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درباره نشریه
ــات  ــی و خدم ــی، معدن ــدگان صنعت ــن صادرکنن ــری انجم ــری- خب ــانی و ارگان نظ ــاد اطالع رس ــادرات« نه ــای ص ــریه »دنی نش
ــت بخــش  ــات و تقوی ــردش اطالع ــتای گ ــن نشــریه در راس ــی وابســته نیســت. ای ــازمان و ارگان ــچ س ــه هی مهندســی اســت و ب
صــادرات در کشــور بــه صــورت الکترونیکــی در پایــان هــر فصــل منتشــر می شــود و هــدف اصلــی آن، تولیــد دانــش جدیــد و 
ــا فعــاالن بخــش خصوصــی و مســئولین  ــق گفت وگــو ب ــا رویکــرد آمــوزش و پژوهــش از طری ــردی در حــوزه صــادرات ب کارب
ــور  ــی کش ــکالت صادرات ــل مش ــت ح ــی در جه ــعی دارد گام ــت و س ــی اس ــت های تخصص ــزارش و یادداش ــه گ ــی و تهی دولت
ــز  ــران در خــارج از کشــور نی ــای ای ــه ســفارتخانه ها و نمایندگی ه ــول ب ــه طــور معم ــن ب ــردارد. از ســوی دیگــر نشــریه انجم ب

ــت. ــی اس ــرکت های صادرات ــی ش ــت معرف ــبی جه ــکان مناس ــذا م ــردد ل ــال می گ ارس
الزم به ذکر است:

از آنجا که با همکاری و همیاری همه فعاالن اقتصادی و صاحب نظران و اساتید، می توان غنای الزم را به این رسانه بخشید، لذا 	 
دفتر تحریریه »دنیای صادرات« آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و ارسال مطالب مرتبط است. 

مطالب مندرج از نویسندگان مختلف الزاما دیدگاه های رسمی انجمن نیست.	   
نشریه در ویرایش و تلخیص مطالب و انتخاب عکس آزاد است.	   
استفاده از مطالب نشریه فقط با ذکر ماخذ مجاز است.	   

صاحب امتیاز: انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندســی
مدیرمسئول: علی فرزاد مهاجری

سردبیر: لیال علی بیگی

اعضای شورای سیاســتگذاری: مصطفی طالقانی، مجید راهب، 
عباس منصوریان، رضا عابدی، شــهریار روحانی، امیرحسین وصالی، 

محمدعلی کی پور، علی فرزاد مهاجری
مدیرطراحی و صفحه آرائی: سهیال حیدری

عکاس خبری: عبدالحمید فرزاد مهاجری
مدیرداخلی و امور آگهی ها: مهتاب تیموری

دولت می تواند از شیوه حمایت از تولید در چین الگو برداری کند
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تشکل ها مکانی برای تصمیم سازی
معرفی اعضا جدید انجمن

شرکت : اندیشه سازان فن آور گستر مانا
مدیرعامل : ناصر پیری

محصوالت :  طراحی و ساخت انواع ماشین های صنعتی
تلفن : 026-34204387  

کارخانه : هشتگرد، خیابان گلسار، خیابان خیج فارس
Email: manasanat99@gmail.com

شرکت : آردداران
مدیر عامل : شهرام پورزارع

محصوالت تولیدی : انواع آرد
تلفن : 021-1648

کارخانه : خیابان شریعتی-باالتر از میرداماد-پالک1230-
طبقه6

Email: factory@ard-daran.com
شرکت : ذوب آهن اصفهان

مدیر عامل :  منصور یزدی زاده
محصوالت :مقاطع ساختمانی، کالف صنعتی، ریل و ...

تلفن : 031-5257 
کارخانه : ااصفهان، انتهای اتوبان ذوب آهن

Email : export@esfahansteel.ir

شرکت : سیمان اصفهان
مدیر عامل :  حبیب اله بهرامی

محصوالت : انواع سیمان
تلفن : 031-37885200  

دفتر مرکزی : اصفهان، اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم
Email : info@isfahancement.com

www.ard-daran.com

www.manasanatco.com

www.esfahansteel.ir

www.isfahancement.com

ــا در  ــم آورده ت ــرد ه ــی را گ ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــی اس ــن کانون های ــن و اصلی تری ــی از مهم تری ــکل گرایی، یک ــی و تش ــه مدن جامع
پیگیــری منافــع صنفــی خــود یــک صــدا شــوند. مکانــی بــرای اتحــاد و یــک صداســازی کــه همزمــان یاری گــر مجلــس و دولــت بــوده و 

ســعی دارد بــا نقدهــای ســازنده بهتریــن تصمیم هــا بــرای بخــش خصوصــی اتخــاذ گــردد. 
تشــکل ها همزمــان بــا اینکــه منتقــد دولــت هســتند و نقدهایــی را بــه مدیریــت اقتصــادی وارد می نماینــد نبایــد تبدیــل بــه اپوزیســیون 
ــه همیــن منظــور  ــد. ب ــا سیاســت گذاران بهبــود بخشــیده و در جهــت اعتمادســازی گام بردارن شــوند بلکــه بهتــر اســت رابطــه خــود را ب
شایســته اســت کــه بــا درک واقعیت هــای اقتصــادی کشــور، منافــع ملــی را بــر منافــع صنفــی ترجیــح داده و مطالبــات خــود را بــه گونــه ای 

پیگیــری نماینــد کــه شــبه رانــت یــا ســهم خواهی شــکل نگیــرد.
انجمن هــا بــه عنــوان صــدای صاحبــان کســب و کار، اعتراضــات و پیشــنهادهای بخــش خصوصــی را بــه گــوش تصمیم گیــران می رســانند 
و بدیــن ترتیــب در بهبــود کیفیــت تصمیمــات دولــت نقــش اساســی ایفــا می کننــد. آنهــا مطالبــات اعضــای خــود را پیگیــری می نماینــد، 

مانــع اتخــاذ و تصمیمــات زیان بــار می شــوند و در اجرایــی شــدن سیاســت های نافــع نقش آفریــن هســتند. 
تشــکل های اقتصــادی می تواننــد از فســاد در دولــت جلوگیــری نمــوده و بــا ارائــه اطالعــات گســترده دربــاره شــرایط واقعــی اقتصــادی از 
ــد  ــت نمی توان ــا جامعــه منتفــی می شــود و دول ــت ب ــاط ســازمان یافته دول ــدون آنهــا ارتب تصمیم گیری هــای اشــتباه جلوگیــری نماینــد. ب

بــه طــور مســتمر از مطالبــات اجتماعــی و واقعیت هــای اقتصــادی اطالعــات الزم را بــه دســت آورد.
ــان  ــادی نش ــف اقتص ــای مختل ــم فعالیت ه ــی در تنظی ــش خصوص ــارکت بخ ــوص مش ــی در خص ــورهای خارج ــی کش ــات تجرب مطالع
ــاره طرح هــای پیشــنهادی دولــت، شناســایی  ــا اشــتراک گذاری اطالعــات، اظهــار نظــر درب ــه ب می دهــد کــه انجمن هــا و اصنــاف چگون
قوانیــن متعــارض و ناهمخــوان، نظــارت بــر عملکــرد دولــت، ایجــاد ســازوکارهای حــل اختــالف، ســازش میــان فعــاالن اقتصــادی و  

ــت می شــتابند. ــاری دول ــه ی ــت ب ــوق مالکی ــت از حق حمای
انجمن هــا از طریــق بکارگیــری شــیوه های مختلــف اطالع رســانی از جملــه حضــور در شــبکه های اجتماعــی، برپایــی همایــش، 
مشــارکت در برنامه هــای تلویزیونــی و رادیویــی، انتشــار نشــریه و غیــره ارتباطــی ســازنده بــا دولــت برقــرار کــرده و در مــوارد مربــوط بــه 
ــه  ــئولیت هایی را ب ــود مس ــای خ ــش تصدی گری ه ــرای کاه ــد ب ــال می توان ــز متقاب ــت نی ــینند. دول ــورت می نش ــه مش ــود ب ــب وکار خ کس

ایــن بخــش  واگــذار نمایــد.
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــرد ک ــورت گی ــکل ها ص ــت تش ــعه فعالی ــرای توس ــب ب ــازی مناس ــد بسترس ــه بای ــت ک ــد اس ــه تاکی ــان الزم ب در پای
ضــروری در ایــن راه ترویــج روحیــه همــکاری در نهادهــای دولتــی بــا بخــش خصوصــی بــه عنــوان بخــش داوطلــب کــه دغدغــه ای جــز 
توســعه کشــور ندارنــد، می باشــد. همچنیــن بایــد همزمــان آموزش هــای تشــکلی و مدیریتــی در دســتور کار قــرار گیــرد تــا تشــکل ها بــا 

رویکــردی تعاملــی بــا همــه ذینفعــان خــود پیــش برونــد.
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دولت می تواند از شیوه حمایت از تولید در چین الگوبرداری کند

	ᗒ.دهیدᗒارائهᗒسپهرᗒتهویهᗒشرکتᗒازᗒمختصریᗒمعرفی
بــا نــام خداونــد بخشــنده و مهربــان، تهویــه ســپهر بــر پایــه نــوآوری و طرح هــای 
جدیــد در ســال 1376 بنیان گــذاری شــد کــه در ابتــدا هــدف از آن بازاریابــی بــرای 
محصــوالت تولیــدی شــرکت های دیگــر بــود. امــا بعــد از آن بــر اســاس توانایی هــا 
و پتانســیل هایی کــه در اختیــار داشــتیم اقــدام بــه تولیــد وســایل گرمایشــی ســاده 
نمودیــم. در ابتــدای کار پکــی را ســاختیم کــه بــه کولرهــای آبــی معمولــی اضافــه 
ــک و در  ــوای خن ــتان ه ــد، در تابس ــی واح ــک کانال کش ــق ی ــه از طری ــد ک می ش
ــرای خانه هایــی کــه در حــال  زمســتان هــوای گــرم تولیــد می کــرد. ایــن امــکان ب
ــه  ــب کــف خان ــور و تخری ــه خاطــر پوســیدگی لوله هــای رادیات ــوده و ب بازســازی ب
ــد  ــد کار بگذارن ــور جدی ــددا رادیات ــا مج ــوند ت ــادی می ش ــای زی ــل هزینه ه متحم

ــود. ــه ب بســیار بهینــه و به صرف
بــه تدریــج و بــا پیشــنهاد تعــدادی از مهندســان معمــاری دســتگاهی را طراحــی 
نمودیــم کــه همزمــان قابلیــت ســرمایش و گرمایش  داشــت و بــدون اینکــه زیربنایی 
از ســاختمان را اشــغال نمایــد قابلیت جاگــذاری و نصــب در ســقف کاذب را دارا بود. از 
ســال 1368 شــروع بــه پیــاده نمودن ایــن ایــده نمودیم بطوریکــه در ســال 1370 آن 
را نهایــی و تولیــد کردیــم. در واقــع ایــن یــک طــرح نوآورانــه بــود کــه توســط تهویــه 
ســپهر بــه اجــرا در آمــد. زیــرا قبــل از آن ایرواشــرهای آپارتمانــی کــه قابلیــت نصــب 
در ســقف کاذب را داشــته باشــند در صنعــت تهویــه داخــل و خــارج طراحــی و تولیــد 
نشــده بــود. بنابرایــن می تــوان تهویــه ســپهر را بنیانگــذار ایرواشــرهای آپارتمانی قابل 

نصب در ســقف کاذب دانســت. 
اســتقبال از ایــن طــرح بســیار زیــاد بــود و ایــن باعــث افزایــش فروش شــرکت شــد. 
ــی اشــغال  ــر آب ــا کول ــا و پشــت بام ها ب ــم بالکن ه ــه در آن همچــون قدی طرحــی ک
نمی شــد و اثــری از دوده زدن دیوارهــا و رنگ آمیــزی بخاطــر رادیاتــور وجــود نداشــت. 
ایــن دســتگاه در زمســتان هــم قابلیــت ایــن را دارد کــه هــوا را رطوبت زنی کنــد و هوا 
خشــک نباشــد. همچنیــن هــوا را ضدعفونــی و معطــر نمــوده و فیلتراســیون باالیــی 
دارد و از ورود 90 درصــد ریزگردهــا بــه درون محیــط خانــه جلوگیــری می کنــد. در 
فصــل تابســتان ایرواشــرها سیرکوالســیون هــوا ندارنــد و دائــم از هــوای تازه اســتفاده 

می کننــد کــه باعــث کاهــش ابتــا بــه بیماری هایــی نظیــر کرونــا می شــود. 
ــی، دســتگاه های صنعتــی و ســانترال  تهویــه ســپهر غیــر از دســتگاه های آپارتمان
هــم جهــت اســتفاده در مراکــز خریــد، کارخانجــات، ادارات، ورزشــگاه ها و مســاجد 
تولیــد می کنــد و در حــال حاضــر 35 هــزار یونیــت روشــن در سراســر ایــران داریــم 

کــه حــدود 15 هــزار در تهــران و بقیــه در ســایر شــهرهای کشــور اســت.
در طــول 5 ســال گذشــته بــه اقلیــم کردســتان صــادرات داشــته ایم و اخیــرا هــم 
حجــم آن را افزایــش داده ایــم. جمهــوری آذربایجــان یکــی دیگــر از مقاصــد صادراتــی 
تهویــه ســپهر اســت و در حــال بررســی و پایــش چگونگــی صــادرات بــه افغانســتان 

ــتیم. هم هس
	ᗒᗒهــایᗒچالشᗒتریــنᗒمهمᗒازᗒیکــیᗒصــادراتᗒفرهنــگᗒنبــودᗒ

ᗒهنوزᗒصادرکننــدهᗒوᗒصــادراتᗒنقــشᗒوᗒاهمیــتᗒبطوریکــهᗒاســتᗒصــادرات
ᗒوᗒــت ــارهᗒچیس ــماᗒدرᗒاینᗒب ــرᗒش ــت.ᗒنظ ــدهᗒاس ــنᗒنش ــتیᗒتبیی بهᗒدرس

شــهریار روحانــی متولــد 1340 عضــو هیــات مدیــره انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و خدمــات مهندســی، عضــو اتــاق بازرگانــی جنــوب 
چیــن و رئیــس هیــات مدیــره شــرکت تولیــدی تهویــه ســپهر و مالــک 50 درصــد از ســهام آن اســت. وی دارای دو مــدرک کارشناســی مهندســی 
مکانیــک و مهندســی صنایــع بــوده و ســال های متمــادی در زمینه هــای مختلــف تولیــد مــواد غذایــی اعــم از سوســیس، کالبــاس، همبرگــر و شــیر 
پاســتوریزه تــا ســاخت اســباب بــازی و ابــزار صنعتــی فعالیــت داشــته و اقــدام بــه راه انــدازی واحدهــای تولیــدی متعــددی نمــوده اســت. در ذیــل 

گفتگویــی را کــه بــا محوریــت فرهنــگ ســازی صــادرات بــا وی انجــام داده ایــم می خوانیــد:

ᗒانجمــنᗒمدیــرهᗒهیئــتᗒعضــوᗒهــمᗒخودتــانᗒاینکــهᗒبــهᗒتوجــهᗒبــا
ᗒهســتیدᗒمهندســیᗒــات ــیᗒوᗒخدم ــی،ᗒمعدن ــدگانᗒصنعت صادرکنن
ᗒــه ــهᗒچگون ــنᗒمقول ــازیᗒای ــگᗒᗒس ــکلᗒهاᗒراᗒدرᗒفرهن ــشᗒتش نق

ــد؟ ــیᗒمیᗒکنی ارزیاب
ــی و  ــک محصول ــادرات ت ــوزه ص ــادی در ح ــالیان متم ــی س ــا ط ــور م کش
تنهــا بــر نفــت خــام متکــی بــود کــه بعدهــا محصــوالت و مشــتقاتی از نفــت 
از جملــه پتروشــیمی و گاز و غیــره بــه آن اضافــه شــد. پــس از انقــاب بــه علت 
تنش هایــی کــه در روابــط مــا بــا ســایر کشــورهای دنیــا بــه وجــود آمــد بــه 
توســط تحریم هــا و فشــارهای سیاســی مســیر صــادرات دچــار اخــال شــد و 
دیگــر بــه صــورت قبــل از مــا خریــداری نمی کردنــد. بــه همیــن دلیــل نیــاز 
بــه فــروش و صــادرات محصــوالت غیرنفتــی از جملــه فــرش، پســته، زعفــران 
و غیــره احســاس شــد. البتــه در اوایــل و تــا یــک مــدت، بــازار برخــی از ایــن 
محصــوالت از جملــه پســته و فــرش بــه صــورت انحصــاری در اختیــار ایــران 
بــود امــا متاســفانه دیگــر آن انحصــار ســابق را نداشــته و رقبــای دیگــری جــای 
ایــران را گرفته انــد و چنــان بــازار را اشــباع کرده انــد کــه دیگــر جایــی بــرای 
محصــول ایرانــی نمانــده اســت. بــه عنــوان مثــال هــر چنــد پســته ایرانــی از 
کیفیــت باالتــری برخــوردار اســت امــا پســته امریکایــی بــه دلیــل حجــم باالی 
تولیــد، بــازار را تســخیر کــرده اســت. در مــورد زعفــران هــم وضعیــت بــه ایــن 
شــکل اســت؛ بطوریکــه در چند ســال اخیر افغانســتان مقــدار زیــادی از جایگاه 
ایــران را در بــازار زعفــران پــر نمــوده اســت. بنابرایــن مــا در حــوزه صــادرات بــا 
ــرو هســتیم. مــن فکــر می کنــم تشــکل ها می تواننــد  چالش هــای جــدی روب
تاثیرگــذاری فراوانــی در ایــن حــوزه داشــته باشــند کــه الزمــه ی آن برنامه ریزی 
و هدف گیــری منطبــق بــا واقعیــت اســت و نبایــد صرفــا جنبه شــعاری داشــته 
باشــد. بــه منظــور تحقــق ایــن امــر الزم اســت تحقیقــات کامــل و جامعــی در 
رابطــه بــا توانایی هــای فعلــی و پتانســیل های بالقــوه کشــور صــورت گیــرد و 
ــاه مــدت چــه کاالهــا و خدماتــی را  ــه طــور اخــص مشــخص شــود در کوت ب
ــازار خارجــی پذیــرای آن  می تــوان در دایــره صادراتــی کشــور گنجانــد کــه ب
ــن  ــش خــود در ای ــری تخصــص و دان ــا بکارگی ــد ب باشــد. تشــکل ها می توانن

زمینــه بســیار خــوب و موثــر عمــل کننــد. 
ــد  ــا بای ــم اساس ــئله بپرداری ــن مس ــه ای ــر ب ــم عمیق ت ــر بخواهی ــا اگ ام
فرهنگ ســازی مقولــه صــادرات در کل جامعــه و از الیه هــای پایینــی صــورت 
ــی  ــا در نفــت و مشــتقات نفت ــد کــه صــادرات تنه ــد بدانن ــردم بای ــرد. م بگی
ــرد  ــارج ک ــره صــادرات کشــور خ ــد آن را از دای ــه بای ــود. بلک خاصــه نمی ش
و در عــوض بــه محصــوالت دیگــر و غیرنفتــی تکیــه کــرد و یــا الاقــل انتظــار 
رفــع گــذران امــورات کشــور را از فــروش مســتقیم نفــت یــا گاز نداشــته باشــیم. 
البتــه موضــوع پایــان یافتــن وابســتگی بــه نفــت ســالیان متمــادی اســت که 
ــا  ــه می شــود ام ــه آن پرداخت ــی ب ــی و غیردولت ــف دولت ــای مختل از تریبون ه
تاکنــون نــگاه عملیاتــی و جــدی بــه آن وجــود نداشــته اســت. تصــور بنــده این 
اســت کــه فرهنــگ ســازی بایــد از مــردم و باالخــص از جوانــان شــروع شــود و 

بــرای ایــن منظــور بایــد بخشــی از برنامه هــای وزارت آمــوزش و پــرورش بــه 
ایــن موضــوع اختصــاص داده شــود. یعنــی بایــد دانش آمــوزان از همــان ابتــدا 
ــب  ــادرات و کس ــروش، ص ــد، ف ــه تولی ــا مقول ــان ب ــای درسی ش و در کتاب ه
درآمــد آشــنا شــوند. بایــد نســل های آینــده را کامــا آمــوزش داد تــا بداننــد 
چگونــه در مســیر پیشــرفت و رشــد کشــور و ارتقــای آن بــه رتبه هــای برتــر 
جهانــی گام بردارنــد. بایــد آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالی کشــور چنــان در 
ایــن راســتا تجهیــز و برنامه ریــزی گــردد تــا در نهایــت فــارغ التحصیل هایــی 
ــه  ــاده ارائ ــه آم ــیم ک ــته باش ــوزه داش ــن ح ــده در ای ــوزش دی ــر و آم متبح
عملیاتــی خدمــات باشــند. صرفــا آمــوزش تئوری هــا کافــی نیســت و یــا اینکــه 
هــزاران و صدهــا مهنــدس و دکتــرا خروجــی داشــته باشــیم. بلکه مهــم تربیت 
ــر کار  ــوی دیگ ــت. از س ــه ای اس ــر و حرف ــین های ماه ــاالی تکنیس ــداد ب تع
ــه آن توجــه نمی شــود  کــردن تیمــی موضــوع دیگــری اســت کــه چنــدان ب
و متاســفانه جامعــه مــا عــادت بــه کار انفــرادی دارد. شــاید در انفــرادی هــم 
موفــق باشــیم امــا ماحصــل کارکــرد تیمــی کشــور بســیار پاییــن اســت. بــه 
ــته هایی  ــم؛ در رش ــم ببینی ــم می توانی ــود آن را در ورزش ه ــال نم ــوان مث عن
کــه تیمــی هســتند چنــدان جایــگاه باالیــی نداریــم امــا در رشــته های انفرادی 
مثــل کشــتی، کاراتــه، تکوانــدو و تیرانــدازی رتبه هــای خوبــی در آســیا و حتــی 
دنیــا کســب کرده ایــم. لــذا بایــد کار کــردن تیمــی و پــرورش روحیــه تیمــی 
ــی  ــه تیم ــرد و روحی ــرار بگی ــا ق ــرلوحه آموزش ه ــی س ــان دوران ابتدای از هم

تقویــت گــردد.
ــع  ــر واق ــد موث ــر دوره ای می توانن ــان و ه ــه ای از زم ــر بره ــکل ها در ه تش
ــراه  ــی هم ــردی تحقیق ــا رویک ــان ب ــه فعالیت هایش ــه اینک ــروط ب ــوند مش ش
باشــد. بــا امکان ســنجی تــوان صادراتــی کشــور و همچنیــن شناســایی بازارهای 
هــدف و آسیب شناســی وضعیــت فعلــی ایــن امــر مقــدور اســت. البتــه در کنــار 
همــه اینهــا بایــد روابــط دوســتانه بــا کشــورهای دیگــر در دنیــا برقــرار شــود 
تــا خریــدار محصــوالت مــا باشــند زیــرا تــا وقتــی کــه جــو دشــمنی، حاکــم 
ــا مــا وارد معاملــه  بــر روابــط بین المللــی باشــد کشــورها جــرات نمی کننــد ب

شــوند.
بنابرایــن بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه همــه امــور اقتصــادی مــا زیر 
ســایه امــور سیاســی تــا حــدود زیــادی آســیب می بینــد و ایــن چیــزی نیســت 
کــه فقــط مــن بیــان کنــم بلکــه ســالیان ســال اســت کــه برخــی از افــراد و 
ارکان دولــت هــم بــه آن معتــرف هســتند و می بایســت چــاره ای اساســی بــرای 

آن پیــدا شــود.
	ᗒᗒکشــورᗒوابســتگیᗒکاهــشᗒمنظــورᗒبــهᗒرســدᗒمیᗒنظــرᗒبــه

ᗒــه ــرد.ᗒچگون ــهᗒک ــیᗒتکی ــایᗒغیرنفت ــرᗒکااله ــدᗒب ــتᗒبای ــهᗒنف ب
ᗒیᗒــده ــشᗒصادرکنن ــیᗒوᗒنق ــادراتᗒغیرنفت ــتᗒص ــوانᗒاهمی میᗒت

ᗒتوســعهᗒدرᗒراᗒکاالهــاᗒایــنᗒنقــشᗒᗒوᗒکــردᗒتبییــنᗒملــیᗒاقتصــادᗒدرᗒراᗒآن
ــشᗒداد؟ ــیᗒافزای ــعهᗒصادرات ــصᗒتوس ــورᗒوᗒباالخ ــادیᗒکش اقتص

مــن در جــواب ایــن ســوال یــک مثــال از کشــور چیــن مــی آورم. حجــم باالیــی از 
تولیــدات داخلــی کشــور چیــن در خــود چیــن مصــرف می شــود و ایــن باعــث شــده 
تولیدکننده هــا گــردش مالــی کافــی داشــته باشــند و بتواننــد کیفیــت محصوالتشــان 
را افزایــش بدهنــد. ایــن رونــد چنــان موثــر بــوده اســت کــه کاالهــای چینــی کــه تــا 
30 ســال گذشــته کیفیــت بســیار پایینــی داشــت و در حــد یک بــار مصــرف و حتــی 
در برخــی مــوارد قابــل اســتفاده نبــود اخیــرا بــه چنــان ســطح کیفیتــی برســند کــه 
بــه بازارهــای امریــکا و اروپــا صــادر شــوند. بنابرایــن یــک تولیدکننــده بــرای اینکــه 
بتوانــد خــودش را ارتقــا بدهــد نیــاز بــه ســرمایه گذاری دارد. هــر چنــد نیــاز بــه دانــش 
ــراد و  ــری از اف ــا بهره گی ــم ب ــش الزم را ه ــا ســرمایه می شــود دان ــا ب ــم هســت ام ه
مهندســان متخصــص بــکار گرفــت. پــس در یــک نــگاه کلــی می بینیــد همــه چیــز 
بــه داشــتن ســرمایه برمی گــردد. یعنــی یــک تولیدکننــده بایــد ســرمایه کافی داشــته 
باشــد تــا بتوانــد خــودش را ارتقــا بدهــد، کیفیت محصولــش را بــاال ببــرد و محصولش 
ــه نمایــد. اینهــا خــود به خــود باعــث می شــود کــه صــادرات  را در حــد صــادرات ارائ

غیرنفتــی افزایــش پیــدا کنــد. 
حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا تولیدکننــده ایرانــی خــودش ایــن ســرمایه را دارد؟ 
متاســفانه جوابــش منفــی اســت. علتــش هــم ایــن اســت کــه از چندیــن دهــه قبــل 
ــک  ــال ی ــوان مث ــه عن ــوده اســت. ب ــدام در حــال کاهــش ب ــا م ــی م ــول مل ارزش پ
تولیدکننــده در 10 ســال قبــل 10 میلیــارد تومــان گردش مالــی داشــته و در آن زمان 
بــا تبدیــل ایــن مقــدار بــه ارزهایــی همچــون دالر، یــووآن و یــورو مبلــغ قابل توجهــی 
حاصــل می شــد. امــا حــال بعــد از 10 ســال 50 میلیــارد گــردش مالــی دارد امــا در 
کنــار آن ارزش پــول ملــی 25 برابــر افــت کــرده اســت پــس در ایــن حالــت ســرمایه 
تولیدکننــده نــه تنهــا افزایــش پیــدا نکرده بلکــه ســرمایه فعلــی وی معــادل 2 میلیارد 
ــی  ــذا توانای ــده رشــدی نکــرده و ل ــن تولیدکنن ــان 10 ســال قبــل اســت. بنابرای توم
ارتقــای خــود و خریــد ماشــین آالت مــدرن و تکنولــوژی جدیــد را نــدارد. پــس نبایــد 
انتظــار داشــت در رقابــت بــا کشــورهایی کــه دارای چنیــن توانایــی هســتند پیــروز 

گــردد. 
در چنیــن شــرایطی دولــت به عنــوان سیاســت گذار وظیفــه دارد کمک نمایــد. کاری 
کــه دولــت چیــن می کنــد و منجــر بــه موفقیــت و جایــگاه بــاالی چیــن در جهــان 
شــده اســت. مــن در یکــی از ســفرهایی کــه بــه چین داشــتم از یــک کارخانــه تولیدی 
بازدیــد کــردم و شــاهد تعــداد قابــل توجهــی کارگــر در آنجــا بــودم و بــه نظــرم آمــد 
بیــش از موردنیــاز بــوده و ایــن میــزان از هزینــه توجیــه اقتصــادی نــدارد. وقتــی اظهار 
تعجــب خــودم را بــه مدیــر فــروش اطــاع دادم در جــواب گفــت مــا هزینه کارگــران را 
نمی دهیــم بلکــه دولــت موظــف بــه پرداخــت حقــوق و دســتمزد آنهاســت. دولــت در 
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واقــع بدیــن صــورت سوبســید بــه تولیدکننــده اختصــاص می دهــد. دولــت در ابتــدا با 
بررســی اینکــه کــدام کارخانــه تــوان جــذب نیــرو داشــته و تولیدکننــده واقعــی اســت 
نیــروی کار آنهــا را تامیــن کــرده و بــا پرداخــت دســتمزد آنهــا همزمــان با اشــتغالزایی 
بــرای مــردم تولیدکننــده را هــم حمایــت می کنــد. در نتیجــه کارخانــه دار می توانــد 
توانــش را بــدون هزینــه بیشــتر، بــاال ببــرد. در واقــع دولــت بــا یــک حرکــت دو هدف 
را نشــانه گرفتــه اســت؛ بــه کارخانــه دار پــول داده و هزینه هایــش را پاییــن آورده، بــه 
کارگــر سوبســید داده و در عیــن حــال صاحــب شــغل هــم شــده اســت. ایــن موضــوع 

در همــه ارکان چیــن وجــود دارد.
سوبســید فقــط ایــن نیســت کــه وجهــی بــه عنــوان یارانــه و بــه میــزان 45 هــزار 
تومــان کــه در حــال حاضــر بســیار کــم ارزش و ناچیــز هــم شــده بــه حســاب مــردم 
بریزنــد. ایــن روش یارانــه دادن بــه مــردم هیــچ کارایــی نــدارد چــون نــه درآمــدی و نه 
شــغلی بــه وجــود نمــی آورد. سوبســید بایــد  بــا برنامه ریــزی و هــدف پرداخــت شــود. 
دولــت می توانــد حداقــل از روش چیــن الگوبــرداری کنــد. چیــن بــا چنیــن روش هایی 
در حــال پیشــی گرفتــن از آمریــکا اســت و خواهیــم دیــد کــه بــه زودی اقتصــاد چین 
در جهــان در رتبــه اول قــرار خواهــد گرفــت و آمریــکا بــه رتبه هــای چهــارم و پنجــم 
ســقوط خواهــد کــرد. مــا می توانیــم از ایــن الگوهــای موفــق بهــره منــد شــویم امــا 

متاســفانه اراده و عزمــی وجــود نــدارد. 
	ᗒᗒــر ــورهایᗒدیگ ــیوهᗒکش ــرداریᗒازᗒش ــهᗒالگوب ــهᗒاینک ــهᗒب ــاᗒتوج ب

ᗒسیاســیᗒوᗒفرهنگــیᗒمســائلᗒــر ــهᗒخاط ــایᗒخــودشᗒراᗒداردᗒوᗒب چالشᗒه
ᗒراᗒــور ــکᗒکش ــقᗒی ــویᗒموف ــیᗒالگ ــهᗒراحت ــوانᗒب ــیᗒنمیᗒت وᗒاجتماع
ᗒدرᗒکشــورᗒدیگــریᗒپیــادهᗒکــردᗒوᗒنیازمنــدᗒبومیᗒســازیᗒهســت.
ᗒصادراتــیᗒوᗒتولیــدᗒموفــقᗒالگوهــایᗒســازیᗒبومیᗒبــرایᗒشــماᗒپیشــنهادᗒ

ایــنᗒکشــورهاᗒدرᗒایــرانᗒچیســت؟
ــوزش  ــی آم ــان دوران ابتدای ــائل را از هم ــن مس ــن ای ــون چی ــوری همچ در کش
می دهنــد و فراینــد آمــوزش در مقاطــع باالتــر هــم ادامــه داشــته و هیــچ گاه قطــع 
نمی شــود. بنابرایــن کلیــد اصلــی، آمــوزش از پایــه و بــه صــورت مــداوم اســت. بــه 
ــوزان  ــود دانش آم ــه زده می ش ــی مدرس ــگ پایان ــی زن ــن وقت ــال در ژاپ ــوان مث عن
ــت  ــه را نظاف ــای مدرس ــا و کالس ه ــا، راهروه ــه، توالت ه ــه خان ــت ب ــل از بازگش قب
می کننــد. در واقــع از همــان دوران کودکــی بــه آنهــا آمــوزش داده می شــود کــه بــه 
صــورت تیمــی کار کننــد و از همدیگــر حمایــت نماینــد. یــا مثــال در یکــی از کتــب 
درســی ابتدایــی ژاپــن نوشــته اند »مــا کشــور فقیــری هســتیم، مــا بایــد کار کنیــم تــا 
فقیــر نباشــیم.« ژاپــن بــا وجــود پیشــرفتی کــه در ایــن ســال ها کــرده امــا همچنــان 
ــادآور  ــوزش داده و ی ــی آم ــان دوران ابتدای ــوزان از هم ــه دانش آم ــوع را ب ــن موض ای
می شــود. بنابرایــن مســلم اســت کــودک آمادگــی ذهنــی پیــدا کــرده و می دانــد بــا 
چــه مســائلی در کشــورش روبــرو اســت. در حالیکــه در ایــران بایــد همــواره یــادآور 
شــد کــه: »کشــور مــا دیگــر قــادر بــه فــروش نفــت نیســت و مــا بایــد کار کنیــم. دنیا 
دیگــر نفــت نمی خواهــد.« امــا متاســفانه اشــاره بــه ایــن موضــوع در هیــچ کــدام از 
کتــب درســی، شــبکه های تلویزیونــی و یــا بیلبوردهــای تبلیغاتــی شــهرها مشــاهده 

نمی شــود. 

