اندازند و به همین علت است که نهادهای 
مستقر، به ویژه سیاست مداران و صاحبان منافع خاص، از مخالفان جدی 

نوآوری هستند.
به جز صاحبان منافع خاص؛ اجرای قوانین لحظه ای و خلق الساعه مجلس و 
دولت و عدم آگاهی تصمیم گیران از مشکالت تولید که ناشی از عدم مشورت 
با کارشناسان خبره و کارآفرینان است، سیستم ناکارآمد بانکی و ادامه حیات 
بانک های ورشکسته که تنها به سود ساالنه خود می اندیشند و در گزارش 
عملکرد ساالنه هیچ یک از این بانک ها، نتایج حمایت از تولید مشاهده 
نمی شود، مالیات بر ارزش افزوده، که اگرچه فلسفه وجودی درستی دارد؛ اما 
چرخه معیوب اقتصاد کشور موجب رفتن دود آن به چشم تولیدکنندگان 
می شود، وجود دالل ها و واسطه ها که اتفاقا بیشترین بهره مادی را از وضعیت 
فعلی می برند، حکمرانی شایعه بر واقعیات در بازارهای مالی که هرگونه منطق 
اقتصادی را در این بازارها از بین برده است و از سوی دیگر، نوسانات سریع و 
افزایش بی رویه نرخ ارز که اگرچه ممکن است برای مدت کوتاهی به نفع 
صادرکنندگان باشد؛ اما در نهایت بر همه چیز و بیش از همه بر صنایع تولیدی داخل 
اثرگذار و آسیب رسان است و ... همه و همه ضد تولید و ضد کارآفرینی می باشد.
کارآفرینان و صنعت گران کشور، برای تداوم حیات خویش بیش از همه به ثبات قوانین 
و مقررات، آرامش بازارها و امنیت نیازمندند. لذا نباید اشتباه سال های اول انقالب 
اسالمی تکرار گردد. باید برای دست یابی به رونق و شکوفایی اقتصادی، آرامش و 

امنیت را به کارآفرینان بازگردانید و به آنها اعتماد کرد.
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 استراتژی آمریکا
نسبت به ایران

دکتر محمود سريع القلم
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

عمق شناخت آمریکا نسبت به ایران بر این پایه بنا نهاده شده است که ایران 
بازی گری غیرمتقارن است. از این منظر، ایران شباهت هایی به بازی گری 
ویتنامی ها دارد که توانستند بر ژاپن، کره، چین، فرانسه و آمریکا در مقاطع 

گوناگون به لحاظ جنگ های چریکی فائق آیند.
گستردگی سرزمینی، کوهستانی بودن سرزمین، روحیه تقابلی و فراموش 
نکردن گذشته، کار نظامی با ایران را سخت می کند و نه تنها کشمکش 
حل نمی شود؛ بلکه تقابل را وارد مسایل جدید سیاسی می کند. ایراِن خیلی 
ضعیف نیز در میان مدت به نفع روسیه و شاید چین باشد؛ بنابراین به نظر 
می رسد؛ مادامی که از جانب ایران تحریکی صورت نپذیرد، راه حل نظامی 
برای حل وفصل اختالفات سیاسی، مد نظر آمریکا نباشد. ماندن در برجام نیز، 
ظاهر روابط سیاسی با اروپا و به اصطالح »جامعه بین الملل« را حفظ می کند 

و بهانه تقابل نظامی با برنامه هسته ای را از واشنگتن می گیرد.
ریشه اختالفات ایران و آمریکا، از نوع فکری-فلسفی است. برنامه هسته ای 
ظاهر قضیه است. در صورت برخورد نظامی با این اختالف فکری، مسأله 
در کوتاه مدت حل می شود؛ اما تضاد اصلی به طرف زیرزمینی شدن می رود.

در مقیاسی کوچک تر، تضاد میان ایران و آمریکا از نوع تقابلی است که در 
جنگ سرد، میان مسکو و واشنگتن برقرار بود. اندیشه ها و استراتژی های 
George Kennan، روس شناس مشهور آمریکایی بود که راهبرد غرب 
نسبت به کرملین، شوروی و کمونیسم را طراحی کرد. او اعتقاد داشت؛ 
مشکالت شوروی ریشه در درون خودش دارد و آمریکا باید آن ریشه ها 
این  تأثیر  به شدت تحت  ایران  به  آمریکا نسبت  استراتژی  را علنی کند. 

راهبردهای قدیمی است.
مردم شوروی در برابر خود، یک سیستم تنومند سیاسی- امنیتی می دیدند. 
بخش هایی که در درون و اطراف حاکمیت زندگی می کردند، از امکانات 
ویژه ای برخوردار بودند؛ ولی عامه مردم در محرومیت قرار داشتند. ظهور 
هزار   10 شوروی  کرد.  برمال  را  شوروی  ساختاری  تناقضات  گورباچف، 
موشک قاره پیمای هسته ای داشت؛ ولی از تأمین مواد غذایی شهروندان 
خود ناتوان بود و سرانجام فروپاشید. حاکمیت چین هم از گستردگی فساد و 
ناکارآمدی آگاه بود؛ اما اختالفات درون خود را به جامعه تسّری نداد. رهبران 
چین در درون حزب کمونیست با یکدیگر بحث کردند و به اجماع رسیدند. 
مریضی مائو و مرگ او، کاریزمای حاکمیتی را از میان برد و قدرت به دست 
فراکسیون های درون حاکمیت افتاد. مردم پس از مائو با سیستم روبه رو بودند 
و نه فرد؛ حزب کمونیست، چین را باالتر از ایدئولوژی  دانسته و ایدئولوژی 
را تفسیرپذیر؛ ولی فقر چین را غیرقابل تحمل می دانست. چین معتقد بود که 
تأمین منافع یک کشور تابع شرایط است و نه ایدئولوژی. ساختار سیاسی خود 
را حفظ کرد و دچار ساختارشکنی های شوروی نشد و از طریق همکاری و 

تعامل به یک ابرقدرت اقتصادی، نظامی تبدیل شد.
هر چند ایران از منظر سطح قدرت در مقام چین یا شوروی نیست؛ ولی 
بازی گری پیچیده و انعطاف پذیر است. رفتارشناسی حاکمیت و مردم ایران 
ایران  به  نسبت  را   Kennan نظری  مبانی  آمریکایی ها،  نیست.  سهل 
عملیاتی کرده اند؛ اما نسبت به نتایج آن صرفاً سناریوسازی می کنند. این 

سناریوها هم بازه زمانی گسترده دارند.
منطق سیاست آمریکا روشن است: ضعیف کردن تدریجی ایران، جلوگیری 
از افزایش منابع مالی ملی، منع سرمایه گذاری خارجی، به تعویق انداختن 
توسعه ملی و تشدید ناکارآمدی ها؛ نتیجه راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران 
نیز تسلط بر اعراب، توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل، 
فروش اسلحه، به حاشیه راندن موضوع فلسطین، تعویق بازسازی سوریه، 
مجبور کردن کشورهای عربی به برون سپاری امنیت ملی خود و تزریق 

درآمدهای نفتی آنان به آمریکا است.
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ضرورت تشکیل "آکادمی بورس" چیست؟
دنیا عقب هستند.  مالی  بازارهای  از  مالی کشور چندین سال  بازارهای 
بر روی trading-onlin ها )تجارت  درحالی که ما هنوز جای کار  
 trading  frequency-High بستر  دنیا  در  داریم،  را  آنالین( 
)معامالت ُپرتواتر( را ارتقا می دهند. بازار سرمایه با سرعتی باورنکردنی رو 
به جلو در حرکت است. از جمعیت 80 میلیونی کشور نزدیک به 15 درصد 
دارای کد بورسی هستند. برای بهره مندی از تسهیالت مسکن، وام و ... باید 
دارای کد بورسی باشید که بتوانید اوراق تسهیالت مسکن خریداری کنید؛ 
بنابراین شاید نزدیک به یک دوم از افراد از این طریق دارای کد بورسی 
شده اند؛ ولی عماًل در بازار سرمایه غیرفعال هستند. به عبارتی، می توانیم 
بگوییم که این اشخاص تنها یک بار کد را دریافت کرده تا صرفاً کار خود 
را پیش ببرند. مابقی افراد فعال بازار سرمایه، به منظور دریافت عرضه های 
از  این عدد کوچک تر  دارای چند کد هستند؛ پس عماًل  مختلف، بعضاً 
تصور ما خواهد شد. گفته می شود؛ در بازارهای دنیا، تریدر فعال به کسی 
گفته می شود که در بازه زمانی هفت روزه دو بار معامله انجام دهد. تعداد 
تریدر فعال در بازار سرمایه ایران بسیار کم است. خوشبینانه ترین تعداد 
تریدر فعال شاید 500 هزار نفر باشد؛ گرچه فکر می کنم عدد واقعی از 
این هم کمتر است. بازار سرمایه نقطه قوت اقتصاد هر کشور است. چنین 
تأمین  بنگاه ها، شرکت ها و  مالی  بهینه سازی هزینه  بازاری می تواند در 
مالی آن ها نقش جدی ایفا کند؛ ولی هنوز نتوانسته قدرتمند ظاهر شود و 
کماکان جهت راه اندازی یک کارخانه به روش قدیمی به اخذ وام از بانک 
با نرخ های باال رجوع و در کنار آن از صکوک )ابزارهای مالی اسالمی( 
و اوراق مشارکت استفاده می شود. شناخت کافی از بازار سرمایه به دلیل 
عدم اطالع رسانی ، هنوز گسترش نیافته است. در کشور حدود 40 میلیون 
نفر سهام عدالت دارند و این جمعیت بدون آنکه دانش کافی داشته باشند، 
وارد بورس شده اند. در سال های 90 و 91 و سال های قبل از آن، به طور 
تقریبی هر چند سال یک بار مردم تشویق به حضور در بازار سرمایه و خرید 
و فروش شده اند و با توجه به تغییرات بازار بعضی ها با ضرر روبه رو شده اند، 

درحالی که مردم نباید مستقیماً وارد بازار شوند.
شما معتقدید که این اتفاق برای بازار چندان مطلوب نبوده 

 است؟
 بازار سرمایه بازار شفافی است؛ اما بدون دانش و آگاهی وارد شدن به آن 
کار درستی نیست. اگر نگاهی به بازارهای دنیا بیاندازید؛ خواهید دید که 

امین آذريان اعالم کرد:

بازار سرمایه نقطه قوت اقتصاد کشور
سارا نظری

وجود تبلیغات نادرست و جوسازی مثبت به منظور جذب نقدينگی از سوی بازار سرمايه، به ويژه در ايام پرالتهاب نوسانات ارزی باعث شد تا اقشار 
مختلف ناآشنا با اين بازار، سرمايه خود را در معرض ريسک های مختلف قرار دهند. در اين میان، هدايت بازار به سمت سرمايه گذاری صحیح و 
جلوگیری از صف کشی مردم برای دريافت کد سهامداری، نیازمند اطالع رسانی مناسب است و اين اطالع رسانی جز با آگاهی بخشی منسجم و بر 
مبنای علمی تحقق نمی يابد. در سال های گذشته، سبد گردان ها و صندوق های سرمايه گذاری نقش قابل توجهی در فرهنگ سازی در جذب بازار 
سرمايه داشته اند. »دنیای سرمايه گذاری« در گفت و گو با امین آذريان، مديرعامل گروه دانش شاخص بازار سرمايه، درباره برنامه ها و فعالیت هايی 

که در جهت رشد سواد بورسی و دانش سرمايه ای توسط اين گروه انجام گرفته به بحث نشسته است. باهم ماحصل اين گفت و   گو را می خوانیم.

عموم مردم پیش از ورود مستقیم به بازار خرید سهام، به سرمایه گذاری 
و  سرمایه گذاری ها  مشاوره  شرکت های  و  سبدگردان ها  صندوق ها،  در 
محصوالت به این شکل تشویق می شوند. بر حسب اینکه یکی از آشنایان 
شما در بورس است و شما را تشویق به خرید فالن سهم کند، نباید وارد 
این حیطه شوید؛ چراکه شما هیچ دانشی از زمان خرید و فروش سهم 
خود و زمان های مناسب معامله نمی دانید. اگر عالقه مند به سهام داری 
هستید، سهم های بنیادی قوی وجود دارند که می توانید آن ها را نگهداری 
کرده و سودهای DPS)سود سهام در هر سهم( را به طور ساالنه دریافت 
کنید؛ ولی آیا همه مردم می توانند این کار را انجام دهند؟ مسلماً خیر؛ زیرا 
زمان آن را ندارند. به همین دلیل مردم از طریق صندوق ها و سبدهای 
سرمایه گذاری وارد بازار می شوند و مکانیزم آن این است که افراد پول های 
خود را درصندوق قرار دهند و با مدیریت یک فرد آگاه، وارد بازار شوند. 
بخش کوچکی از بازار باید به این شکل هدایت شود. صندوق ها آن طور که 
باید گسترش نیافته اند؛ در صورتی که نگاه به صندوق باید حمایتی باشد. 
مدیران قابلی در رأس این صندوق ها قرار دارند. برای فرهنگ سازی در 
این زمینه کارهای بسیاری می توان انجام داد که ما شاید تنها سه مورد آن 
را اجرایی کرده ایم. لیگ ستارگان یکی از این فرهنگ سازی ها بود و بین 
دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور انجام و استقبال خوبی از آن صورت 
گرفت. آکادمی بورس نمونه دیگری از challenge trade  است. این 
محصول، یکی از حدود140 مسابقاتی است که در دنیا در حال برگزاری 
است. سازوکار این چالش ها نزدیک به ۳0 سال است که در دنیا انجام 

می شود و ما هم به تازگی آن ها را به مرحله اجرا در آورده ایم.
آیا اجرایی کردن این روش ها نیاز به بومی سازی دارد؟

بله، قطعاً نیاز به بومی سازی دارند. در دنیا پلتفرم های خاص و بازارهای 
متنوع ۲4 ساعته وجود دارند و کاری که ارائه می دهند، بعضاً برآیند چند 
چالش در کنار هم است که بدون بومی سازی این پلتفرم ها در کشور قابل 
اجرا نیستند. مسابقاتی که در دنیا برگزار می شوند، غالباً مورد توجه بسیاری 
جذب  در  سعی  آن ها  و  است  سرمایه  بازار  سیاست گذاران  و  مدیران  از 
برندگان مسابقات به مجموعه خود دارند. هدف از برگزاری مسابقات این 
است که ارتباط شرکت کنندگان با مدیران نهادهای مالی ایجاد شود و 

بتوانند جذب این نهادها شوند.
آیا برنامه هایی در زمینه جذب نخبگان مالی وجود دارد؟

اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم، ورود نسل جدید با دانش و اطالعات 

در آکادمی بورس سعی 
شده تا الگوبرداری 
درستی از دنیا ارائه 

و مراسم های معارفه، 
قرعه کشی و ... در 

مکان های خوبی برگزار 
شود تا شرکت کنندگان 
بدانند که لیاقت چنین 

چیزی را دارند. برای جا 
افتادن یک برنامه در 

کشور باید هزینه هایی 
را در چند سال ابتدایی 

متحمل شد تا به ثمر 
بنشیند
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پیچیده به بازار است. نسل جدید در مورد ایده های جدید صحبت می کند، 
نظر می دهد و نیازهای بازار را کشف می کند. طبیعی است که با این ایده ها 
و نظرات، مقابله و پذیرش آن به مرور زمان عملی شود؛ چراکه ایده های 
سنتی را در هم می شکند؛ مانند همان اتفاقی که برای استارت آپ هایی 
همچون اسنپ افتاد. در مسابقه سال گذشته، بسیاری از معامله گران در 
فهرست شرکت کنندگان آکادمی بورس قرار داشتند؛ اما برندگان لزوماً از 

این افراد نبودند.
مشخصاً چه زیرساخت هایی مطلوب بازار سرمایه است؟

 OMS فراهم نبودن زیرساخت ها کاماًل واضح است. ما هنوز در زمینه
)سیستم مدیریت سازمانی( مشکل داریم. بازار سرمایه در حال گسترش 
با سال های گذشته قابل مقایسه  امروز  بازار  است و حجم نقدینگی در 
نیست. تعداد معامالت نسبت به پنج سال گذشته چند برابر شده که نشان 
می دهد چه چیزهایی نیاز بازار است. قسمت دیگر، بحث فرهنگ سازی 
است. بله بورس خوب است؛ اما افراد چگونه باید از آن آگاهی یابند و 
خود را مورد سنجش قرار دهند؟ آکادمی بورس درگاهی است برای اینکه 
افراد باالی 18 سال خود را محک بزنند. همه افراد می توانند با 500 هزار 
تومان در این مسابقه خود را مورد ارزیابی قرار دهند و اگر جزو 50 نفر 
اول قرار گیرند، از کالس های آموزشی در این زمینه برخوردار خواهند شد. 
یکی از صحبت های ما با اسپانسرها این است که 10 نفر اول برتر را جذب 
مجموعه خود کنند. به عقیده بنده، حداقل دستاورد این مسابقات، آشنایی 
و ارتباط افراد شرکت کننده با مدیران مالی است. این نوعی اهمیت دادن 
به جوانان است. چرا بسیاری از دانشجویان دانشگاه های برتر کشور قصد 
خروج از کشور را دارند؟ باید چنین مسابقاتی برگزار شود و دانشجویان 
نخبه در اینجا خود را محک بزنند و ببینند که باهوش تر از آن ها هم وجود 
اتفاقاً کسی که در سال گذشته نفر اول شد، نخبه بود و در هیچ  دارد. 
نهاد سرمایه گذاری مشغول به کار نبود؛ ولی با همین الگوریتم توانست 

اول شود.
فکر می کنید چرا اجرای برنامه هایی مانند لیگ ستارگان یا 

آکادمی بورس در کشور سال ها به تعویق افتاده است؟
انجامید.  به طول  ستارگان 6 سال  لیگ  و  بورس  آکادمی  روی  بر  کار 
متأسفانه وقتی محصولی به بازار می آید، همه می گویند که ایده آن را پیش 
از این ارائه داده بودیم. وقتی محصولی به بازار وارد نمی شود، دو علت 
دارد؛ یا قباًل آمده و بازار آن را پس زده یا صاحب ایده، ریسک ورود آن 
را نپذیرفته است. به عقیده بنده، عملکرد ما در بازارهای مالی مثبت نبوده 
است. در سال های فعالیت خود در این بازار بسیار دیده ام، تصویری که از 
این بازار در برنامه های تلویزیونی به بیرون نمایش داده می شود، تصویری 
بی روح است؛ درحالی که وقتی دقت کنید، می بینید که در دنیا حتی به 
لوکیشن هایی که در آن برنامه های تلویزیونی مالی دنیا برگزار می شود، 
توجه میشود. ما برای مخاطب برنامه، جذابیتی ایجاد نکرده ایم. در آکادمی 
بورس سعی شده تا الگوبرداری درستی از دنیا ارائه و مراسم های معارفه، 
قرعه کشی و ... در مکان های خوبی برگزار شود تا شرکت کنندگان بدانند 
که لیاقت چنین چیزی را دارند. برای جا افتادن یک برنامه در کشور باید 

هزینه هایی را در چند سال ابتدایی متحمل شد تا به ثمر بنشیند.
برای آکادمی بورس امسال چه برنامه هایی دارید؟

ما سعی کردیم  دارد که  موانعی  برنامه ای یک سری  شروع هر  طبیعتاً 
ایجاد تغییرات و  این موانع را برطرف کنیم. پژوهش هایی در خصوص 
اصالحات انجام دادیم و امیدواریم همه استان ها در این مسابقه شرکت 
کنند. اگر ما چنین کاری را انجام می دادیم و با موفقیت انجام نمی شد، 
پروژه به طورکلی شکست می خورد و بسیاری می گفتند که چنین کاری 

قابل اجرا نیست؛ بنابراین شما باید یا کاری را انجام ندهید یا به بهترین 
نحو انجام دهید.

به نظر شما چرا در این مسابقات که جنبه علمی و سرگرمی 
دارد، حضور بانوان کم رنگ است؟

فکر می کنم این موضوع چندان ربطی به بازار سرمایه ندارد و باید آن را 
از زاویه فرهنگی نگاه کرد. در سال های گذشته، شغل ایده آل از نظر پدر 
و مادرها شغل دولتی بود. در ذهن ما این گونه نقش بسته بود که عاقبت 
به خیری تنها در گروی کارمندی است. حاال هم وقتی به ادارات مراجعه 
می کنید، می بینید که ریشه های نوآوری و ابتکار در آن خشکیده؛ اما اکنون 
استارت آپ هایی وجود دارند که توانسته اند از این راه درآمدزایی کنند. یک 
عامل درونی باید شما را تشویق کند که به این بازار وارد شوید. همیشه 
به خانم ها گفته می شود که این حوزه مناسب آن ها نیست و با روحیه آنها 
سازگار نیست؛ درحالی که این حرف نادرست است. 10 سال پیش مدیران 
معامالتی کارگزاری ها به ندرت از بانوان بودند؛ اما در حال حاضر چندین 
نفر خانم در کارگزاری ها به عنوان مدیرمعامالت و مدیرعامل و... مشغول 
به فعالیت هستند. دانشگاه هایی هستند که صرفاً دانشجویان خانم در آن 
حضور دارند. در این دانشگاه ها می توان سمینارهایی برگزار کرد و به بانوان 

آگاهی بخشید. 
رسانه ها چه نقشی می توانند در معرفی بازار سرمایه داشته 

باشند؟
امیدوارم به گونه ای اطالع رسانی شود که مردم با آگاهی به سمت بازار 
سرمایه حرکت کنند. صداوسیما هم می تواند نقش خیلی خوبی در این 
زمینه ایفا کند. از آکادمی بورس سریالی تهیه شده؛ اما صداوسیما به 
دلیل هزینه های تبلیغاتی و بازرگانی در پخش سریالی که تولید آن را 
این  که  دارد  لطفی  کم  داده ایم،  انجام  مستقل  صورت  به  خودمان 
موضوع در حال رایزنی است که به زودی پخش خواهد شد. اگر این 
بهتری  شناخت  مردم  باشد،  داشته  همدلی  و  همراهی  بتواند  سازمان 
هنوز  باشد؛  مشکل  آن  باور  شاید  کرد.  خواهند  پیدا  بورس  به  نسبت 
افرادی وجود دارند که تفاوت میان سهم و بورس را درک نمی دانند 

که این موضوع ناشی از عدم اطالع است.

بازار سرمایه بازار شفافی 
است؛ اما بدون دانش 

و آگاهی وارد شدن به 
آن کار درستی نیست. 
اگر نگاهی به بازارهای 
دنیا بیاندازید؛ خواهید 

دید که عموم مردم 
پیش از ورود مستقیم 

به بازار خرید سهام، 
به سرمایه گذاری در 

صندوق ها، سبدگردان ها 
و شرکت های مشاوره 

سرمایه گذاری ها و 
محصوالت به این شکل 

تشویق می شوند



ری
ذا

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
25

ره
ما

  ش
 9

ن 7
آبا

18

ایه
ـرم

ـــ
 سـ

ای
ـــ

دنیـ

دالیل نوسـانات شـدید بـازار سـرمایه را در چـه می بینید؟ 
چـرا بازار سـرمایه نسـبت بـه حواشـی اقتصـادی و بعضاً 

سیاسـی حسـاس است؟
در اقتصـاد، مکتبـی بـه نـام انتظارات عقالیی مطرح اسـت کـه می گوید؛ 
فعـاالن اقتصـادی منتظـر اتفاقات واقعـی نمی مانند تا نتیجـه آن را ایجاد 
کننـد. آن هـا اتفاقات را پیش بینـی می کنند و این پیش بینـی، ارزش ذاتی 
چیزهایـی کـه خریـد و فـروش می کننـد را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. 
به عنوان مثـال؛ اگـر یـک فعـال اقتصـادی پیش بینـی کنـد کـه در سـال 
آینـده قیمـت خـودرو بـاال مـی رود، از همیـن امـروز در تصمیمـات خود 
تغییراتـی را ایجـاد خواهـد کـرد. بـه عبارتـی می تـوان گفت؛ شـایعات و 
انتظاراتـی کـه از آینـده وجـود دارد، بازارهـای مالـی را تحـت تأثیـر قرار 
می دهـد؛ بنابرایـن ایـن تأثیـرات واقعـی اسـت و نمی تـوان گفـت که بر 

مبنـای شـایعه یا بی پشـتوانه اسـت.
 بازارهـای مالـی، بازارهایـی هسـتند که در آن ها کشـف قیمت سـریع تر 
رخ می دهـد. مثـاًل در بـورس، همـان روز قیمت هـا مشـخص می شـوند 
و تأخیـری وجـود نـدارد. در بـازار سـرمایه بـه محـض اینکـه خبـری یـا 
شـایعه ای رخ می دهـد، در واکنـش دو طـرف بـازی عرضـه و تقاضا تأثیر 
می گـذارد و قیمـت را افزایـش یا کاهـش می دهد. این تأثیـرات آنی الزامًا 
بد نیسـت و بیشـتر نشـان دهنده این اسـت کـه اثر اطالعـات در عملکرد 
بـازار بـه چشـم می آیـد. راهـکار ایجـاد ثبـات ایـن نیسـت کـه مکانیزم 
کشـف قیمتـی در بـازار ایجاد کنیـم تا از شـایعه ها و انتظارات سیاسـی و 
اقتصـادی تأثیـر نپذیـرد یا کمتـر تأثیر پذیـرد؛ بلکه راهکار این اسـت که 
منبـع تولیـد شـایعه و بی ثباتی سیاسـی و اقتصادی در فضای کسـب وکار 
کشـور را متوقف کنیم. متأسـفانه اقتصاد کشـور در معـرض چنین آماجی 
قـرار دارد. اثرپذیـری مـداوم بازار سـرمایه از انتظارات و احتماالت ناشـی 
از بی ثباتـی فضـای کسـب وکار، بعـد از مدتـی باعـث می شـود تـا تمرکز 
فعـاالن اقتصادی از اتفاقات مبتنی بر عملکرد امروز و گذشـته شـرکت ها 
برداشـته شـده و بر ایـن انتظارات متمرکز شـود؛ به عبارت دیگـر در بازار 
سـرمایه، نبایـد سـهام را بـر اسـاس آنچه شـرکت انجام می دهـد، معامله 

در گفت وگو با دکتر رسام مشرفی عنوان شد

عـــدم شفافیت 
چالش بنیادی نظام اقتصاد کشور

فاطمه آذرافراز

تالطم ارزی که هر از گاهی نظام اقتصادی کشور را مورد هجوم قرار می دهد، در سال جاری مشکالت عديده ای برای بازارهای مالی ايجاد کرد. 
نطق های آتشین سیاسی در داخل و خارج از کشور، پیش بینی های فعاالن اقتصادی و بی انضباطی های دولت و دخالتش در ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز، به بدنه نحیف بازار سرمايه آسیب وارد کرده است. همان طور که مشهود است؛ در بازی دو سر باخت نوسانات ارزی و کشمکش عرضه و تقاضا، 
ضرر اصلی متوجه مردم و کسانی شده است که بدون اطالع کافی وارد بازار سرمايه شده اند. دکتر رسام مشرفی، استاديار دانشکده علوم اقتصادی 
و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با "دنیای سرمايه گذاری" از عمده ترين مشکالت نظام اقتصادی، به وجود رقابت میان بازار پول و 
سرمايه و توجه صاحبان سرمايه به منفعت های کوتاه مدتی اشاره می کند که موجب شده تا اقتصاد کشور در دوری باطل قرار گیرد. آنچه در ادامه 

می آيد، ماحصل گفت و گو با وی می باشد.

کنیـم و بـه تحلیـل صورت هـای مالی بپردازیـم؛ بلکه باید دائم چشـم به 
راه خبر جدید از بسـته شـدن و باز شـدن های سیاسی باشـیم. بر این مبنا 
ممکن اسـت، دانشـجویان و تحلیـل گران بـازار، تحلیل هـای بنیادی در 
عرضه و تقاضا را کمرنگ ببینند و بیشـتر، شـایعات و انتظارات سیاسـی و 

اقتصـادی، محـور عملکـرد و تصمیم گیری هـای آن ها قـرار گیرد.
در چنیـن فضایـی، تحلیل گـر خـوب، تحلیل گـری اسـت که بهتـر بتواند 
شـایعه ها را حـدس بزنـد. در نتیجـه؛ اثـر بلندمدتی که مزیت نسـبی یک 
فعالیـت اقتصـادی می تواند داشـته باشـد به چشـم نمی آید و سـرمایه ای 
کـه چنـدان بلندمـدت نیسـت؛ به دلیـل یک شـایعه، صاحبان سـرمایه را 
به شـدت بـه سـوی خود جـذب می کنـد و ایـن کارکرد، بـازار سـرمایه را 
در جایـزه دادن بـه شـرکت های کارآمـد و مدیریت های علمی زیر سـؤال 

می بـرد.
در حـال حاضـر چـه چالش هایی پیـش روی بازار سـرمایه 

است؟
چالش هـای پیـش روی بـازار سـرمایه متعدد اسـت؛ اما موضوعـی که در 
ماه های اخیر کاماًل به چشـم می آید، وابسـتگی چشـمگیر اقتصاد کشـور 
بـه منابـع برون زای ارزی نفت و قیمت دالر اسـت. مشـاهده می شـود که 
عملکـرد اقتصاد کشـور، چه در نـرخ تورم و چـه در ارزش دارایی ها، کاماًل 
وابسـته به نوسـانات نرخ ارز شـده اسـت. این در حالی اسـت که آمارهای 
سـهم نفت در اقتصاد کشـور، چنین وابستگی سـنگینی را نشان نمی دهد. 
در واقـع، چالـش عمومـی عدم شـفافیت در نظام اقتصادی کشـور، باعث 
شـده تـا درک جامعـه و سیاسـت گذاران اقتصـادی از قـدرت تأثیـر ارز بر 
سـاختار روابـط اقتصـادی کشـور محدود باشـد. چالـش بنیـادی دیگر در 
نظـام اقتصـادی ما عدم شـفافیت اسـت. در سـود و زیان شـرکت ها ابهام 
وجـود دارد و گاهـی حسـاب های نامطمئـن شـکل می گیـرد. هـر چنـد 
مؤسسـات فعـال در بازار سـرمایه، نسـبت به قسـمت های دیگر سیسـتم 
اقتصـادی، شـفاف تر هسـتند؛ ولـی بـرای شـفافیت کامـل، بایـد تـالش 
بسـیاری داشـت. گـردش نقدینگی در اقتصـاد بنگاهی ما بـه راحتی قابل 
پنهان سـازی اسـت و حتی در شرکت هایی که حسـابرس معتمد سازمان 

هر چه به انتخابات 
ریاست جمهوری 
آمریکا نزدیک تر 

شویم، احتمال مذاکره 
قوت پیدا می کند؛ زیرا 
ترامپ به شدت به آن 
نیاز دارد که مذاکره 
با ایران را به عنوان 
یک دستاورد همراه 

داشته باشد. ما هم تا 
آن زمان، فرسودگی 
بیشتری در سیستم 

اقتصادی خود تجربه 
خواهیم کرد
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بـورس بـر صورت هـای مالـی آن ها نظـارت دارد، بـاز هـم دور زدن های 
مالـی اتفـاق می افتد. کمـا اینکه، صورت هـای مالی بانک های کشـور، با 
وجـود بحـران مطالبات معـوق و اجبار آن ها بـرای دریافت خـط اعتباری 
از بانـک مرکـزی در سـال های اخیـر بـرای ادامـه حیـات خود تا سـال ها 
سـود نشـان مـی داد. درسـت اسـت، بازار سـرمایه نسـبت بـه بخش های 
بازرگانـی شـفاف تر عمـل می کنـد؛ امـا زمانی می تـوان گفت؛ یـک نهاد 
مالـی ایده آل اسـت که بتـوان محصوالت مالـی آن بازار را به مشـتریان 
بین المللـی فروخـت، نهادهـای مالی آن را پشـتوانه جذب سـرمایه گذاری 
خارجـی قـرار داد و یـک مؤسسـه رتبه بنـدی معتبـر را بـه اعتبارسـنجی 
مثبـت آن هـا اقنـاع نمـود. در ایـن صـورت می توانیـم بگوییـم کـه بازار 
سـرمایه به درجه ای از شـفافیت رسـیده اسـت. شـفافیت اقتصـادی مالی 
بـرای بـازار سـرمایه کـه قـرار اسـت، تخصیـص منابـع سـرمایه ای را در 

جامعـه بهینه کند، بسـیار ضروری اسـت.
یکـی از دالیل حضور کم رنگ نسـل جوان در بازار سـرمایه، 
فرهنگ سـازی نامناسـب اسـت؛ اما عده ای از کارشناسـان 
بـه عبارت کلیشـه ای »فراهم نبودن زیرسـاخت ها« اشـاره 
می کننـد. بـه نظـر شـما مشـخصاً ایـن زیرسـاخت ها چه 

؟ هستند
آمـوزش دادن و آشـنا کـردن افـراد بـا سـاختار بازارهـای مالـی، یکـی 
از زیرسـاخت هایی اسـت کـه مغفـول مانـده اسـت. آمـوزش بایـد در 
ماننـد  کسـب وکار  بـر  مبتنـی  رشـته های  دانشـگاهی  سـرفصل های 
شـاخه های اقتصـاد، مدیریـت و کلیه رشـته های دانشـگاهی قـرار گیرد. 
ایـن حـوزه، یـک دانـش عمومـی زندگـی مـدرن اسـت و نبایـد فقـط 

آن هایـی که رشـته مدیریت مالـی می خوانند، 
بـازار سـرمایه را درک کننـد؛ امـا همان طـور 
کـه می بینیم؛ سیسـتم آموزشـی، همچنان به 
سـرفصل های قدیمـی بسـنده می کنـد. البتـه 
بـه تازگـی بازنگری هایی توسـط وزارت علوم 
انجـام شـده؛ امـا ظاهـراً هـدف آن، کاربردی 
کـردن ایـن علوم نبوده اسـت. مـا نیازمند یک 
اصـالح جـدی در نظـام آموزشـی هسـتیم تـا 
دانشـجویان دوره کارشناسـی خیلـی سـریع تر 
و حتـی در همـان ترم هـای اول بـا مضمـون 

بازارهـای مالی آشـنا شـوند.
از سـوی دیگـر، به نظـر می آید که اسـتراتژی 
سـازمان بورس در حـوزه جذب بازار سـرمایه، 
بـا  بـورس  سـازمان  اگـر  نیسـت.  روشـن 

هـدف جـذب بیشـتر افـراد بـه ایـن بـازار فعالیت می کنـد، الزم اسـت تا 
کارگاه هایـی را در ایـن خصوص برگـزار کند. دانشـجویان در محیط های 
آکادمیـک نشـان می دهند که بسـیار به بازار سـرمایه عالقه مند هسـتند؛ 

بنابرایـن پتانسـیل آن وجـود دارد؛ ولـی آشـنایی محدود اسـت. 
مـواردی کـه بـه آن اشـاره کـردم، برداشـت های بنـده در دانشـکده های 
اقتصـاد تهران اسـت. بحث دیگر، زیرسـاخت معامالتی بورس اسـت. آیا 
پتانسـیل افزایـش تعـداد کدهای فعـال به طور عملـی وجـود دارد؟ زمانی 
کـه عرضـه اولیـه ای ارائه می شـود و مورد اسـتقبال قرار می گیرد، هسـته 

معامـالت از دسـترس خارج می شـود. 
بـه فـرض اینکه مـا افراد زیـادی را جذب کردیم؛ آیا پتانسـیل و کشـش 
زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات آن فراهم اسـت؟ بایـد تدبیری اندیشـیده 
شـود تا بسـتر فنـاوری، نه تنهـا در مواقـع عادی؛ بلکـه در زمـان اوج هم 
پاسـخگوی نیاز مشـتریان باشـد. موضـوع دیگـر اینکه؛ در کنار تشـویق 

مـردم بـه خریـد سـهام، باید به جامعـه آموزش دهیـم که چگونـه دارایی 
مالـی تولید کنند. نسـل جـوان نباید تنهـا خریدار در بازار سـرمایه باشـد. 
بـازار سـرمایه هنـوز در تأمیـن سـرمایه بـرای فکـر و ایده هـای جدیـد 
مناسـب نیسـت. بایـد شـرایطی فراهـم شـود تـا صاحبـان ایـده بتواننـد 
 ایـده خـود را تبدیـل بـه یـک دارایـی مالـی کـرده و سـهام آن را عرضه 

کنند. 
گروه هـای عالقه منـد و خطرپذیرتـر می تواننـد 
ایـن سـهام را خریـداری کننـد. وقتـی پرتفوی 
را  آپ  اسـتارت  چنـد  شـامل  سـهام(  )سـبد 
خریـداری می کنید، از 10 مورد آن، هشـت مورد 
ممکن اسـت شکسـت بخـورد؛ ولی سـودی که 
مابقـی آن ایجـاد می کند، ضـرر شـما را جبران 
کـرده و در عـرض چنـد سـال ممکن اسـت که 
ایـن ایده هـا تبدیـل به یـک برند شـده و ارزش 
سـهام شـما را افزایـش دهنـد. آیـا مهندسـان، 
پزشـکان، هنرمنـدان، بازرگانـان و مدیرانـی که 
مـا در دانشـگاه های کشـور تربیـت می کنیـم، 
می داننـد کـه اگـر روزی زمینـه نوآورانـه ای را 
ایجـاد کردند، چگونه ممکن اسـت تـا راه تأمین 
مالـی خـود را در بازار سـرمایه بیابند یا همچنان 
بـه اخذ تسـهیالت بـا کمک یک ضامـن معتبر 

از بانـک یـا یارانـه دولت می اندیشـند؟
در جهـت توسـعه بازار سـرمایه، یکی از ابزارها، گسـترش 
عقیـده  بـه  کـه  می باشـد  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 
برخـی، بـازاری مـوازی با بانک هـا ایجـاد کرده اسـت. آیا 
ایـن موضـوع را از دالیـل دور شـدن مـردم و بـه خصوص 

سـرمایه گذاران از سیسـتم بانکـی می بینیـد؟
مـدل بـازار مالـی ما که شـامل بـازار پول و سـرمایه اسـت، مـدل رقابت 
بیـن ایـن دو بـازار اسـت؛ در حالی که در دنیـای مدرن امروز ایـن دو بازار 
مکمـل یکدیگرنـد. به عبارتی، همگرایی مشـترک بین آن ها باعث شـده 
تا بازار پول پشـتیبان بازار سـرمایه باشـد و بالعکس. مثاًل دلیل گسـترش 
MBS هـا )اوراق قرضـه بـا پشـتوانه رهنـی( در دنیـا این اسـت که یک 
موسسـه رهنی، دارایی ناشـی از تسـهیالت ملکی خود را در بازار سـرمایه 
توانسـته عرضـه کنـد، یک بانک تجـاری، ایـن اوراق را ضمانـت کرده و 

راهکار ایجاد ثبات این 
نیست که مکانیزم 

کشف قیمتی در 
بازار ایجاد کنیم تا از 
شایعه ها و انتظارات 
سیاسی و اقتصادی 

تأثیر نپذیرد یا کمتر 
تأثیر پذیرد؛ بلکه 

راهکار این است که 
منبع تولید شایعه و 
بی ثباتی سیاسی و 
اقتصادی در فضای 
کسب وکار کشور را 

متوقف کنیم

تحریم، انتظارات کسب وکار 
بنگاه های اقتصادی را پایین 
می آورد و باعث می شود تا به 

تدریج درآمد بنگاه ها کاهش پیدا 
کند و آن ها به سختی بتوانند 

کاالی خود را تبدیل به ارز کنند.
وارد نشدن مواد اولیه و 

ماشین آالت، موجب فرسودگی 
سیستم تولید و صنعت می شود
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به واسـطه این ضمانت، بازار سـرمایه توانسـته اوراق را به فروش برسـاند. 
همان طـور که مشـاهده می شـود؛ یـک محصول در بـازار سـرمایه، تمام 
شـبکه مالـی را بـه تکاپو واداشـته و همـه از ایـن فعالیت منتفع شـده اند. 
ایـن نوعی پشـتیانی آن ها از یکدیگر اسـت. این همگرایـی به نفع فعاالن 
هـر دو بـازار پـول و سـرمایه اسـت؛ چراکـه می تواننـد تـوازن میـان نرخ 

بـازده و ریسـک را با تبـادالت با یکدیگـر مدیریت کنند.
حـوزه دیگـر بازارهـای مالی، بیمه ها هسـتند که در کشـور ما در حاشـیه 
قـرار گرفته انـد. در دنیـا، شـرکت های بیمـه در ارتباط بـا بانک هـا و بازار 
سـرمایه قـرار می گیرنـد. مثـاًل نوعـی از خدمـات بیمـه کـه به شـدت در 
دنیـای اقتصـاد حضـور آن الزم اسـت، بیمه نُکول شـدن مـراودات مالی 
اسـت. مثـاًل وقتـی بانکـی ضمانتـی انجام می دهـد، ممکن اسـت طرف 
مقابـل اقدامـی بـه پرداخت اقسـاط خود نکنـد و دارایی بانـک در معرض 
ریسـک نکـول قـرار گیـرد کـه در ایـن صـورت شـرکت بیمـه می تواند 
نقـد شـوندگی سیسـتم پولی را تضمیـن کند. نبـود پیوند میـان بازارهای 
مختلـف پـول و سـرمایه در ایـران باعـث شـده تـا میان ایـن بازارهـا، بر 
سـر جذب نقدینگی کشـمکش وجود داشـته باشـد؛ درحالی که استراتژی 
دیگـری بایـد در میـان ایـن بازارهـا بـه وجـود آید کـه هم افزایی داشـته 
باشـند. در آن صـورت، دیگـر موضـوع ایـن نیسـت کـه صندوق هـا و 

حسـاب های مـدت دار بانک هـا چـه میـزان 
نقدینگـی جـذب کرده انـد. اکنـون بـه دلیـل 
نبـود تعریـف مشـخص از ابزارهـای مالـی و 
پولـی جدیـد، رقابـت سـنگینی بـرای جـذب 
ایـن نقدینگـی در بـازار مالـی دیده می شـود.
بـاال رفتـن سـود بانک هـا کـه اخیراً 
زمزمه هـای آن شـنیده می شـود، چه 
تأثیـری بـر بـازار سـرمایه خواهـد 

داشت؟
بـازار  اسـت؛  رقابتـی  بـازار،  مـدل  چـون 
بـه  را  گریـز  ریسـک  پـول، سـرمایه گذاران 
سـمت خـود جـذب می کنـد؛ بـه خصـوص 
کالن  سـپرده های  در  بانک هـا  اینکـه 
سـود قابل توجهـی پرداخـت می کننـد. ایـن 
اتفـاق، نقدینگـی سـرازیر بـه بازار سـرمایه را 

کاهـش می دهـد؛ ولـی مسـأله ایـن اسـت کـه قبـاًل بانک ها این مسـیر 
را رفته انـد و تجربـه نشـان داده اسـت کـه ایـن مسـأله فقـط در کوتـاه 
مـدت نقدینگـی را بـه سـمت بانک هـا می بـرد؛ ولـی در بلندمـدت یـک 
game Ponzi )عملیـات سـرمایه گذاری کالهبردارانـه کـه در آن به 
سـرمایه گذاران سـودهایی برگردانـده می شـود کـه از بهره هـای متعارف 
بـه شـیوه ای غیرعـادی باالترنـد( بـرای بازپرداخـت سـودهای محقـق 
نشـده پدیـد می آید. اقتصـاد تاکنون نتوانسـته این سـود را از فعالیت های 
تولیـدی ایجـاد کنـد. در نتیجـه؛ ورشکسـتگی اقتصـادی پدیـد می آیـد، 
چـون نمی تواننـد این سـود را از اقتصاد مولد به دسـت آورنـد. گام بعدی، 
تغذیـه بانک هـا بـه وسـیله بانک مرکزی اسـت کـه جهـش نقدینگی را 
در پـی دارد و تـورم ایجـاد می کنـد. یـا بانک ها وارد سـفته بازی مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم و خلـق سـودهای صـوری می شـوند یـا قیمـت کاالهـا و 
دارایی هـا افزایـش پیـدا می کنـد. ایـن کارهـا را تاکنـون در اقتصـاد بارها 
انجـام داده ایـم. با جهـش نرخ ارز، همه سـودهای صوری به هـوا می رود 

و دوبـاره نقطـه سـرخط. 
بـه عبارتـی مشـاهده می کنیـم در یـک دور باطلـی قـرار گرفته ایـم کـه 

چیـزی بـه اقتصـاد ایـران اضافـه نکـرده اسـت. اگر شـبکه تأمیـن مالی 
گسـترش نیابـد و فعالیت هـای مولـد جدید با کمـک بازار پول و سـرمایه 
تبدیـل بـه محصـول نشـود و بازارهـا تنهـا سـعی در جذب حجم سـیال 

نقدینگـی بـه سـمت خـود باشـند، به نوسـانات دامـن زده خواهد شـد.
سـرازیر شـدن حجم نقدینگی به سـمت بازار سـرمایه در 
6 ماهـه ابتدایـی سـال 97 نشـان از دو برابر شـدن ارزش 
معامـات این بـازار دارد. آیا این افزایش کاذب اسـت و در 

آینـده بـا کاهـش و یا ثبـات مواجه خواهد شـد؟
نمی تـوان گفـت کـه افزایـش کاذب اسـت. بسـیاری از صنایعـی کـه در 
کشـور شـکل گرفته اند و در بـازار بورس حضور دارنـد، حاصل مزیت های 
نسـبی کشـور هسـتند و منابع آن ها در کشـور وجـود دارد. طبیعی اسـت 
کـه بـا افزایـش نـرخ ارز، صنایعی که پتانسـیل صـادرات دارنـد، از درآمد 
ارزی بهره منـد شـوند. بنگاه هایـی کـه از ابتـدا در حوزه صـادرات فعالیت 
می کرده انـد، درآمـد خیلـی خوبـی در بخش صـادرات به دسـت آورده اند؛ 
پـس انتظار مـی رود که سـود پرداختی به سـهام آن ها افزایـش پیدا کند؛ 
درحالی کـه هزینه هـای اجرایـی و اداری، دسـتمزدها، مـواد اولیـه و ... به 

آن سـرعت افزایش نیافته اسـت.
 هزینـه تمـام شـده محصـول تولیـدی بـه سـرعت قیمت فروش، رشـد 
نداشـته اسـت و باعـث شـده تـا بـازار سـهام با 
تعـادل باالتـری شـروع بـه حرکـت کنـد. بحث 
دوم ایـن اسـت کـه از نـگاه سـرمایه گذارانی که 
کننـد  سـرمایه گذاری  شـرکتی  در  می خواهنـد 
کـه حتی صـادرات هـم نـدارد، ارزش جایگزینی 
شـرکت به شـدت پاییـن اسـت؛ یعنی اگـر برای 
راه انـدازی کارخانـه اقـدام کنیـد، بایـد 10 برابـر 
ارزش کل سـهام مشـابه آن شـرکت در بـورس 
هزینـه کنیـد؛ در نتیجـه شـرکت هایی کـه حتی 
غیـر صادراتی هم هسـتند، به دلیـل بحث ارزش 

جایگزینـی دارایی هـا ارزشـمندتر شـده اند.
اثـرات تحریـم بـر بـازار سـرمایه را 

می بینیـد؟ چگونـه 
بنگاه هـای  کسـب وکار  انتظـارات  تحریـم، 
اقتصـادی را پاییـن مـی آورد و باعـث می شـود 
تـا بـه تدریـج درآمـد بنگاه هـا کاهـش پیـدا کنـد و آن هـا بـه سـختی 
بتواننـد کاالی خـود را تبدیـل بـه ارز کننـد. وارد نشـدن مـواد اولیـه و 
ماشـین آالت، موجـب فرسـودگی سیسـتم تولیـد و صنعـت می شـود. در 
واقـع اگـر تحریم هـای بلندمـدت اجـرا شـود، زیرسـاخت های صنعت به 
تدریـج از بیـن مـی رود و نـرخ تولیـد بنـگاه اقتصـادی کاهـش می یابـد 
و مقادیـر کمتـری بـرای صـادرات خواهنـد داشـت. بـا تـداوم تحریم ها، 
جهـش مثبتـی که به دلیل نوسـانات نـرخ ارز در بازار صادرات داشـته ایم، 

می یابـد. کاهـش 
 بـه نظـرم، هـر چـه بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا نزدیک تر 
شـویم، احتمـال مذاکـره قـوت پیدا می کنـد؛ زیـرا ترامپ به شـدت به آن 
نیـاز دارد کـه مذاکـره بـا ایـران را به عنـوان یک دسـتاورد همراه داشـته 
باشـد. ما هم تا آن زمان، فرسـودگی بیشـتری در سیسـتم اقتصادی خود 
تجربـه خواهیـم کـرد. اگر گشایشـی از طـرف اروپـا انجام شـود، ممکن 
اسـت کـه فرصت بیشـتری بـرای مقابلـه به ما بدهـد؛ ولی بنـده، چندان 
بـه بـاز شـدن دروازه های اروپا خوشـبین نیسـتم؛ زیـرا اروپایی هـا چندان 

طرفدار تبلور اقتصاد ایران در منطقه نیستند.

نبود وجود پیوند میان 
بازارهای مختلف پول و 

سرمایه در ایران باعث شده 
تا میان این بازارها، بر سر 
کشمکش  نقدینگی  جذب 

وجود داشته باشد؛ در حالی که 
استراتژی دیگری باید در 

میان این بازارها به وجود آید 
باشند که هم افزایی داشته 

بازار سرمایه هنوز در 
تأمین سرمایه برای 

فکر و ایده های جدید 
مناسب نیست. باید 

شرایطی فراهم شود تا 
صاحبان ایده بتوانند 

ایده خود را تبدیل به 
یک دارایی مالی کرده 

و سهام آن را عرضه 
کنند
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بـازار بین المللـی ارز، هـر هفتـه از دوشـنبه تـا جمعـه بـه صـورت ۲4 
سـاعته فعـال اسـت. بـا در نظـر گرفتـن ریسـک بـاال در بـازار ارز 
بین الملـل ایـن مقالـه هیچ گونـه آمـوزش یـا پیشـنهاد بـرای خریـد و 

نمی شـود. محسـوب  فـروش 
نفـت )OIL( روز 6 دسـامبر معـادل 15 آذرماه، اجـالس اوپک برگزار 
خواهـد شـد. تاکنـون اعضای اوپک پالس )روسـیه و اوپـک( در تثبیت 
قیمـت نفـت، نقـش مؤثـری ایفـا کرده انـد؛ هرچنـد مقامات عربسـتان 
سـعودی نگـران افزایـش میـزان موجـودی ذخایـر نفتـی دنیـا به ویـژه 
آمریـکا هسـتند؛ امـا هرگونـه تصمیم گیـری در اجـالس G 20 )گـروه 
۲0 متشـکل از قدرتمندتریـن کشـورهای جهـان اسـت کـه در مجموع 
85 درصـد اقتصـاد جهـان را در اختیـار دارنـد( می توانـد تا انـدازه ای بر 
نشسـت اوپـک اثرگـذار باشـد. اعضـای اوپـک به وضوح مطلع هسـتند 
کـه در صـورت تـداوم سیاسـت های انحصارشـکنانه ترامـپ در حیطـه 
بین الملـل در آینـده نزدیـک، این گـروه نفتی به تاریخ خواهد پیوسـت؛ 
از ایـن رو بـه نرمـی بـا سیاسـت های ترامپ همسـو هسـتند. بلومبرگ 
در آخریـن خبـر از عربسـتان، فـاش سـاخت کـه دولت مردان سـعودی 
دفتـری تأسـیس کرده انـد تـا در مورد عربسـتان بـدون اوپـک مطالعه 

. کنند
دالر آمریـکا )USD( چشـم ها به اجـالس G 20 در تاریخ ۲9 نوامبر 
معـادل 8 آذرماه 1۳97 دوخته شـده اسـت. بارها ترامـپ و تیمش چین 
را بـه افزایـش تعرفه هـای بیشـتر تهدیـد کرده انـد و در صـورت عـدم 
موفقیـت گفت وگوهـای ایـن جلسـه، آمریـکا تعرفه هـای بیشـتری بـر 
کاالهـای چینـی اعمـال خواهد کـرد و ایـن یعنی افزایـش بی اعتمادی 
در حیطـه بین الملـل و افزایـش قیمت جهانـی انس طال، البتـه تاکنون 
مقامـات چینـی بـا ایـن تهدیدها بـه نرمـی برخـورد کرده انـد. چینی ها 
بـه خوبـی می داننـد کـه تـوان مقابلـه بـه مثـل در ایجـاد تعرفـه بـر 

کاالهـای آمریکایـی را به طـور کامـل ندارند.
یـورو )EUR( اعضـای اتحادیه اروپـا از روند فعلی اقتصاد دل خوشـی 
ندارنـد. تنش هـای سیاسـی ایـن قـاره سـبز، تصمیمـات اقتصـادی را 
تحـت شـعاع خـود قـرار داده اسـت. یـورو بـا ابهـام خاصـی در بـازار 
در حـال نوسـان اسـت و نمی تـوان مسـیر خاصـی را بـرای ایـن ارز در 
نظـر داشـت؛ زیـرا پـس از چین، نـوک حمله تعرفـه ای ترامپ بـر بازار 
خـودروی اروپـا اسـت. بـه  احتمال  قـوی، جنگ لفظـی اروپـا و آمریکا 
بـرای اعمـال تعرفـه ایاالت متحـده بـر کاالهـای اروپایـی، هرلحظـه 

مسـیر نامعلومـی بـرای یـورو ایجـاد می کند.
یـن ژاپـن)JPY( دولـت آبـه به خوبـی می دانـد کـه پـس از چین و 
اروپـا نوبـت تعرفـه بسـتن ترامپ بـر کاالهای ژاپنی اسـت؛ بـه همین 
خاطـر سـران دولـت ژاپـن یـک گام به جلـو برداشـتند و به چین سـفر 

تحلیل پیش نگر بازار ارز بین الملل 
برای آذرماه امسال

علی حیدری

کردنـد تـا میـزان تجـارت فعلـی را گسـترش دهنـد؛ امـا اختالفـات 
سیاسـی ایـن دو دولـت در مورد کره شـمالی مانع بزرگی در برابر رشـد 
مناسـبات تجـاری اسـت. ایـن اختالف نظر سـبب می شـود تـا ژاپنی ها 
بـه میـز مذاکـره بـا آمریـکا بازگردنـد. یـن ژاپـن در آذرمـاه به تنهایـی 
خبرسـاز نیسـت و بیشـتر تغییـرات قیمتـی ایـن ارز، تابـع تحـوالت 

بین المللـی اسـت.
پونـد انگلیـس )GBP( اقتصـاد بریتانیـا در وضعیـت مطلـوب قرار 
دارد. شـاید تـا سـال ۲0۲0 کش وقـوس Brexit )خـروج بریتانیـا از 
اتحادیـه اروپـا( تداوم داشـته باشـد و این تنش هـا بر رشـد آرام اقتصاد 
انگلسـتان اثرگـذار خواهد بـود. ازایـن رو فعـاالن GBP هرلحظه برای 

نوسـان شـدید بیـن 1.۲504 تـا 1.۳۳04 آماده باشـند.
دالر کانـادا )CAD( مـردان اقتصادی کانادا در کنـار تمام تنش های 
تجـاری کـه بـا ترامپ داشـتند، اکنـون اقتصاد این کشـور را به سـمت 
رشـد مناسـب سـوق می دهنـد؛ از ایـن رو انتظـار مـی رود که بـازار کار 
کانـادا در سـال جدیـد میـالدی، خواهان نیروی کار بیشـتر با دسـتمزد 

باالتر باشـد.

جدول تحلیل اقتصادی ماه پیش رو ...
جـدول زیـر، بر مبنـای تحلیل اقتصـاد کالن کشـورها طراحـی گردیده و 
بـرای اولیـن بـار در آن، ارزش ذاتی جفت ارز مذکور ارائه  شـده اسـت. این 
جـدول به نوعـی یـک ابزار کمکـی بـرای بهبود معامـالت احتمالی شـما 

ارائـه  شـده و هیچ گونـه آمـوزش یا پیشـنهاد بـه خرید یا فروش نیسـت.

R ۳: ناحیه مقاومت سوم S ۳: ناحیه حمایت سوم
R ۲: ناحیه مقاومت دوم S ۲: ناحیه حمایت دوم
R 1: ناحیه مقاومت اول S 1: ناحیه حمایت اول

Point Pivot: قیمت تعادلی ماهانه

هرچند مقامات 
عربستان سعودی 

نگران افزایش میزان 
موجودی ذخایر نفتی 

دنیا به ویژه آمریکا 
هستند؛ اما هرگونه 

تصمیم گیری در 
اجالس G 20 می تواند 

تا اندازه ای بر نشست 
اوپک اثرگذار باشد
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با  آپی هایی که در زمینه حمل ونقل فعالیت دارند،  استارت 
چه موانعی ممکن است روبه رو شوند؟

این  به  موقت  سازمان های  اغلب  نورشاهی:  امین 
را  راهکارها  از  مجموعه ای  که  می شوند  تشکیل  دلیل 
ارائه دهند تا یکی از آن ها به نتیجه برسد. این کار شبیه 
نقشه  بخواهید  این که  از  پیش   عبارتی  به  است.  معدن  یک  به کشف 
تجارت و کسب وکار خود را طرح ریزی کنید، باید محدوده فعالیت خود 
چنانچه  و  است  جذابی  بازار  حمل ونقل،  بازار  باشید.  کرده  انتخاب  را 
از باربری ها،  شما قصد دارید به آن وارد شوید؛ به ناچار با مجموعه ای 
واسطه های میانی و راننده های ناآشنا به اپلیکیشن و صاحبان کاال که 
مایل به ورود به فرآیند اینترنتی نیستند، مواجه خواهید شد. پس باید 
راه حلی ارائه دهید که هم ساده و درآمدزا باشد و هم پیچیدگی موجود 

را ساماندهی کند.
ورود شما به حوزه کسب وکار اینترنتی از کجا شکل گرفت؟

ورود ما به کسب وکارهای اینترنتی، همزمان با اهمیت یافتن حوزه در 
کشور با ورود معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان متولی این 
کسب وکارهای  از  را  خود  کار  تا  گرفت  تصمیم  گروه  این  بود.  بخش 
اینترنتی شروع کند و بعد وارد حیطه های خطرپذیرتر شود. در ایران، ایده 
زیادی در حوزه استارت آپ وجود ندارد؛ بلکه بیشتر اقتباسی بومی سازی 
شده از ایده کشورهای دیگر است. دلیل آن هم این است که برای تولد 
یک ایده، باید ایده ها و کسب وکارهای دیگری قبل از آن در این زمینه 

کار کرده باشند.
به نظر شما آیا استارت آپ ها از مشاغلی هستند که در آن ها 

شفافیت وجود دارد؟
شفافیت  جز  چاره ای  آپ ها  استارت  فراصت:  ایمان 
فعالیت های  تاکنون  گذشته  از  ایبار،  مجموعه  ندارند. 
متنوعی در زمینه رستوران داری و فضاهای تفریحی در 
کیش انجام داده است. این گونه تصور می شود که اگر بیزینسی دارای 
اپلیکیشن باشد، استارت آپ است؛ اما چنین چیزی اصاًل در تعریف آن 
قالب  در  را  خود  آپ  استارت  کسب وکار  می توانید  شما  نیست.  مطرح 

پلتفرم های مختلف ارائه دهید.

در گفت وگو با مديران شرکت حمل و نقل ايبارتأکید شد

نبود اطالعات جامع و دقیق مانعی 
برای توسعه کسب وکارهای نوین

سید مرتضی علوی

گرچه در باور عمومی، استارت آپ حرفه ای در ارتباط مستقیم با فناوری و وجود اپلیکیشن تعبیر می شود؛ اما در تعريف دقیق، استارت آپ، 
ارائه يک راه حل ساده و سريع برای يک موضوع پیچیده است. امروزه استارت آپ های حمل ونقل کمک بزرگی به مشکالت الينحل اين حوزه 
کرده اند. برای آشنايی بیشتر با کسب وکاری که به نحوی ما را از تجارت سنتی جدا کرده است و برای رسیدن به درک بیشتر در خصوص ماهیت 
و اهداف اين تجارت، با دو نفر از مديران يکی از شرکت های فعال در فضايی صمیمی به گفت وگو نشسته ايم. آقايان امین نورشاهی، مديرعامل و 
ايمان فراصت، قائم مقام شرکت ايبار در اين گفت وگو چالش ها و فرصت های حمل ونقل های اينترنتی را تشريح کردند. ما را در ادامه اين مصاحبه 

همراهی کنید.