فرهنگ سازی تولید 
و صادرات باید در 
برنامه های آموزشی 
مدارس گنجانده 

شود

اینکــه دیگــر نفــت مــا را نمی خواهنــد یــک واقعیــت اســت. ببینیــد از ســال 2027 
ــه اســتفاده از اتومبیل هایــی  ــه بعــد در کشــورهای اروپایــی مــردم دیگــر مجــاز ب ب
نخواهنــد بــود که ســوخت فســیلی )بنزیــن، گازوئیــل و حتــی گاز( مصــرف می کنند 
در غیــر اینصــورت متحمــل پرداخــت مالیات هــای ســنگین می شــوند. هــدف از ایــن 
امــر عــالوه بــر ممانعــت از گــرم شــدن کــره زمیــن و حراســت از محیــط زیســت، 
صــرف هزینــه کمتــر بــرای تهیــه و خریــد نفــت اســت. بنابرایــن در آینــده ای نــه 
چنــدان دور نفــت مــا دیگــر خریــداری نخواهــد داشــت و عرضه کننده هــای آن هم در 
جهــان چنــان افزایــش می یابــد کــه کشــورها بــرای تامین مقــدار کــم موردنیازشــان 
ــا ایــران شــوند و بابــت تحریم هــای موجــود  هــم لزومــی نمی بیننــد وارد معاملــه ب

بــرای خــود مشــکل آفرینی کننــد.
ــا هــر  بنابرایــن نبایــد ایــن حقیقــت تلــخ را نادیــده بگیریــم بلکــه بایــد ب
ایدئولــوژی کــه داریــم در جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی مملکــت حرکــت 
نماییــم. مــا در هــر صــورت نیــاز بــه اقتصــاد داریــم در واقــع اگــر چــرخ اقتصاد 
مــا نچرخــد بــه هیــچ کــدام از اهــداف کالن دیگــر کشــور هــم نخواهیــم رســید.

ــم کــه  ــن نداری ــن اســت و چــاره ای جــز ای ــن کار ای ــه نظــر بنــده بهتری ب
خــود مــردم در ســطح خانواده هــا شــروع کــرده و دســت بــه فرهنــگ ســازی 
و آمــوزش کار، تولیــد و فــروش بزننــد. نبایــد همــواره منتظــر دولــت بمانیــم. 
ــد  ــام نمی ده ــتی انج ــه درس ــود را ب ــف خ ــی وظای ــت در جاهای ــه دول اینک
نبایــد باعــث گــردد مــردم هــم وظایــف خــود را فرامــوش کننــد. مــا بایــد بــه 
فرزندانمــان آمــوزش دهیــم روی پــای خــود ایســتاده و وابســته نباشــند. بایــد 
یــاد بگیرنــد کار بکننــد و البتــه از راه هــای شــریف و درســت پــول دربیاورنــد. 

ایــن خــودش یــک حرکــت پایــه ای و مثبــت رو بــه جلــو اســت. 
	ᗒᗒراᗒصــادراتᗒازᗒحمایــتᗒیᗒبســتهᗒســالᗒهــرᗒدولــتᗒ

ᗒــرای ــیᗒب ــایᗒمتنوع ــتهᗒحمایتᗒه ــنᗒبس ــدᗒوᗒدرᗒای ــامᗒمیᗒکن اع
ᗒازᗒاســت؛ᗒشــدهᗒبینــیᗒپیشᗒصادراتــیᗒموفــقᗒهایᗒشــرکت
ᗒــدوق ــعᗒصن ــیᗒوᗒارزیᗒازᗒمناب ــهیاتᗒریال ــتᗒتس ــهᗒپرداخ جمل
ᗒــادی ــاالنᗒاقتص ــیاریᗒازᗒفع ــودᗒبس ــنᗒوج ــاᗒای ــی.ᗒب ــعهᗒمل توس
ᗒنظــرᗒ.انــدᗒنکردهᗒدریافــتᗒهایــیᗒحمایتᗒچنیــنᗒگوینــدᗒمی
ᗒواردᗒآنᗒبــهᗒانتقاداتــیᗒچــهᗒوᗒچیســتᗒبســتهᗒایــنᗒمــوردᗒدرᗒشــما
ᗒتعلــقᗒدرᗒچیــنᗒموفــقᗒالگــویᗒبــاᗒمقایســهᗒدرᗒمخصوصــاᗒ.اســت

ــد. ــحᗒبدهی ــرکتᗒهاᗒتوضی ــهᗒش ــهᗒب یاران
ــع  ــرد توزی ــا خ ــد ب ــی بای ــته های حمایت ــح دادم بس ــه توضی ــور ک همانط
ــی کــه  ــا هدف گــذاری صحیــح. در حــال حاضــر کارخانجات شــوند؛ یعنــی ب
در ایــران برنــد بــوده و بنیانگــذاری آنهــا هــم تقریبــا در دوران قبــل از انقــالب 
صــورت گرفتــه اســت کارخانجاتــی هســتند کــه در صــادرات موفــق بــوده و 
عمدتــا وابســته بــه نفــت یــا مشــتقات نفتــی و یــا معــادن کشــور هســتند. 
شــرکت هایی همچــون ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه ســنگ آهن موردنیازشــان 
را از معــادن داخلــی و ســوخت الزم را هــم از نفــت یــا ذغــال ســنگ داخــل 
ــانی  ــه کس ــه چ ــی را ب ــته صادرات ــن بس ــت ای ــال دول ــد. ح ــن می کنن تامی
می دهــد؟ در واقــع دولــت تنهــا 10 تــا 20 شــرکت را بــه عنــوان شــرکت های 
موفــق و مســتحق سوبســید در  نظــر گرفتــه و یارانه هــا و بســته های حمایتــی 
ــا حــدی هــم مالکیــت دولتــی  ــه شــرکت ها می دهــد کــه ت ــن گون ــه ای را ب

دارنــد.
ســوال ایــن اســت کــه مگــر کارگــران و پرســنل ایــن شــرکت ها چه نســبتی 

از کل کارگــران کشــور در تمــام صنــوف را شــامل می شــود؟ طبیعتــا نســبتی 
ــر  ــن کار چیســت؟ شــرکت هایی کوچــک نظی ــده ی ای ــن فای ــی. بنابرای جزی
شــرکت مــن یــا شــرکت های دیگــر کــه بزرگتــر بــوده و پرســنل بیشــتری 
ــت دریافــت نمی کننــد.  ــد هیــچ کــدام سوبســید و حمایــت از دول هــم دارن
ــت  ــت و هم ــر زحم ــه ب ــا تکی ــودم و ب ــت خ ــا زحم ــتم ب ــار هس ــده ناچ بن
کارکنــان شــرکت اعــم از دفتــری و مهندســی و کارگــران، خــرد خــرد پولــی 
کــه ارزش آن روز بــه روز در حــال ســقوط اســت جمــع کنــم تــا بتوانــم مثــال 
یــک تکنولــوژی لیــزر وارد کنــم، بــدون اینکــه از جایــی حمایت و تســهیالتی 
دریافــت کنــم. متاســفانه دایــره دولــت محــدود بــه شــرکت هایی خاص اســت 

کــه مــا در آن دایــره نیســتیم.
	ᗒᗒــه ــدیᗒب ــایᗒتولی ــدهᗒیارانهᗒه ــهᗒعم ــهᗒاینک ــهᗒب ــاᗒتوج ب

ᗒــق ــیᗒتعل ــتقاتᗒنفت ــدهᗒمش ــیمیᗒوᗒتولیدکنن ــرکتᗒهایᗒپتروش ش
ᗒــه ــمᗒوابســتگیᗒب ــازᗒداری ــهᗒنی ــیᗒاســتᗒک ــنᗒدرᗒحال ــردᗒوᗒای میᗒگی
ᗒــوالت ــادراتᗒمحص ــدᗒوᗒص ــلᗒازᗒتولی ــشᗒدادهᗒوᗒدرᗒمقاب ــتᗒراᗒکاه نف
ᗒــش ــراᗒبخ ــهᗒچ ــتᗒک ــنᗒاس ــوالᗒای ــود.ᗒس ــتᗒش ــیᗒحمای غیرنفت
ᗒــن ــتᗒای ــتᗒدریاف ــتᗒباب ــدᗒوᗒازᗒدول ــاᗒهــمᗒاتحــادᗒندارن خصوصــیᗒب
ᗒگــریᗒمطالبهᗒبخــشᗒایــنᗒســمتᗒــه یارانهᗒهــاᗒوᗒســرازیرᗒشــدنᗒآنᗒب

نمیᗒکننــد؟

ــا موفــق هــم هســتند  ــع کوچــک در کشــور کــه عمدت اینکــه چــرا صنای
ــدی  ــرف واح ــته و ح ــری خواس ــت مطالبه گ ــوند و در جه ــع نمی ش تجمی
نمی زننــد دالیــل مختلــف دارد. اول اینکــه اساســا در کشــور مــا فرهنــگ کار 
تیمــی بســیار ضعیــف اســت و اشــخاص بــه صــورت فــردی فکــر می کننــد 
و هــر کســی بــه فکــر خــودش اســت. دوم اینکــه دولــت هــم چنــدان عالقــه 
نــدارد تجمع هایــی بــه ایــن گونــه بــه وجــود بیایــد و هــر نــوع تجمــع را مضــر 
و گاه مخــل می دانــد. بــه عنــوان مثــال در قانــون جدیــد احــزاب، انجمن هــای 
اقتصــادی را کــه زیــر نظــر وزارت کشــور بودنــد لغــو کرده انــد و ایــن موجــب 
ــگاه خــود را از دســت  ــی جای ــه انجمــن از لحــاظ ســاختار قانون می شــود ک
داده و بــه ناچــار دنبــال یــک حامــی همچــون اتــاق بازرگانــی یــا وزارت کار 
بگــردد. اتقاقــی که بــرای انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و خدمات 
مهندســی هــم افتــاده اســت. در واقــع نتیجــه ی امــر می شــود ایــن کــه هیــچ 
حزبــی عمــال در ایــران وجــود نداشــته باشــد. بــا اینکــه انجمــن مذکــور حزب 
سیاســی نبــوده و صرفــا یــک تشــکل اقتصــادی اســت. انجمــن مجبــور اســت 
ــرود کــه اتــاق هــم  انتخــاب کنــد یــا زیــر چتــر حمایتــی اتــاق بازرگانــی ب
چنــان قوانیــن یــک طرفــه بــه نفــع خــودش گذاشــته کــه در ایــن صــورت 
ــی  ــام انجمــن صادرکننــدگان کــه تاکنــون وجــود داشــته باق ــه ن چیــزی ب
نخواهــد مانــد و عمــال در دل آنهــا هضــم شــده و اســتقالل خــود را از دســت 
ــوان  ــه عن ــی را منحــل کــرده و ســپس ب ــا اینکــه انجمــن فعل می دهــد و ی
زیرمجموعــه وزارت کار مجــددا تاســیس گــردد کــه فرآینــدی زمان بــر اســت. 
متاســفانه در بحــث حمایــت و خدمــت، برخــی از امــور عوا م فریبانــه بــوده و 

دیــدگاه واقعــی خدمــت وجــود نــدارد. 
ــه خاطــر  ــه دار ظــرف ســه ســال گذشــته ب ــک کارخان ــوان ی ــه عن ــن ب م
هزینه هــای کمرشــکن مجبــور شــدم 50 درصــد از نیروهــای کارگری شــرکت 
را تعدیــل نمایــم و بــه جــای نیــروی انســانی از سیســتم اتوماســیون اســتفاده 
کنــم. بــه همیــن منظــور از ماشــین آالت انتقال مــواد و اتوماســیون تولیدی که 
خودمــان طراحــی کــرده و ســاخته ایم اســتفاده نمودیــم. در حــال حاضــر بــا 
50 درصــد نیــروی کمتــر، میــزان تولیــد بیــش از 20 درصــد نســبت بــه قبــل 
از تعدیــل نیــرو افزایــش پیــدا کــرده اســت و بــه همیــن خاطــر هم توانســتیم 
در ایــن بــازار نابســامان دوام آورده و متالشــی نشــویم. تهویــه ســپهر ماهانــه 

از جمله مشکالتی 
که در حوزه صادرات 
وجود دارد تحمیل 

هزینه های اضافی گمرک 
برای کاالهایی است که 
استاندارد ملی برای آنها 

تدوین نشده است. 

350 میلیــون تومــان بابــت حقــوق و دســتمزد بــه کارکنــان پرداخــت می کنــد در 
حالیکــه ایــن مقــدار بــرای قبــل از تعدیــل نیــرو 700 میلیــون تومــان بــود. وقتــی 
کــه قیمــت مــواد اولیــه روز بــه روز در حــال افزایــش اســت هزینه هــای تولیدکننــده 
بــه شــدت افزایــش می یابــد. از آن طــرف مصرف کننده هــا از تــوان مالــی چندانــی 
برخــوردار نیســتند کــه بــا ایــن نــرخ افزایــش تــورم بتواننــد خــود را تطبیــق بدهند. 
بــه عنــوان مثــال در گذشــته دســتگاه تهویــه مطبــوع 3 میلیــون تومــان فروختــه 
می شــد کــه در حــال حاضــر بــه 23 میلیــون تــوان افزایــش پیــدا کــرده اســت. بــا 
ایــن وضعیــت مصرف کننــدگان خیلــی کمتــری تــوان خریــد ایــن دســتگاه را دارند. 
از ایــن طــرف مــن هــم بــه عنــوان تولیدکننــده مجبــورم بــه علــت افزایــش قیمــت 
مــواد اولیــه، قیمــت نهایــی را بــرای مصرف کننــده تــا 23 میلیــون افزایــش دهــم. 

نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــواد اولیــه مــا وارداتــی نیســت. حــدود 95 
درصــد مــواد اولیــه خــط تولیــد تهویــه ســپهر از تولیــدات داخــل کشــور اســت و 
ــذاری  ــازار آزاد قیمت گ ــرخ دالر ب ــب ن ــر حس ــم ب ــی ه ــای داخل تامین کننده ه
ــس،  ــد از: م ــه عبارتن ــه ســپهر در کارخان ــاز تهوی ــورد نی ــه م ــواد اولی ــد. م می کنن
ــه مســی، ســیم مســی، پــره آلومینیومــی، ورق گالوانیــزه، رنــگ، الکتروموتــور،  لول
ــن  ــد می شــود. بنابرای ــران تولی ــا در ای ــه همــه اینه ــه ک الکتروپمــپ، تســمه پروان
ــم  ــت کن ــران رقاب ــه ای در بازارهــای اطــراف ای ــا تولیدکننــده ترکی اگــر بخواهــم ب
راهــش ایــن اســت کــه دولــت روی مــواد اولیــه داخلــی بــه مــن سوبســید بدهــد. در 
صورتیکــه تابحــال مــن هیــچ تســهیالتی دریافــت نکــرده ام. می دانیــد رمــز موفقیت 

ــم؛  ــح می ده ــال توضی ــک مث ــا ی ــا چیســت؟ ب ــی در دنی ــای چین تولیدکننده ه
ــواد آن از  ــه م ــازد ک ــس را می س ــا م ــوم ی ــس آلومینی ــه ای از جن ــن قطع چی
ــران خریــداری شــده اســت. جالــب اینجاســت کــه  کشــورهای دیگــر همچــون ای
ایــن قطعــه بــا وجــود آنکــه هزینه هــای عملیــات تولیــد، گمــرک، مالیــات، حمــل و 
انتقــال و ســود روی آن کشــیده شــده اســت وقتــی وارد ایــران می شــود و بــه دســت 
ــر  ــران پایین ت ــص در ای ــس خال ــت م ــت آن از قیم ــد قیم ــده می رس مصرف کنن
ــا  ــده را ب ــت، تولیدکنن ــه دول ــت ک ــر اس ــی امکان پذی ــا در صورت ــن تنه ــت. ای اس

پرداخــت سوبســید حمایــت کــرده باشــد.
	ᗒᗒخودتحریمیᗒقوانینᗒوᗒصادراتᗒ،تولیدᗒمشکاتᗒوᗒهاᗒدغدغهᗒعمده

دولتᗒکهᗒدرᗒاینᗒزمینهᗒوجودᗒدارد،ᗒکدامند؟
ببینیــد دولــت بنزیــن را بــه مــردم لیتــری 3 هــزار تومــان می فروشــد در حالــی 
ــد  ــان در می آی ــزار توم ــی 24 ه ــر حســب دالر 23 ال ــه ای آن ب ــه قیمــت منطق ک
بنابرایــن دولــت روی بنزیــن سوبســید می دهــد. مرزنشــینان ایــن بنزیــن را خریــده 
و در دبه هــا بــه وســیله موتورســیکلت و وانــت بــه آن طــرف مــرز قاچــاق می کننــد. 
از ســوی دیگــر مــردم کشــور مــا مصــرف باالیــی در بنزیــن دارنــد. بــا ایــن حــال 
آیــا راهــکار ایــن اســت کــه چــون بنزیــن قاچــاق می شــود و مــردم بنزیــن زیــادی 
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ارائه⬖مشورت⬖های⬖فنی⬖و⬖تخصصی⬖به⬖صادرکنندگان⬖و⬖حمایت⬖از⬖منافع⬖⬖	
مشترک⬖اعضا.

ــع⬖آوری⬖⬖	 ــادرات⬖و⬖جم ــا⬖ص ــط⬖ب ــی⬖مرتب ــن⬖داخل ــررات⬖و⬖قوانی ــی⬖مق بررس
اطالعات⬖مربوط⬖به⬖مقررات⬖سایر⬖کشورها.

همــکاری⬖بــا⬖واحدهــای⬖تولیــدی⬖بخــش⬖خصوصــی⬖جهــت⬖رفــع⬖مشــکالت⬖⬖	
دست⬖⬖و⬖پاگیر⬖تولید⬖و⬖صادرات.

ــوزه⬖⬖	 ــی⬖در⬖ح ــف⬖دولت ــای⬖مختل ــا⬖بخش⬖ه ــکاری⬖ب ــاط⬖و⬖هم ــاد⬖ارتب ایج
ــکالت⬖ ــع⬖مش ــود⬖و⬖رف ــت⬖بهب ــی⬖در⬖جه ــات⬖مهندس ــی⬖و⬖خدم ــی،⬖معدن صنعت

تولید⬖و⬖صادرات.
اشاعه⬖فرهنگ⬖صادرات⬖و⬖معرفی⬖نتایج⬖و⬖دستاوردهای⬖آن⬖به⬖جامعه.⬖	
ایجــاد⬖بانــک⬖اطالعاتــی⬖در⬖زمینه⬖هــای⬖مرتبــط⬖بــا⬖اهــداف⬖و⬖وظایــف⬖»انجمــن«⬖⬖	

اطالع⬖رســانی، شــبکه⬖ ایجــاد⬖ طریــق⬖ از⬖ اطالعــات⬖ اشــاعه⬖ ⬖و⬖
⬖شــبکه⬖های⬖اجتماعــی،⬖وبســایت،⬖نشــر⬖کتــب،⬖مجــالت⬖و⬖بروشــورهای⬖

تخصصی⬖و⬖تبادل⬖اطالعات⬖مربوطه.
ــت⬖در⬖ســازمان⬖های⬖⬖	 ــی⬖اعضــاء⬖جهــت⬖عضوی هماهنگــی⬖و⬖کمــک⬖در⬖معرف

تخصصی،⬖منطقه⬖ای⬖و⬖بین⬖المللی⬖در⬖ارتباط⬖با⬖فعالیت⬖های⬖انجمن.
ــگام⬖معرفــی⬖و⬖محاســبه⬖⬖	 ــه⬖هن کوشــش⬖در⬖جهــت⬖رعایــت⬖حقــوق⬖اعضــا⬖ب

جوایز⬖صادراتی⬖و⬖تسهیل⬖جریان⬖پرداخت.
طریــق⬖⬖	 از⬖ تجــاری⬖ بخشــنامه⬖های⬖ و⬖ مقــررات⬖ قوانیــن،⬖ اطالع⬖رســانی⬖

وبســایت،⬖شــبکه⬖های⬖اجتماعــی⬖و⬖نشــر⬖کتــب،⬖مجــالت⬖و...⬖در⬖جهــت⬖افزایــش⬖
آگاهی⬖و⬖اطالعات⬖اعضا⬖بصورت⬖مستمر.

عقــد⬖تفاهم⬖نامــه⬖بــا⬖انجمن⬖هــا،⬖ســازمان⬖ها⬖و⬖موسســات⬖و...⬖داخلــی⬖و⬖⬖	
ــی⬖در⬖ ــات⬖مهندس ــارت⬖و⬖خدم ــدن،⬖تج ــت،⬖مع ــه⬖صنع ــال⬖در⬖زمین ــی⬖فع خارج
ــور⬖توســعه⬖ ــن⬖بــه⬖منظ ــی⬖انجم ــت⬖بنیــه⬖اجرای ــی⬖و⬖تقوی ــت⬖هم⬖افزای جه

صادرات⬖و⬖ارائه⬖خدمات⬖شایسته⬖به⬖اعضا.

 تولید برای صادرات؛
 شعار اصلی  انجمن صادرکنندگان 
صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

تاریخچه
انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و خدمات مهندســی در ســال 
1380 بــه همــت علــی اصغــر حاجــی بابــا )پــدر فــرو آلیــاژ ایــران( 
ــی،  ــردن ســهم و نقــش صــادرات صنعت ــا هــدف پیشــرفت و باالب ب
ــیس  ــور تاس ــاد کش ــد اقتص ــی در فرآین ــات مهندس ــی، و خدم معدن
ــن  ــر انجم ــال از عم ــش از 20 س ــه بی ــر ک ــال حاض ــد. در ح گردی
می گــذرد بــه دلیــل فعالیت هــای آن در جهــت انســجام و دفــاع همــه 
ــر  جانبــه از منافــع و مصالــح مشــترک صادرکننــدگان کــه منطبــق ب

ــا⬖⬖	 ــطح⬖کالن⬖ب ــدگان⬖در⬖س ــازات⬖صادرکنن ــوق⬖و⬖امتی ــاع⬖از⬖حق دف
استفاده⬖مؤثر⬖از⬖قوانین⬖و⬖مقررات.

ــت⬖⬖	 ــف⬖جه ــای⬖مختل ــای⬖تخصصــی⬖در⬖حوزه⬖ه تشــکیل⬖کارگروه⬖ه
و⬖ صــادرات⬖ بــا⬖ مرتبــط⬖ مناســب⬖ تصمیم⬖گیری⬖هــای⬖ و⬖ بررســی⬖

مشکالت⬖آن.
عقــد⬖تفاهم⬖نامــه⬖و⬖قــرارداد⬖بــا⬖مراکــز⬖علمــی⬖و⬖دانشــگاه⬖ها،⬖⬖	

ــروی⬖ ــی⬖و⬖نظامــی⬖در⬖جهــت⬖جــذب⬖نی ســازمان⬖ها⬖و⬖ارگان⬖هــای⬖دولت
کارآمــوز،⬖ســرباز⬖امریــه⬖و⬖تعریــف⬖پروژه⬖هــای⬖کســر⬖از⬖خدمــت⬖
ــی⬖و⬖ ــی،⬖معدن ــاری،⬖صنعت ــات⬖اداری⬖و⬖تج ــوزه⬖خدم ــربازی⬖در⬖ح س

خدمات⬖مهندسی.
ــزاری⬖⬖	 ــاء⬖و⬖برگ ــاز⬖اعض ــورد⬖نی ــی⬖م ــای⬖آموزش ــزاری⬖دوره⬖ه برگ

در⬖ حضــور⬖ همچنیــن⬖ و⬖ میزگردهــا⬖ و⬖ تخصصــی⬖ همایش⬖هــای⬖
همایش⬖هــای⬖مختلــف⬖داخلــی⬖و⬖خارجــی⬖و⬖ترجمــه⬖و⬖تالیــف⬖مقــاالت⬖

مرتبط⬖با⬖موضوع⬖انجمن.
کمــک⬖بــه⬖تشــکیل⬖و⬖برگــزاری⬖نمایشــگاههای⬖تجــاری⬖و⬖صادراتی⬖⬖	

در⬖داخل⬖و⬖خارج⬖کشور.
کمــک⬖بــه⬖افزایــش⬖صــادرات⬖صنعتــی،⬖معدنــی،⬖و⬖خدمــات⬖⬖	

ــویق⬖ ــد،⬖تش ــای⬖جدی ــب⬖بازاره ــت⬖کس ــش⬖در⬖جه ــی،⬖کوش مهندس
فعــاالن⬖صنایــع،⬖معــادن⬖و⬖خدمــات⬖فنــی⬖و⬖مهندســی⬖برای⬖پدیــدآوردن⬖

واحدهای⬖تولیدی⬖و⬖صادراتی⬖جدید⬖و⬖فرصت⬖های⬖تازه⬖صادراتی.
ــه⬖⬖	 ــی⬖و⬖ســاختاری⬖صــادرات⬖و⬖ارائ ــاره⬖مشــکالت⬖قانون مطالعــه⬖درب

راه⬖حل⬖هــا⬖و⬖پیشــنهادها⬖بــه⬖بنگاه⬖هــای⬖صادرکننــده⬖و⬖مســئوالن⬖
سیاستگذار⬖و⬖تصمیم⬖گیرنده.

تــالش⬖بــرای⬖ارتقــای⬖عملکــرد⬖شــبکه⬖صــادرات⬖و⬖رویکرد⬖مناســب⬖⬖	
در⬖قیمت⬖گــذاری⬖کاالهــا⬖بــر⬖پایــه⬖شــرایط⬖بــازار⬖و⬖تعییــن⬖تعرفه⬖هــای⬖

صادراتی.

وظایف
بطــور⬖کلــی⬖هــدف⬖از⬖تشــکیل⬖انجمــن،⬖پیشــرفت⬖و⬖باالبــردن⬖ســهم⬖و⬖نقــش⬖صــادرات⬖صنعتــی،⬖معدنــی،⬖و⬖خدمــات⬖مهندســی⬖در⬖فرآینــد⬖اقتصــاد⬖کشــور⬖اســت⬖و⬖

بــرای⬖رســیدن⬖بــه⬖ایــن⬖هــدف⬖وظایــف⬖زیــر⬖را⬖انجــام⬖می⬖دهــد:

منافــع ملی هــم می باشــد بــه عنــوان یکــی از قدرتمندتریــن و مؤثرترین 
تشــکل  ها در بیــن ســایر نهادهــای مدنــی شــناخته و ارزیابــی می گــردد. 
ایــن انجمــن متشــکل از 200 شــرکت تولیــدی و صادرکننــده فعــال در 
ــا بهره گیــری از قــدرت چانه زنــی تشــکیالتی  ــوده و ب سراســر کشــور ب
خــود در مجامــع تصمیم گیــری بــه منظــور رفــع موانــع تولیــد و بهبــود 
فضــای کســب و کار، حضــور پررنــگ و موفقیت  آمیــزی در دوران ســخت 

ــت.  ــته اس ــا داش تحریم ه

معرفی انجمن :

مصــرف می کننــد بایــد بنزیــن را گــران کنیــم تــا قاچــاق بــرای قاچاقچــی توجیــه 
نداشــته باشــد و مــردم هــم دیگــر نتواننــد پشــت ماشــین بنشــینند؟! قطعــا ایــن 
راهــکار صحیــح نیســت و بایــد بــه راه حــل دیگــری غیــر از افزایش قیمت اندیشــید. 
یــک راه ایــن اســت واردات خودروهایــی کــه مصــرف ســوخت بهینــه ای داشــته و 
آلودگــی کمتــری ایجــاد می کننــد مجــاز شــود. امــا متاســفانه انحصــار موجــود در 

ــازار خــودرو چنیــن اجــازه ای نمی دهــد. ب
متاســفانه کالهبــرداری و رانت خــواری رایــج در جامعــه هــم بــه ایــن مشــکالت 
ــت اعــالم  ــال اگــر دول ــوان مث ــه عن ــد. ب و عــدم اثرگــذاری راهکارهــا دامــن می زن
کنــد بابــت مــواد اولیــه بــه تولیدکننده هــا سوبســید می دهــد بالفاصلــه همچــون 
قــارچ در اقصــا نقــاط کشــور واحدهــای تولیــدی جعلــی کشــف می شــود؛ واحدهــای 
تولیــدی کــه فقــط دارای یــک مــدرک پروانــه تولیــد بــوده و دیگــر خبــری از کارگاه 
و لیســت بیمــه و تولیــد واقعــی نیســت. بنابرایــن بــرای اثربخشــی چنیــن امــری 
بایــد اجــرای آن بــا تحقیــق و تفحــص کامــل باشــد. بایــد تولیدکننده هــای واقعــی 
شناســایی شــده و حمایــت شــوند. در واقــع در کنــار حمایــت بایــد پایــش و کنتــرل 
هــم انجــام گیــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود سوبســید پرداختی صــرف تولید شــده 
و در بــازار آزاد فروختــه نشــده و رانتــی صــورت نگرفتــه اســت. در ایــن صــورت بــا 
کاهــش هزینه هــای تولیدکننــده، محصــول بــا قیمتی مناســب هــم در داخل کشــور 
و هــم خــارج کشــور بــه دســت مصرف کننــده می رســد و در نهایــت تیــراژ تولیــد و 
حجــم صــادرات را می تــوان افزایــش داد و در بــازاری همچــون اقلیــم کردســتان بــا 

محصــوالت ترکیــه رقابــت کــرد.
از جملــه مشــکالتی کــه در حــوزه صــادرات هســت تحمیــل هزینه هــای اضافــی 
گمــرک بــرای کاالهایــی اســت کــه اســتاندارد ملــی بــرای آنهــا تدوین نشــده اســت. 
وقتــی می خواهیــد کاالیــی را از گمــرک خــارج کــرده و صــادر نمایید باید اســتاندارد 
ملــی داشــته باشــد. امــا اگــر بــرای کاالیــی اســتاندارد ملــی تدویــن نشــده باشــد 
زمینــه بــرای اعمــال ســلیقه های مختلــف فراهــم می شــود و در نهایــت هزینــه را 
بــرای صادرکننــده افزایــش می دهنــد و در همــان شــروع کار بــا افزایــش هزینه هــا 
ــد. در صورتیکــه  ــا کاالی کشــوری مثــل ترکیــه پاییــن می آورن امــکان رقابــت را ب
ــتان صــادر شــود  ــم کردس ــه اقلی ــرار اســت ب ــی ق ــی کاالی ــه وقت در کشــور ترکی
امتیازهــای بســیاری را بــه آن داده و گمــرک هیــچ مزاحمــت و ممانعتــی بــرای آن 

بــه وجــود نمــی آورد.
در ارتبــاط بــا موضــوع بازگشــت ارز هــم بایــد گفــت شــرکت هایی کــه ارزهایشــان 
ــر صــورت  ــرکت های خصوصــی در ه ــوده و ش ــی ب ــا دولت ــد عموم را برنگرداننده ان
بــرای ادامــه حیــات خــود ناچــار بــه بازگردانــدن ارز هســتند. در حالیکه شــرکت های 
دولتــی و نیمــه دولتــی چــون همــه حمایت هــای دولت و معــادن و مــواد اولیــه را در 
اختیــار دارنــد، اگــر ارز را هــم برنگرداننــد بــاز چرخــه تولیــد آنهــا متوقــف نمی شــود. 
ــن بخــش  ــد دام ــات برخــورد و مجــازات راه می اندازن ــی عملی ــن وجــود وقت ــا ای ب

خصوصــی را هــم می گیــرد. 
	ᗒᗒذکــرᗒقابــلᗒوᗒمهــمᗒراᗒمطلبــیᗒاگــرᗒپایانــیᗒســخنᗒعنــوانᗒبــه

ــد. ــانᗒنمایی ــدᗒبی میᗒدانی
بــه نظــر مــن تشــکل هایی نظیــر انجمــن صنعتــی، معدنــی و خدمــات مهندســی 
می تواننــد بــا جــذب اعضــای بیشــتر و همچنیــن تحقیــق و تفحــص، خدمــات بهتر 
و موثرتــری ارائــه کننــد. امیــد چندانــی بــه دولــت نیســت و کمک های دولت بیشــتر 
جنبــه شــعاری دارد و عملیاتــی نیســت. بخــش خصوصی بایــد از پتانســیل های خود 
ــن راســتا تشــکل هایی مثــل انجمــن می تواننــد مفیــد واقــع  بهــره بگیــرد و در ای

 . ند شو
در حالیکــه اگــر دولــت بخواهــد بــه بخــش خصوصــی کمــک نمایــد مشــکالت 

ــکالت  ــی، مش ــه زندگ ــد ب ــی، امی ــردش مال ــکاری، گ ــون بی ــی همچ کالن
ــه در  ــی ک ــالف طبقات ــا و اخت ــا، بی عدالتی ه ــرار مغزه ــان، ف اقتصــادی جوان
جامعــه وجــود دارد بــه صــورت جهشــی حــل می شــود. مگــر فــوالد مبارکــه 
یــا پتروشــیمی امــام و یــا فــالن کارخانــه دولتــی چنــد نفــر دیگــر می تواننــد 
جــذب کننــد؟ ایــن در حالــی اســت کــه بخــش خصوصــی می توانــد تعــداد 
ــا و  ــه حمایت ه ــرطی ک ــه ش ــد ب ــذب کن ــرو ج ــادی نی ــاده زی ــوق الع ف

ــه آن تعلــق بگیــرد. سوبســیدهای درســت و مناســب ب
در پایــان عــرض کنــم کــه تهویــه ســپهر از جملــه شــرکت هایی اســت کــه 
بــه کارکنــان خــود کارانــه می دهــد. یعنــی بــه ازای هــر هواســازی کــه تولیــد 
می شــود بــه پرســنل اعــم از کارخانــه و دفتــری کارانــه می دهیــم. هــر چــه 
تولیــد افزایــش پیــدا کنــد درآمــد آنهــا هــم باالتــر مــی رود و ایــن باعث شــده 
کــه پرســنل مــا بــا شــوق وافــری کار کننــد. بــه پرســنلی هــم کــه متعهــد 
و توانمنــد هســتند بصــورت پیمانــی کار واگــذار می کنیــم. یعنــی قطعاتــی 
ــت آزاد  ــا در وق ــود ت ــپرده می ش ــا س ــه آنه ــردد ب ــپاری گ ــد برون س ــه بای ک
ــه  خــود مشــغول کار روی آن شــوند.  در حــال حاضــر در دل شــرکت تهوی
ــی از  ــدام بخش ــر ک ــه ه ــود دارد ک ــده وج ــادی تولیدکنن ــداد زی ــپهر تع س
ــا  ــی می ســازند. بنــده معتقــد هســتم همــه م ــه صــورت پیمان قطعــات را ب
ــن  ــد، کــه ای ــرای خــود کار می کن ســر یــک ســفره هســتیم و هــر کــس ب
خــود موجــب افزایــش انگیــزه و مســئولیت پذیری در پرســنل می شــود. ایــن 
ســبک و ســیاق می توانــد بــه کل کشــور هــم تعمیــم یابــد و تنهــا اراده و عــزم 

آن وجــود نــدارد.
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مالیات علیه صادرات! محسن عامری
مدیر اجرایی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

در ایــن یادداشــت، حکایــت یکــی از موانــع مهــم و غیرقانونــی توســعه صــادرات را 
می شــنوید کــه بــا ابتــکار ســازمان امــور مالیاتــی خلق شــده اســت. بــا حقایقی آشــنا 
ــی، به   رغــم  ــه نهــاد مالیات ســتان کشــور و شــورای عالی مالیات می شــوید کــه چگون
وجــود قوانیــن صریــح و شــفاف و صدهــا نفــر ســاعت بحــث و بررســی در جلســات 
مختلــف بــا حضــور نماینــدگان عالی رتبــه نظــام از جملــه معاونــان رئیس جمهــور و 
ــون را  قوه قضائیــه و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، همچنــان حاکمیــت قان
نقــض و اعتمــاد عمومــی را نســبت بــه قانون گــذاری، سیاســت های نظــام و عدالــت 
مالیاتــی کشــور خدشــه دار می کننــد! بــا تصویــب قانــون احــکام دائمــی برنامه   هــای 
ــون  ــن قان ــاده)۴۵( ای ــد)ب( م ــذار در بن ــال ۱۳۹۵، قانون گ ــور در س ــعه کش توس
چنیــن مــی آورد کــه »ســود تفــاوت نــرخ ارز ناشــی از تســعیر ارز حاصــل از صــادرات 
از هرگونــه مالیــات معــاف اســت.« بــه ایــن معنــا کــه هرگونــه کاهــش یــا افزایــش 
قیمــت ارز چنانچــه حاصــل از درآمــد صادراتــی باشــد، بــه طور عــام و تمــام از مالیات 
معــاف اســت. در اجــرای بنــد)ب( مــاده)۴۵( قانــون احــکام، ســازمان امــور مالیاتــی 
نیــز بخشــنامه ای در ســال ۱۳۹۶ صــادر و اذعــان کــرد کــه »ســود حاصــل از تســعیر 
ــادرات،  ــل از ص ــعیر ارز حاص ــی از تس ــرخ ارز ناش ــاوت ن ــود تف ــتثنای س ــه اس ارز ب
صرف نظــر از منشــأ تحصیــل آن مشــمول مالیــات خواهــد بــود. بدیهــی اســت زیــان 
تســعیر ارز حاصــل از صــادرات نیــز بــا توجــه به مــاده)۱۰۵( و تبصــره)۲( مــاده)۱۴۷( 

قانــون مالیات   هــای مســتقیم قابــل قبــول نخواهــد بــود.«

بــه بیــان ســاده تر قانون گــذار ایــن بنــد را بــه عنــوان یکــی از مشــوق های توســعه 
صــادرات در نظــر گرفــت تــا حداقــل دغدغــه صادرکننــدگان بــرای معافیــت تمــام و 
کمــال صــادرات از مالیــات را برطــرف کنــد. ضمــن آنکــه از ســوی مقابــل چنانچــه 
نــرخ ارز هــم کاهــش پیــدا کنــد و صادرکننــده از محــل تبدیــل ارز بــه ریــال متضــرر 
شــود، زیــان مربوطــه نیــز بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول از ســوی ســازمان امــور 

مالیاتــی پذیرفتــه نمی شــود.

ایــن شــرایط و معافیــت عــام صادرکننــدگان از مالیــات تفاوت نــرخ تســعیر ارز اجرا 
می شــد و اســتمرار داشــت تــا اینکــه بــا تصویــب و ابــاغ قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹، 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه عنــوان پیش شــرط برخــورداری از مشــوق ها و 

معافیت هــای صادراتــی مطــرح شــد.

بــا ابــاغ ایــن قانــون بودجــه، ســازمان امــور مالیاتــی فرصــت را مغتنــم شــمرد تــا 
ابهامــی جدیــد در معافیــت مالیاتــی صادرکننــدگان مطــرح کنــد. بــه ایــن ترتیب که 
آیــا حکــم جدیــد قانــون بودجــه ۱۳۹۹ و ضوابــط بازگشــت ارز صادراتــی، بــه معافیت 
ســود تفــاوت نــرخ ارز صادراتــی نیــز تســری پیــدا می کنــد یــا خیــر؟ بــه عبارتــی 
دقیق تــر، »حــاال کــه درآمــد حاصــل از صــادرات )بــه اســتثنای بخــش کشــاورزی و 
خدمــات فنــی- مهندســی( در صــورت عدم رفــع تعهــد ارزی صادرکننــده در مهلــت 
تعییــن شــده، مشــمول نــرخ صفــر و معافیت هــای مالیاتــی نیســت و درآمــد مذکــور 
هــم جــزء مأخــذ مشــمول مالیــات بــر عملکــرد محســوب می شــود، آیــا ســود تفاوت 
نــرخ تســعیر ارز صادراتــی در مــواردی کــه تعهــد ارزی در مهلــت تعیین شــده رفــع 

ــا نمی شــود؟« شــده، مشــمول معافیــت می شــود ی

 پــس از اســتعام ســازمان امــور مالیاتــی از شــورای عالــی مالیاتــی در ارتبــاط بــا 
ایــن ابهــام، شــورای مذکــور طبــق صورتجلســه ۶- ۲۰۱ مــورخ ۲۴/ ۰۴/ ۹۹ بــه ایــن 
ترتیــب اعــام نظــر کــرد کــه »از آنجــا کــه کلیــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات 
ــرار  ــون بودجــه مــورد حکــم ق کاال و خدمــات در جــزء)۱( بنــد)ک( تبصــره)۶( قان

گرفتــه اســت و درآمــد حاصــل از تســعیر ارز صــادرات نیــز بــا اتخــاذ مــاک 
از حکــم بنــد)ب( مــاده۴۵ قانــون احــکام دائمــی برنامــه توســعه   ای کشــور و 
رای دیــوان عدالــت اداری )دادنامــه شــماره ۸۳۸ و ۸۳۹ مــورخ ۷/ ۰۹/ ۹۶( بــه 
عنــوان درآمــد حاصــل از صــادرات اســت. بنابرایــن درآمــد تســعیر ارز حاصــل 
از صــادرات در عملکــرد ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیــز مشــمول حکــم مذکــور 
خواهــد بــود.« بــه بیــان روان تــر، چنانچــه صادرکننــده رفــع تعهــد ارزی نکرده 

باشــد، مشــمول معافیــت درآمــد تســعیر ارز صادراتــی نیــز نخواهــد بــود.
پــس از ایــن اظهارنظــر، به رغــم وجــود ایــرادات جــدی بــه روش هــای بانــک 
ــدگان و  ــزام بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، عمــوم صادرکنن ــزی در ال مرک
همچنیــن اتــاق بازرگانــی ایــران بــه عنــوان نماینــده فعــاالن بخــش خصوصی، 
بــه صــورت ضمنــی ایــن شــرط را بــه عنــوان پیش نیــاز برخــورداری از معافیت 
ــا مشــکل از  ــد. ام ــی پذیرفتنــد و مقاومتــی نکردن مالیــات تســعیر ارز صادرات
آنجــا آغــاز شــد کــه ســازمان مالیاتــی بــه ایــن شــرط بســنده نکــرد، و در ادامه 
گزارش هــای متعــددی از ســوی صادرکننــدگان واصــل شــد کــه به رغــم رفــع 
تعهــد ارزی، از معافیــت ســود تســعیر ارز صــادرات محــروم می شــوند. بــه ایــن 
ترتیــب کــه ادارات مالیاتــی عــاوه بــر شــرط رفــع تعهــد ارزی، ایــن بــار بــه 

ابتــکار جدیــدی دســت زدنــد و شــرط جدیــدی را هــم اضافــه کرده انــد!

 در واقــع ســازمان مالیاتــی اســتفاده از معافیــت مالیاتــی ســود تفــاوت نــرخ 
ــی  ــی معــاف و کاالهــای صادرات ــه دو بخــش کاالهــای صادرات تســعیر ارز را ب
ــرده اســت! ــای مســتقیم تقســیم ک ــون مالیات   ه ــاده)۱۴۱( قان ــاف در م غیر مع

ــتور  ــوع در دس ــن موض ــدگان، ای ــدد صادرکنن ــات متع ــت اعتراض ــا دریاف ب
کار رســیدگی کمیتــه حمایــت از کســب و کار )موضــوع بنــد)ب( مــاده)۱۲( 
قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور( قــرار گرفــت تــا طبــق قانون، 
ــای مخــل کســب و کار  ــررات و رویه ه ــی از مق ــوان یک ــه عن ــن موضــوع ب ای
ــاون  ــه مع ــوای ســه گانه از جمل ــدگان روســای ق ــا حضــور نماین و صــادرات ب
ــان قوه قضائیــه و نماینــدگان منتخــب مجلــس  حقوقــی رئیس جمهــور، معاون

مــورد بررســی قــرار گیــرد.

پــس از بحــث و بررســی مفصــل موضــوع در ۲ جلســه کارگــروه فرعــی و ۳ 
جلســه اصلــی ایــن کمیتــه بــا حضــور مقامــات عالــی رتبــه مذکــور و همچنین 
ــل ۱۴۰۰،  ــر ۱۳۹۹ و اوای ــی در اواخ ــور مالیات ــازمان ام ــی س ــت حقوق معاون
نماینــدگان روســای قــوای ســه گانه بــا اتفــاق آرا و جلــب موافقــت نماینــدگان 
ســازمان امــور مالیاتــی، مقــرر کردنــد کــه »ســازمان امــور مالیاتــی حداکثــر 
ظــرف مــدت ۲ هفتــه بــا صــدور بخشــنامه   ای بــه ادارات مالیاتــی کل کشــور 
ابــاغ کنــد کــه کلیــه صادرکنندگانــی کــه رفــع تعهــد ارزی خــود را از ســال 
۱۳۹۷ بــه بعــد انجــام داده   انــد؛ بتواننــد بــا رعایــت تکلیــف مالیاتــی تبصــره)۱( 
مــاده)۱۴۶( مکــرر قانــون مالیات   هــای مســتقیم مصــوب ۱۳۹۴، از معافیت کل 
ســود تفــاوت نــرخ ارز ناشــی از تســعیر ارز حاصــل از صــادرات اســتفاده کننــد.«

بــه ایــن معنا کــه تنهــا شــرط برخــورداری از معافیــت مالیاتی درآمــد حاصل 
از تســعیر ارز صادراتــی، صرفــا رفــع تعهــد ارزی صادرکننده اســت و برقراری هر 

شــرط دیگــری از ســوی ســازمان، خــاف قانون اســت.

مصوبــه مذکــور در کمیتــه قانونــی حمایت از کســب و کار توســط اتــاق ایران 
بــه عنــوان دبیرخانــه کمیتــه جهــت اجــرا بــه ســازمان امــور مالیاتــی ابــاغ 

شــد، امــا ســازمان امــور مالیاتــی ایــن بــار بهانــه جدیــدی دســت و پــا کــرد و 
درخواســت کــرد تــا معاونــت حقوقــی رئیس جمهــور هــم در ایــن ارتبــاط بــه 
صــورت رســمی و مکتــوب اظهارنظــر کنــد تــا بــرای اجــرای مصوبــه مذکــور به 

عنــوان پشــتوانه حقوقــی بــه ســازمان مالیاتــی کمــک کنــد!
ــرار  ــران مــورد پیگیــری ق ــاق ای ــر موضــوع مجــددا توســط ات ــه هــر تقدی ب
ــور  ــزی ام ــی و برنامه ری ــاون هماهنگ ــخ ۱۰/ ۰۳/ ۱۴۰۰، مع ــت و در تاری گرف
ــه  ــوری ب ــت جمه ــی ریاس ــت حقوق ــی از معاون ــتگاه های اجرای ــی دس حقوق
ــی  ــرد تمام ــام ک ــی اع ــور مالیات ــه ســازمان ام ــوب ب صــورت رســمی و مکت
ــد،  ــر قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ رفــع تعهــد ارزی کرده ان اشــخاصی کــه براب
مشــمول معافیــت مقــرر در بنــد)ب( مــاده)۴۵( قانــون حــکام دائمــی کشــور 

می شــوند.

ســازمان امــور مالیاتــی کــه همچنــان بــه عدم دریافــت ایــن مالیــات راضــی 
ــل  ــی حاص ــه فرج ــا بلک ــرد ت ــتون می ک ــه آن س ــتون ب ــن س ــد، از ای نمی ش
شــود، و ایــن بــار بهانــه جدیــدی رو کــرد و از معــاون حقوقــی رئیس جمهــور 
خواســت کــه در مکاتبــه ای مجــدد، شــخصا زیــر نامــه اعــام نظــر را امضــا کنــد!

ایــن درخواســت و بهانــه جدیــد ســازمان پــس از چنــد مــاه و چنــد جلســه 
ــه  ــت و قوه قضائیــه و بخــش خصوصــی، ب رفــت و آمــد بیــن نماینــدگان دول
مــذاق هیچ کــس خــوش نیامــد و پرواضــح بــود کــه ســازمان مالیاتــی قصــد 
دارد بــا کشــتن زمــان و تطویــل موضــوع بــا اتخــاذ بهانه هــای مختلــف، کاری 
کنــد کــه جمع بنــدی نهایــی در دولــت دوازدهــم اتفــاق نیفتــد و ســپس بــا 
بهره گیــری از فرصــت تنفــس بیــن دولــت قدیــم و جدیــد و شــروع بــه کار و 
انتصابــات در دولــت ســیزدهم، اصــل موضــوع را بــه دســت فراموشــی بســپارد؛ 
امــا اتــاق ایــران و بخــش خصوصــی کوتــاه نیامدنــد تــا اینکــه لعیــا جنیــدی، 
معــاون وقــت رئیس جمهــور نیــز بــا متقاضیــان ذی حــق همــراه شــد و پیــش 
از پایــان فعالیــت دولــت دوازدهــم، نظریــه معاونــت حقوقــی را بــا نــام و امضای 
خــود بــه ســازمان مالیاتــی ابــاغ کــرد تــا دیگــر بهانــه ای در دســت ســازمان 

! شد نبا

ــازمان  ــا از س ــی بهانه ه ــد و تمام ــا ش ــز مهی ــه چی ــب هم ــن ترتی ــه ای ب
ــاغ  ــه و اب مالیات ســتان مملکــت گرفتــه شــد و همــه منتظــر اجــرای مصوب
ــد چــه شــد؟! ــی حــدس بزنی ــد، ول ــی سراســر کشــور بودن ــه ادارات مالیات آن ب

ــم  ــال حک ــه »اعم ــرد ک ــام ک ــه ای اع ــی نظری ــی ط ــی مالیات ــورای عال ش
بنــد)ب( مــاده)۴۵( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور، صرفــا 

در خصــوص ســود تفــاوت نــرخ تســعیر ارز مربــوط بــه آن بخــش ارز درآمــد حاصــل 
ــرخ صفــر اســت  ــا ن ــا رعایــت ســایر مقــررات مشــمول مالیــات ب از صــادرات کــه ب
)متناســب بــا بهره   منــدی از نــرخ صفــر مالیاتــی مربوطــه( امکانپذیــر اســت.« بــه این 
معنــا کــه پــس از چنــد مــاه و چنــد جلســه بحــث و گفت وگــوی فنــی و حقوقــی 
بیــن نماینــدگان عالی رتبــه قــوای ســه گانه و فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی، 
و همچنیــن به رغــم اقنــاع و پذیــرش نماینــدگان رســمی ســازمان امــور مالیاتــی در 
جلســات، ایــن ســازمان اقدامــی ۱۸۰درجــه متفــاوت بــا توافقــات و مصوبــات انجــام 
داد و طــی هماهنگــی بــا شــورای عالــی مالیاتــی، نظریــه ای کامــا متفــاوت بــا قانــون 

و مغایــر بــا توافقــات قبلــی از ایشــان اخــذ و منتشــر کــرد.

ــورخ ۲۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰،  ــازمان طــی بخشــنامه ۴۷/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ م ــز س ــه نی در ادام
نظریــه شــورای عالــی را جهــت اجــرا بــه ادارات مالیاتــی ابــاغ کــرد!

ایــن اقــدام ســازمان و شــورای عالــی مالیاتــی در صورتــی اســت کــه در جــزء)۱( 
بنــد)ک( تبصــره۶ قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ و در ادامــه قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
ــعه کشــور؛  ــای توس ــی برنامه   ه ــکام دائم ــون اح ــاده۴۵ قان ــد)ب( م ــن بن و همچنی
ــاف و  ــات مع ــه کاال و خدم ــی ب ــت مالیات ــی و معافی ــر مالیات ــرخ صف ــتفاده از ن اس
غیر معــاف تقســیم نشــده و تصریحی بــه  درصدهای ذکــر شــده در مــاده)۱۴۱( ق.م.م 
نــدارد و تنهــا بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده کــه هرگونــه نــرخ صفــر و معافیت   هــای 
ــای  ــه کااله ــات از جمل ــای حاصــل از صــادرات کاال و خدم ــرای درآمده ــی ب مالیات
غیرنفتــی، مــواد خــام مشــروط بــه برگردانــدن ارز بــه چرخــه اقتصــادی کشــور و رفع 
تعهــد ارزی اســت.  ایــن داســتان تلــخ را در کنــار موانــع مالیاتــی و غیر مالیاتــی دیگــر 

در مســیر صــادرات ببینیــد.

چالش هایــی نظیــر اســترداد مالیــات ارزش افــزوده صــادرات یــا مصائــب بازگشــت 
ارز صادراتــی؛ و حــال منصفانــه قضــاوت کنیــد کــه صادرکننــدگان چگونــه می توانند 

بــه سیاســت های توســعه صــادرات دولــت اعتمــاد کننــد؟

متاســفانه مادامــی کــه دخــل و خــرج دولت با هــم نخوانــد و درآمــد آن صرفا متکی 
بــر اخــذ مالیــات باشــد، فشــار مالیات ســتانی بــه اســتناد قانونــی یــا حتــی مغایــر بــا 
قانــون بــر فعــاالن اقتصــادی شــفاف و صحیــح العمــل اســتمرار خواهــد داشــت! امــا 
ــن و  ــار شــود و اجــرای قوانی ــه بی اعتب ــون در کشــور اینگون چنانچــه حاکمیــت قان
مصوبــات بــه ایــن ترتیــب تحریــف شــود، بهتــر نیســت رســما بــه صادرکننــدگان 
اعــام کنیــم کــه نــه تنهــا قوانیــن و مشــوق ها را جــدی نگیریــد، بلکــه مراقب باشــید 

کــه بابــت صــادرات جریمــه نشــوید!
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	ᗒᗒوᗒشــرکتᗒایــنᗒازᗒایᗒتاریخچــهᗒبرفــابᗒشــرکتᗒمعرفــیᗒضمــنᗒابتــداᗒدر
دســتاوردهایᗒآنᗒراᗒبیــانᗒنماییــد.

ــد  ــا تولی ــود را ب ــوده و کار خ ــاله ب ــابقه 27 س ــاب دارای س ــدی برف ــرکت تولی ش
ــوازم خانگــی را بــه  ــه تدریــج طیــف وســیعی از ل کولرهــای آبــی آغــاز کــرد. امــا ب
ســبد محصــوالت خــود اضافــه نمــود. محصوالتــی از قبیــل کولرهــای آبــی فلــزی و 
ــای  ــی و گازی، بخاری ه ــای برق ــو، آبگرمکن ه ــویی های دو قل ــتیکی، لباسش پالس
برقــی، یخچــال فریــزر و گروهــی از لــوازم بــه اصطــالح خرده ریــز از جملــه پنکــه و 

ــوازم کوچــک آشــپزخانه. ل

کارخانــه تولیــدی برفــاب در شــهرکرد مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع 
اســت کــه باالتریــن نــرخ بیــکاری را در بین اســتان های کشــور دارد و این شــرکت در 
حــد وســع خــود بــا اســتخدام کارگرانــی از مــردم بومــی شــهر بطــور مســتقیم بــرای 

700 نفــر و غیرمســتقیم بــرای 3000 نفــر اشــتغالزایی کــرده اســت.

ــوازم  ــت ل ــال در صنع ــی فع ــایر شــرکت های ایران ــه س ــاب نســبت ب شــرکت برف
ــژه اســت و  ــری وی ــک برت ــد دارای ی ــد می کنن ــی تولی ــه محصــول نهای ــی ک خانگ
ــد  ــارج از کشــور اســت. موی ــه خ ــش ب ــش از 70 درصــد محصوالت ــادرات بی آن ص
ایــن مطلــب هــم انتخــاب برفــاب بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه و ممتــاز بــه صورت 

متوالــی در چندیــن ســال اخیــر اســت. 

ــان،  ــتان، آذربایج ــراق، افغانس ــاب، ع ــرکت برف ــی ش ــد صادرات ــن مقاص مهم تری
گرجســتان، تاجیکســتان، روســیه، پاکســتان، قطــر و عمــان هســتند. شــاید یــک 
شــرکت در داخــل کشــور بــا بهره گیــری از رانــت و انحصــار و ممنوعیت هــای واردات، 
موفــق بــه تیــراژ باالیــی در تولیــدات خود شــود اما بــرای موفقیــت در حوزه صــادرات 
بایــد از مزیت هــای رقابتــی برخــوردار باشــد تــا بتوانــد وارد بازارهــای جهانــی شــود.

	ᗒᗒــه ــبتᗒب ــادراتᗒنس ــوزهᗒص ــابᗒدرᗒح ــرکتᗒبرف ــیᗒش ــایᗒرقابت مزیتᗒه
ــت؟ ــودهᗒاس ــهᗒب ــیᗒچ ــوازمᗒخانگ ــوزهᗒل ــیᗒدرᗒح ــرکتᗒهایᗒایران ــایرᗒش س

ــک شــرکت  ــرای ی ــی ب ــای رقابت ــان مزیت ه ــول زم ــل در ط ــه ای از عوام مجموع
در صنعــت خــود ایجــاد می کنــد. اولیــن مزیــت رقابتــی برفــاب در واقــع اســتراتژی 
اصلــی آن بــرای تولیــد محصــوالت متوســط بــه پاییــن بــا در نظــر گرفتــن ســطح 
درآمــدی مشــتریان هــدف اســت. هیــچ گاه بنــا را بــر تولیــد محصــوالت الکچــری 
نگذاشــته ایم و همــواره جامعــه هــدف محصــوالت مــا متوســط رو بــه پاییــن بــوده 

اســت.

مزیــت رقابتــی دیگــر کیفیــت اســت. عــدم برخــورداری از کیفیتــی ثابــت در عرضه 
محصــوالت لــوازم خانگــی یکــی از مشــکالت اساســی در ایــن حــوزه اســت. بــا توجــه 
بــه اینکــه صنعــت لــوازم خانگــی بــه شــدت رقابتــی بــوده و بهای تمــام شــده نزدیک 
بــه قیمــت فــروش اســت، لــذا شــرکت ها بــه محــض بهــم خــوردن باالنــس مالــی 
اقــدام بــه کاهــش کیفیــت محصــول خــود می کننــد کــه در نهایــت منجــر بــه خروج 
آنهــا از بــازار می شــود. کــه در ایــن مــورد برفــاب بــا اتــکا بــه اصــل حفــظ کیفیــت 
قابــل قبــول و بــدون نوســان و پایــدار در بلندمــدت بــرای خــود یــک مزیــت رقابتــی 

ᗒســالᗒ20ᗒبهᗒقریــبᗒســابقهᗒباᗒوᗒبــودهᗒمدیریــتᗒدکتــرایᗒدارایᗒبرفــابᗒخانگــیᗒلــوازمᗒتولیــدیᗒشــرکتᗒمدیــرهᗒهیئــتᗒعضــوᗒپــورᗒجلیــلᗒعلــیᗒمحمــد
ᗒمنابــعᗒوᗒریــزیᗒبرنامهᗒ،تولیــدᗒهــایᗒبخشᗒدرᗒوᗒنقــلᗒوᗒحمــلᗒخدمــاتᗒوᗒلبنــیᗒمحصــوالتᗒ،شــویندهᗒ،خانگــیᗒلــوازمᗒجملــهᗒازᗒمختلــفᗒصنایــعᗒدر
ᗒفعالیتᗒمشــغولᗒشــرکتᗒایــنᗒفــروشᗒوᗒخریــدᗒبخــشᗒمدیــرᗒهمچنیــنᗒوᗒبرفــابᗒشــرکتᗒمدیــرهᗒهیــاتᗒعضــوᗒعنــوانᗒبــهᗒاکنــونᗒهــمᗒانســانی

اســت.ᗒدرᗒادامــهᗒگفتگــویᗒویᗒراᗒبــاᗒنشــریهᗒدنیــایᗒصــادراتᗒمیᗒخوانیــد:

ایجــاد نمــوده اســت. بــه عنــوان مثــال در بــازار عــراق کــه بیشــتر مــردم از لحاظ 
درآمــدی متوســط رو بــه پاییــن هســتند، برنــد برفــاب را بــه مثابــه برنــد ال جی 
و سامســونگ در ایــران می شناســند. در واقــع برفــاب بــا تولیــد یــک محصــول 
متوســط رو بــه پاییــن و دارای قیمــت نســبتا قابــل قبــول و همچنیــن کیفیتــی 
خــوب و ثابــت در بــازار عــراق، تبدیــل بــه یــک برنــد شــده و ایــن خــود یــک 

مزیــت رقابتــی محســوب می شــود.

ارائــه خدمــات پــس از فــروش یکــی دیگــر از مزیت هــای رقابتــی برفــاب اســت 
و در داخــل کشــور بیــش از 500 ســرویس کار فعــال مشــغول ارائــه خدمــات بــه 

مشــتریان هستند.

مزیــت دیگــر شــرکت برفــاب ترکیــب خــوب تیــم مدیریتــی آن اســت. بدیــن 
صــورت کــه از لحــاظ ســنی هــم افــراد بــاالی 60 ســال و هــم افــراد زیــر 40 
ســال در هیــات مدیــره شــرکت حضــور دارنــد. ایــن ویژگــی بــه ســبب تقاطــع 
آراء، نظــرات و دیدگاه هــای مختلــف منجــر بــه ارائــه راهکارهــای جدیــد و بهبود 
ــش  ــم افزای ــرکت را ه ــری ش ــال انعطاف پذی ــن ح ــردد و در عی ــده می گ دهن
می دهــد. همــواره مدیــران بــا رعایــت اصــول احتــرام بــه عقایــد از تضــاد آراء در 
جهــت بهبــود اســتفاد نمــوده و اصــرار و تعصــب بــر یــک راه قطعی و همیشــگی 

و تغییرناپذیــر را کاهــش می دهنــد. 

از ســوی دیگــر بهبــود در خــط تولیــد شــرکت بــه منظــور کاهــش 
هزینه هــا، دوباره کاری هــا و ضایعــات در طــی 5 ســال گذشــته منجــر بــه آمــار 
شــگفت انگیزی در برخــی پارامترهــا از جملــه ســرانه تولیــد محصــول گردیــده 
ــد  ــرانه تولی ــاد، س ــک زی ــرات تکنولوژی ــال تغیی ــدون اعم ــه ب ــت. بطوریک اس
ــک  ــه ی ــا هــم ب ــه 23 رســید و توانســتیم در کاهــش هزینه ه محصــول از 5 ب
مزیــت رقابتــی دســت پیــدا کنیــم. در نتیجــه توانســته ایم قیمــت تمــام شــده 

ــم. ــا دهی ــازار ارتق ــگاه خــود را در ب ــرده و جای ــرل ک محصــول را کنت

در اختیــار داشــتن منابــع مطمئــن در داخــل و خــارج کشــور جهــت تامیــن 
مــواد اولیــه و قطعــات، یکــی دیگــر از مزیت هــای رقابتــی برفــاب اســت. ایــن 
ــرای محصوالتشــان  ــد مــواد، ب ــت خری ــار باب ــر اختصــاص اعتب ــع عــالوه ب مناب

ــد.  ــه می دهن ــم ارائ ــی ه گارانت
	ᗒشود؟ᗒمیᗒتامینᗒخارجᗒازᗒشماᗒاولیهᗒقطعاتᗒبیشترᗒآیا

خیــر. بــا توجــه بــه اینکــه عمــده مــواد اولیــه لــوازم خانگــی بــه جــز تعــدادی 
مــوارد هایتــک مثــل بــرد و کنترل هــای دیجیتــال و همچنیــن بعضــی قطعــات 
خــاص مثــل کمپرســور یخچــال، مابقــی متشــکل از مــواد پتروشــیمی و فوالدی 
ــوان گفــت تنهــا 15 درصــد از  ــذا می ت ــران تولیــد می شــود. ل اســت کــه در ای
قطعــات تولیــد مــا وارداتــی هســتند و حــدود 85 درصــد دیگــر در داخــل تامین 

می شــود.