غربالگری ایده ها چگونه انجام می شود؟
یکی از دشواری های که در این زمینه با آن روبه رو هستیم، وجود آمار 
مخدوش و گاهی اوقات کاذب در موضوعات مختلف است. مثاًل شما 
می خواهید بدانید که در منطقه یک تهران، گردش مالی چقدر است؟ یا 
در سبد کاالی خانوار مناطق مختلف چه کاالها و خدماتی وجود دارد 
لذا  نمی شود؛  ارائه  مالی  تبادالت  میزان  از  آمار صحیحی  متأسفانه  که 
اتاق های فکر ما بر اساس حدس، گمان و سلیقه و بخشی  از  بخشی 
دیگر بر پایه شهود پیش می رود. ایبار، یکی از چندین ایده ای بود که 
پس از غربالگری، نیاز به یک جست وجوی دقیق در مورد میزان آشنایی 
رانندگان با اینترنت، درک آن ها از اپلیکیشن و ... داشت. عدم دسترسی 
و  شود  انجام  تلفنی  به صورت  آمارگیری  تا  می شد  باعث  رانندگان  به 
در این میان باید جلب اعتماد رانندگان مدنظر قرار می گرفت. در این 
با  راننده ها  از  درصد   40 تقریبی  به طور  که  شدیم  متوجه  پیمایش ها 
اینترنت آشنایی داشته و از وجود اپلیکیشن های دیگری به غیر از تلگرام 
آگاهی دارند. البته آمار موجود درصد خطا هم دارد. عدم ارائه آمار دقیق، 
دالیل فرهنگی و امنیتی دارد؛ به همین دلیل، جمع آوری و مطالعه دقیق 
آماری که در کشورهای دیگر به دو ماه زمان نیاز داشت، برای ما یک 

سال طول کشید.
بوده  چگونه  فعالیتتان  ابتدای  در  فرهنگی  پیمایش های 

است؟
امین نورشاهی: در حوزه فعالیت ما، بحث رقابت برای 
جذب مصرف کننده نهایی مطرح نبود و انتخاب مناسبی 
داشتیم. در پیمایش های خود سعی کردیم از پارامترهایی 
)وبسایت  الکترونیکی«  »بازارگاه های  دستورالعمل  تا  شده  باعث  که 
تجارت الکترونیکی برای اتصال میان فروشندگان و خریداران( توسط 
یک  نهاد دولتی نوشته و صادر شود، استفاده کنیم؛ چراکه این موضوع 
نشان می داد حتمًا چالشی وجود داشته که برای رفع آن حرکتی انجام 
شده است. تعادل درآمدی رانندگان و توزیع عادالنه درآمد، اصلی ترین 
چالش بوده است. بنده معتقدم در هر فعالیت تجاری در ایران، الیه های 
تجاری وجود دارند که اگرچه کمترین تأثیر را دارند، اما بهره های باالیی 
که  فعالیت هایی  تناسب  به  می گوید:  مدرن  دنیای  درحالی که  می برند؛ 

توناژ، نوع بار، مسافت، 
زمان، محاسبه تورم 

ساالنه و چندین 
مؤلفه دیگر باید در 

حمل بار در نظر 
گرفته شود تا به یک 
الگوریتم اصولی برای 
تعیین قیمت دست 
پیدا کنیم. مشکل 

اینجا است که تعداد 
زیاد پارامتر ها  باعث 
می شود که الگوریتم 
دقیقی تعریف نشود
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افراد انجام می دهند، بهره مالی به آن ها تعلق می گیرد.
زیرساخت های الزم برای ایجاد یک استارت آپ چیست؟

قرار  شده،  راه اندازی  که  ساختاری  فراصت:  ایمان 
است یک ایده ساده و سریع برای یک مشکل پیچیده 
ارائه دهد و کسب درآمد داشته باشد؛ لذا باید بدانید با چه 
کسانی سروکار دارید و آن ها درآمد خود را صرف چه چیزهایی می کنند. 
اولیه، شناخت فرهنگ بومی هر منطقه است. در این میان  زیرساخت 
باید در نظر گرفت که ذائقه فرهنگی هم امری سیال است و بایستی 
رصد شود. در نتیجه باید بتوانید در شرایط موجود، خوب فکر کنید، از 
گروه تحقیقات و توسعه حرفه ای برخوردار باشید و در جایی که دیتای 
انباشت  این ها، یک  بزنید. در کنار  ندارد، درست حدس  مطمئن وجود 

مالی اولیه هم نیاز است.
حوزه های  بر  تحریم ها  می گوید؛  که  دارد  وجود  باوری 

استارت آپی تأثیری نمی گذارد، درست است؟
 این موضوع به خدماتی که ارائه می دهید بستگی دارد. تحریم ها موجب 
می شود که قدرت خرید مشتریان شما روز به روز کاهش یابد. اقتصاد 
آسیب می بیند، قسمت های  آن  از  قسمتی  وقتی  و  است  منظومه  یک 
خدمات  از  که  کسانی  قاعدتًا  می دهد.  قرار  تحت الشعاع  هم  را  دیگر 

استارت آپ ها استفاده می کنند باید درآمد کافی داشته باشند.
در  گردش  در  سرمایه  نورشاهی:آیا  امین 

استارت آپ های حمل بار معنا دارد؟
بله، شما در روزهای ابتدایی برای تولید نرم افزار و پلت 
فرم عماًل درآمدی نخواهید داشت. در کنار آن، به چندین تخصص در 
نمی توانید  تخصص،  یک  داشتن  با  فقط  و  هستید  نیازمند  حوزه  این 

کاری انجام دهید.
عوامل شکست استارت آپ ها چه چیزهایی هستند؟

فقدان تحقیق درست و خیال ورزی ایرانی. بعضی از افراد فکر می کنند 
که ایده آن ها منحصربه فرد است؛ درحالی که به واقع چنین چیزی وجود 
ندارد و ممکن است ایده های شبیه به هم وجود داشته باشند. عالوه بر 
این، استارت آپ مانند حرفه نجاری نیست که فرد این حرفه را آموزش 
ببیند و بعد شروع به کار کند. به تازگی در این اکوسیستم، افرادی شروع 
که  طوری  به  می شوند؛  آن  وارد  دانش  بدون  که  کرده اند  فعالیت  به 
مدیر آن مجموعه از جزئیات پلتفرم خود آگاه نیست، روش های تبلیغات 
این حوزه سرمایه گذاری و  اینکه در  باور  به  تنها  و  را نمی داند  درست 

تجارت کند، وارد آن شده است.
بوده  چگونه  نوپا  مشاغل  از  دولتی  حمایت های  تاکنون 

است؟
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فراصت:  ایمان 
داشته  است.  نوپا  مشاغل  از  حمایت هایی  جمهوری، 
در برهه ای از زمان، معاونت علمی و فناوری، مفهوم 
آن قدر  در کشور  هنوز  که  کرد  مطرح  در شرایطی  را  شتاب دهنده ها 
جدی به آن نگاه نمی شد. در سال های 91 و 9۲ نیز فضاهای کاری 
این موضوع  شدند.  از بدنه دولت درگیر  ایجاد شد و سرمایه گذارانی 
فناوری،  معاونت  داشت.  ادامه  هم   94 سال  تا  حمایتی  فرآیند  این 
حتی به عنوان سهام دار وارد این حوزه شد تا سرپرستی این بخش را 
بود  این  فناوری  و  از مشکالت معاونت علمی  بگیرد. یکی  بر عهده 
که عقیده داشت نباید نظارتی بر سرپرستی این معاونت وجود داشته 
نظارت،  عدم  همین  و  می کرد  بسنده  بسترسازی  به  فقط  و  باشد 

به سوءاستفاده شد. منجر 
تعداد راننده های فعال در مجموعه ایبار چند نفر است؟ آیا 
انسجام بین نهادهای دولتی در همکاری با شما وجود دارد؟
حدوداً 15 هزار و 500 نفر از طریق این مجموعه فعالیت دارند. این ها 
افرادی هستند که کد ملی آن ها تأیید شده  و سازمان راهداری هم این 
امکان را به ما داده که در مورد صحت مشخصات آن ها تحقیق کنیم. 
ما بیشتر با سازمان راهداری همکاری داریم که خود پیگیر این موضوع 
است و قانون بازارگاه را خود این سازمان مصوب کرد؛ دلیل آن هم وجود 
پیچیدگی های بسیار در فرهنگ حمل ونقل بود که با اینترنتی شدن، نیاز 
باربری های  و  اصناف  متأسفانه  دیگر،  سوی  از  داشت.  حل وفصل  به 
با  سخت  خیلی  و  می دانند  خود  اصلی  رقیب  را  بازارگاه ها  خصوصی، 
ما همکاری می کنند. سرویس های اینترنتی حمل ونقل درون شهری به 
آژانس ها لطمه زده اند، وقتی بنگاه های اقتصادی را متالشی می کنید و 
انباشت سرمایه را در یک استارت آپ قرار می دهید، در حال ضربه زدن 
مرز  یک  به  تا صاحبان صنف  بود  بهتر  هستید.  اقتصادی  منظومه  به 
با  اینکه به تقابل  اینترنتی می رسیدند به جای  با تاکسی های  مشترک 
یکدیگر برخیزند. رویکرد ما بر حذف سهام واسطه ها و باربری ها نیست؛ 
به  تنها  ما  بشناسیم.  رسمیت  به  را  آن ها  باید  که  هستیم  معتقد  بلکه 
دنبال تقویت این سیستم هستیم و هدفمان این است که برای آن ها 

بار فراهم  کنیم.

متصدیان و متولیان 
حمل ونقل بار آن چنان 
درگیر مصائب مربوط 

به اقتصاد کالن 
بوده اند که هنوز در 
مواردی مانند صدور 
بارنامه الکترونیکی با 
تأخیر مواجه هستیم؛ 

درحالی که صدور 
بارنامه الکترونیکی 

بدون دخالت انسانی 
می تواند شرکت های 

ترابری را در مورد 
صحت اجرای حمل 
بار آسوده خاطر کند
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کوچک  بازارگاه  یک  واسطه گری  نورشاهی:  امین 
است. حرف ما این نیست که واسطه ها باید حذف شوند؛ 
تمام  سود  متعادل سازی  دنبال  به  که  است  طبیعی  اما 
طرف های درگیر معامله هستیم. کلیدواژه بازارگاه ها زمانی تخریب شد 
که عده ای با تبلیغات خود در جهت حذف واسطه ها به بازار وارد شدند. 
تصور مردم بر این است که ما اپلیکیشنی داریم که یک نفر در آن اعالم 
بار می کند، دیگری می پذیرد و در این میان واسطه ها را حذف می کنیم؛ 
درحالی که این گونه نیست. ما با شرکت های بزرگی که مشکل حمل ونقل 

دارند به توافق رسیده ایم. 
به عنوان مثال؛ معدن داران با همه فرآیند پیچیده استخراج، مشکالتی در 
زمینه حمل ونقل و هزینه آن دارند. یکی از ایده های ما این بود که با 
باربری های کنار معادن که گاهی در حمل بار کوتاهی و یا در انجام آن 
سلیقه ای عمل می کنند، وارد مذاکره شویم و با آن ها در فضایی شفاف 

همکاری داشته باشیم.
آیا متعادل سازی سود اتفاق افتاده است؟

آن چنان  بار،  حمل ونقل  متولیان  و  متصدیان  که  است  این  واقعیت 
کالن  اقتصاد  به  مربوط  مصائب  درگیر 
صدور  مانند  مواردی  در  هنوز  که  بوده اند 
هستیم؛  مواجه  تأخیر  با  الکترونیکی  بارنامه 
بدون  الکترونیکی،  بارنامه  درحالی که صدور 
دخالت انسانی، می تواند شرکت های ترابری 
 را در مورد صحت اجرای حمل بار آسوده خاطر 

کند. 
بازارگاه های  دستورالعمل  بنده،  عقیده  به 
قیمت ها  بحث  متعادل سازی  در  الکترونیکی 
رانندگان،  میان  درآمد  کسب  در  عدالت  و 
البته  است.  بوده  مثبتی  بسیار  اقدام 
رانندگانی هستند که محل استقرار آن ها در 
نیاز  بار  کنار شرکت هایی است که به حمل 
ولی  ندارند؛  درآمد  نظر  از  مشکلی  و  دارند 
تعداد آن ها محدود است. متعادل سازی سود 
ندارد. الکترونیکی شدن حمل ونقل  راهی جز 

آیا تاکنون با خألهای حقوقی و قانونی مواجه شده اید؟
ایمان فراصت: ما تنها با سازمان راهداری همکاری 
را  انتظار  این  اما  نداشته ایم؛  مشکلی  تاکنون  و  داریم 
فعاالن  حرف های  به  هم  دیگر  نهادهای  که  داریم 
حمل ونقل  حوزه  در  کنند.  گوش  نوپا  کسب وکارهای  حوزه 
تصمیم گیرندگان  و  مسئوالن  با  تا  هستیم  مایل  بسیار  الکترونیکی، 
ما  دهیم.  ارائه  آنان  به  را  خود  ایده های  و  باشیم  داشته  تعامل 
با بخش  و  دنیای کسب وکار شده ایم  وارد  به عنوان بخش خصوصی 
ما  هستیم.  جدا  سنتی  ترابری های  از  و  ساختاری  لحاظ  به  دولتی 
عماًل چشم سومی بودیم که توانستیم مسائل مغفول را اطالع رسانی 

کنیم و برای آن راه حل ارائه دهیم.
در  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز  با  حقوقی،  مسایل  مورد  در 
الکترونیک مشکالتی داشتیم و این نماد را مرکز  موضوع نماد اعتماد 
می کند.  صادر  راهداری  سازمان  مجوز  با  الکترونیک  تجارت  توسعه 
صادر  مجوزی  ما  برای  نماد  این  داشتن  بدون  هم  راهداری   سازمان 

نمی کرد. 
با  ادامه  در  که  داشت  وجود  موضوع  این  در  معیوبی  سیکل 
الکترونیک،  تجارت  مرکز  مساعدت  و  فراوان  نامه نگاری های 

برای  حقوقی  بحث های  عمدتًا  شد.  حل  موضوع  این  باألخره 
برای  قرارداد  تنظیم  در  است و خألهای حقوقی  ناشناخته  شرکت ها 

حوزه نرم افزاری وجود دارد.
الگوریتم تعیین قیمت چگونه اتفاق می افتد؟

توناژ، نوع بار، مسافت، زمان، محاسبه تورم ساالنه و چندین مؤلفه دیگر 
باید در حمل بار در نظر گرفته شود تا به یک الگوریتم اصولی دست 
پیدا کنیم. البته تعداد زیاد پارامتر ها باعث می شود که الگوریتم دقیقی 

تعریف نشود. 
یک  است  ممکن  دارند؛  متفاوتی  کیفیت  مسافت ها  به عنوان مثال، 
مسافت دارای شیب صفر و مسافت دیگر دارای شیب تند باشد. در 
بار  نوع  و  کند  درک  را  شیب  باید  مصنوعی  هوش  قیمتی،  محاسبه 
یا  چادری  و  بارگیر  نوع  مسافت،  بودن  خاکی  و  آسفالته  بفهمد.  را 
الگوریتم  غیر چادری بودن آن و نحوه بارگیری هم بایستی در این 

لحاظ شود.
امین نورشاهی: این فاکتورها همگی باید لحاظ شود 
و ضریب آن گرفته شود. این فرآیند، هم بر عهده گروه 
برنامه نویسی است و هم اطالعاتی که از سوی 
یک  پای  بنابراین  می شود؛  ارائه  راننده 
آمارگیری جدی و صحت آن به میان می آید. 
ما سعی کرده ایم با جمع آوری اطالعات، میزان 

خطا در الگوریتم را کاهش دهیم.
فعالیت در این حوزه مستلزم کار با تعداد زیادی 
کاربر و وجود مؤلفه های فراوان است که شما 
را قطعًا با چالش هایی مواجه خواهد کرد و رفع 
موانع نیز به مرور زمان اتفاق می افتد؛ به همین 
حوزه ای  اینترنتی،  کسب وکارهای  حوزه  دلیل 
هیجانی  نباید  ما  همکاران  و  است  دیربازده 

عمل کنند.
راستی آزمایی در این الگوریتم چگونه 

انجام می گیرد؟
ایمان فراصت: راستی آزمایی امری مهم و در عین  
حال جذاب است. یکی از جاهایی که آمار نادرست ارائه 
 Terms می شود، همین مرحله است و ما مجبوریم از
عدم  کنیم.  استفاده  خدمات(  از  استفاده  )مقررات   condition  of
صداقت در واردکردن اطالعات در مورد نوع بار و مسافت، بیشتر از همه 

به راننده آسیب می زند و به هزینه استهالک می افزاید.
ضرورت ورود به حوزه حمل ونقل را در چه دیدید؟

تومان گردش  میلیارد  تبلیغات کشور، ساالنه حدود سه هزار  در حوزه 
مالی دارد؛ در حالی که در حمل ونقل این عدد به یکصد هزار میلیارد 
کالن شهرها  در  حمل و نقل  و  ترافیک  مشکالت  حل  می رسد.  تومان 
بیشتر به نهادهای اجرایی برمی گردد؛ ولی ما در عین اینکه به تجارت 
فکر می کنیم، در حال کمک به سازمان راهداری در حل معضل ترافیک 

نیز هستیم. 
سخن آخر...

به  با نیت کسب درآمد و کمک  ما  امین نورشاهی: 
بازار کار شده ایم.  رفع معضالت جابه جایی شهری وارد 
همه فعاالن حوزه استارت آپ باید در کنار یکدیگر برای 
تجارت  نوع  این  که  نمی بینم  دور  باشند.  داشته  فعالیت  کشور  پویایی 
جدی گرفته شده و حتی سالی با نام حمایت از کسب وکارهای نوپا و 

کوچک نامگذاری شود.

 به تازگی در این 
اکوسیستم، افرادی 

شروع به فعالیت 
کرده اند که بدون 

دانش وارد آن 
می شوند؛ به طوری که 

مدیر آن مجموعه از 
جزئیات پلت فرم خود 
آگاه نیست، روش های 

تبلیغات درست را 
نمی داند و تنها به 
باور اینکه در این 

حوزه سرمایه گذاری و 
تجارت کند، وارد آن 

شده است

در ایران، ایده زیادی در حوزه 
استارت آپ وجود ندارد؛ بلکه 
بومی سازی  اقتباسی  بیشتر 
شده از ایده کشورهای دیگر 
است. دلیل آن هم این است 
که برای تولد یک ایده، باید 

ایده ها و کسب وکارهای 
دیگری قبل از آن در این 

زمینه کار کرده باشند
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مهم ترین هدف شما در سال جاری چیست؟
هدف ما در چند سال اخیر، گسترش بازار صادرات بوده است. با توجه به 
تحریم های موجود در زمینه نقل و انتقاالت بانکی، حمل ونقل و عدم امکان 
صادرات مستقیم به بعضی از کشورها با مشکالتی مواجه شدیم. امسال قصد 
داریم که بخش بیشتری از تولید را به صادرات اختصاص دهیم؛ اما متأسفانه 

نوسانات ارزی و تحریم ها برنامه های ما را با مشکل مواجه کرده اند.
تاکنون به چه کشورهایی صادرات داشته اید؟

در گذشته بازارهای خوبی در آمریکا و اروپا داشتیم؛ اما به دلیل صادرات 

مديرعامل شرکت ماهان سنگ:

کــیفیت و تـــنوع
پیش شرط توسعه صادرات سنگ ایران

محمد جعفری

از گذشت هزاران  بناهاي سنگي قديمي که پس  بقاياي کاخ ها و  اين پیشینه را می توان در  ايران قدمتی 7 هزارساله دارد.  صنعت حجاری در 
سال همچنان حکايت از جالل، عظمت، هنر و علم مردم ايران دارد، مشاهده کرد. در آن زمان که سنگ تراشان با ابزار ابتدايی،  ستون های تخت 
جمشید را می ساختند، حتی تصور هم نمی کردند که روزی صنعت و پیشه آن ها نام ايران را جهانی کند. اکنون پس از قرن ها، صنعت سنگ ايران 
جايگاه چهارم تولید جهانی را از آن خود کرده و سنگ اين مرز و  بوم زينت بخش نمای برج ها در کشورهای مختلف شده است. به همین منظور 
بر آن شديم تا به سراغ سامان اسماعیلی، مديرعامل شرکت ماهان سنگ رفته و با وی به گفت وگو بپردازيم. اسماعیلی، فارغ التحصیل رشته 
مهندسی عمران و دارای 25 سال سابقه در صنعت سنگ است. وی که فعالیت خود را از شرکت تضامنی کارخانه سنگ ايران آغاز کرده و از سال 
1387 مديريت شرکت ماهان را بر عهده دارد، معتقد است که صنعت سنگ کشورمان در گذشته بازارهای خوبی در آمريکا و اروپا داشته؛ اما به 
دلیل صادرات غیرمستقیم، سختی حمل ونقل و متحمل شدن هزينه های سربار، کشورهای رقیب مانند ترکیه به دلیل سهولت حمل ونقل و قیمت 

رقابتی توانستند جای ايران را بگیرند. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند می رسد.

سربار،  هزینه های  شدن  متحمل  و  حمل ونقل  سختی  غیرمستقیم، 
کشورهای رقیب مانند ترکیه به دلیل سهولت حمل ونقل توانستند جای 
تا  رفتیم  آسیایی  و  اروپایی  بازارهای  سراغ  به  بنابراین  بگیرند؛  را  ایران 
آلمان،  بازارهای  باشیم.  بتوانیم در زمینه صادرات مستقیم فعالیت داشته 
هستند. بازارها  این  از  نمونه ای  عمان  و  امارات  حاشیه  انگلیس،   هلند، 

نسبت به سال گذشته تولید شما تا چه میزان افزایش داشته 
است؟

به نسبت سال گذشته، تغییر زیادی در میزان تولیدات شرکت ایجاد نشده 
است. در سال گذشته حدود 100 هزار مترمربع تولید داشته و امسال هم 
سعی کرده ایم که به همین میزان تولید داشته باشیم؛ ولی به دلیل مشکالت 
و نوسانات ارزی رخ داده در چند ماه اخیر و عدم تأمین مواد مصرفی در خط 
تولید و با توجه به اینکه واردکنندگان نتوانسته اند اقالم مورد نیاز را از گمرک 
ترخیص و آن ها را وارد بازار داخلی کنند با محدودیت های شدیدی در تولید 

روبه رو بوده ایم.
اکنون در صنعت سنگ با چه مشکاتی مواجه هستید؟

روبه رو  کامیون داران  سوی  از  اعتصاب هایی  با  تاکنون  سال  ابتدای  از   
بوده ایم و از این جهت نمی توانیم سفارش مشتریان خود را تأمین کنیم؛ 
چراکه سنگ خام در معدن موجود است؛ اما به دلیل اعتصاب های اخیر، 
حمل ونقل انجام نمی شود. این یکی از مشکالتی است که به صورت موقتی 
به وقوع  پیوسته  است. برای تولید سنگ نیاز به ابزاری مانند تیغه، دیسک های 
برش و رزین های مختلف و ساینده داریم. کارخانه ای هم که بخواهد تولید 
استاندارد داشته باشد، نیاز به ابزار وارداتی دارد؛ چراکه بسیاری از این ابزارها 
در داخل تولید نمی شود. در چندماهه گذشته دولت با اعمال سیاست هایی، 
بدون بررسی این موضوع که آیا اقالم وارداتی مورد نیاز صنعت سنگ، اصاًل 
داخل کشور تولید می شوند یا خیر، جلوی واردات آن ها را گرفت و کارخانه ها 
را با بحران شدیدی مواجه کرد. افزایش نرخ ارز و نبود ابزار مورد نیاز هر دو 
دست به دست هم داده اند تا فروشندگان به خود این اجازه را بدهند که این 

ابزارها را به هر قیمتی که بخواهند به فروش برسانند.
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آیا با برگزاری نمایشگاه سنگ می توان ظرفیت کشور را در 
این صنعت معرفی کرد؟

ایران یکی از غنی ترین منابع سنگی دنیا را در اختیار دارد و در زمینه 
نوع  این  تولیدکنندگان  نخستین  جزو  تراورتن  و  مرمریت  سنگ های 
سنگ  صادرات  بوده ایم  قادر  تنها  تاکنون  متأسفانه  است.  سنگ ها 
خام خود را افزایش دهیم. آمارها نشان می دهد که ما در سال گذشته 
بوده ایم.  تن  هزار  میزان 950  با  دنیا  خام  چهارمین صادرکننده سنگ 
در این میان، صادرات سنگ بریده حدود 100 هزار تن بوده که قابل 
توجیه نیست. با توجه به اینکه حدود پنج هزار واحد سنگ بری شامل 
کارخانه های بزرگ و کارگاه های کوچک در کشور وجود دارد، این مقدار 

صادرات سنگ بریده بسیار ناچیز است.
داشته  باالیی  بسیار  ارزآوری  معدنی که می تواند  فرآوری سنگ  و  برش 
باشد، رها شده و تنها به صادرات سنگ خام اکتفا کرده ایم. معدن داران ما 
هم ترجیح می دهند سنگ های باکیفیت خود را در بازار خارج به فروش 
برسانند تا اینکه بخواهند نیازهای داخل را برطرف کنند. باید برنامه ریزی 
مناسبی انجام شود تا سنگ های قابل ارائه و با کیفیت استاندارد، فقط در 
بازارهای خارجی به فروش نرسند و به اصطالح، ته مانده موجودی معادن را 
به عنوان فروش داخلی استفاده نکنند. اگر کارخانه دار با وجود بهترین وسایل 
و تجهیزات، از سنگ های بی کیفیت استفاده کند، محصول قابل قبولی برای 

ارائه نخواهد داشت. هم اکنون با این مشکل نیز 
مواجه هستیم.

نظری  چه  صادرات  عوارض  مورد  در 
دارید؟

اخیراً فقط در حوزه صادرات سنگ خام عوارض 
باید  است.  شده  گرفته  نظر  در  درصدی  پنج 
تدبیری جهت محدودیت صادرات سنگ خام 

در نظر گرفته شود.
در  سنگ  صنعت  آیا  شما  نظر  به 

تحریم ها با چالش مواجه می شود؟
تحریم ها، همه صنایع را دچار چالش می کند. 
با  کرده ایم،  تجربه  گذشته  در  که  همان طور 
شروع تحریم ها، شرکت های حمل ونقل فعالیت 
خود را بسیار محدود می کنند. به عالوه، وقتی 

فروشنده نتواند مسایل مالی و بانکی خود را انجام دهد، مجدداً با مشکل 
بزرگ تری مواجه خواهد شد. در سالیان گذشته راهکارهایی پیدا می کردیم و 
نقل و انتقال مالی انجام می شد؛ ولی این موضوع نمی تواند به عنوان یک کار 

مدت دار قابلیت اجرایی داشته باشد.
آیا دولت به صنعت سنگ نگاهی حمایتی دارد؟

در زمان دولت هفتم و هشتم، صندوق های حمایتی در نظر گرفته شد 
تا بر اساس آن، صنایعی که نیاز به تجهیزات و ماشین آالت دارند، از 
همان  کارخانه ها  از  بسیاری  شوند.  مالی  تأمین  ارزی  ذخیره  صندوق 
آن  از  ولی  هستند؛  سرپا  اکنون  و  شدند  تجهیز  دولت  کمک  با  زمان 
دوره به بعد، هیچ دولتی به صنایع کمک نکرد. کشور ترکیه در تمام 
شرکت  گسترده  پاویون  یک  صورت  به  دنیا  سنگ  نمایشگاه های 
با حمایت های دولتی، محصوالت شرکت  با کمترین هزینه  و  می کند 
تولیدکننده را در نمایشگاه عرضه و برای آن امکاناتی فراهم می سازد تا 
شرکت مورد نظر بتواند بازار خود را پیدا کند. ترکیه در دو سال گذشته 
رقیب  توانسته  و  بوده  دنیا  بریده  و  خام  سنگ  صادرکننده  بزرگ ترین 
بلکه  نیامده؛  به دست  موفقیت یک شبه  این  باشد.  ایتالیا  برای  سختی 

حاصل برنامه ریزی بلندمدت دولت ترکیه در این صنعت بوده است. ما 
از کشور ترکیه از نظر غنی بودن منابع به مراتب باالتر هستیم؛ ولی به 
دلیل عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح، ترکیه جای ما را گرفته است.
به درستی استفاده  از ظرفیت سنگ کشور  آیا  به نظر شما 

می شود؟ چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟
طبق آمار، حدود یک هزار و ۳00 معدن سنگ تزئینی در کشور داریم. شاید 
بیش از نیمی از معادن تعطیل و نیمه تعطیل هستند که دلیل آن عدم سرمایه 
کافی معدن دار برای استخراج سنگ است. این نشان می دهد که ما هنوز 

نتوانسته ایم از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.
چرا ایران به اندازه ایتالیا در فرآوری سنگ موفق نبوده است؟

50 درصد تولید سنگ به تجهیزات آن برمی گردد و ایتالیایی ها از همان ابتدا 
در این زمینه موفق بوده اند. دلیل پیشرفت ایتالیایی ها در این است که آن ها  
به کمیت و تولید به هر قیمت اهمیت نمی دهند؛ بلکه کیفیت سنگ برای 

آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به نظر شما مواد معدنی ما تمام شدنی است؟

فکر نمی کنم با توجه به غنی بودن معادن کشور، این منابع تمام شود. شاید 
تعداد معادن ایتالیا تنها ۲00 معدن باشد؛ اما تعداد معادن در ایران بیش از یک 
هزار و ۲00 عدد است و معادن بکری وجود دارند که هنوز روی آن ها کار 

نشده است؛ بنابراین از بابت تمام شدن منابع نگرانی وجود ندارد.
با  را  شما  فعالیت  ارز  نرخ  نوسانات  آیا 

مشکل مواجه کرده است؟
این صنعت صرفاً صادراتی نیست. با توجه به آمار 
واحدهای فعال در این صنعت، تعداد واحدهایی 
که توان صادرات سنگ استاندارد را دارند، از 10 
درصد هم کمتر است؛ بنابراین محصوالت این 
مجموعه ها بازارهای داخلی را پوشش می دهند. 
قیمت  و  تولید  هزینه های  ارز،  نرخ  نوسانات 
تمام شده محصول را افزایش داده و کارخانه های 
بسیاری را به تعطیلی و نیمه تعطیلی کشانده است. 
درست است که با افزایش نرخ ارز، صادرات به نفع 
ما است؛ اما باید این موضوع را در نظر بگیریم 
که تعداد کارخانه هایی که قادر به صادرات سنگ 
هستند، بسیار کم و بخش اعظم مواد مصرفی نیز 

وارداتی هستند. 
وجه تمایز محصوالت شما با سایر شرکت ها در چیست؟

رشد، مشتری مداری، سرویس دهی  به  رو  کیفیت  زیاد محصوالت،  تنوع 
مناسب و ... وجه تمایز محصوالت ما با دیگر شرکت ها است.

اکنون چه برنامه ای به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های 
مجموعه خود دارید؟

در چند سال گذشته احساس کردیم که بازار داخلی و خارجی، کیفیت و تنوع 
سنگ را پذیرا است؛ بنابراین روی تنوع سنگ تمرکز کردیم. تمرکز روی ۲0 
تا ۳0 نوع سنگ ساده نیست و برای اینکه خریدار راحت تر بتواند تصمیم 
بگیرد، نمایشگاه سنگ هایپراستون ماهان را در شهرک صنعتی شمس آباد 
در فضایی به وسعت هفت هزار متر و فضای داخلی بیش از چهار هزار 
مترمربع با بیش از 100 نوع سنگ برگزار کردیم. شهرک صنعتی شمس آباد 
در فاصله 10 کیلومتری فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( قرار دارد که 
و  افزایش  برای  است.  بازدید مشتریان خارجی  برای  بسیار خوبی  پایگاه 
این طریق  از  تا  برنامه هایی داریم  سهولت صادرات در کشور عمان هم 

صادرات خود را افزایش دهیم.

ما از کشور ترکیه 
از نظر غنی بودن 

منابع به مراتب باالتر 
هستیم؛ ولی به 

دلیل عدم مدیریت 
و برنامه ریزی صحیح 

ترکیه جای ما را 
گرفته است

در زمان دولت هفتم و هشتم 
صندوق های حمایتی در نظر 
گرفته شد تا بر اساس آن 

صنایعی که نیاز به تجهیزات و 
ماشین آالت دارند، از صندوق 

ذخیره ارزی تأمین مالی شوند. 
بسیاری از کارخانه ها همان 
زمان با کمک دولت تجهیز 
شدند و اکنون سرپا هستند
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 محصوالت  شرکت سنگ سروش چه ویژگی هایی دارند؟
در حال حاضر مجموعه سنگ سروش بر تولید سنگ گرانیت مشکی تمرکز 
دارد. این شرکت با بررسی دیگر شرکت های فعال در این صنعت و تشخیص 
نقاط ضعف و قوت آن ها به این نتیجه رسید که برای موفقیت، الزم است به 
تخصص گرایی روی آورد و بر ایجاد یک برند تخصصی تالش کند. انتخاب 
محصولی که  باید محور این برند قرار گیرد، نیازمند تحقیق و دقت بسیار بود. 
معیار این انتخاب نقاط قوت ما، شرایط رقابت و روند بازار بود که در نهایت 
به ایجاد برند سوران در گرانیت مشکی ایران انجامید. زمانی که کار خود را 
شروع کردیم، در بازار سنگ ایران به صورت عمده از گرانیت مشکی پولیش 
شده تنها برای تولید سنگ مزار و سنگ های ساختمانی با عرض های پایین 
استفاده می شد؛ در حالی که در همان زمان استفاده از این محصول در بازار 

جهانی بسیار متفاوت بود.
تفاوت نخست، مربوط به پرداخت سنگ بود. با توجه به تغییر روندی که در 
استفاده از سنگ میان معماران به وجود آمده بود، صنعت سنگ به دنبال 
پرداخت هایی بود که با ذات سنگ و طبیعت آن همخوانی بیشتری داشته 
باشد؛ در نتیجه پولیش سنگ تنها به عنوان یکی از پرداخت ها از اهمیت 

کمتری برخوردار بود.
تفاوت دوم، مربوط به سایز و اندازه سنگ های مورد استفاده بود. طراحی 
معماران بر اساس استفاده از سایزهای بزرگ تری بود که جلوه بیشتری 
گرانیت  تولید سنگ های  مرسوم ترین  که  عبارتی، عرض 40  به  داشت؛ 
تولیدی  اهمیت ترین و مهجورترین سایز  ایران محسوب می شد، کم  در 
در بازارهای جهانی بود.از طرف دیگر، کیفیت محصوالت در بازار داخل 
کشور یک مزیت و در بازار صادراتی یک اجبار بود. به این مسأله باید توجه 
می شد. برای رسیدن به کیفیت مطلوب نیاز بود که روندهای تولید اصالح 
و از تجهیزات مناسب استفاده شود و آموزش در همه سطوح کار به عنوان 
یک اصل مد نظر قرار گیرد. به عنوان آخرین بخش این پازل، نیاز است که 
محصول تولیدی خود را به خوبی بازاریابی کنیم.به اعتقاد ما، بهترین مدیا 
برای معرفی این برند نمایشگاه سنگ بود. ارتباط با معماران خوش فکر سبب 

شد که بتوانیم به بهترین وجه این محصول را به مشتریان معرفی کنیم.

مدير بازرگانی شرکت سنگ سروش اعالم کرد

قوانین غیرشفاف مانع استفاده از 
بخش پرمزیت معدن

احمد    رضا صباغی

طی سال های گذشته صنعت سنگ با وجود ذخاير فراوان طبیعی در کشور با فراز و نشیب زيادی روبه رو بوده و در شناساندن خود به بخش های 
مختلف تولیدی و صنعتی ضعیف عمل کرده است. صاحب نظران معتقدند که مشکالت فرهنگی حاکم بر تولید و تمرکز بر بخش های ديگری چون 
نفت و پتروشیمی، موجب شده تا نگاه مديريتی به سنگ و ارزش افزوده بالقوه آن، نگاه ارزشمندی نباشد و کسب درآمد از آن در اولويت های پايانی 
فهرست صنايع مختلف قرار گیرد. به منظور بررسی مشکالت موجود در صنعت سنگ، به سراغ سید رضا حسینی، مدير بازرگانی مجموعه سنگ 
سروش که فعالیت خود را از سال 1373 در زمینه تولید گرانیت های سفید و مشکی آغاز کرده رفته و با وی به گفت وگو نشستیم. حسینی  معتقد 
است؛ مهم ترين اصل در فعالیت های اقتصادی، ثبات است. وی گفت: وقتی با نوسات نرخ ارز و تغییر هزينه های ثابت و متغیر مجبور باشید که در سال، 
دو تا سه بار قیمت جديد بر روی محصوالت خود داشته باشید، نمی توانید مشتريان را راضی به خريد محصوالت خود کنید و بازاريابی شما با شکست 

مواجه می شود. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان فرهیخته »دنیای سرمايه گذاری« می رسد.

نوسانات نرخ ارز بر روند کار شما چه تأثیراتی گذاشته است؟
مهم ترین موضوع در فعالیت اقتصادی، ثبات است. وقتی به دالیل سیاسی، 
برنامه ریزی  امکان  عماًل  می شوید،  روبه رو  ثبات  عدم  با   ... و  اقتصادی 
بلندمدت و استراتژیک از فعاالن اقتصادی سلب می شود. این عدم ثبات، آغاز 
یک دومینو است که به تغییرات بسیار منجر می شود. یکی از این تغییرات، 
مربوط به نرخ ارز می باشد. بسیاری از تولیدات داخل وابسته به مواد، ابزار و 
ماشین آالت خارجی هستند که با باال رفتن نرخ ارز، قیمت آن ها افزایش 
می یابد؛ به همین دلیل قیمت تمام شده کاال افزایش می یابد و در نتیجه شما 
ناچار خواهید بود، چندین مرتبه در سال برای محصوالت خود قیمت گذاری 
کنید.  در چنین شرایطی که هزینه های شما مرتباً افزایش می یابد، با توجه 
به اینکه کشش قیمتی محصول در بازار هم محدود است، شما با دو حالت 
روبه رو می شوید؛ یا با افزایش قیمت مشتریان خود را از دست می دهید یا 
با ثبات قیمت به حاشیه ضرر می روید. به واسطه همین اتفاقات، بسیاری از 
تولیدکنندگان از گردونه رقابت خارج شده اند و تولیدکنندگان دیگر نیز، سایه 

تعطیلی را بر روی فعالیت های خویش حس می کنند   .
چه فرصت های سرمایه گذاری در حوزه کاری شما وجود دارد 

که آن را به عاقه مندان پیشنهاد می کنید؟
برای تولید یک محصول باید به چند موضوع توجه کنیم:

1- سرمایه: به صورت معمول باید این سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات 
مالی فراهم شود؛ اما در کشور ما بار تأمین سرمایه بر دوش تولیدکننده است.
برای  تولید  جذابیت  می شود،  سبب  که  بانکی  بهره  باالی  نرخ   -۲

سرمایه گذاران کاهش یابد.
۳- قوانین: در بهترین حالت می توان قوانین را دست و پا گیر خواند که خود 

این موضوع سبب پیچیده شدن روند انجام کارها می شود.
اما قوانین فقط دست و پا گیر نیستند و در شرایط فعلی عماًل علیه تولید 
می باشند. بررسی قوانین مالیاتی در سال های اخیر مؤید این مطلب است. از 
طرف دیگر، ضعف قانون و همچنین اجرای آن در خصوص مسایل مالی و 

اعتباری مانند قانون چک از دیگر مشکالت این حوزه است.
4- تکنولوژی: فاصله زیاد تکنولوژی مورد استفاده ما با تکنولوژی روز دنیا از 

مهم ترین موضوع در 
فعالیت اقتصادی ثبات 
است. وقتی به دالیل 
سیاسی، اقتصادی و 

... با عدم ثبات روبه رو 
می شوید، عماًل امکان 
برنامه ریزی بلندمدت 

و استراتژیک از فعاالن 
اقتصادی سلب می شود. 

این عدم ثبات، آغاز 
یک دومینو است که 

به تغییرات بسیار منجر 
می شود
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دیگر مشکالت در زمینه سرمایه گذاری های تولید است.
ماشین آالت جدید سرعت تولید باالتر، کیفیت بهتر و ضایعات کمتری دارند؛ 
اما با توجه به نرخ باالی ارز عماًل این گونه سرمایه گذاری ها توجیه اقتصادی 

ندارند.
5- نیروی کار: متأسفانه سیستم آموزشی، نیروی انسانی کارآمد به جامعه 
تحویل نمی دهد؛ بنابراین شما همیشه برای تأمین نیروی کار با مشکالت 

جدی مواجه هستید.
بروز  سبب  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط  فرهنگی:  مشکالت   -6
شرایطی شده است که بیشتر مردم به دنبال فعالیت های کم زحمت، زودبازده 
و کم ریسک هستند که این موضوع، هم در مورد سرمایه گذاران و هم نیروی 

کار مشهود است.
فکر می کنید رکود کنونی در اقتصاد تأثیر خود را بر صنعت 

سنگ گذاشته است؟
صنعت سنگ به صنعت ساختمان وابسته است. رکودی که از اوایل دهه 90 
در صنعت ساختمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد، به شدت بر بازار سنگ اثر 

گذاشته و سبب تعطیلی بخش عظیمی از این صنعت شده است.
ذکر دو نکته ضروری است:

1- رکود یک وضعیت اقتصادی است که مؤلفه ها و همچنین راهکارهای 
صحیح،  رویکردهای  اتخاذ  با  می توان  بنابراین  دارد؛  را  خود  با  متناسب 

آسیب های آن را کاهش داد و از آن گذر کرد.
۲- این رکود قابل پیش بینی بود و سیاست گذاران و صنعتگران در دوران 
شکوفایی باید برای مقابله با آن چاره ای می اندیشیدند. در واقع بخشی از رکود 
فعلی، حاصل عدم توازن در عرضه و تقاضا است که پایه های آن در دوران 

شکوفایی شکل گرفته است.
از دیگر عواملی بود که در  ایجاد زیرساخت های صادرات  این،  بر  عالوه 

صورت انجام در دوران رونق، اثرات رکود امروز را کاهش می داد.
آیا تحریم ها شامل بخش سنگ هم می شود؟

باید به تحریم ها از دو منظر نگاه کرد:
1- تحریم های خارجی: در این بخش تحریم های بانکی مهم ترین معضل 
است. وقتی ما امکان انتقال و مبادله ارز را با خارج از کشور نداشته باشیم، 
پروسه صادرات بسیار پیچیده و گاهاً غیرممکن می شود.از طرف دیگر، امکان 
کار با بسیاری از کشورها به دلیل تحریم، از دست می رود و حوزه مشتریان 

ما بسیار محدود و کم کیفیت می شود.
۲- خود تحریمی ها: از زمانی که تحریم های خارجی شدت گرفت، سیاستی 
در کشور برای کاهش واردات اتخاذ شد که هدف آن تقویت تولید داخلی 
بود؛ اما تولیدات داخل نیازهای صنعت سنگ را برآورده نمی کند که در این 
بین با یک کسری مواجه می شویم که سبب افزایش قیمت ها می شود. ما 
برای تولیدات خود به یکسری مواد و تجهیزات وارداتی احتیاج داریم که برای 

تأمین آن ها با مشکل مواجه هستیم.
عالوه بر این، بخشی دیگر از تجهیزات و مواد مورد نیاز از کارخانه های 
تولیدی داخلی تأمین می شود. تولیدکنندگان داخلی برای تولید خود نیاز به 
مواد و تجهیزات دیگری دارند که عمدتاً وارداتی هستند. محدودیت ها در 
واردات، سبب کاهش حجم و کیفیت تولید این گونه شرکت ها شده که نتیجه 

آن کمبود لوازم و مواد در بازار است.
به نظر شما آن طور که باید از ظرفیت صنعت سنگ استفاده 

شده است؟
است؛  دنیا  در  تزئینی  سنگ  منابع  دارنده  اول  کشور  جزو 10  ما  کشور 
درحالی که سهم ما از بازار سنگ دنیا بسیار ناچیز است. عالوه بر این، الزم 
است که قوانین مرتبط با فعالیت معادن شفاف و روشن شود. ما نیاز به 

و  فرآوری  استخراج،  زمینه  در  استراتژیک  و  سیاست گذاری های صحیح 
بازاریابی و همچنین اصالح و شفافیت قوانین در خصوص فعالیت معادن 
داریم؛ به طوری که هم از منابع طبیعی خود حفاظت و هم شرایط کار را 
تسهیل کنیم. یکی از مشکالتی که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، این 
است که در خصوص مجوز معدن، چندین مرجع تصمیم گیری وجود دارد. 
شما ناچار هستید از چندین سازمان مجوز بگیرید؛ اما در نهایت باز هم با 
مشکالت عدیده ای مواجه خواهید شد. به نظر می رسد، تکلیف بخش معدن 
با محیط زیست و منابع طبیعی روشن نیست. اصالح قوانین مالیاتی و ایجاد 
ثبات اقتصادی از دیگر عواملی است که برای شکوفایی صنعت سنگ به 

آن نیاز داریم.
چه کشورهایی در جهان، حرف اول را در زمینه تولید و صادرات 

سنگ می زنند؟
ایتالیا به عنوان یکی از مهم ترین کشورها در صنعت سنگ مطرح است. 
برندهای بسیار قوی در این کشور وجود دارد که در زمینه بازرگانی سنگ در 
دنیا فعالیت دارند که به نوعی تمام تولیدات سنگ جهان را جهت می دهند. 
همچنین صنعتگران این کشور، مهم ترین برندهای تجهیزات سنگ دنیا را 
در اختیار دارند. در زمینه تولید، کشورهای چین و هند با توجه به اینکه بازار 
مصرف بزرگی دارند، حجم تولیداتشان هم بسیار باال است. در رتبه های 

بعدی می توان به برزیل و حتی ترکیه هم اشاره کرد.
مهم ترین مزیت بهره برداری از معادن سنگ در کشور چیست؟

واقعیت این است که در خصوص موادی که در صنعت ساختمان استفاده 
می شود، بیشترین ذخیره مربوط به سنگ می باشد؛ از طرفی کم عارضه ترین 
ماده هم سنگ است. برای تولید سنگ در قیاس با دیگر مواد مانند سیمان، 
سرامیک و ... آب کمتری مصرف، آلودگی کمتری تولید و محصولی با طول 
عمر بسیار باالتر تولید می شود؛ اما با وجود این مطالب، بهره برداری صحیح 
سبب کاهش عوارض زیست محیطی خواهد شد و به توسعه پایدار کشور 
نیز کمک خواهد کرد. به نظر می رسد که اصالح روند استخراج، فرآوری و 

همچنین مصرف سنگ در رابطه با بهره برداری از منابع سنگ، الزم است.
به نظر شما چه موانعی وجود دارد که تولیدکنندگان ما امکان 

ارائه محصوالتی همچون شرکت های ایتالیایی را ندارند؟
جواب این سؤال را در بخش های قبل به تفصیل عرض کردم. این موضوع 
نیاز به ساختارهایی مانند تجهیزات مناسب، نیروی انسانی کارآمد، سرمایه 
مناسب، قوانین صحیح، ثبات اقتصادی و ... دارد. زمانی که این ساختارها 
فراهم نیست، تولیدکننده به جای تمرکز بر تولید باید به حل وفصل مشکالت 

بسیار در این حیطه بپردازد.
برنامه های شما در سال جاری چیست؟

 با توجه به اینکه در بخش فروش وضعیت خوبی داریم، برنامه نخست 
ما افزایش تولید، برنامه دوم، ایجاد یک بازار پایدار در صادرات و برنامه 
سوم، تولید محصوالت جدید با توجه به نیاز بازار و ظرفیت های بالقوه 

شرکت است.

از زمانی که تحریم های 
خارجی شدت گرفت، 

سیاستی در کشور برای 
کاهش واردات اتخاذ 

شد که هدف آن تقویت 
تولید داخلی بود؛ اما 

تولیدات داخل نیازهای 
صنعت سنگ را برآورده 

نمی کند که در این 
بین با یک کسری 

مواجه می شویم که 
سبب افزایش قیمت ها 

می شود
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دبیر کل انجمن سنگ ايران:پ

نوســـانات نرخ ارز 
به همه صنایع لطـــمه زد

محمد جعفری

کشورمان ايران با قرار گرفتن در بین 10 کشور معدنی دنیا و شناسايی و بهره برداری از 60 ماده معدنی، از جايگاه ويژه ای در جهان برخوردار است. اين 
کشور به واسطه موقعیت جغرافیايی مناسب، از جمله کشورهای صاحب عنوان و مطرح در زمینه تولید سنگ های ساختمانی محسوب می شود. وجود 
ذخاير بسیار مناسب و متنوع سنگ های ساختمانی شامل مرمريت، مرمر، تراورتن، چینی و گرانیت باعث شده تا همواره از ايران به عنوان يکی از 
بزرگ ترين تولیدکنندگان سنگ های ساختمانی ياد شود. وسعت و پراکندگی معادن سنگ در ايران به قدری زياد است که در بیشتر استان های کشور 
می توان ردپای آن را مشاهده کرد که از آن جمله می توان به استان های اصفهان، مرکزی، لرستان، فارس، آذربايجان و خراسان به عنوان عمده ترين 
تولیدکنندگان سنگ اشاره داشت. با توجه به مزيت و اهمیت استخراج و فروش سنگ در اقتصاد ملی، در سال 1379، انجمن سنگ ايران به همت جمعی 
از فعاالن اين حوزه تأسیس شد تا از اين طريق، اهداف تولیدکنندگان سنگ کشور پیگیری شود. به همین بهانه به سراغ احمد شريفی، دبیرکل انجمن 

سنگ ايران رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند می رسد.

انجمن سنگ ایران با چه هدفی تأسیس شد؟
انجمن سنگ ایران، یک انجمن ملی است و کل زنجیره ارزش صنعت 
بخش  شامل  ابتدا  از  آن  اساسنامه  دارد.  قرار  آن  پوشش  تحت  سنگ 
این  وظیفه  است.  بوده   ... و  ماشین آالت  فرآوری،  استخراج،  اکتشاف، 
انجمن، حمایت از صنعت سنگ کشور است. انجمن ها اصواًل در کشور 
در  اینکه  وجود  با  نیستند.  دولتی  ارکان  توجه  مورد  باید  که  آن طور  ما 
قانون کسب وکار، دولت ملزم به استفاده از کمک های فکری انجمن ها 
ندارد؛ ولی ما همچنان  به آن  اما توجه چندانی  در تصمیم گیری است؛ 
تالش می کنیم که با دولت در تعامل باشیم. متأسفانه دولت چندان مایل 
نیست که بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در تصمیم سازی ها 
ورود کنند. با وجود همه این مشکالت سعی داریم با وزارتخانه، ایمیدرو، 
شرکت شهرک های صنعتی و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی در تعامل باشیم که البته تاکنون با ایمیدرو )شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران( در توسعه بخش معدن و فرآوری به یک تفاهم نامه 
خوبی رسیده ایم. در مجموع، انجمن یک بخش هماهنگی با سازمان های 
دولتی، وزارتخانه و اتاق های بازرگانی دارد و تالش های ما تاکنون منجر 

به امضای تفاهم نامه شده است.
اکنون چه تعداد واحد در صنعت سنگ فعال هستند؟ برنامه 

راهبردی انجمن سنگ ایران برای این واحدها چیست؟
ما در صنعت سنگ کشور حدود 6 هزار واحد فرآوری، ۲ هزار واحد معدنی 
و  بازرگانی  واحدهای  قطعه سازی،  ماشین آالت،  واحد  هزار   ۲ تقریباً  و 
زمینه  این  اقتصادی و شغلی در  واحد  دارای 10 هزار  و  داریم  خدماتی 
هستیم. این موضوع باعث شده تا هدف گذاری درون صنفی داشته باشیم 
و تالش کنیم تا انجمن کاماًل فراگیر و واقعی باشد. انجمن زمانی می تواند 
انجمن حضور  برآورده کند که اعضای صنف در  را  خواسته های صنف 
انجمن های  تشکیل  به  تصمیم  منظور،  به همین  باشند؛  داشته  پررنگ 
تشکیل  و  کرده  موافقت  تصمیم  این  با  بازرگانی  اتاق  گرفتیم.  استانی 
انجمن های استانی آغاز و بعضی از انجمن ها تشکیل شده اند. استان های 
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کرمان و همدان انجمن دارند، در تهران هیأت مؤسس آن شکل گرفته 
و در یزد و اصفهان این انجمن ها در حال شکل گیری هستند. اعضای 
صنف ما باید به لحاظ اعتقادی و بر اساس نیاز صنف خود، ضرورت وجود 
انجمن را تشخیص دهند و در انجمن های استانی عضو شوند. انجمن ها بر 
اساس دستورالعمل های اتاق بازرگانی هر کدام نماینده ای تعیین می کنند 
نیز،  و در تهران مجمع نمایندگان را شکل می دهند. مجمع نمایندگان 
هیأت مدیره انجمن ملی را انتخاب می کند. هر زمان که بتوانیم ۳0 درصد 
از فعاالن این صنف را در انجمن وارد کنیم، می توان گفت که انجمن 
از بزرگ ترین اهداف ما  ملی، نماینده حدود سه هزار عضو است. یکی 
شکل گیری انجمنی با چنین گسترشی است. برنامه ما این است که تا 

یک سال آینده به چنین دستاوردی برسیم.
میزان استخراج و تولید سنگ در ایران چقدر است؟

طبق آمار، دو هزار واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری وجود دارند که 
ظرفیت تولید این واحدها ۲7 میلیون تن است. 
تولید واقعی ما کمتر از 10 میلیون تن و چیزی 
آمار  البته  است.  کشور  ظرفیت  یک سوم  حدود 
 1۳ و  متفاوت  قدری  واقعی  آمار  با  وزارتخانه 
معدنی  واحد  هزار  یک  حدود  است.  تن  میلیون 
به دلیل عدم حمایت از این بخش و عدم تقاضا 
تعطیل شده اند. در بخش فرآوری، 180 میلیون 
مقدار  این  از  که  داریم  تولید  ظرفیت  مترمربع 
60 میلیون مترمربع در کشور تولید می شود. در 
زمینه سنگ خام یا بلوک، حدود یک میلیون تن 
صادرات سنگ و حدود 500 هزار تن هم سنگ 
فرآوری شده داریم. جمع سنگ بلوک و فرآوری 
شده، چیزی حدود ۳00 میلیون دالر در سال است 
رقم  این  موجود  پتانسیل های  با  مقایسه  در  که 
ناچیز است. رویکرد ما در انجمن ایجاد امکانات 

زیربنایی و شناسایی بازارهای هدف است تا بخش صادرات این صنعت 
میلیارد دالر  به رقم دو  داریم  توسعه ای خود قصد  برنامه  در  رشد کند. 
صادرات در سال برسیم. رسیدن به این رقم با وجود پتانسیل های موجود 
چندان غیرقابل دسترس نیست؛ مشروط بر اینکه حمایت های الزم از این 
صنعت انجام گیرد. طبق اطالعاتی که از مرکز آمار ایران داریم، متوسط 
سرمایه گذاری ما در بخش معدن حدود 700 میلیون تومان است. واقعیت 
این است که ما در هر معدن، باید چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام 
دهیم. این فاصله عددی در میزان سرمایه گذاری را باید با حمایت های 
تأمین ماشین آالت معدنی  با  و  از صندوق توسعه ملی  استفاده  دولت و 

کاهش دهیم و معادن را به استاندارد تولید برسانیم.
چه موانعی در زمینه اکتشاف معادن سنگ در کشور وجود 

دارد؟
اکنون در بخش اکتشاف معادن سنگ تزئینی دچار نقص اساسی هستیم. 
دستورالعمل های وزارتخانه واقع بینانه نیستند. 90 درصد معادن ما به طریق 
علمی اکتشاف نشده اند و اکتشافات به صورت سنتی انجام شده است. 
در ابتدای زنجیره ارزش، مهم ترین کار برخورداری از دستورالعمل هایی 
است که می گوید؛ اکتشاف باید به صورت علمی انجام شود. اگر اکتشاف 
مبنای علمی داشته باشد، ذخیره معدنی، درزها، ترک ها، شیب الیه ها و ... 
مشخص می شوند و بر اساس داده های علمی در بخش اکتشاف می توانیم 
طراحی  و  اصولی  اکتشاف  وقتی  باشیم.  داشته  استخراج  برنامه ریزی 
مهندسی نداشته باشیم، نبود ماشین آالت و تجهیزات دست به دست هم 

می دهد تا تولیدات ما استاندارد نباشد. به عنوان مثال، ترکیه و ایتالیا 60 تا 
70 درصد، سنگ استاندارد از معدن استخراج می کنند؛ در حالی که این 
عدد در کشور ما ۲5 تا ۳0 درصد است و این موضوع نشان دهنده عدم 
استفاده از اصول اکتشاف و استخراج است. وقتی ما تولید استاندارد خود را 
افزایش دهیم، در بخش فرآوری هم راندمان ما باال می رود و قیمت تمام 
شده در بخش فرآوری کاهش می یابد و به طور طبیعی قدرت رقابت ما با 
بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. از 6 هزار واحد فرآوری موجود در 

کشور، تنها ۲00 واحد فرآوری توانایی تولید استاندارد را دارند.
کشور  وارد  فرآوری  بخش  در  زیادی  تجهیزات  و  تکنولوژی  امکانات، 
شده؛ اما به دالیل مختلف، استفاده بهینه از آن ها به تعویق افتاده است. 
واحدهای فرآوری ما به دلیل کمبود نقدینگی در گردش، عدم شناخت بازار 
هدف، عدم امکان صادرات و عدم حضور در بازارهای جهانی نتوانسته اند 
از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستند و به دلیل ظرفیت پایین تولید، 

قیمت تمام شده آن ها باال است.
آیا بدعهدی و خروج آمریکا از برجام 
تولیدکنندگان  فعالیت  بر  تأثیری 

سنگ داشته است؟
با توجه به مشکالتی که بعد از خروج آمریکا 
معضالت  آمد،  وجود  به  کشور  در  برجام  از 
عالوه؛  به  شد.  بیشتر  هم  سنگ  صنعت 
اکنون مواد اولیه ای که در اختیار واحدها قرار 
اعتمادی  قابل  و  کافی  کیفیت  از  می گیرد، 
برخوردار نیستند. در بخش فرآوری، استفاده 
از اقالم نامرغوب، سه ماه بعد خود را نشان 
می دهد و بر برندینگ به شدت تأثیر می گذارد. 
با  نیاز  مورد  ساب های  لقمه  و  دیسک ها 
کیفیت پایین و گران در بازار عرضه می شوند 
که ما را با مشکل مواجه کرده؛ به همین دلیل 

قیمت تمام شده محصوالت افزایش یافته است.
سنگ های ایران به کدام کشورها صادر می شود؟ ایران چه 

رتبه ای در تولید و صادرات سنگ در جهان دارد؟
سنگ خام و نیمه فرآوری به کشورهایی نظیر چین، ایتالیا، هند و ... صادر 
می شود؛ اما محور صادرات ما به چین است. در بخش فرآوری، 80 درصد 
صادرات به کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، قطر، عمان و ... انجام 
می شود که قیمت های آن از نظر اقتصادی به صرفه نیست. در کشورهای 
اروپایی و آمریکا نیز بازارهایی به صورت محدود داریم. پتانسیل سنگ 
کشور از لحاظ ارزش، تنوع رنگ و کیفیت بسیار باال است که می تواند در 
تمام دنیا بازار داشته باشد؛ اما به شرطی که حلقه مفقوده صادرات به این 
زنجیره بپیوندد. ما باید شرکت های مدیریت صادرات را تشویق کنیم تا 
میان تولیدکننده و خریدار قرار گیرند، وظیفه پیدا کردن بازار را داشته باشند 
و حق الزحمه خود را از تولیدکننده دریافت کنند. گام دیگری که می تواند 
برداشته شود این است که شرکت ها، کنسرسیوم های قوی ایجاد کنند، 
منابع مالی در اختیارشان گذاشته شود، سنگ را از تولیدکننده خریداری و 
در زمینه صادرات فعالیت کنند. به اعتقاد بنده، یکی از بهترین و امن ترین 

نقاط برای سرمایه گذاری، صنعت سنگ است.
چه  می کند،  دریافت  سنگ  صادرات  از  دولت  که  عوارضی 

پیامدهایی را برای صنایع فعال در این حوزه داشته است؟
در کشور ما، تصمیمات کارشناسی گرفته نمی شود و این تصمیمات به 
ایجاد  جریانی  احمدی نژاد،  آقای  زمان  در  می زند.  لطمه  سنگ  صنعت 

اکنون در بخش 
اکتشاف معادن سنگ 

تزئینی دچار نقص 
اساسی هستیم. 