	ᗒᗒچــراᗒچیســت؟ᗒپاییــنᗒبــهᗒروᗒمتوســطᗒجامعــهᗒازᗒشــماᗒهــدف
ᗒــا ــهᗒآنه ــدᗒوᗒب ــرارᗒنمیᗒدهی ــیᗒق ــوردᗒبررس ــریᗒراᗒم ــهᗒالکچ جامع

ــد؟ ــهᗒنمیᗒکنی ــوالتᗒعرض محص

مــن ایــن ســوال شــما را بــا یــک ســوال دیگــر پاســخ می دهــم. مگــر چنــد 
ــد عمــده  ــه بای ــدی هســتند ک ــا جــزو دهــک اول درآم ــردم دنی درصــد از م
محصــوالت تولیــدی بــرای آنهــا باشــد؟ در ایــن صــورت 90 درصــد بقیــه که از 
دهک هــای پاییــن درآمــدی هســتند چگونــه بایــد نیــاز خــود را مرتفــع کننــد. 
بــه عنــوان مثــال شــرکت های خودروســازی پورشــه و فــراری تنهــا بــرای چنــد 
درصــد محــدود از مــردم دنیــا محصــول تولیــد می کننــد در صورتیکــه تویوتــا 
جامعــه هــدف بزرگتــری را پوشــش می دهــد. از طرفــی یکــی از تصمیمــات 
اســتراتژیک ســازمان ایــن اســت کــه تعییــن کنــد وارد چــه حــوزه ای از جامعــه 
ــی  ــد ممکــن اســت جامعــه الکچــری ســودآوری خوب هــدف شــود. هــر چن
هــم داشــته باشــد امــا تصمیــم اســتراتژیک برفــاب بــر مبنــای پوشــش جامعه 
متوســط رو بــه پاییــن اســت و از تکنولــوژی روز دنیــا هــم در همیــن جهــت 

ــرد. ــره می گی به

	ᗒᗒکشــورᗒایــنᗒ،عــراقᗒدرᗒاخیــرᗒسیاســیᗒتغییــراتᗒبــهᗒتوجــهᗒبــا
ᗒورودᗒوᗒــت ــیᗒنیس ــرکتᗒهایᗒایران ــرایᗒش ــابقᗒپذی ــلᗒس ــرᗒمث دیگ
ᗒآنجــاᗒبــازارᗒشــدنᗒتــرᗒرقابتیᗒســببᗒچینــیᗒوᗒایᗒکــرهᗒهایᗒشــرکت
ᗒخدمــاتᗒــه ــدگاریᗒدرᗒآنᗒمســتلزمᗒارائ شــدهᗒوᗒشــرطᗒحضــورᗒوᗒمان
ᗒتوجــهᗒبــاᗒ.اســتᗒایرانــیᗒهایᗒشــرکتᗒســویᗒازᗒتــرᗒباکیفیتᗒوᗒبیشــتر
ᗒچــهᗒداشــتهᗒکشــورᗒایــنᗒدرᗒبرفــابᗒشــرکتᗒکــهᗒموفقــیᗒتجربــهᗒبــه
ᗒســهمᗒگرفتــنᗒدســتᗒدرᗒوᗒفضــاᗒایــنᗒازᗒاســتفادهᗒبــرایᗒپیشــنهاداتی
ᗒتولیدکننــدگانᗒویــژهᗒبــهᗒایرانــیᗒهایᗒشــرکتᗒتوســطᗒعــراقᗒــازار ب

لوازمᗒخانگیᗒدارید؟

بزرگتریــن مزیــت عــراق همســایگی آن بــا ایــران و در نتیجــه کاهــش هزینه 
ترانزیــت اســت. بــه طــور مثــال بــرای کشــورهایی همچــون کــره و چیــن زمان 
ثبــت ســفارش کاال تــا تحویــل آن در کشــور عــراق در بهتریــن حالــت ممکــن 
یــک مــاه و نیــم الــی دو مــاه طــول می کشــد. در صورتیکــه ایــن امــر بــرای 
ایــران در صــورت آمــاده بــودن محصــول از لحظــه بارگیــری تــا ورود بــه عــراق 
تنهــا ســه روز انجــام می شــود. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه تاثیــر هزینه هــای 
بســیار گــران حمــل کشــتی بــه ویــژه بــرای محصــوالت حجیــم و ارزان قیمت، 
ــده اســت. امــا متاســفانه  خــود یــک مزیــت رقابتــی فوق العــاده و بســیار ارزن
ــد.  ــره بگیرن ــت به ــن مزی ــته اند از ای ــی نتوانس ــه خوب ــی ب ــرکت های ایران ش
بــه ایــن علــت کــه تولیدکننــده ایرانــی بــه چشــم موقــت بــه بــازار خارجــی 
ــور  ــه موت ــری را تولیــد می کننــد کــه ن ــه عنــوان مثــال کول ــگاه می کنــد. ب ن
ــکار  ــه ورق فلــزی مناســبی ب ــه رنــگ و ن خوبــی روی آن جاگــذاری کــرده، ن

بــرده، تعــداد پیــچ و مهــره هــا را کــم کــرده و در نهایــت یــک کولــر یکبــار مصــرف 
تولیــد می کننــد و متاســفانه بــا برندهــای معتبــری شــبیه بــه برفــاب هــم اقــدام بــه 
ــا ایــن کارهــا مشــتری را در درازمــدت  صــادرات می کننــد. امــا چــون نمی تواننــد ب
فریــب بدهنــد بعــد از مدتــی طبیعتــا از بــازار خــارج می شــوند. تنهــا شــرکت هایی 
می تواننــد موفــق شــوند کــه ثبــات کیفیــت در محصوالتشــان را حفــظ کــرده و بــا 

نگاهــی بلندمــدت و آینده نگرانــه بــه مشــتری و بــازار بنگرنــد.
ــود را در  ــروش خ ــس از ف ــات پ ــی خدم ــاب حت ــرکت برف ــن اســاس ش ــر همی ب
عــراق هــم ارائــه می کنــد. هــر چنــد تمــام ســعی خــود را کــرده تــا درصــد خرابــی 
ــزارش  ــویم گ ــه ش ــه متوج ــواردی ک ــم و در م ــه داری ــن نگ ــان را پایی محصوالتم
خرابی هــا در حــال افزایــش اســت بــا شــدت و حــدت کامــل بررســی می کنیــم تــا 
علــل را پیــدا نمــوده و برطــرف نماییــم. البتــه نــگاه موقت بــه بــازار و ارســال محصول 
بی کیفیــت بــه خــارج نــه تنهــا در حــوزه لــوازم خانگــی بلکــه در ســایر حوزه هــای 
دیگــر از جملــه صــادرات میــوه هــم وجــود دارد. بدیــن صــورت کــه بــار اول محصــول 
باکیفیــت می فرســتند امــا در دفعــات بعــدی کیفیــت نــزول پیــدا کــرده و متاســفانه 
ایــن ضربــه بزرگــی بــه صــادرات کشــور زده و در بلندمــدت وجهــه ی کاالی ایرانــی را 

ــزد مــردم دنیــا مخــدوش می کنــد. در ن

	ᗒᗒــه ــدᗒعلی ــایᗒجدی ــالᗒتحریمᗒه ــدᗒازᗒاعم ــرᗒبع ــدᗒســالᗒاخی درᗒچن
ᗒبســیاریᗒ،خانگیᗒلــوازمᗒبازارᗒازᗒخارجــیᗒبرندهــایᗒازᗒبرخــیᗒخــروجᗒوᗒایــران
ᗒپیــشᗒفرصــتᗒایــنᗒازᗒشــماᗒ.آوردنــدᗒروᗒایرانــیᗒبرندهــایᗒبــهᗒخریــدارانᗒاز

ــد؟ آمــدهᗒچــهᗒاســتفادهᗒایᗒکردهᗒای

ــوده  ــن ب ــه پایی ــاب متوســط رو ب ــدی برف ــه محصــوالت تولی ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــت  ــت لیس ــوان گف ــتند و می ت ــری هس ــدی الکچ ــا ح ــره ای ت ــوالت ک و محص
محصــوالت ال جــی و سامســونگ بــا لیســت محصــوالت برفــاب تداخلــی ندارنــد لــذا 
ورود آنهــا چنــدان نتوانســته روی فــروش و تقاضــای محصــوالت برفــاب تاثیــر بگذارد 
و در زمــان واردات محصــوالت خارجــی هیــچ ضربــه ای بــه برفــاب صــورت نگرفــت. 
بــا وجــود ایــن مــا ســعی نمودیــم فرصــت را مغتنــم شــمرده و ســبد محصوالتمــان را 
افزایــش دهیــم و محصوالتــی همچــون کهنه شــور، پنکــه و ســایر خرده ریزهــا را بــه 
ســبد اضافــه کردیــم. بــا اینکــه شــرکت برفــاب چنــدان تحــت تاثیــر واردات خارجــی 
قــرار نگرفــت امــا دیگــر شــرکت های لــوازم خانگــی نســبت بــه قبــل فعال تــر شــدند 
و بــا توســعه خــط تولیــد کارخانه هایشــان توانســتند فــروش خــود را هــم افزایــش 
دهنــد. بــه نظــر مــن در کل ممنوعیــت واردات تاثیــر مثبتــی بــر فعالیت شــرکت های 

داخلــی گذاشــت چــون ســبب شــد جــان تــازه ای بگیرنــد.

ــوازم خانگــی  ــل از ممنوعیــت واردات ل ــه قب ــازار ک ــرل ب ــدون کنت ــا وضعیــت ب ب
وجــود داشــت مخالــف هســتم. وضعیتــی کــه در آن شــرکت های بزرگــی همچــون 
الی جــی و سامســونگ کــه بــا تمــام دنیــا در ارتبــاط هســتند و از تمــام مزیت هــای 
رقابتــی ممکــن بهــره می برنــد بــدون هیــچ تعرفــه ای محصــوالت خــود را وارد کشــور 
می کردنــد و بــا شــرکت های ایرانــی کــه بــا هــزاران ســنگ اندازی خارجــی و داخلــی 

روبــرو هســتند وارد یــک رقابــت غیرمنصفانــه و نابرابــر می شــدند.

بــا ایــن وجــود ممنوعیــت واردات تنهــا بــه صــورت موقــت و بخاطــر شــرایط خاص 
فعلــی خــوب اســت و در بلنــد مــدت موجــب رانــت و انحصــار در ایــن بــازار می شــود. 
هــر چنــد نظــر بنــده ایــن اســت واردات دو شــرکت ال جــی و سامســونگ را بــه دلیل 
بد عهدی هایــی کــه در دوران تحریــم بــا کشــور مــا کردنــد تــا ابــد ممنــوع نماییــم 
امــا بــرای بقیــه برندهــای معتبــر در دنیــا ایــن کار را نکنیم. نبایــد با ادامــه ممنوعیت 
واردات باعــث شــویم اتفاقــی کــه در خودروســازی افتــاد در لــوازم خانگــی هــم تکــرار 
شــود. بــر همیــن اســاس بــا ممنوعیــت واردات در بلندمــدت هــم مخالــف هســتم. 
ــزان  ــی اســت. می ــرای کاالهــای واردات ــه ای ب ــن راه حــل وضــع شــرایط تعرف بهتری

پتانسیل باالی ایران برای تبدیل به هاب منطقه ای لوازم خانگی
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تعرفــه را بایــد طــوری کــرد کــه نــه تولیــد داخلــی نابــود شــود و نــه یــک حاشــیه 
امــن بــرای تولیدکننــده داخلــی ایجــاد شــده و حــس کنــد می توانــد هــر کاالیــی بــا 

هــر قیمــت و کیفیتــی بــه مــردم عرضــه نمایــد. 
البتــه لــوازم خانگــی در حــد خــودرو قابلیــت انحصــار نــدارد. چــون خــودرو بــا توجــه 
بــه شــماره شاســی و پــاک و دیگــر ویژگی هــا هــر کســی نمی توانــد اقــدام بــه قاچــاق 
آن نمایــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه شناســه ای کــه بــرای لــوازم خانگــی تعریف می شــود 
قابــل دور زدن بــوده و بــه راحتــی قاچــاق می شــود. بــه منظــور مبــارزه بــا قاچــاق و واردات 
بی رویــه لــوازم خانگــی نبایــد یک خــط انحصــاری به دور آن کشــید؛ بلکــه در کنــار ایجاد 
شناســه کاال، کنتــرل تولیدکننــدگان، بنکــداران و مســیر حمــل و نقــل، بهتریــن راه حل 
آزادســازی و وضــع تعرفه هــای قانونــی مناســب اســت. البتــه نــه تعرفــه ی مثــا 50 درصد 
کــه از ســوی دیگــر موجــب بهینــه شــدن قاچــاق گــردد. در چنیــن شــرایطی اســت کــه 

فضــای رقابــت هــم شــکل می گیــرد.

البتــه ایــن مســائل تنهــا بخشــی از مشــکات تولیــد اســت. متاســفانه تــا وقتــی 
ــا دنیــا بــه دالیــل مختلــف سیاســی و اقتصــادی دچــار تنــش  روابــط کشــور مــا ب
ــد. در حالیکــه همیــن محصــوالت  باشــد هزینه هــای تولیــد داخــل افزایــش می یاب
را کشــورهای دیگــر بــا هزینه هــای پایین تــری تولیــد کــرده و در هــر صــورت چــه 

ــد.  ــی وارد کشــور شــده و از تولیــدات داخــل پیشــی می گیرن ــی و غیرقانون قانون

	ᗒᗒوᗒقطعاتᗒ،تجهیزاتᗒ،اولیهᗒموادᗒوارداتᗒرویᗒبرᗒتاثیریᗒچهᗒهاᗒتحریمᗒ
تکنولوژیᗒالزمᗒبرایᗒتولیدᗒشماᗒداشتهᗒاست؟

ــا  ــی ب ــش خصوص ــواره بخ ــا هم ــت. ام ــته اس ــزایی گذاش ــر بس ــا تاثی طبیعت
ــای  ــرف هزینه ه ــا ص ــو ب ــودش را ول ــد راه خ ــرج می ده ــه خ ــه ب ــی ک خاقیت های
بیشــتر در رابطــه بــا خریــد مــواد اولیــه و حمــل و نقــل و غیــره پیــدا می کنــد. امــا 
ایــن بــه نوبــه خــود موجــب افزایــش هزینه هــای تمــام شــده کاالهــا می شــود و در 
ــازار داخــل و چــه خــارج از دســت  نتیجــه قابلیــت رقابت پذیــری خــود را چــه در ب

می دهنــد. 

	ᗒᗒجلوگیریᗒ،زاییᗒاشتغالᗒهایᗒزمینهᗒدرᗒصنعتᗒاینᗒهایᗒمزیتᗒترینᗒمهم
ازᗒخروجᗒارزᗒوᗒکمکᗒبهᗒتوسعهᗒپایدارᗒچیست؟

اگــر فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه روابط کشــور بــا دنیــا عــادی اســت ظرفیت های 
ــه  ــد.  البت ــی را پوشــش ده ــاز داخل ــا حــدود 90 درصــد نی ــد ت ــا می توان ــد م تولی
منظــور ایــن نیســت کــه در حــوزه تولیــد لــوازم خانگــی بــه خودکفایــی رســیده ایم 
و نیــاز بــه وارد کــردن مــواد اولیــه نداریــم. چنیــن چیــزی اصــا امکان پذیــر نیســت. 
منظــور ظرفیت هــای تولیــدی بــاالی کشــور اســت بدیــن معنــی کــه شــرکت های 
تولیــدی داخلــی از لحــاظ تجهیــزات و نیــروی انســانی از چنــان ظرفیــت تولیــدی 
برخــوردار هســتند کــه اگــر مــواد اولیــه بــه آنهــا برســد کل نیــاز ایــران را پوشــش 
ــا 200  ــر 150 ت ــون کول ــی همچ ــت در حوزه های ــن اس ــد ممک ــر چن ــد. ه می دهن
درصــد را پوشــش بدهیــم امــا در تولیــد برخــی یخچال هــای خــاص نتوانیــم در ایــن 
ــه تامیــن 90  ــوازم خانگــی ایــران قــادر ب حــد تامیــن کنیــم. امــا در کل صنعــت ل

درصــدی نیــاز داخلــی بــوده کــه عــدد درخــور توجهــی اســت. 

هــر چنــد از لحــاظ تامیــن مــواد اولیــه دچــار مشــکاتی هســتیم. بــه عنــوان مثال 
در تامیــن مــواد پتروشــیمی و ورق هــای فــوالدی و برخــی قطعــات دیگــر کمبودهایی 
وجــود دارد ولــی چنــدان حــاد نیســت. بــه عنــوان مثــال در ABS کــه یــک مــاده 
پلیمــری اصلــی یخچــال اســت دچــار کمبــود هســتیم امــا تولیدکننــده ای بــزرگ در 
داخــل اقــدام بــه تولیــد آن نمــوده اســت و تــا جایــی کــه اطــاع دارم یــک شــرکت 
پتروشــیمی هــم در حــال راه انــدازی خــط تولیــد ABS بــود کــه اگــر تحریم هــا مانع 
نمی شــد اکنــون مــازاد بــر نیــاز داخــل از ایــن مــاده داشــتیم و می توانســتیم صــادر 
هــم کنیــم. در واقــع در تامیــن بعضــی از مــواد مثــل پتروشــیمی و ورق هــای فوالدی 

مشــکلی نداریــم و ســایر مــواد هــم کــه بــا واردات قابــل حــل اســت. بعضــی 
از قطعــات هــم اصــا توجیــه اقتصــادی نــدارد کــه خودمــان تولیــد کنیــم از 
جملــه کمپرســور یخچــال. بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد ســاالنه 10 میلیــون 
یخچــال نیــاز داریــم در صورتیکــه یــک شــرکت کمپرسورســازی بایــد ســالیانه 
حــدود 50 میلیــون کمپرســور تولیــد کنــد و در نتیجــه بــرای یــک شــرکت 

ایرانــی صرفــه نــدارد بدیــن شــکل ســرمایه گذاری نمایــد.
مــا بــه شــدت دارای ایــن پتانســیل هســتیم کــه بــه هــاب لــوازم خانگــی 
منطقــه تبدیــل شــویم و می توانــم ادعــا کنــم حتــی قابلیــت صــادرات بــه اروپا 
ــای  ــا دارای مزیت ه ــور م ــد. کش ــی را می طلب ــن الزامات ــا ای ــم. ام ــم داری را ه
رقابتــی قابــل توجهــی هســت. یکــی از اینهــا انــرژی اســت. مــا بــه جــای اینکه 
ــوده و  ــدل نم ــی مب ــوالت جانب ــه محص ــا ب ــرده و ی ــه ک ــط لول گاز را وارد خ
بــه اروپــا بفرســتیم، می توانیــم بــه محصــول نهایــی تبدیــل کــرده و ســپس 
صــادر نماییــم کــه یکــی از مــوارد اســتفاده آن در لــوازم خانگــی اســت. مــس 
و آهــن فراوانــی کــه در داخــل داریــم و جــزو مــواد اولیــه اصلــی تولیــد لــوازم 
خانگــی هســتند از دیگــر مزیت هــای رقابتــی کشــورمان محســوب می شــود. از 
لحــاظ حمــل و ارســال کاال بــه منطقــه هــم از امــکان و ســهولت حمــل زمینی 
برخــوردار هســتیم کــه در مقایســه بــا ســایر روش های حمل ســرعت بیشــتری 
دارد. فراوانــی نیــروی کار آموزش دیــده و فارغ التحصیــان دانشــگاه ها در کنــار 
قیمــت بســیار مناســب دســتمزد آنهــا از دیگــر مزیت هــای رقابتی هســتند که 

منجــر بــه تولیــد یــک محصــول بــا قیمــت پاییــن می شــوند. 

حــال ســوال ایــن اســت مــا بــا اینکــه دارای چنیــن ظرفیت هــای تولیــدی 
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــواب ای ــیده ایم؟ ج ــوغ نرس ــه بل ــوز ب ــرا هن ــتیم چ هس
ــکار  ــا هم ــزرگ دنی ــرکت های ب ــا ش ــد ب ــه ای بای ــن مرحل ــه چنی ــیدن ب رس
شــویم. همــان کاری کــه ترکیــه کــرده و در حــال تولیــد بــرای شــرکت های 
بزرگــی همچــون رنــو اســت. نتیجــه ایــن می شــود کــه GDP کشــور ترکیــه 
کــه نــه انــرژی، نــه مــس و نــه فــوالد و نــه هیــچ منبــع ارزان دیگــری در اختیار 
نــدارد دو برابــر ایــران می شــود. بنــده نظــرم ایــن اســت اگــر شــرایط مشــابه 
ترکیــه در ایــران مهیــا شــود نــه تنهــا می توانیــم معضــل بیــکاری را در داخــل 
کشــور حــل نماییــم بلکــه حتــی مــازاد بــر آن هــم بایــد نیــروی خارجــی وارد 
کنیــم. الزمــه دســتیابی بــه چنیــن موقعیتــی حــل و فصــل مســائل کشــور در 
ســطح کان از جملــه روابــط اقتصــادی و سیاســی بیــن المللــی اســت تــا راه 

ــاز شــود.  ــه کشــور ب ــزرگ ب ــرای ورود شــرکت های ب ب

	ᗒاید؟ᗒبودهᗒروبروᗒمشکالتیᗒچهᗒباᗒارزیᗒتعهداتᗒرفعᗒزمینهᗒدر
در ابتــدا می خواهــم موضــوع رفــع تعهــدات ارزی را بــا یــک مثــال ملمــوس 
برایتــان شــرح دهــم. یــک شــرکت همچــون برفــاب که محصــول نهایــی تولید 
ــه شــدت رقابتــی  ــازار محصــوالت نهایــی ب ــه اینکــه ب ــا توجــه ب می کنــد و ب
اســت دارای حاشــیه ســود پاییــن و حداکثــر 15 درصــد اســت. حــال فــرض 
ــم و در  ــد کرده ای ــی تولی ــر آب ــک کول ــرده و ی ــه ک ــا 100 دالر  هزین ــد م کنی
بهتریــن حالــت ممکــن بــا قیمــت 120 دالر در خــارج از ایــران می  فروشــیم و 
20 دالر ســود کســب نموده ایــم. حــال فــرض را بــر ســوء نیت شــرکت برفــاب 
ــه  ــه ب ــت ضرب ــد و در جه ــه را برگردان ــدارد ارز حاصل ــل ن ــه تمای ــد ک بگذاری
اقتصــاد مملکــت گام برمــی دارد. امــا ســوال ایــن اســت کــه آیــا شــرکت نبایــد 
دوبــاره ایــن کاال را تولیــد کنــد؟ بنابرایــن بــرای ادامــه چرخــه تولیــد چــاره ای  
ــورت  ــر اینص ــد. در غی ــد آن را برگردان ــل 80 درص ــه حداق ــز اینک ــدارد ج ن
بایــد تنهــا یــک بــار اقــدام بــه صــادرات کــرده و ســپس کارخانــه را تعطیــل 
نمایــد. لــذا شــرکت هایی کــه محصــول نهایــی صــادر می کننــد ماننــد لــوازم 
خانگی هــا رفــع تعهــدات ارزی بــرای آنهــا معنایــی نــدارد چــون امــکان اینکــه 

ارز توســط ایــن تولیدکننــدگان برگردانــده نشــود اصــا وجــود نداشــته و ایــن 
موضــوع اظهــر مــن  الشــمس اســت.

حــال ایــن ســوال مطرح اســت پــس چــرا مســئله رفــع تعهــدات ارزی مطرح 
می شــود و بــه چــه دلیــل ارز برنمی گــردد؟ ببینیــد شــرکت های پتروشــیمی 
ــورس هــم موجــود اســت همگــی دارای  ــا در ب ــات آنه ــه اطاع ــوالدی ک و ف
حاشــیه ســود بــاالی 40 درصــد و 50 درصــد هســتند. علــت آن هــم یارانــه ای 
هســت کــه دریافــت کــرده و هزینه هــای تولیدشــان را بــه شــدت کاهــش داده 
ــا  ــن شــرکت ها ب ــم محصوالتشــان را می فروشــند. ای ــی ه ــا قیمــت جهان و ب
چنیــن شــرایطی مســتعد ایــن هســتند کــه ارز را بــه داخــل کشــور برنگرداننــد.

	ᗒᗒشاملᗒارزᗒبرگشتᗒعدمᗒازᗒناشیᗒهایᗒمجازاتᗒصورتᗒاینᗒدرᗒپس
حالᗒشماᗒنمیᗒشود.ᗒباᗒاینᗒوجودᗒدغدغهᗒهایᗒشرکتᗒدرᗒاینᗒحوزهᗒچیست؟

مــا مــواد اولیــه از جملــه پتروشــیمی را بــا نــرخ دالر آزاد و بــا قیمــت جهانــی 
می خریــم. ســایر هزینه هــای دالری همچــون ترانزیــت و بازاریابــی را هــم بــه 
ــازار آزاد بــوده و از ارز نیمایــی  ــا ارز ب آن اضافــه کنیــد. همــه ایــن هزینه هــا ب
اســتفاده نکرده ایــم. امــا وقتــی کــه ارز را برمی گردانیــم دولــت متوقــع اســت بــا 
نــرخ نیمایــی تبدیــل کنیــم. یعنــی مثــا امــروز دالر بــازار آزاد 28 هــزار تومان 
ــا ایــن حســاب بایــد 15 درصــد روی دالر  و نیمایــی 24000 تومــان اســت. ب
بــه دولــت ســود بدهیــم. امــا مگــر ســود مــا از فــروش محصــول چقــدر اســت 
کــه چنیــن هزینــه مضاعفــی را هــم متحمــل شــویم؟! مســلم اســت ایــن یــک 
معادلــه منطقــی بیــن تولیدکننــده و دولــت نیســت. در حالیکــه دولــت هیــچ 
گونــه کمکــی بــه تولیدکننــده نکــرده، توقــع دارد وی ارز خــود را در ســامانه 
نیمــا مثــا  15 درصــد زیــر قیمــت بفروشــد. نظــر بنــده ایــن اســت در صورتی 
کــه نــرخ فــروش ارز را بــرای تولیدکننــدگان اصــاح نماینــد آنهــا بــرای رفــع 

تعهــد ارزی هیــچ مخالفــت و مشــکلی ندارنــد. 

ــواد  ــه م ــرخ دالری ک ــان ن ــه هم ــم ب ــنهاد می ده ــال پیش ــوان مث ــه عن ب
پتروشــیمی را بــه تولیدکننــده می فروشــید بــه همان قیمــت هــم دالر را از وی 
بخریــد. متاســفانه مــا حتــی در بعضی مواقــع مــواد اولیــه موردنیازمــان را باالتر 
از نرخ هــای جهانــی می خریــم. تامین کننــدگان داخلــی مــواد اولیــه از اینکــه 
ثبــت ســفارش مــواد و دریافــت آن از خــارج بــه دلیل مشــکات موجــود، مدت 
ــر از  ــواد را گران ت ــرده و م ــه نفــع خــود بهــره ب ــرد ب ــری می ب ــان طوالنی ت زم

قیمت هــای جهانــی بــه تولیدکننــدگان داخلــی می فروشــند.

	ᗒᗒکدامندᗒهستیدᗒمواجهᗒآنᗒباᗒکاالᗒصادراتᗒبخشᗒدرᗒکهᗒهاییᗒچالشᗒ
ᗒحلᗒراᗒمسائلᗒاینᗒصادراتیᗒهایᗒمشوقᗒارائهᗒباᗒتواندᗒمیᗒچگونهᗒدولتᗒو

نماید؟

نــرخ ارز کــه در بــاال توضیــح دادم یکــی از مشــکات صادراتــی مــا بــوده و 
جــزو مســائل حــاد مــا محســوب می شــود. مشــکات غیرحــادی هــم داریــم 
ــم انداز  ــد چش ــور بخواه ــک کش ــر ی ــا اگ ــم. ام ــل می کنی ــان ح ــه خودم ک
صادراتــی داشــته باشــد بایــد همیــن مشــکات غیرحــاد و ســاده را هــم حــل 
نمایــد. بــه عنــوان نمونــه مســئله ای کــه در حــال حاضــر چالشــی پیــش روی 
شــرکت های معتبــر صادراتــی گذاشــته برندهــای تقلبــی هســتند. مثــا برفاب 
حداقــل 8 تــا 10 برنــد تقلبــی دارد. ســوال ایــن اســت سیســتم گمــرک چــرا  
بــه ایــن کاالهــا اجــازه خــروج از کشــور را می دهــد؟ یــا اینکــه سیســتم ثبــت 
مجوزهــا چــرا مجــوز ثبــت بــه برفــای، چرخــاب، ژرفــاب، آذربرفــاب و غیــره 
ــاپ  ــوری چ ــا ط ــا را دقیق ــود دارد؟ و اینه ــاب وج ــه برف ــد در حالیک می ده
می کننــد کــه عیــن برفــاب خوانــده بشــوند! از طرفــی چــون بــه اســم برفــاب 
جنــس بی کیفیــت را صــادر می کننــد بــه اعتبــار برفــاب ضربــه می زننــد کــه 

در نهایــت اعتبــار و وجهــه صادراتــی کشــور را هــم مخــدوش می کننــد. پــس بایــد 
چــاره ای بــرای حــل ایــن معضــل پیــدا شــود. 

از طرفــی کاالهــای صادراتــی در تمــام دنیــا و ایــران معــاف از مالیــات ارزش افــزوده 
هســتند بــه دلیــل اینکه با خریــد محصــوالت، موجــب تولیــد ارزش افــزوده در داخل 
کشورشــان می شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه هم اکنــون شــرکت برفــاب بــا وجــود 
ــال 98  ــی از س ــم یعن ــال و نی ــک س ــادل ی ــدات ارزی، مع ــای تعه ــل ایف ــع کام رف
ــا  ــه م ــتردادی ب ــه اس ــزوده دارد و هیچ گون ــب ارزش اف ــات طل ــون از اداره مالی تاکن

صــورت نگرفتــه اســت.

در همــه کشــورها بــه شــرکت هایی کــه صادرات محــور هســتند نــگاه ویــژه ای وجود 
دارد و در زمینــه تامیــن مــواد اولیــه، تخصیــص ارز و ســایر مــوارد نســبت به ســایرین 
در اولویــت هســتند. در صورتیکــه در کشــور مــا چنیــن اولویت هایــی تعریــف نشــده 
اســت. لــذا اگــر قصــد داریــم شــرکت ها عاقه منــد بــه صــادرات شــده و بــه نحــوی 

صادرات محــور گردنــد بایــد چنیــن امتیازاتــی را بــرای آنهــا قائــل شــد.

موسســه ای بــه نــام مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانی کــه یکــی از زیرمجموعه های 
ــا الگوبــرداری از مشــوق های صادراتــی و امتیازاتــی  وزارت صمــت اســت در رابطــه ب
ــی  ــع و کامل ــات جام ــد مطالع ــود می دهن ــرکت های خ ــه ش ــایر کشــورها ب ــه س ک
انجــام داده اســت کــه در دســترس بــوده و فقــط نیازمنــد ایــن اســت کــه توســط 

دولــت در بوتــه عمــل گذاشــته شــود. 

متاســفانه مشــوق های صادراتــی کــه در کشــور مــا تعریــف می شــوند تنهــا جنبــه 
اســمی دارنــد. بــه عنــوان نمونــه همیــن اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده هنــوز 
عملــی نشــده اســت. هــر چنــد تاســف برانگیز اســت ولــی مــا تولیدکننده هــا دیگــر 
توقــع و امیــد حمایــت و تشــویق نداریــم و تنهــا خواســتار ایــن هســتیم موانــع جدید 

دســت و پاگیــر و قوانیــن خودتحریمــی ســر راهمــان نگذارنــد.