دستورالعمل های 
وزارتخانه واقع بینانه 
نیستند. 90 درصد 
معادن ما به طریق 

علمی اکتشاف نشده اند 
و اکتشافات به صورت 
سنتی انجام شده است

انجمن ها اصوالً در کشور ما 
آن طور که باید مورد توجه 

با وجود  ارکان دولتی نیستند. 
اینکه در قانون کسب وکار 
دولت ملزم به استفاده از 

انجمن ها در  کمک های فکری 
توجه  اما  است؛  تصمیم گیری 
چندانی به آن ندارد؛ ولی ما 

با  همچنان تالش می کنیم که 
دولت در تعامل باشیم
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تفکر، پ اساس همین  بر  که  است  ممنوع  فروشی  خام  که می گفت؛  شد 

باعث  موضوع  این  شد.  گرفته  نظر  در  آن  برای  درصدی   70 عوارض 
شد تا در مقطعی، تمام مشتریان ما خصوصاً چینی ها به سمت بازارهای 
ترکیه روی آورند. بعدها مشخص شد که این تصمیم برخالف مصالح 
کشور بوده است. مدتی طول کشید تا این مشکالت به دولت تفهیم و 
عوارض آن لغو شد و یک سال و نیم زمان برد تا ما دوباره مشتریان خود 
را بازگردانیم. اخیراً بحث هایی مطرح می شود که می گویند؛ سنگ خام 

کشور صادر و مجدداً در قالب سنگ های فرآوری 
شده وارد کشور می شود و ارزش افزوده زیادی 
را نصیب کشورهای دیگر می کند که به اعتقاد 
بنده، این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. در 
و  سیاست گذاری  شورای  در  موضوع  این  مورد 
انجمن صحبت هایی شد و یک کمیته کارشناسی 
تشکیل دادیم و به طور مکتوب اعالم کردیم که 
هر نوع مالیات و عوارض برای صادرات سنگ 
ایران خالف مصالح ملی است؛ اما باز هم یک 
 10 و  جاری  سال  برای  درصدی   5 عوارض 
درصدی برای سال آینده به تصویب رسید که 
به نظرم، این بزرگ ترین خطایی بود که شورای 

اقتصاد مرتکب شد. 
صنعت  در  سرمایه گذاری  فرصت  آیا 

سنگ کشور وجود دارد؟
در دنیا، سود بانکی برای تولید به میزان دو یا سه درصد است؛ اما در ایران 
با بهره ۲0 درصدی نمی توانیم تولید کنیم. با این میزان از بهره، نمی توان 
دارد،  تولید  برای  بهره صفر درصدی و مشوق هایی  ترکیه که  با کشور 
به رقابت پرداخت. تا زمانی که در کشور هزینه سرمایه با استانداردهای 
جهانی انطباق پیدا نکند، ما در هیچ صنعتی سرمایه گذاری اقتصادی و 
راه  اقتصادی که سد  بزرگ  با وجود معضالت  داشت.  نخواهیم  رقابتی 
تولید در کشور است؛ باید سرمایه گذار را تشویق کنیم تا در بخش معدن 
سرمایه گذاری کند. قیمت تمام شده یک تن سنگ حدود 100 دالر است؛ 
اگر بخواهیم این قیمت را با بازارهای جهانی انطباق دهیم و از میزان 
تفاوت عمده  بگیریم،  نظر  در  برای صادرات  را  آن  تولیدات، ۲0 درصد 
بین قیمت تمام شده و ارزش صادراتی که وجود دارد، تمام مشکالت را 
پوشش خواهد داد. متأسفانه ارزش یک تن سنگ فرآوری شده که به 
با  بنده، صادرات  اعتقاد  به  عراق صادر می شود، حدود 100 دالر است. 
این قیمت نه اقتصادی است و نه ملی. باید تالش کنیم تا سنگ فرآوری 
شده را به بازارهای هدف و با ارزش واقعی به فروش برسانیم. متوسط 
قیمت اسلب فرآوری شده در بازارهای جهانی حدود ۳0 دالر است؛ ولی 
پایین  بسیار  کشور  شده  فرآوری  سنگ های  صادرات  متوسط  متأسفانه 
است. بایستی با شناسایی بازارهای هدف و ارتقاء کمی و کیفی تولید و 
عرضه محصوالت، راه را برای صادرات و برندسازی این صنعت هموار 
کنیم. انجمن سنگ نگاهی ملی به استخراج، تولید معدن، فرآوری و 
و  فرآوری  تولید  مشکالت  و  می کنیم  جامع نگری  ما  دارد.  صادرات 
تصمیم  یک  ما  تصمیمات  نتیجه  در  می گیریم؛  نظر  در  را  صادرات 

کارشناسی جامع نگر است.
نوسانات نرخ ارز در بخش سنگ چه تأثیری گذاشته است؟

در صادرات به عراق باید تدابیری لحاظ شود تا سنگ ما ارزان وارد عراق 
نشود. وقتی نرخ ارز حدود 14 هزار تومان باشد، تولیدکننده سنگ خود را 
حدود 40-۳0 هزار تومان با دالل عراقی معامله می کند؛ به عبارتی سنگ 

را تنها ۳-۲ دالر به فروش می رساند. شرایط اقتصادی ما شرایط متعادلی 
نیست و تولیدکننده مایل است به هر قیمتی که شده، تولید خود را به 
فروش برساند. اگر دولت موفق شود، دالر را روی 8 یا 9 هزار تومان ثابت 
نگه دارد، مشکالت رفته رفته حل خواهند شد. افزایش نرخ دالر باعث 
 شد تا اقالم ما قیمت سه برابری پیدا کند و شرایط ناپایدار ایجاد شود.
بزرگ ترین اشتباه دولت این بود که ارز دستوری چهار هزار و ۲00 تومان 
را در دستور کار قرار داد. این ارز، ضایعات بسیاری را برای کشور به بار 
آورد؛ نخست اینکه، میلیاردها دالر کاال با این 
نرخ ارزان از مرزها خارج شد. دوم اینکه، با ارز 
چهار هزار و ۲00 تومانی کلیه تولیدات داخلی 
وارد  نرخ  این  با  آن  شده  تمام  محصول  که 
ورشکستگی  و  مشکل  دچار  می شود،  عرضه 
که  شد  باعث  کار  این  سوماً،  شد.  خواهند 
و در  ارز خریداری  این  با  از تجهیزات  برخی 
بازار چند برابر به فروش برسد. اگر پارامترهای 
اقتصادی را کنار هم قرار دهید، متوجه خواهید 
هزار  یا 9  ارز همان 8  واقعی  قیمت  که  شد 
تومان است. ما 90 میلیارد دالر صادرات نفتی 
داریم و مصرف ارزی ما 80 میلیارد است؛ یعنی 
نباید دولت تمهیداتی  10 میلیارد اضافه. چرا 
بیندیشید تا قیمت ارز را کنترل کند؟ نوسانات 

نرخ ارز به همه صنایع لطمه وارد کرده است.
آینده صنعت سنگ را چگونه ارزیابی می کنید؟

اکنون ما چیزی حدود چهار میلیارد تن ذخیره سنگ داریم. ۳0 درصد 
ذخیره  لحاظ  از  مشکلی  نشده اند.  کشف  هنوز  حتی  ما  سنگی  منابع 
سنگی نداریم؛ ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که امروزه سنگ در 
نمای ساختمان نقش اساسی دارد؛ اما ممکن است در سال های آینده 
بنابراین  شود؛  استفاده  ساختمان  نمای  در  دیگری  مصالح  و  مواد  از 
نگرانی در مورد پایان ذخیره سنگی بی مورد است. از ذخایر موجود باید 
بهره وری مطلوب داشت. کشور ترکیه در سال گذشته، یک میلیون تن 
صادرات سنگ خام خود را افزایش داده و بازار ما را در چین تصاحب 
کرده است. ما در کشور 180 میلیون مترمربع ظرفیت تولید داریم؛ اما 
با وجود همه معضالت اقتصادی،  60 میلیون مترمربع تولید می شود. 
خواهد  حرکت  روبه جلو  کند،  پیدا  صادرات  محوریت  صنعت  این  اگر 

کرد.
برنامه انجمن سنگ ایران در سال 97 چیست؟

نمایندگان  حضور  با  ملی  انجمن  ایجاد  و  استانی  انجمن های  تشکیل 
استان ها یکی از مهم ترین اهداف سال آتی انجمن است. یک تفاهم نامه با 
ایمیدرو و خانه معدن تنظیم کردیم که طی آن در سندی مشخص شده 
که ما چه فعالیت هایی می توانیم انجام دهیم. قرار است، هر  ماه یک بار، 
جلساتی در رابطه با تحوالت این صنعت در زمینه آموزش، زیرساخت ها، 
صادرات و ... برگزار شود. با صحبت هایی که با صندوق بیمه سرمایه گذاری 
و فعالیت های معدنی داشته ایم، قرار بر این شد که بین چند واحد معدن و 
واحدهای فرآوری که در اتصال به بازار جهانی دچار مشکل هستند و این 
و  امضا  تفاهم نامه ای  برمی گردد،  آن ها  مالی  منابع  فقدان  به  موضوع 
نقدینگی در گردش توسط صندوق در اختیار این واحدها قرار داده شود. 
ایجاد  و  مالی  منابع  فراهم آوری  واحد،  چند  تجمیع  الگوی  کردن  پیدا 
شرکت های مدیریت صادرات برای انجام مارکتینگ و فروش از برنامه های 

ما در سال 97 است.

طبق آمار، دو هزار 
واحد معدنی دارای 
پروانه بهره برداری 

وجود دارند که 
ظرفیت تولید این 

واحدها 27 میلیون 
تن است. تولید واقعی 
ما کمتر از 10 میلیون 

تن و چیزی حدود 
یک سوم ظرفیت 

کشور است

تا زمانی که در کشور هزینه 
سرمایه با استانداردهای جهانی 
انطباق پیدا نکند، ما در هیچ 

صنعتی سرمایه گذاری اقتصادی 
و رقابتی نخواهیم داشت.
با وجود معضالت بزرگ 

اقتصادی که سد راه تولید در 
کشور است؛ باید سرمایه گذار را 
تشویق کنیم تا در بخش معدن 

سرمایه گذاری کند
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شرکت ساب سنگ الوند را با چه هدفی تأسیس کردید؟
و  تجزیه  بررسی،  با  تأسیس  بدو  در  الوند  سنگ  ساب  شرکت  فعالیت 
تحلیل از مصرف و واردات ابزارهای مصرفی فرآوری سنگ های تزئینی و 
سرامیک توسط کادر فنی آغاز شد و در ادامه شروع به تولید چند محصول 
کردیم. امروز کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت به مراتب بهتر شده 
و از نظر کمیت نیز افزایش قابل توجهی داشته ایم. در حال حاضر تولید 

انواع سنباده های مصرفی و مواد شیمیایی در 
صنایع سنگ و سرامیک را بر عهده داریم.

مهــم ترین تــــولیدات این شرکت 
چیست؟

مهم تریـــن تولیدات ایــن شـــــرکت، انواع 
محصوالت فرآوری منیزیتی، رزینی و ِولوکس 
سرامیک  و  گرانیت  ماربل،  سنگ های  برای 
بوده و مواد شیمیایی اعم از انواع ماستیک ها و 
مواد UV و ... نیز از دیگر تولیدات این شرکت 
است. امیدواریم با شرایط مساعد بتوانیم همه 
با  آینده  در  را  سنگ  صنعت  مصرفی  اقالم 

کیفیت باال تولید کنیم.
صادرات  کشورهایی  چه  به  تاکنون 

داشته اید؟
با  محصوالت  تأمین  ابتدا  در  شرکت  هدف 

بهترین کیفیت برای مصرف صنعت داخلی بوده؛ ولی در سال های گذشته 
صادرات  نیز  آذربایجان  و  پاکستان  ترکیه،  کشورهای  به  شدیم  موفق 
مشغول  صادرات،  بخش  موجود  مشکالت  با  هم اکنون  باشیم.  داشته  

ارزیابی و بازاریابی برای صادرات مجدد هستیم.
وجه تمایز شرکت شما با دیگر شرکت ها در چیست؟

شرکت ساب سنگ الوند با توسعه و تحقیق کامل از نیاز صنعت سنگ و 

ريیس هیأت مديره شرکت تولیدی ساب سنگ الوند عنوان کرد

چوب حـــراج به سرمایه های ملی 
با صادرات سنگ خــام

مجید انتظاری

سنگ از دوران ابتدايی زندگی همواره در کنار انسان بوده و به اشکال مختلف گاهی به عنوان وسیله کار و گاهی نیز برای ساختن سرپناه و در امان 
ماندن از گزند حیوانات، سرما و گرما از آن بهره برداری شده است. با پیشرفت جوامع بشری، اين کاال نیز مراحل تکمیلی خود را طی کرد و گام به گام و 
مرحله به مرحله تغییر شکل داد تا جايی که هم اکنون به عنوان زينت ساختمان در درون و بیرون خانه ها خودنمايی می کند. اين تغییر و تحول مديون 
دستان توانمند صنعت گرانی است که عمر خود را در اين راه صرف کرده و هر روز گوشه ای از نبوغ ذاتی خود را به نمايش  گذاشته اند. برای بررسی 
مشکالت صنعت سنگ، به سراغ محمود عسکريان، ريیس هیأت مديره شرکت تولیدی ساب سنگ الوند رفتیم. وی از سال 58 تاکنون در صنايع 
مختلفی مشغول به فعالیت بوده و حدود 30 سال از فعالیتش در صنعت سنگ بوده است. عسکريان که مدرک دکترای شیمی صنعتی دارد، در سال 1376 
شرکت تولیدی ساب سنگ الوند را با چند تن از  همکاران قديم خود در شهر صنعتی البرز قزوين تأسیس کرد. وی در خصوص اينکه »چرا معدن داران ما 
نمی توانند همانند ايتالیايی ها، سنگ ها را به کااليی ارزشمند تبديل کنند«، معتقد است؛ »علی رغم داشتن معادن سنگ های تزئینی بسیار متنوع مانند 
ماربل، گرانیت و اونیکس، متأسفانه سرمايه گذاری هايی که در گذشته برای فرآوری اين سنگ ها در کشور انجام شده، فقط به منظور خام فروشی بوده و 

به نوعی سرمايه کشور به حراج گذاشته شده است.« در ادامه اين گفت وگو با ما همراه باشید.

سرامیک شروع به کار  کرده است. این محصوالت از ایتالیا وارد می شد 
و ما بعد از سال ها کار در این صنعت برای انتقال تکنولوژی و دست یابی 
به فرمول های جدید و بررسی تولید، اقدام به سرمایه گذاری مشترک با 
یکی از شرکت های ایتالیایی کردیم و طی 1۲ سال گذشته توانسته ایم 
به کیفیتی بهتر از شرکت های اروپایی دست پیدا کنیم. در نهایت موفق 
شدیم تا تولیدات خودمان را جایگزین قسمتی از محصوالت خارجی کرده 
و سهم خود را از بازار این صنعت تثبیت کنیم.

سنگ  ساب  شرکت  برنامه  مهم ترین 
الوند چیست؟

با  و  بوده  حساس  بسیار  تولید  فعلی  شرایط 
درصدی  است.  روبه رو  فراوانی  مشکالت 
از  باالجبار  که  را  خود  نیاز  مورد  اولیه  مواد  از 
کشورهای اروپایی وارد می کردیم را در شرایط 
با  یعنی  ایم.  کرده  جایگزین  داخلی  مواد  با 
مواد  تهیه  فکر  به  شرکت  فنی  کادر  کمک 
در  فعل وانفعاالت  انجام  با  و  افتادیم  مصرفی 
مواد  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  صنعتی  واحد 
از  تا  شود  استفاده  فعلی  تولیدات  در  مصرفی 
کاهش کیفی محصوالت خود جلوگیری کنیم. 
هدف دیگر شرکت، جلوگیری از کاهش تولید 
و رضایت مندی مشتریان صنفی است و سعی 
داریم تا بخش مهندسی فروش و کنترل کیفی را فعال تر و قوی تر کنیم.
تولیدات شما چه میزان ارزآوری برای کشور داشته است؟

طبیعی است که هر چه میزان تولیدات افزایش یابد، از واردات آن کاسته 
کردن  جایگزین  به  توجه  با  شد.  خواهد  خارج  کشور  از  کمتری  ارز  و 
خارجی،  محصوالت  جای  به  سنگ  ساب  شرکت  تولیدی  محصوالت 

قطعا ارزآوری مناسبی برای کشور داشته ایم.

تأمین بخشی از مواد 
اولیه برای تولید داخل 

به مراتب مشکل تر 
از واردات محصول 

ساخته شده است و به 
همین دلیل در صنایع 

و گمرکات کشور از 
واردات بیشتر حمایت 

می شود

هر کارخانه ای باید بخش کنترل 
کیفی داشته باشد، ولی متأسفانه 
تاکنون به این موضوع اهمیتی 

داده نشده است. با کنترل کیفی 
می توان بر پروسه تولید کاماًل 

اشراف داشت و با یک نگاه فنی و 
مهندسی شده، به تولید باال دست 

پیدا کرد
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نگاه دولت به این صنعت چگونه است؟
 اعتقاد ما بر این است که سیاست های دولت باید در جهت اهمیت ویژه 
به تولید داخل تدوین شود. سرمایه گذاری در این بخش تاکنون در مسیر 
درستی هدایت نشده است. شرایط کنونی کشور حساس است و نمی  توان 
و  اهمیت  در خصوص  داشت. سال های گذشته  زیادی  انتظار  دولت  از 
حمایت از تولید داخلی صحبت های زیادی شده؛ ولی در عمل فقط از 
بخش بازرگانی حمایت شده است. عمدتاً کاالهای مصرفی از خارج وارد 
کشور شده و هیچ گونه مسئولیتی برای جایگزینی تولید به جای واردات 
و حمایت از تولید داخلی وجود ندارد. تأمین بخشی از مواد اولیه برای 
تولید داخل به مراتب مشکل تر از واردات محصول ساخته شده است و به 
همین دلیل در وزارت صنایع و گمرکات کشور از واردات بیشتر حمایت 
می شود. نگاه دولت مردان به بخش تولید، راه گشا نبوده و عمدتاً به دلیل 

عدم شناخت فنی کافی، تصمیمات مناسبی نیز گرفته نمی شود.
سنگ  صنعت  در  فروشی  خام  خصوص  در  شما  دیدگاه 

چیست؟
گرانیت  ماربل،  مانند  متنوع  بسیار  تزئینی  سنگ های  معادن  داشتن  با 
فرآوری  برای  گذشته  در  که  سرمایه گذاری هایی  متأسفانه  اونیکس،  و 
بوده و  به منظور خام فروشی  انجام شده، فقط  این سنگ ها در کشور 
معادن  فرآوری  با  است.  شده  گذاشته  حراج  به  کشور  سرمایه  به نوعی 
موجود می توان به ارزش اقتصادی و هنر باالیی دست یافت. کشورهایی 
فروشی،  خام  از  جلوگیری  برای  هستند،  معدنی  مواد  ذخایر  دارای  که 
تعرفه های باالیی برای صادرات تدوین کرده اند که در این صورت عماًل 
خام فروشی غیرممکن می شود و ما نیز باید به همین شکل عمل کنیم. 
برای  و جدیدی  سیاست جدی  باید  و  بوده  مردود  فروشی  خام  فلسفه 

توسعه فعالیت های تولیدی این صنعت اتخاذ شود.
در سال های گذشته برای فرآوری سنگ های تزئینی، سرمایه گذاری های 
ماشین آالت جدید  ورود  زمینه  در  نیز  دولت  و  است  انجام شده  زیادی 
سرمایه گذاری هایی انجام داده؛ اگرچه به دلیل مدیریت نادرست، بعضی از 
بخش های تولیدی نتوانسته اند از این ماشین آالت در زمینه تولید استفاده 

کنند.

تاکنون چه تعاماتی با شرکت های ایتالیایی داشته اید؟
بعد از گذشت پنج سال فعالیت در بخش تولید به این نتیجه رسیدیم که 
برای انتقال تکنولوژی و به روز شدن تولید، نیاز به همکاری با شرکت های 
رفع  از  بعد  لذا  داریم؛  هستند،  ایتالیایی  شرکت های  عمدتاً  که  خارجی 
مشکالت تولید و ارتقای کیفیت محصوالت، با جلساتی که با شرکت های 
خارجی داشتیم و بعد از صحبت های اولیه، شروع به همکاری بر اساس 
بر اساس  این طریق توانستیم  از  قرارداد venture joint کردیم و 
فرمول جدید، محصول با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنیم . هم اکنون 
بخش اعظم کاالهای وارداتی با همان کیفیت ایتالیایی در داخل کشور 
تولید و به کارخانه ها عرضه می شود. با ادامه این همکاری ها توانستیم 
تا به کمک شرکت های ایتالیایی و همین طور بخش صنایع سنگ ایتالیا، 
جلساتی را در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کنیم و درخصوص برپایی 
مشابه  سنگ،  انستیتوتکنولوژی  تأمین  و  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه 
ایتالیا اقداماتی را انجام دهیم تا در آینده بتوانیم کمک زیادی به تولید با 

کیفیت سنگ های تزئینی کنیم.
ضمناً برای نزدیک شدن کیفیت محصوالت به کشورهای اروپایی، نیاز 
به آشنایی با ماشین آالت جدید CNC داریم تا در زمینه نصب، راه اندازی 
و مهندسی پس از فروش به فعالیت بپردازیم. در صورت حمایت دولت، 

کیفیت محصوالت تولیدی به مراتب بهتر خواهد شد.
آیا تحریم ها برای شما مشکاتی به همراه داشته است؟ 

بله، تحریم ها برایمان مشکالت بسیاری بوجود آورده است. یکی از این 
مشکالت، تهیه مواد اولیه وارداتی است. سعی ما بر این است تا جایی 
که می توانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را با انجام آزمایش هایی در شرکت 
تأمین کنیم تا کیفیت محصوالت کاهش پیدا نکند که البته نیاز به زمان 
دارد. در شرایط سخت فعلی قادر به تهیه بخشی از این مواد نیستیم؛ لذا 
مجبوریم به هر نحوی یا با هر نرخ ارزی، مواد اولیه را وارد کرده و به 
تولید ادامه دهیم؛ مشروط بر اینکه، مصوبات و بخشنامه های ارگان های 

دولتی به مشکالتمان اضافه نکند.
 سیاست شرکت این  است که در زمینه فروش، با حفظ بازار داخل بتوانیم 
به مانند گذشته در زمینه صادرات نیز فعالیت داشته باشیم و محصوالت 

سال های گذشته 
در خصوص اهمیت 
و حمایت از تولید 

داخلی صحبت های 
زیادی شده؛ ولی در 
عمل فقط از بخش 

بازرگانی حمایت شده 
است



ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
35آبان 97   شماره25

خود را با کیفیت مناسب صادر کنیم؛ اما در جابجایی ارز در مقابل صادرات 
مشکالتی وجود دارد و به همین دلیل صادرات در شرایط فعلی تقریبًا 

غیرممکن است.
نوسانات نرخ ارز شما را با چه مشکاتی روبه رو کرده است؟

با باال رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی مطرح است که 
روند  این  اما  شد،  خواهد  حل  تولیدی  کاالهای  بهای  افزایش  با  البته 
موجب افزایش نرخ تورم می شود. موضوع اساسی، تأمین مواد اولیه با نرخ 
جدید ارز است که با وجود سامانه ثبت سفارش و تأمین ارز درخواستی، 
تولیدکننده  قادر به وارد کردن به موقع مواد اولیه نیست. در شرایط کنونی، 
برای تأمین مواد اولیه، چندین درخواست به صنایع ارسال کرده ایم؛ ولی 
متأسفانه هنوز جوابی نگرفته ایم که این موضع باعث توقف تولید شرکت 

طبیعتًا  ارز،  نرخ  نبودن  ثابت  با  شد.  خواهد 
نیست.  مشخص  نیز  کاال  شده  تمام  قیمت 
برای  برنامه ریزی  روزانه،  قیمت های  تغییر  با 
ادامه فعالیت عماًل امکان پذیر نیست که البته 
تالش  شرکت  مشکالت،  این  تمام  وجود  با 

خود را برای تولید داخلی انجام خواهد داد.
و  خام  سنگ  قیمت  افزایش  دیگر،  سوی  از 
است.  بوده  ساز  مشکل  نیز  مصرفی  ابزار 
از  بنده مطرح می کنند که تعدادی  همکاران 
شرکت های تولیدی و فرآوری سنگ به همین 
سنگ  قیمت  افزایش  تعطیل  شده اند.  دلیل 
قیمت  در  زیادی  تأثیر  مصرفی،  ابزار  و  خام 
تمام شده سنگ های تزئینی داشته است. این 
موضوع حتی در کوتاه مدت نیز ضربه سنگینی 

به تولید و فرآوری سنگ وارد خواهد کرد.
سنگ  صنعت  نمایشگاه  برگزاری  خصوص  در  شما  نظر 

چیست؟
باید  ولی  است؛  مناسب  بسیار  سنگ  صنعت  نمایشگاه های  برگزاری 
امکانات برگزاری نمایشگاه تخصصی در کشور نیز به خوبی فراهم شود. 
برای برگزاری نمایشگاه های ساالنه در صنعت سنگ و سرامیک، باید 
اساسنامه و برنامه مدونی وجود داشته باشد تا با کمک انجمن های صنفی 

بتوانیم به هدف خود دست یابیم.
کیفی  ارتقای  بلکه  سودآوری،  نه  نمایشگاه،  برگزاری  از  هدف 
محصوالت، بازاریابی صادراتی، همکاری مشترک و در نهایت حضور 
که  نمایشگاه  برگزاری  در خصوص  بارها  است.  جهانی  بازارهای  در 
در  تغییراتی  تا  و  شده  صحبت  دارند،  آن  به  سودآورانه  نگاه  عمدتًا 
خود  نظر  مورد  اهداف  به  نشود  انجام  نمایشگاه  برگزاری  سیاست 
توسعه  جهت  در  باید  بین المللی  یافت.نمایشگاه های  نخواهیم  دست 
صادرات، ارائه و معرفی محصوالت جدید شرکت های تولیدی و تشویق 
تولیدات داخلی برگزار شود که متأسفانه در شرایط فعلی این گونه نیست. 
اعتقاد ما بر این است که نمایشگاه باید در یک شهر، در یک مکان ثابت، 
با یک برنامه ریزی دقیق و اساسی برگزار شود. برگزاری نمایشگاه صنعت 
سنگ با استانداردهای بین المللی، چه در شرایط رونق و چه در شرایط 
بین شرکت های  تفاهم  نیز  اهمیت است و الزمه آن  بسیار حائز  رکود 

برگزارکننده نمایشگاه های بین المللی و انجمن های صنفی است.
چرا معدن داران ما نمی توانند همانند ایتالیایی ها، سنگ  خام 

را به کاالیی ارزشمند تبدیل کنند؟
دو  کارخانه،   در  سنگ   فرآوری  با  معدن  از  خام  سنگ  استخراج  بحث 

موضوع کاماًل جدا است. در بخش فرآوری سنگ های تزئینی، خوشبختانه 
فعالیت  به  مشغول  روز  تکنولوژی  با  و  ماشین آالت  خرید  با  کارخانه ها 
را  ماشین آالت  این  از  استفاده  برای  دانش الزم  متأسفانه  ولی  هستند؛ 
ندارند. این موضوع در کمیسیون های انجمن سنگ مطرح و پیگیری شده 
است تا با تاسیس و استفاده از انسیتوی سنگ بتوانیم همانند شرکت های 
موفق اروپایی فعالیت داشته باشیم. در واقع، فاکتورهای زیادی در کیفیت 
محصول مؤثر است که باید در جلسات کمیسیون انجمن سنگ مطرح 
شود تا با عیب یابی و آشکار ساختن بهترین روش و دادن آموزش به افراد 
شاغل در این حرفه، محصوالت را با بهترین کیفیت و طبق استاندارد 

تولید کنیم.
تولید  پروسه  در  کیفی«  »کنترل  فقدان  بحث  دیگر،  مهم  مسأله 
فاکتور  کیفی،  کنترل  است.  کارخانه ها  در 
نحوه  و  کیفیت  بردن  باال  برای  مناسبی 
است.  آن ها  چیدمان  و  ابزار  درست  مصرف 
در  کیفیت  کنترل  برای  اولیه  ابزار  متأسفانه 
وجود  تزئینی  سنگ های  تولید  کارخانه های 
البته  نمی شود.  داده  هم  بها  آن  به  و  ندارد 
ارزشمندی در زمینه خدمات پس  ما کارهای 
بهترین  برای  الزم  آموزش های  و  فروش  از 
کارخانه ها  در  ماشین آالت  از  بهره وری 
هر  که  می کنم  تأکید  مجدداً  داده ایم.  انجام 
داشته  کیفی  کنترل  بخش  باید  کارخانه ای 
موضوع  این  به  تاکنون  متأسفانه  ولی  باشد، 
کیفی  کنترل  با  است.  نشده  داده  اهمیتی 
اشراف داشت  کاماًل  تولید  پروسه  بر  می توان 
تولید  به  و مهندسی شده  فنی  نگاه  با یک  و 
محصوالتی  می توانیم  که  است  شرایط  این  در  کرد.  پیدا  دست  باال 
همانند تولیدات کشورهای اروپایی و بویژه ایتالیا به بازار عرضه کنیم. 
ویژه ای  توجه  مهم  موضوع  این  به  سنگ  صنعت  تولیدکنندگان  اگر 
و  نمی شود  داده  اهمیت  سنگ  کمیت  به  فقط  دیگر  باشند،  داشته 
با  محصوالت  صادرات  به  قادر  و  یافته  افزایش  نیز  تولید  کیفیت 

بود. کیفیت خواهیم 
چه پیشنهادی برای توسعه صنعت سنگ کشور دارید؟

اعتقاد دارم با همه مشکالتی که در شرایط کنونی با آن روبه رو هستیم، 
با فعال کردن کمسیون های تخصصی در انجمن های مختلف می توانیم 
در آینده به موفقیت دست پیدا کنیم. با وجود این کمیسیون ها، صنعت 
سنگ می تواند در درازمدت محصوالتی که از معدن استخراج می شود 
را به درستی و زیبایی فرآوری کند که هم جلوی خام فروشی سنگ ها 
گرفته شود و هم باعث اشتغال زایی و شکوفایی در این صنعت خواهد شد.
صنفی  انجمن های  و  نهادها  کمک  با  و  مردمی  تشکل های  ایجاد  با 
می توانیم سیاست ها و اولویت های تولید را شناسایی کنیم تا با تصمیمات 

عجوالنه باعث سردرگمی صنعت کشور نشویم.
مدیران بخش خصوصی به دلیل مشکالت اداری که در سیاست گذاری ها 
به وجود آمده، عمده وقت خود را برای رفع این مشکالت تلف می کنند و 
عماًل فرصتی برای ارتقای کیفیت محصول و توسعه شرکت خود پیدا 
نخواهند کرد و برنامه تدوین شده، نتیجه ای در آینده نخواهند داشت. 
عدم ناتوانی در انجام کارهای صنفی و گروهی از معضالت صنایع است. 
تولید، مشکالت  و  در صنعت  گروهی  کارهای  انجام  از  شناخت  بدون 

اساسی نیز باقی خواهد ماند.

 با داشتن معادن 
سنگ های تزئینی 
بسیار متنوع مانند 

ماربل، گرانیت و 
اونیکس، متأسفانه 
سرمایه گذاری هایی 
که در گذشته برای 

فرآوری این سنگ ها 
در کشور انجام شده 
فقط به منظور خام 

فروشی بوده و به نوعی 
سرمایه کشور به حراج 

گذاشته شده است

در سال های گذشته برای فرآوری 
سنگ های تزئینی سرمایه گذاری های 
زیادی انجام شده است و دولت نیز 
در زمینه ورود ماشین آالت جدید 

سرمایه گذاری هایی انجام داده؛ اگرچه 
به دلیل مدیریت نادرست، بعضی از 
بخش های تولیدی نتوانسته اند از این 

ماشین آالت استفاده کنند



ری
ذا

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
25

ره
ما

  ش
 9

ن 7
آبا

36

ژه
ـــ
ـــ
ـــ
ویـ

ده  
رون

ـــ
پ

شرکت در چه سالی تأسیس و در چه زمینه ای فعالیت دارید؟
شرکت دیسک وینتر، نخستین واردکننده ابزارآالت برش است. این ابزار آالت 
و نخستین سری دستگاه های جوش القایی آلمانی نیز توسط پدر بزرگ و پدر 
بنده وارد ایران شده است. پدر اینجانب، قصد تولید الماسه های برش سنگ، 
سرامیک و ... را تحت لیسانس شرکت وینتر داشتند که متأسفانه به دالیلی 
پروانه کار به ایشان داده نمی شود تا سال 1۳67 که شروع به تولید کرده و 
دستگاه ها را وارد کشور می کنند. در سال 1۳77 فرزندان وینتر، شرکت را به 
یک شرکت فرانسوی واگذار می کنند و به مرور زمان، ما با این شرکت به دلیل 

مديرعامل مجموعه ديسک وينتر:

تولیدکنندگان
نیازمند ثبات قوانین هستند

عرفان فغانی

مطابق آخرين آمار و ارقام جهانی، کشورهای ايتالیا، چین، ترکیه و هند در صدر تولیدکنندگان سنگ و فرآوری و صادرات مجدد آن قرار دارند. بر 
اساس برآوردها، مصرف جهانی سنگ از حدود 866 میلیون مترمربع در سال 2004، به حدود 9/4 میلیارد مترمربع در سال 2025 خواهد رسید؛ لذا 
بازارهای بین المللی به طور پیوسته شاهد رقابت فشرده بین فعاالن اين صنعت خواهند بود. به منظور آشنايی بیشتر با اين صنعت پر رونق، به سراغ 
رضا حجارزاده، مديرعامل مجموعه ديسک وينتر رفته و با وی به گفت وگو نشستیم. وی که رياست کمیسیون فرآوری انجمن سنگ ايران و عضويت در 
کنسرسیوم استون باکس را در کارنامه خود دارد، معتقد است؛ تحريم ها باعث شده تا اختالفات ارزی پیدا کنیم. اينکه چه مبلغی بفروشیم، چه زمانی 
پول به دستمان برسد، چگونه بايد پول مواد اولیه خود را فراهم کنیم، از عمده مشکالتی است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم. مشروح اين مصاحبه 

را  از نظر می گذرانید.

نداشتن تعهد نسبت به مواد اولیه و محصول نهایی قطع ارتباط کردیم. به دلیل 
مسایل مختلف به مدت چهار سال کارخانه تعطیل بود و نهایتاً در سال 1۳85 
مجدداً شروع به فعالیت کردیم و متخصصان آلمانی ابراز تمایل کردند که در 
این شرکت فعالیت داشته باشند. ناگفته نماند، در دنیا تنها شرکتی هستیم که 
می توانیم از برند وینتر استفاده کنیم. مواد اولیه در آلمان تولید می شود و ما 
هم ابزارهای مورد نیاز را تولید و در نهایت صادرات را انجام می دهیم. اکنون 

به کشورهای پاکستان، عمان، ترکیه، تایلند، آلمان و مکزیک صادرات داریم.
این شرکت چه میزان ارزآوری دارد؟

تقریباً در سال حدود 600 هزار یورو برای کشور ارزآوری داریم که به راحتی به 
یک میلیون یورو هم می رسد. تنها مشکلی که وجود دارد این است که مواد اولیه 
مورد نیازمان به سختی به دستمان می رسد. قباًل حدود 50 درصد بازار داخلی را 
تأمین می کردیم؛ اما اکنون به دلیل فعالیت بیشتر در عرصه صادرات، در زمینه 

ارائه محصوالت به بازار داخل کمتر فعالیت داریم.
رقبای شما عمدتاً داخلی هستند یا خارجی؟

قطعاً رقبایی هم داریم که البته در داخل کشور نیستند. در زمینه دیسک های 
برش گرد با کشور چین و در خصوص صفحات برش تیغ اره ها یا اسلب برها 
که دارای تیغه های بلند هستند با کشور ایتالیا رقابت داریم. از نظر کیفیت 
محصوالت، چینی ها نمی توانند با ما رقابت داشته باشند و کیفیت تیغه اره های 
اسلب، به مراتب بهتر از کشور ایتالیا است؛ ولی از نظر قیمت محصوالت و نحوه 

پرداخت در بعضی مواقع از ما بهتر عمل می کنند.
آیا تاکنون از طرف دولت حمایتی دریافت کرده اید؟

دولت تاکنون به صنعت سنگ نه تنها کمکی نکرده؛ بلکه جلوی پای ما 
سنگ اندازی هم کرده است. حرف های خوب می زنند، ولی متأسفانه در عمل 
هیچ اتفاقی نمی افتد. شهرداری ها هم تاکنون هیچ حمایتی از ما نکرده اند  و 
فقط از صنوف دیگر حمایت می کنند. دولت هم در این راستا اقداماتی انجام 
نداده تا مشکالت ما با شهرداری ها حل وفصل شود. در خصوص ارزش افزوده 
و بحث های مالیاتی با مشکل مواجه هستیم. در همه جای دنیا تمام مشاغل از 
پرداخت مالیات فرار می کنند و به دنبال دور زدن قانون هستند تا مالیات کمتری 
پرداخت کنند. در صنف سنگ هم به همین صورت است. تاکنون چندین جلسه 
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در خصوص تأمین مواد اولیه داشته ایم که به نتیجه مثبتی نرسیده ایم. در حالت 
جدیدی که دولت تعریف کرده، مواد اولیه باید در ردیف یک یا دو قرار گیرند. 
قبل از اینکه رییس بانک مرکزی تغییر کند، نزدیک به 10 جلسه دو ساعته 
با نمایندگان کارخانه های سنگ بری داشته ایم که راهکاری برای برون رفت از 
این مشکالت پیدا کنیم. کارخانه داران اظهار داشتند که اگر ما در قسمت های 
مشخصی گارانتی دهیم، محصوالت ایرانی را خریداری خواهند کرد. در این 
صورت کارخانه به تولید خود ادامه می دهد و روند به خوبی طی می شود. این 
موضوع را با دولت مطرح کردیم و اعالم کردند؛ اکنون که نرخ دالر در سامانه 
نیما هشت هزار تومان اعالم شده، ما به شما ارز دولتی چهار هزار و ۲00 
تومانی می دهیم؛ ولی باید به ما گارانتی دهید که این ارز دولتی که به شما 
تعلق می گیرد، فقط در خصوص مواد اولیه مصرف شود. بنده هم  عرض کردم 
که شما از انجمن سنگ گارانتی بگیرید و افراد را انجمن سنگ به شما معرفی 
می کنند و آن ها نیز قبول کردند. در حین شروع کار همزمان با تغییر رییس 
بانک مرکزی، تمام قانون ها نیز تغییر کردند؛ بنابراین ما در ردیف دوم قرار 
گرفتیم و اعالم کردند که ارز چهار هزار و ۲00 تومانی فقط به دارو و غالت 
تعلق می گیرد. تا امروز هیچ یک از ما تولیدکنندگان نتوانسته ایم مواد اولیه مورد 
نیاز خود را وارد کنیم و به دلیل نبود ابزار برش، ابزار سایش، رزین و اپوکسین 

چیزی نمانده که کارخانه های سنگ بری تعطیل شوند.
آیا تحریم ها، تأثیری بر فعالیت های شما داشته است؟

تحریم ها از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که زیاد شد، مشکالتی 
را در زمینه واردات مواد اولیه به وجود آورد. مواد اولیه مورد نیاز ما شامل پودر 
ُکبالت، پودر برنز، پودر نیکل، پودر آهن و ... است. پودرهای برنز، نیکل و 
کبالت هم مصارف هسته ای و هم مصارف اسلحه سازی دارند. مشکل دیگر 
ما، تحریم های جدیدی است که ایجاد کرده اند. با اینکه بعد از برجام خوشحال 
بودیم که اتفاقات خوبی خواهد افتاد، سه سال زمان برد تا توانستم در بهمن ماه 
1۳96 از اتحادیه اروپا مجوز واردات مستقیم پودرهای مورد نیاز به ایران را 
دریافت کنم. در ادامه در فروردین 97 بود که آمریکا از برجام خارج شد و مجدداً 
با مشکل مواجه شدیم. اتحادیه اروپا هم می گوید که در شرایط خاص اگر ستاد 
کلی برجام تصویب کند، مواد اولیه را در اختیار شما قرار خواهیم داد. در واقع تا 

اینجا یکی از تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم.
تحریم بعدی، تحریم بانکی بود. از روز نخست تا به امروز، نتوانسته ایم به صورت 
مستقیم پولی را جابه جا کنیم. بانک ملت، برای کسانی که قصد خریداری 
دستگاه داشتند، LC یک ساله باز کرد. ایتالیایی ها که دستگاه می فروختند، اعالم 
کردند که حاضر هستند تا دستگاه ها را دوساله به فروش برسانند؛ ولی بانک های 
ایران این موضوع را قبول نکردند و اکنون هم که بانک های طرف اروپایی، 
ارتباط خود با بانک ملت را قطع کرده اند.تحریم ها باعث شده تا اختالفات 
ارزی پیدا کنیم. هیچ کس به کار کردن در ایران رغبتی ندارد. اینکه چه مبلغی 
بفروشیم، چه زمانی پول به دستمان برسد، چگونه باید پول مواد اولیه خود را 
فراهم کنیم، از عمده مشکالتی است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم. 
حرف بنده این است که پول مواد اولیه و هزینه تمام شده باید به چرخه تولید 

برگردد که با اختالفات ارزی موجود، چنین کاری امکان پذیر نیست.
مهم ترین برنامه شما در سال 97 چیست؟

مهم ترین برنامه ما در سال جاری توسعه صادرات است و این روند را ادامه 
خواهیم داد؛ مگر اینکه اتفاقی رخ دهد که دیگر نتوانیم در کشور تولید داشته 
باشیم. برای کاری که انجام می دهیم، زمان زیادی گذاشته ایم تا به اینجا 
رسیده ایم. به جرأت می توانم بگویم که این شرکت در زمینه برش اسلب، 
هیچ رقیب ایتالیایی ندارد. دلیل آن هم این است که پنج سال از عمرمان 
را تحقیق کرده ایم و تولیدی نداشته ایم تا به فرمول مناسب دست پیدا کنیم. 
 تاکنون این فرمول را حفظ کرده و اجازه نداده ایم کسی بداند که فرمول ما 

چیست. 

تنها شرکتی که می تواند در زمینه اسلب از نظر کیفیت با شرکت ما رقابت 
کوچکی داشته باشد، به بنده پیشنهاد کار داده و به راحتی می توانم با رقمی 
که پیشنهاد داده، زندگی خود را سپری کنم؛ ولی چون محصول خودم را که 
برای آن زحمات زیادی کشیده ام به فروش می رسانم، در کشور ماندگار شده ام 
و هرگز قصدم بر این نبوده که محصول تولیدی خود را به رقیب خود واگذار 
کنم. اگر تحریم باعث نشود که تولید بنده بخوابد، قصد دارم تا صادرات خود را 
افزایش دهم. در مقابل اگر قیمت ارز ثابت شود، کمک خواهم کرد که در داخل 

کشور همه تولیدکنندگان از جنس ایرانی استفاده کنند.
به نظر شما برگزاری نمایشگاه سنگ چه دستاوردی می تواند 

برای این صنعت داشته باشد؟
بنده از سال 1۳95، عضو ستاد برگزاری نمایشگاه هستم. در گذشته نمایشگاه ها 
طوری برگزار می شد که فقط هم صنفی ها با هم دید و بازدید می کردند. وقتی 
نمایشگاه می خواهد نام تخصصی بر خود بگیرد، باید به آن تخصصی نگاه 
کرد. تعدادی از کسانی که در زمینه صنعت سنگ فعالیت دارند، کنار هم جمع 
شده ایم و آقای فاضل، مدیرعامل شرکت روشان روز هم تمایل داشتند که به 
صورت تیمی کار کنند؛ چراکه نمایشگاه متعلق به انجمن سنگ ایران است و 
در همین راستا قرارداد پیمانکاری نمایشگاه به مدت سه سال بسته شد. به مرور 
زمان نمایشگاه شکل تازه ای به خود گرفت؛ به طوری که در سال گذشته، 
دوستانی که از اروپا و کشورهای آسیایی به نمایشگاه آمده بودند؛ اظهار داشتند 
که این نمایشگاه با نمایشگاه ازمیر ترکیه که در رتبه چهارم یا پنجم دنیا قرار 

دارد، تفاوت چندانی ندارد. 
نمایشگاه برای صنف ما تاکنون در کشور نشانه قدرت بوده است و نه نشانه 
فروش؛ چراکه بازدیدکننده خارجی نداشته و متأسفانه هیچ زمانی سازمان توسعه 
و تجارت، زمان و قیمت مشخصی به ما نداده اند. نمایشگاه زمانی می تواند 
قدرت پیدا کند که تمام دنیا بدانند که در یک تاریخ مشخصی در ایران نمایشگاه 
سنگ برگزار می شود تا در این نمایشگاه شرکت کنند و برنامه ریزی جهت 
بازدید از نمایشگاه داشته باشند. اکنون کیفیت برگزاری نمایشگاه باال رفته است؛ 
ولی عمده ترین مشکل ما در خصوص حضور شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان 
خارجی است. تقریباً سالیانه بین 800 تا یک هزار مترمربع غرفه خارجی داریم 
و بازدیدکنندگان خارجی هم در طی سه سال گذشته از این نمایشگاه دیدن 

کرده اند؛ ولی مناسب نبوده است.
در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید؟

 در چند سال گذشته حمایتی در حوزه لوازم خانگی انجام شد و گفتند؛ بانک ها 
وام 10 تا 15 میلیون تومانی می دهند تا مردم لوازم خانگی ایرانی خریداری کنند. 
اگر این حمایت از صنعت ابزار برش و سایش سنگ هم انجام شود، بنده قول 
می دهم که هیچ وارداتی از هیچ جای دنیا نخواهیم داشت و از نظر کیفیت به 
جایی خواهیم رسید که بتوانیم به کشورهایی که صاحب کار هستند، صادرات 
داشته باشیم. کیفیت محصوالت ما به مراتب بهتر از محصوالت چینی است و 
می توانیم با کیفیت اروپایی رقابت داشته باشیم. قیمت های به نسبت پایین تری 
نسبت به جنس های اروپایی داریم؛ بنابراین می توانیم در این زمینه رقابت کنیم. 
اگر دولت از این صنعت حمایت کند، این قول را خواهم داد که ما وارداتی بابت 

ابزار که تقریباً سالیانه 100 میلیون دالر است، نخواهیم داشت.

دولت تاکنون به صنعت 
سنگ نه تنها کمکی 

نکرده؛ بلکه جلوی پای 
ما سنگ اندازی هم 

کرده است. حرف های 
خوب می زنند، ولی 
متأسفانه در عمل 

هیچ اتفاقی نمی افتد. 
شهرداری ها هم 

تاکنون هیچ حمایتی 
از ما نکرده اند  و فقط 

از صنوف دیگر حمایت 
می کنند
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شرکت روشان روز در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
این شرکت به عنوان مرکز اطالعات سنگ ایران فعالیت می کند و مدت ۲5 
سال است که کار فرهنگی انجام می دهد و گردآورنده و ناشر تنها مرجع آماری 
صنعت سنگ کشور به نام کتاب راهنمای سنگ ایران و همین طور کتاب های 

علمی و تخصصی سنگ معدن می باشد. 
شرکت   97 سال  عملکرد  با  رابطه  در  مختصری  توضیح 

روشان روز  بفرمایید؟
این شرکت، تنها شرکت فرهنگی و انتشاراتی در صنعت سنگ می باشد و 
تا سال 1۳97، برگزارکننده 10 دوره نمایشگاه بین المللی سنگ تهران بوده 
است. ما نمایندگی نمایشگاه های بین المللی سنگ در جهان، همچون نمایشگاه 
نورنبرگ آلمان، شانگهای، پکن و شیامن چین و مسکو بوده ایم. نشریه ای 
علمی و تخصصی در زمینه صنعت سنگ ساختمانی نیز با به عنوان ضمیمه 
راهنمای صنعت سنگ، به نام »دانش سنگ« را هر سال منتشر می کنیم که 

شامل مطالب علمی، فنی و تخصصی صنعت سنگ ساختمانی است.
مهم ترین برنامه سال 97 شما چیست؟

مهم ترین برنامه  سال 97 ما نمایشگاه سنگ بود که در تیرماه برگزار شد. با 
وجود این که ایران از لحاظ سنگ ساختمانی در ردیف کشورهای مهم دنیا 
است، متأسفانه نمایشگاه آن در تقویم جهانی جایی نداشت. از سه سال پیش 
برنامه ریزی هایی انجام دادیم و با توجه به سند راهبردی که برای نمایشگاه ها 
نوشتیم، سعی کردیم که از لحاظ کمی و کیفی آن را ارتقا دهیم. امسال، سومین 
سال این برنامه راهبردی بود و خوشبختانه نمایشگاه سنگ در تقویم بین المللی 
جایگاه خود را دارد. نسبت به چهار سال گذشته، 100 درصد افزایش متراژ 

داشتیم و بازدیدکنندگان خارجی زیادی از نمایشگاه دیدن کردند.
ارزیابی شما از نمایشگاه سنگ که امسال برگزار شد، چیست؟

با شرایطی که از ابتدای سال بر کشور حاکم بود، خیلی از نمایشگاه ها با کاهش 
متراژ خیلی شدید، گاه 40 تا 50 درصد مواجه بودند و گاهی نیز به دلیل عدم 
اما نمایشگاه بین المللی سنگ تهران  لغو شدند؛  استقبال شرکت کنندگان 
 امسال نسبت به سال گذشته، حدود 10 درصد کاهش متراژ داشت؛ ولی این 
10 درصد در مقایسه با کاهش 50 درصدی دیگر نمایشگاه ها برای ما یک 

کاوه فاضل بسطامی، مديرعامل شرکت روشان روز مطرح کرد

شکسـت در بازارهای خارجی
محصول اشتباهات     دولت

فاطمه میرزایی برومند

سنگ يکی از قديمی ترين مصالح ساختمانی است که انسان برای ساختن ابزار و پناهگاه ها و رفع نیاز خود استفاده کرده است. دوره های کهن 
سنگی و پارينه سنگی نشان دهنده دوره هايی می باشد که در آن کاربرد سنگ بر فلز و ديگر مصالح مقدم بوده است. استفاده از مصالح بومی و 
سازگار با محیط زيست با طول عمر باال  و در عین حال زيبا يکی از اهداف تمامی دست اندرکاران صنعت ساختمان است. برگزاری نمايشگاه سنگ 
تهران، می تواند با اين اهداف نقش خود را در معرفی بهتر صنعت سنگ ايران با بیش از 6 هزار کارخانه و يک هزار و 200 معدن با تنوع بی نظیر ايفا 
کند. شرکت روشان روز، به عنوان مرکز اطالعات بین المللی سنگ ايران از سال 1375 وارد فعالیت فرهنگی، تبلیغاتی، انتشاراتی و نمايشگاهی 
در زمینه صنعت سنگ ساختمانی کشور شد. برای آشنايی بیشتر با فعالیت های اين مجموعه، به سراغ کاوه فاضل بسطامی، مديرعامل اين شرکت 
که عضو انجمن سنگ ايران و انجمن شرکت های برگزارکننده نمايشگاه های بین المللی می باشد، رفته و با وی به گفت وگو پرداخته ايم. در ادامه 

مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند » دنیای سرمايه گذاری« می رسد.

امتیاز مثبت تلقی می شود. از نظر کیفی نمایشگاه به شدت رشد داشت و طبق 
نظر صاحبان صنعت سنگ، این نمایشگاه از شکل گذشته خود خارج و تبدیل 

به یک نمایشگاه بین المللی شده است.
نوسانات نرخ ارز تأثیر شدیدی بر صنایع مختلف گذاشته است. 
آیا فعالیت های صنعت سنگ را هم دست خوش تغییرات کرده 

است؟
نوسانات نرخ ارز، بر همه صنایع تأثیر گذاشته است. شاید در مواردی التهابات 
ارزی برای صادرکنندگان خوب باشد؛ ولی تولیدکنندگان با توجه به اینکه مواد 
اولیه خود برای فرآوری سنگ را با نرخ به روز شده ارز خریداری می کنند، 
متضرر می شوند. صادرکنندگان با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش  یافته و فاصله 
آن نسبت به ریال زیاد بوده، با ضرری مواجه نمی شوند. البته این ها داستان هایی 
هستند که از دور می شنویم. صادرکنندگان هم مشکالت خاص خود را دارند. 
به عنوان مثال، بحث بازگشت ارز و ضرب االجل دوماهه از جمله مشکالتی است 

که صادرکنندگان با آن مواجه هستند.
آیا در این صنعت می توان بازار کار مناسبی پیدا کرد؟

بازاریابی در صنعت سنگ در بازارهای بین المللی کار بسیار سختی است. رقیبان 
قدرتمندی مانند ترکیه وجود دارند که رقابت با آن ها کار سختی می باشد؛ به 
همین دلیل ایجاد بازار، کار دشواری است. بعضی از این بازارها به محض به 
دست آمدن، متأسفانه با اقدامات خلق الساعه دولتی از بین می روند. وضعیت 
فعلی، به تازگی روی داده است و با مشکل ارز حاصل از صادرات مواجه 
هستیم؛ اما مشکالت مربوط به صادرات، سال ها است که وجود دارد و از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قوانینی صادر  شده که به کلی تالش چندین 
و چندساله بازرگانان را برای ایجاد بازار از بین برده است.در سال های گذشته، 
عوارض 70 درصدی روی صادرات سنگ خام گذاشتند و همان موقع رقیب 
اصلی ایران؛ یعنی ترکیه که به بازار چین سنگ خام می فرستاد، جشن گرفتند؛ 
چون بازرگانان ایرانی نمی توانستند محصول خود را با قیمت مناسب به فروش 
برسانند. این عوارض بعد از جنجال های بسیار از بین رفت؛ ولی در آن برهه، 
خیلی از بازارهای ایران هم از بین رفتند. اطالعات نادرستی که به مسئوالن 
داده می شود، باعث مشکالت زیادی در صادرات سنگ خام شده است. سنگ 

بازاریابی در صنعت 
سنگ در بازارهای 

بین المللی کار بسیار 
سختی است. رقیبان 

قدرتمندی مانند ترکیه 
وجود دارند که رقابت 

با آن ها کار سختی 
می باشد؛ به همین 

دلیل ایجاد بازار، کار 
دشواری است. بعضی از 
این بازارها به محض به 
دست آمدن، متأسفانه 
با اقدامات خلق الساعه 
دولتی از بین می روند
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خام حتماً باید صادر شود و یک معدن دار در ایران، تنها با صادرات سنگ خام 
خود می تواند به استخراج و تولید ادامه دهد. ترکیه که طی یک برنامه 1۲  ساله، 
به یکی از مهم ترین صادرکنندگان سنگ و به رقیب جدی ایتالیا تبدیل شده 
است، در کنار دیگر کشورهای صاحب نام در این صنعت مانند ایتالیا، به صدور 

سنگ خام نیز مبادرت می نماید.
مهم ترین رقبای ما در صنعت سنگ چه کشورهایی هستند؟

مهم ترین مشکل ما این است که نمی توانیم در حوزه سنگ فرآوری شده 
رقابت کنیم. ما از نظر ذخایر معدنی سنگ ساختمانی، جزو کشورهای مهم دنیا 
و تنها کشوری هستیم که انواع سنگ های ساختمانی دنیا در تمامی رنگ های 
آن را داریم؛ اما متأسفانه در بخش فرآوری، به دالیل مختلفی مانند تحریم ها، 
مشکالت بانکی، هزینه های تمام شده که روی تولید اثر می گذارد، نمی توانیم 
رقابت داشته باشیم. جالب این است که ترکیه بسیاری از سنگ های ما را 
خریداری کرده، فرآوری می کند و به آمریکا می فروشد. ما از تکنولوژی خوبی در 
صنعت سنگ ساختمانی و ماشین آالت مدرن برخوردار هستیم. گذشته از این ها، 
متخصصانی داریم که حرف برای گفتن دارند. به نظر بنده، نگاه تولیدکننده 
باید نسبت به سنگ تغییر پیدا کند. در چند سال اخیر که بازار ساخت وساز 
رونق داشت، از سنگ استفاده می شد؛ اما پس از رکود ساخت وساز، محصوالت 
تولیدکنندگان در کارخانه ها دپو شده است که همین امر، نگرش صحیح به 
بازارهای جهانی و برنامه ریزی برای ورود به بازارهای هدف را ضروری می نماید.

آیا صنعت سنگ با تحریم ها دچار مشکل خواهد شد؟
قطعاً در خصوص تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه خواهیم شد. اکنون مواد 
اولیه فرآوری به سختی پیدا می شود. به نظرم، صنعت سنگ هم مانند بسیاری 

از صنایع دیگر دچار مشکل خواهد شد.
آیا در این صنعت، خام فروشی وجود دارد؟

در معدن سنگ، خام فروشی وجود دارد. همه معادن، خام فروشی به داخل 
کشور و خارج از کشور را انجام می دهند. اصواًل معادن، تأمین کننده مواد خام 
کارخانجات هستند. بحث های گسترده ای وجود دارد که می گویند؛ معادن باید 
در کنار خود کارخانه داشته باشند تا همان جا سنگ تولید شود؛ ولی به هر حال 

همه معادن خام فروش هستند.
ایتالیایی ها  مانند  نیستند  قادر  ما  تولیدکنندگان  چرا 

سنگ های گران قیمت عرضه  کنند؟
معدن دار باید سنگ با کیفیت استخراج کند و این کار باید در کارخانه های 
فرآوری ادامه یابد. ماشین آالت استانداردی را داریم؛ اما به نظرم مشکل 
فرهنگی است. برای چیزهایی که داریم، ارزش قائل نیستیم. ارزشی که 
یک تکه سنگ در ایتالیا دارد، در ایران ندارد و از اهمیت پایینی برخوردار 
است. ایتالیایی ها از همان یک تکه سنگ، ارزش افزوده ایجاد می کنند. 
فکر می کنم الزمه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و فرآوری بهتر، عشق به 

سنگ است.
آیا امکان پایان یافتن این منابع خدادادی وجود دارد؟

به هر حال هر منبعی روزی تمام می شود؛ ولی سنگ در مقایسه با نفت که 
شاید تا چند سال آینده به انتها برسد، در دگردیسی ها و ساخت پوسته زمین، در 

سال های بسیار طوالنی دوباره ایجاد می شود.
آیا شرایط سرمایه گذاری در این صنعت فراهم است؟

به  دارد.  وجود  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  برای  بسیاری  فضای 
سرمایه گذاران  دارد،  جهانی  تجارت  در  ایران  که  محدودیت هایی  دلیل 
خارجی سنگ را فرآوری می کنند و آن را به فروش می رسانند. شرایط 
سرمایه گذاری مناسب است. بنده از قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اطالع چندانی ندارم؛ ولی فکر می کنم قوانین راحتی در زمینه فعالیت در 
این بخش وجود نداشته باشد و به نظرم، شاید بیش از دو مجموعه در 

ایران در این زمینه فعال نباشند.