	ᗒᗒمشکالتᗒتوانندᗒمیᗒمواردᗒازᗒبسیاریᗒدرᗒهاᗒتشکلᗒاینکهᗒبهᗒتوجهᗒباᗒ
ᗒ،نتیجهᗒوᗒکنندᗒپیگیریᗒمربوطهᗒنهادهایᗒوᗒهاᗒسازمانᗒدرᗒبهترᗒراᗒهاᗒشرکتᗒجمعی

ᗒدرᗒبودنᗒمحورᗒتشکلᗒوᗒتشکلیᗒفرهنگᗒهمچنانᗒچراᗒاماᗒشودᗒواقعᗒموثرتر
ᗒاست؟ᗒضعیفᗒهاᗒشرکتᗒبینᗒدرᗒمشکالتᗒحلᗒوᗒپیگیری

ــل  ــا تعل ــه انجمن ه ــه ب ــه در مراجع ــول دارم ک ــرکت ها را قب ــم کاری ش ــده ک بن
می کننــد کــه ایــن هــم ناشــی از خســتگی آنهــا از شــرایط بحرانــی بــه وجــود آمــده 
ــراغ  ــه س ــز ب ــا نی ــر انجمن ه ــا از ســوی دیگ ــد اســت. ام در اقتصــاد و بخــش تولی
ــی  ــه نوع ــکل ها ب ــع تش ــوند. در واق ــردار ش ــا خب ــکات م ــا از مش ــد ت ــا نمی آین م
کارکــرد خــود را از دســت داده و حالــت جناحــی و حزبــی پیــدا کرده انــد. منظــورم 
از جنــاح بــه معنــای شــرکتی شــدن اســت. در واقــع مــا تصــور می کنیــم بــا حضــور 
در انجمن هــا تبدیــل بــه بازیچــه عــده ای دیگــر می شــویم بــه همیــن خاطــر از آنهــا 
فاصلــه می گیریــم. البتــه ایــن قضیــه را نمی شــود بــه همــه انجمن هــا تعمیــم داد. 
امــا همانطــور کــه ماموریــت یــک شــرکت تولیــدی تولیــد و فــروش محصوالتــش 
اســت ماموریــت یــک انجمــن هــم آگاهــی از مشــکات اعضــا و پیگیــری و رســیدگی 

بــه آنهاســت کــه متاســفانه در ایــن زمینــه کــم کاری می شــود.
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بــا شــیوع ویــروس کرونــا از دی مــاه ســال 98 در چیــن و همه گیــری جهانــی آن از 
مــاه بعــد، یکــی از عرصه هایــی کــه بیشــترین آســیب را بــا شــیوع ایــن ویــروس دید، 
تجــارت بین المللــی بــود. بســیاری از کشــورها مرزهــای مشــترک خــود را بســتند و 
پروازهــای خارجــی را متوقــف کردنــد، تــردد تجــار بــه کشــورهای خارجــی متوقــف 

شــد و نمایشــگاه های اقتصــادی لغــو شــدند.

ــارت  ــد حجــم تج ــود قدرتمن ــود بهب ــا وج ــه ب ــی از آن اســت ک ــا حاک گزارش ه
کاالیــی جهــان در ۳ مــاه نخســت ۲۰۲۱، صــادرات بســیاری از اقتصادهــای جهــان 
ــاالت متحــده  ــا بازنگشــته اســت. صــادرات ای ــه ســطوح پیــش از کرون ــان ب همچن
ــه  ــه اتحادی ــی  ک ــته، در  حال ــش داش ــد افزای ــک درص ــا ی ــن دوره تنه ــکا در ای امری
اروپــا رشــد صادراتــی معــادل ۱۰ درصــد را تجربــه کــرده اســت. از ســوی دیگــر، در  
حالــی کــه صــادرات چیــن در ایــن دوره ۳۱ درصــد افزایــش داشــته اســت، صــادرات 
فدراســیون روســیه همچنــان 8 درصــد کمتــر از میــزان آن در دو ســال گذشــته اســت.

بــر اســاس آخریــن گــزارش ســازمان تجــارت جهانــی، در حالــت کلــی بــه نظــر 
ــایر  ــه س ــبت ب ــیا نس ــه آس ــروز در منطق ــا ام ــی ت ــارت کاالی ــود تج ــد بهب می رس
مناطــق قوی تــر بــوده و مناطقــی کــه عمدتــا صادرکننــده منابــع طبیعــی هســتند 

ــد. ــه کرده ان ــود را تجرب ــن بهب ضعیف تری

ــرل  ــرای کنت ــا ب ــیاری از دولت ه ــه بس ــد ک ــان می ده ــال۲۰۲۰ نش ــا از س آماره
کرونــا، مجبــور بــه ایجــاد محدودیت هــای جــدی اقتصــادی شــدند و همیــن موضــوع 
بــه افزایــش بدهی هــا و کاهــش رشــد اقتصــادی منجــر شــد. هرچنــد بــا دســتیابی 
بــه واکســن و آغــاز واکسیناســیون گســترده در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، 
ــن  ــه پایین تری ــورها ب ــن کش ــیاری از ای ــادی در بس ــای اقتص ــزان محدودیت ه می
ســطح خــود رســیده امــا بــه نظــر می رســد هنــوز راهــی طوالنــی تــا بازگشــت بــه 

شــرایط عــادی باقــی مانــده اســت.

در ایــن میــان بــا وجــود آنکــه بســیاری از اقتصادهــای جهــان خــود را آماده عبــور از 
بحــران کرونــا می کننــد، چیــن از ماه هــا قبــل ایــن بحــران را پشــت ســر گذاشــته و 
بــه مســیر رشــد اقتصــادی بازگشــته اســت و می تــوان گفــت چیــن پیــروز کرونایــی 
تجــارت جهانــی بــوده اســت. چیــن حتــی در ســال ۲۰۲۰ نیــز توانســت رشــد مثبــت 
ــود  ــکنی های خ ــه رکوردش ــز ب ــال ۲۰۲۱ نی ــاند و در س ــت برس ــه ثب ــادی را ب اقتص

ــد. ــه می ده ادام

بــر اســاس اطالعــات ارائــه شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران، مــازاد تجــاری 
چیــن بــا ایــاالت متحــده در مــاه ژوئــن ۲۰۲۱ بــه ۳۲.۵8 میلیــارد دالر افزایــش یافت. 
ایــن رقــم در مــاه مــی ۳۱.۷8 میلیــارد دالر بــوده اســت. صــادرات چیــن بــا ســرعت 
باالتــری نســبت بــه انتظارهــا در مــاه ژوئــن رشــد کــرد، چــرا کــه تقاضــای جهانــی 
ــروس و تأخیرهــای  ــش واکسیناســیون، شــیوع وی ــا و افزای ــا کاهــش محدودیت ه ب

بنــدری را در سراســر جهــان کاهــش داده اســت.
اما■صادرات■ایران■زیر■سایه■کرونا■چگونه■بوده■است!■	

آمارهــای تجــارت خارجــی نشــان می دهــد قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا و 
در ســال 98 صــادرات بــه ۱۵کشــور همســایه بیــش از  ۲۳ میلیــارد دالر بــوده 
اســت. ولــی در ســال 99 کــه کوویــد ۱9 تجــارت جهانــی را تحــت تاثیــر قــرار 
داد، ایــن رقــم بــا کاهــش ۱۳درصــدی ارزشــی روبــه رو شــد و بــه بیــش از ۲۰ 

میلیــارد دالر رســید.

در همیــن خصــوص طبــق آمــار اعالمــی گمــرک ایــران در خصــوص صــادرات 
بــه ۱۵ کشــور همســایه، در نیمــه نخســت ســالجاری  ۳6 میلیــون و 8۷ هــزار 
ــه ارزش ۱۱ میلیــارد و ۲۱8 میلیــون و ۱۳8هــزار و ۱۱9 دالر  و ۳۷۳ تــن کاال ب
صــادر شــده اســت کــه نســبت بــه کل صــادرات کشــور در ایــن مــدت کــه ۵9 
میلیــون و 996 هــزار تــن بــه  ارزش ۲۱ میلیــارد و 8۰۵ میلیــون و 6۱۱ هــزار و 
۵69 دالر بــود، ســهم کشــورهای همســایه 6۰ درصــد وزن و ۵۱.۵ درصــد ارزش 

کل کاالهــای صادراتــی بــوده اســت.
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صــادرات کشــورمان بــه کشــورهای همســایه در ایــن مــدت نســبت بــه مــدت 
ــد  ــاظ ارزش 4۱ درص ــد و از لح ــی ۳۳ درص ــاظ وزن ــل از لح ــال قب ــابه س مش
ــا دو  ــا ســه  میلیــارد و 84۰ میلیــون، ترکیــه ب افزایــش داشــته اســت. عــراق ب
میلیــارد و    ۳۰8 میلیــون، امــارات بــا دو میلیــارد و ۲4۳ میلیــون، افغانســتان بــا 
999 میلیــون و  پاکســتان بــا ۵44 میلیــون دالر، پنــج مقصــد صــادرات کاالهای 
ایرانــی بیــن کشــورهای همســایه بودنــد. عمان بــا ۲۷۷ میلیون، روســیه بــا ۲۷۰ 
میلیــون، آذربایجــان بــا ۲۱۲ میلیــون، ارمنســتان بــا ۱۵6 میلیون، ترکمنســتان 
بــا ۱4۵ میلیــون، قزاقســتان بــا 8۰ میلیــون، قطــر بــا ۷۵ میلیــون، کویــت با 6۵ 
میلیــون، بحریــن بــا ســه  میلیــون و نهایتاً عربســتان بــا ۳9 هــزار دالر بــه  ترتیب 

مقاصــد صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه کشــورهای همســایه ایــران بودنــد.

ــور  ــن ۱۵ کش ــه همی ــال 99 و 98 ب ــادرات س ــه ص ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ام
همســایه نیــز حاکــی از آن اســت کــه در ســال 99 در مجمــوع 6۷ میلیــون و 
8۳۱ هــزار تــن کاال بــه ارزش ۲۰ میلیــارد و ۲۰8 میلیــون دالر از ایــران بــه ۱۵ 
بــازار مذکــور صــادر شــده اســت. ایــن رقــم در حالــی ثبــت شــده کــه در ســال 
99 شــیوع ویــروس کرونــا، تجــارت جهانــی را بــا افــت قابــل توجهــی روبــه رو 
کــرد و ایــران نیــز از آثــار منفــی ایــن پاندمــی مصــون نمانــد. امــا در ســال 98 
کــه هنــوز کوویــد ۱9 جامعــه جهانــی را چنــدان تحــت تاثیــر قــرار نــداده بــود، 
صــادرات ایــران بــه ۱۵کشــور نــام بــرده وزنــی معــادل ۷۱ میلیــون و   ۲۷8 هزار 
تــن و ارزشــی معــادل ۲۳ میلیــارد و ۱۳9 میلیــون دالر داشــته اســت. البتــه این 
موضــوع را نیــز نمی تــوان نادیــده گرفــت کــه تجــارت کشــور از ســال 9۷ متاثــر 
ــالوه  ــال 99 ع ــا در س ــد. ام ــه رو ش ــاناتی روب ــا نوس ــای اقتصــادی ب از تحریم ه
ــر تجــارت خارجــی تاثیــر  ــا نیــز ب ــر مســاله تحریم هــا، شــیوع ویــروس کرون ب

گذاشــت. 
مقایســه صــادرات ســال 99 و 98 بــه ۱۵کشــور هــدف بیانگر افــت ۱۳درصدی 
ارزشــی و ۵ درصــدی وزنــی صــدور کاال در ســال 99 نســبت بــه ســال 98 اســت. 
ــادرات  ــران در ص ــذاری کالن ای ــا هدف گ ــل از کرون ــه قب ــت ک ــن در حالیس ای
رســیدن بــه آمــار ۱۰۰ میلیــارد دالری در ســال بــود. ســازمان توســعه تجــارت 
ــارد دالر  در ســال 98 اعــالم کــرد کــه عــزم خــود را جــزم کــرده و  ۱۰۰میلی

بخــش کشــاورزی در دوران کرونــا تنهــا بخشــی بــوده 
ــم  ــف علیرغ ــای مختل ــع و دوره ه ــه در مقاط ــت ک اس
ــش  ــر افزای ــای دیگ ــادرات در بخش ه ــار ص ــش آم کاه
صــادرات داشــته اســت. چــون ایــران یکــی از کشــورهایی 
ــادر  ــا ق ــه تنه ــار ن ــع سرش ــل مناب ــه دلی ــه ب ــت ک اس
ــن  ــی خــود را تامی ــای مصرف ــی کااله ــاز داخل اســت نی
ــود  ــوالت خ ــازاد محص ــرای م ــد ب ــه می توان ــد بلک کن
ــا وجــود  ــه همیــن دلیــل ب ــه صــادرات نمایــد ب اقــدام ب
رونــد کاهشــی صــادرات کشــور زیــر ســایه کرونــا، اقــالم 
ــدک،  ــد ان ــا رش ــی ب ــی حت ــای خوراک ــی و کااله مصرف
ــار  ــاس آم ــر اس ــد و ب ــی کردن ــودی را ط ــدی صع رون
ــادرات  ــد ص ــه رش ــوان ب ــارت می ت ــعه تج ــازمان توس س
ــی،  ــواد پروتئین ــان، م ــار، آبزی ــوه و تره ب ــکبار، می خش

ــرد. ــاره ک ــکالت اش ــیرینی و ش ش
ــار ۱4۰۰  ــی در به ــارت خارج ــرد تج ــزارش عملک گ
ــی  ــع غذای ــاورزی و صنای ــش کش ــد بخ ــان می ده نش

لیال علی بیگی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی و اجتماعی 

صــادرات بــه کشــورهای همســایه هدف گــذاری شــده اســت.
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ــای  ــی از محدودیت ه ــط ناش ــادرات فق ــش ص ــا کاه ــارت و ی ــش تج کاه
کرونایــی در مرزهــا نبــوده اســت و عوامــل دیگــری نیــز بــر کاهــش صــادرات 
تاثیرگــذار بــوده کــه البتــه کرونــا مزیــد بــر آن بــوده اســت. مســئوالن دولتــی 
ــی کاهــش صــادرات  ــا را عامــل اصل ــم و شــیوع بیمــاری کرون موضــوع تحری
عنــوان می کننــد و بخــش خصوصــی عــالوه بــر دو موضوع یاد شــده مشــکالت 
ناشــی از رفــع تعهــدات ارزی را نیــز از عوامــل مهــم و موثــر بــر کاهــش تجــارت 

خارجــی کشــور و بخصــوص کاهــش صــادرات عنــوان می کننــد.

ایــن را هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا از اوایل ســال 
۲۰۲۰ تولیــد ناخالــص داخلــی بســیاری از کشــورها رو بــه افــول بــود و طبیعتا 
وقتــی تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورها کاهــش می یابــد تقاضــا بــرای کاال نیز 
ــی از همــان ســال اول ۱4 درصــد  ــد. همچنیــن تجــارت جهان کاهــش می یاب
کاهــش یافــت. از طرفــی کاهــش تجــارت جهانــی اثــر بیشــتری بر کشــورهایی 
کــه تجــارت کوچکتــری دارنــد می گــذارد. در واقــع از ابتــدای شــیوع ویــروس 
کرونــا صــادرات برخــی از کشــورها کــه گرفتــار تحریــم نبودنــد و مشــکلی در 
خصــوص حمــل و نقــل و مبــادالت بانکــی نداشــتند 4۰ درصــد کاهــش یافت. 
ــارت  ــا تج ــود تحریم ه ــا وج ــرایطی ب ــن ش ــت در چنی ــی اس ــن طبیع بنابرای

خارجــی ایــران بیشــتر متاثــر شــود و بــه عبارتــی دچــار افــت شــود.

کاهش■ارزش■پول■ملی■یکی■دیگر■از■علل■کاهش■صادرات■	

بــا توجــه بــه اینکــه کاهــش ارزش پــول ملــی در ایــران در حال حاضر بســیار 
ســودمند اســت امــا ایــن مســاله می توانــد بــه ماننــد تیــغ دو لبــه باشــد. بــه 
عبارتــی کاهــش ارزش پــول ملــی هــم می توانــد منجــر بــه افزایــش صــادرات 
شــود و هــم می توانــد موجــب هــدر رفتن ســرمایه ملی در کشــورهای همســایه 
شــود. بنابرایــن اگــر در خصــوص صــادرات درســت عمــل شــود کاهــش ارزش 
پــول ملــی بــرای صــادرات ســودمند خواهــد بــود و باعــث افزایــش می شــود 
امــا اگــر تولیــد داخلــی افزایــش نیابــد و قیمــت کاالهــای ایرانی در کشــورهای 

خارجــی کاهــش یابــد ایــن عوامــل مانــع افزایــش صــادرات اســت.

بخش■کشاورزی■مصون■از■افت■صادرات■	

توانســته رتبــه ســوم ارزآوری را در بیــن تمــام بخش هــای صادراتــی کســب کنــد. 
ایــن بخــش در ســه مــاه نخســت امســال صادراتــی بــه ارزش یــک میلیــارد و ۲۲4 
میلیــون دالر داشــته کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته یــک درصــد افــت 
داشــته اســت. بیشــترین ارزش صــادرات در ایــن بخــش مربــوط بــه میــوه و تره بــار 
اســت کــه در ســه  ماهــه امســال بــا رشــد ۱۲ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل بــه 48۷ میلیــون دالر رســیده اســت. دومیــن گــروه کاالیــی پیشــتاز در 
امــر ارزآوری در بخــش کشــاورزی، خشــکبار اســت. در فصــل بهــار صادرات خشــکبار 
بــه لحــاظ ارزش معــادل ۳۱9 میلیــون دالر بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته رشــد ۲8 درصــدی داشــته اســت.

همه■مشکالت■را■نباید■به■گردن■کرونا■انداخت!■	

بخــش مهمــی از مشــکالت تولیــد و تجــارت کشــور مشــکالت ســاختاری اســت 
بنابرایــن نبایــد همــه مشــکالت صادراتــی را معطــوف بــه تحریــم و یــا کرونا کــرد. لذا 
اگــر کرونــا و تحریــم هــم نبــود مســائل متعــددی در ســاختار اقتصــادی کشــور وجود 
دارد کــه موانعــی بــرای افزایــش صــادرات بــه شــمار مــی رود. بــه عنــوان مثــال، زیــر 
ســاخت های تولیــد کشــور بــرای تولیــد صادراتــی چنــدان فراگیــر نیســت و تولیــدی 
کــه انجــام مــی گیــرد بیشــتر بــرای رفــع نیازهــای داخلــی اســت در حالــی کــه برای 
صادرات گــرا بــودن بایــد تولیــد نیــز صادرات گــرا باشــد و تولیــد بایــد بــر اســاس نیــاز 
بازارهــای دیگــر باشــد. در مجمــوع روش تامیــن مالــی تولیــد و صــادرات در ایــران 
ــا  ــا و تولیدکننده ه ــرای صادرکننده ه ــی ب ــط بانک ــت و رواب ــرفته نیس ــدان پیش چن
ــرای کارخانجــات  ــه ب ــواد اولی ــی تامیــن م ــز کاســتی های متعــددی دارد. از طرف نی
دشــواری های خــاص خــود را دارد کــه بخشــی از آن ناشــی از تحریــم و کرونــا هســت 
و بخــش دیگــر بــه عــدم طراحــی زنجیــره تولیــد برمی گــردد. همچنیــن روش هــای 
بازاریابــی نویــن در شــرکت های ایرانــی فراگیــر نبــوده و بســیاری از آنهــا بــه منظــور 
ارتبــاط بــا شــرکت های بین المللــی در کشــورهای دیگــر نیــاز بــه آمــوزش و تجربــه 
بیشــتری دارنــد. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت اگــر شــرایط کرونــا و تحریــم هــم 
نبــود بخشــی از مشــکالت تجــارت یعنــی همــان مشــکالت ســاختاری کــه بــه آن 

اشــاره شــد همچنــان باقــی بــود.
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ایران در صنعت سدسازی دارای آرشیوی غنی از تجربیات است

	ᗒ.دهیدᗒارائهᗒخاکرودᗒشرکتᗒازᗒمختصریᗒمعرفیᗒابتداᗒدر
ــوده و  ــی ب ــای نیروگاه ــرای پروژه ه ــرود در اج ــرکت خاک ــای ش ــده فعالیت ه عم
بیشــتر فعالیــت آن هــم در خــارج از کشــور و در  تاجیکســتان اســت. در حــال حاضــر 
بــر روی یــک پــروژه سدســازی در تاجیکســتان مشــغول بــه فعالیــت هســتیم و بــر 
اســاس تجــارب زیــادی کــه در زمینــه ســاخت نیروگاه هــای آبــی داشــتیم از 5 ســال 
گذشــته عمدتــا کارهــای نیروگاهــی آن را بــر عهــده گرفته ایــم. پــروژه ســد راغــون 
بزرگ تریــن ســد خاکــی دنیــا هســت کــه دارای ارتفــاع 335 متــر و بــا 13 میلیــارد 
متــر مکعــب ذخیــره آبــی و 3600 مــگاوات تولیــد بــرق در 6 یونیــت 600 مگاواتــی 

اســت کــه در شــهر راغــون و 100 کیلومتــری شــهر دوشــنبه قــرار دارد.
ســابقه همــکاری شــرکت های ایرانــی در ایــن پــروژه بــه 12 ســال پیــش 
برمی گــردد. آغــاز پــروژه حوالــی دهــه 80  میــادی بــوده کــه بخشــی از آن قبــل 
از فروپاشــی شــوروی ســابق انجــام شــد. بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــه  ــم ب ــت تاجیکســتان خــود تصمی ــد و دول ــش آم ــش از 10 ســال پی ــه ای بی وقف
ادامــه کار گرفــت و همــکاری بــا گروه هــای ایرانــی را آغــاز نمــود. البتــه قبــا هــم 
شــرکت های ایرانــی در تاجیکســتان حضــور داشــته اند و تونــل نســبتا بلنــد انــزاب 
یــا اســتقال توســط ایرانی هــا احــداث شــد. زمــان تحویــل پــروژه راغــون روی کاغــذ 
2028 اســت ولــی بــه احتمــال زیــاد تــا 2032 هــم طــول بکشــد. در حــال حاضــر 
5 شــرکت ایرانــی در آنجــا فعــال بــوده و عمــده کارهــای پــروژه را انجــام می دهنــد. 

ســاخت بدنــه ســد هــم بــر عهــده یــک شــرکت ایتالیایــی اســت.
	ᗒᗒارزیابــیᗒچطــورᗒجهــانᗒدرᗒراᗒمهندســیᗒخدمــاتᗒــازار ᗒوضعیــتᗒب

ᗒچگونــهᗒجهــانᗒبــهᗒنســبتᗒراᗒایــرانᗒمهندســیᗒخدمــاتᗒجایــگاهᗒوᗒکــرده
میᗒبینیــد؟

بــه نظــر مــن خدمــات فنــی و مهندســی ایــران در حــال رشــد و رو بــه تعالی اســت. 
ــی در کشــورهای همجــوار همچــون  ــی را کــه شــرکت های ایران بســیاری از خدمات
عــراق، ســوریه، لبنــان، ترکمنســتان، ازبکســتان، تاجیکســتان و بعضــی کشــورهای 
آفریقایــی ارائــه می دهنــد عمدتــا در ارتبــاط بــا پروژه هــای سدســازی اســت. ایــران 
در گذشــته ی نــه چنــدان دور گاهــا رتبــه دوم و یــا ســوم را در صنعــت سدســازی 
داشــته اســت. در دهــه اخیــر عمدتــا چیــن، ترکیــه و ایــران بیشــترین پتانســیل را در 
صنعــت سدســازی داشــته اند و علــت هــم برخــورداری از توپوگرافــی ارتفاعــات بلنــد 
بــوده و همچنیــن اهدافــی همچــون کنتــرل ســیاب، تامیــن آب شــرب و کشــاورزی 
و صنعتــی نیــز ایجــاب می کنــد تــا ســدهای بیشــتری ســاخته شــود. ایــن در حالــی 
ــی  ــن کشــورها ســاخته اند. از طرف ــر از ای اســت کــه اروپایی هــا سدهایشــان را زودت
حــدود 15 درصــد انــرژی کشــور مــا از طریــق نیروگاه هــای آبــی تامیــن می شــود. 
بــا توجــه بــه ایــن عوامــل در چنــد دهــه اخیــر، ایــران فعالیت هــای زیــادی در بخــش 
سدســازی داشــته اســت کــه ایــن خــود منجــر بــه تربیــت متخصصــان سدســازی 
زیــادی در بخــش طراحــی و اجــرا شــده اســت. طبیعتــا نســبت بــه اروپایی هــا تاخیــر 
فــاز داریــم امــا در شــرایط کنونــی توانایی هــای مــا در ایــن حــوزه قابــل توجــه بــوده 
ــایه  ــورهای همس ــع کش ــت. در واق ــان اس ــورهای همجوارم ــول کش ــل مقب و حداق
هیــچ کــدام در صنعــت سدســازی از ســابقه ای تاریخــی و طوالنــی بــه انــدازه ایــران 

ᗒمیشــیگانᗒدانشــگاهᗒازᗒعمــرانᗒمهندســیᗒرشــتهᗒلیســانسᗒفــوقᗒوᗒتهــرانᗒتکنیــکᗒپلــیᗒدانشــگاهᗒازᗒالتحصیــلᗒفــارغᗒقنــدیᗒکاشــیᗒاکبــرᗒعلــی
ᗒتجاربᗒبــرᗒتکیــهᗒبــاᗒ1394ᗒســالᗒازᗒوᗒنمــودهᗒهمــکاریᗒتابلیــهᗒشــرکتᗒبــاᗒنیــروگاهᗒوᗒسدســازیᗒعمدتــاᗒهــایᗒپروژهᗒدرᗒ1355ᗒســالᗒازᗒویᗒ.اســتᗒامریــکا
ᗒذیلᗒدرᗒ.اســتᗒشــرکتᗒایــنᗒعامــلᗒمدیــرᗒحاضــرᗒحــالᗒدرᗒوᗒنمــودهᗒخاکــرودᗒشــرکتᗒتاســیسᗒبــهᗒاقــدامᗒآبــیᗒهــایᗒنیروگاهᗒســاختᗒدرᗒســالهᗒچندیــن

مصاحبــهᗒمهنــدسᗒکاشــیᗒقنــدیᗒراᗒبــاᗒنشــریهᗒدنیــایᗒصــادراتᗒمیᗒخوانیــد:

ــتند. برخوردار نیس
	ᗒایم؟ᗒرسیدهᗒخودکفاییᗒبهᗒسدسازیᗒصنعتᗒدرᗒآیاᗒتوصیفاتᗒاینᗒبا

ــا  ــا درصــد وابســتگی م ــی رســیده ایم. ام ــه خودکفای ــم ب ــا نمی کن ــده ادع بن
بــه دیگــران هــم در طراحــی و هــم در اجــرا بســیار کمتــر شــده اســت. بخــش 
ــرکت های  ــود ش ــور را خ ــل کش ــازی در داخ ــات سدس ــی از خدم ــل توجه قاب
ــه بخاطــر  ــن فرصــت بســیار مغتنمــی اســت ک ــد و ای ــن می کنن ــی تامی ایران
ــص  ــات و تخص ــی تجربی ــرکت های ایران ــور، ش ــود در کش ــاختگاه های موج س
وافــری را کســب کرده انــد. همانطــور کــه می دانیــد در گذشــته ای نــه چنــدان 
ــام  ــا انج ــط خارجی ه ــا توس ــازی م ــای سدس ــادی از پروژه ه ــش زی دور بخ
می گرفــت چــون آنهــا از تجربیــات و آرشــیو غنی تــری برخــوردار بودنــد. البتــه 
ــای  ــور پروژه ه ــازی و همینط ــت راهس ــه در صنع ــازی بلک ــا در سدس ــه تنه ن
ایجــاد کمپرســورهای گازی کــه در کشــور ترکمنســتان اجــرا کرده ایــم تجربیات 

ویــژه ای داریــم.
ــری  ــخ غنی ت ــیو و تاری ــا آرش ــت در بخــش سدســازی چــون م ــوان گف می ت
داریــم، خارجی هــا در ایــن حــوزه نســبت بــه راهســازی و یــا مثــا 
ساختمان ســازی وابستگی شــان بــه مــا بیشــتر اســت. البتــه خارجی هــا شــامل 
ــتان،  ــه تاجیکس ــایه از جمل ــورهای همس ــور کش ــود و منظ ــا نمی ش اروپایی ه
قزاقســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، عــراق، ســوریه، لبنــان و بخشــی از آفریقــا 
هســت کــه خدمــات مهندســی از ایــران دریافــت می کننــد. حجــم پروژه هایــی 
ــا از  ــای آنه ــوده و کاره ــه ب ــل توج ــد قاب ــورها دارن ــن کش ــا در ای ــه ایرانی ه ک
چنــان کیفیــت و غنایــی برخــوردار اســت کــه موجبــات رضایــت کارفرماهــا را 
فراهــم نمایــد. لــذا در حــوزه سدســازی در موقعیــت نســبتا خوبــی قــرار داریــم و 
ــم.  ــه ســرویس دهی را افزایــش دهی ــا داده و دامن ــم بتوانیــم خــود را ارتق امیدواری
رعایــت کیفیــت و مســئولیت پذیری در اجــرای پروژه هــا موجــب ایجــاد رابطــه 
حســنه و تقویــت آن در بیــن کشــور مــا و کشــور میزبــان می شــود. بــر همیــن 
ــات مهندســی را پیشــاهنگ هایی دانســت  ــوان شــرکت های خدم اســاس می ت
کــه مســئول اشــاعه فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در کشــورهای دیگــر هســتند و در 
ایــن میــان شــرکت خاکــرود هــم در کشــور تاجیکســتان از ایــن امــر مســتثنی 

نیســت. بــه ویــژه کــه ایــن کشــور همزبــان مــا هــم هســت.
	ᗒᗒســهمᗒهفتــادᗒدهــهᗒازᗒقبــلᗒتــاᗒتقریبــاᗒاینکــهᗒبــهᗒتوجــهᗒبــاᗒ

ᗒخــارجᗒمهندســیᗒخدمــاتᗒهــایᗒپروژهᗒگرفتــنᗒدرᗒخصوصــیᗒبخــش
ᗒدرᗒ.ــود ــیᗒب ــودᗒوᗒبیشــترᗒدســتᗒشــرکتᗒهایᗒدولت ــمᗒب ازᗒکشــورᗒک
ᗒــات ــادراتᗒخدم ــیᗒدرᗒص ــشᗒخصوص ــارکتᗒبخ ــرᗒمش ــالᗒحاض ح

مهندســیᗒدرᗒچــهᗒوضعیتــیᗒاســت؟
ــاد اســت. چــون  ــه زی ــن زمین ــن ســهم بخــش خصوصــی در ای ــه نظــر م ب
شــرکت های خصوصــی وابســته بــه بضاعــت فنــی و اجرایــی خودشــان بــوده و 
ــات  ــه دانســته و امکان ــر آنچــه ک ــد و از ه ــت نمی کنن ــژه ای دریاف ــت وی حمای
خودشــان هســت اســتفاده می نماینــد و قیمــت خدمــات آنهــا هــم نســبت بــه 
ــی  ــرکت های خصوص ــده ش ــث ش ــن باع ــذا ای ــت. ل ــر اس ــا پایین ت اروپایی ه

شــانس بیشــتری در گرفتــن پــروژه هــا داشــته باشــند و از ســوی 
ــی  ــرکت های خصوص ــا ش ــی ب ــای خارج ــه کارفرماه ــر رابط دیگ
ــن  ــه ممک ــی هایی ک ــل بروکراس ــه دلی ــت ب ــر اس ــیار راحت ت بس

ــک شــرکت دولتــی وجــود داشــته باشــد. اســت در ی
	ᗒᗒکشــورهایᗒدرᗒپــروژهᗒگرفتــنᗒاینکــهᗒبهᗒتوجــهᗒبــا

ᗒخصوصــی ᗒبخــش ᗒهایᗒشــرکت ᗒتوســط ᗒخارجــی
ᗒــث ــژهᗒدرᗒبح ــهᗒوی ــودᗒراᗒداردᗒب ــاصᗒخ ــکالتᗒخ مش
ᗒــاد ــورᗒایج ــاتᗒوᗒهمینط ــاᗒوᗒمناقص ــی،ᗒقرارداده بازاریاب
ᗒنزدᗒبایــدᗒایرانــیᗒشــرکتᗒیــکᗒکــهᗒاعتبــاریᗒوᗒاطمینــان
ᗒچهᗒزمینــهᗒایــنᗒدرᗒدولــتᗒ.باشــدᗒداشــتهᗒمقصــدᗒکشــور
ᗒراᗒمســیرᗒــن ــدᗒای ــورᗒمیᗒتوان ــردهᗒوᗒچط ــیᗒک حمایتᗒهای

ــد؟ ــوارᗒنمای ــیᗒهم ــرکتᗒهایᗒخصوص ــرایᗒش ب
نماینــدگان کشــور مــا در خــارج از کشــور تــا حدود یــک دهه قبل 
ــد.  ــه روابــط بازرگانــی کار کرده ان ــا روی مســائل سیاســی و ن عمدت
ــت.  ــش اس ــال افزای ــی در ح ــط بازرگان ــهم رواب ــرا س ــه اخی البت
کارشناســان در نمایندگی هــای ایــران بــه منظــور کمک رســانی بــه 
پیمانــکاران و یــا مهندســین مشــاوری کــه می خواهنــد در خــارج از 

کشــور کار کننــد بایــد بــه دانــش کامل تــر و بیشــتری مجهــز بشــوند.
از طرفــی دولــت می توانــد بــه روش هــای دیگــر هــم حمایــت کنــد، امــری 
کــه بســیاری از کشــورهای دیگــر هــم انجــام می دهنــد؛ بدیــن صــورت کــه 
دولــت درصــدی از هزینه هــای شــرکت را از طریــق تخصیــص وجــوه تشــویقی 
تقبــل کنــد تــا در نهایــت ایــن منجــر شــود بــه اینکــه پــروژه بــرای شــرکت 
ایرانــی ارزان تــر تمــام شــود کــه ره آورد آن توســعه کار و اشــتغالزایی و ارزآوری 
ــوق و  ــا حق ــع م ــی دارد. در واق ــت برم ــاری از دوش دول ــود ب ــن خ ــت. ای اس
ــع  ــم از مناب ــد می بری ــور مقص ــه کش ــود ب ــا خ ــه ب ــرادی را ک ــای اف هزینه ه
خارجــی تامیــن می کنیــم و ایــن بــه مثابــه وارد کــردن ارز بــه داخــل کشــور 
اســت. بنابرایــن اگــر حمایت هــای دولــت از شــرکت هایی همچــون مــا بیشــتر 
شــود بالطبــع بهتــر می توانیــم در جهــت صــادرات خدمــات مهندســی و حتــی 
صــادرات کاال گام برداریــم. چــون وقتــی مــا پــروژه ای را در کشــور خارجــی بــر 
ــوان از  ــه می ت ــت ک ــی اس ــد کاالهای ــات نیازمن ــی اوق ــم برخ ــده می گیری عه
ایــران صــادر کــرد، از جملــه قیــر، ســیمان، آرماتــور، کاشــی و دیگــر محصوالت 
ســاختمانی. بنابرایــن طیفــی از خدمــات از ایــران توســط شــرکت های پیمانکار 

کــه در آن کشــورها حضــور دارنــد صــادر خواهــد شــد.
	ᗒᗒــا ــاریᗒی ــالᗒتســهیالتᗒاعتب ــیᗒمث ــونᗒچــهᗒحمایتᗒهای تاکن

ــد؟ ــتᗒکردهᗒای ــتᗒدریاف ــره...ᗒازᗒدول ــیᗒوᗒغی گمرک
ــه  ــی نشــده اند. البت ــا عمل ــاره ای از آنه ــه پ ــی شــنیده ایم ک ــای خوب وعده ه
ــته  ــت. در گذش ــان اس ــال جری ــی در ح ــات خوب ــرک اتفاق ــا گم ــه ب در رابط
بروکراســی زیــادی حاکــم بــر مراحــل گمرکــی بود امــا در حــال حاضــر افرادی 
کــه در گمــرک مســئول امــور خــارج از کشــور هســتند از دانــش و اطاعــات 
بیشــتری نســبت بــه گذشــته برخــوردار هســتند. بخشــنامه های دســت و پاگیر 
ــورت  ــان تر ص ــزار آس ــین آالت و اب ــدور کاال، ماش ــن ص ــده و بنابرای ــر ش کمت
گرفتــه و از طرفــی عــودت ماشــین آالت هــم بــه ســهولت انجــام می گیــرد. هــر 
چنــد گاهــی وقفه هایــی پیــش آمــده و ممکــن اســت یــک دســتگاه چنــد مــاه 

در گمــرک بخوابــد تــا دوبــاره از گمــرک خــارج شــود.
ــت را در حــل آن  ــت دول ــوده و حمای ــا آن مواجــه ب ــه ب ــی ک مشــکل بزرگ
می طلبیــم برخــورد ممیزی هــای مالیاتــی بــا شــرکت های خدمــات مهندســی 
اســت. متاســفانه هنــوز بــه درســتی جــا نیفتــاده شــرکت هایی کــه خدمــات 
مهندســی ارائــه مــی دهنــد صرفــا مبــادرت بــه صــدور کاال نمی کننــد و صــدور 

ــا  ــن معنــی نیســت کــه هــر ارزی کــه خــارج می شــود عین ــه ای ــا ب خدمــات صرف
همــان ارز برگــردد. در واقــع مــا اصــا ارزی از کشــور خــارج نمی کنیــم.

	ᗒᗒــه ــوانᗒگفــتᗒک ــنᗒبخــشᗒازᗒســخنانᗒشــماᗒمیᗒت ــاᗒای درᗒرابطــهᗒب
ᗒدرᗒ،نــداردᗒوجودᗒمهندســیᗒخدمــاتᗒصــادراتᗒازᗒواضحــیᗒوᗒصحیــحᗒتصــور
ᗒمتبــادرᗒذهــنᗒبــهᗒکاالᗒصــادراتᗒشــودᗒمیᗒصــادراتᗒازᗒحــرفᗒوقتــیᗒواقــع
ᗒــی ــت؟ᗒازᗒطرف ــهᗒمعناس ــهᗒچ ــیᗒب ــاتᗒمهندس ــادراتᗒخدم ــود.ᗒص میᗒش
ᗒصــادراتᗒزیرمجموعــهᗒمهندســیᗒخدمــاتᗒصــادراتᗒاینکــهᗒبــهᗒتوجــهᗒبــا
ᗒصــادراتᗒاینکــهᗒبــهᗒداردᗒنیــازᗒمــاᗒاقتصــادᗒوᗒآمــدهᗒحســابᗒبــهᗒغیرنفتــی
ᗒامــاᗒبــرودᗒپیــشᗒغیرنفتــیᗒصــادراتᗒســمتᗒبــهᗒوᗒدادهᗒکاهــشᗒراᗒنفتــی
ᗒکهᗒجایــیᗒ.اســتᗒمانــدهᗒباقــیᗒناشــناختهᗒوᗒمغفــولᗒبخــشᗒایــنᗒهمچنــان
ᗒچــهᗒ.نماییــمᗒواردᗒارزᗒکنیــمᗒخــارجᗒکاالیــیᗒاینکــهᗒبــدونᗒتوانیــمᗒمیᗒمــا

ᗒداریــد؟ᗒظرفیــتᗒایــنᗒازᗒاســتفادهᗒبــرایᗒراهــکاری
دقیقــا بــه نکتــه ظریفــی اشــاره کردیــد. مــا بــه عنــوان کســانی کــه صــدور خدمات 
ــد لزومــا کاال صــادر نکــرده ولــی خدمــات صــادر می کنیــم.  فنــی و مهندســی دارن
یعنــی نیروهــای ورزیــده و متخصــص خــود را بــه خــارج از کشــور منتقــل کــرده و 
در ازای کار و ســرویس ارائــه شــده ارز دریافــت می کنیــم. مــا از همیــن منابــع ارزی 
حقــوق و مزایــای نیــروی کار را پرداخــت کــرده و کاالهــای موردنیازمــان را از داخــل 
کشــور می خریــم. بنابرایــن صــادرات نقــش محــدودی در ایــن زمینــه دارد. ممکــن 
اســت مــا یــک ســری ابــزار ببریــم کــه دیگــر برنگردانیم و اســمش صــادرات اســت اما 
ایــن در برابــر کل گــردش مالــی مــا رقــم بســیار ناچیزی اســت. مــا اشــتغالزایی کرده 
و هزینــه ایــن اشــتغال را هــم خودمــان متقبــل می شــویم. بنابرایــن از ایــن جهــت 
ــا را در اســتمرار و  ــت م ــت برداشــته ایم و ضــرورت دارد دول ــاری از روی دوش دول ب
توســعه ایــن امــر کمــک و مســاعدت نمایــد. در واقــع بــدون اینکــه چیــزی از منابــع 
ــه  ــک ب ــس کم ــویم. پ ــتغالزایی می ش ــب ارزآوری و اش ــم موج ــادر کنی ــور ص کش
افزایــش تــوان مــا در افزایــش صــدور خدمــات فنــی مهندســی بــه نفــع خــود دولــت 
ــزار و ماشــین آالتی کــه در داخــل کشــور هســت منتقــل  ــود. برخــی از اب خواهــد ب
کــرده و متعهــد می شــویم آنهــا را عــودت بدهیــم. بنابرایــن مــا کاالیــی صــادر نکــرده 

و صرفــا بــه صــورت موقــت منتقــل می کنیــم. 
	ᗒᗒکنیدᗒبیانᗒمیتوانیدᗒکردیدᗒتاکیدᗒزاییᗒاشتغالᗒرویᗒاینکهᗒبهᗒتوجهᗒباᗒ

شرکتᗒهایᗒخدماتᗒمهندسیᗒتاᗒچهᗒمیزانᗒدرᗒاینᗒبخشᗒسهیمᗒهستند؟
بــه عنــوان نمونــه حــدود 10 الــی 15 درصــد کل نیروهــای بکارگرفتــه شــده مــا 
در پــروژه ی کشــور مقصــد، ایرانــی هســتند کــه همگــی جــزو نیروهــای متخصــص 
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ــا  ــزا، ســفر، مجــوز، حقــوق و مزای ــه وی هســتند. از طرفــی هزینه هــای آنهــا از جمل
چنــان باالســت کــه بــرای کارهــای ســاده توجیــه اقتصــادی نــدارد نیــروی کارگــر 
ایرانــی را بــه آنجــا عزیمــت نمائیــم. بــه همیــن خاطــر از نیروهــای بومــی آن کشــور 
ــداد  ــم تع ــزام می کنی ــه اع ــم ک ــی ه ــداد نیروی ــن تع ــا همی ــم. ام اســتفاده می کنی
قابــل توجهــی هســت. بــه عنــوان مثــال شــاید مجمــوع نیروهــا در بهتریــن حالــت 
بــرای تمــام شــرکت های ایرانــی فعــال در تاجیکســتان بالــغ بــر 300 یــا 400 نفــر 
ــم  ــرای هــر نفــر رق ــه هزینه هــای ایجــاد اشــتغال ب ــا توجــه ب ــم ب ــن رق باشــد و ای
قابــل توجهــی اســت. بنابرایــن می تــوان ادعــا کــرد بخشــی از بــار ایجــاد اشــتغال را 
از دوش دولــت برداشــته ایم. لــذا هــر قــدر تســهیالت بیشــتری بــه منظــور تشــویق 
شــرکت های خدمــات مهندســی فراهــم شــود منجــر بــه تقبــل پروژه هــای بیشــتر 
ــه فعالیــت آنهــا و همچنیــن اعــزام نیروهــای متخصــص  و گســترده تر شــدن دامن

بیشــتری خواهــد شــد.
	ᗒᗒــوان ــهᗒعن ــد؟ᗒب ــهᗒتســهیالتیᗒداری ــتᗒچ ــارᗒدریاف ــتᗒانتظ ازᗒدول

ᗒــی ــادراتᗒغیرنفت ــتᗒازᗒص ــتهᗒحمای ــکᗒبس ــالᗒی ــرᗒس ــتᗒه ــهᗒدول نمون
ᗒــرای ــیᗒب ــبᗒآنᗒپرداخــتᗒتســهیالتᗒارزیᗒوᗒریال ــدᗒوᗒدرᗒقال اعــالمᗒمیᗒکن
ᗒــوب ــفᗒوᗒمص ــانᗒتعری ــینهᗒصادراتیᗒش ــاسᗒپیش ــرᗒاس ــدگانᗒب صادرکنن

ــدهᗒاید؟ ــتᗒآنᗒش ــهᗒدریاف ــقᗒب ــماᗒموف ــاᗒش ــت.ᗒآی ــدهᗒاس ش
شــرکت مــا تنهــا یــک بــار از تســهیالت ریالــی بــه عنــوان منابــع مالــی اســتفاده 
کــرد کــه بســیار محــدود بــود و بــا گــردش مالــی مــا قابــل قیــاس نبــود. بــا ایــن 
وجــود سپاســگزاریم. امــا آنچــه کــه مــا انتظــار داریــم صرفــا حمایــت مالــی نیســت. 
ــه عقیــده مــن اگــر قوانیــن و  ــه اســت. ب ــی تنهــا بخشــی از کل قضی ــت مال حمای
بخشــنامه هایی کــه در حیطــه ی کار خدمــات مهندســی و شــرکت های پیمانــکاری 
صــادر می شــود کارشناســی شــده و دارای پشــتوانه فکــری و تحقیــق باشــد خیلــی 

موثرتــر اســت. 
بــرای ایــن منظــور اوال بایــد درک نماینــد کــه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
بــا صــدور کاال متفــاوت اســت و ایــن نکتــه ای بســیار کلیــدی اســت. نحــوه برخــورد 
ــد.  ــرق کن ــد ف ــن شــرکت ها بای ــا ای ــا نحــوه برخــورد ب ــده کاال ب ــک صادرکنن ــا ی ب
صادرکننــده کاال وقتــی کاالیــی را صــادر می کنــد در واقــع بــه نوعــی از دولــت قــرض 
گرفتــه اســت و بنابرایــن بایــد بــه نوعــی بــه دولــت هــم عــودت بدهــد. در حالیکــه 
شــرکت های خدمــات مهندســی اینطــور نبــوده بلکــه هم جهــت بــا دولــت و شــانه به 
شــانه آن فعالیــت کــرده و کارشــان منجــر بــه ارزش افــزوده می گــردد و یــک منبــع 
ارزی ایجــاد می کننــد. لــذا مشــمول ایــن موضــوع نمی شــوند کــه چــون چیــزی را 
از دولــت گرفته انــد ناگریــز بایــد بازپــس بدهنــد. ایــن دو مــورد بایــد تفکیــک شــوند.

دومــا مــا بــه عنــوان شــرکت خدمــات مهندســی یــک بــار در کشــور مقصــد مالیات 
می دهیــم و بــا پرداخــت هزینه هــای بیمــه اعــم از کارگــری و غیــره همــه ی کارهایــی 
را کــه یــک پیمانــکار ایرانــی در داخــل یــک بــار انجــام می دهــد مــا هــم بــه عنــوان 
ــل  ــا متقب ــا را در آنج ــن هزینه ه ــم ای ــرز کار می کنی ــرف م ــه آن ط ــکاری ک پیمان
ــه  ــراز می کنیــم. امــا متاســفانه ممیــزی مالیاتــی ب ــران اب ــه دولــت ای می شــویم و ب
هنــگام بررســی بــه ایــن مــورد توجــه نمی کنــد و مــا را همچــون یــک شــرکت ایرانی 
ــی اش را پرداخــت  ــد تعهــدات مالیات ــه کار کــرده و بای ــازه شــروع ب ــد کــه ت می بین
نمایــد. کــه در واقــع چنیــن درخواســتی بــه معنــای پرداخت مضاعــف مالیات اســت. 
ــرار  ــد همــان مدنظــر ق ــم و بای ــات پرداخــت کرده ای ــار مالی ــک ب ــا ی در حالیکــه م

بگیــرد و منصفانــه نیســت دوبــاره پرداخــت نماییــم. 
رونــد کار بــه ایــن صــورت اســت کــه ممیزی هــا بــه منظــور جلوگیــری از هــر ظــن 
نامناســبی یــک تعهــد پرداخــت بــرای شــرکت ایجــاد می کننــد و شــرکت بایــد وقت 
و انــرژی گذاشــته و از خــود دفــاع نمایــد کــه گاه ماه هــا و ســال ها ایــن فرآینــد ادامــه 
پیــدا می کنــد تــا ثابــت نمایــد شــرکت مشــمول بهره منــدی از تســهیالت مالیاتــی 
ــر شــرکت  صفــر درصــدی اســت. کــه در ایــن میــان یــک بروکراســی ناخواســته ب

ــردد. ــل می گ تحمی
علــت اصلــی مشــکالت گفتــه شــده در بحــث ممیزی هــا ایــن اســت کــه 
ــه  ــی ارائ ــره و کل ــنامه ها یکس ــتند. بخش ــر نیس ــا و فراگی ــنامه ها گوی بخش
ــد  ــنامه بای ــم در بخش ــه مبه ــک نکت ــود ی ــر وج ــه بخاط ــوند. در نتیج می ش
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــده ای ــنهاد بن ــرد. پیش ــرف ک ــرژی ص ــت و ان ــا وق مدت ه
ــار  ــد کــردن ب ــا تردی ــا ب ممیزی هــای مالیاتــی آموزش هــای الزم داده شــود ت
فرسایشــی بروکراتیــک ایجــاد نکننــد. در واقــع اگــر ممیــزی در ابتــدا از ایــن 
موضــوع مطلــع باشــد کــه شــرکت مربوطــه مشــمول معافیــت مالیاتــی بــوده و 

ــه وجــود نخواهــد آمــد. ــد فرسایشــی ب علــت آن چیســت، دیگــر ایــن رون
درخواســت مــا از وزارت دارایــی ایــن اســت کــه روی ایــن مســئله کار کنــد. 
ــا توجــه بــه اینکــه تعــداد شــرکت هایی کــه در زمینــه خدمــات مهندســی  ب
فعالیــت می کننــد چنــدان زیــاد نیســتند، لــذا تعــداد پرونده هایشــان محــدود 
ــن  ــزان ای ــرای ممی ــن کالس آموزشــی ب ــا گذاشــتن چندی ــن ب اســت. بنابرای
ــول دارم کــه بخاطــر چالش هــای  ــن وجــود قب ــا ای مســئله حــل می شــود. ب
ارزی کــه کشــور بــا آن روبروســت بــرای حفــظ منابــع ارزی، حساســیت ها در 
همــه حوزه هــا بیشــتر شــده و ایــن حساســیت شــامل بخــش خدمــات فنــی و 

مهندســی نیــز شــده اســت. 
	ᗒᗒروبروᗒآنᗒباᗒمهندسیᗒخدماتᗒهایᗒشرکتᗒکهᗒدیگریᗒمشکالت

هستند،ᗒکدامندᗒوᗒنقشᗒدولتᗒراᗒدرᗒحلᗒآنᗒچگونهᗒمیᗒبینید؟
وعده هایــی بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان خدمــات فنــی 
ــته  ــی نشــده اســت. در گذش ــدام عمل ــچ ک ــی هی و مهندســی داده شــده ول
ــه آن کمــک  ــا میــزان 8 درصــد گــردش مالــی یــک شــرکت ب دور، دولــت ت
می کــرد. چندیــن بــار هــم ایــن وعــده را در ســال های 96 و 97 بــه مــا دادنــد 

امــا هرگــز محقــق نشــد.
مــا در یــک بــازار رقابتــی خــارج از کشــور فعالیــت داریــم کــه در ایــن بــازار 
ــد.  ــه می ده ــش ارائ ــه پیمانکاران ــن تســهیالت را ب ــه ای ــل ترکی کشــوری مث
بنابرایــن پیمانــکار ترکیــه ای بــا پیشــنهاد قیمــت پایین تــر شــانس بیشــتری 

نســبت بــه مــا در برنــده شــدن پــروژه دارد.
ــی ســاالنه شــرکت  ــرد مثــال 8 درصــد از گــردش مال ــت می پذی وقتــی دول
ــه  ــر ب ــا 8 درصــد قیمــت پایین ت ــم ب ــن می توان ــد بنابرای مــن را پرداخــت کن
کارفرمــای خارجــی پیشــنهاد دهــم و شــانس رقابــت بــا شــرکت ترکیــه ای را 
ــت را در بخــش  ــن حمای ــه ای معمــوال ای خواهــم داشــت. شــرکت های ترکی
بازرگانــی از دولــت دریافــت می کننــد. امــا مــا در طــول ایــن چنــد ســال کــه 
ــه  ــن زمین ــن تســهیالتی در ای ــم کمتری در خــارج از کشــور فعالیــت می کنی
ــا در  ــا م ــد ت ــک می کن ــا کم ــن حمایت ه ــه ای ــم. در حالیک ــت نکرده ای دریاف
ــویم.  ــری وارد ش ــای پایین ت ــا قیمت ه ــات ب ــم در مناقص ــی بتوانی ــازار رقابت ب
ــت می توانیــم مطالبــه  چــون مطمئــن هســتیم بخشــی از هزینه هــا را از دول

 . ییم نما
	ᗒᗒــازار ــاییᗒب ــدᗒدرᗒشناس ــیᗒمیᗒتوان ــهᗒکمکᗒهای ــتᗒچ دول

ᗒهایᗒــرکت ــهᗒش ــیᗒب ــورهایᗒخارج ــاتᗒدرᗒکش ــیᗒوᗒمناقص وᗒبازاریاب
ــد؟ ــیᗒنمای ــاتᗒمهندس خدم

ســفارتخانه ها بخش هــای مختلفــی از جملــه سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی 
ــور  ــارج از کش ــفارتخانه های خ ــی در س ــای بازرگان ــد. نماینده ه ــره دارن و غی
ــت.  ــر اس ــور موردنظ ــازار کش ــی ب ــایی و بررس ــان شناس ــی از وظایفش بخش
ــش محــدودی  ــب دان ــی اغل ــور بازرگان ــان ام ــیاری از کارشناس ــفانه بس متاس
ــد کــه اطالعــات و  ــن کار نیســتند. آنهــا وظیفــه دارن داشــته و متخصــص ای
دانــش را جمــع آوری کــرده و آرشــیو نماینــد تــا وقتــی کــه یــک پیمانــکار بــه 
آنجــا مــی رود اطالعــات موردنظــر را در اختیــارش قــرار دهنــد. بایــد بــه قوانین 

اجتماعــی، مالیاتــی، بیمــه و ســایر قوانیــن ذیربــط در کشــور مقصــد آشــنایی 
داشــته باشــند و بتواننــد بــه پیمانــکاران کمــک نماینــد تــا بــا غنــای اطالعاتی 
بیشــتری وارد پــروژه شــوند. حتــی انتظــار مــی رود کــه در بخــش حقوقــی و 
قراردادهــا هــم بــه شــرکت های ایرانــی کمــک نماینــد تــا در تنظیــم قــرارداد 
مرتکــب اشــتباه نشــده و متحمــل ضــرر و زیــان نشــوند. متاســفانه ایــن امــر 
ــای  ــدارد. گروه ه ــا ن ــفارتخانه های م ــی در س ــدان غن ــبقه ی چن ــخ و س تاری
ــازار کشــور  ــال شــده و ب ــد فع ــد بای ــه تازگــی فهمیده ان ــی مربوطــه ب بازرگان

موردنظــر را بررســی و پایــش کننــد و بــه صادرکننــدگان مشــاوره بدهنــد.
	 ᗒوᗒبمانــدᗒوابســتهᗒنفــتᗒبــهᗒالعمــرᗒمادامᗒتــاᗒتوانــدᗒنمیᗒکشــور 

ᗒخریــداریᗒدیگــرᗒمــاᗒنفتᗒهــمᗒآینــدهᗒســالᗒچنــدᗒدرᗒاســتᗒممکــن
ᗒوᗒغیرنفتــیᗒصــادراتᗒبــهᗒاســتᗒمجبــورᗒدولــتᗒلــذاᗒباشــدᗒنداشــته
ᗒپتانســیلᗒوᗒظرفیــتᗒمیــانᗒایــنᗒدرᗒ.بیــاوردᗒرویᗒخصوصــیᗒبخــش
ᗒچگونــهᗒوᗒاســتᗒانــدازهᗒچــهᗒتــاᗒمهندســیᗒفنــیᗒخدمــاتᗒصــادرات
ᗒبــرایᗒدرآمــدᗒایجــادᗒوᗒنفــتᗒبــهᗒوابســتگیᗒایــنᗒکاهــشᗒدرᗒتوانــدᗒمی

دولــتᗒموثــرᗒواقــعᗒشــود؟
مطمئنــا شــرایط امــروز نســبت بــه دهه ی پیــش بهتر اســت. بطوریکه ســهم 
تامیــن بودجــه کشــور از منابــع نفتــی بــه دالیــل مختلــف از جملــه تحریــم و 
تولیــد و صــادر کــردن محصــوالت بهتــری از نفــت همچــون پتروشــیمی ها، 
در حــال کاهــش بــوده اســت. در هــر حــال بــرای ادامــه ایــن رونــد ناگزیــر بــه 
انجــام هــر کاری در جهــت افزایــش درآمدهــای غیرنفتی هســتیم. همانطور که 
در بخش هــای قبلــی اشــاره کــردم بضاعــت و ســرمایه مــا در حــوزه خدمــات 
فنــی و مهندســی بســیار زیــاد اســت. کارهــای عمرانی که بعــد از انقــالب انجام 
گرفتــه منجــر بــه تربیــت افــراد متخصــص زیــادی بــه ویــژه در سدســازی و 
ــام نیــروی متخصــص  ــه ن ــذا ســرمایه ای گرانقــدر ب راهســازی شــده اســت. ل
داریــم. بــا توجــه بــه اینکــه عــدم اشــتغال و بیــکاری یکــی از معضــالت فعلــی 
ــروی متخصــص در خــارج از  ــن نی ــری ای ــا بکارگی ــوان ب کشــور ماســت می ت
کشــور، هــم بــرای آنهــا اشــتغالزایی کــرد و هــم درآمــدی ناشــی از ارز خــارج از 
کشــور بــه دســت آورد. لــذا ایــن نیروهــای متخصــص بــه عنــوان گنجینه هــای 
ــا صــدور بــه کشــورهای خارجــی می تواننــد نقــش موثــری در  ایــن کشــور ب

توســعه اقتصــادی کشــور داشــته باشــند.
	ᗒᗒنیرویᗒاشــتغالزاییᗒدرᗒمهندســیᗒخدمــاتᗒپتانســیلᗒبنابرایــن

ᗒهــمᗒــادی ــاᗒحــدᗒزی ــنᗒمهــمᗒت ــادᗒاســتᗒوᗒای متخصــصᗒبســیارᗒزی
ᗒبــهᗒتوانــدᗒمیᗒانــدازهᗒچــهᗒارزآوریᗒبحــثᗒدرᗒامــاᗒ.اســتᗒشــدهᗒبالفعــل

توســعهᗒاقتصــادیᗒکشــورᗒکمــکᗒکنــد؟
وقتــی شــما کاری در کشــور خارجــی انجــام می دهیــد در ازای آن ارز دریافت 
می کنیــد. بخش هایــی از ارز دریافتــی صــرف پرداخــت حقــوق کارگــر، خریــد 
کاالیــی کــه از ایــران بــرده می شــود، کاالیــی کــه در کشــور مقصــد خریــداری 
ــین در  ــداری ماش ــه خری ــران و هزین ــین از ای ــال ماش ــه انتق ــردد، هزین می گ
کشــور مقصــد می شــود و بقیــه جــزو منافــع و ســود شــما خواهــد بــود کــه بــه 

عنــوان یــک ره آورد ارزی بــه داخــل کشــور برمی گــردد.
ــع  ــع را از مناب ــن مناف ــد ای ــان را برمی گردانی ــما منافع ت ــی ش ــع وقت در واق
ایرانــی کســب نکرده ایــد بلکــه از منابــع خارجــی بدســت آورده ایــد. پــس ایــن 
ــت  ــور تقوی ــه منظ ــود ب ــور می ش ــی وارد کش ــه وقت ــت ک ــی ارزآوری اس نوع
همــان شــرکت مورداســتفاده قــرار می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر شــما ارزی را از 
خــارج کشــور بــرای توســعه یــک شــرکت ایرانــی کــه ممکــن هســت در داخل 
هــم فعالیت هایــی داشــته باشــد تامیــن کرده ایــد و موجــب توســعه کار آن در 
خــارج از کشــور شــده اید. لــذا ایــن خــود بــه خــود ارزآوری محســوب شــده و 

در ایــن روش حداقــل حقــوق نیــروی کار بــر دولــت تحمیــل نمی شــود.

ببینیــد در واقــع یــک صادرکننــده کاال هــم همــان بخشــی را کــه صــادر کــرده 
ــه  ــودی را ک ــر س ــاخته مگ ــن ارزی نس ــس بنابرای ــد پ ــورت ارز وارد می کن ــه ص ب
کســب کــرده اســت. مــا هــم همینطــور. در واقــع مــا کاالیــی صــادر نمی کنیــم ولــی 
ــه نوعــی ارز اســت. کــه صــرف مــواردی  ــم ب منابعــی کــه از جایــی دیگــر می گیری
همچــون افزایــش قــدرت ماشــین آالت، افزایــش نیروهــای تحــت خدمــت و در نتیجه 
اشــتغالزایی بیشــتر شــده و ســود کســب شــده هــم کــه در نقــش ارزش افــزوده وارد 
کشــور می شــود. بــه ایــن منــوال مــا در جهــت تقویــت بنیــه ی ارزی کشــور فعالیــت 

می کنیــم. 
	ᗒᗒــد ــتفادهᗒنکردهᗒای ــیᗒاس ــاᗒازᗒارزᗒدولت ــهᗒتنه ــماᗒن ــنᗒش بنابرای

ᗒــوص ــماᗒدرᗒخص ــاᗒش ــد.ᗒآی ــورᗒواردᗒنمودهᗒای ــهᗒکش ــمᗒب ــهᗒارزیᗒه بلک
ᗒــدم ــهᗒع ــهᗒب ــاᗒتوج ــد؟ᗒب ــهᗒنبودهᗒای ــکالتیᗒمواج ــاᗒمش ــتᗒارزᗒب بازگش
ᗒپیوســتنᗒــدم ــلᗒع ــهᗒدلی ــادلᗒارزᗒب ــرایᗒتب ــرᗒب ــیᗒمعتب ــایᗒمال کانالᗒه
ᗒبــهᗒFATFᗒوᗒقطــعᗒارتبــاطᗒبــاᗒدنیــاᗒبــاᗒچــهᗒمشــکالتیᗒروبــروᗒبودهᗒایــد؟

ــت.  ــین آالت ماس ــت ماش ــان قیم ــم هم ــادر می کنی ــا ص ــه م ــع ارزی را ک در واق
ــین آالت مان را  ــتیم ماش ــر هس ــا ناگزی ــون م ــم چ ــاره ارز را برمی گردانی ــی دوب ول
برگردانیــم. هــر چنــد ممکــن اســت ایــن ماشــین آالت تــا حــدی مســتهلک شــده 
باشــند و در نتیجــه ارزش ارزی آن کمتــر از ســابق باشــد ولــی در ازای آن اشــتغال، 
ســود و توســعه ایجــاد کرده ایــم، بنابرایــن ایــن امــر صوابــی اســت. امــا در خصــوص 
FATF چنــدان بــه مشــکالت برنخورده ایــم چــون کشــورهایی کــه مــا بــا آنهــا کار 
می کنیــم بــه ایــن موضــوع چنــدان حســاس نیســتند. مــا بــه جهــت نــوع خدمــات 
ــا همســایگان  ــه ی م ــا طرف هــای معامل ــم و عمدت ــا نداری ــه اروپ خــود، صــادرات ب
و تــا حــدودی هــم کشــورهای اقمــار شــوروی هســتند. البتــه ممکــن اســت ســایر 
صادرکننــدگان بــا مشــکالت عدیــده ای در ایــن خصــوص مواجــه باشــند. ولــی بــه 
جهــت اینکــه محــدوده کار مــا در کشــورهای مذکــور اســت هنــوز بــه مشــکلی در 

ــم.  ــوص برنخورده ای ــن خص ای
	ᗒاست؟ᗒداشتهᗒشماᗒکارᗒرویᗒدیگریᗒتاثیراتᗒچهᗒهاᗒتحریم

تحریم هــا مســلما تاثیــر زیــادی داشــته اســت. بــه عنــوان مثــال درنــگ و تردیــدی 
کــه کارفرماهــای خارجــی بــرای دریافت خدمــات از شــرکت های ایرانــی دارنــد از این 
ــه گروه هــای مالزیایــی  ــه اســت. آنهــا ترجیــح می دهنــد پروژه هــای خــود را ب جمل
یــا ترکیــه ای یــا غیــره بســپارند. بــه همیــن دلیــل شــرکت های ایرانــی بســیاری از 
ــروژه راغــون  ــه در ســال 94 در پ ــوان نمون ــه عن ــد. ب فرصت هــا را از دســت می دهن
تاجیکســتان شــانس اینکــه بدنــه ی ســد بــه ایرانی هــا واگــذار شــود معــادل همــان 
شانســی بــود کــه ایتالیایی هــا داشــتند. بــا اینکــه قیمــت شــرکت ایرانــی ارزان تــر بود 
امــا بخاطــر تحریــم، کارفرمــا تردیــد داشــت کــه پــروژه مذکــور را بــه گــروه ایرانــی 
واگــذار نمایــد. در نهایــت پــروژه را بــا 25 درصــد بــاالی قیمــت بــه شــرکت ایتالیایــی 
واگــذار کــرد. مبلــغ حاصــل از ایــن بخــش از پــروژه 1 و نیــم میلیــارد دالر بــود و مــا 