نگاه دولت به صنعت سنگ ساختمان چگونه است؟
همان طور که گفتم، ارزش سنگ ساختمانی در نظر دولت مانند معادن دیگر 
نیست. دولت تمام انرژی خود را روی معادن دیگر گذاشته؛ در حالی که صنعت 
سنگ می تواند بیشتر از فروش نفت درآمد ایجاد کند. در سال های خیلی دور، 
آماری از وزارتخانه می خواندم که درآمد ارزی یک بشکه نفت خام، برابر با یک 
تن سنگ خام است. سنگ خام ماده ای است که تنش های جهانی به همراه 
ندارد؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه درستی به صنعت سنگ نداشته 
است. معتقدم، خیلی از قوانینی که برای مواد معدنی گذاشته می شود، نباید به 

صنعت سنگ تسری پیدا کند.
وجود  استان هایی  در چه  ما  معادن صنعت سنگ  مهم ترین 

دارند؟
شاید بتوان گفت که در حوزه سنگ های مرمریت، بهترین سنگ جهانی در 
استان فارس قرار دارد. معادن مرمر بسیاری در آذربایجان، کردستان و خراسان 
وجود دارند که از سنگ های مهم و کمیاب جهانی هستند. در اصفهان معادن و 

کارخانه های فرآوری زیادی وجود دارد.
در تولید، فرآوری و صادرات سنگ چه وضعیتی داریم؟

تولید معادن در سال 1۳96، حدود 1۲ میلیون تن بوده و دو هزار و ۲00 معدن 
ثبت شده وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۲00 معدن فعال هستند. به 
میزان 500 هزار تن سنگ فرآوری شده، تولید و صادرات داشته و میزان سنگ 
خام صادر شده، یک میلیون و 80 هزار تن بوده است. صادرات سنگ بریده به 
ترکیه در سال گذشته حدود 10 میلیون دالر بوده است. در زمینه سنگ های 
فرآوری شده به کشورهای عراق، آذربایجان و ترکمنستان صادرات داریم که 
68 درصد صادرات این محصول را پوشش داده است. در این بین، حدود 
10 میلیون دالر به کشورهای افغانستان و ترکیه صادرات داشته ایم. از فروش 
یک میلیون و 80 هزار تن سنگ به بازار بین المللی، 85 درصد به چین، 7 درصد 
به ایتالیا و مابقی به ترکیه، مالزی و ترکمنستان بوده است. حدود 6 هزار و 500 
کارخانه سنگ بری وجود دارند که از این تعداد، ۳00 کارخانه دارای خط تولید 

کاماًل یا نسبتاً مدرن هستند.
در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید؟

به اعتقاد بنده، باید زیرساخت های مناسب در صنعت سنگ ساختمان وجود 
داشته باشد و به این صنعت توجه ویژه ای شود. در واقع، کوچک ترین قطعه 
سنگ باید در نظر معدن دار و مسئوالن ذی ربط با ارزش باشد تا بتوانیم در این 

صنعت پیشرفت کنیم.

نوسانات نرخ ارز، بر 
همه صنایع تأثیر 

گذاشته است. شاید در 
مواردی التهابات ارزی 

برای صادرکنندگان 
خوب باشد؛ ولی 

تولیدکنندگان با توجه 
به اینکه مواد اولیه خود 

برای فرآوری سنگ را 
با نرخ به روز شده ارز 

خریداری می کنند، 
متضرر می شوند
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ارائه  توضیحاتی  سازمان  این  فعالیت های  خصوص  در 
فرمایید؟

سازمان اقتصادی کوثر پنج فعالیت اصلی دارد که نخستین آن در بحث 
آبزی  با رویکرد صنعت دام و طیور، دام سنگین و سبک،  کشاورزی و 
پروری و بحث خدمات فنی مهندسی کشاورزی است. دوم، گروه معدنی 
کوثر که دارای یکی از منحصربه فردترین معادن دنیا بوده که در زمینه 
اونیکس یا مرمر فعالیت دارد و با برند کوثر استون در دنیا شناخته شده 
دنبال  به  که  است  سالی  چند  معدنی  گروه  در  ما  عزیز  دوستان  است. 

قائم مقام سازمان اقتصادی کوثر تأکید کرد

ثبات قوانین، موتور رونق اقتصاد
محمد جعفری

شرکت سرمايه گذاری توسعه صنايع و معادن کوثر، فعالیت خود در زمینه استخراج و فروش سنگ های تزئینی را ابتدا در سال 1366 در معادن سنگ 
چینی ازنا و مرمريت گوهره خرم آباد و سپس در مجتمع معادن قروه آغاز کرد. اين شرکت در راستای سیاست های بخش معدن کشور و به منظور 
بهره برداری اصولی از منابع و ذخاير معدنی که سرمايه ملی تجديد ناپذير می باشند، اصالح روش سنتی استخراج را سرلوحه برنامه کاری خود قرار داده 
و عمالً از سال 1368 با به کارگیری نخستین دستگاه سیم برش در معادن سنگ چینی ازنا، اقدام به استخراج مکانیزه سنگ تزئینی از معادن کشور کرد. 
در حال حاضر اين شرکت با داشتن پروانه بهره برداری از 18 معدن سنگ تزئینی، يکی از بزرگ ترين تولیدکنندگان سنگ تزئینی در کشور است. سازمان 
اقتصادی کوثر همچنین با تأکید بر کمک به توسعه کارآفرينی و ايجاد اشتغال در جامعه هدف و مناطق محروم و ارتقای جايگاه رقابتی خود با حضور مؤثر 
در بازارهای داخلی و بین المللی و خروج از خام فروشی، اقدام به فعالیت در تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی کرده است. برای آشنايی بیشتر با فعالیت های 
اين مجموعه به سراغ مالک رحمتی، قائم مقام مديرعامل و عضو هیأت مديره سازمان اقتصادی کوثر رفته و با وی به گفت وگو نشستیم. رحمتی که اکنون 
نايب ريیس انجمن سنگ ايران و عضو هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران است، اعتقاد دارد: مهم ترين و بزرگ ترين مزيت کشور ما نفت و گاز است؛ اما 
اين نفت و گاز زمانی برای ما ارزآور خواهد بود که بتوانیم در قالب يک زنجیره ارزش از خام فروشی فاصله بگیريم و يا به تعبیر ديگر، هرگاه بتوانیم نفت 

و گاز خام را فرآوری کامل کنیم، به اهداف اقتصاد مقاومتی رسیده ايم. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند می رسد.

پهنه های اکتشافی هستند و به عنوان بزرگ ترین شرکت غیردولتی در 
حال انجام اکتشافات در چندین هزار کیلومتر پهنه اکتشافی استان های 

مختلف مانند اردبیل، کرمان، اصفهان و خراسان جنوبی هستند.
سوم، مجموعه گروه ساختمانی کوثر است که کارهای ساخت وساز و تهیه 
زمین را انجام می دهد. چهارم، مجموعه بازار سرمایه یا گروه خدمات مالی 
کوثر است که در بازار سرمایه و بورس فعالیت دارند و هلدینگی هم به 
نام صنایع از شرکت های صنعتی، سیم و کابل سازی و سایر صنایع در آن 
گروه فعالیت دارند. در نهایت گروه صنایع غذایی یا صنایع روغنی است که 
در صنعت روغن کشی فعالیت دارد. اخیراً یک مجموعه برق و انرژی نیز به 

مجموعه کوثر اضافه شده است.
در حوزه سنگ و معدن، اولویت ما همواره بر این بوده که صنعتی موفق 
خواهد بود که در زنجیره ارزش خود فعالیت کند. همواره تالش خواهیم 
کرد تا این موضوع در مجموعه کوثر به خوبی انجام گیرد؛ بنابراین معتقد 
نیستیم که صرفاً سنگ کوپ صادر شود و حتماً باید آن زنجیره ارزشی 
را که می شود در شرکت ها پیاده کرد، روی این محصوالت پیاده کنیم و  
در گروه معدنی کوثر سعی کرده ایم با یک برنامه سه ساله در این مسیر 

حرکت کنیم.
میزان تولید و صادرات گروه معدنی کوثر چقدر است؟

فکر می کنم، حداقل یکی از سه شرکتی هستیم که بیشترین مقدار مرمر را 
در کشور تولید می کند و به تعبیر دیگر، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مرمر در کشور، شرکت سرمایه گذاری معادن کوثر است. آمار 
تولید ساالنه کوپ مرمر حدود 10 تا 15 هزارتن می باشد. گروه معادن کوثر 
دارای معادن متعددی است. بالغ بر 90 درصد از سنگ مرمر تولیدی این 
مجموعه صادراتی است و به دو شکل نیمه فرآوری و اسلب صادر می شود. 
همچنین شرکت معادن کوثر، معدن مرمریت سنگی )الیم استون( یا برند 
گوهره را با تولید ساالنه 80 هزار تن در اختیار دارد که این معدن یکی از 
شناخته شده ترین معادن مرمریت دنیا تلقی می شود. این معدن نیز حدود 
۲0 الی ۳0 درصد صادرات دارد و مابقی در داخل کشور استفاده می شود.

صادرات الزاماتی دارد که همواره ما را در بازارهای جهانی با چالش مواجه 
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می کند. موضوع این است که در صادرات باید قوانین شما پایدار باشد. 
متأسفانه سیستم معدنی در کشور به دلیل سیاست گذاری های لحظه ای 
در زمینه صادرات با چالش هایی مواجه می شود. وضع عوارض جدید یا 
باال و پایین شدن حقوق دولتی از همین چالش ها است؛ لذا الزمه این 
اقدام در عرصه تجارت بین الملل این است که امکان عقد قراردادهای 
نباشیم،  این کار  انجام  به  قادر  باشد. وقتی  پایدار چندساله وجود داشته 
قطعاً صنعت معدنی کشور، به ویژه صنعت سنگ با چالش روبه رو می شود. 
به عنوان مثال، خریداری که در حال ساخت یک برج یا مجتمع در کشور 
دیگری است، حداقل به مدت دو الی سه سال باید سنگ خریداری کند. 
قیمت سنگ در ابتدای پروژه مسلماً با قیمت آن در انتهای کار اختالف 
فاحشی دارد و در ادبیات جهانی این امر پذیرفته نیست. به اعتقاد بنده، 
باید یکسری از سیاست ها تغییر کند تا ما بدانیم قراردادها حداقل پنج ساله 
بسته می شود تا تولیدکننده و فروشنده داخلی و همچنین خریدار خارجی 
امنیت بیشتری برای عقد این قرارداد داشته باشند؛ لذا صادرات مجموعه 
ما نیز به تناسب نوسانات قوانین و سیاست گذاری های داخلی، دست خوش 

تغییرات می شود.
آیا نوسانات نرخ ارز تأثیری بر فعالیت های شما داشته است؟

هرگونه تغییر در شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور دارای چندین آیتم 
است و یکی از آن ها نوسانات نرخ ارز است که یقیناً در دو حالت ما را با 
چالش مواجه خواهد کرد؛ اولین حالت آن است که اصواًل در کشور ما در 
هر صنعتی عده ای واسطه هستند. به ندرت اتفاق می افتد که تولیدکننده 
واقعی صادرات را انجام دهد؛ ضمن اینکه واسطه ها و گروه های بازرگانی 
نیز نمی پذیرند که دالر حاصل از صادرات را وارد این چرخه کنند و بیشتر 

سعی می کنند که خودشان به سود برسند.
نکته جالب توجه آن است که خریداران خارجی ما به ویژه کشور چین 
و برخی از کشورهای همسایه، اکنون حاضر به خرید محصوالت با دالر 
نیستند. فضای نوسانی موجود، کل سیستم صادرات و واردات را به هم 
ریخته است. به نظر می رسد، باید چندماهی بگذرد تا فضا شفاف شود. نکته 
مهم برای ما در تجارت مواد معدنی و حتی سنگ های تزئینی، پایدار بودن 
نرخ ها است. در آن صورت تولیدکننده و مصرف کننده خود را با نرخ های 

جاری تنظیم می کند.
بین المللی  نمایشگاه های  برگزاری  خصوص  در  شما  نظر 

صنعت سنگ چیست؟
یکی از مهم ترین مؤلفه های صادرات، معرفی محصوالت است. امروزه 
باید  کنیم،  نقاط مختلف جهان صادر  به  را  کاالیی  بتوانیم  اینکه  برای 
بتوانیم محصوالت خود را معرفی کنیم. حضور در نمایشگاه های بین المللی 
یکی از راهکارهای مناسب برای معرفی محصول است. دولت، وزارتخانه ها 
و نهادهای درگیر حتماً باید برای این موضوع یک سیاست گذاری تشویقی 
داشته باشند. امروزه هیچ یک از تولیدکنندگان داخلی نمی توانند با مبالغ 
باالی یورو مثاًل در نمایشگاهی در ایتالیا غرفه ای ۳0 متری اجاره کنند 
تا محصول سنگ خود را عرضه و با یافتن بازار مطلوب، صادرات سنگ 
داشته باشند. در همه جای دنیا دولت از نمایشگاه های بین المللی حمایت 
ویژه می کند. مدت ها است که به دلیل مباحث اقتصادی موجود در کشور، 
این موضوع به ورطه فراموشی سپرده یا به آن کم توجهی شده است که 
باعث می شود صادرات خود به خود کاهش پیدا کند. در کشور ترکیه این 
موضوع کاماًل برعکس است و در تمامی نمایشگاه های بین المللی قسمت 
اعظمی از هزینه ها را دولت می پردازد و شرکت های ترکیه ای حاضر در 
نمایشگاه، تحت عنوان یک پاویون یک شکل ایجاد شده و به عرضه 

محصول خود می پردازند و این چنین است که صادرات رقم می خورد.

می تواند  میزان  چه  تا  صادراتی  تشویق های  شما  نظر  به 
در  موانعی  چه  دهد؟  گسترش  را  صنعت  این  در  صادرات 

زمینه صادرات وجود دارد؟
متأسفانه مدت ها است که جایزه یا تشویق صادراتی به دلیل مباحث و 
تنگناهای مالی در بودجه کشور مورد کم لطفی قرار گرفته و گاهی اوقات 
حتی به صفر رسیده یا به آینده موکول شده است. اگر می خواهیم که 
صادرات جان تازه ای بگیرد، باید جایزه صادراتی را در نظر بگیریم و به 

آن پایبند باشیم.
اگر بخواهیم موانع صادرات را برشماریم، در چندین جهت قابل بررسی 
باید  دارد،  را  خود  کاالی  صادرات  قصد  که  داخلی  تولیدکننده  است. 
دنیا  امروزه  چون  باشد؛  بین المللی  استانداردهای  با  مطابق  تولیداتش 
اگر در  یا مواد معدنی بی کیفیت را خریداری کند.  نمی پذیرد که سنگ 
زمینه تولید محصوالت با کیفیت بتوانیم به نمره قابل قبولی برسیم، حتمًا 

در صادرات بازتاب خواهد داشت.
چه عواملی می تواند در تولید با کیفیت دخیل باشد؟

اینکه عوامل مؤثر در تولید باکیفیت شامل چه مواردی می شود، در برگیرنده 
تکنولوژی،  و  ماشین آالت  داشتن  که  است  پاسخ ها  از  وسیعی  طیف 
ابزارآالت روز دنیا و همچنین استفاده از تکنسین های ماهر و نیروهای 
انسانی کارآمد، بخشی از آن ها است. بسیاری از اوقات مسایلی جزئی باعث 
می شود که کیفیت محصوالت تولیدی ما در مقایسه با کشورهای همسایه 
و یا حتی رقیب پایین باشد. نکته دوم، سیاست گذاری یا دستورالعمل نویسی 
است. صادرات مبحث سیالی نیست که امروز درباره آن تصمیم گرفته شود 
و فردا تصمیم دیگری جایگزین تصمیم قبلی شود. صادرات نیازمند یک 
فضای آرام، پایدار و منطقی در عرصه سیاست گذاری است. دولت مردان، 
مجلس و نهادها باید دست به دست هم دهند و قوانینی که مربوط به 
صادرات است را حداقل پنج سال ثابت نگه دارند. نکته سوم، شناسایی 
موانع صادرات است. این موارد بسیار زیاد هستند و شاید در یک مصاحبه 
نشود به همه آن ها پرداخت. یکی از موانع، نوسانات نرخ ارز است. دیگری 
بحث عدم حمایت از صادرات و نمایشگاه های بین المللی است. این  موارد 
بررسی  به صورت مجزا  باید  آیتم های متعددی هستند که حتماً  دارای 
ارائه  را  نقشه ای  ارائه شود. اصواًل در کشور  راهکار  برای آن ها  شوند و 
می دهیم که غیرقابل عملیاتی است )به عنوان مثال برنامه پنج ساله یا 10 
ساله کشور(. باید با شفافیت کامل برنامه مورد نظر را تبیین کنیم. یکی از 
مشکالت ما این است که به ایراد گرفتن و آسیب شناسی عادت کرده ایم. 
این موارد مشکلی را حل نمی کنند. باید راهکار و راه حل جدید ارائه دهیم. 
نهایتاً اینکه قوانین موجود کافی هستند و نیاز به قانون جدیدی نداریم. 
اگر قرار است بخشنامه یا قانون جدیدی تصویب شود، حتماً مهلت نهایی 

برای اجرای آن در نظر گرفته شود. 
نظر شما در خصوص برندسازی محصوالت چیست؟

یکی از نکاتی که همواره در صادرات مغفول مانده، برندسازی است. برای 
این کار باید تعامالت بین المللی خود را تنظیم کنیم. در کشور ایتالیا هنگام 
خرید یا فروش سنگ با هفت یا هشت برند مطرح سنگ روبه رو هستید 
که از این تعداد دو الی سه برند حرف اول و آخر را می زنند. متأسفانه ما 
نتوانسته ایم از سیستم برندینگ در صنعت سنگ های ساختمانی یا معدنی 
یا  به دولت  این یک موضوع جمعی است و ربطی  البته  استفاده کنیم؛ 
مجلس ندارد؛ بلکه در دست تولیدکننده، صادرکننده و یا اتاق های بازرگانی 
است. امروزه در سنگ های ساختمانی برندهای اشخاص بیشتر از برندهای 
نیز کار اساسی صورت  امیدوار هستیم در مقوله برندینگ  ملی هستند. 

گیرد.

در سال حمایت از 
کاالی ایرانی، ما ابتدا 

باید خریدار ایده 
ایرانی باشیم و هر 
ایده ای را طراحی 

کنیم. در گام بعدی 
پس از تولید آزمایشی 

کاال، دست به تولید 
انبوه آن بزنیم و 
در نهایت روند 

تجاری سازی را پیش 
ببریم
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جایگاه صنعت سنگ کشور در منطقه چگونه است؟پ

بر اساس ذخایر موجود و تولید سنگ های تزئینی، سومین کشور بزرگ 
تولیدکننده سنگ در دنیا هستیم؛ اما می توان به جایگاه اول دنیا رسید. اواًل 
ما به لحاظ ذخیره، حدوداً 4 /4 میلیارد تن ذخیره احتمالی سنگ داریم که 
مقدار بسیار زیادی است. دوم آنکه، اگر میانگین تولید 10 سال گذشته را 
در نظر بگیریم، به عدد 14 میلیون تن می رسیم که بسیار کمتر از ذخیره 
احتمالی است. پس بابت داشتن این ذخایر در دنیا جایگاه خوبی داریم؛ اما 
صرفاً داشتن این ذخایر مهم نیست؛ بلکه بهره برداری بسیار مهم تر است؛ 
چراکه سهم بازار را بهره برداری مشخص می کند. متأسفانه، با توجه به 
دنیا  یازدهم  رتبه  این سنگ ها، در  جایگاه ذکر شده، در زمینه صادرات 

قرار داریم.
به عقیده برخی از کارشناسان، یکی از مهم ترین ظرفیت های 
کشور برای اشتغال زایی و رفع محرومیت، رونق تولید ملی و 
صادرات غیرنفتی و همچنین سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در صنعت سنگ های ساختمانی است. نظر شما در این باره 

چیست؟
 بنده کاماًل با این موضوع موافق هستم. این صنعت، نه های تک است 
و نه مدرن؛ بلکه صنعتی نیمه مدرن است و نیاز به منابع انسانی توانمند 
و یکی  نظر سنگ های ساختمانی غنی هستند  از  مناطق محروم  دارد. 
احیای  کنیم،  مناطق، محرومیت زدایی  این  در  راه هایی که می توانیم  از 
جذابیت های  درباره  است.  آن ها  معادن  و  ساختمانی  صنعت سنگ های 
نیاز  بگویم که  این صنعت می توانم  سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
به سرمایه گذاری هنگفتی ندارد. به عنوان مثال، برای راه اندازی یک معدن 
الی  اولیه ۲0  کارگر، سرمایه  و ۳0  تجهیزات  به همراه خرید  مالکیتی، 
۳0 میلیارد تومانی کفایت می کند. اگر هم اجاره ای باشد، با مبالغ بسیار 
برای  و  تجهیز  را  کارگاهی  تومان( می توان  میلیارد  الی 10  )پنج  کمتر 
۳0 نفر اشتغال زایی کرد؛ ضمن آنکه از سوددهی فوق العاده آن نیز نباید 

چشم پوشی کرد.
آیا زمینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی در این صنعت 

فراهم است؟
با توجه به ذخایر غنی موجود، جذابیت های فراوانی برای سرمایه گذاران 
تولید  رونق  به  این صنعت  آنکه عرض کردم  دلیل  دارد.  خارجی وجود 
ملی و صادرات غیرنفتی کمک می کند، آن است که اصواًل بزرگ ترین 
کشورهای  و  آمریکا  مانند  تزئینی  سنگ های  مصرف کننده  کشورهای 
بیشتر  می دهند  ترجیح  قطر،  مانند  همسایه  کشورهای  و  اروپایی 
واردکننده این سنگ ها باشند؛ چراکه در این کشورها کارخانه سنگ بری 
تأسیس نمی شود. قطر به دلیل آنکه میزبان جام جهانی است، مشغول 
ساخت وسازهای فراوانی است و احتیاج به مصالح و سنگ های ساختمانی 
صادرات  برای  می تواند  راحتی  به  که  منابعی  از  یکی  لذا  دارد؛  زیادی 
غیرنفتی نقش آفرینی کند، احیای دوباره صنعتی است که متأسفانه امروزه 
از سیاست گذاری های خاص و شرایط خارجی حاکم بر جامعه رنج می برد.

به نظر شما آیا از ظرفیت صنعت سنگ های ساختمانی در 
کشور استفاده شده است؟

 با توجه به ظرفیت موجود 60 نوع ماده معدنی در سنگ های ساختمانی 
و محدود شدن این ظرفیت به استفاده در بازار داخلی، همچنان معتقدم 
که ما از این ظرفیت بهره کافی را نبرده ایم. دلیلش هم آن است که شاید 
برنامه مشخصی را در این زمینه نداشته ایم. اصواًل هرگاه نام معدن به 
میان می آید، اسامی ای نظیر معدن گل گهر، چادرملو و مس سرچشمه 
یک  از  کمتر  سرمایه گذاری  معادن  این  در  می کند.  خطور  ذهنمان  به 

هزار میلیارد تومان معنا ندارد. سنگ های ساختمانی بزرگ ترین فرصت 
با یک  برای رونق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال  در کشور است. قطعاً 
برنامه منسجم که با نظرات کارشناسان زبده با رویکرد یک الی دو ساله 
تدوین شود، شاهد رشد صنعت سنگ خواهیم بود؛ کما اینکه در مقایسه 
با نمایشگاه های بین المللی گذشته، به لحاظ میزان بازدیدکننده و حضور 

غرفه داران، یک اقبال عمومی به این صنعت روی آورده است.
سنگ  صنعت  در  فروشی  خام  اصطاح  درباره  شما  نظر 

چیست؟
در این زمینه دو نکته وجود دارد که تاکنون به آن کمتر پرداخته شده 
است. مورد نخست، اقتصاد مقاومتی است. امروزه از رییس جمهور گرفته 
می کنند.  مقاومتی صحبت  اقتصاد  از  همگی  کشور،  مختلف  سطوح  تا 
معتقدم، هر کشوری مزیت هایی دارد که بر اساس آن ها مدیریت می شود. 
مهم ترین و بزرگ ترین مزیت کشور ما نفت و گاز است؛ اما این نفت و گاز 
زمانی برای ما ارزآور خواهد بود که بتوانیم در قالب یک زنجیره ارزش از 
خام فروشی فاصله بگیریم و یا به تعبیر دیگر، هرگاه بتوانیم درب چاه های 
نفت و گاز را ببندیم و این محصوالت را فرآوری کنیم، به اقتصاد مقاومتی 
این  که  است  این  مقاومتی  اقتصاد  شاه بیت  آنکه،  دوم  مورد  رسیده ایم. 
اقتصاد، نگاه درون زای برون نگر دارد. به این معنا که از اقتصاد داخلی برای 
برون نگری در صادرات کمک می گیرد. از دیگر ویژگی های این اقتصاد، 
داشتن نگاه دانش بنیانی، مردم محوری و عدالت پایه ای است. امروزه در 
در  دارد. همواره  فروشی وجود  اعظمی خام  نفت کشور قسمت  صنعت 
فرمایشات مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه و بودجه آمده است که 
باید از صادرات نفت خام و وابستگی بودجه به نفت فاصله گرفت. تاکنون 
این مهم در کشور ما اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر، وسعت کشور 
به چهار  توجه  با  فراهم کرده است.  ما  برای  را  امکان کشاورزی  ایران 
اقلیم موجود در کشور، قابلیت خودکفایی در این زمینه وجود دارد و حتی 
می توانیم واردات دانه های روغنی، گندم و ... را نیز متوقف کنیم. این مزیت 
مشکالت داخلی کشور را حل می کند و در واقع تأثیر زیادی روی ارزآوری 

ندارد و معادل نفت نیز قرار نمی گیرد.
چگونه  ایران  اقتصاد  در  را  معدنی  صنایع  و  معدن  نقش 

ارزیابی می کنید؟
از صادرات تک محصولی  را  ما  می تواند  و  است  مزیت کشور  که  آنچه 
رهایی بخشد، معدن و صنایع معدنی است. امروزه سهم معدن در تولید 
ناخالص داخلی )GDP( ناچیز و کمتر از یک درصد است. مگر نه اینکه 
ما جزو 15 کشور برتر معدنی دنیا با ارزش ذخایری معادل 700 میلیارد 
دالرهستیم؟ )در بعضی قسمت ها به لحاظ وجود برخی از کانی های خاص 
از  دنیا هستیم(  برتر  کردم، جزو سه کشور  اشاره  که  معدنی همان طور 
زمانی که ساختار وزارتخانه صنایع و معادن دست خوش تغییر و تحول 
شد، از مزیت معادن چشم پوشی کردند. در نهایت با ادغام صنعت، معدن 
و تجارت، نقش معدن به طورکلی نادیده گرفته شد. پس در جواب سؤال 
شما باید بگویم؛ یکی از مزیت هایی که اقتصاد کشور را به رونق و رشد 

می رساند، معدن و صنایع معدنی است.
آینده دنیا را معدن تعیین می کند و کشورهایی که در آینده اقتصادی خود 
معدن محور هستند، دارای رشد پایدار خواهند بود؛ لذا یکی از کارهایی که 
باید انجام دهیم این است که تکلیف خود را با اقتصاد مقاومتی معلوم کنیم 
که این مهم در کشور ما شامل نفت و کشاورزی هم می شود. در اقتصاد 
مقاومتی آنچه که ما را سریع تر به نتیجه می رساند، معدن و صنایع معدنی 
است. در صنعت فوالد، بر اساس برنامه 1404، باید 54 میلیون تن تولید 
فوالد داشته باشیم؛ اما با این حجم زیاد فوالد و سنگ آهک، هیچ گاه 

امروزه برای اینکه 
بتوانیم کاالیی را به 
نقاط مختلف جهان 

صادر کنیم، باید 
محصوالت خود را 

معرفی کنیم. حضور 
در نمایشگاه های 

بین المللی یکی از 
راهکارهای مناسب 

برای معرفی محصول 
است
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نتوانسته ایم این زنجیره ارزش را به درستی تنظیم کنیم. اقتصاد مقاومتی 
به ما می گوید که معدن می تواند جایگزین نفت شده و با نگاه درون زای 

برون نگری تطبیق داشته باشد.
تنها مورد باقی مانده، مسأله دانش بنیانی، تحقیقات و مطالعات دانشگاهی 
امر دانش بنیانی  اندازه ای که در  به  اگر  است که به شما قول می دهم، 
صنعت نفت وقت گذاشتیم، به این مقوله در صنعت معدن نیز توجه کنیم، 
مقاومتی در  اقتصاد  بارز  زیادی خواهیم داشت. مصداق  بسیار  پیشرفت 
کشور می تواند با احیای معادن به منصه ظهور برسد. اگر برنامه مدونی 
داشته باشیم، طولی نخواهد کشید که معادن کشور در بودجه نقش آفرینی 
خواهند کرد و بدین ترتیب 10 الی 15 درصد بودجه به معادن متصل 
خواهد شد و از نفت فاصله می گیریم. این کار مستلزم یک جهاد مدیریتی، 
علمی و تصمیم گیری است. درست است که به دلیل نبود ارزش افزوده 
نباید خام فروشی کرد؛ اما اینکه چگونه و از چه راه هایی به ایجاد این ارزش 
افزوده کمک کنیم، مسأله ای است که با ارائه راهکار و برنامه ریزی های 

کارشناسانه کاماًل قابل حل است.
به  توجه  با  سنگ  صنعت  کشیدن  چالش  به  امکان  آیا 

تحریم های موجود وجود دارد؟
خوشبختانه صنعت سنگ ایران، وابستگی تکنولوژیک زیادی به خارج از 
کشور ندارد. این خبر را باید با تیتر برجسته اعالم کرد که صنعت سنگ 
کشور که صنعت بزرگی نیز می باشد، نه تنها وابستگی تکنولوژیک ندارد؛ 
لذا  بومی است؛  بلکه دانش استخراج، فرآوری و استحصال آن همگی 
تحریم ها هیچ اثری بر روی این صنعت ندارد. آنچه که اثرگذار است، نقل 
و انتقال پول هنگام فروش این محصوالت است که قطعاً در این زمینه با 
چالش هایی مواجه خواهیم شد؛ اما به دلیل اینکه تجربه این موارد را پیشتر 

نیز داشته ایم، راهکارهایی نظیر دور زدن تحریم ها وجود دارد.
ایرانی«  کاالی  از  بر »حمایت  مبنی  به شعار سال  توجه  با 

تحقق  را  شعار  این  می تواند  چگونه  سنگ  صنعت 
بخشد؟

معتقد نیستم که شعار 
از  حمایت 

کاالی  از  حمایت  سال  در  شود.  مصرف  شامل  صرفًا  ایرانی،  کاالی 
ایرانی، ما ابتدا باید خریدار ایده ایرانی باشیم و هر ایده ای را طراحی 
کنیم. در گام بعدی، پس از تولید آزمایشی کاال، دست به تولید انبوه 
آن بزنیم و در نهایت روند تجاری سازی را پیش ببریم. این شعار تنها 
کشور،  در  امروزه  چراکه  نمی شود؛  ایرانی  کاالی  مصرف  به  محدود 
مصرفی  نیازهای  از  زیادی  مقادیر  نمی کنیم.  تولید  را  کاال  نوع  همه 
کشور از طریق واردات تأمین می شود؛ بنابراین حمایت سرمایه گذاران، 
تولید  از  حمایت کننده  نهادهای  و  دانش بنیان  سازمان ها، شرکت های 
است  ذکر  شایان  است.  الزامی  زمینه  این  در  داخلی  تولیدکنندگان  و 
که امسال در نمایشگاه بین المللی این ایده را مطرح کردیم و به این 
ترتیب در کنار مصرف کاالی ایرانی که ابتدایی ترین رکن شعار امسال 
است، به تولید کاالی ایرانی و نهایتًا صادرات کاالی ایرانی نیز دست 

پیدا می کنیم.
آیا مجتمع کوثر توانسته است به اهداف از پیش تعیین شده 

خود برسد و اینکه برنامه آینده این سازمان چیست؟
یکی از مهم ترین برنامه های ما این بود که زنجیره صنایع معدنی را کامل 
کرده و تک محصولی نباشیم که الحمداهلل این امر محقق شد و امروزه در 
کنار سنگ های ساختمانی، در صورت تکمیل اکتشافات در دست انجام، 
ذخایر جدیدی از سنگ آهن، مس، طال و نقره نیز به سبد محصوالت ما 
صادرات  و  فروش  بین  تعادل  ایجاد  بعدی،  برنامه  شد.  خواهد  اضافه 
محصوالت خام و فرآوری شده بود که این هدف نیز در دست پیگیری 
است. اولویت کنونی ما تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی با جلب مشارکت 

شرکت های معتبر و برند خارجی است.

صنعت سنگ های 
ساختمانی بزرگ ترین 

فرصت برای رونق 
سرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال زایی در کشور 

است. قطعاً با یک 
برنامه منسجم که با 
نظرات کارشناسان 
زبده با رویکرد یک 
الی دو ساله تدوین 

شود، شاهد رشد 
صنعت سنگ خواهیم 

بود
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ایـران در یـک دوره توسـعه قـرار دارد؛ بـه همین دلیل، شـدت مصرف 
فـوالد در آن بـاال اسـت و احتمـااًل از ایـن بیشـتر نیـز خواهـد شـد. بر 
اسـاس ارزیابی هـای صـورت گرفتـه، ایـران می توانـد در سـال ۲0۲0 
میـالدی در زمینـه تولیـد فـوالد بـه خودکفایـی برسـد و اگـر شـرایط 
مهیا باشـد و مشـکلی در زمینه توسـعه صنایـع معدنی ایجاد نشـود، در 
سـال ۲0۳0، سـاالنه 50 میلیـون تن و در سـال ۲0۳5 نیز سـاالنه 65 

میلیـون تـن فـوالد در ایـران تولید خواهد شـد.
در بررسـی تـوان بخـش معـدن بـرای شـکوفایی اقتصـاد کشـور نیـز، 
کافـی اسـت تـا بدانیم فقط در سـال گذشـته چهـار و نیم میلیـارد دالر 
پـروژه معدنـی و صنایـع معدنـی مـورد بهره بـرداری قرار گرفـت و ۳۲ 
هـزار میلیـارد تومـان پروژه جدید نیـز در بخش معـدن و صنایع معدنی 
شـروع یـا فعـال شـد. سـال 96 در بخـش گندلـه، کنسـانتره و آهـن 
اسـفنجی نیـز، ظرفیت هـا افزایـش یافـت و حـدود 700 هـزار تن آهن 
اسـفنجی صـادر شـد. همچنیـن در بخـش مـس، شـرکت ملـی مـس 
توانسـت سـودآوری داشـته و برخـی پروژه هـای خـود را بهره بـرداری 

کنـد و برخـی دیگـر نیـز امسـال بـه بهره بـرداری خواهند رسـید.
 صـادرات حـوزه معـدن و صنایع معدنی در 11 ماهه سـال گذشـته به 8/4 
میلیـارد دالر رسـید کـه ۲0 درصـد کل صـادرات کشـور و حـدود پنـج تا 
6 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت. در زنجیره فـوالد، رشـد صادرات 
نسـبت بـه سـال 95 از نظـر توناژ و ارزش بـه ترتیـب ۳4 و ۲0 درصد بوده 
اسـت. )در سـال گذشـته، بیش از هشـت میلیون تن فوالد صادر شـد که 

بخشـی از آن بـه اروپـا و حتی کانـادا بود.(

چالش نوسانات نرخ ارز
نوسـانات نرخ ارز به ریسـک ناشـی از تغییرات غیرمنتظره نـرخ ارز اطالق 
می شـود کـه یکـی از محدودیت هـای اصلـی بـر سـر راه رشـد اقتصادی 
اسـت. وجـود نااطمینانـی در نـرخ ارز، باعث خـروج منابـع از چرخه اقتصاد 
و تخصیـص نامناسـب آن هـا به فعالیت هایی بـا بهـره وری و کارایی کمتر 

خواهـد شـد که نتیجـه آن کاهش رشـد اقتصادی اسـت.
کسـب وکارها در شـرایط نوسـان نـرخ ارز نمی تواننـد بـرای آینـده خود 
برنامه ریـزی کـرده و اسـتراتژی های الزم را تدویـن کننـد. نوسـانات 
نـرخ ارز واقعـی از طریـق ایجـاد عـدم اطمینـان در قیمت هـای آتـی 
کاال و خدمـات بـر بخش حقیقـی اقتصاد اثـر می گذارد. کسـب وکارها، 
تصمیم گیری هـای خـود را بـرای تولیـد، سـرمایه گذاری و مصـرف، بر 
پایـه اطالعاتـی کـه سیسـتم قیمت هـا برای آن هـا می سـازد، پی ریزی 
می کننـد. قیمت هـای غیرقابـل اطمینـان و غیرقابـل پیش بینی ناشـی 
از نااطمینانـی در نـرخ ارز، بـر تصمیم گیـری کسـب وکارها بـرای تولید 

سلب اعتماد ســـرمایه گذاران 
با تنزل ارزش پول ملی

 محمدرضا بهرامن 
ريیس خانه معدن ايران

و سـرمایه گذاری اثـر منفـی می گـذارد.
بـه عنـوان مثـال؛ همزمـان با نوسـانات شـدید نـرخ ارز، فروشـندگان نیز 
قیمـت ماشـین آالت را بـه بهانه رشـد نرخ ارز به شـدت افزایـش می دهند؛ 

ولـی بـا کاهش نـرخ ارز، تغییـری در قیمـت ماشـین آالت رخ نمی دهد.
قیمـت  قابل توجـه  افزایـش  باعـث  ارز  نـرخ  افزایـش  مجمـوع،  در 
ماشـین آالت، قطعـات و تجهیـزات شـده و معـادن کوچـک بخـش 
خصوصـی به شـدت تحت فشـار قرارمی گیرنـد و برخی از ایـن واحدها 

نیـز بـه تعطیلـی کشـانده می شـوند.
افزایـش نـرخ ارز، کاهـش واردات و افزایـش صـادرات را در پـی دارد؛ 
از مهم تریـن متغیرهـا در تعییـن  ارز یکـی  بنابرایـن، نوسـانات نـرخ 
قیمت واردات و صادرات در کسـب وکارها اسـت و نوسـانات آن، باعث 
تغییراتـی در قیمت هـا و در نتیجـه افزایـش یـا کاهـش میـزان تجارت 

خارجـی می شـود.
تنـزل ارزش پـول ملی که سـلب اعتماد سـرمایه گذاران خارجـی و داخلی 
را بـه دنبـال داشـته نیـز، می تواند به کاهـش تولید منتهی شـود. البته باید 
توجـه کـرد که عرضه کاالها، بحـث اثرات کاهـش ارزش پول بر عملکرد 
اقتصـاد را پیچیده تـر می کنـد. در اقتصادهـای نیمه صنعتـی نظیـر اکثـر 
کشـورهای خاورمیانـه که واحدهای تولیدی شـدیداً به نهاده هـای وارداتی 
وابسـته اند و نهاده ها به سـهولت در داخل کشـور قابل دسـترس نیسـتند، 
هزینـه بنگاه هـا بـه دنبال کاهـش ارزش پـول و قیمت  کاالهـای تجاری 
داخلـی به شـدت افزایـش می یابنـد. به طـور خالصـه می توان گفـت که با 
افزایـش نـرخ ارز کـه منجـر بـه تنـزل ارزش پـول ملـی می شـود، اگرچه 
خالـص صـادرات در کوتـاه مدت بهبـود می یابد؛ امـا بر هزینه هـای تولید 
نیـز افـزوده می شـود. به طور مشـابه، با بهبـود ارزش پول داخلـی )کاهش 
نـرخ ارز( از خالـص صـادرات کاسـته شـده و هزینه هـای تولیـد سـقوط 
می کننـد. در نهایـت، از بررسـی ترکیـب دو کانـال عرضـه و تقاضا اسـت 
 کـه می تـوان نتیجه نوسـانات نـرخ ارز را بر اقتصاد کشـور مشـخص کرد.
بـا  خارجـی  پسـاتحریمی، سـرمایه گذاری  فضـای  در  دیگـر،  از سـوی 
عاملیـت بخـش خصوصـی بـه عنـوان یـک فرصـت طالیـی در جهـت 
رشـد و توسـعه بخـش معدن و نوسـازی ماشـین آالت معدنـی و در نتیجه 
اقتصـاد کشـور محسـوب می شـود که ایـن امـر نیازمند قوانینی اسـت که 
ضمـن اعتبار بخشـی به فعالیت هـای معدن کاری و کاهش درجه ریسـک 

سـرمایه گذاری، تأمین کننـده نیازهـای مالـی طـرف داخلـی هم باشـد.
بخـش خصوصـی )واقعـی( با سـرمایه گذاری در بخش معـدن و صنایع 
وابسـته و بـا اتـکا و اعتمـاد بـه سیاسـت های پایـدار، کارشناسـانه و 
پدرمنشـانه دولـت، بایـد سـهم خـود را در توسـعه اقتصـادی و ایجـاد 

اشتغال پایدار و در نتیجه رشد کشور ایفا کند.

افزایش نرخ ارز، باعث 
افزایش قابل توجه قیمت 

ماشین آالت، قطعات 
و تجهیزات شده و 

معادن کوچک بخش 
خصوصی به شدت تحت 

فشار قرارمی گیرند و 
برخی از این واحدها 

نیز به تعطیلی کشانده 
می شوند
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مهم ترین مشکاتی که ممکن است در تولید و فروش گاز 
سی.ان.جی کشور بعد از اعمال تحریم های آمریکا رخ دهد، 

چیست؟
از آنجایی که در زمینه صادرات گاز سی.ان.جی فعالیتی نداریم و این گاز 
فقط مصرف داخلی دارد، طبعاً مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت؛ اما به 
اعتقاد بنده، ما باید از این تهدیدها در جهت ایجاد فرصت بهره ببریم و با 
باال بردن مصرف سی.ان.جی، مصرف بنزین را کاهش دهیم؛ خصوصاً در 
حمل ونقل عمومی درون شهری و برون شهری که میزان استفاده از بنزین و 

آالینده ها به شدت زیاد است.
کدام کشورها از تحریم آمریکا حمایت می کنند؟

کشورهایی مانند عربستان و روسیه که صادرکننده نفت هستند، به این 
بهانه می توانند نفت خود را گران تر به فروش برسانند. اکنون هشت کشور 

در گفت وگو با محسن مشايخی اعالم شد

ضرورت واگذاری طرح های توسعه 
»سی.ان.جی« به بخش خصوصی

سهیال زمانی

صنعت گاز طبیعی فشرده يا »سی.ان.جی« در ايران، دارای پیشینه ای کوتاه مدت اما پربار است. اين صنعت نوپا گرچه در ابتدای مسیر، رشد 
قابل مالحظه ای داشت؛ اما با در نظر گرفتن ظرفیت های کشور و ضرورت های اقتصادی تا رسیدن به تکامل راه زيادی را در پیش رو دارد. گاز 
طبیعی فشرده که به اختصار آن را سی.ان.جی می نامیم؛ عالوه بر فوايد زيست محیطی از ارزش افزوده اقتصادی بااليی نیز برخوردار است. اهمیت 
اين قابلیت با در نظر گرفتن روند رو به رشد مصرف در کشور و جهان بیش از پیش نمايان می شود. به منظور آشنايی با فرصت ها و زمینه های 
سرمايه گذاری در صنايع »سی.ان.جی« کشور به سراغ محسن مشايخی، ريیس دائمی دبیرخانه »سی.ان.جی« کشور رفته و با وی به گفت وگو 
نشستیم. وی معتقد است؛ وقت آن رسیده که سازوکاری پیش بینی شود تا مصرف »سی.ان.جی« در اولويت کشور باشد و بخشی از بنزين تولیدی 
نیز صادر شود؛ زيرا نه تنها قیمت اين سوخت به صرفه تر از بنزين است؛ بلکه در کاهش آاليندگی نیز مؤثر خواهد بود. آنچه در ادامه می خوانید، 

ماحصل گفت وگوی »دنیای سرمايه گذاری« با وی است.

معاف از تحریم هستند. این کشورها خریدار بیش از 70 درصد تولید ایران 
هستند. تا اینجا به ظاهر مشکلی وجود ندارد؛ اما با در نظر گرفتن اینکه این 
کشورها حق پرداخت ارز به ایران را نخواهند داشت و این ارز را باید در 
یک صندوق نگهداری کنند، تنها می توانند با تهاتر ارزاق و دارو، درصدد 
پرداخت بدهی خود برآیند که این هم منطقی نیست. مگر نیاز ما به ارزاق و 
دارو چقدر است؟ به عنوان مثال اگر از کشور هندوستان به جای ارز، واردات 
برنج هندی داشته باشیم، با افزایش قیمت نفت بی شک بهای این کاال نیز 
افزایش می یابد. هنگامی که پولی وارد چرخه اقتصاد کشور نشود، نهایتاً تورم 

شدیدی در کشور ایجاد می شود.
عمده تفاوتی که در تحریم های این دوره در قیاس با دوره های 

پیشین وجود دارد، چیست؟
 شکی نیست که تحریم های اعمال شده اخیر، شدتی بیشتر از دوره های 
قبل خواهد داشت. در تحریم های گذشته، امکان دریافت ارز یا دور زدن 
تحریم ها وجود داشت؛ اما در این دوره، دور زدن تحریم ها عماًل ممکن 

نیست.
فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری در صنایع سی.ان.جی 

کدام ها هستند؟
بعد از استخراج، گاز طبیعی طی مرحله ای شیرین سازی شده و از طریق 
خطوط لوله به جایگاه ها منتقل می شود و ضمن فرآوری و رطوبت گیری، 
این گاز توسط کمپرسور فشرده، در مخازن جایگاه ها دپو و نهایتاً در خودروها 
تزریق می شود. استفاده بهینه از شرایط کنونی این است که موتورهای پایه 
گازسوز را وارد یا تولید کنیم. ما پنج میلیون و ۳00 هزار خودروی دوگانه 
سوز داریم. اگر هر خودرو به جای 10 لیتر بنزین مصرف روزانه، 10 لیتر 
گاز مصرف کند، باید 5۳ میلیون لیتر معادل بنزین، گاز مصرف کنیم؛ در 
حالی که اکنون مصرف گاز حدوداً معادل 19 میلیون لیتر است. اگر موتور 
خودرو بر اساس سوخت گاز ساخته شده باشد به دلیل احتراق باالی گاز، 
به مرور زمان موتور آسیب می بیند و حال اگر از موتور پایه دوگانه سوز 
خصوصاً در خودروهای برون شهری استفاده کنیم؛ عالوه بر این که آسیب 

بزرگ ترین حمایتی 
که دولت می تواند 
داشته باشد، این 

است که اختیاراتی 
را به جایگاه داران 
و بخش خصوصی 

واگذار کند تا با ایجاد 
فضای رقابتی؛ عالوه 

بر ثبات قیمت ها 
سرمایه گذاران 
نیز تمایل به 

سرمایه گذاری در این 
بخش پیدا کنند
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کمتری به خودرو وارد می شود، محیط زیست نیز از این آلوده تر نخواهد شد. 
سی.ان.جی، سوختی پاک، سبز و فاقد آالیندگی است. اگر در خودروهای 
درون شهری و حمل ونقل عمومی نیز از موتورهای پایه دوگانه سوز استفاده 
شود، مقدار زیادی از آالیندگی از بین خواهد رفت؛ ضمن آنکه مصرف 
بنزین کمتر می شود و به این ترتیب قابلیت صادرات بنزین نیز فراهم خواهد 
الکتریکی  از خودروهای  از سی.ان.جی می توانیم  استفاده  بر  شد. عالوه 
هم استفاده کنیم و بدین ترتیب آالیندگی تهران حدود 50 تا 60 درصد 
کاهش پیدا می کند. این روند تنها در صورتی محقق می شود که مدیریت 
و تصمیم گیری در مورد سی.ان.جی، تحت نظارت یک نهاد باشد. متأسفانه 
می بینیم که بخش هایی از مدیریت این حوزه مربوط به شرکت ملی پخش، 
وزارت صنعت و وزارت کشور است. به باور بنده، اگر این صنعت به بخش 
خصوصی سپرده شود و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد، در صنعت 
گاز سی.ان.جی پویاتر و مفیدتر ظاهر خواهیم شد. متأسفانه به دلیل اینکه 
با مشکالتی  انجام می دهد، ما همواره  را  اجرایی  بخش دولتی کارهای 
روبه رو هستیم. به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
بهینه سازی سوخت در سال های 8۳ و 84 برای یک مجموعه مجوز تولید 
150 هزار مخزن با هزینه ای بالغ بر 500 هزار تومان برای هر مخزن صادر 
کردند؛ اما این شرکت به جای اینکه به تعهد تولید خود عمل کند، از کشور 
چین و هند، استوک )مخازن رد شده از تست استاندارد( را وارد کشور کرد و 
این مسأله مشکالتی را برای خودروها به وجود آورد؛ به طوری که برخی از 
آن ها دچار آتش سوزی شدند. مشکالت پیش آمده هم فقط به خاطر رانتی 
بود که در این زمینه به یک شرکت داده شد. اکنون تعداد هشت کارخانه 
در زمینه تولید ورق مخزن سی.ان.جی در کشور فعالیت دارند که از این 
تعداد، سه کارخانه غیرفعال و پنج کارخانه فعال هستند که البته در این میان 
نیز دو شرکت وابسته به وزارت دفاع و یک شرکت وابسته به یک بانک 

دولتی است.
به تازگی طرح گازسوز کردن 20 هزار خودروی سنگین کلید 

خورده است. به نظر شما این طرح چه مزایایی دارد؟
محترم  مدیریت  چشمه،  ده  قاسمی  حمید  آقای  توسط  طرح  این 
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  سی.ان.جی  ملی  طرح 
ارائه و  اعالم شده و هدف آن نیز نصب موتور پایه گازسوز  ایران 
و  است  عالی  بسیار  طرح  این  است.  سنگین  خودروهای  روی  بر 
شود.  سپرده  بخش خصوصی  به  باید  و  باشد  دولت  اختیار  در  نباید 
سرمایه گذاران بسیاری در این بخش فعالیت دارند. وقت آن رسیده 
که  کرده  ثابت  تجربه  باشد.  خود  تعهدات  پاسخگوی  دولت  که 
می شود؛  ظاهر  اجرایی  مقام  از  موفق تر  نظارتی  مقام  در  دولت 
این  جمله  از  قیمت ها  بر  نظارت  نیز  و  اجرا  چگونگی  بر  نظارت 

است. فعالیت ها 
در شرایط تحریم و ممنوعیت دریافت ارز، چگونه می توان 

زمینه های بهره وری از صنعت سی.ان.جی را 
فراهم کرد؟

همان طور که گفتم، اگر در خالل این تحریم ها، با ممنوعیت مبادله ارز مواجه 
هستیم؛ در عوض می توانیم کاالهایی را از کشورهای طرف قرارداد دریافت کنیم 
که در کشور به آن ها نیاز داریم. موتورهای پایه گازسوز را می توان از کره جنوبی، 
ایتالیا و هند وارد کشور کرد تا مصرف سی.ان.جی افزایش یابد تا با کاهش حجم 

مصرف بنزین، بتوانیم مازاد بنزین را صادر کنیم.
چه  سی.ان.جی،  صنعت  پیشکسوتان  از  یکی  به عنوان 

چشم اندازی را برای این صنعت متصور هستید؟
اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، شرایط مطلوبی را پیش بینی نمی کنم؛ 
مگر آنکه با تغییر در نگرش و دیدگاه هایمان و با در نظر گرفتن منافع ملی و 
مردمی، در صدد دستیابی به منافع خود برآییم. در سفری که به کره جنوبی 
داشتم، متوجه شدم که مسیری 6 ساعته را با حفاری در کوه و جاده سازی، 
تبدیل به مسیری یک ساعت و نیمه کرده اند و مطابق بررسی های بعدی 
پی برده اند که مقدار انرژی صرفه جویی شده در عرض دو سال، هزینه 
این جاده سازی را تأمین کرده است. اگر همین دیدگاه صرفه جویی را الگو 
قرار دهیم، می توانیم با وارد کردن موتورهای پایه دوگانه سوز، عالوه بر 
صرفه جویی در هزینه سوخت و واردات بنزین؛ آلودگی هوا را نیز به میزان 

قابل توجهی کاهش دهیم.
با توجه به کاهش مصرف سی.ان.جی در سبد انرژی کشور 
در سال های اخیر، ارائه بسته های حمایتی از جانب دولت تا 

چه اندازه می تواند مفید باشد؟
که  است  این  باشد،  داشته  می تواند  دولت  که  حمایتی  بزرگ ترین 
اختیاراتی را به جایگاه داران و بخش خصوصی واگذار کند تا با ایجاد 
به  تمایل  نیز  سرمایه گذاران  قیمت ها،  ثبات  بر  عالوه  رقابتی؛  فضای 
به  را  طرحی  قبل  مدت ها  کنند.  پیدا  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
شهرداری ارائه دادم که طبق آن به جای گرفتن عوارض و مالیات از 
جایگاه دار؛ وی بتواند از طریق نصب تابلوی تبلیغاتی نیز کسب درآمد 
کند و در نهایت عامل ترغیب و تشویقی شود تا جایگاه دار ترغیب به 
کار کردن و کسب درآمد شود. طرح کارت اعتباری سوخت خودرو نیز 
جزو طرح های ارائه شده ای است که مزایا و معایبی دارد و در صورت 
ایمنی خودروها  افزایش  به  نه تنها  این طرح،  اصولی  و  اجرای درست 
کمک می شود؛ بلکه جلوی رانت واردکننده ها نیز گرفته می شود و تنها 
قرار  معامله  این  در آن سوی  داخلی مخزن می توانند  تولیدکننده های 

گیرند. به نظرم، بهتر است که هزینه برای سرمایه گذاری ملی 
طرح  یا  و  طرح  این  مثل  طرح هایی  جایگزین 

هدفمندی یارانه ها شود.

اگر در خودروهای 
درون شهری و 

حمل ونقل عمومی 
نیز از موتورهای پایه 
دوگانه سوز استفاده 
شود، مقدار زیادی 
از آالیندگی از بین 
خواهد رفت؛ ضمن 
آنکه مصرف بنزین 

کمتر می شود و به این 
ترتیب قابلیت صادرات 

بنزین نیز فراهم 
خواهد شد
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شرکت تانیر در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
عمده فعالیت ما در ایجاد، ساخت و بهره برداری نیروگاه های مقیاس کوچک 
است و تاکنون حدود 400 مگاوات پروژه اجرا کرده ایم و در این بخش جزو 
فعال ترین شرکت ها هستیم. همچنین در حال بهره برداری از تعدادی نیروگاه 
هستیم و تعدادی را نیز برای سرمایه گذاران به صورت EPC )مهندسی تهیه 
و ساخت( انجام می دهیم. بعد از حدود سه سال تحقیق و بررسی، در سال 
87 دستورالعمل توسعه واحدهای مقیاس کوچک در کشور توسط وزیر وقت 
ابالغ شد که تاکنون منتهی به عقد قرارداد خرید حدود سه هزار مگاوات برق 
شده است. در این میان، کم وکاستی هایی نیز وجود دارد که از طریق انجمن 
مستقر در اتاق بازرگانی، پیگیر رفع این مشکالت هستیم. در این زمینه، 
تعامل با دولت یکی از راهکارهایی است که به برطرف کردن موانع منتهی 
می شود. در حال حاضر، گروه تولید ایستگاهی نیرو )گروه تانیر( متشکل از 

 مديرعامل شرکت تانیر:

خصوصی سازی واقعی 
در صنعت برق راهگشا است

پروین طالبیان

گروه شرکت های تانیر در سال 1384 در قالب شرکت تولید ايستگاهی نیرو )تانیر( با احداث و بهره برداری از اولین نیروگاه مولد مقیاس کوچک به 
ظرفیت يک هزار و 700 کیلووات در شهرک صنعتی نظرآباد، فعالیت خود را در تولید و عرضه برق در کشور آغاز کرده است. اين شرکت در راستای 
اجرای تفاهم نامه میان وزارت نیرو و وزارت صنايع در سال 1388 با اخذ مجوز توزيع و فروش برق از وزارت نیرو نسبت به تعمیر، نگهداری و 
توسعه شبکه برق شهرک صنعتی نظرآباد به عنوان اولین شرکت توزيع خصوصی، آغازگر فعالیت توزيع خصوصی برق در کشور بوده است. با ابالغ 
دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک و نیاز کشور به تولید پراکندۀ برق در سال 1390، فعالیت های خود را به حوزه هاي سرمايه گذاری، تعمیر و 
نگهداری، نصب و راه اندازی، بهره برداری و خرده فروشی برق با نام گروه شرکت های تانیر  گسترش داد. به منظور آشنايی بیشتر با فعالیت های اين 
مجموعه به سراغ مهندس محمدعلی عاليی، مديرعامل اين شرکت رفتیم و با وی در خصوص »نقاط قوت و ضعف صنعت برق ايران« و همچنین 
»نقش ايران در ايجاد شبکه منطقه ای برق« به گفت وگو پرداختیم. وی بر اين عقیده است که کاهش هزينه ها به واسطه خصوصی سازی واقعی و نه 

خصولتی سازی؛ می تواند راهکار حل مشکالت اين صنعت در درازمدت باشد. با ما همراه باشید.

6شرکت زیرمجموعه بوده که با همکاری نزدیک با یکدیگر، مجموعه کاملی 
از خدمات، مشاوره، خدمات مهندسی، بازرگانی برق، فروش مولد و تأمین 
قطعات را ارائه می دهند. شرکت های تانیر ویژه، تانیر واحد، تانیر تک، تانیر 
خاص، خدمات انرژی تانیر و شرکت دانش بنیان تانیر، از زیرمجموعه های 

گروه تانیر هستند. اکنون ۲50 نفر پرسنل در این مجموعه فعالیت دارند.
صنعت برق ایران چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟

صنعت برق ایران پازلی پیچیده است که حتماً باید درست چیده شود. وزارت 
نیرو بدهی بسیار کالنی در خارج از وزارتخانه دارد که طبق شنیده ها، این 
مبلغ بین 1۲ تا ۲0 هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، تابستان امسال 
حدود هفت هزار و 500 مگا وات )معادل هفت و نیم گیگا وات( کسری برق 
داشتیم که عدد بسیار بزرگی است. به اعتقاد بنده، کاهش هزینه ها به واسطه 
خصوصی سازی واقعی و نه خصولتی سازی؛ می تواند راهکار حل مشکالت 
این صنعت در درازمدت باشد. دیگر آنکه، بحث یارانه های پرداختی در بخش 
انرژی باید دقیق و حساب شده باشد؛ به این معنا که یارانه دقیقاً به افرادی 
تعلق بگیرد که نیازمند آن هستند. در نگاه کالن اقتصاد، باید قیمت حامل های 
انرژی و نیز نرخ ارز در کشور آزاد شود، اقشار آسیب پذیر دقیقاً مشخص شوند و 
فقط به آن ها یارانه تعلق گیرد؛ همچنین مبلغ یارانه دقیقاً برابر عددی باشد که 
بتواند مشکل این قشر را حل کند؛ در غیر این صورت تا زمانی که حامل های 
انرژی به قیمت نازلی فروخته شوند و بودجه دولتی نیز برای تأسیس نیروگاه 
تزریق شود و قیمت ها هم به صورت صوری باال برود تا ساخت نیروگاه 
توجیه پذیر باشد، این دور باطل ادامه خواهد داشت. اگر قیمت حامل های 
انرژی آزاد شود، معنای راندمان در کشور مشخص می شود. همان طور که 
می دانید؛ شدت انرژی در ایران یکی از بدترین شدت های انرژی در جهان 
است و لذا با آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، هرکسی با توجه به صنعتی 

که قصد ایجاد آن را دارد، محاسبات واقعی را انجام خواهد داد.
عمده صادرات برق ایران به کدام کشورها است؟

موضوع صادرات تماماً در اختیار دولت است و با صادرات برق، کسری بودجه 
خود را تا حدی جبران می کند. برق ایران به کشورهای عراق و ترکیه صادر 

عمده فعالیت ما 
در ایجاد، ساخت و 

بهره برداری نیروگاه های 
مقیاس کوچک است 
و تاکنون حدود 400 

مگاوات پروژه اجرا 
کرده ایم و در این 

بخش جزو فعال ترین 
شرکت ها هستیم. 
همچنین در حال 

بهره برداری از تعدادی 
نیروگاه هستیم و 

تعدادی را نیز برای 
سرمایه گذاران به 

صورت EPC )مهندسی 
تهیه و ساخت( انجام 

می دهیم
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می شود. متأسفانه با وجود قوانین شفاف خصوصی سازی صنعت برق، شاهد 
آن هستیم که این قوانین اجرا نمی شوند. به عنوان مثال؛ طبق قانون، به بخش 
خصوصی اجازه صادرات داده شده و این بخش تنها باید هزینه ترانزیت یا 
ایجاد شبکه انتقال را بپردازد؛ اما با وجود صدور پروانه، این امر اتفاق نمی افتد. 
دالیل متعددی نظیر مسایل فرهنگی، منافع مالی و عدم سیاست گذاری 

مناسب در بدنه دولتی از موانع اجرای قوانین در بخش خصوصی هستند.
نقش ایران در ایجاد شبکه منطقه ای برق را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
این نقش می تواند بسیار پررنگ و مهم باشد؛ 
اگرچه با توجه به وضعیت تحریم ها و مشکالت 
در انتقال پول اولیه، نقش چندان مهمی نمی تواند 
داشته باشد. با توجه به غنی بودن منابع گازی 
البته  می شود.  آشکار  نقش  این  اهمیت  ایران، 
کشورهای دیگر نیز دارای منابع تولید برق هستند 
و از منابع خود به خوبی استفاده می کنند. کشور 
ترکیه مدت ها قبل، قیمت  حامل های انرژی خود 
را آزاد کرده و اعداد به دست آمده از بهای این 
حامل ها واقعی هستند و بخش خصوصی آن به 
خوبی فعالیت می کند. معتقدم؛ کشور ترکیه در 

منطقه پیشرفت های خوبی داشته است.
بازتاب مشکات ارزی در صنعت برق 

ایران چیست؟
است.  پول  انتقال  همان  مشکل،  اساسی ترین 

مسایلی مانند حمل ونقل، بیمه های بین المللی و عدم همکاری شرکت های 
تأمین کننده، از دیگر مشکالتی است که با آن مواجه هستیم و امیدوارم هرچه 

زودتر این مشکالت مرتفع شوند.
میزان مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق چقدر است؟

است.  واقعی  خصوصی  صنعت  یک  کوچک،  مقیاس  در  برق  صنعت 
تعداد  اندازه  در  اینکه مقیاس ها  دلیل  به  نیروگاه های مقیاس کوچک  در 
مصرف کنندگان است؛ )در نیروگاه های بزرگ به دلیل بزرگ بودن مقیاس ها، 
خصولتی  شرکت های  یا  سرمایه گذاری  شرکت های  نیازمند  مشارکت ها 
هستند( و نیز به دلیل آنکه، تنها بخش مربوط به وزارت نیرو و صنعت برق 
است که خصوصی شده، مشارکت در آن زیاد است. متأسفانه اخیراً شاهد آن 
هستیم که این بخش نیز دچار مشکالتی مانند عدم مذاکره دولت با بخش 
خصوصی شده است. به عنوان مثال؛ آنچه که توسط مقامات باالدست دولتی 
ابالغ می شود، کاماًل متناقض با اجرا توسط بدنه دولت است. فکر می کنم 
یکی از مشکالت این است که افرادی در بدنه دولت با دیدگاه هایی شبیه به 

دولت قبلی حضور دارند.
زمینه های سرمایه گذاری در حوزه برق و در مقیاس کوچک 

چیست؟
داریم. در نظر  برق  در کشور حدود هفت هزار و 500 مگا وات کسری 
بگیرید؛ منطقه ای مانند بازار بزرگ هنگام غروب با خاموشی مواجه شود. 
اگر افراد یک منطقه در حوزه های فعالیت خود و با سرمایه شخصی اقدام به 
احداث نیروگاه های منطقه ای مقیاس کوچک کنند، دیگر شاهد مشکالتی 
از این دست نخواهند بود. الزم به ذکر است که دولت، دستورالعمل اجرایی 
این طرح را داده و جزو اصول برنامه ششم توسعه است و عالوه بر اینکه 
پدافند غیرعامل نیز محسوب می شود، راندمان باالتر و اتالف انرژی کمتری 
سرگردان  سرمایه های  اینکه،  ضمن  دارد؛  هم 
مردمی نیز جذب می شود. با این که وزارت نیرو 
طبق دستورالعمل خود همچنان می تواند مجوزها 
را تا زمان اعالم نرخ جدید صادر کند؛ از اجرایی 
شدن این مورد نیز به دالیل نامعلوم ممانعت به 

عمل آورده است.
مهم ترین دستاورد هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق که اخیراً برگزار 

شد نسبت به دوره های قبل چه بود؟
اقتصادی کشور، فضای  به دلیل شرایط خاص 
کسب وکار به ویژه در بخش خصوصی در وضعیت 
مطلوبی قرار ندارد. به همین دلیل در این دوره از 
از  کمتری  مشارکت  شاهد  نمایشگاه،  برگزاری 
شرکت های فعال صنعت برق بودیم. تداوم این 
بدنه  در  حاضر  افراد  همکاری  عدم  و  وضعیت 
دولت، در آینده شرکت های زیادی را دچار چالش های عمده ای خواهد کرد.

چشم انداز پیش روی نیروگاه های مقیاس کوچک را چگونه 
می  بینید؟

علي رغم مشکالتی که به آن ها اشاره کردم، چشم انداز خوبی را متصور 
و  روشنگری ها  تالش ها،  و  داریم  اعتماد  خودمان  به  ما  چراکه  هستم؛ 

پیگیری های خود را تا رسیدن به دستاورد مطلوب ادامه خواهیم داد.
در پایان چه صحبتی دارید؟

برداشت بنده این است که در بین مقامات و مسئوالن رده باالی کشور، 
حسن نیت وجود دارد و قویاً معتقدم که دولت ما، دولتی برخاسته از رأی مردم 
و پیگیر حل مشکالت و موانع جامعه است. در این مسیر، گرچه موانعی بر 
سر راه دولت وجود دارد؛ اما در نهایت، دولت با پشتیبانی مردم می تواند 
مشکالت را حل کند. الزم به ذکر است که نقش نهادهای نظارتی و به 
خصوص نظارت مردم بر بدنه دولت، نباید نادیده گرفته شود. البته هنوز 
افرادی در دولت هستند که خصوصی سازی را خصولتی سازی می بینند و از 
آنجایی که تجربه خصوصی سازی در برخی از موارد تجربه خوشایندی نبوده؛ 

مانع از خصوصی سازی می شوند.

با وجود قوانین شفاف 
خصوصی سازی 

صنعت برق، شاهد 
آن هستیم که این 

قوانین اجرا نمی شوند. 
به عنوان مثال؛ طبق 

قانون، به بخش 
خصوصی اجازه 

صادرات داده شده و 
این بخش تنها باید 

هزینه ترانزیت یا 
ایجاد شبکه انتقال را 
بپردازد؛ اما با وجود 

صدور پروانه، این امر 
اتفاق نمی افتد

آنچه که توسط مقامات 
باالدست دولتی ابالغ می شود 
کاماًل متناقض با اجرا توسط 
بدنه دولت است. فکر می کنم 
یکی از مشکالت این است 
که افرادی در بدنه دولت با 
دیدگاه هایی شبیه به دولت 

قبلی حضور دارند



ری
ذا

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
25

ره
ما

  ش
 9

ن 7
آبا

50

ژی
ــر

ـــ
ی ان

ــا
دنیـ

 کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه تحریم های آمریـکا علیه خریـداران نفت 
ایـران تـوازن شـکننده بازار نفت خـام را تهدید می کنـد و علی رغم تعهدات 
عربسـتان بـه جبران این خـأل، خروج ایـران از بازار ممکن اسـت، قیمت ها 
را بیـش از پیـش افزایش دهـد. به گفته ریکاردو فابیانی، تحلیلگر مؤسسـه 
انـرژی اسـپکت، تمـام نگاه ها طی هفته های آینـده، متوجه صـادرات ایران 
خواهـد بـود. همـه می خواهند بدانند کـه آیا تحریم هـای آمریـکا قابل دور 
زدن خواهنـد بـود یا نـه و اینکه کاهش تولید با چه سـرعتی رخ خواهد داد.

نشـریه تایمـز هند با انتشـار تحلیلی از بازار نفـت ایران آورده اسـت: آمریکا 
از روز دوشـنبه سـیزدهم آبـان ماه 1۳97، خریـداران نفت ایـران را با هدف 
محـروم کـردن تهـران از مهم تریـن منبـع درآمـدش تحریـم کرده اسـت. 
اگرچـه ایـن تحریم هـا به اقتصاد متکی به نفـت ایران لطمه خواهـد زد؛ اما 
ایـن لطمات بـه ایران محدود نخواهد شـد. ایران سـومین تولیدکننده نفت 
اوپـک محسـوب شـده و تحریـم نفتش، بـازار جهانـی تقاضا را با چالشـی 
جـدی روبـه رو خواهـد سـاخت. ایـران در ماه آوریـل و پیش از آنکه بیشـتر 
خریدارانـش را در پـی تهدیـد ایاالت متحـده از دسـت بدهـد، روزانه معادل 
۲/5 میلیون بشـکه نفت خام صادر کرده اسـت. جیووانی اسـتانوو، تحلیلگر 
مؤسسـه »یو.بـی.اس« معتقد اسـت که واشـنگتن حتی از کشـورهایی که 
آن هـا را از تحریـم نفتـی ایران معاف کرده، خواهد خواسـت تـا واردات خود 
از ایـران را بـه حداقـل برسـانند. اسـتانوو در عیـن حـال اطمینـان دارد که 

تحریـم نفت ایـران، قیمت هـا را باال خواهـد برد.
بـا وجـود این تحوالت، قیمت نفت خام طی ماه گذشـته، حـدود 15 درصد 
کاهـش یافتـه اسـت. پیشـتر و در مـاه اکتبر، قیمـت نفت بـه باالترین حد 
خود طی دو و نیم سـال اخیر؛ یعنی افزون بر 85 دالر در هر بشـکه رسـید. 
بخشـی از این نوسـانات، ریشـه در مواضع مبهم آمریکا دارد. ایاالت متحده 
پیشـتر تأکیـد کـرده بود که صـادرات نفت ایـران را به صفر خواهد رسـاند؛ 
امـا بعدهـا از ایـن موضع خـود کوتاه آمـد. مایک پمپئـو، وزیر امـور خارجه 
آمریـکا همچنین اعالم کرد که هشـت کشـور ایتالیا، تایـوان، ترکیه، ژاپن، 
چیـن، کـره جنوبـی و یونـان از تحریـم نفتـی ایـران معـاف شـده اند. هند 
نیـز کـه یکـی از بزرگ تریـن خریـداران نفت در جهان اسـت، در فهرسـت 
کشـورهای مجـاز بـه خرید نفت ایـران قـرار دارد. به گفتـه جوئل هنکاک، 
تحلیلگـر مؤسسـه ناتیکسـیس، هنـد بـه آمریـکا اعالم کـرده کـه با یک 
بحـران شـدید ارزی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و بـه همین دلیـل تا ماه 
مـارس سـال آینـده، نمی توانـد واردات نفـت خـود را از ایـران متوقف کند. 
در عیـن حـال، افزایـش احتمالـی قیمت هـا ممکن اسـت دولـت آمریکا را 
بـا بی اعتمـادی مصرف کننـدگان داخلـی مواجـه کنـد. فابیانی بر ایـن باور 
اسـت؛ در صورتـی کـه قیمت ها بـار دیگر بـاال بروند یا یکی از کشـورهای 
صادرکننـده بـه هـر دلیلی نتوانـد به انـدازه سـهمیه اش تولید کنـد، آمریکا 

رسانه های خارجی تأکید کردند

 تحریم های ایران 
بازی دوسر باخت برای ترامپ

زهرا فضلعلی

تحت فشـار قـرار گرفته و مجبور می شـود معافیت های تـازه ای وضع کند. 
دیگـر کشـورهای صادرکننده نفت، توافـق کرده اند تا بـرای جبران کاهش 
سـهم ایـران، سـقف تولیـد خـود را افزایـش دهند. با ایـن وجود، پـر کردن 
سـهم ایـران از تولیـد، ممکـن اسـت کشـورهای صادرکننـده را در آینده با 
بحـران دیگری مواجه سـازد. برای نمونه، عربسـتان سـعودی اعـالم کرده 
کـه قـادر اسـت تولید خـود را تـا 1۲ میلیـون بشـکه در روز افزایـش دهد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی کارشناسـان معتقدنـد؛ ریـاض با ایـن کار 
امکانـات فنـی خـود را به شـدت مسـتهلک خواهد کـرد. به نظـر هنکاک، 
عربسـتان تنهـا در صورتـی قـادر بـه تولید 1۲ میلیون بشـکه نفـت خواهد 
بـود کـه همزمان، سـرمایه گذاری در بخش اسـتخراج را افزایش دهد. تولید 
کنونـی عربسـتان در حـال حاضر کمتر از 11 میلیون بشـکه در روز اسـت. 
هنـکاک تأکیـد می کند که تـوان فعلی ریاض بـرای افزایش تولیـد از ۳00 
هـزار بشـکه در روز فراتـر نمـی رود و برای تحقـق آن نیز بـه ۳0 روز زمان 
نیازمند اسـت. سـمیر مدنی، تحلیلگر مؤسسـه » تانکر ترکر« کـه در زمینه 
ردیابـی ماهـواره ای نفت کش هـا فعالیـت می کنـد، می گویـد: عقل سـلیم 
حکـم می کنـد که در چنین شـرایطی به سـراغ عربسـتان برویـد و از آن ها 
بخواهیـد کـه تولیدشـان را بـاال ببرنـد؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه تولید 
عربسـتان مدت هـا اسـت کـه بیـن 10 تـا 10 میلیـون و ۲00 هزار بشـکه 
متوقـف مانـده اسـت. در این میـان، این عراق اسـت که سـقف تولیدش را 
به 4 میلیون و ۲00 هزار بشـکه در روز افزایش داده و این بی سـابقه اسـت. 
مدنـی در پایـان بـه نکتـه جالب دیگـری نیز اشـاره می کند: تنها کشـوری 
کـه به راحتـی می تواند کمبود نفت ایـران را جبران کند، خوِد آمریکا اسـت 
کـه البتـه بـا یک مشـکل بـزرگ در این زمینـه روبه رو اسـت. این کشـور، 

امکانـات صادر کـردن نفـت را ندارد.
تحریم ایران، نماد ضعف آمریکا 

همچنیـن سـایت ایندیپندنت در تحلیلـی می گوید: تمام کشـورهایی که با 
تحریم ها مخالفند )از جمله انگلسـتان( منافعشان در گروی شکست آمریکا 
اسـت. تحریم هـای نفتـی آمریکا علیه ایران، شـاخص ترین نمـاد جاه طلبی 
دونالـد ترامـپ به شـمار مـی رود؛ جاه طلبـی کـه او را یکه و تنهـا در مقابل 

رقبـا و متحدانش قرار داده اسـت.
هـدف او از ایـن اقدام آن اسـت که با اعمال فشـارهای اقتصـادی بر ایران، 
ایـن کشـور را بـار دیگـر به مذاکـره بر سـر برنامـه هسـته ای اش وا دارد یا 
حتـی بـا برانگیختن آشـوب های مردمی، زمینـه تغییر حکومـت را در ایران 

آورد. فراهم 
هیچ کـدام از ایـن دو آرزو بـرآورده شـدنی نیسـت. تحریم، تنهـا در صورتی 
جـواب می دهـد کـه طوالنـی مدت باشـد و عالوه بـر آن، حمایـت و تعهد 
گروهـی از ائتالف کنندگان را پشـت سـر خود داشـته باشـد؛ درسـت مانند 

خطری که آمریکا را 
تهدید می کند، مخالفت 

 متحدانش 
با تحریم ایران نیست؛ 
بلکه این حقیقت است 

که آن ها جز به شکست 
آمریکا در این کارزار 
رضایت نخواهند داد. 
آن ها نیک می دانند 

که پیروزی واشنگتن 
در ماجرای تحریم ها 

مشروعیت آن ها را زیر 
سؤال خواهد برد
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قیمت نفت خام طی ماه 
گذشته، حدود 15 درصد 

کاهش یافته است. پیشتر و 
در ماه اکتبر، قیمت نفت به 

باالترین حد خود طی دو و نیم 
سال اخیر؛ یعنی افزون بر 85 
دالر در هر بشکه رسید. بخشی 
از این نوسانات، ریشه در مواضع 

مبهم آمریکا دارد

تحریم هـای سـازمان ملل علیه عـراق در سـال های 1990 و ۲00۳ و البته 
تحریم هـای ایـران بین سـال های ۲006 تا ۲015؛ امـا تا این لحظه، نه تنها 
اثـری از یـک ائتـالف بین المللی دیده نمی شـود؛ بلکـه شـمار روزافزونی از 
کشـورها از چین و روسـیه گرفته تا اتحادیه اروپا و همسـایگان ایران؛ یعنی 

ترکیـه و عـراق به صراحـت مخالفت خـود را با 
ایـن اقـدام اعـالم کرده انـد. همه این کشـورها 
یک صـدا شـده اند تـا توافـق هسـته ای میـان 
ایـران و پنج عضو شـورای امنیت سـازمان ملل؛ 
یعنـی آمریکا، بریتانیا، فرانسـه، روسـیه و چین و 
همچنیـن آلمان و اتحادیه اروپا را که سـه سـال 

پیش به سـرانجام رسـید، حفـظ کنند.
خطـری کـه آمریـکا را در ایـن میـان تهدیـد 
می کنـد، مخالفت این کشـورها با تحریـم ایران 
نیسـت؛ بلکه این حقیقت اسـت که آن ها جز به 
شکسـت آمریکا در ایـن کارزار رضایت نخواهند 
داد. آن هـا نیـک می دانند که پیروزی واشـنگتن 
در ماجـرای تحریم هـا، مشـروعیت آن هـا را زیر 
سـؤال خواهد بـرد؛ چراکـه ایاالت متحـده ثابت 

می کنـد کـه می توانـد حرفـش را به کرسـی بنشـاند، بی آنکـه محتاج نظر 
و مسـاعدت آن ها باشـد.

قـدرت وزارت خزانـه داری آمریـکا را بـرای اعمال تحریم ها نباید دسـت کم 
گرفـت؛ امـا روی رفتـار ترامـپ نیـز نمی توان حسـاب کـرد. او هـر لحظه 
ممکـن اسـت اعـالم کنـد که قـرار اسـت بـا ایـران مذاکـره کنـد؛ همان 
رفتـاری کـه در قبال کره شـمالی از خود نشـان داد و بعد هـم پیروزی خود 

را جشـن بگیـرد. چنیـن کاری به هیـچ وجه از او بعید نیسـت.
لفاظی هـای خشـونت طلبانه ترامـپ می طلبـد کـه او واقعـاً دسـت به یک 
جنـگ واقعـی بزنـد و به همین دلیل اسـت که تالش می کنـد تا تصویری 
از یـک ایـران خیالی بسـازد که در حال بلعیدن خاورمیانه اسـت و او دسـت 
بـه کار دفـع این دشـمن جرار شـده اسـت. از این آسـان تر نمی شـود؛ چون 

ترامـپ می دانـد، هرگـز چنین جنگـی در نخواهد گرفت.
مایـک پمپئـو، وزیـر امور خارجـه ایاالت متحـده می گویـد: تحریم ها باعث 
می شـوند تـا ایران نتواند حتی یـک ریال از پول نفتش را صرف تروریسـم، 
سـاخت موشـک، جنـگ نیابتی در منطقه یا برنامه هسـته ای خـود کند؛ اما 
واقعیـت این اسـت که قـدرت ایـران در خاورمیانه، واقعاً بـه هیچ یک از این 

مـوارد بسـتگی ندارد؛ ضمن اینکـه ایرانی ها روی مناطق شیعه نشـین مانند 
عـراق، سـوریه و لبنان بیشـتر تمرکـز می کنند؛ عجالتـاً با روسـیه و ترکیه 
هـم کـم و بیـش هم پیمـان شـده اند. ایـران در سـال ۲017 و در جریـان 
بازپس گیـری شـهر موصـل از داعـش، قـدرت واقعـی اش را به رخ کشـید. 
در مورد سـوریه هـم، بیرون راندن شورشـیان از 
حلـب، اوج هنرنمایـی ایـران بـود. واقعیـت این 
اسـت کـه در ایـن بخـش از خاورمیانـه، برنـده 
و بازنـده مدت هـا اسـت کـه مشـخص شـده و 
تحریم هـای آمریـکا چیـزی را تغییـر نمی دهد.

در بـاب ضعف سیاسـت خاورمیانـه ای آمریکا در 
دوران ترامـپ، همیـن بس که او خـود را به طرز 
عجیبـی به عربسـتان سـعودی و شـاهزاده اش، 
محمد بن سـلمان گره زده اسـت. خیلی پیشـتر 
از قتـل جمـال خاشـقچی بـه دسـت مأمـوران 
سـعودی در روز دوم اکتبـر در اسـتانبول، سـوء 
مدیریـت و بی تدبیـری حکومـت سـعودی بـر 

بسـیاری از صاحب نظـران مشـهود بـود.
در چنیـن شـرایطی، آمریکا به جـای گرایش به 
ترکیه، با عربسـتان سـعودی روابـط نزدیکی برقرار کرد. ترکیـه  روابطش را 
بـا ایـران بـا وجود برخی تنش هـا همواره دوسـتانه نگاه داشـته و توازنش را 
میـان روسـیه و آمریـکا نیز حفظ کرده اسـت. در این بین، عـراق با تهران و 
واشـنگتن روابط دوسـتانه ای دارد. در عین حال، شـکی نیسـت که اگر قرار 
باشـد عراقی هـا بین ایـران و آمریکا یکـی را انتخاب کنند، ایـران را ترجیح 
می دهنـد. نفـوذ عمیق ایران در عراق و هویت مشـترک شـیعی دو کشـور، 

دلیـل این انتخـاب خواهد بود.
نخسـت وزیر اسـرائیل، بنیامین نتانیاهو در خط مقدم خارج سـاختن آمریکا 
از توافـق هسـته ای و کشـاندن ترامـپ به رویارویی بـا ایران بوده اسـت. او 
اعـالم کـرد: ایـران بزرگ تریـن تهدیـد علیـه اسـرائیل، خاورمیانـه و صلح 
جهانـی اسـت؛ امـا نتانیاهـو نیـز ماننـد ترامـپ، بیشـتر از آنکـه اهل عمل 
باشـد و بـه یـک جنگ واقعـی با ایران فکـر کند، به لفاظی و درشـت گویی 
عالقه منـد اسـت. حتـی اگـر جنگـی هـم در بگیـرد، اسـرائیل بـه خوبـی 
می دانـد که چیزهـای زیادی برای از دسـت دادن خواهد داشـت و حزب اهلل 

و ایـران بیشـتر از آنکـه ضربـه بخورند، ضربـه خواهند زد.
امـا  آورد؛  فشـار خواهـد  تهـران  بـه  ایـران  علیـه  آمریـکا  تحریم هـای 
معافیت های موقتی که به هشـت کشـور بـرای انجام معامـالت نفتی داده 
شـد، ثابـت می کنـد کـه آمریـکا بـرای محاصـره اقتصـادی ایـران بـا چه 
معضالتـی روبه رو اسـت. نمایـش قدرت ترامپ ممکن اسـت به آسـانی به 

نمایش ضعفش تبدیل شود.

تنها کشوری که به 
راحتی می تواند کمبود 

نفت ایران را جبران 
کند، خوِد آمریکا است 
که البته با یک مشکل 

بزرگ در این زمینه 
روبه رو است. این کشور، 

امکانات صادر کردن 
نفت را ندارد
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شرکت )O.T.C( در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
با مأموریت ساخت داخل  توربو کمپرسور نفت در سال 1۳79  شرکت 
نیاز شرکت ملی گاز  توربین ۲5 مگاواتی و کمپرسور مربوط که مورد 
بود، تأسیس شد و قرار بر این بود که با انعقاد قرارداد با شرکت زیمنس، 
نسبت به دریافت نقشه و ساخت داخل بخش عمده توربین و کمپرسور 
اقدام کند. در این توافقات، تولید پره های داغ توربین و محفظه احتراق 
که دارای دانش های فنی پیچیده و تخصصی از نوع فناوری های نوین 
نخست،  مرحله  در  امر،  این  تحقق  برای  نبود.  کار  دستور  در  هستند، 
قرارداد فروش 50 دستگاه، در مرحله دوم، ۳5 دستگاه و نهایتًا قرارداد 
آخر،  قرارداد  دو  اجرای  در طی مدت  منعقد شد.  فروش 100 دستگاه 
تحریم های ظالمانه ای علیه کشورمان اجرا شد و لذا شرکت زیمنس از 
فرصت پیش بینی شده در قرارداد استفاده و ادامه همکاری را متوقف کرد.
توربو  به  پارس جنوبی  نیاز شرکت های ملی گاز و شرکت نفت و گاز 
کمپرسور و الزام و تعهدی که شرکت OTC به تأمین توربو کمپرسورهای 
مورد نیاز این مشتریان داشت و در مقابل، انتخاب راه مناسب در مواردی 
که شرکت زیمنس به هر دلیلی از ادامه همکاری اجتناب کند، موجب 
و  طراحی  پژوهشی،  ساختار  ایجاد  به  نسبت   OTC شرکت  تا  شد 
مهندسی متشکل از نیروهای متخصص دانشگاه های برتر کشور اقدام 
کند. این نهاد پژوهشی که نام شرکت توربوتک را به خود گرفته، نسبت 
به بازطراحی توربین و تهیه نقشه های جدید اقدام کرده است. به این 
تمایزاتی  با  طبیعتًا  کشور،  داخل  ساخت  ملی  توربین  نخستین  طریق، 
نیز در داخل  با آن، کمپرسور  تولید و همزمان  الگو،  توربین  به  نسبت 

کشور به طور کامل ساخته شد.
حوزه فعالیت و محصوالت تولیدی شرکت OTC چیست؟

شرکت OTC، در حال حاضر تولید دو محصول توربین ۲5 مگاوات و 
کمپرسور مربوطه را در دستور کار خود دارد. البته برای ارتقای تولیدات 
فعلی نیز در تالش است و نسخه های جدیدی را توسعه داده و برای 

:)O.T.C( معاون طرح و توسعه شرکت توربو کمپرسور نفت 

عدم هماهنگی مسئوالن کشوری 
تولیدکنندگان را  نابود می کند

مصطفی حاتمی

طی سال های گذشته، متخصصان کشورمان تالش های زيادی برای دست يابی به دانش و مهارت های مورد نیاز در ارائه و توسعه لوازم و تجهیزات 
به خودکفايی رسیده ايم. شرکت  نیز  توربو کمپرسور  امروزه در ساخت تجهیزات پیچیده ای همچون  انرژی کرده اند و درنتیجه  مناسب صنعت 
توربو کمپرسور نفت )O.T.C(، يکی از پیشگامان طراحی و ساخت اين تجهیزات است. موفقیت بارز شرکت توربو کمپرسور نفت انتخاب اين 
واحد صنعتی به عنوان واحد نمونه تهران در سال 1394 در طراحی و تولید نخستین توربین ملی به ظرفیت 25 مگاوات بود. در گفت وگو با دکتر 
عباس طائب، معاون طرح و توسعه اين شرکت به بررسی دستاوردها، نوآوری ها، موانع اصلی تولید و نیز راهکارهای اساسی حفظ دستاوردهای 
اين صنعت پرداختیم. طائب که بیش از 40 سال سابقه آموزشی، پژوهشی و اجرايی، دکترای مهندسی شیمی از کشور اتريش و استادی دانشگاه 
علم و صنعت ايران را در کارنامه خود دارد، معتقد است؛ تولید و صنايع تولیدی در يک کشور برای تداوم حیات خود، بیش از همه به ثبات در 
قوانین و مقررات نیازمند هستند. هرگونه تغییر، آن هم به يک باره، ضربه ای پتک مانند بر قامت صنعت و صنعتگران است. به اتفاق مشروح اين 

مصاحبه را می خوانیم.

این  بر  عالوه  است.  مشتریان،  با  مذاکره  حال  در  محصوالت  فروش 
در تالش برای انعقاد قرارداد جدید توربین های 10-16 مگاوات است 
از توانمندی های شرکت توربوتک  با استفاده  تا این محصوالت را نیز 
توسعه داده و به تولید رساند. این شرکت در عرصه بازطراحی و ارتقای 
و  بوده  موفق  نیروگاهی  در بخش  توربین های کشور  از  دیگری  تعداد 
نتایج اولیه بسیار ارزشمندی را در این ارتباط به دست آورده است. شایان 
ذکر است که در عرصه تعمیرات انواع توربین ها فعالیت خود را از چند 
سال قبل آغاز و تاکنون هم تجربه بسیار ارزشمندی را کسب کرده و نزد 
مشتریان به خوش نامی اشتهار یافته است. شرکت OTC خود را آماده 
کرده تا در عرصه بهره برداری و نگهداری ایستگاه های تقویت فشار گاز 
و نفت )M&O( ورود کرده و قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی درازمدت 

LTSA را با مشتریان خود نهایی کند.
این  و  دارد  زیرمجموعه  شرکت  چند   OTC شرکت 
شرکت ها در کدام استان ها واقع شده اند؟ به طور کلی چند 

نفر در این هولدینگ مشغول به کار هستند؟
صنعتی  گازی  توربین های  شرکت   ،OTC شرکت  زیرمجموعه  در 
پژوهش،  مسئول  توربوتک؛  شرکت  توربین،  تولید  متولی  خاورمیانه؛ 
طراحی و مهندسی توربین، شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور 
نفت؛ متولی فعالیت های EPC، شرکت دوار محرک با مسئولیت فروش 
انواع توربین و شرکت تجهیزات توربو  و خدمات پشتیبانی و تعمیرات 
کمپرسور نفت برای طراحی، ساخت و خدمات بعد از فروش کمپرسور 
ثبت  به  تهران  در  تابعه  های  شرکت  و   OTC شرکت  دارند.  قرار 
در شهرک صنعتی شمس آباد،  تابعه  تولیدی  کارگاه های  اما  رسیده اند؛ 
نزدیک فرودگاه امام خمینی )ره(، شهرک صنعتی البرز شهرستان قزوین 
و شهرستان یزد قرار دارند. در مجموع، حدود یک هزار و 400 نفر با این 
شرکت همکاری دارند که اکثریت آن ها با درجات تحصیلی کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

خیلی بد است که 
تصمیمی گرفته شود 
و اندک شرکت های 

گوش به زنگ، پا 
به رکاب و طبیعتاً 

رانتخوار بتوانند از آن 
بهره ببرند و در فاصله 

زمانی کوتاهی بعد 
از آن، تصمیم گرفته 

شده، لغو و اصالح شود
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برای  شده  گرفته  نظر  در  استراتژی های  و  هدف  بازار 
شرکت را تبیین فرمایید؟

بازار هدف شرکت توربو کمپرسور نفت، داخل کشور و کشورهای منطقه 
است و طبیعتًا برای ورود به بازار سایر کشورها نیز برنامه ریزی می کند؛ 
ضمن این که عوامل دیگری هستند که نقش اساسی تری برای موفقیت 

در بازارهای جهانی دارند.
به  بین المللی  با شرکت های  راهبردهای اصلی منتخب شرکت، رقابت 
و  مرتبط  بین المللی  استانداردهای  با  منطبق  لحاظ کیفیت محصوالت 
توان سازندگان  از  استفاده حداکثری  استفاده،  فناوری های مورد  سطح 
داخلی در تولید محصوالت خود، جلب رضایت مشتریان و تالش برای 
تحویل  برای  قراردادها  در  پیش بینی شده  زمان های  رعایت  و  پایبندی 
پس  خدمات  بیشتر  هرچه  توسعه  کارفرمایان،  به  محصوالت  به موقع 
نوآور در سازمان  انسانی متخصص و  نیروهای  از  استفاده  از فروش و 

خود است.
نوآوری ها و دستاوردهای جدید شرکت را معرفی کنید؟

ساخت  و  طراحی  نفت،  کمپرسور  توربو  شرکت  دستاورد  مهمترین 
در  که  است  توربینی  نخستین  مقام  در   IGT ۲5 ایرانی  ملی  توربین 
ارائه شده است. بخش  به مشتریان  و  راه اندازی  داخل کشور طراحی، 
 OTC شرکت  مشترک  سرمایه گذاری  با  نیز  آن  مهندسی  و  طراحی 
فناوری های  دارای  توربین  این  انجام گرفت.  ایران  و شرکت ملی گاز 
پیشرفته بوده و از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. با توجه به عنایت 
ویژه خداوند بزرگ و تالش شبانه روزی مدیران، کارشناسان و کارکنان 
مختلف شرکت  بخش های  در  ملی  تعصب  و  تعهد  با  و  معتقد  مؤمن، 
اصلی و شرکت های تابعه بود که این کار به ثمر رسیده و به تولید انبوه 

نایل آمده است.
توفیق در توسعه، طراحی، مهندسی و ساخت توربین ملی، تجربه بسیار 
ارزشمندی بود که در راستای تأمین نیاز کشور به تولید رسید و مهم تر 
از آن، تجربه ای در تبدیل علم به محصول و زمینه ای برای توسعه های 
بعدی این نوع محصوالت با فناوری پیشرفته در شرکت و گروه و برای 
و  توربین  محصوالت  و   OTC شرکت  شد.  کشور  نیاز  به  پاسخگویی 
کمپرسور آن، نمادهایی هستند از واژه دلنشین و ارزشمند "ما می توانیم" 

و الگوهایی هستند از جاری سازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور.
بر  آن  تأثیر  و  ارز  نرخ  نوسانات  مورد  در  شما  نظر 

تولیدکنندگان داخلی چیست؟
بر  آن،  بی رویه  افزایش  و  ارز  نرخ  سریع  و  یک مرتبه  نوسانات  طبیعتًا 
همه چیز و بیش از همه بر صنایع تولیدی داخل که نیازمند مواد اولیه 
پذیر  استثناء  قانون  این  است.  آسیب رسان  و  اثرگذار  هستند،  خارجی 
نیست. نه تنها مستقیمًا همه صنایع داخل کشور را که محتاج مواد اولیه 
خارجی هستند؛ بلکه صنایع نیازمند مواد اولیه داخل را نیز به نوعی دیگر 
دچار مشکل در تولید و فروش محصوالت خود می کند. ای کاش وزرا و 
مدیران ارشد مسئول در دولت محترم، قبل از اتخاذ تصمیم در این گونه 
اتخاذ  تا  کنند  اقتصادی مشورت  و صاحب نظران  کارشناسان  با  موارد، 
تصمیم و اعالم رسمی آن، نیازمند اصالحات بعدی مرحله ای و بدتر از 
آن، ضرورت رسیدگی مرحله ای به مشکالت مبتال به تبیین مرحله به 

مرحله ابعاد مختلف مرتبط با موضوع نباشد.
گوش  شرکت های  اندک  و  شود  گرفته  تصمیمی  که  است  بد  خیلی 
در  و  ببرند  بهره  آن  از  بتوانند  رانتخوار  و طبیعتًا  به رکاب  پا  به زنگ، 
فاصله زمانی کوتاهی بعد از آن، تصمیم گرفته شده، لغو و اصالح شود. 
کجا سابقه دارد که ابتدا رسمًا تخصیص ارز دولتی برای همه واردات 

کشور اعالم شود و سپس با گذشت زمان کوتاهی، واردات به دو بخش 
متفاوت  تخصیص،  قابل  ارز  و  تقسیم  غیراساسی  و  اساسی  کاالهای 
حتی  که  است  کشور  در  ارز  تخصیص  محتاج  تولیدکننده  کدام  شود، 
اینک و پس از به ظاهر تثبیت تصمیمات دولتی به تخصیص ارز و اعالم 
رسمی وجود ارز فراوان صادرکنندگان برای تخصیص به واردکنندگان، 
مجوزهای  اخذ  برای  مربوط،  اداری  سردرگم  و  پیچیده  بوروکراسی  از 
مورد نیاز، ناآگاه باشد و نداند که تنها درصد کمی از شرکت ها، موفق به 

تخصیص ارز شده اند؟
چه موانعی در مسیر تولید قرار دارند؟

موانع سد راه تولید فراوان هستند؛ اما به اختصار به بعضی از مواردی که 
به ذهن بنده رسیده، اشاره می کنم.

مقررات جاری در کشور، با هدف حمایت از تولید، تبیین و به تصویب 
قبل  نه  باشند،  که  هرکجا  در  کشور،  در  تصمیمگیرندگان  نمی رسند. 
تولید  سابقه  نه  و  می کنند  مشورت  تولیدکنندگان  با  تصمیم  اتخاذ  از 
تولید  با  ارتباط  بدون  تصمیماتشان  طبیعتًا  داشته اند؛بنابراین  کشور  در 
اتخاذ می شود و عمدتًا علیه تولید داخل است. به عنوان مثال،به قانون 

مناقصات توجه کنیم که دولتی ها ملزم به رعایت آن هستند.
آیا طبق این قانون، تولید داخلی از امتیازی برخوردار است؟ 
موردی را سراغ دارم که خریدار از تولیدکننده داخلی تضمین بیشتری را 

در مقایسه با محصول خارجی طلب می کرد.
در  بانکی  سیستم  کند،  حمایت  تولید  از  باید  که  نهادهایی  از  یکی 
تالش  در  تنها  کشور،  بانکی  نظام  که  است  پیدا  ناگفته  است.  کشور 
گزارش  و  ترازنامه  در  کجا  است.  خودش  سالیانه  سود  افزایش  برای 
عملکرد ساالنه یک بانک در کشور، مشاهده شده که از نتایج حاصل از 

حمایت هایش از تولید، حرفی به میان آورده باشد؟
وجود مالیات بر ارزش افزوده نیز گرفتاری دیگر تولیدکنندگانی است که 
محصوالت خود را به دولت یا شرکت های بزرگ و عمومی در کشور 
می فروشند. از آنجا که کارفرمایان این نوع شرکت ها، پرداخت مربوط به 
قراردادهای خود را به موقع انجام نمی دهند و قوانین جاری، تولیدکننده 
را مجبور می کند تا طی مدت ۳ ماه، تسویه حساب مالیات ارزش افزوده 
را انجام دهد؛ بنابراین تولیدکننده هم، ارزش محصول فروخته شده خود 
را به موقع دریافت نمی کند و عالوه بر آن باید مالیات ارزش افزوده را 

 به عنوان یکی 
از موانع اصلی 

تولیدکنندگان در 
کشور، باید از عالقه 

وافر کارفرمایان عزیز 
به محصوالت خارجی 
نام برد. خداوند بزرگ 
را شکر که تحریم های 

مکرر اعمال شده بر 
کشور، دست آنها را 

برای خرید مستمر از 
خارج از کشور بسته 

است



ری
ذا

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
25

ره
ما

  ش
 9

ن 7
آبا

54

ژی
ــر

ـــ
ی ان

ــا
دنیـ

ارتباط،  این  در  تولیدکننده  تعهد  جای  به  چرا  کند.  پرداخت  رأسًا  نیز 
وظیفه تولیدکننده، تنها اعالم اسامی خریداران خود و میزان فروش به 
آنها نباشد و خریداران رأسًا در مقابل اداره مالیات پاسخگو نباشند؟ این 
موضوع، یک نماد شفاف و روشن از عدم آگاهی تصمیم گیرندگان در 
مجلس شورای اسالمی و دولت، از مشکالت تولید است که با تصمیم 

خود، ضربه گیج کننده دیگری را به تولیدکننده زده اند.
بگیرد؟  را  بزرگ  تولیدکنندگان  یقه  می تواند  کشور  در  کسی  چه 
را  جزء  تولیدکنندگان  محصوالت  خود،  تولید  برای  که  همان هایی 
خریداری می کنند. کدام یک از مسئوالن تصمیم گیر در کشور، از ظلمی 
خبر  می کنند،  وارد  جزء  تولیدکنندگان  به  تولیدکنندگان  نوع  این  که 
دارند؟ این تولیدکنندگان جزء، هم باید قراردادهای تحمیلی و یک طرفه 
قراردادها،  همان  طبق  هیچ وقت  هم  و  نزنند  دم  و  بپذیرند  را  بزرگان 
طلب خود را وصول نکنند. مصداق بارز این نوع تولیدکنندگان بزرگ، 
خودروسازها در کشور هستند. آیا مسئوالن عزیز ما در کشور می دانند 
که این خودروسازها چه ظلمی را به تولیدکنندگان جزء وارد می کنند؟ 

قطعًا خیر.
 به عنوان یکی از موانع اصلی تولیدکنندگان در کشور، باید از عالقه 
وافر کارفرمایان عزیز به محصوالت خارجی نام برد. خداوند بزرگ را 
برای  را  آنها  دست  کشور،  بر  اعمال شده  مکرر  تحریم های  که  شکر 
وجود  با  که  است  طبیعی  است.  بسته  کشور  از  خارج  از  مستمر  خرید 
چنین عالقه ای، تولیدات داخلی کشور رشد نمی کنند و دوام نمی آورند. 
دارند که کیفیت محصوالت داخلی  توقع  با چنین وضعیتی، خریداران 
نیز با محصوالت خارجی رقابت کند. رشد و تعالی کیفیت محصوالت 
به استمرار تولید و فروش وابسته است. در شرایطی که  داخل کشور، 
هیچ امیدی به خرید فردای مشتریان نیست، آیا تولید می تواند با ارتقای 

کیفیت همراه باشد؟
و حفظ فعلی  شرایط  از  برون رفت  جهت  راهکارهایی   چه 

دستاوردهای صنعت ساخت داخل کشور دارید؟
تولید و صنایع تولیدی در یک کشور، برای تداوم حیات خود، بیش از 
همه به ثبات در قوانین و مقررات نیازمند هستند. هرگونه تغییر، آن هم 

تصمیمگیرندگان در 
کشور، در هرکجا 
که باشند، نه قبل 

از اتخاذ تصمیم 
با تولیدکنندگان 

مشورت می کنند و نه 
سابقه تولید در کشور 

داشته اند؛بنابراین 
طبیعتاً تصمیماتشان 
بدون ارتباط با تولید 

اتخاذ می شود و عمدتاً 
علیه تولید داخل است

و صنعتگران؛  قامت صنعت  بر  مانند  پتک  است  یک باره، ضربه ای  به 
آن هم در کشوری که موفق ترین قشر آن، دالل ها و واسطه گرها هستند 
و صنایع در آخرین اولویت توجه همگان قرار دارند. شاهدیم که اگر قرار 
را  تولیدشان  باید  برق در کشور حل شود، صنایع  باشد مشکل کمبود 
متوقف کنند و اگر قرار باشد راهکاری برای جبران کمبود سوخت پیدا 

شود، از مجرای عدم تأمین نیاز صنایع می گذرد.
نباید  است.  جاری  مقررات  در  ثبات  نیازمند  در کشور،  تولید  و  صنعت 
به گونه ای باشد که تا صنایع می خواهند خود را با مقررات وفق دهند، 
شاهد تغییرات باشند. چرا باید عمر قوانین در کشور بسیار کوتاه باشد؟ اگر 
دولت، مدیران اجرایی و تصمیم گیر، مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه 
و البته همه مردم، به ضرورت وجود صنعت و اولویت تولید برای توسعه 
و رشد کشور باور و اعتقاد راستین دارند، باید همه تصمیمات کالن و 
غیر کالن کشور از منظر و دیدگاه حمایت از تولید اخذ شود. تولید باید 
نه به زبان، بلکه در عمل، در اولویت نخست قرار گیرد؛ یعنی اینکه اگر 
زمانی در کشور کمبود برق داشتیم، برق صنایع باید وصل باشد. باید 

بیشترین و راحت ترین سود، نصیب تولیدکنندگان شود.
بررسی  اسالمی  شورای  مجلس  در  می خواهد  که  قانونی  هر  اگر 
اگر  شود؛  تحلیل  و  ارزیابی  تولیدکنندگان  دیدگاه  از  شود،  تصویب  و 
تصمیمات دولت، با منشأ، توجه و رعایت حال تولیدکنندگان اتخاذ شود؛ 
اگر بیشترین سود و بیشترین آزادی عمل برای تولید باشد و ... نمایانگر 
این صورت، همه  در  دارد؛  اهمیت  در کشور  تولید  بود که  این خواهد 
سرمایه داران به سرمایه گذاری و ورود به صنعت ترغیب می شوند و بیش 

از گذشته، شاهد پیشرفت، رشد و تعالی کشور خواهیم بود.
در پایان چه صحبتی با تصمیم گیران کشور دارید؟

امیدوارم قبل از این که خیلی دیر شود و کار از کار بگذرد، تصمیم گیران 
اصلی کشور در قوای سه گانه، به داد صنایع تولیدی کشور برسند و در 
جهت رفع مشکالت در ابعاد مختلف با تولیدکنندگان هم فکری کنند و 
راهکارهای مقتضی را به صورت درازمدت، شناسایی و اتخاذ کنند؛ در 
غیر این صورت، شاهد تعطیلی و توقف تولید صنایع باقی مانده خواهیم 
بود. دعا می کنم که خداوند اراده کند و مسئوالن همت کنند تا چنین 

اتفاقی در کشور نیفتد.
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شرکت سپنتا در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
این شرکت در زمینه تولید کفش، کتانی، چکمه و کفش های بچه گانه فعالیت 
دارد و اکنون در حال طراحی کفش های مخصوص مورد استفاده در کشتی های 
نفت کش هستیم که البته به تولید انبوه نرسیده و به امید خدا با سرمایه گذاری 

یکی از ارگان های دولتی، این کار در حال انجام است.
محصوالت خود را به چه کشورهایی صادر می کنید؟

از سال 1۳88 تا 1۳9۲ به صورت غیرمستقیم، محصوالت خود را از طریق یکی 

در گفت وگو با مديرعامل شرکت سپنتا نوين ويرا مطرح شد

تولید کفش نانوی ایرانی
برای اولین بار در خاورمیانه

ابراهیم کاظمی

دستگاه صنعتی آبگريز کننده موسوم به پالسما دژ، يک محصول ايرانی برای تولید محصوالت مبتنی بر فناوری نانو است که به دلیل فرآيند 
خشک، بدون مواد شیمیايی و بدون استفاده از آب، دوستدار محیط زيست بوده و پساب و به دنبال آن آلودگی های زيست محیطی تولید نمی کند 
و عالوه بر آن با ايجاد خاصیت آبگريزی در اجسام سه بعدی در صنعت پوشاک و نساجی می تواند قابلیت های زيادی را به محصوالت مختلف کفش، 
کیف، فرش، پارچه، مصنوعات پلی استری و چرم اضافه کند. يکی از اين قابلیت ها خاصیت آبگريزی است که در کفش و پوشاک موجب بهداشت و 
سالمتی بهتر بدن می شود. شرکت سپنتا نوين نويرا که در سال 1388 به ثبت رسیده، توانسته در اين زمینه به موفقیت های چشمگیری دست يابد 
و با پا گذاشتن در عرصه تولید کفش های نانو گام مثبتی را در جهت تحقق بخشیدن به شعار حمايت از کاالی ايرانی بردارد. به همین بهانه به سراغ 
خانم اعظم ناظر، مديرعامل اين شرکت رفتیم و با او به گفت وگو نشستیم. وی می گويد: با پیشینه ای که در تولید محصوالت ايرانی داريم، توانسته ايم با 
به کارگیری از مدرن ترين ماشین آالت تولیدی کفش، نسبت به تولید محصوالت با کیفیت و با دوام اقدام و محصوالت خود را به صورت استاندارد 

و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنیم. به اتفاق مشروح اين گفت وگو را می خوانیم.

از خریداران ایرانی به کشورهای عراق و افغانستان صادر می کردیم؛ ولی اکنون 
در زمینه صادرات فعالیتی نداریم.

محصوالت شما چه میزان از نیاز داخل کشور را تأمین می کند؟
با سرمایه ای که به شرکت تزریق شده، انواع کفش های ساقه دار و بدون ساقه 
را با در نظر گرفتن سلیقه های متفاوت، تولید و درصد قابل توجهی از نیاز بازار 

داخل کشور را تأمین می کنیم.
چه برنامه ای برای سال جاری دارید؟

پس از تحقیقات و آزمایش فراوان و دست یابی به فناوری پالسما، آمادگی این 
را داریم که خدمات این حوزه که به نقطه مطلوب رسیده است را با عزیزانی 
که در این فناوری فعالیت دارند، به اشتراک گذاشته و دعوت به همکاری 

داشته باشیم.
نانو در صنعت کفش چه جایگاهی دارد؟

تولیدات نانو خیلی گسترده هستند. در حوزه کفش و منسوجات قراردادهایی 
بسته شده و ارگان های دولتی متقاضی این نوع از کفش ها هستند. انتظار ما، 
حمایت و تزریق سرمایه است. ناگفته نماند که تنها تولیدکننده کفش نانو در 
کشور هستیم. شرکت سپنتا در زمینه تولید کفش های آبگریز با استفاده از 

فناوری پالسما در خاورمیانه حرف اول را می زند.
وجه تمایز شرکت کفش سپنتا با دیگر شرکت ها در چیست؟

کفش هایی که در شرکت تولید می شود، آبگریز هستند. آبگریز بودن، ضد لک 
بودن و آنتی باکتریال بودن از مهم ترین عواملی است که محصوالت ما را از 
محصوالت دیگر شرکت ها متمایز می کند. ضمناً کفش های شرکت سپنتا از 

گارانتی یک ساله برخوردار می باشند .
با توجه به شعار سال مبنی بر »حمایت از کاالی ایرانی« چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
با پیشینه ای که در تولید محصوالت ایرانی داشته ایم، توانسته ایم با به کارگیری 
از مدرن ترین ماشین آالت و صنایع تولیدی کفش، نسبت به تولید محصوالت 
با کیفیت و با دوام اقدام و محصوالت خود را به صورت استاندارد و با قیمت 

مناسب به بازار عرضه کنیم.
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آیا فضا برای سرمایه گذاری در این صنعت فراهم است؟
بله، فرصت سرمایه گذاری در این صنعت فراهم است. ما در تولید کفش های 
نانو در ابتدای کار هستیم و فقط حدود دو سال است که از آغاز فعالیت این 
شرکت در زمینه تولید کفش های نانو می گذرد. اگر به این صنعت توجه ویژه ای 

شود، می توانیم تا حدود 500 نفر در این زمینه اشتغال زایی کنیم.
نظر شما در خصوص نمایشگاه هایی که در حوزه نانو برگزار 

می شود، چیست؟
به اعتقاد بنده، برگزاری چنین نمایشگاه هایی به جوانان کشور امید می دهد که 
بتوانند وارد این عرصه شوند و به موفقیت برسند. هر نمایشگاهی که برگزار 
می شود، حتماً در پشت آن فکرهایی بوده و تالش هایی شده تا نمایشگاه ها را 
به نحو مطلوبی برگزار کنند. مهم ترین دستاورد ما این بود که توانستیم با فناوری 
نانو آشنا شویم و در خصوص تولید کفش های نانو به فعالیت پرداخته و در این 

زمینه اشتغال زایی کنیم.
نوسانات نرخ ارز، شما را با چه مشکاتی مواجه کرده است؟

قطعاً فعالیت ما را در زمینه تولید با مشکالتی مواجه کرده؛ به طوری که 
قیمت مواد اولیه مورد نیاز ما تا سه برابر افزایش داشته است. حرف بنده 
این است که چرا باید مواد اولیه مورد نیاز ما به شکل چشمگیری افزایش 
امید داشته  باید مقاومت کنیم و  قیمت داشته باشد؟ در شرایط کنونی، 
باشیم تا عزیزانی که کاردان هستند، با تدبیر خود، انگیزه تولیدکنندگان را 

صد چندان کنند.
تحریم های احتمالی شما را با چه مشکاتی مواجه خواهد کرد؟

قطعاً تأثیراتی بر روی فعالیت ما خواهد گذاشت؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز 
ما مانند پیو و ایزو، وارداتی هستند. دستگاهی که کفش های آبگریز را تولید 
می کند، توسط جوانان عزیز کشور ما ساخته شده است و در این زمینه هیچ 
نیازی به کشورهای خارجی نداریم. فقط اگر قصد مدرنیزه کردن دستگاه را 
داشته باشیم، باید برخی از محصوالت مورد نیاز خود را با سه برابر قیمت وارد 

کنیم تا بتوانیم محصوالت با کیفیت ارائه دهیم.
جایگاه صنعت کفش با این فناوری جدید در جهان و ایران 

چیست؟
با تالش و پشتکار مهندسان و دانشمندان این طرح، شرکت سپنتا نوین ویرا 
نخستین و تنها تولیدکننده کفش های نانو در خاورمیانه می باشد. ایران  بعد از 
کشورهای بلژیک و انگلیس سومین کشور جهان در تولید کفش با فناوری 

و  شبانه روزی  تالش های  با  مگر  نمی شد؛  محقق  امر  این  است.  پالسما 
تحقیق های پیاپی. از دیگر اهداف ما، ساخت کفش صد درصد مرغوب و با 
دوام طبق استانداردهای جهانی برای مردم عزیز کشورمان است. در ادامه باید 
ذکر کرد که مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به این موضوع اشاره داشته اند که ساخت 
دستگاه صنعتی پالسما دژ برای آبگریز کردن کفش در جهان فقط توسط 
دو شرکت اروپایی انجام گرفته و شرکت کفش سپنتا اولین تولیدکننده این 

محصول در آسیا و خاورمیانه است.
آیا خاصیتی به جز آبگریز بودن در کفش، مورد بررسی قرار 

گرفته است؟
بله، با تحقیق و بررسی های مداوم، به زودی خواص جدیدتری برای صنعت 
کفش در حوزه فناوری نانو محقق می شود. امید است که در زمینه فعالیت خود 

به موفقیت های بیشتری دست یابیم.
آیا برنامه  حمایتی و تشویقی برای این مجموعه در نظر گرفته 

شده است؟
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای ارتقای سطح علمی کشور در زمینه 
فناوری نانو در عرصه های بین المللی و به منظور تقویت انگیزه، فعالیت های 
علمی و تحقیقاتی در این زمینه را مورد حمایت تشویقی قرار می دهد و از آنجا 
که مسأله خرید مواد اولیه مهم ترین چالش پیش روی شرکت سپنتا نوین ویرا 
است، در حال حاضر این انتظار را از نهادهای حمایتی داریم که ما را در تهیه 

مواد اولیه یاری کنند.
آیا صنعت نانو آن طور که باید در کشور شناخته شده است؟

بله عزیزانی هستند که در این زمینه تبلیغ می کنند و هر فردی در حیطه کاری 
خود با فناوری نانو آشنایی دارد و مورد استفاده مردم قرار می گیرد. ما برای 
دست یابی به این فناوری حدود سه سال تحقیقات، آزمایش ها و هزینه های 
زیادی را انجام دادیم. البته ناگفته نماند که کشورهای انگلیس و آمریکا از 
طریق پالسمای سرد، بدون اینکه رنگ، سایز و جنس فرق کند، از این فناوری 
استفاده می کنند.در نهایت، صحبت های خود را با یک شعر به پایان می رسانم:

رونق عمر جهان چند صباحی گذراست
دل اگر می شکند، گل اگر می میرد و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه 

هشدار به تو
زندگی کوچ همین چلچله هاست، به همین زیبایی، به همین کوتاهی

آبگریز بودن، ضد 
لک بودن و آنتی 
باکتریال بودن از 
مهم ترین عواملی 

است که محصوالت 
ما را از محصوالت 

دیگر شرکت ها متمایز 
می کند
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در ابتدا بفرمایید زمینه فعالیت کاری شما و ضرورت انجام 
چنین کاری در کشور چیست؟

شرکت زیست ابزار پژوهان، بیشتر در زمینه ساخت کیت های تشخیصی 
مخدر،  مواد  انواع  مصرف  سوء  هورمون،  انواع  تشخیص  مانند  پزشکی 
باقی مانده سموم در موادغذایی و ... فعالیت می کند. همه این تست ها بر 
اساس آزمایش بر روی نمونه های انسانی می باشد. تست های دیگری هم 
در حوزه فعالیت ما وجود دارند؛ اما به صورت انبوه نیستند. به عنوان مثال، 
 به جهت تامین نیاز تحقیقاتی کشور، ساخت تست های تشخیص ویروس

اچ.آی.وی، هپاتیت و پروتئین تروپونین جهت تشخیص زود هنگام سکته 
قلبی را انجام می دهیم و دو یا سه دسته از این تست ها را به صورت مستقل 
خودمان در داخل کشور توسعه داده ایم. البته که ساخت تعدادی از آن ها به 
صورت بسیار محدود انجام می شود؛ ولی در برنامه ریزی های انجام شده 
قصد داریم که تولید انبوه آن ها را پیش بگیریم. اساس کار این تست ها 
برپایه آنتی بادی خاص متصل شده به نانو ذرات طال علیه آنالیت که به 
دنبال آن هستیم می باشد. به عنوان مثال؛ ما بر روی نانو ذرات طال، آنتی 
بادی حساس به هورمون HCG را وصل می کنیم. تجمع آنتی بادی نشان 
دار شده در حضور آنتی ژن باعث می شود که آن ها به صورت یک خط قرمز 
قابل مشاهده باشند. این شاخصی است که نشان می دهد بارداری اتفاق 
افتاده است یا خیر. در واقع ما آنتی ژن را از طریق اتصالی که به آنتی بادی 
و نانو ذرات می دهیم رصد می کنیم. حدود 5 سال است که در تالش هستیم 
ایده های نوین تشخیصی را به صورت طرح و حتی در قالب پایان نامه های 
دانشجویی در دانشکده فناوری نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت 
زیست ابزارپژوهان توسعه دهیم. در حال حاضر ساالنه نزدیک به دو میلیون 
محصول را به گونه های مختلفی تولید می کنیم و در تالش هستیم که 
زمینه صادرات این محصوالت را فراهم کنیم. افزایش قیمت ارز و باال 
بودن قیمت های جهانی در برابر قیمت داخلی فرصتی است تا ما بتوانیم در 

بازارهای بین المللی حضور پیدا کنیم.
منظور از بازارهای بین المللی در کدام کشورها هستند؟

در  چه  اگر  باشیم.  داشته  تولید  ترکیه  در  که  داده ایم  انجام  تالش هایی 

مديرعامل شرکت زيست ابزار پژوهان:

نانـــو  پــزشکی 
آینده روشنی در ایران دارد

محمد جندقی

از بیماری ها می پردازد. امروزه  يا پیشگیری  نانو به تشخیص، درمان  از فناوری  با استفاده  از پزشکی است که در آن  نانو پزشکی شاخه ای 
با توجه به رشد فزاينده جمعیت، ظهور بیماری های جديد و هزينه های باالی تشخیص و درمان، اين فناوری توانسته گام های مؤثری را در 
ارتقای خدمات در اين صنعت، کاهش هزينه ها و همچنین توسعه صادرات و جلوگیری از واردات اين حوزه بردارد که از آن جمله می توان 
بومی سازی فناوری های روز  با هدف  ابزار پژوهان در مرداد ماه 1389  نوپا اشاره کرد. شرکت زيست  اين حوزه  به جذب سرمايه گذاران در 
دنیا در تولید و تجاری سازی فرآورده های تشخیص پزشکی، تأسیس و فعالیت خود را جهت تامین بخشی از نیاز آزمايشگاه های تشخیص 
با ايشان درباره زمینه فعالیتشان پرسش هايی  با دکتر رضا فريدی، مدير عامل اين شرکت به گفت وگو نشستیم و  پزشکی کشور آغاز کرد. 

را مطرح کرديم که در ادامه می خوانید.