ایــن شــانس را از دســت دادیــم.
ــل  ــم قب ــال و نی ــه دو س ــا ب ــت م ــر فعالی ــا ب ــر تحریم ه ــری از اث ــه ای دیگ نمون
برمی گــردد کــه دفتــری در ازبکســتان بــه منظــور توســعه خدمــات فنی و مهندســی 
ــا کردیــم. ازبکســتان 33 میلیــون جمعیــت دارد و درآمــد خوبــی می توانســتیم  برپ
کســب نماییــم نســبت بــه تاجیکســتان کــه دارای تنهــا 8 میلیــون جمعیــت اســت 
و بزرگتریــن پــروژه ای کــه دارد همیــن پــروژه راغــون اســت. ازبکســتان پروژه هــای 
بســیار وســیع در ســطح کشــور داشــت و همچیــن از یــک اقتصــاد قــوی برخــوردار 
بــود. بنابرایــن شــرایط بــرای گرفتــن کار و ارائــه خدمــات و ایجــاد ارزش افزوده بســیار 
مســاعد بــود. در مــدت زمانــی کــه آنجــا مســتقر بودیــم هزینه زیــادی صــرف نمودیم 
و بــرای بازدیــد بســیاری از پروژه هــا رفتــه و تــا پــای قــرارداد نزدیــک می شــدیم امــا 
بــه علــت تشــدید تحریم هــا نتوانســتیم هیــچ کــدام از آن پــروژه هــا را بگیریــم. در 
واقــع آنجــا بــود کــه مســئله انتقــال پــول بــرای مــا بــه صــورت یــک معضــل درآمــد. 
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ــا  ــه م امــا در کشــور تاجیکســتان همانطــور کــه گفتــم مســئله FATF چنــدان ب
آســیبی نــزد. ولــی در ازبکســتان شــانس گرفتــن کار جدیــد از مــا گرفتــه شــد و بازار 
ــت  ــا از دس ــت تحریم ه ــه عل ــم ب ــار بگیری ــتیم در اختی ــه می توانس ــیع تری ک وس

دادیــم. بطوریکــه بعــد از دو ســال دفتــر را تعطیــل کردیــم. 
	ᗒᗒانجمنᗒمدیــرهᗒهیئتᗒعضــوᗒقبلᗒدورهᗒچندیــنᗒاینکــهᗒبــهᗒتوجــهᗒبــا

ᗒمســلمᗒایــدᗒبودهᗒمهندســیᗒخدمــاتᗒوᗒمعدنــیᗒ،صنعتــیᗒصادرکننــدگان
ᗒ.هســتیدᗒآگاهᗒســایرینᗒازᗒبیشــترᗒهــاᗒانجمنᗒکارکــردᗒوᗒنقــشᗒبهᗒکــهᗒاســت
ᗒبــزرگᗒهایᗒشــرکتᗒمدیــرانᗒکــهᗒاقتصــادیᗒفعــاالنᗒازᗒبســیاریᗒمتاســفانه
ᗒــرد ــهᗒعملک ــیᗒنســبتᗒب ــناختᗒچندان ــاᗒش ــتندᗒام ــمᗒهس ــیᗒه وᗒموفق
ᗒدرᗒراᗒهــاᗒانجمنᗒنقــشᗒ.دارنــدᗒبدبینانــهᗒنــگاهᗒگاهــیᗒوᗒنداشــتهᗒهــاᗒانجمن
ᗒخدمــاتᗒهایᗒشــرکتᗒویــژهᗒبــهᗒوᗒهاᗒشــرکتᗒمشــکالتᗒحــلᗒبــهᗒکمــک

فنــیᗒوᗒمهندســیᗒوᗒحــلᗒموانــعᗒآنهــاᗒچگونــهᗒارزیابــیᗒمیᗒکنیــد؟
ــذاری  ــیس اثرگ ــدو تاس ــه در ب ــو اینک ــرورت دارد ول ــیار ض ــا بس ــود انجمن ه وج
ــردی  ــه صــورت ف ــا باعــث می شــوند شــرکت ها ب اندکــی داشــته باشــند. انجمن ه

نمایی از کارگروه های تخصصی انجمن؛
ᗒکهᗒمعنیᗒبدیــنᗒ.اســتᗒتشــکیالتᗒآنᗒاعضایᗒبیــنᗒدارᗒمعنــیᗒوᗒمتقابــلᗒتعامــلᗒجهــتᗒدرᗒجدیــدᗒفضــایᗒخلــقᗒ،تشــکیالتᗒیــکᗒدرᗒمشــارکتیᗒکارᗒازᗒهــدف
ᗒمــدلᗒبــرᗒهاᗒتشــکلᗒکــهᗒجایــیᗒآنᗒازᗒ.یابــدᗒتحقــقᗒشــدهᗒبینــیᗒپیشᗒاهــدافᗒتــاᗒگیــردᗒصــورتᗒاجــراᗒوᗒریــزیᗒبرنامهᗒفراینــدᗒکلᗒدرᗒاعضــاءᗒبیــنᗒهمــکاری
ᗒوᗒتشــکلᗒانســانیᗒنیــرویᗒحداکثــرᗒازᗒبتــوانᗒتــاᗒنمــودᗒتدویــنᗒوᗒطراحــیᗒراᗒمشــارکتیᗒوᗒمنســجمᗒتشــکیالتیᗒبایــدᗒلــذاᗒ،اندᗒشــدهᗒنهــادهᗒبنــاᗒمشــارکتیᗒکار
ᗒاینᗒدرᗒ.دهــدᗒقــرارᗒتشــکلᗒاختیارᗒدرᗒراᗒخــودᗒفکــرᗒوᗒتــوانᗒحداکثــرᗒعالقمنــدᗒفــردᗒهــرᗒتــاᗒآیــدᗒفراهــمᗒفرصتــیᗒترتیــبᗒبدیــنᗒوᗒکــردᗒاســتفادهᗒآنᗒاعضــای
ᗒهمیــنᗒبــهᗒ.ســازدᗒمیᗒمحقــقᗒراᗒامــرᗒایــنᗒوᗒاســتᗒبرخــوردارᗒخاصــیᗒاهمیــتᗒازᗒآنᗒتعــددᗒوᗒخــودᗒتخصصــیᗒماهیــتᗒدلیــلᗒبــهᗒهــاᗒکارگروهᗒنقــشᗒمیــان
ᗒنمودهᗒمالیاتــیᗒوᗒبانکــیᗒ،گمرکیᗒ،صادراتــیᗒتخصصــیᗒهــایᗒکارگروهᗒتشــکیلᗒبهᗒاقــدامᗒمهندســیᗒخدماتᗒوᗒمعدنــیᗒ،صنعتــیᗒصادرکننــدگانᗒانجمــنᗒدلیــل
اســتᗒوᗒدرᗒنظــرᗒداردᗒتــاᗒکارگروهᗒهــاᗒراᗒهــرᗒچــهᗒگســتردهᗒترᗒوᗒهدفمندتــرᗒوᗒبــرᗒحســبᗒضــرورت،ᗒبــهᗒصــورتᗒجلســاتᗒماهانــهᗒیــاᗒفصلــیᗒبرگــزارᗒنمایــد.

 هدف از تشکیل کارگروه ها

ᗒمشــکالتᗒاحصــاءᗒ،هــاᗒکارگروهᗒایــنᗒتشــکیلᗒفلســفه
ᗒمشــارکتᗒجلبᗒوᗒمالیاتــیᗒ،بانکــیᗒ،صادراتــیᗒ،گمرکــی
ᗒهایᗒــازمان ــعᗒدرᗒس ــعᗒموان ــهᗒوᗒرف ــنᗒزمین ــاᗒدرᗒای اعض
ᗒفقــطᗒوᗒرایــگانᗒکامــالᗒخدمــاتᗒایــنᗒ.باشــدᗒمیᗒذیربــط

ــردد. ــهᗒمیᗒگ ــنᗒارائ ــهᗒاعضــایᗒانجم ب

کارگروه صادراتی 	
کارگروه  گمرکی 	
کارگروه بانکی  و مالیاتی 	

ᗒ،گمرکــی ᗒمشــکالت ᗒبررســی ᗒو ᗒآوریᗒجمــع
ᗒاعضــایᗒمالیاتــیᗒوᗒبانکــیᗒ،مالــیᗒ،صادراتــی
ᗒــا ــریᗒراهکاره ــرایᗒپیگی ــزیᗒب ــنᗒوᗒبرنامهᗒری انجم
ᗒــکالت ــعᗒمش ــتᗒرف ــیᗒدرᗒجه ــایᗒحاکمیت ازᗒنهاده
ᗒوᗒتحقــقᗒمطالبــاتᗒبــهᗒنمایندگــیᗒازᗒایشــان

اهداف اختصاصی

ᗒ
	ᗒ.اعضاᗒᗒمالیاتیᗒوᗒبانکیᗒ،صادراتیᗒ،گمرکیᗒمشکالتᗒاحصاء
	ᗒ.مستنداتᗒوᗒدالیلᗒباᗒاعالمیᗒمالیاتیᗒوᗒبانکیᗒᗒ،صادراتیᗒ،گمرکیᗒمشکالتᗒبندیᗒدستهᗒوᗒبررسیᗒ
	ᗒ.مطروحهᗒمشکالتᗒرفعᗒبرایᗒپیشنهاداتᗒوᗒهاᗒحلᗒراهᗒارائهᗒجلساتᗒبرگزاریᗒ
	ᗒ.ᗒارائهᗒوᗒᗒمشکالتᗒرفعᗒجهتᗒدرᗒذیربطᗒحاکمیتیᗒنهادهایᗒوᗒهاᗒسازمانᗒبهᗒمراجعهᗒوᗒمکاتبهᗒ

راهکارهایᗒمربوطهᗒوᗒپیگیریᗒتاᗒحصولᗒنتیجه
	ᗒ.ᗒهدفᗒباᗒامورمربوطهᗒتسهیلᗒجهتᗒدرᗒپیشنهادیᗒهایᗒطرحᗒارائهᗒیاᗒنامهᗒآیینᗒ،استراتژیᗒتدوینᗒ

توسعهᗒصادرات
	ᗒ ᗒاطالعᗒرسانیᗒروندᗒپیگیریᗒوᗒنتیجهᗒنهاییᗒحاصلᗒشدهᗒبهᗒاعضا.
	ᗒ.اعضاᗒوᗒانجمنᗒمدیرهᗒهیاتᗒبهᗒارائهᗒوᗒکارگروهᗒفصلیᗒعملکردᗒگزارشᗒتدوین

شرح وظایف کارگروه ها
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ــدام  ــازار اق ــق در ب ــات و تحقی ــب اطالع ــه کس ــف از جمل ــور مختل ــرای ام ب
ــی  ــا ارگان های نکــرده و در نتیجــه متحمــل هزینه هــای متعــدد نشــوند. قطع
همچــون انجمــن بهتــر و موثرتــر می تواننــد بــه ایــن امــور بپردازنــد. مــن بــه 
خاطــر دارم در زمینــه ی تحقیقــات بــازار عــراق و توســعه صــادرات ایــران بــه 
ایــن کشــور کارهــای بســیار موثــری در انجمــن در حــال انجــام بــود کــه ایــن 
خــود می توانــد یــک آرشــیو غنــی بــرای فعــاالن اقتصــادی ایجــاد نمایــد. البتــه 
چنیــن اطالعــات جامــع و موثــری تنهــا می توانــد بــه ســبب مراوداتــی باشــد 
کــه انجمــن بــا ارگان هــای ذیربــط در ایــران و همچنیــن بــا واســطه های بازارها، 
مقامــات کشــور مقصــد و ســایرین دارد. ایــن امــور فراتــر از آن اســت کــه کــه 
بــه تنهایــی و فــردی توســط یــک شــرکت انجــام گیــرد. طبیعتــا یــک ســازمان 
ــن کار را انجــام می دهــد. بنابرایــن حضــور انجمــن ضــروری  فراگیــر بهتــر ای
بــوده و بایــد حمایت هــای الزم از آن صــورت گیــرد تــا بــا گذشــت زمــان هــر 
چــه بیشــتر بــر دانــش و شــناختش از بازارهــا افــزوده گــردد و در نتیجــه بهتر و 

موثرتــر بتوانــد بــه شــرکت ها کمــک نمایــد.
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چگونه هوش هیجانی را تقویت کنیم

 امیرحسین روشن ضمیر
دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه برادفورد انگلستان

ــردن  ــاب »کار ک ــنده کت ــاری و نویس ــوم رفت ــر عل ــب نظ ــن صاح ــل گلم دانی
بــه وســیله هــوش هیجانــی«  اولیــن فــردی بــود کــه ایــن مفهــوم را وارد 
ــی  ــا قابلیت ــارت ی ــتعداد، مه ــی را اس ــوش هیجان ــن ه ــرد. گلم ــازمان ک ــه س عرص
دارد خــود  دایــره  در  را  فــردی  توانایی هــای  تمامــی  عمیقــا  کــه  دانســت 

هــوش هیجانــی، عاطفــی یــا احساســی  قابلیــت افــراد بــرای شــناخت احساســات 
ــر و  ــرای تفک ــا ب ــری از آنه ــره گی ــور به ــه منظ ــران ب ــات دیگ ــخصی و احساس ش
ــت و  ــا مدیری ــی ب ــوش هیجان ــور ه ــد. همینط ــی باش ــخصی م ــار ش ــت رفت هدای
ــه  ــتیابی ب ــه دس ــط ، ب ــا محی ــازگاری ب ــرای س ــات ب ــف و احساس ــم عواط تنظی
ــل  ــورد نق ــن م ــی از ارســطو در ای ــول معروف ــد.  ق ــی کن ــردی کمــک م ــداف ف اه
ــی  ــد عصبان ــه می توانن ــت - هم ــان اس ــدن آس ــی ش ــه »عصبان ــت ک ــده اس ش
ــب،  ــزان مناس ــه می ــب، ب ــخِص مناس ــر ش ــدن در براب ــی ش ــا عصبان ــوند، ام ش
ــت !« ــان نیس ــب - آس ــه روش مناس ــب و ب ــل مناس ــه دلی ــب، ب ــان مناس در زم

گرچــه بهــره هوشــی عامــل بســیار مهمــی در دنیــای کســب و کار محســوب مــی 
ــا عنــوان شایســتگی هــای  شــود امــا روابــط میــان فــردی هوشــمند کــه از آنهــا ب
عاطفــی و یــا هــوش هیجانــی یــاد مــی شــود، حتــی از بهــره هوشــی مهمتــر اســت. 
همــه مــا بــه عنــوان یــک کارفرمــا و یــا کارمنــد ایــن جملــه را بارهــا شــنیده ایــم 
کــه » در دنیــای امــروز هــوش هیجانــی EQ بــه بهــره هوشــی  IQ ارجحیــت دارد«. 
بســیاری از نظریــه پــردازان علــم مدیریــت بــر ایــن باورنــد کــه رهبــران و مدیــران، 
بــا هوش هــای هیجانــی باالتــر، تــوان بهتــری بــرای هدایــت ســازمان خــود دارنــد. 
همینطــور کارکنانــی کــه دارای وجــدان کاری و احســاس وظیفــه شناســی باالیــی 
هســتند، امــا فاقــد هــوش هیجانــی و اجتماعــی هســتند، در مقایســه بــا کارکنــان 
مشــابهی کــه از هــوش هیجانــی باالیــی برخوردارنــد، عملکــرد ضعیف تــری دارنــد. به 
همیــن دلیــل شــرکت هایــی کــه مدیــران و کارکنــان خــود را در زمینــه شایســتگی 
هــای عاطفــی آمــوزش میدهنــد میتواننــد کــه مزایــای زیــادی را از جملــه افزایــش 
ــورد -  را  ــل و بازخ ــاس تحلی ــی - براس ــش کارای ــر و افرای ــی بهت ــروش، کارگروه ف
در کســب و کار خــود ایجــاد کننــد. برخــاف بهــره هوشــی کــه بــه ســختی قابــل 
افزایــش اســت، هــوش هیجانــی را می تــوان بــا تمرین هــای مــداوم در خودشناســی 
و بــا یادگیــری توانایی هــای اجتماعــی و ارتباطاتــی بــاال بــرد. دکترتراویــس برادبــری 
بهمــراه دکتــر جیــن گریــوز نویســندگان کتــاب پرفــروش هــوش هیجانــی نســخه ی 
2  و بنیانگــذاران موسســه ی Talentsmart کــه از بزرگ تریــن تامین کننــدگان 
آزمون هــا و کاس هــای هــوش هیجانــی اســت و بــه بیــش از ۷۵ در صد شــرکت هایی 
کــه در فهرســت شــرکت های موفــق نشــریه فورچــون هســتند، خدمــات می دهــد. 
تســت هــوش هیجانــی یــا تســت EQ یکــی از رایــج تریــن تســت هــای 
ــورد  ــانی م ــع انس ــران مناب ــه توســط مشــاوران و مدی ــوزه روانشناســی اســت ک ح
ــه  ــه 1۵ مولف ــت ک ــوال اس ــت دارای 90 س ــن تس ــرد. ای ــی گی ــرار م ــتفاده ق اس
هــوش هیجانــی را مــی ســنجد. ایــن مولفــه هــا عبارتنــد از خودآگاهــی هیجانــی، 

شکل 2( ماتریس چهار مهارت هوش هیجانی
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پژوهــش هــای فــراوان و مــورد کاوی هــای مختلــف نشــان داده اســت کــه بهــره هوشــی کــه در کانــون آن اســتفاده از فکــر و خــرد در پــردازش داده هــا 
قــرار دارد، بــه تنهایــی نمــی توانــد ضامــن تصمیــم هــای درســت و معیــار اصلی بــرای تشــخیص قابلیت هــای یــک فــرد و امــکان موفقیتــش در زندگی 
و محیــط کار تلقــی شــود. بــه همیــن دلیــل روانشناســان مفهــوم هــوش هیجانــی و یــا عاطفــی را در بیــن ســالهای 1980 تــا 1990 معرفــی کردنــد. ایــن 
اصطــاح بــرای اولیــن بــار توســط دو روان شناســی بــه نام هــای جــان مایــر و پیتــر ســالووی مطــرح شــد. آنــان اظهــار داشــتند، کســانی کــه از هــوش 
هیجانــی برخوردارنــد، می تواننــد عواطــف خــود و دیگــران را شناســایی کــرده و بــا تمایــز بیــن پیامدهــای مثبت و منفــی عواطــف و احساســات، کنترل 

آنهــا را بــرای هدایــت فرآینــده اندیشــه و اقــدام بــه دســت بگیرند. 

ــط  ــی، رواب ــتقال، همدل ــکوفایی، اس ــود، خودش ــه خ ــرام ب ــود، احت ــراز وج اب
ــاف  ــت ســنجی، انعط ــاله، واقعی ــری، حــل مس ــردی، مســئولیت پذی ــن ف بی
ــادکامی.  ــبینی و ش ــش، خوش ــرل تکان ــی، کنت ــار روان ــل فش ــری، تحم پذی
ــده و در  ــه ش ــا ترجم ــان دنی ــه 2۵ زب ــه ب ــی ک ــوش هیجان ــاب ه در کت
ــوش  ــارت ه ــار مه ــری چه ــر برادب ــد ، دکت ــروش میرس ــه ف ــور ب 1۵0  کش
ــت  ــش و تقوی ــرای افزای ــی را ب ــپس روش های ــح داده و س ــی را توضی هیجان
آنهــا معرفــی میکنــد کــه در اینجــا بطــور خاصــه بــه آنهــا اشــاره مــی شــود.

شکل 1( کتاب هوش هیجانی

اولیــن مهــارت خودآگاهــی اســت کــه توانایــی شــناخت هیجان هــا و 
ــر  ــر آن ب ــی اث ــور بررس ــود و همینط ــی خ ــای درون ــرک ه ــات و مح احساس
ــم کار  ــده بخواهی ــات پیچی ــه روی احساس ــل از اینک ــد. قب ــی باش ــران م دیگ
ــن  ــم. بنابرای ــایی کنی ــا را شناس ــدا آنه ــم و مب ــا را درک کنی ــد آنه ــم بای کنی
ــپری  ــن  س ــش و مدیتیش ــی را در آرام ــداوم زمان ــور م ــه بط ــت ک الزم اس
کــرده و بــدون آنکــه بــه احساســات خــود برچســب خــوب و بــد بزنیــم آنهــا را 
شناســایی و محــرک هــای آنهــا را درک کنیــم. هنگامیکــه ما احساســاتی مانند 
خســتگی ، گیجــی و یــا انتظــار را کوچــک شــمرده و یــا انــکار میکنیــم، خــود 
را از امــکان بهــره گیــری از ایــن احساســات بــرای انجــام کاری ســازنده محــروم 
میکنیــم. بدتــر اینکــه انــکار احساســات نــه تنهــا کمکــی بــه برطــرف شــدن 
آنهــا نمیکنــد بلکــه باعــث مــی شــود در مواقعــی کــه انتظــار نداریــم نیــز ایــن 
احساســات خــود را بــروز دهنــد. بنابرایــن بــه جــای اینکــه از احساســات دوری 
کنیــم هــدف مــا بایــد ایــن باشــد کــه بــه ســمت احساســات حرکــت کــرده، 
وارد آنهــا شــده و ســپس از آنهــا عبــور کنیــم. همینطــور اشــتباهات احساســی  
ــد متفــاوت انجــام دهیــم. ــه مــا مــی گوینــد کــه چــه کاری را بای  در واقــع ب

ــر  ــی ب ــتفاده از آگاه ــی اس ــه توانای ــت ک ــی اس ــارت خودمدیریت ــن مه دومی
ــا  ــازنده ب ــار س ــت رفت ــات و هدای ــت هیجان ــرای مدیری ــی ب ــات درون احساس
ــر شــرایط ســخت مــی باشــد. هنگامیکــه مــا از احساســات  دیگــران و در براب
خــود درک خوبــی داشــته باشــیم مــی توانیــم روش مناســبی بــرای هدایــت 

مطابق پژوهش های 
انجام شده بهره هوشی 
به تنهایی نمی تواند 

ضامن موفقیت یک فرد 
در زندگی و محیط کار 

باشد. 

آنهــا انتخــاب کــرده و قــدرت الزم را بــرای کنتــرل شــرایط ســخت و بــه دســت 
گرفــن ابتــکار عمــل بــرای دســتیابی بــه اهــداف در خــود ایجــاد کنیــم. ایــن 
کار بســادگی بــا چنــد نفــس عمیــق در هنگام بــروز احساســات شــدید میتواند 
آغــاز شــود. همینطــور روش شــمردن از عــدد یــک تــا ده بهمــراه نفــس عمیق 
بــرای ایجــاد آرامــش و تمرکــز در هــر شــرایطی بســیار موثــر اســت. در بیشــتر 
ــک مشــتری  ــا ی ــد ســروکار داشــتن ب ــاده مانن ــا افت ــوارد ســاده و پیــش پ م
ناراضــی و یــا توقــف در ازدحــام ترافیــک، مدیریــت و کنترل احساســات دشــوار 
بــه نظــر نمــی رســد. امــا ایــن مدیریــت هنگامــی مثمــر ثمــر مــی باشــد کــه 
ــاه مــدت خــود را بصــورت  ــات و خواســته هــای ســریع و کوت ــم تمای بتوانی
موقــت متوقــف کنیــم تــا بتوانیــم اهــداف بــزرگ و اساســی را دنبــال کنیــم.

ــی  ــه توانای ــت ک ــی اس ــاع آگاه ــا اجتم ــی ی ــارت دیگرآگاه ــومین مه س
تشــخیص و درک درســت هیجانــات و احساســات دیگــران و مبــدا و پیامدهــای 
آن احساســات مــی باشــد. ایــن بــدان معناســت کــه مــا قــادر خواهیــم بــود 
کــه طــرز فکــر و عواطــف دیگــران را درک کنیــم حتــی بــدون اینکــه همــان 
عواطــف را در خــود احســاس کنیــم. دیگــر آگاهــی بــه مــا کمــک میکنــد کــه 
تمرکــز خــود را حفــظ کنیــم و اطاعــات حساســی را بــه دســت بیاوریــم. ایــن 
امــر مســتلزم آن اســت کــه از گفتگــوی یکطرفــه و قضــاوت عجوالنــه در مــورد 
نظــرات و رفتــار دیگــران پرهیــز و همینطور از پاســخگویی و واکنــش فوری نیز 
خــودداری نماییــم. مــا مــی توانیــم مهــارت هــای همدلی خــود را با شــنونده ی 
خــوب بــودن تقویــت کنیــم همینطــور میتوانیم کــه دیگــران را به جــای اینکه 
در چارچــوب منافــع خــود ببینیــم در شــرایط خــاص خودشــان درک کنیــم.  
زبــان بــدن کــه شــامل مجموعــه ای از حــاالت بــدن، عائــم چهــره، حــرکات و 
لحــن گفتــار مــی شــود، بــدون پــرده پوشــی میتوانــد احســاس یــا نظــر واقعی 
افــراد را بیــان کنــد. همینطــور مــی توانیــم اطاعات بســیار زیــاد و ارزشــمندی 
ــم. ــت بیاوری ــه دس ــود ب ــم خ ــس شش ــط ح ــران توس ــات دیگ را از احساس

ــتفاده از  ــی اس ــه توانای ــران اســت ک ــا دیگ ــت رابطــه ب ــارت مدیری ــن مه چهارمی
ــرای  ــه احساســات دیگــران ب ــه احساســات شــخصی  و نســبت ب آگاهــی نســبت ب
ــص و  ــتلزم تخص ــر مس ــن ام ــد. ای ــی باش ــق م ــات موف ــت ارتباط ــاد و مدیری ایج
ــرای یافتــن ســایق و  ــط و ایجــاد شــبکه ی ارتباطــی ب ــت رواب خبرگــی در مدیری
ــا آنهــا  ــا افــراد مختلفــی اســت کــه ب عایــق مشــترک و حتــی برقــراری ارتبــاط ب
نقطــه نظــرات مشــترک نداریــم. واقعیــت ایــن اســت کــه هرنــوع رابطــه ایــی حتــی 
ــه نظــر مــی رســند، نیازمنــد صــرف زمــان و  روابطــی کــه عــادی و بــی دردســر ب
تــاش و همینطــور دانــش عملــی بــرای بهبــود آن مــی باشــد و ایــن دانــش عملــی 
همــان هــوش هیجانــی مــی باشــد. اگــر بخواهیــم ارتبــاط قــوی و رو بــه گسترشــی 
را در طــول زمــان ایجــاد کنیــم کــه در آن خواســته هــای مــا و دیگــران تامیــن شــود 
بایــد مهــارت هــای میــان فــردی خــود را تقویــت کــرده و ضمــن کنجــکاو و گشــاده 
رو بــودن، روش ارتباطــی خــود را نیــز بهبــود ببخشــیم.  اعتمــاد شــاید مهمتریــن و 
چالــش برانگیــز عامــل در مدیریــت ارتباطــات ما باشــد که ممکــن اســت در چندثانیه 
خطشــه دار شــده و از بیــن بــرود امــا بــرای ایجــاد آن زمــان بســیار زیادی الزم اســت. 
در پایــان شــاید بتــوان تجلــی هــوش هیجانــی را در قاعــده طایــی روابــط انســانی 
ــار  ــا دیگــران رفت ــه ای ب ــه گون ــد ب ــده شــخص بای ــن قاع ــق ای ــرد. مطاب خاصــه ک
ــد. و  ــار کنن ــه رفت ــا او آن گون ــران در شــرایط مشــابه ب ــه دوســت دارد دیگ ــد ک کن
ایــن امــر مســتلزم خودآگاهــی ، خــود مدیریتــی ، دیگــر آگاهــی و نهایتــا مدیریــت 
ــکل های  ــه ش ــان ب ــف جه ــای مختل ــده در فرهنگ ه ــن قاع ــد. ای ــی باش ــط م رواب
ــد و  ــورد تایی ــی م ــب اخاق ــان الهــی و مکات ــی ادی ــان شــده و در تمام ــف بی مختل
توصیــه قــرار گرفتــه و ایــن امــر نشــان دهنده آن اســت کــه ایــن قاعــده بــه  طــور 
ــود دارد. ــر وج ــی بش ــول اخاق ــام اص ــان و نظ ــت انس ــی در طبیع ــری و ذات فط
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رنــج توســعه و اقــدام بــه صــادر نمــودن کاال یــا خدمــات، خــود حکایتــی مبســوط 
و ســفری پــر از فــراز و فــرود اســت. از پیچیدگــی قوانیــن مقصــد و مبــداء تــا داشــتن 
ســرمایه انســانی دلســوز، همــراه، یکــدل -کــه ایــن روزهــا بــا ورود نســل جدیــد تــازه 
ــا تاســیس اســتارت آپ  ــرای خــود ی ــی، کار کــردن ب ــه کارآفرین وارد کــه خــود دای
ــی  ــی ســخت یافتن ــا و واقعیت ــه افســانه ای زیب ــک آن را ب ــر ی ــد- ه ــازده دارن زود ب
ــه  ــب دارای مجموع ــور اغل ــد مح ــادی تولی ــای اقتص ــت. بنگاه ه ــرده اس ــدل ک ب
فرایندهــای تکــراری همچــون چرخــه تولیــد هســتند و وقتــی نــام پــروژه بــرای آنهــا 
آورده می شــود، یــا اساســا آنقــدر نســبت بــه نــگاه پــروژه ای دور هســتند کــه هرگــز 
ــا  ــا حتــی اگــر هــم لفــظ پــروژه و ی ــره نمی بیننــد ی کسب و کارشــان را در ایــن دای
مدیریــت کــردن یــک پــروژه را بــر زبــان  آورنــد، در ذهن همکارانشــان نگاهی یکســان 
و تعریفــی یکتــا متبــادر نمی شــود. بــا تجربــه شــخصی یــا ناظــر یــا شــنونده رنجوری 
از دوفهمــی همکارانــی کــه در جلســات اداری و یــا گفتگوهــای دو نفرشــان، صحبــت 
از پــروژه می کننــد و هــر یــک ماهیتــی متفــاوت در ذهــن داشــتند کــه فرســنگ ها 
بــا نیــت و بــاور دیگــری فاصلــه داشــته اســت. گاه هــم آنقــدر خوشــبخت بودنــد کــه 
ــد  ــب یــک برنامــه زمان بنــدی دســت گرفته ان ــرگ مســتندی در قال الاقــل چنــد ب
کــه وقتــی نیــک در احــوال آن می نگــری چنــد خطــی بــه جــز برنامــه »زبان بنــدی« 

ــی.  نمی بین
ایــکاش حتــی مدیــران کســب و کارهــای تولیــد محــور افــزون بــر تمــام دانــش 
ــا  ــی خــود، اندکــی خــود و همکارانشــان را ب ســنتی و مهارت هــای فــردی مثال زدن
دنیــای حرفــه ای و نویــن مدیریــت پــروژه آشــنا می ســاختند تــا رنــج توســعه و برنامه 
ــواری  ــار دی ــرون از چه ــه دشــواری های ب ــا محــدود ب صــادرات سازمانشــان را صرف
اختیــاری خــود منتقــل می کردنــد و الاقــل در درون ســازمان از عقل افــزار و زبانــی 
اســتفاده می شــد کــه همــه در آن هــم فهــم بودنــد. در گــپ و گفت هــای دوســتانه، 
اینطــور می بینــم کــه هــر کــدام داد از رنــگ ســفید می زننــد ولــی رنــدی نیســت 
کــه بیابــد کــه منظــور فالنــی ســفید صدفی ســت و دیگــری ســفید روغنــی! شــکلی 

درد آشــنا بــرای همــه مــا توصیفــی از ایــن حکایــت دارد )شــکل1(.