ترکیه تولیدکنندگانی وجود دارند که در این زمینه فعال هستند. به عالوه 
با دانشگاه های مختلف عراق همکاری هایی داریم. درخواست هایی هم از 
سوی تجار افغان داشته ایم. هفته پیش بنده با مقامات حوزه نانو کشور 
این کشورها  ارائه کردم.  آنها  به  را  مالزی مالقاتی داشتم و محصوالت 

از جمله مقاصد بالقوه صادرات ما هستند.
تولیدات شما چه نقطه عطفی را ایجاد کرده اند؟ آیا در این 

حوزه به خودکفایی رسیده ایم؟
این است که شرکت های دیگر هم در داخل کشور هستند که  واقعیت 
شرکت ها  از  بعضی  در  تولید  دارند.  مختلف  سطوح  در  مشابه  تولیدات 
به صورت SKD است؛ اما تفاوت عمده این است که ما تمام فرآیندهای 
تولید ازجمله سنتز نانو ذرات و بهینه سازی آن را خودمان انجام می دهیم. 
مادامی که تمامی فرآیند تولید در داخل انجام شود، طبیعتاً در هزینه تمام شده 
صرفه جویی خواهد شد که موجب رقابتی شدن فروش محصوالت می شود. 
مضاف بر اینکه، این کار وابستگی ما را به شرکت های تأمین کننده مواد اولیه 
که غالباً خارجی هستند کمتر می کند. در دنیا شاید حدود صد نوع بیماری، 
هورمون و بیو ماکر )نشانگرهای زیستی( را از طریق این تست ها شناسایی 
می کنند و شما می توانید بسیاری از آن ها را با این تست ها در عرض چند 
دقیقه تشخیص دهید. قطعاً در آینده این موضوع بیشتر فراگیر خواهد شد که 
وقتی به یک پزشک مراجعه می کنید، به جای اینکه شما را برای تشخیص 
بیماری به آزمایشگاه ارجاع دهند، با روش های سریع تشخیص، وضعیت 
اساس  بر  از تست ها  بعضی  میان  این  بررسی کنند. حال در  را  سالمت 
خون گیری هستند، مانند آزمایش گلوکز که مقدار آن را مشخص می کند. 
حتی احتمال اینکه شخص در آینده مستعد عارضه قلبی و مغزی باشد را 
هم می تواند گزارش کند؛ بنابراین این صنعت می تواند آینده روشن و قابل 
توسعه ای در کشور داشته باشد. فرهنگ استفاده از این تست ها عمر طوالنی 

در کشور ندارد؛ ولی مطمئناً رشد سریع خواهد داشت.
چه برنامه توسعه ای برای آینده دارید؟

همان طور که عرض کردم ما تنوع محصول محدودی داریم و تعدادی از 
این تست ها را در داخل کشور تولید می کنیم. قصد داریم که تولید تست های 

صادرات این نوع 
محصوالت و رقابت با 

کشورهایی مانند چین، 
هند، ترکیه و ... که 
سابقه چندین ساله 
در این زمینه داشته 

و تمام زیرساخت های 
کشورشان برای کمک 

به تولید صادرات 
شکل گرفته است و 

حجم تولید بسیار باالی 
آن ها منجر به کاهش 
هزینه ها می شود، کار 

راحتی نخواهد بود
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دیگری را در کشور داشته باشیم. به عنوان مثال، ما تست تشخیص سریع 
تروپونین را نداریم و قرار است که در آینده نزدیک تولید این گونه محصوالت 
را در کشور داشته باشیم؛ چراکه بازار گسترده ای هم دارد. در نظر بگیرید 
شاید تا چند سال گذشته تست تشخیص بارداری در دسترس عموم نبود 
ولی در حال حاضر 100 میلیون تست تشخیص بارداری ساالنه در کشور 
مصرف می شود که آمار قابل توجهی است. طرح های توسعه ای ما در وهله 
اول در جهت افزایش حجم تولید تست های موجود است و دوم، طرح توسعه 

و برخورداری کامل از نمونه هایی است که تولید داخل ندارد.
آیا زمینه سرمایه گذاری در حوزه کاری شما فراهم است؟

بله. ما اتفاقاً با سرمایه گذاران مختلف گفت وگو کرده ایم. باوجود نوسانات نرخ 
دالر و عدم ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری در این زمینه ها شاید ریسک به 
نظر برسد؛ اما در میان مدت و بلندمدت، سرمایه گذاری در این بخش اقبال 

بهتری نسبت به دیگر زمینه ها خواهد داشت.
آیا مسئوالن نگاهی حمایتی دارند؟

خیر، حمایتی وجود نداشته است. شاید به این دلیل که ما هم به دنبال آن 
نبوده ایم. یک سری حمایت ها در قالب وام صورت گرفته ولی قابل توجه 
نبوده است. این حمایت ها به یک تحقیق و توسعه قدرتمند نیاز دارد. شما 
برای انجام یک تست، نیاز به یک آنتی بادی دارید که قیمت آن بسیار باال 
است. متأسفانه حمایتی هم اگر وجود داشته باشد در قالب تسهیالت است 
و تسهیالت شاید تنها برای کاالیی که در بازار موجود است کارایی داشته 

باشد.
چه رقبایی در داخل و خارج دارید؟ جایگاه شما در برابر آن ها 

چگونه است؟
سازوکار اکثر شرکت های رقیب همان طور که عرض کردم به این صورت 
است که یا وارد کننده اند یا مونتاژ می کنند؛ ولی شرایط متفاوت است. یک 
شرکت ممکن است مالیات کمتری پرداخت کند و دیگری بیمه کمتری 
که درمجموع موجب پایین بودن بهای تمام شده تولید و به وجود آمدن 
فضای رقابتی فروش خواهد شد. اصلی ترین رقبای خارجی ما از کشور چین 
هستند، البته این را بگویم که ممنوعیت واردات درباره این اقالم لحاظ شده 
است. متأسفانه رقابت نادرست بین شرکت های تولیدکننده و مدل پخش 
محصوالت در ایران بیشترین ضربه را به کیفیت محصوالت وارد کرده 
است. در نظر داشته باشید که محصول باکیفیت بهتر در رقابت فروش به 
دلیل چند درصد گران تر بودن، بازنده قیمت می شود و برخی تولیدکنندگان 
نیز جهت دوام در بازار مجبور به کاهش قیمت تمام شده تا حد قیمت رقبا 

می شوند.
آیا نوسانات نرخ ارز شما را دچار مشکل کرده است؟

بله، این نوسانات ورود به بازارهای رقابتی را برای ما سخت کرده است؛ 
مخصوصاً وقتی ما در مقیاس پایین به تولید می پردازیم. فرض کنید شما 
۲0 درصد حاشیه سود دارید. در این شرایط اگر تولید یک میلیون قطعه آن 
را به 6 میلیون تبدیل کنید، سود کلی به رقم قابل توجهی تبدیل می شود 
که آن هم مستلزم وجود منابع و سرمایه در گردش است. سرمایه در گردش 
ازاین جهت حائز اهمیت است که بیشتر مشتری ها، داروخانه ها هستند که 
چک های چندماهه ارائه می دهند. چک هایی داریم که مبلغ آن ها مربوط به 
قبل از باال رفتن سرسام آور نرخ ارز است و ممکن است با قیمتی که برای 
تولید محصول در حال حاضر می پردازیم، اختالف زیادی داشته باشد. قیمت 
همه مواد اولیه به شدت افزایش یافته است و خرید آن ها نیز به صورت نقدی 
انجام می شود. این موضوع نیازمند سرمایه در گردش بیشتر است و هم زمان 
حاشیه سود شرکت ها را کاهش داده است. شرکت ها در وضعیت اقتصادی 
فعلی کشور مجبور به کاهش هزینه ها هستند که می تواند منجر به کاهش 

کیفیت و درنهایت کاهش اعتماد مشتری به تست های داخلی شود. متأسفانه 
یکی از مشکالت دیگر در این زمینه این است که مشتریان برای جنس 
خارجی حاضر به پرداخت هزینه چند برابری می شوند؛ ولی برای اجناس 

باکیفیت داخلی، افزایش ۲0 درصدی قیمت را پذیرا نمی شوند.
فکر می کنید با صادرات تا چه میزان می توانید برای کشور 

ارزآوری داشته باشید؟
با توجه به قیمت دالر، صادرات می تواند راهگشای شرکت های داخلی باشد 
به شرطی که زیرساخت های الزم توسط دولت مهیا شود. صادرات این نوع 
محصوالت و رقابت با کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و ... که سابقه 
چندین ساله در این زمینه داشته و تمام زیرساخت های کشورشان برای 
کمک به تولید صادرات شکل گرفته است و حجم تولید بسیار باالی آن ها 
منجر به کاهش هزینه ها می شود، کار راحتی نخواهد بود و باید اتفاقات 
مثبت زیادی در کشور جهت کمک به صادرات شکل بگیرد. درهرصورت 
کشورهای همسایه ازجمله عراق بازار حدود چند صدمیلیونی تست در سال 
را دارد که اگر ما بتوانیم 10 درصد آن را به دست آوریم به رقم قابل توجهی 

خواهیم رسید.
آیا نمایشگاه نانو تاکنون توانسته دستاوردی داشته باشد؟

قطعاً. ما از اولین مهروموم ها در نمایشگاه نانو شرکت داشته ایم و مشتریانی 
از آنجا به ما مراجعه کرده اند.

سخن آخر...
تولیدکننده بودن کار دشواری است به این جهت که هم با نیروهای انسانی 
سروکار دارید و هم باید از فضای تولید، سرمایه در گردش، دانش فنی و ... 
آسیب پذیری  فعلی،  شرایط  در  متأسفانه  باشید.  داشته  کافی  اطالعات 
تولیدکنندگان باال است و نیاز به حمایت سرمایه گذاران و صندوق ها دارند. 
بااین همه، اگر ما بتوانیم این فناوری های پایه را نگه داریم، می توانیم انواع و 
هستیم  امیدوار  باشیم.  داشته  آن  همراه  به  را  دیگر  فناوری های  اقسام 
صندوق ها که بخشی از آن ها دولتی هستند بتوانند با پرداخت وام به گردش 

این چرخه کمک کنند.

متأسفانه رقابت 
نادرست بین 

شرکت های تولیدکننده 
و مدل پخش 

محصوالت در ایران 
بیشترین ضربه را به 

کیفیت محصوالت وارد 
کرده است
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در ابتدا مختصری از فعالیت های خود بفرمایید؟
شرکت آزاد فیلتر، تنها شرکت دانش بنیان فعال در زمینه تولید فیلترهای 
صنعتی است که با توجه به تکنولوژی نانویی که در مجموعه پیاده سازی 
شده و تولیدات را در بر می گیرد، توانسته بدون نیاز به دانش فنی خارجی، 
به اهداف قابل توجهی در رشد و ارتقای کیفی و کمی محصوالت دست پیدا 
کند. معمواًل صنایع کشور در سطوح کالنی مانند خودروسازی، پتروشیمی، 
پاالیشگاهی و نیروگاهی، غیربومی و وابسته هستند؛ اما شرکت های فعال 
در حوزه نانو با عنوان دانش بنیان، توانسته اند با دست یابی به این فناوری، 
آن را در ابعاد مختلف که قباًل در کشور وجود نداشته و در اختیار معدود 
کشورهای غربی بوده را به تولید صنعتی برسانند تا شاهد تأثیر شگرف آن در 
عرصه های مختلف از جمله افزایش کیفیت فیلتراسیون در نیروگاه ها، شرکت 
ملی گاز، پتروشیمی ها، جلوگیری از خروج ارز، توانمندسازی و بومی سازی این 

تکنولوژی باشیم.
برابر محصوالت دیگر  را در  چه وجه تمایزی تولیدات شما 

برجسته می کند؟
ایران دارای تنوع آب و هوایی است. مناطق سردسیر و گرمسیر، آب و هوای 
مرطوب شمالی و جنوبی کنار دریا، همگی در حوزه فیلترسازی نقش خاصی 
ایفا می کنند. آلودگی های هوایی به چند بخش تقسیم می شوند؛ بخشی از 
آلودگی مربوط به ذرات معلقی است که در هوا وجود دارد. بخش دیگر شامل 
آالینده های خطرناک موجود در جو، مانند نمک موجود در بخارات منطقه 
ماهشهر است که از خلیج فارس و دریای منطقه ایجاد می شود. هر صنعتی در 
هر منطقه ای باید از ورود آلودگی حاصل از فعالیت های خود به منطقه جلوگیری 
کند. خصیصه ای که محصول ما را نسبت به سایر محصوالت برجسته می کند 
این است که تولیدات ما در همه مناطق کاربرد دارد. این موضوع را از این جهت 
عرض می کنم که در گذشته پیش آمده تا شرکت های خارجی محصولی در 
اختیار ما قرار دهند که فقط در مناطق خاص، مانند نواحی مرکزی کشور 
کارایی خود را نشان می داده است؛ ولی در نواحی جنوبی خیر. همین امر 
باعث می شده تا شرکت ها مجبور شوند برای منطقه ای خاص محصول جدید 
سفارش دهند. با چنین تجارب ناخوشایندی، مصرف کنندگان اکنون سعی 
می کنند با یک آگاهی ضمنی خرید کنند؛ ضمن این که تولیدکنندگان داخلی، 
دانش خود را به مصرف کننده هم انتقال می دهند. آگاهی آن ها، منوط به انتقال 
دانش از سوی تولیدکننده خارجی نیست؛ لذا مصرف کننده به نوعی نسبت به 
محصولی که خریداری می کند، اطالعاتی دریافت خواهد کرد و این اطالعات 
به رفع اشکاالت به دلیل وجود متغیرها در پروسه تولید کمک می کند. ما 
محصول را با توجه به حذف مؤلفه های آالینده درخواست شده می سازیم. این 
کار یک قدم از مهندسی معکوس و ساخت کپی یک محصول از روی یک 
محصول دیگر بدون توجه به نیاز واقعی جلوتر است. با توجه به شرایط استفاده 
و قدرت عملکرد فیلتر، آن را تولید و فاکتورهای مورد درخواست مشتری را 
در ساخت اعمال می کنیم. تقدیرنامه هایی هم از نیروگاه های کشور همچون 
نیروگاه رجایی دریافت کرده ایم. استفاده نیروگاه ها از سوخت مایع آن ها را 
مجبور به تعویض فیلتر می کرد. برای این کار نیروگاه باید توربین را خاموش 
کند که متعاقباً هزینه زیادی در بر خواهد داشت. خرید فیلتر جدید هم مشمول 

مديرعامل شرکت آزاد فیلتر تأکید کرد

 توسعه صنعت نـــانو 
در گروی حمایت  هدفمند  دولت

عباس فغانی )معارف(

فعالیت های صنعتی در کشور طی سال های گذشته گسترش مثال زدنی داشته است؛ اما برآوردها نشان می دهد که هزينه واردات مواد اولیه مورد 
نیاز تولیدکنندگان روز به روز بیشتر شده است. در اين میان شرکت های تولیدات نانويی با ايجاد فناوری و کاربرد آن در چرخه صنعت، موجب 
کاهش قیمت تمام شده و بهینه سازی کیفیت شده اند. شرکت آزاد فیلتر، يکی از اين شرکت ها است که در سال 1373 تأسیس شده و در زمینه 
تولید انواع فیلترهای صنعتی، نفت، پتروشیمی و گاز فعالیت دارد. در گفت وگو با پرويز ايمان زاده، مديرعامل اين شرکت به بررسی چالش ها و 

فرصت های پیش روی شرکت های فعال در حوزه نانو پرداختیم که در ادامه می خوانید.
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هزینه هایی می شود و قطعاً تداوم و توسعه آن در آینده، به ما در زمینه صادرات 
و حرکت به سمت الگوهای انحصاری و بهره برداری بهتر از ارزش افزوده 

ایجاد شده کمک خواهد کرد.
برنامه توسعه ای شما تا پایان سال چیست؟

بخش های  شامل  که  داشتیم  جامعی  توسعه  و  طرح   97 سال  برای  ما 
سخت افزاری، ایجاد سالن های جدید، توسعه در زمینه نانوتکنولوژی و افزایش 
ظرفیت تولید بود؛ اما با نوسانات ارزی که در چندماه گذشته رخ داد، نه تنها این 

برنامه حرکت رو به جلویی نداشت؛ بلکه باعث تعدیل نیرو هم شد.
اینکه یک شرکت داخلی بتواند در زمینه فیلتر، دانش بنیان باشد و فناوری 

ایجاد کند، نیازمند زمان است تا بخش تحقیقاتی 
را  مشتری  نیاز  و  بخش صنعتی  به  تبدیل  را 
تبدیل به تولید انبوه کند. بنده فکر می کنم که 
ما توانسته ایم به این مرحله برسیم. سال گذشته 
کار خود را با یک شرکت استرالیایی شروع و فیلتر 
مربوط به پروژه های آن شرکت را تأمین کردیم. 
هنوز هم عالقه مند هستیم که صادرات داشته 
باشیم؛ اما برای صادرات، تنها عالقه مندی واحد 
بسترهای دیگری  بلکه  نیست؛  صنعتی کافی 
واحد  یک  وقتی  معمواًل  شود.  فراهم  باید  نیز 
صنعتی می خواهد صادرات انجام دهد، در انتقال 
و وصول مسایل مالی دخالتی ندارد. تبادل مالی 
بر عهده بانک فروشنده و خریدار است. متأسفانه 
زمینه های مالی برای کشور ما فراهم نبوده است. 

در عرصه رقابت، نمایشگاه های بسیار معتبری مانند فیلتک filtech وجود 
دارند که استفاده از این نمایشگاه ها و حمایت های عملیاتی در مسیر درست، 
نه فقط به منظور برگزاری نمایشگاه صرفاً ایرانی در کشور دیگر؛ بلکه به معنای 
حضور یا مشارکت در برگزاری نمایشگاه معتبر به عنوان بستری برای ارتقای 
تولید و صادرات بسیار مهم است. فقدان زیرساخت ها و برنامه های بلندمدت 
به همراه  نوسانات ارزی در ایران از دیگر دالیلی می باشد که صادرات در این 

حوزه را تضعیف کرده است.
جایگاه نانو در کشور چگونه است؟ آیا دولت به آن نگاه مثبتی 

دارد؟
در دنیا پیشرفت های صنعتی به طور روزانه اتفاق می افتد. تکنولوژی نانو هم 
در بخش صنعت فیلتراسیون جایگاه ویژه ای دارد. افزایش عمر، کیفیت فیلتر، 
خواص آنتی باکتریال، غبار گریزی، آب گریزی و ... فاکتورهایی هستند که در 
تولید، مزیت محسوب می شوند؛ بنابراین مهم است که در توانمندی صنعتی 
به روز باشیم. واقعیت این است که ما صنعت کاران تعریف متفاوتی از حمایت 
داریم. بعضی حمایت را در دریافت وام های کالن می بینند که معمواًل در 
صنعت هزینه نمی شود و برخی دیگر آن را در معافیت های مالیاتی و ... 
می بینند. به عقیده بنده، حمایت باید به صورتی باشد که هیچ گونه نقدینگی 
به صورت مستقیم یا با رعایت تشریفات در اختیار صنعت کار قرار نگیرد. اگر 
قرار است که حمایتی انجام شود، بهتر است در زمینه نوسازی صنعت، ارتقای 
صنایع دانش بنیان در عرصه تولید، تضمین کیفیت و ترغیب صنعت کار در 
تقویت زیرساخت ها نظیر برندسازی، به روزرسانی و استفاده قدرتمند از فضای 
مجازی و ابزارهای موجود در این بخش و حمایت های واقعی صورت گیرد 
تا تولیدکننده احساس خوبی از تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد. با قاطعیت 
اعالم می کنم که این احساس در اکثر تولیدکنندگان وجود ندارد. قطعاً اعمال 
معافیت های مالیاتی، بیمه ای و ... در شرایط ویژه به صورت کوتاه مدت و 
بلندمدت که مبتنی بر مطالعات اصولی باشد، می تواند راهی برای گریز از 

دارد.  را الزم  نیز چنین حمایت هایی  فعلی صنعت  باشد و فضای  بحران 
معافیت ها باعث می شود تا واحد تولیدی بتواند ضربه ای که در بخش های 
دیگر می خورد را مدیریت کند. دولت می تواند بسترهای الزم برای صادرات 
به کشورهای اطراف فراهم کند. سیستم اختصاص ارزی که دولت ارائه داد، 
بعدها تبدیل به معضل و سبب رانت خواری شد؛ در حالی که دولت می توانست 
با حضور صنعت کاران جلسات هم اندیشی برگزار کند و در مورد اختصاص 
ارز و همچنین تحریم ها نظرات تولیدکنندگان را هم جویا شود. واقعیت این 
است که ما از ارگان های دولتی بیشتر دست اندازی دیده ایم تا حمایت و اگر 
عالقه مندی، اراده فردی و تدبیر اندیشی هیأت مدیره ما نبود، این واحد تاکنون 

تعطیل شده بود.
عمده تولیدات شما برای پاسخ به نیاز 
اختصاص  صادرات  به   یا  است  داخل 

می یابد؟
فاز نخست تولید ما، تأمین نیاز داخل است. یکی از 
اهداف شرکت در سال 97 شروع صادرات و حضور 
در بازارهای خارجی بود؛ ولی با این شرایط اصاًل 
نمی توان کاری انجام داد. حتی فاز نخست خرید 
شرکت استرالیایی با واسطه گری و کمک صراف ها 
انجام شد. در فاز دوم خرید، باز هم باید از یک 
شرکت واسطه استفاده می شد. در واقع این موضوع 
نشان می دهد که با وجود محدودیت ها ما با دست 
اماراتی،  واسطه  شرکت های  جیب  به  خودمان 
ترکیه ای و ... پول می ریزیم. ضعیف بودن سازوکار، 
صادرات را دچار مشکل می کند. از طرفی نمی شود به خریدار توضیحات 
عجیب و غریبی ارائه داد و او را مجاب کرد تا از شرکت دیگری برای تبادالت 
مالی استفاده کنیم. چنین مشکالتی موجب می شود که صادرات آن چنانی 
نداشته و دارای برند خاصی در بازارهای خارجی نباشیم. بیشتر کاالهای ایرانی 

به لحاظ برندینگ جایگاهی ندارند.
آیا فضا برای سرمایه گذاری در این صنعت فراهم است؟

 با شرایط فعلی چنین کاری میسر نیست. ما نزدیک به 40 نفر نیرو را تعدیل 
کرده و نگران آینده واحد صنعتی خود هستیم.

ستاد ویژه توسعه فناوري نانو تاکنون چه حمایتی داشته است؟
با توجه به شرایط سختی که داریم، ستاد نانو یکی از روزنه های امید است و 

هر کاری که از دستشان بر می آید، انجام می دهند.
با مجموعه »نانو مقیاس« هم گویا همکاری هایی دارید و از 

آن ها دستگاه هایی هم خریداری کرده اید؟
مجموعه  اما  بودیم؛  خارجی  بازارهای  نیازمند  اولیه،  مواد  تأمین  برای  ما 
نانومقیاس با تولید دستگاه و ایجاد فناوری، نیاز ما به واردات را رفع کرد. یکی 
از ویژگی های این شرکت، ارائه خدمات پس از فروش است. سال گذشته 
درصدد بودیم که دستگاه هایی را از این شرکت خریداری و خطوط تولید 

دیگری بازگشایی کنیم؛ اما با توجه به رکود به وجود آمده، این اتفاق نیفتاد.
مانده،  دور  ما  توجه  از  می کنید  فکر  که  هست  نکته ای  اگر 

بفرمایید؟
شرایط فعلی موجود در جامعه، بحرانی است و نگرانی زیادی وجود دارد. 
نمی توان از دولت مردان خواست به کشوری همچون آمریکا که به تعهدات 
خود پایبند نبوده، اعتماد کنند؛ ولی فکر می کنم اگر مسئوالن نگاه خود را به 
صنعت کاران معطوف کرده و به آن ها اعتماد و با آن ها همفکری کنند، به 
راحتی بتوان از شرایط بحرانی فعلی عبور کرد. در نهایت، امیدوارم امید و 

اشتغال به کشور بازگردد.

سیستم اختصاص 
ارزی که دولت ارائه 

داد، بعدها تبدیل 
به معضل و سبب 
رانت خواری شد؛ 

در حالی که دولت 
می توانست با حضور 
صنعت کاران جلسات 

هم اندیشی برگزار کند 
و در مورد اختصاص 

ارز و همچنین 
تحریم ها نظرات 

تولیدکنندگان را هم 
جویا شود

آگاهی تولیدکنندگان داخلی 
منوط به انتقال دانش از سوی 
تولیدکننده خارجی نیست؛ لذا 
مصرف کننده به نوعی نسبت به 
محصولی که خریداری می کند 
اطالعاتی دریافت خواهد کرد و 
این اطالعات به رفع اشکاالت به 
دلیل وجود متغیرها در پروسه 

تولید کمک می کند
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شرکت فناوران نانو مقیاس در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
الکتروریسی به معنای ریسندگی با کمک الکتریسیته است. این روش در واقع 
تکنیکی است که در آن به محلول پلیمری، ولتاژ باالیی اعمال و محلول 
تحت تأثیر آن به سمت بار مخالف خود شتاب می گیرد و به دلیل اینکه دارای 
خاصیت ارتجاعی است، حرکت سریع باعث نازک شدن محلول شده و تبدیل 
به نانو الیاف می شود. سطح ویژه این الیاف در مقایسه با الیاف معمولی بسیار 
باال است و همین امر باعث بروز خاصیت های متفاوت در آن ها می شود. مثال 

در گفت وگو با مديرعامل شرکت فناوران نانو مقیاس مطرح شد

فضای کسب و کار در ایران 
متأثر از محدودیت های مالی و سلیقه ای

مهدیه شهسواری

نانو، فناوری نوپايی است که بخش های گسترده ای را پوشش می دهد و صنايع داخلی ايران با وجود محدوديت ها از آن بی بهره نمانده اند. موضوع اصلی 
آن نیز مهار ماده يا دستگاه هايی در ابعاد کمتر از يک میکرومتر، معموالً حدود 1 تا 100 نانومتر است. وجه منحصربه فرد فناوری نانو، داشتن عناصری به 
نام نانومواد و نانوساختار است. در واقع فناوری نانو فهم و به کارگیری خواص جديدی از مواد و سیستم هايی در اين ابعاد است که اثرات فیزيکی جديدی 
عمدتاً متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک از خود نشان می دهند. در اين خصوص با نادر نادری، مديرعامل شرکت فناوران نانو مقیاس به 
گفت وگو نشستیم. اين شرکت در سال 1383 به منظور تولید فیلترهايی در صنعت خودرو با تکنیک الکتروريسی تأسیس شد و تقريباً از سال 86 به 
صورت فعال کار خود را آغاز و اقدام به ساخت دستگاه های کوچک کرد و سپس به ساخت دستگاه های نیمه صنعتی و صنعتی الکتروريسی روی آورد. 
نادری معتقد است که فناوری نانو در کشور از آن دست فناوری های معدودی است که با اقبال مواجه شده؛ اما همچنان نیاز به حمايت مالی دارد. مشروح 

اين مصاحبه را از نظر می گذرانید.

اگر قطر الیاف توری یک پنجره بزرگ در حد سانتی متر باشد، نمی تواند کارایی 
اصلی خود را داشته باشد، در حالی که یک توری الیاف با قطر ریز می تواند 
جلوی نفوذ حشرات را بگیرد؛ بدون آنکه مانع جریان هوا یا عبور نور شود. الیاف 
نانو طبق تعریف ایزو، الیافی با قطر زیر 100 نانومتر است. برای درک بهتر نانو 
الیاف در نظر بگیرید؛ تار موی انسان که قطر آن حدود 70 میکرومتر است، 
می تواند تا بیش از 100 هزار نانو الیاف را در خود جای دهد. الیاف نانو با توجه 
به خواص آن ها، در زمینه های مختلف صنعتی، پزشکی، انرژی، صنایع دفاعی، 

خودرو، ساختمان و محیط زیست استفاده می شود.
از میان این طیف از کاربردها، تمرکز شرکت ما بیشتر در حوزه فیلترهای هوا 
بوده است. در ابتدای کار در زمینه تولید فیلتر هوای خودروهای سبک فعالیت 
داشتیم. با ورود به بازار، متوجه شدیم که این بازار چندان جذاب نیست و قیمت 
تمام شده در بازار بسیار مهم است و هر فیلتری با هر کیفیتی تولید و عرضه 
می شود. تصمیم گرفتیم تا تمرکز خود را در زمینه تولید فیلترهای نیروگاهی 
معطوف کنیم و دلیل آن هم این بود که فیلترهای نیروگاهی استانداردهای 
اجباری داشتند. نیروگاه ها با اعداد و ارقام بزرگی درگیر بودند و کیفیت فیلتر 
مهم ترین عامل انتخاب آن بود. اگر بتوان حتی چند دهم درصد راندمان 
نیروگاه را افزایش داد، عدد بسیار بزرگی صرفه جویی خواهد شد و نیروگاه 
حتی اگر چند ساعت در سال کمتر درگیر تعویض فیلترها باشد، می تواند رقم 
کالنی را حفظ کند؛ به همین دلیل در نیروگاه ها از فیلترهای بسیار با کیفیت 
و با استانداردهای خاص استفاده می کنند. تولید فیلترهای نانو نیروگاهی و اخذ 
استانداردهای آن تقریباً دو سال به طول انجامید. ما با کمک چند شرکت 
فیلترساز به تعدادی بازار هدف دسترسی پیدا کردیم. اکنون فیلترهای نانوی 
ساخت ایران را به راحتی استفاده می کنند و حتی در مناقصه ها درخواست 
فیلتر نانویی دارند و بیشتر نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور به راحتی از 
آن ها بهره  می برند. پس از موفقیت در زمینه فیلتر، با توجه به اینکه کارایی 
اکثر ماسک های موجود در بازار برای ذرات زیر میکرون کمتر از 50 درصد 
بود، پروژه ای جهت افزایش کارایی ماسک های تنفسی با استفاده از نانو الیاف 
تعریف کردیم که خوشبختانه این پروژه نیز منجر به تجاری سازی تولید این 

نوع ماسک ها شد.
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آیا محصوالت شما صادر هم می شوند؟
تولیدات ما شامل طیف کاملی از دستگاه های الکتروریسی از زیرسیستم هایی 
مانند منابع تغذیه ولتاژ باال و پمپ سرنگ تا انواع دستگاه های آزمایشگاهی 
الکتروریسی با مقیاس های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی است. تاکنون 
شاید نزدیک به ۲00 دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی که بیشتر مراکز 
پژوهشی و دانشگاه ها خریدار آن ها هستند را به این مراکز فروخته ایم که در 
بیش از ۲50 مقاله ISI به آن ها ارجاع داده شده است. این موضوع نشان دهنده 
کارایی این دستگاه ها در حوزه پژوهش می باشد. نخستین صادرات ما در 
سال 1۳89 با فروش یکی از دستگاه های الکتروریسی آزمایشگاهی به کشور 

مالزی انجام شد. دستگاه های ما تا سال 1۳9۲ 
چندان جا نیفتاده بودند و تنها فروش محدود و 
موردی به مالزی داشتیم؛ اما با افزایش کیفیت و 
خدمات پس از فروشی که ارائه  دادیم، به مرور 
زمان، شناخت مشتریان از محصوالت ما بیشتر 
و بهتر شد. بعدها دستگاه های آزمایشگاهی را 
به کشورهای نیجریه، پاکستان، کوبا، عراق و 
تاکنون سه  آن  بر  کردیم. عالوه  ارسال  چین 
به مالزی و یک دستگاه  نیمه صنعتی  دستگاه 
به کشور چین صادر کرده ایم و قرارداد فروش 
یک دستگاه دیگر به مالزی نیز امضا شده است. 
مهم ترین بخش صادراتی شرکت فناوران نانو 
مقیاس، دستگاه های صنعتی یا به عبارتی خط 
تولید صنعتی نانو الیاف برای کاربردهای فیلتر یا 
ماسک تنفسی است. اولین صادرات ما در این 

حوزه در سال 1۳95 به کشور کره جنوبی انجام شد و پس از آن طی سال های 
96 و 97 تعداد پنج خط تولید را در کشور چین مستقر کردیم.

تولیدات شما چه وجه تمایزی نسبت به محصوالت خارجی و 
داخلی دارد؟

دستگاه هایی که تولید می کنیم، کم و بیش دارای نمونه مشابه در داخل یا 
خارج هستند؛ با این تفاوت که سبد محصوالت ما بسیار کامل تر از بسیاری از 
تولیدکنندگان است. همان طور که گفته شد؛ ما طیف کاملی از دستگاه هایی 
با مقیاس های کوچک تا بزرگ را با مکانیسم های مختلف الکتروریسی نازلی، 
بدون نازل و دمشی)بادی( تولید می کنیم،  عالوه بر آن تیم تحقیق و توسعه 
شرکت ما در زمینه توسعه کاربردهای مبتنی بر نانو الیاف بسیار فعال است. 
این موضوع باعث می شود، ما برای مشتریان خود پیشنهادهای مشخصی در 
زمینه ارتقای کارایی محصوالت کنونی آن ها حتی تا مرحله اخذ استانداردها 
داشته باشیم. در نظر داشته باشید؛ یک شرکت تولید فیلتر یا ماسک با اضافه 
کردن دستگاه صنعتی ما بدون اینکه نیاز به تغییرات زیادی در خط تولید خود 
داشته باشد، می تواند کیفیت محصول نهایی خود را تا حد زیادی ارتقاء داده 
و به استاندارهای باالتری برساند؛ ضمن اینکه قیمت تمام شده محصوالت 
تولیدی ما بسیار پایین تر از محصوالت مشابه خارجی است که این مورد نیز 
تأثیر زیادی در انتخاب دستگاه ما از میان دستگاه های رقبا داشته است. عالوه 
بر آن، ما هزینه نسبتاً زیادی در بخش تحقیق و توسعه، استقرار استانداردها، 
ثبت اختراع و خدمات پس از فروش انجام می دهیم که باعث شده تا آمادگی 

بیشتری برای صادرات داشته باشیم.
محصوالت شما تا چه میزان برای کشور ارزآوری داشته است؟

در چند سال گذشته نزدیک به دو میلیون دالر ارزآوری داشته ایم؛ ضمن 
اینکه با فروش این دستگاه ها در کشور بیش از این ارقام از خروج ارز از 
کشور جلوگیری شده است. شاید این ارقام برای شرکت های بزرگ چندان 

قابل توجه نباشد؛ ولی برای شرکت های دانش بنیان رقم بزرگی است. در نظر 
داشته باشید که قرار است، ارزآوری توسط صادرات دستگاهی با فناوری باال به 
وجود آید که تجربه مشابه بسیار کمی در کشور برای آن وجود دارد. مشتریان 
خارجی عادت چندانی به خرید محصوالت دانش بنیان از ایران ندارند و کشور 
ما را بیشتر با محصوالت مرتبط با نفت، فوالد، محصوالت معدنی و کشاورزی 
می شناسند. به همین دلیل موفقیت در صادرات این محصوالت نیاز به تالش 
مضاعف دارد تا اعتماد مشتریان خارجی جلب شود؛ ولی موفقیت در آن 
می تواند نویددهنده یک آینده بهتر برای کشور باشد. بازاریابی، سختی خود را 
دارد؛ به همین دلیل دفاتری که در خارج از کشور داریم، به این موضوع کمک 
می کنند. ناگفته نماند که در مالزی یک شرکت 
داریم. در چین، اندونزی و ترکیه نیز سه دفتر توسط 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس شده که تأثیر 
زیادی در بازاریابی محصوالت مرتبط با نانو و ایجاد 

اعتماد مشتریان داشته است.
صنعت  این  در  شما  رقبای  مهم ترین 

کدام کشورها هستند؟
جمهوری چک به نوعی پیش قراول فعالیت در این 
زمینه است و کشورهای دیگر مانند آمریکا، ژاپن، 
کره جنوبی، چین، ترکیه و اسپانیا شرکت های فعالی 
در این زمینه دارند. با افتخار کشور ما نیز در این 
لیست حضور دارد و ما یکی از شرکت های مطرح 
دنیا در این زمینه هستیم و از نظر تنوع محصول و 
تولید دستگاه های صنعتی در بین چند شرکت اول 
دنیا قرار داریم. اکثر این شرکت ها تنها در زمینه 
تولید بخشی از تجهیزات فعال هستند و زیرسیستم های خود را تولید نمی کنند؛ 
در حالی که ما با وجود محدودیت ها، صفر تا صد محصوالت را خودمان تولید 
می کنیم. خارجی ها می گویند؛ هر فناوری که در دنیا وجود دارد، در اختیار ما 
نیز است و به راحتی به آن دسترسی دارند؛ ولی در ایران این گونه نیست و 
اگر یک دستگاه کوچک را سفارش دهیم، مشخص نیست که چه زمانی به 
دست ما می رسد؛ به همین دلیل روی تولید زیرسیستم ها هم تمرکز کردیم. 
در هر صورت رقابت با شرکت های مطرح خارجی منجر به ارتقای توانمندی 
ما شده است. با این حال، فضای کسب وکار در ایران دارای محدودیت های 
خاصی است که سرعت رشد ما را کند می کند. به عنوان مثال، به دلیل فقدان 
برخی تجهیزات تست در ایران، عالوه بر تحمیل هزینه های زیاد برای تست 
در خارج از کشور، دسترسی به نتایج با وقفه چندماهه مواجه می شود؛ به همین 
دلیل تالش ما تجهیز شرکت با تجهیزات تست است که خوشبختانه سال 
گذشته موفق شدیم تا دستگاه میکروسکوپ الکترونی را که چشم ما در دیدن 
دنیای نانو می باشد، از کشور کره جنوبی خریداری کرده و امیدواریم سایر 

تجهیزات تست را به مرور زمان اضافه کنیم.
آیا فضای سرمایه گذاری در حوزه کاری شما فراهم است؟

بله، فضای سرمایه گذاری در این صنعت فراهم است. ما در حوزه کاربرد 
نانو الیاف بیشتر به دنبال توسعه فناوری هستیم و در تولید و بازار نهایی 
به دنبال کسانی هستیم که یا تخصص آن را دارند یا تولیدکننده مرتبط با 
محصول هستند. مثاًل در حوزه تولید نانوفیلتر، ما تا مرحله اثبات فناوری و 
انجام تست ها و اخذ تأییدیه ها پیش رفته و پس از آن برای تجاری سازی 
با شرکت های بزرگ فیلترساز وارد مذاکره شده ایم و نهایتاً با همکاری چند 
شرکت آن را تجاری و روانه بازار کرده ایم. این کار عالوه بر اینکه باعث شده 
ما از پراکنده کاری دور شویم؛ منجر به انتقال تجربیات شرکت های بزرگ به 
تیم ما شده است که نتیجه آن در فروش های بعدی ما بیشتر به چشم می آید. 

بهتر است به جای 
تعداد زیاد شرکت های 
دانش بنیان فعال در 

زمینه مشابه که منجر 
به رقابت ناصحیح 
و کاهش کیفیت 

می شود، شرکت های 
محدودتری با سبد 

کاملی از محصوالت 
و توانمندی صادرات 

داشته باشیم که 
توانمندی هزینه کرد 
در تحقیق و توسعه، 
کنترل کیفی، اخذ 

مجوزها،  ثبت اختراع 
و بازاریابی بین المللی 

را نیز داشته باشند

حمایت های مناسبی از صنعت 
نانو شده؛ اما اعداد و ارقام 

حمایت های مالی در مقایسه با 
کشورهای صاحب نام اندک است. 
در خارج از کشور شرکت هایی 
بوده اند که بعد از ما شروع به 

فعالیت کرده اند و توانسته اند از ما 
پیشی بگیرند؛ زیرا زمینه مراودات 
آن ها با بازارهای بین المللی بسیار 

بهتر از ما است



ری
ذا

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
25

ره
ما

  ش
 9

ن 7
آبا

64

عت
ــن

صـ
ی 

ــا
یــ

دن

در حال حاضر چندین پروژه مشابه با فیلتر از قبیل ماسک و پاکت جاروبرقی 
در شرکت در حال اجرا است که خروجی هر یک از آن ها می تواند باعث ایجاد 
بازار بالقوه در چندین صنعت بزرگ شود. به عنوان نمونه، یک شرکت چینی 
قصد راه اندازی خط تولید ماسک نانو را دارد و ما آمادگی خود را در زمینه 
فروش و استقرار دستگاه های نانو الیاف، انتخاب و خرید دستگاه های تولید 

ماسک و سیستم کنترل کیفی به آن ها اعالم کرده ایم.
مهم ترین چالش های شما در صنعت نانو چیست؟

حمایت های مناسبی از صنعت نانو شده؛ اما اعداد و ارقام حمایت های مالی در 
مقایسه با کشورهای صاحب نام اندک است. در خارج از کشور شرکت هایی 

بوده اند که بعد از ما شروع به فعالیت کرده اند و 
توانسته اند از ما پیشی بگیرند؛ زیرا زمینه مراودات 
آن ها با بازارهای بین المللی بسیار بهتر از ما است. 
کیفیت در کشور ما زیر سایه قیمت قرار گرفته 
و در بسیاری از محصوالت، مالک فروش در 
بازار، قیمت آن است. استانداردها جایگاه الزم 
اهمیت  آن ها  به  و  نکرده اند  پیدا  را  خودشان 
الزم داده نمی شود. تأمین اقالم اولیه و استمرار 
کیفیت آن ها با اما و اگرهایی روبه رو است. دولت 
باید زیرساخت ها را فراهم و از شرکت ها حمایت 
کند تا بازار آن ها گسترش یابد. تسهیالتی که 
به سختی به شرکت های دانش بنیان اختصاص 
داده می شود، ناچیز و معمواًل مدت بازپرداخت ها 
آن ها کوتاه است. در مقابل شرکت های خارجی 
رقیب به حمایت های بیشتر و بهتری دسترسی 

دارند. با وجود این چالش ها نمی شود انتظار موفقیت در رقابت با شرکت های 
خارجی بزرگ را داشت. این موارد را مقایسه کنید با برخی کشورها که فضای 
تولید رایگان در اختیار شرکت های منتخب قرار می دهند و برخی مواقع 
تسهیالت بدون بازپرداخت جهت توسعه فناوری و بازار بین المللی به آن ها 
ارائه می دهند. البته الزم به ذکر است؛ همه این محدودیت ها باعث نشده تا 
نانو در ایران به رشد خود ادامه ندهد. اکنون شرکت های ایرانی در حال توسعه 
بازارهای بین المللی خود هستند؛ ولی استمرار این وضعیت نیاز به حمایت های 

بیشتری خواهد داشت.
نگاه دولت مردان به فعالیت های نانویی چگونه است؟

مثبتی وجود  نگاه  نانو  مانند  تکنولوژیکی  به هیچ حوزه  بنده،  نظر  به 
نداشته و فناوری نانو جزو معدود برنامه های بلندمدت ایران بوده که 
ثبات  است.  نشده  وارد  آن  به  لطمه ای  مدیریت،  و  دولت ها  تغییر  با 
مدیریت و انتخاب تیم مدیریتی و اجرایی جوان و با انگیزه در ستاد 
از حد تصور  بسیار سریع تر  این حوزه  در  پیشرفت  تا  باعث شده  نانو 
بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی باشد؛ تا حدی که کشورهای 
این  می کنند.  رصد  را  حوزه  این  در  ایران  پیشرفت  نیز  خارجی 
موفقیت ها حاصل نگاه مثبت و حمایت همه مسئوالن و تصمیم گیران 
الگوی  نانو می تواند  کشور در این حوزه بوده و بدون اغراق فناوری 
با توجه  ایران باشد؛ ولی  از زمینه های صنعتی در  توسعه در بسیاری 
حمایت های  دقیق تر،  برنامه ریزی  با  باید  کشور  کنونی  مشکالت  به 
بیشتری از مجموعه شرکت های نانو به عمل آید؛ در غیر این صورت 
این  از  اگر  رفت.  نخواهد  پیش  شتاب  این  با  حوزه  این  در  پیشرفت 
حد  تا  زیادی  مشکالت  با  شرکت ها  از  خیلی  نشود،  حمایت  صنعت 
تعطیلی مواجه خواهند شد. فروش شرکت های نانویی کاهش یافته و 
یکی از دالیل آن، کمبود بودجه مراکز پژوهشی و خریداران صنعتی 

است. تأخیر در برگزاری نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل و از طرفی 
افزایش  شرکت ها  هزینه  تا  شده  باعث  هم  اولیه  مواد  شدن  گران 
فناوری  و  شده  تزلزل  دچار  مردم  رفاهی  و  اقتصادی  وضعیت  یابد. 
اول  اولویت  آن هستند،  نانویی مدعی  باال که شرکت های  و کیفیت 
بتوانند  که  شرکت هایی  ارزی،  خاص  شرایط  این  در  نیست.  مردم 
و  دارند  بیشتری  موفقیت  احتمال  کنند،  صادر  را  خود  محصوالت 
باید  بنابراین دولت  ادامه دهند؛  می توانند به کار خود در این صنعت 
توجه ویژه ای به توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان داشته باشد.
داشته  شما  شرکت  برای  دستاوردهایی  چه  نانو  نمایشگاه 

است؟
نمایشگاه نانو ویترین هر شرکتی است که آخرین 
دستاوردهای خود را در معرض نمایش بگذارد. در 
آشنا و  تولیدات شرکت ها  با  نمایشگاه، مشتریان 
متوجه جایگاه و نقاط قوت و ضعف آن ها می شوند. 
شرکت ها می توانند از پیشرفت های سایرین باخبر 
شده و در صورت نیاز از توانمندی یکدیگر استفاده 
آشنایی  برای  خوبی  محل  نمایشگاه  این  کنند. 
این  با پیشرفت های حاصل شده در  دولت مردان 
می توانند  خارجی  بازدیدکنندگان  است.  فناوری 
با محصوالت ایرانی آشنا شده و به آن ها اعتماد 
خوبی  برنامه های  نانو  ستاد  آن،  بر  عالوه  کنند. 
جهت ترویج نانو در این نمایشگاه دارد و درصد قابل 
توجهی از بازدیدکنندگان از میان دانش آموزان و 
دانشجویان هستند که این افراد در آینده نزدیک 

می توانند نقش مؤثری در پیشبرد این فناوری داشته باشند.
مهم ترین برنامه توسعه ای شما در سال جاری چیست؟

حوزه  در  صنعتی  دستگاه  ساخت  و  جدید  روش  یک  توسعه  حال  در  ما 
الکتروریسی هستیم که می تواند الیاف نانو را با سرعت بیشتری تولید کند. 
اختراع این دستگاه را اخیراً در اداره ثبت اختراعات آمریکا ثبت کرده ایم. در 
حوزه کاربردی نانو الیاف در حال پیش بردن چند پروژه مهم هستیم. در 
زمینه صادرات نیز برنامه ما ایجاد چند دفتر جدید در خارج از کشور با هدف 
توسعه بازارهای خارجی است. در کنار همه این موارد، افزایش مستمر کیفیت 
محصوالت برنامه دائمی این شرکت است که باعث می شود هزینه های 
خدمات پس از فروش و گارانتی تا حد زیادی کاهش یافته و اعتماد مشتریان 

بیش از پیش جلب شود.
در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید؟

امیدوارم که موضوع استاندارد در ایران جایگاه ویژه ای پیدا کند. به اعتقاد 
بنده، باید به موازات کشورهای دیگر در مسیر توسعه گام برداریم. رقابت 
کیفی زمانی شکل می گیرد که ما بتوانیم استانداردها را در ایران رعایت 
فعال در  بنیان  زیاد شرکت های دانش  تعداد  به جای  بهتر است  کنیم. 
می شود،  کیفیت  کاهش  و  ناصحیح  رقابت  به  منجر  که  مشابه  زمینه 
شرکت های محدودتری با سبد کاملی از محصوالت و توانمندی صادرات 
داشته باشیم که توانمندی هزینه کرد در تحقیق و توسعه، کنترل کیفی، 
اخذ مجوزها،  ثبت اختراع و بازاریابی بین المللی را نیز داشته باشند. نهایتًا 
سال های  شتاب  با  ایران  در  بنیان  دانش  شرکت های  توسعه  امیدوارم، 
پیش ادامه یابد. در چند سال اخیر از معاونت علمی ریاست جمهوری و 
ستاد نانو گرفته تا شرکت های نانو زحمات فراوانی را جهت دست یابی به 
این موفقیت ها متقبل شده اند و با توجه به شرایط کنونی، باید برنامه ریزی 

دقیق تری برای مدیریت این شرایط انجام شود.

 ثبات مدیریت و 
انتخاب تیم مدیریتی 

و اجرایی جوان و با 
انگیزه در ستاد نانو 

باعث شده تا پیشرفت 
در این حوزه بسیار 

سریع تر از حد تصور 
بسیاری از تحلیل گران 

داخلی و خارجی 
باشد؛ تا حدی که 

کشورهای خارجی نیز 
پیشرفت ایران در این 
حوزه را رصد می کنند

مهم ترین بخش صادراتی شرکت 
فناوران نانو مقیاس، دستگاه های 
صنعتی یا به عبارتی خط تولید 

صنعتی نانو الیاف برای کاربردهای 
فیلتر یا ماسک تنفسی می باشد. 
اولین صادرات ما در این حوزه در 
سال 1۳95 به کشور کره جنوبی 

انجام شد و پس از آن طی سال های 
9۶ و 97 تعداد پنج خط تولید را در 

کشور چین مستقر کردیم
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برخی عقیده دارند که رسانه ها نقش بی بدیلی در آموزش و 
فرهنگ سازی دارند. به نظر شما آیا رسانه های ایران در زمینه 
به درستی عمل  آموزش مهارت سرمایه گذاری و درآمدزایی 

می کنند؟
کسی منکر این موضوع نیست که رسانه ها در زمینه آموزش و فرهنگ سازی 
نقشی اساسی دارند. در دوره های اخیر، زندگی جاری مردم با رسانه عجین 
شده است. تا ۳0 سال گذشته، تعداد برنامه های زنده بسیار کم بوده؛ چون از 
اهمیت کافی برخوردار نبوده اند. در گذشته برنامه ها معمواًل به صورت ضبط 
شده پخش می شدند که اکنون این روش برای امور جاری به کار نمی آید. در 
واقع رسانه ها در جامعه امروزی نقش ویژه ای دارند. البته رسانه ها کارکردهای 
منفی هم دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه رسانه های ایران موفق عمل 
کرده اند یا خیر، نیاز به بررسی دارد. مثاًل در بحث سرمایه گذاری، بنده تصورم بر 
این است که پایه تفکر اقتصاد ایران، واردات محور است.وزارت بازرگانی کشور، 
بیشتر وزارت واردات است. نه اینکه صادرات نداشته ایم؛ اگر صادراتی هم وجود 
داشته، صادرات نفت یا گاز بوده که مردم در آن دخیل نبوده اند. اکنون صادرات 
به نسبت ظرفیتی که در کشور وجود دارد، بسیار اندک است. در حال حاضر 
گروهی از بازرگانان که واردات انجام می دهند، منافع بیشتری نسبت به کسانی 
دارند که در حوزه صادرات فعالیت می کنند؛ شاید به این دلیل که قوانین واردات 
نسبت به صادرات راحت تر است. ظرفیت سرمایه گذاری در کشور محدود است. 
باید دید منابعی که مردم دارند، صرف چه کارهایی شده است. بایستی به این 
نکته توجه داشت که مردم در سال های گذشته چقدر از نقدینگی خود را صرف 
خرید ویال کرده اند. در واقع پولی در اختیار داشته اند و در جایی سرمایه گذاری 
کرده اند که امکان دارد ساالنه یک هفته هم از آن استفاده نکنند که در واقع 
پول خود را هدر داده اند. حتماً در این زمینه رسانه ها مقصر هستند؛ اما بخشی از 

این تقصیرات هم متوجه دولت است.
به نظر شما دولت چه اقداماتی می توانست انجام دهد؟

در سال نخست ریاست جمهوری آقای روحانی، پیرامون توزیع یارانه ها، بنده 
پیشنهاد دادم که عده ای که به یارانه نیاز دارند و آن را دریافت می کنند، یارانه 
خود را به عنوان سرمایه به کار گیرند. هدف ما این بود که رسانه ها را نیز فعال 
کنیم تا از ایده سرمایه گذاری های ملی حمایت کنند. در آن زمان پل صدر در 
حال ساخت بود و قرار بر این بود که از تردد خودروها عوارض دریافت شود. 
پیشنهاد بنده این بود که مردم در ساخت پل صدر مشارکت داشته باشند و از 

عوارض آن سود دریافت کنند.

در گفت وگو با دکتر حسن خجسته مطرح شد

اقتصاد ایران، واردات محور است
فرهاد امیرخانی

به اعتقاد بسیاری از انديشمندان جهان، رسانه ها رکن چهارم دموکراسی محسوب می شوند. در واقع اين رسانه ها هستند که می توانند ناظران خوبی بر امور 
مختلف جامعه باشند و با کارکرد صحیح خود، در رشد جامعه در همه حوزه ها از جمله اقتصاد تأثیر بگذارند. رسانه ها می توانند نقش های ديگری همچون 
آموزش، تبلیغات و ... را نیز ايفا کنند. نقشی که چنانچه به درستی از آن استفاده شود، راه صدساله را يک شبه با آن می توان طی کرد. به منظور آشنايی 
بیشتر با نقش رسانه ها به سراغ دکتر حسن خجسته رفتیم و با وی در خصوص »نقش رسانه های ايران در ايجاد رکود يا رونق اقتصادی« به گفت وگو نشستیم. 
خجسته، لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی، فوق لیسانس مردم شناسی و دکترای مديريت استراتژيک را دارد. اين استاد دانشگاه  مدت ها سردبیر برنامه 
صبحگاهی »سالم، صبح بخیر« و »سالم تهران« بود که از آن به عنوان تجربه ای بزرگ و مفید برای طراحی شبکه استانی »راديو تهران« ياد می کند. وی در 

سال 1377 به عنوان معاون صدای جمهوری اسالمی ايران انتخاب شد. مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان می گذرد.

آیا از این ایده استقبال شد و رسانه ملی توانست پیگیر این 
موضوع باشد؟

به اعتقاد بنده، نظام اقتصادی ما برای چنین کارهایی آمادگی الزم را ندارد؛ 
بنابراین کسانی هم که سرمایه گذاری می کنند، با اما و اگر این کار را انجام 
مطالبه  برای  مردم  مدافع  وکیل  می توانند  رسانه ها  بین  این  در  می دهند. 
باشند. این وظیفه کارشناسان این حوزه است که به مردم اطالع رسانی کنند. 
کارشناسان اقتصادی که باید برای سرمایه گذاری در کشور ایده دهند، حضور 

کمرنگی دارند و فریادشان به گوش رسانه ها نمی رسد.
می توانند  چگونه  اقتصاد،  زمینه  در  رسانه ها  شما  نظر  به 

نقش آفرینی کنند؟
و  دارند  قرار  مثلث  این  وسط  در  رسانه ها  بگیرید؛  نظر  در  را  مثلثی  یک 
حوزه هایی مانند دولت و یک کمیسیون مرتبط از مجلس یا شورای خاصی 
در رأس دیگر قرار دارند که بر این موضوع حاکمیت دارند. رأس دیگر این 
مثلث کارشناسان بورسی هستند که بر فعالیت بازار سرمایه اشراف دارند. این 
کارشناسان غالباً شامل پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان حرفه ای این 
حوزه می شوند. برای فعال کردن کارشناسان با کمک رسانه باید مطالباتی 
در حوزه کارشناسی وجود داشته باشد یا دولت تصمیم بر این امر داشته باشد. 
متأسفانه دولت ها، خیلی توجهی به این موضوع ندارند و غالباً دولت به تنهایی 
اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ حتی در حال حاضر که نقدینگی بسیار باال است 

و قدرت سرمایه گذاری باالیی نیز در مردم وجود دارد.
آیا در کشورهای دنیا نمونه ای وجود دارد که رسانه ها در آن 

توانسته باشند اقتصاد را مدیریت و شکوفا کنند؟
بخش  رسانه های  می شود.  اعالم  عمومی  رسانه های  در  امور  این  گاهی 
خصوصی در دنیا، چندان متعهد به این فعالیت ها نیستند. البته ممکن است در 
کشوری این امور وجود داشته باشد و رسانه های عمومی به آن سمت بروند و 
رسانه های بخش خصوصی هم بر حسب عالقه خود کمک کنند. در برخی 
موارد رسانه ها اختصاصاً در مورد سرمایه گذاری صحبت نکرده اند؛ اما در مورد 
محیط زیست صحبت داشته اند. در رادیو و تلویزیون داخلی در مورد کمربند 
ایمنی صحبت می شود و در تهران بستن کمربند ایمنی تبدیل به امری رایج 
شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی و رسانه ها در سه وجه اصالح نگرش 
مردم، کشف هنجارهای موجود و قوانین و مقررات پاداشی و بازدارنده، نقش 
دارند که قوانین بازدارنده حتماً باید وجود داشته باشند؛ مانند این موارد مثال های 
متعددی است که در کشور وجود نداشته؛ اما از طریق رسانه ها رایج شده است؛ 

برای فعال کردن 
کارشناسان با کمک 
رسانه باید مطالباتی 
در حوزه کارشناسی 

وجود داشته باشد 
یا دولت تصمیم بر 

این امر داشته باشد. 
متأسفانه دولت ها، 

خیلی توجهی به این 
موضوع ندارند و غالباً 
دولت به تنهایی اقدام 

به سرمایه گذاری 
می کند
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پس این قدرت در رسانه ها وجود دارد؛ ولی بیرون از رسانه هم باید یک امر 
برای سرمایه گذاری مردم  برنامه ای  اگر دولت ها  باشد.  واقعی وجود داشته 
نداشته باشند یا برنامه هایی داشته باشند که توسط کارشناسان تبیین نشود، 
رسانه کار زیادی نمی تواند انجام دهد؛ بنابراین نقش رسانه میانجی گری است. 
اگر زمینه سرمایه گذاری وجود داشته باشد، آنگاه می توانیم بگوییم که عملکرد 
رسانه ها در تشویق مردم به سرمایه گذاری مثبت بوده است یا خیر. اولویت های 
سرمایه گذاری دولت در کشورهای مختلف، متفاوت است. در یک کشور اگر 
بهداشت در اولویت نباشد و رسانه ها مردم را تشویق به واکسن زدن کنند، راه به 
جایی نخواهند برد. در کشور ما هم اگر تشویق به سرمایه گذاری توسط رسانه ها 
انجام پذیرد؛ ولی زمینه سرمایه گذاری فراهم نباشد، همین نتیجه را دارد. کسی 
که مایل به سرمایه گذاری است، عالوه بر ذی نفع شدن انتظار دارد که برای او 

اعتبار و وجاهت هم ایجاد  شود. سرمایه گذاری مستلزم مسیر و راهبرد است.
در رسانه های ایران، عموماً اخبار جنگ و حوادث مخابره می شود. 
به نظر شما این اخبار چه آثار منفی را در اقتصاد پدید می آورند؟
به این موضوع می توان از دو زاویه نگاه کرد. در حالت نخست، می توان 
مردم را از حوادث پیرامون بی خبر نگه داشت که دنیا این کار را انجام 
می دهد. کسانی که مدعی اداره دنیا هستند، مردم را از اتفاقات جهانی 
که اتفاقاً یک طرف آن خودشان هستند، بی خبر نگه می دارند. فرض کنید؛ 
ایران به دلیل ارزش های ژئوپولتیکی که پیدا کرده، مورد آسیب جدی واقع 
شده است. رسماً گفته می شود؛ چهار شهر در کشورهای اطراف ایران، 
دالرهای داخل کشور را می بلعند و هیچ جای دنیا به اندازه ایران، دشمن 
ندارد. مردم باید بدانند که تیم های ترور می توانند روزانه وارد کشور شوند. 
بی خبری، مردم را از واقعیت دور می کند. دیدگاه دیگر بر نقد خبررسانی 
است. در کتابی به نام »فلسفه میان فرهنگی« یک استاد اتریشی موضوع 
همزیستی فرهنگ ها را مطرح می کند. بنده این سخن را تا جایی قبول 
دارم که فرهنگ فرد تبدیل به قدرت نشود؛ چراکه اگر فرهنگ تبدیل 
به قدرت شود، در نهایت فرهنگ ها به تقابل می رسند. به خاطر داشته 
باشید که فرهنگ شما به همان اندازه که در دنیا جا باز می کند، جای 
تقابل می شود.  ایجاد  باعث  را می گیرد و همین موضوع  فرهنگ دیگر 
مطابق این استدالل، متوجه می شویم که در حوزه سیاسی و امنیتی نیز 
اگر چنین قدرتی پیدا شود، به همان اندازه امنیت دشمن هم کم می شود. 
اکنون جمهوری اسالمی ایران در حوزه های گوناگون فرهنگی، امنیتی، 
سیاسی و... قدرت پیدا کرده است. حال یا باید قدرت کنار گذاشته شود 
یا اینکه باید برای حفظ قدرت ایستادگی کرد و در این زمینه نیز اقدام 
به اطالع رسانی نمود. ضمن اینکه ایران امروز، ایرانی است که از غرب 
تا مدیترانه گسترش داشته و حوزه نفوذ آن گسترده شده است. اگر این 
نفوذ وجود نداشت، داعش خیلی وقت پیش در تهران مستقر بود. در حال 
حاضر، مردم عراق امنیت را تجربه نمی کنند و بخش اعظمی از پول آن ها 
صرف امنیت ابتدایی و ایست و بازرسی می شود. ما از این امنیت ابتدایی 
رد شدیم و آنقدر قدرت داریم که کشورهای دیگر برای حفظ امنیت به 

ما متوسل می شوند.
شما به موضوع امنیت اشاره کردید؛ اما تکلیف اقتصاد و معیشت 

مردم چه می شود؟
برای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری هم باید تدبیر دیگری داشت. مثاًل 
تکنولوژی مونتاژ ماشین پیش از انقالب اسالمی به ما داده شد؛ چون در آن 
زمان مونتاژ در رده تکنولوژی دو و سه قرار داشت و حائز اهمیت نبود. غربی ها 
تکنولوژی را وقتی به شما ارائه می کنند که دیگر فاقد قدرت باشد. فناوری 
هسته ای، سطح باالی تکنولوژی است و بر سر همین با ما کشمکش دارند؛ 
چراکه ما از طریق یکی از الیه های قدرت وارد شده ایم. به عقیده بنده، نه از 
زاویه سیاست و نه از زاویه اقتصاد؛ بلکه باید به قدرت، میان رشته ای نگاه کرد. 

این میان رشته ها باید در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و به نخبگان اقتصادی تعلیم 
داده شود. مجموعه افراد در حوزه حاکمیت، مدیریت، کارشناسان و ذی نفعان 

می توانند رویکردهای جدیدی پیدا کنند.
ما شاهد تشدید جنگ تجاری آمریکا علیه ایران هستیم و آمریکا 
از خیلی وقت پیش این جنگ را آغاز کرده است. به نظر شما 

رسانه ها چگونه می توانند به اقتصاد قوت ببخشند؟
اگر خاطرتان باشد؛ در سال های جنگ ما با کاپشن در خانه می نشستیم و آن 
زمان ها اکثر خانه ها سرد بودند، بخاری فقط در طول شب روشن بود، هر چند 
وقت یک بار مرغ توزیع می شد و گاهی در طول شبانه روز برق نداشتیم؛ اما 
مردم مقاومت می کردند. اکنون محققان و کارشناسان باید بر سر راه های جدید 
اقتصادی بحث کنند؛ نه چگونگی مصرف. تشویق به خالی کردن فروشگاه ها 
اساساً غیراخالقی است. کارشناسان علمی و پژوهشی ما درباره این موضوع 
ساکت هستند و شاید تحت تأثیر فضای ملتهب رسانه قرار گرفته باشند. شیوه 
زندگی مقاومتی در برابر تحریم ها و ادبیات نظری صحیح، باید برای مردم تبیین 
شود. باز هم تأکید می کنم رویکرد خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشور واردات 
است. چند وقت پیش با تفاوت قیمت دالر، عده ای از این فرصت استفاده کردند؛ 
حال اگر چند نفر هم دستگیر شدند، کاماًل تصادفی بوده است. ما می بینیم که با 
نوسانات قیمت دالر، صادرکنندگان تحت فشار قرار گرفته؛ اما واردکنندگان به 

حال خود رها شده اند و از این موضوع سود می برند.
پیش از انقاب اسامی، تبلیغاتی در حوزه تولیدات ایرانی انجام 
می شد و مورد استقبال قرار می گرفت؛ اما پس از آن این موضوع 
حذف یا با محدودیت مواجه شده است. نظر شما در این باره 

چیست؟
ضوابطی که اکنون در رسانه ها در نظر گرفته می شود، مثبت و مطابق با هنجار 
است و تمام سعی خود را می کند که از زن استفاده ابزاری نشود. بنده در کتاب 
»جامعه شناسی انتقادی، تبلیغات تجاری« اشاره کرده ام که بخشی از متفکران 
با تبلیغات به دالیل مختلفی مخالف  هستند. از جمله این دالیل استفاده 
ابزاری از زنان، جابه جایی نیازهای مردم، تبدیل نیازهای کاذب به نیازهای واقعی 
 و ... است. در تبلیغ صداقت وجود ندارد و برخی معتقدند که تبلیغ جامعه سوز

است. 
در کتابی که با نام »تحلیل فرهنگی« ترجمه کرده ایم، نوشته شده است که 
تمام مسایل و مشکالت دنیا از فرهنگ مصرف ناشی می شود. ما با موضوعات 
پیچیده ای مواجه هستیم. کاالیی که تولید می شود، باید به فروش برسد و 
فروش آن مستلزم تبلیغ است؛ اما ضررهای فردی و اجتماعی تبلیغ را نیز نباید 

نادیده گرفت.
 در ادبیات دینی گفته می شود که در زندگی دنیوی به پایین دست و در زندگی 
اخروی به باال دست نگاه کنید؛ ولی تبلیغات این نقش را برعکس کرده و بعضًا 
در مواردی موجب نابودی زندگی ها و طالق شده است. اگر تبلیغات تجاری را 

از یک منظر انتقادی ببینیم، هیچ فردی آن را تأیید نمی کند.

فرهنگ شما به همان 
اندازه که در دنیا 
جای باز می کند، 

جای فرهنگ دیگر 
را می گیرد و همین 
موضوع باعث ایجاد 

تقابل می شود. مطابق 
این استدالل، متوجه 
می شویم که در حوزه 
سیاسی و امنیتی نیز 

اگر چنین قدرتی پیدا 
شود، به همان اندازه 

امنیت دشمن هم کم 
می شود
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ضرورت واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی
مهــرداد بائــوج الهوتــی عضــو 
کمیســیون برنامــه بودجــه و 
ــورای  ــس ش ــبات مجل محاس
ــا اشــاره بــه اینکــه  اســالمی ب
کــردن  کمرنــگ  راه  تنهــا 
امــور  در  دولــت  دخالــت 
ــل 44  ــت اص ــادی، رعای اقتص
ــون اساســی اســت، اظهــار  قان
ــت از  ــد دس ــت بای ــرد: دول ک
ــه  ــود را ب ــادی خ ــای اقتص ــردارد و بنگاه ه ــور ب ــاد کش ــر اقتص س
ــن  ــرای ای ــم ب ــی ه ــن کاف ــد. قوانی ــذار کن ــی واگ ــش خصوص بخ
موضــوع وجــود دارد و تنهــا الزم اســت کــه در خصــوص نظــارت بــر 
ــق  ــر محق ــن ام ــا ای ــی داشــته باشــیم ت ــت کاف ــن، دق اجــرای قوانی

شود.
ــرای حمایــت از  ــد ب ــن قوانیــن جدی وی در خصــوص ضــرورت تدوی
بخــش خصوصــی، گفــت: قوانیــن کامــل و شــفافی در ایــن بخــش 
داریــم و در حــال حاضــر نیــازی بــه تصویــب قوانیــن جدیــد نیســت. 
ــا  ــد ت ــل کن ــر عم ــی جدی ت ــارت خیل ــث نظ ــد در بح ــس بای مجل
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــو ب ــن نح ــه بهتری ــد ب ــی بتوان ــش خصوص  بخ

دهد.
ــکاری  ــه راه ــس چ ــه "مجل ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس الهوت
بــرای جلوگیــری از قاچــاق در نظــر گرفتــه اســت؟" گفــت: مجلــس؛ 
قانــون مربــوط بــه قاچــاق کاال را تغییــر داده و در حــال حاضــر ایــن 
قانــون بســیار جامــع و شــفاف اســت. ســاالنه ۲5 میلیــارد دالر کاالی 
ــه  ــش یافت ــزان آن کاه ــون می ــه اکن ــد ک ــور می ش ــاق وارد کش قاچ

اســت.

نمايندگان مجلس شورای اسالمی تأکید کردند

حمایت از بخش خصــــوصی 
به نفع اقتصاد کشور

سید قاسم قاری

امـروزه بـا توجـه به اينکه سـاختارهای اقتصـادی دائم در حـال تغییر و تعديل اسـت، دولت هـا نیاز بـه بازآفرينی قوانیـن مرتبط دارنـد. پر واضح 
اسـت که تغییر سـاختارهای اقتصادی نیز، به ويژه در کشـورهای در حال توسـعه با موانع و مشـکالتی همراه اسـت. در اين میان، خصوصی سـازی 
يکـی از برنامه هـای اصـالح سـاختاری در دنیـا بـوده که با تأخیـر در کشـور ما در حال پیگیری اسـت. سیاسـت های خصوصی سـازی بـه اقتضای 
شـرايط اقتصادی و سیاسـی هر کشـور، اهداف مختلفی را دنبال می کند. با آشـکار شـدن مشـکالت ناشـی از فعالیت شـرکت های دولتی، واگذاری 
ايـن شـرکت ها به بخـش خصوصـی و کناره گیری دولـت از فعالیت هـای اقتصادی بـه عنوان يکـی از راه حل هـای موجه بـرای عبـور از بحران های 
اقتصـادی و تسـريع روند رشـد و توسـعه اقتصادی مطرح شـد. در اين گـزارش خبرنگار »دنیای سـرمايه گذاری« بـا تعـدادی از نمايندگان مجلس 
شـورای اسـالمی در خصـوص مشـکالت و موانـع خصوصی سـازی و راهکارهـای حـل اين مشـکالت و همچنیـن، راه هـای جلوگیـری از قاچاق به 

گفت وگـو پرداخته اسـت کـه در ادامه از نظـر خواننـدگان می گذرد.

صنعت گردشگری جایگاه ویژه ای در دولت ندارد
دلـــــیگانی  حاجی  حسینعلی 
با  مجلس  رییسه  هیأت  عضو 
انتقاد از خارج شدن اصالح قانون 
مجلس،  کار  دستور  از  قاچاق 
گفت: الیحه اصالح قانون قاچاق 
متأسفانه  ولی  شد؛  صحن  وارد 
آقای الریجانی به این بهانه که 
ایراد  آن  از  نگهبان  شورای 
می گیرد و این یک الیحه قضائی 
است، آن را از دستور کار خارج کردند. به نظر بنده، این ایراد وارد نبود؛ چون 
این موضوع مربوط به تعزیرات حکومتی است و تعزیرات حکومتی هم 
زیرمجموعه دولت محسوب می شود. بر این اساس، این الیحه بایستی 
مجدداً مورد بررسی و در دستور کار مجلس قرار گیرد. به نظرم نکات و 
احکام خوبی در این الیحه وجود دارد که برای مبارزه با قاچاق مناسب است.
نماینده مردم شاهین شهر در پاسخ به این سؤال که " آیا امکان توسعه 
صنعت گردشگری در کشور وجود دارد یا خیر؟" گفت: بله، این امکان 
میراث  سازمان  به  ویژه ای  توجه  دولت  اگر  دارد.  وجود  گسترده  به طور 
فرهنگی و گردشگری داشته باشد، این صنعت توسعه خواهد یافت. احساس 

بنده این است که صنعت گردشگری جایگاه ویژه ای در دولت ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که »آیا 
مجلس آمادگی الزم برای حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگرانی که مایل 
این  به حضور در بازارهای سوریه و عراق هستند را دارد؟« گفت: قطعاً 
آمادگی وجود دارد؛ چراکه این امر جزو منافع ملی کشور محسوب می شود. 
تولید ثروت کار بسیار خوبی است و تاکنون مجلس نیز از این موضوع 

حمایت کرده است.
 عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 

علی ابراهیمی:
اکنون تحت فشار 

تحریم های خارجی 
هستیم که برگرفته 

از دشمنی هایی است 
که آمریکا با کشور 

ما دارد. اگر این 
موانع برداشته شود، 

خیلی راحت کشور ما 
می تواند به شکوفایی 
اقتصادی دست پیدا 

کند. هرچند متأسفانه 
تاکنون فرصت های 
زیادی را از دست 

داده ایم
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با اشاره به تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم )CFT( در مجلس، گفت: تصویب این الیحه در مجلس کار 
نبود و نشان داد که برخی نمایندگان مجلس اشراف کاملی به  درستی 

موضوعات ندارند.
این نماینده مجلس، همچنین در مورد معایب الحاق ایران به کارگروه 
بنگاه ها و  اقتصادی  نیز، رصد دقیق منابع  را   FATF اقدام مالی  ویژه 
تا  می شود  موجب  مسأله  این  گفت:  و  کرد  ذکر  ایرانی  شرکت های 
فعالیت های اقتصادی و نیز میزان دارایی هایمان به طور شفاف در اختیار 

کشورهای بیگانه قرار گیرد.
از بخش  برای حمایت  قوانین جدید  تدوین  به  ادامه  در  دلیگانی  حاجی 
خصوصی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، مشکل ما دولت است. دولت 
دلبستگی به امکاناتی دارد که حاضر نیست آن ها را رها کند؛ چراکه جنبه 
پرستیژ برای او دارد. بنده شنیده ام که آقای روحانی مرتباً در دولت می گوید 
که بنگاهداری را کنار بگذارید و سهامداری کنید؛ ولی گوش شنوایی وجود 
ندارد. دولت باید در این زمینه کنار بکشد و فقط جایگاه نظارتی خود را 

داشته باشد تا بخش خصوص بتواند نفس بکشد.

نارضایتی تولیدکنندگان از شرایط موجود
عضو  مــحمدیــان،  اقبــال 
کمیسیون عمران مجلس با اشاره 
به اینکه بُعد نظارتی مجلس باید 
برای جلوگیری از قاچاق کاال به 
شــود،  تقویـــــت  کشور 
باید  نمایندگان مجلس  گفــت: 
فضایی را به وجود آورند تا نظارت 
بیشتر  قاچاق  حوزه  در  را  خود 
کنند. عده ای اهل سوءاستفاده از 
شرایط کنونی هستند و متأسفانه کار خودشان را هم انجام می دهند که قوه 

قضائیه باید در این زمینه ورود کند.
نماینده رامهرمز و رامشیر در ادامه گفت: ما به این موضوع معتقد هستیم 
که کشورهای همسایه بهترین بازار برای بخش خصوصی در حوزه های 
صنعت، خدمات و پروژه های عمرانی و ساختمانی هستند؛ ولی متأسفانه 
این آمادگی را دارد که  در این زمینه به خوبی کار نشده است. مجلس 
به سرمایه گذاران و صنعتگران ایرانی برای سرمایه گذاری در کشورهای 

همسایه کمک کند.
وی در ادامه به نقش مجلس برای تدوین قوانین جدید حمایت از بخش 
خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف مجلس و دولت در همین 
زمینه است. اصل 44 قانون اساسی تکلیف را روشن کرده؛ اما در حمایت از 
بخش خصوصی، ما فقط شعارهای خوبی می دهیم؛ ولی در عمل متأسفانه 
حمایت های الزم انجام نمی شود. در مواردی که خأل قانونی وجود دارد، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی این آمادگی را دارند که این خألهای 
قانونی را برطرف و قوانینی را متناسب با نیاز بخش خصوصی تدوین و 

تصویب کرده و یا در قوانین قبلی بازنگری کنند.
این نماینده مجلس، افزود: متأسفانه در دولت، اگر یک فعال اقتصادی 
به  توجه  و  مقاومتی  اقتصاد  با  همسو  را  پروژه ای  یا  طرح  بخواهد 
سرمایه های درون کشور اجرا کند، باید از زندگی شخصی خود بگذرد 
و دچار آسیب شود. اکنون خیلی از تولیدکنندگان کشور در این زمینه 
وارد شده اند که اگر با آن ها هم صحبت شوید، خواهید فهمید که اکثراً 

از شرایط موجود رضایت ندارند.

ایجاد راهکارهای جدید برای جلوگیری از قاچاق
عضو  الباجی،  نسب  کاظم  جواد 
کمیسیون کـشاورزی آب و منابع 
طبیعی در پاسخ به این سؤال که 
"نمایندگان مــــجلس بــرای 
آســــیب های  کـــاهش 
چه  تحریم ها  از  بــــرآمـده 
کرده اند؟"  تدوین  را  برنامه هایی 
باید  بنده،  اعتقاد  به  گفت: 
برنامه هایی که برای جلوگیری از 
خصوص،  این  در  شود.  تقویت  شده،  گرفته  نظر  در  تحریم  آسیب های 
از امکانات داخل کشور، تشویق به صادرات و همکاری و  استفاده بهتر 
همراهی بانک ها با صنعتگران و تولیدکنندگان باید مورد توجه مسئوالن 

قرار گیرد.
 CFT نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، به موضوع رد الیحه
توسط شورای نگهبان اشاره داشت و افزود: این حق شورای نگهبان است و 
طبیعتاً ما نمی توانیم دخالتی داشته باشیم. شورای نگهبان بر اساس ضوابطی 

که دارد، عمل کرده است.
کاظم نسب در خصوص راهکارهای جلوگیری از قاچاق که توسط مجلس 
شورای اسالمی در نظر گرفته شده است، گفت: ما در این خصوص جلسات 
علنی و غیرعلنی زیادی را داشته و ارتباط خوبی هم با مسئوالن ذی ربط 
برقرار کرده ایم. خیلی از اعتراضاتی که وزرا دارند هم مربوط به مسأله قاچاق 

است؛ لذا مجلس به جد پیگیر این موضوع است.
وی خاطر نشان کرد: باید از ورود کاالی قاچاق به کشور جلوگیری شود 
تا بتوانیم از تولیدات داخل کشور استفاده بیشتری کرده و به تولید رونق 
بخشیم. وقتی که تولید داخلی رونق داشته باشد، به دنبال آن صادرات هم 

انجام می شود.
الباجی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: افزایش نرخ ارز، اگرچه 
باعث کاهش آمار قاچاق می شود؛ ولی مشکالت بسیاری را نیز به کشور 
راهکارهای  باید  بلکه  بدانیم؛  را مالک  ارز  نباید  ما  لذا  تحمیل می کند، 
جدیدی را پیدا کنیم تا از قاچاق جلوگیری شود. به اعتقاد بنده، افزایش نرخ 

ارز به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
در  پویایی  و  ایجاد شادابی  به ضرورت  ادامه صحبت های خود  در   وی 
اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه، اعتبارات باید در خدمت 
تولیدکنندگان قرار گیرد، بازار الزم فراهم شود، تسهیالت برای صادرات و 
امنیت شغلی ایجاد و از قاچاق کاالهای مشابه جلوگیری شود. اگر این کارها 
را انجام دهیم، طبیعتاً اقتصاد کشور آن شادابی و پویایی الزم و مناسب را 

خواهد داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه 
دارد، گفت: مسئوالن  وجود  در کشور  گردشگری  توسعه صنعت  امکان 
ذی ربط در این زمینه باید همکاری های الزم را داشته باشند. آثار باستانی، 
طبیعت بکر و امکانات توریستی ای در کشور وجود دارد که می طلبد دولت، 
مجلس و مسئوالن مربوطه دست به دست هم دهند تا این صنعت را 

گسترش داده و اقتصاد کشور را در این بخش تقویت کنند.
کاظم نسب افزود: تنگ نظری هایی در برخی از موارد در خصوص صنعت 
گردشگری وجود دارد که طبیعتاً نباید باشد. باید با دید باز به این موضوع 
بنگریم و فرهنگ ها را تقویت کنیم تا توریست های کشورهای مختلف به 
داخل کشور جذب شوند. وقتی توریست وارد کشور می شود، اقتصادمان 

بهره می برد. توجه به صنعت گردشگری، اقتصاد کشور را متحول می کند.

اقبال محمدیان:
اصل 44 قانون اساسی 

تکلیف را روشن 
کرده؛ اما در حمایت 

از بخش خصوصی 
ما فقط شعارهای 

خوبی می دهیم؛ ولی 
در عمل متأسفانه 

حمایت های الزم انجام 
نمی شود
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نوع برداشت ها از بخش خصوصی متفاوت است
مردم  نماینده  ابراهیمی،  علی 
الیحه  رد  خصوص  در  شازند 
نگهبان  شورای  توسط   CFT
محترم  شورای  داشت:  اظهار 
خصوص  در  ایراداتی  نگهبان، 
از  برخی  که  گرفته اند   CFT
رفع  قابل  ظاهراً  هم  ایرادها 
در  موضوع  این  نیست. 
بررسی  و  بحث  کمیسیون ها 
می شود و آنچه که قابل رفع باشد، رفع خواهیم کرد و آنچه که قالب رفع 

نباشد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهیم داد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در حمایت از 
بخش خصوصی قوانین باالدستی قوی ای داریم، تصریح کرد: شاکله اصل 
44 قانون اساسی این است که باید به بخش خصوصی روی آوریم؛ ولی در 

کشور ما نوع برداشت ها از بخش خصوصی متفاوت است.
وی افزود: بخش های عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به نهادهای 
دولتی را بخش خصوصی تلقی می کنند و می توان گفت که حمایت ها به 
سمتی پیش رفته که معمواًل بخش خصوصی کشور آن طور که باید قدرت 
مانور در فعالیت های اقتصادی ندارد. اگر نگاهی به بانک ها و شرکت های 
خصوصی داشته باشید؛ در خواهید یافت که به سیستم دولتی متصل هستند.

ابراهیمی در ادامه به راهکارهای جلوگیری از قاچاق اشاره کرد و گفت: باید 
یک سازوکار نظارتی قوی طراحی کنیم که این امر بر عهده قوه مجریه 
است. بنده اعتقاد دارم؛ اگر قیمت ها واقعی باشند، قاچاق کاالهای معمولی 
اتفاق نمی افتد. واردات و صادرات برخی از کاالها از مبادی رسمی مقدور 
نیست؛ بنابراین به صورت قاچاق جابه جا می شوند که این امر فقط به خاطر 
منفعت مالی است.وی خاطرنشان کرد: قاچاق معمواًل به کارهای جرم خیز 
مانند مواد مخدر، قاچاق انسان یا سموم خطرناک اطالق می شود. در کشور 
ما واردات کاالهای معمولی به کشور ممنوع است. شاید بتوان گفت که 

اساسی ترین مسیر مهار قاچاق، روی آوردن به قیمت های واقعی است.
اینکه برای  بیان  با  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، 
رسیدن اقتصاد کشور به پویایی الزم، رقابت باید واقعی باشد، افزود: رقابت 

واقعی در سایه قیمت های واقعی به وجود می آید؛ ما به هیچ عنوان نباید 
از واقعیت در اقتصاد فرار کنیم. اقتصاد یک مقوله هوشمند است و اگر با 
قوانین دست و پاگیر هدایت شود، از جای دیگر سر در می آورد. بهترین 

راه حل برای پویایی اقتصاد کشور، شفافیت و واقعی شدن قیمت ها است.
باید برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی  وی تأکید کرد: حاکمیت 
اطمینان ایجاد کند تا مثاًل برخی از برخوردهای قهری در یک اتفاق منجر 
به این نشود که سرمایه یک سرمایه گذار از بین برود. اگر سرمایه گذاران 
خارجی به کشور ورود پیدا کنند، می توان پویایی و شادابی را در اقتصاد 

کشور به وجود آورد.
علی ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که " آیا مجلس آمادگی الزم را برای 
حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگرانی که مایل به حضور در بازار سوریه 
و عراق هستند، دارد؟" گفت: مجلس شورای اسالمی کاماًل آمادگی این 
موضوع را دارد. در برنامه های پنج ساله همیشه تأکید بر جذب سرمایه گذاری 
خارجی و دادن یکسری امتیازات بوده که البته این موضوع در اجرا و با 
همکاری قوه قضائیه می تواند روند محکم تری پیدا کند.نماینده مردم شازند 
در مجلس شورای اسالمی، به امکان توسعه صنعت گردشگری در کشور 
اشاره کرد و گفت: اکنون مسئوالن کشور به این موضوع نگاه خاصی دارند. 
ما در حوزه گردشگری تاریخی و طبیعی جزو کشورهای استثنایی هستیم 
و پتانسیل باالیی داریم و از این فرصت ها باید به خوبی استفاده شود؛ ولی 
برخی از زیرساخت های کشور چه از نظر تفکری و چه از نظر الزامات قانونی 

و اجرایی آن طور که باید برای این صنعت فراهم نیست.
رییس کارگروه دام و طیور کشاورزی، به برنامه های مجلس برای کاهش 
آسیب های برآمده از تحریم ها اشاره کرد و افزود: ما اقدامات متقابلی را قباًل 
پیش بینی کرده ایم. شاید بتوان گفت که اکنون حوزه قانون گذاری، خیلی 
ضرورت به ورود ندارد و بیشتر دستگاه دیپلماسی و اجرایی باید آمادگی این 

موضوع را داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر با برنامه های مناسب، مقداری از اثر تحریم ها را کاهش 
دهیم، ایران همیشه پتانسیل رشد اقتصادی را خواهد داشت، گفت: اکنون 
تحت فشار تحریم های خارجی هستیم که برگرفته از دشمنی هایی است که 
آمریکا با کشور ما دارد. اگر این موانع برداشته شود، خیلی راحت کشور ما 
می تواند به شکوفایی اقتصادی دست پیدا کند. هرچند متأسفانه تاکنون 

فرصت های زیادی را از دست داده ایم.

حسینعلی حاجی دلیگانی:
اگر دولت توجه 

ویژه ای به سازمان 
میراث فرهنگی و 
گردشگری داشته 
باشد، این صنعت 

توسعه خواهد یافت. 
احساس بنده این 
است که صنعت 

گردشگری جایگاه 
ویژه ای در دولت ندارد
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کشید  طول  ماه   15 آمریکا،  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد  برای 
اوباما،  باراک  دستاورد  بزرگ ترین  روی  بر  را  ماشه  نهایت  در  تا 
روز  چند  مه،  ماه  ترامپ هشتم  بکشد.  آمریکا  پیشین  رییس جمهور 
از  را  آمریکا  که  کرد  اعالم  شده،  تعیین  پایان ضرب االجل  از  پیش 
جمهور  رییس  می کند.  خارج  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
از  پس  که  ایران  تحریم های  همه  بازگرداندن  از  همچنین  آمریکا 
تالش های  حاال  و  داد  خبر  بودند،  شده  تعلیق  توافق  این  امضای 
ترامپ برای قطع همکاری کشورهای مختلف با ایران با بازگرداندن 
کشورهای  که  است  حالی  در  این  است.  شده  شدیدتر  تحریم ها 
تازه که مستقل  مکانیسمی  ایجاد  با  اروپایی همچنان سعی می کنند 
ایران  با  را  خود  بازرگانی  و  مالی  روابط  است،  جهانی  سوئیفت  از 
حفظ کنند. بر اساس اعالم مقامات اتحادیه اروپا، سه کشور فرانسه، 
آینده،  را در روزهای  به همراه چین و روسیه خود  آلمان  انگلیس و 
که  تمایلی  وجود  با  می کنند.  مالی  ویژه  سازوکار  از  رونمایی  آماده 
با توجه  بتوانیم  اگر  ایران دارند،  با  برای همکاری  از کشورها  برخی 
به ساز وکاری که اروپایی ها برای ایجاد کانال مالی مستقل در دستور 
کار قرار داده اند، تحریم های بانکی را دور بزنیم، می توان امیدوار بود 
خود  به  آسان تری  روند  تحریم ها  وجود  با  ایران  مالی  مبادالت  که 
بانکی  مشترک  همکاری  آغاز  یعنی  مهم؛  این  تحقق  با  که  بگیرد 
سفید  کاخ  تحریم های  و  تهدیدها  به  صریح  پاسخی  اروپا  و  ایران 
این  اقتصاد نخواهد داشت.  اثری بر حوزه  است و تحریم های جدید 
بهتر  به نسبت گذشته  دارند که شرایط  تأکید  نیز  نکته  این  بر  گروه 
عالوه  بر  همزمان،  به طور  قبلی  تحریم های  در  چرا  که  است؛  شده 
تحریم های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز ایران را تحریم 
تنها  جدید  تحریم های  و  کرده  تغییر  شرایط  اکنون  اما  بودند؛  کرده 
از سوی آمریکا اعمال می شود. در مقابل، گروه دیگری نیز معتقدند 
که باید قبول کنیم هزینه نقل و انتقال مالی و تجاری ایران تا حدی 

افزایش خواهد یافت و این موضوع غیر قابل انکار است.
از  کشور  هشت  معافیت  و  جهانی  سوئیفت  تحریم  از  ایران  خروج 
صورت  در  که  است  خبرهایی  دیگر  از  ایران،  نفتی  تحریم های 
تجاری  و  مالی  مبادالت  برای  را  بهتری  آینده  شدن،  عملیاتی 
استانداردهای  پذیرش  در  اجماع  بین،  این  در  می کند.  متصور  ایران 
FATF در داخل کشور از الزاماتی است که در  بین المللی و قوانین 

دنبال شود. بیشتری  با حساسیت  باید  شرایط کنونی 
برهه  این  از  آسیب  کمترین  با  را  ایران  می تواند  شرایط  این  مجموع 
تاریخی نیز عبور دهد؛ هر چند که تحریم ها همیشه شمشیر دولبه ای 
هستند که در کنار تهدید، فرصت هایی را هم به همراه دارند. آنچه در این 
میان حائز اهمیت است، مدیریت تهدید و تبدیل نمودن آن به فرصت 
است. تبدیل تحریم به فرصت با شناخت تحریم امکان پذیر است و برای 
تبدیل این تهدیدات به فرصت باید طرح و برنامه مشخصی وجود داشته  
باشد. نکته قابل تأمل، داستان نخ نمای وابستگی اقتصاد ایران به نفت 

بازگشت تحریم ها؛ فرصت یا تهدید؟!
مرتضی فغانی

عضو اتاق بازرگانی تهران

سیاسی  تابلوهای  با  مختلف  دولت های  اسالمی،  انقالب  از  بعد  است. 
به هم می باشد. در  اقتصادی آن ها شبیه  اما عملکرد  آمده اند؛  متفاوت 
تمام این سال ها افزایش وابستگی به نفت موجب تمرکز دشمن بر این 

بستر اقتصادی بوده  است.
بر همین اساس است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در  آمریکا  تحریم های  بازگشت  نتایج  تحلیل  در  شهریورماه  اواسط 
فاز  وارد  دوباره  ایران  اقتصاد  که  کرد  پیش بینی  متفاوت  سناریوی  دو 
اروپا  نکردن  همراهی  صورت  در  اقتصادی  رشد  نرخ  و  می شود  رکود 
با  اروپایی ها  همراهی  صورت  در  و  نیم درصد  منفی  به  تحریم ها  با 

سیاست های خصمانه آمریکا به منفی ۲.8 درصد خواهد رسید.
اگر  که  کرده  پیش بینی  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
اقتصاد  ندارد؛  بر  تحریم ها  این  آثار  خنثی سازی  برای  گامی  دولت 
می شود.  کوچک تر  درصد   5.5 تا   ۳.8 بین  آینده  سال  در  ایران 
بازوی تحقیقاتی مجلس با ارزیابی اثر تحریم ها از سه کانال بحران 
نااطمینانی و ریسک سرمایه گذاری و محدودیت های  ارزی، افزایش 
بازگشت  دوران  در  ارز  نرخ  سرکوب  سیاست  تداوم  به  تجاری؛ 
نظام  این موضوع  که  تأکید کرده  و  داده  آمریکا هشدار  تحریم های 

را شکننده تر می سازد. بانکی 
از  بخشی  وابستگی  به  توجه  با  پژوهش ها  مرکز  برآورد  اساس  بر 
نفت،  صادرات  و  تولید  افت  نفتی،  دالرهای  به  دولت  درآمدهای 
بودجه  کسری  با  عمرانی  بخش های  در  به ویژه  را  دولت  می تواند 
بانک  از  دولت  استقراض  خطر  نهایت  در  موضوع  این  سازد.  مواجه 
از فشارهای  را به  دنبال خواهد داشت و شکل گیری موجی  مرکزی 
به دلیل  آمریکا  تحریم های  دیگر،  از سوی  تقویت می کند.  را  تورمی 
به  تولید  برای  که  را  صنایعی  است  ممکن  ارزی  نظام  در  اختالل 
مواجه  با مشکل  دارند  نیاز  واسطه ای  و کاالهای  اولیه  مواد  واردات 
کند و از این طریق رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. از نظر مرکز 
آغاز  ایران،  اقتصاد  روی  پیش  دیگر  خطر  مجلس،  پژوهش های 
پدیده فرار سرمایه ها از طریق تبدیل دارایی ها به ارز در صورت بروز 
اثر  ارزیابی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  بود.  خواهد  ارزی  بحران 
تحریم ها و خروج آمریکا از برجام می گوید: مهم ترین عامل مؤثر در 
تغییر شرایط، نوع واکنش اقتصادی ایران به تحریم ها است؛ زیرا با 
مالی  نظام  به خصوص  و  جهانی  اقتصاد  در  آمریکا  جایگاه  به  توجه 
از  که  کشور  آن  تحریم های  وسیع  نسبت  به  ابعاد  نیز  و  بین المللی 
حمل ونقل  کلیدی،  صنایع  مرکزی،  بانک  و  بانکی  نظام  تا  نفت 
بین المللی و بیمه را در بر می گیرد، انتظار می رود بازگشت تحریم ها، 
نیز  را حتی در سال جاری  تولید  ایران و حوزه  اقتصاد  بخش حقیقی 
تأکید دارد که  نیز  این نکته  بر  این نهاد تحقیقاتی  البته  متأثر سازد. 
اراده کشورهای  از جمله  برخی عوامل  به  آمریکا  تحریم های  میزان 
دیگر برای همراهی یا مقابله با تحریم ها و مدیریت داخلی کشور در 

شرایط بحران بستگی دارد.

اروپایی  کشورهای 
سعی  همچنان 

ایجاد  با  می کنند 
که  تازه  مکانیسمی 
سوئیفت  از  مستقل 
جهانی است، روابط 

مالی و بازرگانی خود 
را با ایران حفظ کنند
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سـطح فعلی همـکاری اقتصـادی بین دو کشـور را چگونه 
می کنید؟ ارزیابـی 

بـا در نظـر گرفتـن حقایـق اقتصـادی موجـود میـان ترکیـه و ایـران، 
به سـادگی مشـاهده می شـود کـه ایـن دو کشـور مکمـل  ارزشـمندی 
بـرای یکدیگر در امـور اقتصادی هسـتند. معتقدم، ارزشـمندترین منابع 
اقتصـادی ایـران انـرژی نیسـت؛ بلکـه نیـروی انسـانی اسـت. نیـروی 
کار شایسـته در ایـران، بـه فراوانـی یافـت می شـود. عـالوه بـر ایـن، 
منابـع انـرژی فـراوان و ارزان و موقعیـت جغرافیایـی و سیاسـی ایـن 
کشـور نشـان از پتانسـیل بـاالی ایران بـرای همکاری اقتصـادی دارد. 
اهمیـت ایـن موضـوع وقتـی آشـکار می شـود کـه متوجـه می شـوید، 
دو کشـور ترکیـه و ایـران مجموعـًا بـازاری بـه بزرگـی 160 میلیـون 
نفـر دارنـد. ترکیـه از موقعیـت اسـتراتژیکی مهمی در منطقـه برخوردار 
و نزدیک تریـن کشـور بـه ایـران اسـت. بخـش خصوصـی ترکیـه بـا 
سـاختار پویـا و یکپارچـه، مشـارکت موفقیت آمیـزی را بـرای همتایـان 
این حـال،  بـا  می زنـد.  رقـم  مختلـف  زمینه هـای  در  خـود  ایرانـی 
علی رغـم پتانسـیل موجـود، بـه نظـر می رسـد کـه درک سـطح فعلـی 
همکاری هـای اقتصـادی بیـن دو کشـور کمـی دشـوار بـه نظر برسـد.

چشم انداز آتی همکاری دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
مانـع فرضـی موجود بین دو کشـور، ناشـی از آشـفتگی سیاسـی چند دهه 
اخیـر در منطقه اسـت کـه از ایجاد اعتماد میـان بازرگانـان ایرانی و ترکیه، 
شـناخت یکدیگـر و آگاهی در مـورد راه اندازی کسـب وکارهای مشـترک، 
جلوگیـری می کنـد. البتـه ایـن عـدم همـکاری، عمـدی نیسـت. ترکیـه 
بهترین منبعی اسـت کـه بازرگانـان ایرانی به واسـطه آن می توانند تجارت 
خود را گسـترش دهند. توسـعه روابط تجاری و اقتصـادی، افزایش آگاهی 
میـان محافـل تجـاری ترکیـه و ایران، تشـدید تبـادل اطالعـات و ایجاد 
اعتمـاد در میـان بازرگانـان هر دو کشـور، مهم تریـن گام های اساسـی در 

تقویـت همکاری هـای اقتصادی خواهنـد بود.
 تمایـل سـرمایه گذاران و کارآفرینـان کشـور شـما برای 

حضـور و فعالیـت در ایـران چه میزان اسـت؟
بخـش خصوصـی ترکیـه، تمایـل زیـادی بـه فعالیـت در ایـران دارد. 

رايزن اقتصادی ترکیه در ايران عنوان کرد

گسترش مناسبات اقتصادی با تقویت 
روابط سیاسی تهران - آنکارا

فاطمه  آذرافراز

در  قابل توجهی  جهش  اخیر  سال های  در  کشور  اين  خصوصی  بخش  دارد.  مشترک  مرز  ايران  با  شرق  از  که  است  اوراسیايی  کشوری  ترکیه، 
زمینه های مختلف به ويژه در گردشگری داشته است. راهیابی به سه  دريای مختلف، برخورداری از موقعیت جغرافیايی مناسب و نزديکی به اروپا 
می تواند از علل شکوفايی اقتصاد حوزه گردشگری اين کشور باشد. ترکیه با اقتصاد در حال رشد، يکی از 20 اقتصاد برتر جهان است که حجم 
تجارت خارجی آن ساالنه بین 350 تا 450 میلیارد دالر متغیر است. دولت آنکارا در راستای اهداف سال 2023 و چشم انداز 100 سالگی جمهوری 
ترکیه، در نظر دارد به هدف 500 میلیارد دالر صادرات در سال برسد که به نظر می رسد هدف بلند پروازانه ای است. در ادامه، گفت وگوی »دنیای 

سرمايه گذاری« با چنگیز گورسل، رايزن اقتصادی ترکیه را از نظر می گذرانید.

عـالوه بـر این، نزدیک بـودن فرهنـگ و جغرافیای دو کشـور، به اندازه 
انگیـزه تجـاری، مؤثـر و مطرح اسـت. یکـی از دالیل تمایـل بازرگانان 
مـا بـه انجـام تجـارت بـا ایـران، ایـن واقعیـت اسـت کـه به سـهولت 
می تواننـد بـا همتایـان ایرانـی خـود ارتبـاط برقـرار کننـد. بازرگانـان 
ترکیـه همیشـه آماده انـد تا در توسـعه و ادغـام ایران با اقتصـاد جهانی 

در رویکـردی منصفانـه و منطقـی شـرکت کنند.
مهم تریـن موانـع اقتصـادی بین دو کشـور چیسـت و چه 

پیشـنهاد ی بـرای غلبه بـر این موانـع دارید؟
تردیـد تولیدکننـدگان داخلـی در ایـران بـرای رقابت با سـرمایه گذاران 
خارجـی، اولیـن مانع اسـت. بـدون تردید، شـما نمی توانید کشـوری در 
جهـان پیـدا کنیـد کـه تمایل داشـته باشـد بی قیدوشـرط بازار خـود را 
بـا سـرمایه گذاری های خارجـی به اشـتراک بگذارد. اگر سـرمایه گذاری 
خارجـی را بتـوان در چارچـوب یـک روش صحیـح بـه صنعـت داخلی 
پیونـد زد، اقتصـاد کشـور از ایـن مزیـت بهره منـد خواهـد شـد. از ایـن 
دیـدگاه می تـوان گفـت که فضـای اقتصـادی رقابتی، اگر بـر پایه یک 
جریـان دو سـر بـرد پایه ریزی شـود، می توانـد انگیزه قوی بـرای حلقه 

بازرگانـی و کسـب وکار داخلی و خارجی باشـد.
 منطقـه آزاد ماکـو، بزرگ تریـن منطقـه آزاد ایران و دومیـن منطقه آزاد 
جهـان اسـت و توسـط یـک گروه مجـرب و مشـتاق مدیریت می شـود 
و از مزایایـی ماننـد نزدیکـی جغرافیایـی بـه ترکیه و موقعیتی حسـاس 
در کرانه هـای حمل ونقـل شـمال، جنـوب، شـرق و غـرب را برخـوردار 
اسـت. مـا تالش هـای زیادی بـرای جلب توجـه و حضـور کارآفرینان و 
تجـار ترکیـه به ایـن منطقه انجـام داده ایـم؛ چراکه معتقدیـم، فرصتی 

عالـی بـرای همکاری بـا همتایان ایرانی شـان وجـود دارد.
تجـارت  در  ایـران  محافظه کارانـه  کلـی  رویکـرد  مانـع،  دومیـن 
خارجـی اسـت. هـدف دو کشـور، رسـیدن بـه حجـم تجـاری ۳0 
میلیـارد دالر اسـت؛ امـا برای رسـیدن بـه ایـن دسـتاورد، بازرگانان 
بـا سـختی هایی ماننـد مشـکالت توافقنامـه تجـارت ترجیحـی کـه 
ابـزاری قـوی در ارتقـای روابـط تجـاری بـه شـمار می آیـد، روبه رو 

هسـتند.

گردشگری یکی از 
نخستین زمینه هایی 

است که می توانیم 
نظاره گر تغییر و 

تحولی در آن باشیم؛ 
چراکه ایران به زودی 

کشوری شفاف تر و 
باثبات بیشتر برای 
گروه های تجاری و 

سرمایه گذاری خواهد 
شد
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حجم مبادالت اقتصادی بین دو کشور چه میزان است؟
داده هـای آمـاری سـاالنه نشـان می دهـد کـه حجـم تجـارت بیـن دو 
کشـور در سـال ۲017 بـه 10.7 میلیـارد دالر رسـیده اسـت و ایـن 
تجـارت بیشـتر بـه نفـع ایـران بـوده؛ چراکـه ترکیـه در ایـن تجـارت 
دوجانبـه، کسـری معادل 4.۲ میلیارد دالر داشـت. سـهم عمـده واردات 
مـا از ایـران، اقـالم انـرژی را در برمی گیـرد. ایـران به تدریـج سـهم 
خـود را در واردات کل نفـت خـام ترکیـه افزایش داد و در سـال ۲017 

توانسـت در جایـگاه نخسـت رده بنـدی قـرار گیـرد.
خدمـات گردشـگری و قـراردادی، دو بخـش همکاری هـای دوجانبـه 
اقتصـادی ایـران و ترکیـه هسـتند. شـرکت های ترکیه ای، اجـرای 49 
پـروژه در ایـران طی 14 سـال گذشـته به میزان ۳.9 میلیـارد دالر را به 
عهـده گرفته انـد و در سـال ۲017، ترکیـه میزبـان ۲،5 میلیـون ایرانی 
بـوده کـه ایـن عدد بیانگر 7،7 درصد کل گردشـگرانی اسـت که سـال 

گذشـته از ترکیـه بازدیـد کرده اند.
بـرای جـذب سـرمایه گذاران خارجـی در اقتصـاد ایـران، 

چـه شـرایط و ضوابطـی بایـد فراهم شـود؟
سیاسـت خارجـی ایـران، بـرای جـذب سـرمایه گذاران توسـط چندیـن 
می تـوان  را  قـوی  اراده  ایـن  می شـود.  تنظیـم  عملکـرد  و  محـرک 
به آسـانی در جلسـاتی بـا همتایـان خـود در مناطـق آزاد، مناطـق ویژه 
نهادهـای  و  بازرگانـی  اتاق هـای  صنعتـی،  سـایت های  اقتصـادی، 
رسـمی احسـاس کـرد. موقعیـت ایـران در شـاخص انجام کسـب وکار 

ایـن دسـتاوردها  به واسـطه  بانـک جهانـی، 
سـوی  از  اسـت.  افزایش یافتـه  به شـدت 
ایـن تالش هـا و  تمامـی  بـا وجـود  دیگـر، 
معتقـد  اعالم شـده، همچنـان  سیاسـت های 
بـه اهمیـت حل برخی از مشـکالتی هسـتم 
کـه منجر بـه شـک و تردید سـرمایه گذاران 
ایـران  در  سـرمایه گذاری  بـرای  خارجـی 
می شـود. بـا این حـال، راهـی طوالنـی برای 
و  جهانـی  اقتصـادی  قوانیـن  بومی سـازی 
جلـب انگیزه سـرمایه گذاران خارجی توسـط 
تمـام بخش هـای دولـت و جامعـه تجـاری 

وجـود دارد.
چـه فرصت هـای گردشـگری در دو 

دارد؟ وجود  کشـور 
گردشـگری یـک نمونـه نمادیـن اسـت کـه 

می توانـد به عنـوان طـرح تکمیلـی اقتصـاد دو کشـور در نظـر گرفتـه 
شـود. در سـال های گذشـته، ترکیه از نظر زیرسـاخت، نیروی کار واجد 
شـرایط، ارتقـاء و پیشـرفت نظـام آموزش وپـرورش و سـطح کیفیـت 
خدمـات، تبدیل به یکی از مقاصد مهم گردشـگری جهان  شـده اسـت. 
همچنیـن ترکیـه نزدیک تریـن کشـوری اسـت کـه می توانـد شـریک 
واقعـی ایـران بـرای تحقـق پتانسـیل خود در زمینه گردشـگری باشـد. 
بنـده فکـر می کنـم گردشـگری یکـی از نخسـتین زمینه هایـی اسـت 
کـه می توانیـم نظاره گـر تغییـر و تحولـی در آن باشـیم؛ چراکـه ایـران 
بـه زودی کشـوری شـفاف تر و باثبـات بیشـتر بـرای گروه هـای تجاری 

و سـرمایه گذاری خواهـد شـد.
تجـاری  و  سیاسـی  اقتصـادی،  فرهنگـی،  ویژگی هـای 

بیـن دو کشـور چیسـت؟ مشـترک 
ترکیـه و ایـران دو کشـور بزرگـی هسـتند که طـی قرن هـا، جغرافیایی 

مشـابه در اختیـار داشـته و امـروزه مهم تریـن نقـش را در ایجـاد تعادل 
در منطقـه ایفـا می کننـد. خـط مـرزی موجـود بیـن دو کشـور، تقریبـًا 
چهـار قـرن پیـش  به وجـود آمده اسـت. بـه لحـاظ فرهنگی، شـباهت 
یـک  کـه  نـدارد  امـکان  دارد.  وجـود  کشـور  دو  میـان  قابل توجهـی 
شـهروند ترکیـه از ایـران دیـدن کنـد و متوجـه ایـن موضوع نشـود. از 
آنجایی کـه مشـکل زبـان بیـن این دو کشـور وجـود ندارد، شـهروندان 
هـر دو کشـور به راحتـی بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کننـد. تمامـی 
ایـن ویژگی هـای مشـترک، مـا را بـه ایـن نتیجه می رسـاند کـه زمینه 
مناسـب بـرای درک یکدیگـر و همـکاری متقابـل در هـر دو اجتمـاع 
وجـود دارد؛ بنابرایـن، معتقـدم کـه در صـورت 
وجـود اراده ای قـوی و حقیقی بـرای باال بردن 
سـطح روابط اقتصـادی، دولت ها باید سیاسـت 
تشـویق و ترغیـب را جایگزین سیاسـت منع و 

کنند. جلوگیـری 
بیـن  پولـی،  و  بانکـی  معامـات  آیـا 
انجـام  به راحتـی  ترکیـه  و  ایـران 

؟ د می شـو
تجـارت  نظـام  بانکـداری  بخـش  امـروزه، 
خارجـی ایـران و به ویـژه مسـأله انتقـال پـول، 
اسـت  موضوعاتـی  ضروری تریـن  زمـره  در 
کـه بایـد در روابـط تجـاری ایـران، نه تنهـا بـا 
ترکیـه؛ بلکـه بـا سـایر نقاط جهـان نیـز مورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد. همان طور کـه می دانید، 
سیسـتم بانکـی ترکیه بـه دلیل ادغـام در نظام 
جهانـی بایـد مطابـق با تعهـدات بین المللـی خود عمـل کنـد؛ بنابراین 
نمی تـوان اقدامـات الزم بـرای توسـعه روابـط بیـن دو کشـور در ایـن 
زمینـه را متوقـف کـرده یـا نادیـده گرفـت. بـدون حـل ایـن مشـکل، 
دسـت یابی بـه اهـداف تجـاری و اقتصـادی تقریبـًا غیرممکـن به نظر 
می رسـد؛ بنابرایـن فکـر می کنـم، تالش هـای ایـران برای پیوسـتن به 
سیسـتم مالـی بین المللـی، نقـش کلیـدی در غلبـه بـر این مانـع دارد.
بـه نظـر شـما نقـش رسـانه ها در معرفـی ظرفیت هـا و 

چیسـت؟ سـرمایه گذاری  فرصت هـای 
اگـر هـر دو کشـور حقیقتـًا تمایـل بـه توسـعه روابـط دارنـد، رسـانه ها 
می تواننـد ایـن کارکـرد را بـا اطالع رسـانی بـه مـردم در مـورد ایـن 
واقعیـت کـه همـکاری مناسـب با محافـل تجـاری ترکیـه، جریانی دو 
سـر بـرد و بـه نفع مـردم هـر دو کشـور و ثبات منطقه اسـت، بـه اجرا 

درآورند.

توسعه روابط تجاری 
و اقتصادی، افزایش 
آگاهی میان محافل 

تجاری ترکیه و ایران، 
تشدید تبادل اطالعات 

و ایجاد اعتماد در 
میان بازرگانان هر 

دو کشور، مهم ترین 
گام های اساسی در 

تقویت همکاری های 
اقتصادی خواهند بود شما نمی توانید کشوری در 

جهان پیدا کنید که تمایل داشته 
باشد بی قیدوشرط بازار خود را 
با سرمایه گذاری های خارجی به 

اشتراک بگذارد. اگر سرمایه گذاری 
خارجی را بتوان در چارچوب یک 
روش صحیح به صنعت داخلی 
پیوند زد، اقتصاد کشور از این 

مزیت بهره مند خواهد شد
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محمد ابراهیم انصاری الری پیشنهاد داداقت

کیش، دریچه  ارتباط ایران 
با اقتصاد جهانی

تحریم های  وضع  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تازه از سوی دولت ترامپ، پیشنهاد داد که کیش به راهرویی برای 
اقتصاد جهانی بدل شود. با  ارتباطی  ایجاد تبادالت بین المللی و پل 

آزاد  مناطق  اصلی  وظیفه  اگر  گفت:  الری  انصاری  ابراهیم  محمد 
نظر  در  بین الملل  و  ملی  اقتصاد  میان  ارتباطی  پل  ایجاد  را  کشور 
بگیریم و اگر بپذیریم که  استفاده از این پل ارتباطی به نفع اقتصاد 
خوبی  به  آزاد  مناطق  برای  وظیفه  این  که  بدانیم  باید  است،  ملی 
رویدادهای  از  بسیاری  بهانه  همین  به  شاید  است؛  نشده  محقق 
و  می دهند  نسبت  آزاد  مناطق  به  ناحق  به  را  کشور  سوء اقتصادی 
از  بعضی  متأسفانه  را  آزاد  مناطق  مثبت  کارکردهای  از  بسیاری 

می گیرند. نا دیده  محافل 
وی افزود: با توجه به راهبردهای ریاست جمهور و شورای عالی مناطق 
آزاد و به  خصوص دکتر بانک، ما برای کیش وظیفه مشخصی را تعریف 
کرده ایم و انتظارمان این است که همه بخش های کشور، به خصوص 

بخش اقتصادی، برای تحقق این وظیفه به ما کمک کنند.
ایران با  ارتباط  وی تأکید کرد: ما می خواهیم کیش دریچه ای برای 
به  شدن  جهانی  پدیده  در  کیش  که  نقشی  باشد؛  بین الملل  اقتصاد 

ایفا کند. خوبی می تواند 
در  است  الزم  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گوشه ای از این کشور، مناسبات  ما کاماًل بین المللی شده و جهانی باشد. 
در گوشه ای از این کشور باید تمرین کنیم و یاد بگیریم که چگونه با 
دنیا برای ارتباط در حوزه های مختلف وارد تعامل شویم؛ تعاملی که به 
نفع اقتصاد ملی و به نفع مصالح و منافع ملی باشد. به عبارتی، بهترین 
فایده  بیشترین  و  هزینه  کمترین  با  را  تمرین  این  می توان  که  جایی 
انجام داد، جزیره کیش است. کیش می تواند محل تمرین حرکتی بزرگ 
باشد و تجربه گرانی را به کشور منتقل کند؛ چون اگر در اثر این تعامل 
این  شد،  وارد  آسیبی  جهانی،  سطح  در  بین الملل  محیط  با  همه جانبه 
آسیب محدود است و بالعکس، اگر تجربه درخشانی داشتیم، می شود آن 

را به همه کشور تعمیم داد .
کشور  سیاست گذاران  مجموعه  از  درخواست  ضمن  الری  انصاری 
فضای  با  تبادل  تمرین  و  ارتباط  ایجاد  مأموریت  واگذاری  برای 
بین المللی و مناسبات   اقدامات  جهانی به کیش، گفت: ما نمی توانیم 
مواجهه ای  باید  کنیم.  دوری  آن ها  از  و  بگیریم  نادیده  را  جهانی 
علمی  و  منطقی  مواجهه  این  نتیجه  و  باشیم  داشته  منطقی  و  علمی 
برای  کیش  که  است  این  ما  انتظار  دهیم.  تعمیم  کشور  کل  به  را 

آزاد گذاشته شود. ایجاد مناسبات جهانی، 

مصطفی حاتمی

وارد  که  زمانی  نشود،  فراهم  تمرین  این  زمینه  اگر  داد:  وی هشدار 
فضای بین الملل شدیم، مسایل زیادی وجود خواهد داشت که آن ها 
بود. در آن شرایط  این موضوع آسیب زا خواهد  یاد نگرفته ایم که  را 
اما درباره  باشیم؛  با دنیا حل کرده  را  ممکن است مسایل اصلی مان 

اولیه باشیم. افتاده، هنوز در پیچ وخم  پا  مسایل پیش 

الگویی برای ارتقای کیفیت زندگی ایرانی کیش، 
جدید  ضوابط  تدوین  با  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اقامت  روند  کشور،  موضوعه  قوانین  چهارچوب  در   ... و  اقامت  کار، 
امنیت، سالمت،  آرامش،  تا  می کند  تغییر  کیش  جزیره  در  زندگی  و 
به  کیش  جزیره  در  که  استانداردهایی  همه  و  محیط زیست  زیبایی، 
پیدا  ارتقاء  و  شده  تثبیت  مانده،  محفوظ  دارد،  وجود  ویژه   شکل 

کند.
ارتقای  در  الگویی  می تواند  کیش  اینکه  بیان  با  الری  انصاری 
می تواند  کیش  مرجانی  جزیره  افزود:  باشد،  ایرانیان  زندگی  کیفیت 
ارتقای  آرام و امن برای سر مشق شدن در  یک جزیره سبز، سالم، 
کیفیت زندگی مادی و معنوی باشد. این آمادگی را داریم و امیدمان 
این  کشور  بخش های  همه  کمک  با  بتوانیم  انشاءهلل  که  است  این 
انتظار و در خور  ایران کوچک که مورد  آرزو را محقق کنیم و یک 
شأن ملت بزرگ ایران است این جا داشته باشیم و بتوانیم همه این 

استاندارد  ها را به کل کشور تعمیم دهیم.
جابه جایی  با ظرفیت  فرودگاهی  ترمینال جدید  ادامه  گفت:  در   وی 
و  پیشرفته ترین  با  آینده  ماه   9 ظرف  سال،  در  مسافر  میلیون   6
به  طراحی  جذاب ترین  و  زیباترین  و  تجهیزات  مدرن ترین 

می رسد.  بهره برداری 
جدید  سیستم  با  همراه  کیش  فرودگاه  جدید  باند  دیگر،  سوی   از 
نیز که سکوی  بندری  پایانه  و  بهره برداری رسیده  به  »آی.ال.اس« 
با مدرن ترین  و  آینده الیروبی  افتتاح شده است، ظرف دو سال  آن 
تجهیزات بندری آماده بهره برداری می شود؛ همراه با آن، پروژه یک 
جزیره مصنوعی و یک کیش کوچک تر که اقدامی منحصربه فرد آبی 

و خاکی در کشور است، انشاءهلل محقق می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که زیرساخت های 
اینترنتی جزیره به سرعت در حال ارتقاء است، توضیح داد: به زودی 
جزیره کیش شاهد وای فای رایگان شده و هر گردشگری که وارد 
جزیره شود، می تواند از امکانات اینترنتی به صورت رایگان بهره مند 

شود.

اگر وظیفه اصلی مناطق 
آزاد کشور را ایجاد پل 
ارتباطی میان اقتصاد 

ملی و بین الملل در نظر 
بگیریم و اگر بپذیریم 

که  استفاده از این پل 
ارتباطی به نفع اقتصاد 
ملی است، باید بدانیم 

که این وظیفه برای 
مناطق آزاد به خوبی 

محقق نشده است
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خواندنی های سرمایه گذاری

 معرفی کشورهای پیشرو 
در صادرات مواد معدنی/78

نابودی برندهای نوستالژیک 
ایرانی/79

پایین ترین نرخ بیکاری متعلق به 
کدام کشورها است؟/80
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معدن مس سرچشمه

معدن مس سرچشمه در 160 کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار گرفته و 
بزرگ ترین تولیدکننده مس ایران است. این معدن یکی از بزرگ ترین معادن 
روباز مس دنیا محسوب می شود. بهره برداری از معدن مس سرچشمه از سال 
1۳80 بر اساس طرح توسعه معدن که توسط کارشناسان ایرانی تدوین شده، 
صورت گرفت. میزان کانسنگ خروجی روزانه از جبهه های مختلف معدن 
که به روش روباز استخراج می شود، 41 هزارتن و ساالنه حدود 14 میلیون 

تن با عیار یک درصد است.
 

معدن مس سونگون

معدن مس سونگون ورزقان یکی دیگر از بزرگ ترین معادن مس ایران است 
که دارای بیش از یک میلیارد تن ذخیره کان سنگ مس است. عناصر همراه 
کان سنگ این معدن مولیبدن، طال، نقره، رینیوم و ... محسوب می شود و 

سابقه معدن کاری در سونگون به دو قرن پیش )دوره قاجاریه( بر می گردد.
 

معدن مس میدوک کرمان
معدن مس میدوک کرمان یکی از بزرگ ترین معادن مس ایران است که در 
فاصله 1۳۲ کیلومتری شمال غرب معدن مس سرچشمه قرار گرفته  است. 
نام قدیمی این معدن، مس الچاه بوده  که به سبب نزدیکی به روستای 

ایران بهشت معادن دنیا
نفیسه میرگلوی بیات

میدوک نام آن تغییر یافته  است.
  

معدن ذغال سنگ پابدانا

معدن ذغال سنگ پابدانا، با عمقی در حدود 600 متر، عمیق ترین معدن 
زیرزمینی ذغال سنگ ایران است که در شهرستان کوهبنان و در فاصله 170 
کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد. محصول این معدن، ذغال کک شو 

است که پس از استخراج به کارخانه ذغال شویی زرند ارسال می شود.
  

معدن سنگ  آهن چغارت

نخستین معدن سنگ  آهن ایران، معدن سنگ آهن چغارت شهرستان بافق 
یزد است. این معدن، تغذیه کننده شرکت ذوب آهن اصفهان در زمان تأسیس 

ايران با دارا بودن 37 میلیارد تن ذخاير قطعی معدنی، يکی از غنی ترين کشورهای معدنی دنیا است. وجود معادنی همچون مس سرچشمه و 
سنگ آهن چادرملو سبب شده تا کشورمان دو معدن از پر عیارترين و منحصربه فردترين معادن دنیا را به نام خود ثبت کند. ايران با ذخاير غنی 
معدنی خود به بهشت معادن دنیا معروف شده و توانسته نظر بسیاری از سرمايه گذاران اين حوزه را طی دهه های گذشته به خود جلب کند. در اين 

گزارش 11 معدن مهم و بزرگ ايران را معرفی می کنیم تا بدانیم کشورمان از اين لحاظ در دنیا چه جايگاهی دارد.
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آن محسوب می شود. بلوک معدنی بافق با ذخیره بیش از یک سوم سنگ 
آهن کشور به عنوان مهم ترین زون آهن دار ایران شناخته شده است.

معدن سنگ آهن چادرملو

معدن سنگ آهن چادرملو که در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده کنسانتره 
سنگ آهن در کشور است، با ۳۲0 میلیون تن ذخیره قابل استخراج در قلب 
کویر مرکزی ایران )در 180 کیلومتری شمال شرقی شهرستان یزد( واقع 
شده است. بر اساس برآوردها، ذخایر سنگ آهن این معدن 10 سال دیگر 

به پایان می رسد.

معدن سنگ آهن گل گهر

معدن سنگ آهن گل گهر در شهرستان سیرجان با ذخیره احتمالی یک 
شناخته  معدن  بزرگ ترین  تن،  میلیون  قطعی ۲19  ذخیره  و  تن  میلیارد 
شده سنگ آهن خاورمیانه است. در حال حاضر، تولیدات حاصل از سنگ 
استخراجی این معدن، گندله سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن و سنگ 

 دانه بندی شده است.

معدن طای زرشوران

معدن طالی زرشوران، بزرگ ترین معدن طالی ایران است که 150 تن 
ذخیره طالی خالص دارد. این معدن در ۳5 کیلومتری شهرستان تکاب و 
15 کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان واقع 
شده است. قرارداد ساخت کارخانه استحصال طال و انجام اکتشافات تفصیلی 
این معدن در سال 1۳87 منعقد شد؛ ولی مجتمع معدنی و صنعتی طالی 

زرشوران در ۲4 آبان ماه سال 1۳9۳ افتتاح گردید.

معدن فیروزه نیشابور

معدن فیروزه نیشابور، نه تنها در کشور؛ بلکه بزرگ ترین معدن فیروزه جهان 
محسوب می شود. این معدن مرغوب ترین سنگ ها را دارا است تا جایی 
مقایسه  ایران  نیشابور  فیروزه  با  را  خود  فیروزه  ارزش  کشورها  تمام  که 
می  کنند. این معدن با ذخیره 9 هزار تن و ظرفیت تولید ساالنه 19 تن در 55 
کیلومتری شمال غربی نیشابور، در جاده قدیم سبزوار و در روستای »معدن« 
قرار دارد. محاسبات نشان داده که از هر تن سنگ فیروزه خام این معدن 8 

تا 10 کیلوگرم فیروزه به دست می آید.

معدن سرب و روی انگوران

معدن سرب و روی انگوران در 1۳5 کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده و 
بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه به حساب می آید و به دلیل خلوص 
باالی روی آن، جزو استثنایی ترین و پر عیارترین کانسارهای روی و سرب 
جهان به شمار می آید. این معدن با 9 میلیون تن ذخیره، خوراک کارخانه ها 

را تأمین می کند.

معدن سرب و روی مهدی آباد

معدن سرب و روی مهدی آباد، پس از انگوران دارای بزرگ ترین ذخایر سرب 
و روی جهان است که هم اکنون باالترین میزان استخراج باریت کشور را هم 
به خود اختصاص داده است. قرار است، با به پایان رسیدن ذخایر معدن 

انگوران، معدن مهدی آباد جایگزین این معدن سرب و روی شود.
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 معرفی کشـــورهای پیشرو 
در صادرات مواد معدنی

حمید رضا رییسی

بسیاری از مواد معدنی به فرم طبیعی خودشان در دسترس هستند و قبل از استفاده بايد مورد پااليش و تصفیه قرار گیرند. آهن يکی از عناصری 
است که حدود 5 درصد از پوسته زمین را تشکیل می دهد. اين فلز دومین عنصر گسترده پس از آلومینیوم، چهارمین عنصر طبیعی فراوان بر روی 
زمین و يکی از با ارزش ترين مواد معدنی در زندگی روزانه انسان مدرن است. استفاده از آن به سه هزار سال قبل باز می گردد؛ اما در قرن چهاردهم 
میالدی و زمانی که کوره ذوب اختراع شد، اهمیت يافت. کشورهای صادرکننده مواد معدنی اکثراً در زمینه صادرات آهن، مس و آلومینیوم فعالیت 
دارند و از صادرات سنگ معدن و فلزات به دلیل افزايش تقاضا در سراسر جهان به شدت سود می برند. در برخی از اقتصادهای صادرات محور، 
سهم سنگ معدن و فلزات بیشتر از ساير کاالهای صادراتی است. در اين گزارش به معرفی کشورهای صادرکننده مواد معدنی پرداخته ايم که در 

ادامه به نظر خوانندگان می رسد.

بخش معدن، فعالیت اقتصادی پیشرو در شیلی است که ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و 65 درصد 
از کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد. مواد معدنی شیلی شامل مس، آهن، طال، نقره، زغال سنگ 

و مولیبدنوم است. شیلی، تولیدکننده عمده مس در جهان، دارای بزرگ ترین گودال های معدنی در 
استان های گش پوآل )Gachapoal( و ال لوآ )El Loa( است. همچنین این کشور تولیدکننده ۲8 
درصد از مولیبدنوم دنیا، پنجمین تولیدکننده بور در جهان و دارای 4.7 درصد از ذخایر فلزی دنیا است. 

سنگ های معدن و فلزات شیلی، 54 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می دهند. شیلی، سنگ 
معدن و فلزات خود را عمدتاً به بازارهای اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و مقدونیه صادر می کند.

پرو یکی از کشورهای صادرکننده مواد معدنی پیشرو در زمینه طال، روی، مس، نقره، فوالد و سایر مواد معدنی 
شامل مولیبدنوم، قلع و سرب است. این کشور سومین تولیدکننده مس، پنجمین تولید کننده طال، چهارمین 

کشور در تولید سرب و نخستین کشور در تولید نقره است. معدن کاری و تولید فلز از طریق شرکت های 
خصوصی انجام می شود و مواد معدنی 17 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند. این 

کشور سنگ معدن و فلزات خود را به طور عمده به چین صادر می کند؛ چون در آنجا تقاضا به ویژه برای مس 
و سنگ آهن بسیار زیاد است. سایر مقاصد صادرات، کشورهای آسیایی و سوئیس هستند. صادرات سنگ 

معدن و فلزات، 48.7 درصد از کل صادرات کشور پرو را تشکیل می دهد.

صادرات سنگ معدن و فلزات، 44.4 درصد از صادرات کشور ارمنستان را تشکیل می دهد. عمده صادرات 
معدنی این کشور عبارتند از مس، مولیبدنوم، طال، نقره، سرب و روی. ارمنستان دارای بیش از ۳0 نوع 

فلز و معادن فلزی گران بها است. معادن سنگ معدن و فلزات 5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور 
را تشکیل می دهند. عمده صادرات معدنی ارمنستان شامل الماس برش داده شده، مس و مولیبدنوم 

است. فوالد عمدتاً به شکل ضایعات صادر می شود؛ چون این کشور هیچ صنعت فوالدی ندارد. ارمنستان 
سنگ معدن و موادمعدنی خود را بیشتر به چین و کشورهای آسیایی صادر می کند و الماس تراشیده شده 

را عمدتاً به اتحادیه اروپا صادر می کند.

شیلی

پرو

ارمنستان

نتیجه گیری
کشورهای دیگری که دارای بیشترین سهم در صادرات سنگ معدن و فلزات هستند؛ عبارتند از ایسلند، موزامبیک، استرالیا و بولیوی. بیش از ۲5 درصد 

از صادرات این کشورها را سنگ معدن و فلزات تشکیل می دهند و مواد معدنی مانند مس، آهن، طال و مولیبدنوم معمواًل صادر می شوند.
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ارج

قدیمی ترین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران در سال 1۳16 تأسیس شد. ارج 
از سه حرف اول نام خانوادگی خلیل ارجمند مؤسس این کارخانه گرفته شده و 
مبین سه واژه آهنگری، ریخته گری و جوشکاری است. این برند قدیمی با شعار 
»ارج نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید« به بخش دولتی واگذار و به 

دلیل رکود و مشکالت اقتصادی در سال 1۳95 رسماً تعطیل شد.
آزمایش

کارخانه صنعتی آزمایش در سال 1۳۳7 توسط محسن آزمایش تأسیس شد. 
بعد از انقالب اسالمی با واگذاری سهام این کارخانه به بخش خصوصی، 
فعالیت های تولیدی آن تا اوایل سال 1۳80 تا حدی رونق داشت و کاالهای 
جدیدی مانند یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک به محصوالت 
شرکت اضافه شدند. دوران رونق این کارخانه از زمان تأسیس آن به بیش از دو 

دهه نکشید و سرانجام در دی ماه سال 94 تعطیل شد.
روغن نباتی جهان

تأثیر يک دهه بحران اقتصادی بر کارخانجات کشور

نابودی برندهای نوستالژیک ایرانی
علیرضا کام دل

تعطیلی برندهای کوچک و بزرگ در وهله نخست، نشانه يک اقتصاد بحرانی و در وهله ديگر، خبر از بیکاری میلیون ها نیروی کار می دهد. رکودی که کشور 
در دهه اخیر با آن مواجه بوده، حاال اثرات خود را نه با تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های کوچک؛ بلکه با تعطیلی کارخانه های قديمی که بر حسب تجربه خود 
تاکنون توانسته بودند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، نشان داده است؛ به طوری که حتی دوران پساتحريم هم نتوانست از پايان تلخ آن ها جلوگیری 
کند. کارخانه های ارج، آزمايش، روغن نباتی جهان، چیت سازی ری، داروگر و ... تنها چند از صدها مورد کارخانه ای است که ممکن بود در سال جاری با 

نام حمايت از کاالی ايرانی مورد حمايت قرار گیرند. در ادامه به معرفی چند برند قديمی تعطیل و نیمه تعطیل می پردازيم.

این کارخانه توسط احمد و محمدعلی غضنفر تأسیس شد. کارخانه روغن نباتی 
جهان در سال 1۳۳4 در تهران به ثبت رسید و در سال 1۳۳6 شروع به تولید 
کرد. تعداد کارگران این کارخانه پس از تعطیلی و تعدیل نیرو های مکرر به کمتر 

از 150 کارگر رسید و با ظرفیتی محدود به تولید پرداخت.
چیت سازی ری

این کارخانه در دهه 40 توسط حسن کورس تأسیس شد و زمانی نشان دهنده 
نساجی پویا و زنده بود. کارخانه چیت ري پیش از انقالب اسالمی داراي ۳ هزار 
و 600 کارگر ایرانی و ۳50 کارگر بنگالدشی بود. این کارخانه تا سال 1۳80 
روزانه حداقل 1۲5 هزار متر پارچه در سه شیفت کاري تولید می کرد و 85 
نماینده عدل فروشی در تهران و همچنین پنج شعبه در اتحاد جماهیر شوروي 
سابق داشت. این کارخانه از سال 79 و پس از واگذاری به بخش خصوصی راه 

افول را پیمود و سال ها بعد به طور کامل تعطیل شد.
داروگر

شرکت داروگر در سال 1۳07 اولین کارخانه صنعتی تولید صابون را در 
شهر اصفهان تأسیس و اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه تولید 
گسترش  منظور  به   )1۳۲0 )سال  بعد  سال   1۳ کرد.  عرضه  بازار  به  و 
برنامه های تولیدی، از اصفهان به تهران منتقل شد و در ادامه تولید صابون 
مبادرت به تولید محصوالت بهداشتی و آرایشی کرد. در سال 1۳5۲ نام 
شرکت داروگر تغییر یافت و نام »شرکت سهامی عام کف«، جایگزین آن 
شامپو  نخل نشان،  صابون  به  می توان  آن  مشهور  محصوالت  از  شد. 
و 96  در سال های 95  اشاره کرد.  ریکا  مایع ظرف شویی  و  تخم مرغی 

خبرهایی مبنی بر تعطیلی این شرکت اعالم و تکذیب شد.
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تایلند
نرخ بیکاری در کشور تایلند بسیار اندک و حدود 0/6۲ درصد است. از سال 
۲001 تاکنون نیز به دالیل متعدد، نرخ بیکاری در این کشور مدام کاهش 
پیدا کرده است. البته الزم به ذکر است که ساعات کاری که برای بیکاری 
افراد در نظر گرفته می شود، بسیار پایین است. به طور متوسط هر شخص 

در این کشور کمتر از ۲0 ساعت کار می کند.

سنگاپور
سنگاپور هم یکی از کشورهایی است که پایین ترین نرخ بیکاری را دارد. 
نرخ بیکاری در این کشور 1/8 درصد بوده که در سال های اخیر به 1/۲ 
درصد کاهش یافته است. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، وجود 
تعداد زیاد کارگر و نیروی کار خارجی در سنگاپور است. البته وزارت کار و 
منابع انسانی این کشور اعالم کرده اند که نیروهای کاری خارجی تأثیری 

روی نرخ بیکاری ندارند.
نروژ

نرخ بیکاری در کشور نروژ حدوداً ۳/۳ درصد است. در طول سال های 

پایین ترین نرخ بیکاری 
متعلق به کدام کشورها است؟

سید احمد نبوی

معضل بیکاری يکی از جدی ترين مسايلی است که هر کشوری می تواند با آن روبه رو شود و مؤلفه های متعددی در ايجاد آن نقش دارند. بیکاری 
به شرايط اقتصادی کشورها مرتبط است و معضالتی که در پی آن به وجود می آيد، صرفًا اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه مشکالت اجتماعی، سیاسی 
به  و فرهنگی مختلف  اجتماعی  اقتصادی،  به داليل سیاسی،  نام برده  و… نیز در پی اين معضل جدی خود را نشان خواهند داد. کشورهای 
توجه  جالب  نکته  گیرند.  قرار  حیث  اين  از  جهان  برترين های  جمع  در  و  درآورند  خود  کنترل  تحت  را  بیکاری  نرخ  توانسته اند  خوبی 
حضور چندين کشور آسیايی در اين فهرست است. در اين مقاله به معرفی کشورهايی می پردازيم که پايین ترين نرخ بیکاری را دارا هستند.

متمادی، نرخ بیکاری در این کشور تقریباً بی تغییر بوده و از سال 1997 
نروژ  است.  کرده  تجربه  را  ثبات  درصد  رقم ۳/4  روی  تقریباً  تا ۲01۳ 
پایین ترین نرخ بیکاری اروپا را دارد. هدف بلندمدت نخست وزیر این کشور، 
رساندن نرخ بیکاری به پایین ترین حد ممکن است. شایان ذکر است که 
این کشور بزرگ ترین تولیدکننده نفت اروپا به حساب می آید و بازار کار 

خوبی در آن جریان دارد.

مالزی
نرخ بیکاری در کشور مالزی 4/۳ درصد است. در پایان سال ۲01۳، 
اما همچنان در میان 5  افزایش داشت؛  بیکاری در مالزی کمی  نرخ 
کشور دارای پایین ترین نرخ بیکاری قرار می گیرد. تاریخ نشان می دهد 
که به طورکلی، این کشور همواره نرخ بیکاری پایینی داشته و رقم آن 
هیچ گاه از 5/4 درصد تجاوز نکرده است. البته بنا بر آمارهای رسمی 
این کشور، با اضافه شدن نیروهای جدید و جمعیت تازه نفس به بازار 
کار، نرخ بیکاری حدود 1درصد افزایش داشته است که چندان جای 

نگرانی درباره آن وجود ندارد.



ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
81آبان 97   شماره25

منتخب صاحبان سرمایه و تجارت

فرم اشتراک سالیانه

نام:

نام شرکت: 

سال تاسیس: 

آدرس دقیق پستی: 

تلفن: 

پست الکترونیکی: 

1- واریز مبلغ 120/000 تومان به حساب شماره 0101965029004 و یا شماره کارت 6037-9973-2550-9314 
    و یا شماره شباIR49-0170-0000-0010-1965-0290-04 بانک ملی به نام آقای مرتضی فغانی.

2- ارسال تصویر فیش بانکی از طریق دورنگار به شماره 88864786 - 021
3- هزینه ارسال مجالت با پست عادی به عهده ماهنامه و هزینه پست سفارشی به عهده متقاضی است.

4- هزینه فوق برای اشتراک 12 شماره از مجله )هر ماه یک نسخه( است.

نام خانوادگی: 

نوع فعالیت: 

کد پستی: 

دورنگار: 

وب سایت: 

آیا تمایل به دریافت نسخه pdf ماهنامه از طریق پست الکترونیک را دارید؟

بلی                          خیر

به همراه ارسال نخستین شماره ماهنامه کد اشتراک شما اعالم خواهد شد

ضمن تقدیر از انتخاب شما، به اطالع می رساند در راستای ارایه هرچه مطلوب تر مجله دنیای سرمایه گذاری و همچنین انعکاس 
به موقع رویدادهای این حوزه، برآن شدیم تا مطالب، مقاالت و نظرات خوانندگان گرامی را در صفحات نشریه چاپ نماییم. لذا 

شما عزیزان می توانید، مطالب خود را به پست الکترونیکی D.Sarmayeh@gmail.com ارسال کنید.
همچنین خرسند خواهیم شد تا از انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص کیفیت محتوا و کمیت نشریه ما رامطلع فرمایید.

قابل توجه خوانندگان محترم:

 واحد اشتراک:   021-88864835

 تحریریه  دنیای سرمایه گذاری:   021-88310219
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Iran, with its own 37 billion tons of mineral deposits, is 
one of the richest mines in the world. The existence of 
mines such as Sarcheshmeh copper and Chadormalu iron 
ore has caused our country to record two mines of the 
world’s finest and unique mines. Iran has been known for 
its rich mineral resources to the paradise of mines in the 
world and has been able to attract the attention of many 
investors in this field over the past decades. In this re-
port, we introduce 11 major and important Iranian mines 
to determine which country we have in this respect in the 
world.
Sarcheshmeh Copper Mine

Sarcheshmeh copper mine is located 
160 km southwest of Kerman and is 
the largest producer of copper in 
Iran. This mine is one of the world’s 

largest open copper mines. Operation of the Sarcheshmeh 
copper mine was carried out on the basis of the mine de-
velopment plan developed by Iranian experts. The amount 
of ore extracted daily from different fronts of an open pit 
mine is 41,000 tons per year and is about 14 million tons 
per year.
Sungun Copper Mine

Sungun Varzaghan Copper Mine is 
another major copper mine in Iran 
with more than one billion tons of 
copper stones. Elements along with 

Kaun Stone is a mine of molybdenum, gold, silver, rhinium 
and ... and the history of mining in Sungun dates back two 
centuries (the Qajar era).
Kerman Miduk Copper Mine

Miduk Kerman is one of the largest 
copper mines in Iran, located 132 km 
northwest of Sarcheshmeh copper 
mine. The old name of this mine is 

“Lachah copper” which has changed its name due to its 
proximity to the village of Miduk.
Pebdana Coal Mine

Pebdana Coal Mine, with a depth of 
about 600 meters, is the deepest 
underground coal mine in Iran, lo-
cated in Kuhbanan city, 170 km 

from the center of Kerman province. The product of this 
mine is coal tar, which is then shipped to the Zarand 
coal mill.
Choghart Iron Ore

The first iron ore mine in Iran is 
Choghart iron ore in Bafgh city of 
Yazd. This mine is a nutritionist at 
Isfahan Smelter Company at the time 

of its establishment. Bafgh Mineral Block is known to be 
the most important iron ore zone in Iran with more than 
one third of iron ore.

Chadormalu Iron Ore Mine
Chadormalu Iron ore, currently the 
largest producer of iron ore concen-
trate in the country, is located at 320 
million tons of extractable reserves 

in the heart of the central Quay of Iran (180 kilometers 
northeast of Yazd city). According to estimates, the iron 
ore reserves of this mine will end in 10 years.
Gol Gohar Iron Ore Mine

Gol Gohar iron ore in the Sirjan city with 
a probable reserve of one billion tons and 
a definite reserve of 219 million tons is 
the largest known mine in Middle East 

iron ore. At present, the minerals extracted from the mines, iron 
ore pellets, iron ore concentrates, and granulated stone.
Zarshouran Gold Mine

Zarshouran Gold Mine is the largest 
gold mine in Iran, which holds 150 
tons of pure gold. The mine is located 
35 km from Takab city and 15 km 

from Takht-e-Soleyman cultural and tourism heritage 
complex. The contract for the construction of a gold min-
ing factory and detailed exploration of the mine was com-
pleted in 2008; however, the Zarghshran gold and mining 
complex was opened on November 24, 2014.
Turquoise Mine Nishapur

Turquoise Mine Nishapur, not only in 
the country, but also the world’s larg-
est turquoise mine. This mine has the 
best of all stones, so that all coun-

tries value their turquoise with turquoise Nishapur. The 
mine with a storage capacity of 9 thousand tons and an 
annual production capacity of 19 tons in 55 kilometers 
northwest of Neishabur, is located on the old road of 
Sabzevar and in the village of Mordan. Calculations show 
that from each tone of turquoise raw rock, this mine comes 
from 8 to 10 kilograms of turquoise.
Angouran Lead and Zinc Mine

The Angouran lead and zinc mine is 
located 135 kilometers west of Zan-
jan city and is considered to be the 
largest lead and zinc mine in the 

Middle East. Due to its high purity, it is considered to be 
one of the most exclusive lead and zinc in the world. The 
mine supplies 9 million tons of feed to factories.
Lead and Zinc Mine of Mahdi Abad

The lead and zinc mine of Mahdi Abad, 
after Anguran, has the largest reserves 
of lead and zinc in the world, which 
now has the highest amount of barite 

extraction in the country. It is planned that the mining of 
Mahdiabad will replace the lead and zinc mine with the com-
pletion of the Angouran mine reserves.

Iran, Paradise of the World`s Mines
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Creating a Safe Investment 
Environment

Hamid Asadi

As the United States is working adamantly to diminish 
Iran’s trade relations with the rest of the world to their 
lowest, many experts unanimously speak of a break-
through called “the private sector advantage”. They be-
lieve that the Iranian private sector has in recent years 
independently fostered its abilities in the international 
arena thus having acquired the potentials needed to tack-
le some of the country’s economic difficulties. The power 
of investment, they say, is the crucial element of these 
potentials. But investment would be meaningless in the 
absence of a safe investment atmosphere. That calls for 
measures and decisions on the part of the government as 
well as all state-run institutions- if they wish to get past 
the sanctions or at least reduce their pain. 
Unpredictability and uncertainty are without a doubt the 
biggest nightmares of the Iranian economic community at 
present, a community worried more about the constantly 
changing decisions of the local policy makers than about 
the new wave of US-led sanctions. This uncertainty has 
blurred the eyesight of the economic activists who need 
it to foresee the future and plan accordingly. At stake is 
a safe investment environment. Psychological security is 
a must in the circumstances. By no means does it imply 
that the sanctions must not be taken seriously, or they 
must not be gotten around. Quite the opposite. They must 
and can be circumvented by a private sector already reas-
sured and secured. One way to provide such reassuranc-
es and sense of security is to invite the private sector to 
join the decision-making. Based on Articles 2 and 3 of the 
Law on the Constant Improvement of the Business Envi-
ronment, the government is required to seek the advice 
of the private sector before making economic decisions. 
The same law urges the government to provide investors 
with enough time to comment and adapt before it begins 
to enforce a new law that may affect their investment. 
The private sector for its turn can play a strong role in bal-
ancing the market during sanctions by adopting new ways 
of importing goods and commodities. In no country, is the 
private sector considered a profiteering group. Nor should 
all activities be considered cashing in on sanctions. That 
should prompt the government to change its perception of 
the private sector and provide it with the real support it 
needs. That support is investment security in the first place. 
That is a prescription that has worked in many countries 
in the times of crisis and in the times of prosperity. A pre-
requisite in this connection is getting rid of the unnecessary 
entangling laws. The investment laws need to be further 
simplified. A dynamic economy propelled by the private sec-
tor yearns for less subtle ways of investment.

“Necessity of Trust to Entre-
preneurs”

Ramin Nemati

The story of Entrepreneurship in Iran is a stubborn story. 
The passions of Iranian entrepreneurs who were once driv-
en out of confiscated timber and are now also looking for a 
way to get rid of abusive laws are not definitely ending. A 
story with many ups and downs that have sad fates.
The conflict with the accumulation of capital in Iran has a 
long history. Only in the aftermath of the Islamic Revolution, 
we see that apart from the state, the revolutionaries affect-
ed by socialist ideas also closed the sword of the struggle 
against the capitalists, and almost all the entrepreneurs, in 
the fire of the rage of the left, who came to the body of pow-
er, burned the culmination of these radical moves against 
private sector activists.  Today, however, the intellectual 
conditions of those brilliant young radicals have changed, 
but there are still plenty of problems facing entrepreneurs 
who are constantly associated with outspoken foreign sanc-
tions! But why entrepreneurship in Iran has affected this 
volume of suffering? Who opposes productive economic ac-
tivity? These are the questions that Joseph Schumpeter, the 
Czech-American economist, invented the very precise term 
“creative destruction” to answer them. Creative destruction 
means that intellectual and economic forces with their in-
novations shake the foundations of the existing economic or-
der, and that is why the established institutions, especially 
politicians and the owners of certain interests, are serious 
opponents of innovation.
Except for the special interests of the individual; the imple-
mentation of the instant laws and the mood of the parlia-
ment and government and the lack of decision-makers’ 
awareness of the production problems that arise from the 
lack of consultation with expert experts and entrepreneurs, 
the inefficient banking system and the survival of bankrupt 
banks that only benefit every year, there is no observation 
in the annual performance report of any of these banks, the 
results of production support, although the philosophy of 
existence is correct, but the defective cycle of the country’s 
economy causes smoke to fall into the eyes of the producers. 
The presence of brokers and intermediaries, which inevita-
bly take the most material gain from the current situation, 
the rule The rumors of realities in financial markets that 
have eliminated any kind of economic logic in these markets, 
and, on the other hand, rapid fluctuations and an excessive 
increase in exchange rates, which may be beneficial for ex-
porters, but ultimately on everything and most of all, it’s 
affecting the manufacturing industry, and  anti-production 
and anti-entrepreneurship.
Entrepreneurs and artisans of the country, in order to con-
tinue their lives, are most in need of stability of laws and 
regulations, peace of markets and security. Therefore, the 
mistakes of the first years of the revolution should not be 
repeated. It should be return peace and safety to intrepre-
neurs in order to restore prosperity and economic growth 
and trusted them.
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Over the past years, our country has 
been working hard to acquire the 

knowledge and skills needed to provide 
and develop the equipment of the energy 
industry, and today it has become self-
sufficient in the development of complex 
equipment such as turbo compressors. In 
the meantime, Oil Turbo Compressor Co. 
is one of the pioneers in designing and 
manufacturing the equipment. Significant success of 
the Oil Turbo Compressor Company (O.T.C) is chosen 
of this industrial unit as the superior unit of Tehran in 
1394 in the design and production of the first national 
turbine with a capacity of 25 MW. In an interview with 
Dr. Abbas Taeb, the vice president of the company, we 
reviewed the achievements, innovations, major bar-
riers to production, and also the essential ways to 
preserve the achievements of the domestic manufac-
turing industry. Taeb, who has more than 40 years of 
educational, research and executive background, has 
a Ph.D. in Chemistry from Austria and a professor at 
the University of Science and Technology in Iran, pro-
duction and manufacturing industries in one country 
need stability in the rules and regulations for con-
tinuance of their existence more than anything. Any 
change, however, is at once a blow to the slaughter, 
such as the strength of the industry and the artisans; 
in a country where its most successful corners are 
brokers and mediators. In the parts of this interview 
you read:

 The need of the national gas companies and the 
South Pars gas and oil company to the turbine com-
pressor and the obligation and commitment of the 
OTC company to provide the turbine compressors re-

Dr.Taeb:

Lack of coordination among authorities will destroy 
manufacturers.

quired by these customers and, on the 
contrary, to choose the appropriate way 
in which the Siemens company may, for 
any reason, avoiding continued coopera-
tion, has led the OTC co., to create a re-
search, design, and engineering struc-
ture composed of experts from the top 
universities of the country. The research 
institute, named after the Turbo Tec co., 

has started to design turbines and produce new maps. 
In this way, the country’s first domestic turbine, natu-
rally, was characterized by distinctions as to the mod-
el’s turbine, and at the same time it was completely 
built up inside the country with the same compressor.

The most important achievement of the Turbo Com-
pressor Company is the design and construction of the 
Iranian National Turbine IGT ,25 the first  turbine to 
be  designed  ,commissioned  and  delivered  to  custom-
ers in the interior .Its design and engineering division 
was jointly funded by the joint venture between OTC 
and the National Iranian Gas Company .This turbine 
has advanced technology and is very important .Due 
to the great interest of God and the night-time efforts 
of  managers  ,experts  and  believers  ,they  believed  in 
national sweat in different parts of the main company 
and affiliated companies ,which achieved this and re-
sulted in mass production.

 One of the institutions that should support produc-
tion is the banking system in the country .Undoubted-
ly ,the banking system of the country is only trying to 
increase its annual profit .Where in the balance sheet 
and  the  annual  performance  report  of  a  bank  in  the 
country  ,it  has  been  observed  that  the  results  of  its 
support for production have been raised.

development plan and the country’s need for electric power 
generation in 1390, the scope of its activities was extended 
to the areas of investment, maintenance, installation, com-
missioning, exploitation and retail supply of electricity by 
the name of the Tanir Group. In order to get to know more 
about the activities of this complex, we went to Engineer 
Mohammad Ali Alaei, CEO of Tanir Company, and talked 
with him about “the strengths and weaknesses of Iran’s 
power industry” as well as “Iran’s role in establishing a re-
gional electricity network”. He believes that reducing costs 
through real privatization can be a solution to the problems 
of this industry rather than semi-governmentalization in 
the long time. In the parts of this interview you read: 

• The discussion of subsidies in the energy sector must 
be precise and accountable; in other words, the subsidy 
is exactly for those who need it. In the macroeconomic 
view of the economy, energy carriers and the exchange 
rate should be freed in the country, the vulnerable strata 
must be precisely defined and subsidized only; the sub-
sidy should be exactly numeric to resolve the problem of 
this cortex; otherwise, until energy carriers are sold at a 
cheap price, a state budget will be injected into the plant, 
and the prices will rise formally, so that the construction 
of the power plant is justified, this fate will continue. If 
energy carriers are released, the meaning of efficiency in 
the country is determined.
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In general, though, Start-
up is interpreted as being 

directly related to technol-
ogy and the existence of an 
application; but in precise 
definition, Startup provides 
a quick and easy solution to 
a complex subject. Basically, 
the new businesses are new 
words that maybe failed, but 
in our country, this issue is 
facing more difficult for a 
variety of reasons. Startups today, along with finan-
cial  turnover in various branches of the economy, 
have contributed greatly to the unsolved transport  
problems . To get to know more about a business that 
has separated us from traditional business, we have 
a conversation with one of the leading companies in 
order to get a better understanding of the nature and 
objectives of this business. At the intimate meeting of 
the “ World of Investment “ with Mr. Amin Noorshahi, 
CEO  Iman  Ferasat , eBar Company has tried to cite 
the challenges and opportunities of  electronic trans-
port. In the parts of this interview you read:

 Amin Noorshahi; our entry into the Internet business, 
while at the same time be important in this area, and the 
arrival of the vice president of science and technology as 
a trustee in this section. The group decided to start its 
business from the Internet and then enter into more risky 
areas. In Iran, there is not much to offer in the area of   
startup, but rather a more localized adaptation of the 
idea of   other countries. The reason is that to create an 
idea, there should be some ideas and other businesses 
that have already worked in this field.

 Iman Ferasat ; approximately 
14 to 15 thousand people are ac-
tive in this complex. These are 
people whose ID have been ap-
proved, and the Road Mainte-
nance and Transportation  or-
ganization has also given us the 
opportuni ty to investigate the 
accuracy of their specifications. 
We are most cooperating with 
mentioned organization  pursu-
ing and adopting the commer-

cial  law of the by itself; it was also due to the complexity of 
the culture of transportation that needed to be addressed 
through the Internet. Meanwhile, guilds  and private carri-
ers consider the markets to be their main rival, and they are 
cooperating  very hard with us. I am not very pleased with 
the damage caused by the inter-city transport services to the 
agencies, because the result of this damage will be seen in 
the future.

 Amin Noorshahi; the fact is that authorities of elec-
tronic carriers and  have been so involved with the mac-
roeconomic disasters that still exist in executive bases, 
including delays in the issuance of electronic bills, while 
the issuance of electronic bills without human interven-
tion can transport companies will be satisfied  about the  
performance of the cargo. In my opinion, the guidelines 
for e-markets have been very positive in balancing price 
discussions and equity in earning revenue among driv-
ers. Of course, drivers are the ones where they are located 
in addition to companies that need to carry cargo and 
have no problem in terms of revenue, but their number is 
limited. Balancing profit has no way but electronized of 
transportation.

Amin Noorshahi, CEO and Iman Ferasat, Vice-President of eBar Co.

Lack of comprehensive information is an obstacle for 
expanding of new startups.

Mohammad Ali Alaei, CEO of Tanir Co.

Actual  
privatization is 
breakthrough in 
power industry.

Tanir Group has started its activity in the production 
and supply of electricity in the country in 1384 as a 

power station manufacturing company, with the construc-
tion and operation of the first small scale power plant 
with a capacity of 1,700 kilowatts in Nazarabad Industrial 
Town In pursuance of the implementation of the letter of 
understanding between the Ministry of Power and the 
Ministry of Industry in 1388, with the approval of the dis-
tribution and sale of electricity from the Ministry of Energy, 
to repair, maintain and expand the electricity network of 
Nazarabad Industrial town as the first private distribution 
company initiated the private electricity distribution ac-
tivities country. With the announcement of the small scale 
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According to the latest figures, Italy, China, Turkey and India are among the top producers, exporters and import-
ers of the world’s stone for processing and re-exports. According to estimates, the global stone consumption will 
reach about 9.4 billion square meters in 2025 from around 866 million square meters in 2004, so international mar-
kets will continuously witness intensive competition among industry activists. In order to get to know more about 
this huge industry, we met  to Reza Hajjarzadeh, CEO of the Winter Disk Collection, and talked with him. 
He has headed the Iran’s Stone Association’s Processing commission, the membership in the Economics 
and Exports Commission and the membership in the Stone Box Consortium and believes that the sanctions 
have caused currency discrepancies . No one has any interest in working in Iran. How much to sell, when to 
make money, how to get the money from our materials, is one of the major problems we are struggling with. 
In the parts of this interview you read:

 we have  approximately 600,000 euros importing currency for the country annually , which easily reaches 
one million euros. Only  problem is that the raw materials we need are hard to reach. We supplied about 
50% of the domestic market, which is now less active in providing products to the domestic market due to 
more export activity.

 The government has not only helped the rock industry not only in the past, but also has created many 
obstacles for us. They say good things, but unfortunately, nothing happens in practice. The municipalities 
have not given us any support so far and only support other classes. The government has also not taken any 
measures to address our problems with municipalities. We have problems with value added and tax debates. 
Everywhere in the world, all businesses run away from taxes and seek to deceive  the law to pay less. This is the 
same in the stone industry . So far, we have had several meetings on the provision of raw materials, which has not 
resulted in a positive outcome

The existence of false advertising and positive incentives for attracting liquidity from the 
capital market, especially in the turbulent days of the currency fluctuations, has led various 
segments of the economy unfamiliar with this market to expose their capital to various risks. 
In the meantime, directing the market towards proper investment and preventing people from 
queuing up to obtain a shareholder code requires proper information, and this is not achieved 
by a coherent and scientific-based awareness. In recent years, cartridges and investment 
funds have played a significant role in culture making in attracting capital markets. The 
world of investment, in an interview with Amin Azarian, CEO of the Capital Market Knowl-
edge Group, talks about the plans and activities that have been done to increase the literacy 
and capital knowledge of this group. In the parts of this interview you read:

The capital market is a transparent one. Transparency, however, is not enough of a 
reason to enter it without tasting the waters. A glance at similar markets around the 
world shows a fail-safe pattern: those less experienced are encouraged to begin with 
lower risk sections such as the investment funds rather than plunging directly into the 
unknowns of the stock exchange market. That makes the role of the asset management and consultancy companies very 
important.

 You cannot jumpstart by buying shares on the mere advice of a friend or a relative who has been in the market. There 
are many nuances to the business. Poor timing can spell disaster. Those planning to buy shares can begin with stronger 
fundamental shares that directly translate to dividend per share for the shareholder and whose interest is calculated on 
a yearly basis. 

I hope that people enter the capital market with knowledge and prudence. The Iranian radio and television (IRIB) can 
play an effective role in this regard. We have finished the production of a TV series with the stock exchange academy as 
its main theme. We took care of the entire production costs and are currently negotiating with IRIB the broadcast and 
advertisement fees. We are now depending on IRIB’s good will to inform the public of the [Iranian] stock exchange 
potentials.

Reza Hajjarzadeh:

Manufacturers need to stability of rules

Interview with Amin Azarian, Managing Director of Knowledge Group of Capital Market Index

“Attracting Financial Elites at the Capital Market`s Gateways”
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Kaveh Fazel Bastami, the Managing Director of 
Roshan Company

“Disappearance of the Foreign 
Markets because of the Govern-

ment’s Wrong Decision”

More than 6 thousand companies and 12 hun-
dred mines are proof to the amazing variety 

of the stone industry in Iran.  This huge array 
requires a proper display. This is what Roshan 
Company has been doing for more than two de-
cades. It entered this colorful market in 1096 by 
bringing the sector’s news to the forefront of the 
Iranian and international media and using cut-
ting edge technology to showcase the industry’s 
achievements in local and global expos. Roshan 
is functioning as an international stone info 
center in Iran giving the hard-looking industry 
a fine edge and a cultural tone. Here is what its 
Managing Director, Kaveh Fazel Bastami, has to 
tell us.

 The currency fluctuations have negatively affect-
ed all industries. Perhaps some exporters benefit 
from these fluctuations in the short run but these 
are the producers who take the heat because they 
have to buy the raw material needed for processing 
at higher prices. This will eventually be detrimen-
tal to both sides and the industry in the end. 

 The mines produced about 12 million tons of 
stones in 2017. Of the 2200 registered mines, 1200 
are active. 500 thousand tons have been processed 
and exported. 1 million and 80 thousand tons have 
been exported as raw products.

Dr.Hassan Khojasteh:

Iran`s economy is based on 
import

According to many thinkers in the world ,media are 
the fourth pillar of  democracy .In fact ,these are 

media that can be good observers on different affairs 
of society and ,with their proper functioning ,influence 
the growth of society in all areas ,including the econ-
omy .The  media  can  play  other  roles  such  as  educa-
tion ,advertising ,and more .The role that ,if correctly 
used ,can become successful overnight .In order to get 
to know more ,we went to Dr .Hassan Khojasteh and 
talked with him about the role of the Iranian media in 
creating a recession or economic boom .Khojasteh  is 
a math diploma ,a graduate of the human science , a 
bachelor of research in social sciences ,an MA in an-
thropology PhD in Anthropology and a Ph.D .in strate-
gic management .The professor of the university was 
the longtime editor of the” Hello ,Good Morning “and 
”Hi Tehran “morning program ,which he described as 
a great and useful experience in designing the” Tehran 
Radio  “provincial  network  .He  was  elected  the  vice 
president of  the Islamic Republic  of  Iran in .1377 In 
the parts of this interview you read:

 Someone  does  not   deny  that  the  media  play  a 
fundamental  role  in  education  and  culture  .In 
recent  times  ,the  lives  of  people  have  been 
intermixed  to  Media  .  For  the  past  30  years  ,the 
number of live programs has been low because they 
have  not  been  sufficiently  important  .In  the  past, 
programs were usually streamed to record that this 
method is not currently used for current affairs .In 
fact ,media play a special role in today's society .Of 
course  ,the  media  has  some  negative  effects  that 
should  be  taken  into  consideration  .Whether  the 
Iranian  media  have  succeeded  or  not  needs  to  be 
investigated .For example ,in the investment debate, 
I  suppose that the basis of  thinking  in the Iranian 
economy is import-based.
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It took US President Donald Trump 15 months to 
finally pull the trigger and make his predecessor’s 

biggest political achievement go up in smoke. On 
May 8th, 2018, Trump vowed he would pull America 
out of the JCPOA. At the same time, he spoke of re-
imposing all the suspended US sanctions against 
Iran. Now he is putting pressure on almost every 
country on the map to follow suit. In spite of all this, 
The European states are still trying to introduce a 
new financial mechanism that is least affected by 
SWIFT in order to salvage what has remained of 
their trade ties with Tehran. According to the EU 
officials, France, Britain and Germany plus China 
and Russia are preparing themselves for the new 
mechanism in the coming days. Judging their defi-
ance, we can remain hopeful about this initiative 
and the growing possibility of circumventing the 
fresh round of US-provoked sanctions. We can even 
hope for an acceleration of transactions in the post- 
sanctions era. The new round of banking coopera-
tion between Iran and the EU concurrent with the 
US anti-Iran rhetoric can be interpreted as Europe’s 
defiant reaction against the Americans’ unilateral 
warmongering. If this trend picks up strength, the 
new sanctions are less likely to take a heavy toll on 
the Iranian economy. Besides, prior to JCPOA, the 
sanctions came from various sides including the 
United Nations, the European Union and the United 
States of course. The United States is out in the 
open this time desperately on its own. There are, 
meanwhile, analysts who insist Iran’s transactions 
expenses will inevitably increase as a result of the 
unilateral US sanctions. 
Iran’s exit from SWIFT and the White House’s decision 
to exempt 8 countries from the Iranian oil embargo in 
the meantime signal a brighter prospect for the Iranian 
side. What can further solidify Iran’s global image with 
regards to the existing conditions is unanimity over the 
international standards and FATF. 
Taking all these factors into account, Iran can get past 
this historical stage with integrity. What is of signifi-
cance is how to turn threats into opportunities. This 
will be possible only when we develop a true and ac-
curate perceptions of these sanctions. An oil-driven 
economy cannot envisage a perception as such. Post-
Revolution governments have all introduced their own 
prescriptions and imaginations of an oil-free economy. 
They have ended up the same in the end. Heavy depen-
dence on oil remains to be the main hurdle of Iran’s 
growth and its enemies, the US in particular, are well 

The Return of Sanctions, Opportunity or Threat?

Morteza Faghani
member of Tehran Chamber of Commerce

aware of this. 
On the same note, the Iranian Parliament’s Research 
center, having envisaged the return of US sanctions, 
expounded on two different scenarios in September 
2018.  According to the worst-case scenario, the Ira-
nian economy will again plunge into recession with its 
growth rate plummeting to a record low of 0.5 percent-
provided the Europeans stay committed to maintaining 
trade and financial ties with Iran. But if they withdraw, 
the growth rate will nose dive as low as 2.8 percent.The 
research center predicts that the Iranian economy 
will shrink between 3.8 to 5.5 percent next year if 
serious action is not taken. The sanctions, the center 
concludes, will affect the Iranian economy in three 
ways, namely sparking a currency crisis, increasing 
the investment risks, and imposing trade restric-
tions. It warns against suppressing the currency 
rates emphasizing it will only make the banking 
system more fragile. Based on the parliament’s as-
sessment, the government’s heavy dependence on 
the oil income mixed with a possible reduction in the 
oil export can cause a budget deficit particularly in 
the public projects. The deficit can in turn draw the 
government into borrowing from the Central Bank. A 
new wave of inflation will most likely be the conse-
quence. The US sanctions may also cause damage to 
those industries that require imported raw material 
and intermediate goods. Another hit-back may be the 
capital flight. It will take place by turning capital 
into currency. 
The Parliamnet’s Research Center stipulates that 
the strongest element in successfully resisting the 
adverse effects of the sanctions would be the type 
of Tehran’s economic reaction towards them. It con-
cludes that an effective internal management will be 
the key factor that can keep the American sanctions 
at bay. 
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Turkey  is  a  Eurasian country  that  has common bor-
ders  with  Iran  .In  recent  years  ,the  private  sector 
has had a  significant  leap in  many areas ,especially 
in tourism .Getting to the three different seas ,having 
a good geographical location and proximity to Europe 
can be one of the reasons for the economic prosperity 
of the country’s tourism industry .Turkey is one of the 
top 20 economies in the world with a growing econo-
my  ,with  foreign  trade  volumes  ranging  from 350  to 
 450billion dollars annually .The Ankara government 
intends  to  reach  the  target  of  500  $  billion  annually 
for the year 2023 and the-100 year perspective of the 
Republic of  Turkey  ,which seems to be an ambitious 
goal .Read some parts of this interview:

 Having considered the existing economic realities of 
Turkey and Iran you can easily see that there is a very 
precious complementarity between the two countries. 
In my opinion ,the most valuable economic linchpin of 
Iran is not energy but the human resources .You can 
find  a  qualified  labor  force  in  almost  every  field  in 
Iran .It points out a great potential when adding abun-
dant  and  cheap  energy  resources  and  strategic  geo-

graphical location of the country to human resources. 
Moreover ,when you consider the fact that both Turkey 
and Iran offer a big market of a population of 160 mil-
lion  in  total  and  have  an  entrepreneurship  tradition 
the whole picture is completed.
Turkey  has  also  a  very  important  strategic  location 
in the region and it is the closest country with which 
Iran can have a  right  cooperation in  order  to  obtain 
the  technology  and  know-how  it  needs  .Turkish  pri-
vate sector with its dynamic and integrated structure 
is  offering  prosperous  partnerships  to  its  Iranian 
counterparts in various fields.
If we take  this potential into consideration ,it seems 
difficult to mention that existing level of economic co-
operation between our countries realized it.

 When we look into the annual data ,we see that the 
trade volume between the two countries was at the level 
of 10.7 billion $ in .2017 Bilateral trade in 2017 was in 
favor of Iran .Turkey had a deficit of 4.2 billion $ in its 
bilateral trade with Iran .The major portion of our im-
ports from Iran comprises of energy items .Iran gradually 
increased its share in total crude oil imports of Turkey 
and took the first place in ranking in2017 

Iran’s  foreign  investment  policy  designed  to  draw 
investors in necessary fields  is  supported by several 
incentives and activities .We can easily feel this strong 
will in meetings with our counterparts in free zones, 
special economic zones ,industrial sites ,trade cham-
bers  and  official  institutions  .Iran’s  position  in  the 
World Bank Doing Business Index has raised sharply 
thanks to these achievements.
On  the  other  hand  ,I  believe  the  importance  of  solu-
tion of some problems that lead the foreign investors 
to  hesitance  despite  all  of  these  efforts  and  policies 
announced.

 Today ,the banking  leg of Iran’s foreign trade sys-
tem and especially money transfer issue are the most 
urgent  topics  which  needs  to  be  handled  in  Iran’s 
trade relations not only with Turkey but also with the 
rest of the world as a whole.
As  you  appreciate  ,Turkish  banking  system  has  to 
act  in  accordance  with  its  international  obligations 
since it is integrated into the global system .Thus ,the 
necessary steps cannot be taken towards the develop-
ment of relations between our countries in this field. 
Therefore ,I think that Iran’s efforts to get integrated 
into international financial system has the key role in 
overcoming this obstacle.

Exclusive Interview with Changiz Gursel ,Turkish Economic Advisor in Iran

”Expanding Economic Relations with the Strengthening 
of Political Relations between Tehran and Ankara“
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Kowsar Industries and Mines Invest-
ment and Development Company began 

its activities in 1987 in China stone mines 
in Azna and marmarit mines in Gohareh re-
gion near the western city of Khoramabad. 
It expanded its reach to mines in Ghorveh 
in the same year. In line with the country’s 
mining policies and the company’s own 
preservation concerns, Kowsar has been 
using a traditional method of excavation. 
Since 1989 the company has benefitted 
from its first fully mechanized cutting wire machine 
in the Azna mine. Having exploitation permits regard-
ing 18 ornamental stones mines, Kowsar is currently 
one of the biggest producers of such stones nation-
wide. Moreover, the company has been moving along a 
value chain of minerals materials in order for creating 
jobs in its target community the less privileged areas 
in particular. The initiative has meanwhile helped the 
company to boost its place in the highly competitive in-
dustry by enabling it to make a strong presence in the 
local and international markets. What follows is an 
interview with the Kowsar executive, Malek Rahmati, 
who is also vice chairman to Iran’s Stone Association 
as well as a member to the Iranian Chamber of Com-

merce’s House of Representatives. Rahmati 
believes that Iran’s first and foremost ad-
vantages are its oil and gas reserves. None-
theless, he emphasizes that these resources 
will become a true economic and industrial 
propeller only if they can turn from crude to 
processed materials. That, Rahmati under-
scores, is the key to resistance economy. Here 
are excerpts from the interview:

 In a year named “the Year of Support for 
Iranian Goods” we should vie for buying Ira-

nian ideas. That requires designing ideas in the first 
place. Once these ideas have turned into feasible 
goods, we can begin mass production. Commercializa-
tion should, of course, follow.

 In today’s market, introduction of a good precedes 
its export. Attending international expos is a perfect 
way of introduction. The government including the re-
lated ministries and organizations should come up 
with incentives-oriented policies to make this happen. 

 Construction stones are a great opportunity for the 
promotion of investment and creation of jobs in Iran. 
A well-defined program fortified by expert advice and 
designed to yield results within a 1 to 2-year span will 
give the Iranian stone industry a shot in the arm. 

Stone carving is a 7-thousand-year-old 
industry in Persia. It can easily be 

traced in the remnants of ancient stone 
palaces and monuments that speak of 
their creators’ magnificent craftsmanship 
and of the grandeur of their homeland. The 
artists chiseling marbles and granites in 
Takhte-Jamshid could barely imagine that 
their works of art would be immortal more 
than two millennia later. Iran owes much 
of its respectable position in the interna-
tional stones markets to the endeavors of those early 
carvers and stone artists- if we may call them so. 
The long-lasting heritage coupled with present time 
endeavor has earned the nation the 4th place in the 
international stones market and making the Iranian 
stones appear on landmark monuments across the 
globe. This is how Saman Esmaili portrays the in-
dustry and his country’s share in it. A Civil Engineer 
by education, Esmaili has been in the industry for 

25 years. He began by joining a guaranteed 
partnership company named Iran Stone Fac-
tory. He became Mahan’s manager in 2008. 
Esmaili remembers the time when the Ira-
nian stones had inched their forward into 
the US and European markets. He blames 
the staggering situation on factors such as 
indirect export, inefficient transportation, 
overhead costs, tough competition and seri-
ous regional rivals most notably Turkey. His 
further comments are as follows:

 With the enforcement of new sanctions, transporta-
tion companies will restrict their cooperation with their 
Iranian clients enormously. The ensuing financial and 
banking irregularities are also a burden. The Iranian 
side has in the past found ways to circumvent the trans-
action obstacles. But this cannot be a long-lasting solu-
tion.

 Countries such as Turkey cashed in on their transpor-
tation advantage to force Iran out of the competition. 

With Malek Rahmati, Chief Deputy for Kowsar Economic Organization

The stability of Lows,Engine of the
Economy Prosperity

An interview with Saman Esmaili, the Managing Director of Mahan Stone Co.

Quality and Variety, the Prerequisites for Development of Iran’s Stone Export
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Ranked among the world’s top ten nations with most abundant mineral 
resources and currently using 60 mineral substances of its rich reser-

voir, Iran enjoys a special status on the global scale. Much of this it owes to 
its ideal geographical location that in turn has made it a pioneer in produc-
ing various stones used in the construction industry. These stones include 
but are not limited to marmarit, marble, travertine, China and granite. 
Stone mines are generously scattered in most provinces particularly Isfa-
han, the Central Province, Lorestan, Fars, Azarbaijan and Khorasan. Con-
sidering the importance and advantages of the stone industry in the Iranian 
economy, those active in the sector established Iran’s Stone Association in 
the year 2000.  Ahmad Sharifi is among these pioneers. Excerpts from his 
interview are as follows:

 The Stone Association has a national agenda with regards to excavation, 
mine production, processing and export of stones used in the construction 
industry. We rely on a wholistic approach to scrutinize the challenges in the 
various stages of our industry. As a result, we have tended to incline to-
wards wholistic decision-making mechanisms.

 Associations generally do not whet the governmental sector’s appetite in 
Iran. Despite obligations stipulated in the Business and Labor Law requir-
ing the government to seek advice from associations, the state-run organi-
zations are still far from willing to interact with them. Nevertheless, we will 
keep trying. 

 According to statistics, there are two thousand mineral units with exploi-

reasons, among others, as the culprits responsible for such a mishap: the 
cultural problems of production, and excessive focus on other sectors par-
ticularly the oil and petrochemical industries. These factors have degraded 
management quality in the production of stones and creation of value added 
hence getting the stones industry a place only towards the bottom of the 
country’s list of income generating sectors. We sat down with Seyed Reza 
Hosseini who joined the stones club in 1994 by manufacturing white and 
black granites. Hosseini maintains that stability is the key factor in econom-
ic activities. He says, “When currency inflations and a constant change in 
fixed and fluctuated expenses force you to change your price tags tow or even 
three times a year, you simply fail to talk your customers into buying your 
products. Your marketing strategies will begin to fail subsequently. Here is 
a touch on his comments:

 With the intensification of foreign sanctions, the decision-makers adopted 
policies that were less import-oriented so that they could boost the domestic 
production instead. The domestic production, however, cannot meet the 
country’s entire stone industry needs. This loophole has in turn led to certain 
shortages and ultimately a hike in prices. 

 Instability, economic or political, will rob the economic activists of the 
chance to plan strategically and for the long run. This will create a domino 
whose later effects are still to come. 

tation permits enabling them poten-
tially to produce 27 million tons of 
stones. Our real production, how-
ever, is barely 10 million tons-al-
most a third of the country’s capac-
ity. The Ministry of the Industry, 
Mines and Trade puts the figure 
higher, 13 million tons though. 

The Iranian stones industry has 
in recent years witnessed nu-

merous ups and downs failing to 
get recognition with the country’s 
various production and industrial 
sectors. Experts point to two major 

A chat with Seyed Reza Hosseini, Trade Manager at Soroush Stones Complex

Non-transparent rules to prevent using the    
beneficial sector of mine

A few words with Ahmad Sharifi ,the Secretary General of Iran‘s Stone Association

Fluctuations of currency rate hurt all industries
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Industrial activities of the country have been expanding in 
recent years, but the estimates show that the cost of im-

porting and purchasing raw materials for the manufacture 
of goods against oil exports is high and in fact indicates the 
indisputable need of domestic craftsmen to produce raw ma-
terials. In the meantime, nanotechnology companies have 
optimized their price and quality through the creation of 
technology and its application in the industry cycle. Azad 
Filter Company, one of these companies, was established in 
1994 and is active in the field of producing various types of 
industrial filters, oil, petrochemicals and gas. In a conversa-
tion with Managing Director Pervez Imanzadeh, we talked 
about the challenges and opportunities facing nanotechnol-
ogy companies. In parts of this interview you will read.

Azad Filter  Co., the only knowledge-based company active 
in the field of manufacturing industrial filters, has been 
able, without considering the technical knowledge that it 
has been injected from abroad, to take into account the na-
no-technology that it incorporates in its portfolio of products 
and products. Significant  purpose will be achieved in the 
growth and improvement of the quality and quantity of prod-
ucts. Usually the country’s industries are at large levels 
such as automotive, petrochemical, refineries and non-nu-
clear power plants, but the companies operating in the field 
of nanoscience, known as knowledge base, have been able to 
achieve this technology and promote it in various dimen-
sions that were not previously available in the country. The 
few western countries have been brought to industrial pro-
duction and have witnessed its dramatic impact in various 
fields, including increasing filtration quality at power 
plants, national gas companies, petrochemicals, curbing 
foreign exchange, empowering and domesticizing this tech-
nology.

 The first phase of our production is to provide internal 
needs. One of the goals of the company was to start export-
ing and participating in foreign markets in the year of 1397, 
but nothing can be done at all. Even the first phase of the 
Australian firm’s purchase was carried out with brokers 
and helpers. In the second phase of the purchase, an inter-
mediary company should still be used. The weakness of the 
mechanism makes exporting difficult. Such problems make 
it impossible for us to own a lot of foreign brands in the 
foreign markets. Most Iranian goods do not have a place in 
terms of branding. 

Parviz Imanzadeh, the Managing Director of Azad Filter Co.,

Expansion of the Nanotechnology 
Industry  to Depend on the Govern-

ment’s Purposive Support

Azam Nazer, The Managing Director of Sepanta 
Novin Vira Co.

Producing Iranian Nano   Shoes for 
the First Time in the Middle East

The industrial hydrophobizer named Plasma-Dej is an 
Iranian system designed to create Nano-based prod-

ucts that will eventually be environment-friendly thanks 
to their water and chemicals free manufacturing process. 
Producing little to no water waste and other chemical 
pollutants these products are a perfect match for today’s 
world. Their hydrophobic nature, meanwhile, helps the 
textile and Fashion industries to add a plethora of revolu-
tionary features to their various products including shoes, 
bags and purses, rugs and carpets, textile, polyester goods 
and leather materials. For one, hydrophobia increases hy-
giene in products such as shoes and clothes. Registered in 
2009, Sepanta Co. is a pioneer in manufacturing hydropho-
bic products in Iran. That prompted us to talk to its man-
aging director, Ms. Azam Nazer. She proudly announces 
that her company has used some of the most advanced 
technologies in the world to manufacture quality shoes 
that last longer and cost lower. Here is what she has to say:

 Thanks to the relentless efforts of our engineers and sci-
entists, Sepanta Novin Vira has become the Middle East’s 
first and only manufacturer of Nano shoes coming third in 
the world only after Belgium and Britain in producing 
shoes based on the plasma technology. This accomplish-
ment could not have been achieved without my team of re-
searchers and engineers’ ceaseless perseverance. I aim to 
provide every Iranian household with comfortable, endur-
ing and yet easily affordable shoes. 

 The Special Headquarters of the Nano Technology lends 
unlimited support to Nano research in order to strengthen 
Iran’s scientific infrastructure and boost the national sci-
entific community’s spirit. While this is a necessary mea-
sure it should also pay attention to those companies that 
have paved the way for such endeavors including Sepanta 
Novin Vira. The company’s most important need is buying 
raw materials and for that we totally depend on support 
from the headquarters and other related organizations.
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Iran, with its long history of early civilization; having the world’s 
second biggest gas reserves, diverse mines, rich hydrocarbon re-
sources, a four season country, 1.7 million square kilometers in 
aria, population of more than 80 million, and kind and hospital-
ity people has always considered as a strategic and big market in 
the middle east by different manufacturing, industrial, and service 
companies.In the meantime, companies have succeeded to attend 
in this important market whose have used the notification and ad-
vertising capacities in the proper manner with the style of Iranian 
audiences as well.
“World of Investment” magazine is one of the most effective maga-
zines in Iran’s economy field which has tried to introduce invest-
ment opportunities in various sectors  of manufacturing, industry, 
tourism, trading, services and etc. by utilization viewpoint  of  
senior executives, managers, university professors and experts  
according to a new attitude. This approach is considered by the 
business owners, chambers of commerce and foreign embassies 
thankfully.
 Currently, this monthly magazine is published in six separate sec-
tions and on the first of every month included:
1 Energy sector includes oil, gas, petrochemical, power plant and 
upstream and downstream industries.
2 Industry sector covers the subjects of all manufacturing and in-
dustrial companies in different fields.
3 Capital market sector evaluates the latest developments in the 
field of securities, the bank, insurance and macroeconomic policies 
of the monetary and financial markets.
 4 Macroeconomic economy sector reflects the viewpoints of experts 
in addition to decisions and actions of Iranian executives about the 
implementation of microeconomic and macroeconomic policies of 
the country.
5 Opportunities and challenges of the investment around a busi-
ness is evaluated exclusively in the special records section in each 
issue.  
6 In the readings section of the magazine, interesting domestic and 
foreign content is also published on those individuals who have 
gained special success in their business or production.
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mation or insert advertising.
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