شکل1: دو فهمی افراد از یک واقعیت

در ایــن نوشــتار بــر آنــم تــا اندکــی در مــورد ویژگی هــای یــک پــروژه توضیــح دهم 
ــی می باشــد.  ــه چــه عرصه های ــن ب ــروژه، پرداخت ــک پ ــدن ی ــه ای دی ــم حرف و بگوی
ســپس اگــر کســی یــک مدیــر پــروژه حرفــه ای اســت، بایــد دارای چــه ویژگی هــای

باشــد؟ شــاید ایــن چنــد خــط کمکــی باشــد در راســتای آنکــه 
یــا  توســعه ای  پروژه هــای  تعریــف  در  کــه  بیابنــد  رویکــری  مدیــران 
صادراتــی الاقــل دارای هم فهمــی بــا همــکاران خــود باشــند و رنــج 
 ایــن ســفر را بــه تعامــل بــا بیــرون از سازمان شــان منتقــل کننــد. 
در ایــن نوشــتار بــر آنــم تــا اندکــی در مــورد ویژگی هــای یــک پــروژه توضیــح 
دهــم و بگویــم حرفــه ای دیــدن یــک پــروژه، پرداختــن بــه چــه عرصه هایــی 
می باشــد. ســپس اگــر کســی یــک مدیــر پــروژه حرفــه ای اســت، بایــد دارای 
چــه ویژگی هــای باشــد؟ شــاید ایــن چنــد خــط کمکــی باشــد در راســتای 
ــا  ــعه ای ی ــای توس ــف پروژه ه ــه در تعری ــد ک ــری بیابن ــران رویک ــه مدی آنک
صادراتــی الاقــل دارای هم فهمــی بــا همــکاران خــود باشــند و رنــج ایــن ســفر 

ــا بیــرون از سازمان شــان منتقــل کننــد. را بــه تعامــل ب
پروژه و مدیریت حرفه ای آن چیست؟

ــا  ــده  و ی ــروژه دی ــا کنــون از پ ــی ت ــارق از همــه آنچــه از روزگاران تحصیل ف
ــه کرده ایــم، تعریــف کالســیک »پــروژه« در ایــن چنــد کلمــه خالصــه  تجرب
می شــود: فعالیتــی اســت موقــت بــرای نائــل آمــدن بــه محصــول، نتیجــه یــا 
خدماتــی یکتــا . همــه ســفری درد آشــنا و شــیرینی بــی بدیلــی کــه بــه هنگام 
ــم  ــازار کرده ای ــه ب ــا روان ــا دیگــر رقب ــت ب ــرای رقاب ــد ب ــی جدی تولیــد محصول
ــازاری نداشــته را در کشــوری دیگــر بــرای خــود گشــوده ایــم را تجربــه  یــا ب
داشــتیم. از زمــان تصمیــم و اثبــات ممکــن بــودن  آن تــا زمانــی کــه آن اتفــاق 
حــادث شــود، مدیــران ســازمان بــا یــک پــروژه تمــام عیــار روبــرو هســتند کــه 
یقینــا ماهیــت موقتــی بــودن دارد. یعنــی مثــال می خواهنــد محصــول جدیــد 
را بــرای بــازار شــب عیــد روانــه کننــد یــا موجبــات معرفــی و حضــور بــا ثبــات 
ــی  ــا معرف ــالن رســته از کااله ــا نمایشــگاه ف خــود را در کشــوری مصــادف ب
کننــد. پــس ایــن کار یــک خــواب پریشــان شــب به عنــوان فــرا رســیدن موعد 

مربوطــه دارد؛ یعنــی موقــت اســت. 
از ســویی دیگــر یکتاســت چــرا کــه ســاخت ایــن محصــول در بخــش تحقیق 
ــن آن کشــور  ــد و قوانی ــا قواع ــازار ب ــالن ب ــه ف ــا ورود ب ــه ی ــعه کارخان و توس
ــت. در  ــد داش ــرکت خواه ــین در آن ش ــارب پیش ــر تج ــا دیگ ــی ب تفاوت های
معرفــی کاالی جدیــد بــرای شــب عیــد، شــما بــا محصولــی یکتــا در آن پــروژه 
مواجــه هســتید و بــرای ورود بــه بــازار فــالن کشــور، شــما بــا نتیجــه ای یکتــا 
در پــروژه توســعه ای روبــرو هســتید. ناگفتــه پیداســت کــه در عرصــه تولیــد، 
ــی  ــداری، بازاریاب ــر و نگه ــد، تعمی ــش تولی ــی همچــون: توســعه، افزای مقاطع
ــد کــه اگــر نیــک در آن بنگــری کامــال  در بازارهــای نداشــته،... پیــش می آی
تعاریــف یــک پــروژه را در نســوج خــود دارد. شــاید ایــن مطلــب بــرای برخــی 
خواننــدگان، واضــح باشــد ولــی گرفتــاری آنجاســت کــه رویکرد نویــن مدیریت 
ــتی  ــه درس ــد ب ــته باش ــه داش ــش دغدغ ــد برای ــر آن بای ــه مدی ــروژه و آنچ پ
ــزار و  ــارت، اب ــش، مه ــری دان ــی بکار گی ــروژه یعن ــود.مدیریت پ ــده نمی ش دی
تکنیک هــا کــه پــروژه را بــه اهدافــش برســاند. بخشــی از دانــش مدیر، داشــتن 
اشــراف بــر حوزه هایــی اســت کــه ذیــال و تحــت ده عنــوان بیــان شــده اســت. 
کســب مهــارت در گــذر ایــام اســت و یــک شــبه محــال و ابــزار و تکنیــک غالبا 

خریدنــی و بــرای هــر صنعــت تنــوع مختلفــی دارد.  
حــوزه هایــی کــه بــرای مدیریــت یــک پــروژه وجــود دارد دارای عرصه هــای 
ــوده کــه بیــش و کــم اغلــب گرفتــاری در انجــام مثال هــای فــوق  مختلــف ب
ــر  ــر بیانگ ــت زی ــت. فهرس ــوزه از آنهاس ــد ح ــا چن ــک ی ــن ی ــده گرفت نادی

ســرفصل های اصلــی ایــن حوزه هــا می باشــد:

ــه  1( مدیریــت دامنــه کار )Scope Management(: یعنــی بدانیــم کــه ب
چــه نتیجــه ای یــا محصولــی بایــد برســیم تــا تیــم پــروژه و خصوصــا مدیــر 
پــروژه، هــر رســیدنی را تمــام شــدن کار تلقــی نکننــد. از ســوی دیگــر بدانیــم 
کــه بــرای نائــل شــدن بــه نتیجــه، چــه کارهایــی، کار ماســت  و چــه کارهایــی 

کار مــا )بــه نیابــت از ســازمان( نیســت . 
2( مدیریــت زمــان )Time Management(: بــه معنــای زمان بنــدی کالن 
و تفصیلــی بســته هــای کاری و فعالیت هــای مختلــف در بخش هــای مختلــف 
اســت تــا عــالوه بــر آنکــه الیه هــای مدیریــت ارشــد همچــون: هیــات مدیــره، 
مدیرعامــل، معاونــان ســازمان یــک افــق و زبــان مشــترک زمانــی )البتــه کالن( 
داشــته باشــند در الیه هــای پایین تــر بــا برنامه هــای تفصیلی تــر در حــد مــاه و 
هفتــه و روز بــرای تیــم تقریبــی از کارهــای پیش رو داشــته باشــند. بــا مدیریت 
ــی  زمــان گاهــی مــی شــود تصمیمــات و محــدوده هــای دیکتــه شــده زمان

غیرمنطقــی را بــا دالیــل مســتند و مســتندل ناشــدنی و غیــر واقعــی خوانــد.
ــای  ــان معن ــه زم ــرل در عرص ــزی و کنت ــوم برنامه ری ــر مفه ــوی دیگ  از س
درســت تری بیابــد. اینکــه صرفــا »پــروژه دیــر شــده«، گفتــاری ســنتی، خلــع 
مســئولیت از یکــی و انداختــن حلقــه اتهــام و گنــاه بــر گــردن دیگــری و محــو 

کــردن چرایــی تاخیــر خواهــد بــود.
3( مدیریــت هزینــه )Cost Management(: بــه معنــای مدیریــت بودجــه 
پــروژه و پایــش و کنتــرل هزینه هــای آن اســت. همــه مدیــران آشــنا هســتند 
ــل  ــای تحلی ــه معن ــا ب ــن هزینه ه ــذ و تخمی ــر روی کاغ ــزی ب ــه بودجه ری ک
اســتاتیکی بودجــه معادلــه ای اغلــب حل شدنی ســت. ولــی مدیــران پــروژه بــا 
ــور از هزینه هــای  ــرای عب ــب نقدینگــی ب ــی مواجــه می شــوند کــه طل اتفاقات
ــه ای  ــان بگون ــل پروژه ش ــای داخ ــوب قرارداده ــد. گاه چارچ ــروژه می نماین پ
ــا(، پیــش  ــک )قرارداده ــر ی ــدای ه ــه در ابت ــم می شــود ک ــا تنظی ــل ی تحمی
ــد.  ــروژه درخواســت می کن ــام ســنگین از ســرمایه گذار پ ــا ارق پرداخت هــای ب
یعنــی هــر چنــد پــروژه همچنــان در بودجــه مصــوب و پیش بینــی شــده قــرار 
ــی  ــا جملگ ــد. اینه ــره می افت ــه مخاط ــروژه ب ــی پ ــان نقدینگ ــی جری دارد، ول
دل مشــغولی هایی از ایــن حــوزه بــرای مدیریــت پــروژه اســت. فرازهــای دیگــر 
بحــث شــاخص های عملکــرد مالــی پــروژه و تخمیــن بودجــه مــورد نیــاز تــا 
انتهــای کار مــی باشــد. بدیــن ترتیــب گــران شــدن پــروژه یــا مدیریــت خــوب 

ــد.   ــی دیگــر می یاب ــی آن معنای مال

4( مدیریــت کیفیــت )Quality Management(: ایــن روزها موفقیت مدیر 
یــک پــروژه در عرصــه کیفیــت، محدود بــه کیفیت دســتاورد نهایی آن نیســت! 
اینکــه چقــدر محصــول یــا نتیجــه بــا کیفیتــی عرضــه شــده، تنهــا بخشــی از 
کیفیــت پــروژه را پوشــش می دهــد. بخــش دیگــر، کیفیــت حاکــم بــر مدیریت 
یــک پــروژه اســت. اینکــه چقــدر بــه برنامــه زمان بنــدی متعهــد بــوده، چقــدر 
پــروژه در بودجــه مصــوب خــود انجــام شــده و جریــان نقدینگــی یکنواخــت 
ــه ســرمایه گذار منتقــل کــرد، چقــدر تنــش رفتــاری  ــل پیش بینــی را ب و قاب
و انســانی در پــروژه وجــود داشــته و ... همگــی از مصادیــق کیفیــت مدیریــت 

پــروژه اســت. مدیــر پــروژه بــه همــراه تیــم خــود، مســئول محقــق کــردن، کیفیــت 
ــزی شــده آنهاســت.  برنامه ری

5( مدیریــت منابــع )Resource Management(: منابــع پــروژه را شــامل: 
ســرمایه های انســانی پــروژه )کارشناســان، متخصصــان ویــژه، کارگران(، ماشــین آالت 
مــورد نیــاز پــروژه و مــواد اولیــه مصرفــی آن نــام آورد. نــا گفتــه پیداســت کــه دغدغه 
صاحبــان ســازمان های تولیــد محــور آن اســت کــه مدیــران پــروژه اینگونــه تصــور 
نداشــته باشــند کــه تمــام منابــع ســازمان بایســتی بســیج و در اختیــار دائــم آنهــا 
باشــند، چــه ایــن منابــع محــدود، موقتــا و بــه امانــت در اختیــار آنهاســت.) یعنــی در 
اســتفاده از آنهــا رســم امانــت داری را بــه جــا آورده و بهینــه اســتفاده نمایــد.( مدیــران 
پــروژه الاقــل بایــد برنامــه ای تخمینــی داشــته باشــند کــه چــه زمانــی بــه ایــن منابع 
احتیــاج دارنــد تــا ســازمان بتوانــد در کار روزانــه تولیــد خــود بــا وقفــه یــا مشــکل 

مواجــه نشــود.
ــات  ــوه اطالع ــات )Communication Management(: انب ــت ارتباط 6( مدیری
پــروژه و مبــادی ورودی و خروجــی آنهــا از مهمتریــن حوزه هایــی اســت کــه معمــوال 
برنامه ریــزی، هدایــت و کنتــرل آن مقفــول می مانــد. پرداختــن و سرســامان درســت 
انبــوه مکاتبــات، ایمیل هــا، جلســات و صورتجلســه های آنهــا، عکس هــا، مســتندات 
فنــی )نقشــه های فنــی، مشــخصات فنــی،  نتایــج آزمون هــای میدانــی ...( و تبــادل 
ــوع  ــه رج ــی آورد ک ــم م ــه ای را فراه ــازمان، مجموع ــارج از س ــا خ ــل و ب آن در داخ
آتــی بــه آن گاه غیرممکــن می شــود. ماجــرا زمانــی حیاتــی و حســاس می شــود کــه 
ســازمان بــرای پاســخ دادن بــه درخواســت های اضافــه کاری یــا مطالبــات خــارج از 
ــه درســت و  ــدارک مثبت ــد م ــکاران خــود عاجــز می شــود و نمی توان ــرارداد پیمان ق
قانونــی تســلیم کنــد هــر چنــد می دانــد کــه مســتند مــورد نظــرش روزگاری وجــود 

داشــته اســت.
 7( مدیریــت ریســک )Risk Management(: ظریفــی می گفــت اگــر روزگاری تــا 
شــب بــا ریســکی مواجــه نباشــم، یقیــن دارم کــه زنــده نیســتم و یــا اوقــات در خواب 
می گذرانــم. مدیریــت ریســک در پــروژه بــدان معناســت کــه آســتانه قابــل تحمــل 
ســازمان خــود را بــرای ریســک های منفــی بدانیــم و بــا تیــم پــروژه خــود مخاطــرات 
پــروژه خــود را پیش بینــی کنیــم، تبعــات آنهــا را تحلیــل و بــرای زمــان وقوع شــان 
الاقــل فکــری بیاندیشــیم؛ هــر چنــد اگــر در آن روز راه حــل مــا کارا نباشــد. البتــه 
ــا آنقــدر دور از ذهــن اســت کــه  ــا نمی شــود مخاطــره را پیش بینــی کــرد و ی لزوم
اگــر یکــی از افــراد تیــم ریســکی را بیــان کنــد، از ســوی جمــع مایــه مثــال می شــود. 
ــی  ــروژه، اپیدم ــته کســی در فهرســت ریســک های پ ــال گذش ــد س در نظــر بگیری
ــود؟!  ــی ب ــازمان چــه م ــران س ــش مدی ــرد! واکن ــان می ک ــی و بی ــا را پیش بین کرون
مــا ریســک های بیــرون ســازمان را نمی توانیــم کنتــرل کنیــم و فقــط قادریــم بــرای 
ــروز( واکنشــی مناســب برنامه ریــزی کنیــم. ایــن حــوزه بســیار  آنهــا )در صــورت ب
مفصــل و گســترده بــوده و در قالــب پاراگرافــی توضیحــی بــه همیــن انــدازه بســنده 
ــه  ــم ک ــی دیده ای ــات منف ــا تبع ــک ب ــب و کار ریس ــدر در کس ــاید آنق ــم. ش می کن
بــاور نداریــم ریســک مثبــت هــم داریــم و در صــورت وجــود چنیــن ریســکی همگــی 

نهایــت تــالش خــود را بــکار می بندیــم کــه واقــع شــود.
8( مدیریــت تــدارکات )Procurement Management(: تقریبــا تمــام مدیــران 
پــروژه بــرای پیشــبرد پــروژه خــود از کاال یــا خدمــات افــراد حقیقی/حقوقــی بیــرون 
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از سازمانشــان اســتفاده می کننــد. برنامه ریــزی بــرای اینکــه چــه چیــزی را یــا چــه 
کاری )خدماتــی( را، چــه زمانــی، از کــدام واجدیــن شــرایط، بــه چــه مقــدار، بــا چــه 
شــرایطی ابتیــاع کنیــم و تشــریفات خریــد آن و تحصیــل تعهــد و تعامــل بــا وی را 
چــه کســی در ســازمان مان بایــد انجــام دهــد جملگــی در حــوزه مدیریــت تــدارکات 

قــرار دارد. 
9( مدیریــت ذی نفعان/ذی ربطــان )Stakeholder Management(: از مهمتریــن 
ــه  ــا چگون ــم ت ــروژه ازدواج دیده ای ــک پ ــاید در ی ــروژه اســت. ش ــک پ ــای ی بخش ه
عــروس و دامــاد هــر یــک برای شــناخت اعضــای خانــواده دیگری، میــزان اثرگــذاری، 
ــگام مواجــه  ــا هن ــد ت ــاش می کنن ــی ایشــان ت ــات درون ــق، منوی خواســت ها، عای
بــا وی بهتریــن ممکــن باشــند. ایــن تجلــی عینــی مدیریــت ذی نفعــان اســت. البتــه 
کلمــه »ذی نفــع« فقــط معــادل فارســی کلمــه stakeholder اســت. ولــی نــه بــدان 
ــط را  ــه ذی رب ــده شــخصا کلم ــرد. نگارن ــی می ب ــروژه نفع ــا از پ ــه وی لزوم ــا ک معن
ترجیــح و پیشــنهاد می دهــد. اساســا همــه هــدف ایــن حــوزه آن اســت کــه اشــخاص 
حقیقــی/ حقوقــی کــه از پــروژه تاثیــر می گیرنــد یــا روی پــروژه تاثیــر می گذارنــد را 
ببینیــم، خواستهایشــان را بشناســیم و در چرخــه عمــر پروژهــاز ابتــدا تــا انتهــا رصــد 

و در حــد بضاعت مــان مدیریــت کنیــم.

10( مدیریــت یکپارچگــی )Integration Management(: هیــچ مدیــری نیســت 
کــه بــه هریــک از حوزه هــای بــاال تنهــا و مجــرد فکــر، اقــدام و آنهــا را پیگیــری کنــد. 
هــر اتفاقــی در پــروژه مثــل »درخواســت کاری اضافــه » همــه مــوارد را در بــر دارد و 
بایســتی بــرای هــر تصمیمــی جمیــع جوانــب را بســنجند و بر مبنــای آن عمــل کند. 
حــوزه یکپارچگــی، شــامل مجموعــه فرایندهایی ســت کــه مدیــر پــروژه را قــادر بــه 

انجــام ایــن نــگاه و بینــش جامــع می کنــد.
ایــن اســت نــگاه مــدرن و نویــن بــه دانــش مدیریــت یک پــروژه. شــاید بــرای برخی 
ــان  ــا در سازمان ش ــه اساس ــد ک ــک باش ــره ای نزدی ــنا و خاط ــدگان، دردی آش خوانن
ــدی  ــه توانمن ــا مجموع ــه اینه ــت ک ــروژه اس ــر پ ــی مدی ــه کس ــت چ ــوم نیس معل
ــرای مدیریــت کــردن محســوب شــود. غیبتــی و زمزمــه ای پنهــان در اغلــب  وی ب
ــروژه نیســت  ــر پ ســازمان ها گــرد زبان هــا می چرخــد کــه اینجــا هیــچ کــس مدی
ــا صاحــب شــرکت.  از مدیرعامــل و مالــک هــم کــه می پرســی  مگــر مدیرعامــل ی
ــوق  ــای ف ــدن حوزه ه ــود و ندی ــه در نب ــه ریش ــد ک ــل می کن ــی از دردی نق می بین
ــن  ــش اش ای ــه و بین ــا تجرب ــاید ب ــا ش ــدان می شــود ت ــای می ــرد تنه دارد. خــود م

ــد. ــت کن ــد مدیری ــا را بتوان حوزه ه
مدیر پروژه حرفه ای کیست؟

در یــک تعریــف کاســیک از مدیــر پــروژه حرفــه ای کــه عمومیــت نســبتا زیــادی 
ــه:  ــردی می شناســد ک ــم دارد، وی را ف ه

دانش نسبتا قابل قبولی در مدیریت حوزه های باال و ظرافت های آن داشته باشد. 	
شناخت مناسب از صنعت و حوزه ای را که پروژه اش بدان مربوط می شود دارا باشد. 	
شرایط محیطی پروژه شامل: جغرافیا و اقلیم محل، شرایط اجتماعی، سیاسی و  	

اقتصادی حاکم بر پروژه اش را بشناسد.
ــه  	 ــود و جنب ــوط می ش ــروژه اش مرب ــه پ ــه ای ب ــه بگون ــی ک ــای مختلف از حوزه ه

ــانی،  ــرمایه های انس ــت س ــون: مدیری ــواردی همچ ــد. م ــدازه ای بدان ــی دارد ان عموم
ــد. ــات، ... را بشناس ــن آوری اطاع ــنادی، ف ــارات اس ــک داری، اعتب بان

از دانــش مرتبــط بــا مهارت هــای فــردی یــک مدیــر پــروژه مطلــع باشــد. مــواردی  	

همچــون: مهارت هــای ارتباطــی، تــوان رهبــری، رفــع تعــارض، تیم ســازی، ... 
ــد  ــد نمی آی ــراد پدی ــزد اف  ناگفتــه پیداســت کــه همــه اینهــا یــک شــبه ن
چــه می توانــد برنامــه توســعه مدیــران ســازمان باشــد. مدیرانــی کــه احتمــال 
مانایی شــان در ســازمان بیشــتر باشــد و ســرمایه گذاری بــرای آنهــا، بــه منزلــه 
توانمنــد ســاختن ســازمان بــوده و یقینــا هزینــه تلقــی نمی شــود.  امیــدوارم 
ــوده باشــد و  ــول و روان ب ــی مقب ــده گرام ــه از ســوی شــما خوانن ــن مقدم ای
چنانچــه اقبالــی در زمینــه توســعه دانــش افــراد در ایــن حــوزه بــرای جامعــه 
هــدف ایــن نشــریه وجــود دارد، مــا را مطلــع کنیــد تــا ادامــه مباحــث را بــا 
ــت  ــات مدیری ــده ادبی ــی و پیچی ــاده و دور از واژگان تخصص ــیار س ــی بس زبان

پــروژه پــی گیریــم.

 مهتاب تیموری
 مترجم و کارشناس تولید محتوا

پیش بینی اتفاقات مهم جهانی در سال 2022

The Economist | January 1st 2022 * منبع :

ــی  ــی مهندس ــه کارشناس ــش آموخت ــش دان ــار( صفاکی ــا )کامی * غامرض
ــد  ــناس ارش ــتی وکارش ــهید بهش ــگاه ش ــک دانش ــش الکترونی ــا گرای ــرق ب ب
ــخنرانی  ــاوره و س ــس، مش ــابقه تدری ــال س ــش از 20 س ــا بی ــک ب الکترونی
ــره و  ــات مدی ــو هی ــون عض ــم اکن ــت. وی ه ــروژه اس ــت پ ــه مدیری در زمین
رئیــس گــروه مدیــران پــروژه جــوان در انجمــن بیــن المللــی مدیریــت پــروژه 
)IPMA( عضــو شــورای عالــی انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران و عضــو هیــات 
ــت. ــروژه )PEB( اس ــت پ ــی در مدیری ــی تعال ــتاندارد بین الملل ــده اس نگارن
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تقویم نمایشگاه های تجاری

 دومین نشست تجاری B2B ایران و عراق

موسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا با نظارت 
اتاق مشترک بازرگانی  ایران و عراق در نظر 
دارند دومین نشست تجاری B2B  ایران و 
عراق را با اعزام یک هیئت تجاری از ایران 
به اربیل عراق و با حضور حدود ۵۰ شرکت 

تولیدی و بازرگانی ایران و ۱۰۰ تاجر تراز اول 
اقلیم کردستان عراق، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دی 

ماه ۱۴۰۰ در اربیل برگزار نمایند.

تاریخ اعزام هیات تجاری سه شنبه ۲۸ دی 
ماه و تاریخ بازگشت جمعه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ 

می باشد.

اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
در صورت داشتن عضویت معتبر از یارانه ۲۵۰ 
دالری برای اسپانسری، ۱۵۰ دالری در ثبت 

نام سطح یک و ۱۰۰دالری در ثبت نام سطح 
 دو برخوردار می گردند.

آخرین مهلت ثبت نام ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ 
بوده و به دلیل لزوم هماهنگی و ارسال لیست 

به وزارت امور خارجه، شرکت هواپیمایی و 
مرز زمینی، مهلت ثبت نام غیر قابل تمدید 

می باشد.

 برگزاری نمایشگاه بین المللی در نجف

طبق نامه شماره ۳۰۵۶۱/۴۳۰ سازمان 
توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی ایران 
در عراق در نامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰/۳۰  از 

برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و 
سرمایه گذاری بین المللی در شهر نجف خبر 

 داد.

این نمایشگاه از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ بهمن 
ماه ۱۴۰۰ )۱۶-۱۸ فوریه ۲۰۲۲( با همکاری 
شرکت ایرانی حقیقت مهر رایا برگزار خواهد 

 شد.

عالقه مندان برای حضور در این نمایشگاه 
می توانند از طریق راه های ارتباطی زیر با 

مجری نمایشگاه در ارتباط باشند.
تلفن : ۰۰۹۶۴۷۷۰۰۰۵۵۱۵۰

baghdad@tpo.ir : ایمیل

برگزاری نمایشگاه گلفود دبی در مرکز 
 تجارت جهانی دبی

نمایشگاه گلفود دبی )Gulfood( بزرگترین 
نمایشگاه صنایع غذایی خاورمیانه است که 

در مرکز تجارت جهانی دبی در کشور امارات 
از تاریخ ۲۴ لغایت  ۲۸ بهمن ۱۴۰۰برگزار 

 می گردد.

به همین منظور دفتر توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان 

توسعه تجارت ایران با همکاری شرکت 
راهیان سفیر پارس گیتی در نظر دارد هیات 
تجاری، بررسی بازار و بازاریابی را به این 

 نمایشگاه اعزام نماید.

همچنین طبق هماهنگی های به عمل آمده 
با سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت 

شهرک های صنعتی ایران متقاضیان شرکت 
در این نمایشگاه، پس از تامین مشوق های 
صادراتی مشمول دریافت مبلغ ۱۲ میلیون 

تومان یارانه از طرف سازمان توسعه و 
تجارت ایران و تا ۸۰ درصد از طرف شرکت 
شهرک های صنعتی ایران بر اساس شیوه نامه 

 پرداخت می گردد.

عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام با شماره تلفن های ۰۹۱۲۲۷۶۰۴۷۱ و 
۷۱۷۷۴-۰۲۱ داخلی ۸۰۴ و یا از طریق سایت 
www.safirgiti.com نسبت به ثبت نام اقدام 

نمایند.
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How to Boost Emotional Intelligence 
   Amirhossein Roshanzamir
PHD Candidate in Managment

Numerous studies and anecdotes show that traditional measurements of general intelligence (IQ) fail to take 
into account that people’s ability to make sound life decisions and their success and achievements do not  
exclusively depend on how well they can process data. For these reasons, psychologists introduced and  
developed the concept of emotional intelligence (EQ) in the 1980s and 1990s to measure people’s capacity 
to handle their emotions and personal relationships. 

Emotional intelligence (EI) or emotional quotient 
(EQ) is defined as the capability of individuals to recog-
nize their own emotions and those of others, use emo-
tional information to guide thinking and behavior, and 
 manage and adjust emotions to adapt to environments 
or achieve one's goal(s). There is a favorite quote by  
Aristotle's about controlling emotions “Anybody 
can become angry - that is easy, but to be angry with 
the right person and to the right degree and at the 
right time and for the right purpose, and in the right  
way - that is not within everybody's power and is not easy” 
Being intelligent is a must in the world of  
business, but the interpersonal smarts referred to as  
"emotional competencies" count even more. That is why  
companies that train managers in "emotional  
competencies" reap concrete business benefits:  
increased sales, more seamless teamwork, and constant 
improvement based on analysis and feedback. 

Daniel Goleman, a leader in this field, has identified 
that successful managers and leaders possess a high 
percentage of emotional intelligence. By successful we 
mean those who have; Achieved better financial results, 
Developed more effective and supportive organisation-
al climates or culture and Achieved higher productivity 
gains with their workforce. Goleman’s (1998) findings 
also indicated that Emotional Intelligence contributes 
80 to 90% of the competencies that distinguish out-
standing leaders from average leaders.

While IQ scores remain largely stable over a person’s 
lifetime, it is argued that everyone can boost their 
emotional intelligence. Mayer and Salovey (1997) for 
the first time conceptualized the Four-Branch of EI 
including perceiving emotions, facilitating thought 
by using emotions, understanding emotions and  
managing emotions in oneself and others. Each branch  
represents a group of skills that proceeds  
developmentally from basic tasks to more  
challenging ones. The idea of EI further de-

veloped into a methodology   by   Travis    
Bradberry   who  is   the   award-winning co-author of the  
bestselling book, Emotional Intelligence 2.0, 
and the co-founder of TalentSmart, the world’s  
leading provider of emotional intelligence tests and  
training, serving more than 75% of Fortune 500 
companies. In his book, he explains the four skills 
of Emotional Intelligence including Self Awareness,  
Self-Management, Self Awareness,  Self-Manage-
ment, Social Awareness and Relationship Manage-
ment in every detail and also describes what would 
it take to boost that Emotional Intelligence.

Figure 1. Emotional Intelligence Book

Self Awareness is our ability to recognize and  
understand our moods and emotions and drives as 
well as their effects on others. Before working on 
complicated emotions, we must know what they 
are and also their origin. Therefore, we need to  
regularly spend time in silence or meditation to 
know our emotions without labeling them as good 
or bad and learn what triggers them. When we  
ignore or minimize boredom, confusion, or  
anticipation, we miss the opportunity to do  
something productive with that feeling. Even 
worse, ignoring our feelings does not make them 
go away; it just helps them to surface again when 
we least expect them. Rather than avoiding a feel-
ing, our goal should be to move toward the emo-

Figure 2. Emotional Intelligence Matrix

Social Awareness is our ability to accurately pick 
up on emotions in other people and understand 
the source and implications of those emotions. 
This often means perceiving what other people are 
thinking and feeling, even if we do not feel the same 
way. Social awareness ensures you stay focused 
and absorb critical information. This requires to 
stop the monologue that may be running through 
our minds, stop anticipating the point the other  
person is about to make, and stop thinking ahead to 
what we are going to say next. We can increase our  
empathy skills by becoming a good listener and 
understanding other people on their own terms  
instead of using them for our benefit. We can pick 
up on body language, facial expressions, postures, 
tone of voice, and even tap into our sixth sense to 
receive the vast and valuable amount of information 
into our brain. 

Relationship management is our ability to use 
our awareness of our own emotions and those of  
others to build and manage interactions  
successfully. It requires proficiency in managing  
relationships and building networks to find  
common ground and create rapport with many  
different people, even those we are not fond of. 
The truth is, all relationships, even the normal and 
 trivial ones that seem effortless, takes time, effort, 
and know-how to develop, and the know-how is emo-
tional intelligence. If we want a relationship that has 
staying power and grows over time, and in which 
our needs and that of others are satisfied, we must  
improve our interpersonal skills by being open and  
curious and enhancing our communication style. 
Trust is something that takes time to build, can be lost 
in seconds, and maybe our most important and most  
challenging objective in managing our relationships.

All in all, we might recap the manifestation of  
emotional intelligence in the Golden Ruel. This is 
the principle of treating others as oneself would 
wish to be treated by them. That is why it requires  

REFERENCES: 
• T. Bradberry (2009), Emotional Intelligence 2.0, Tal-
entSmart. Kindle Edition.
• J.D. Mayer, & P. Salovey (1993), The intelligence of  
emotional intelligence Intelligence, 17(4), 433–442. 
• J.D. Mayer, & P. Salovey (1997), What is emotional 
 intelligence?Emotional development and emotional 
 intelligence: Educational implications, 3–34.

tion, into it, and eventually through it. Also, our 
emotional “mistakes.” simply tell us what we should 
be doing differently.
Self-Management is our ability to use our  
awareness of our emotions to manage and  
direct our behavior positively towards people and  
difficult situations. When we understand our 
own emotions, we can choose the way to drive to 
them, have the power to take control of difficult  
situations, and take the initiative needed to achieve 
our goals. It simply starts by taking a deep breath 
and keeping ourselves in check when emotions 
come on strong. Counting to 10 is an even more 
effective way of bringing a soothing sense of  
relaxation and focusing in the present moment. 
More often than not it is easy to manage and control 
trivial and momentary issues such as dealing with 
an angry customer or keeping calm in a traffic jam. 
But real results come from putting our quick and 
short needs on hold and continually manage our 
tendencies to pursue larger, more important goals. 

self-awareness, self-management, social awareness, 
and relationship management.The Golden Rule 
can be considered the ethic of reciprocity in many   
cultures  and  is highly recommended by all religions 
and schools of thought. This is arguably an essential  
basis to prove that the golden rule is a fundamental 
moral principle and is embedded in human nature. 
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Kirkuk is a historic city and the capital of Kirkuk Prov-
ince, located 250 km north of Baghdad. The history 
of Kirkuk goes back to 160 BC. The province covers 
an area of about 9,679 square kilometers which re-
flects 2.2% of the total area of Iraq.  In addition to its 
natural resources, Kirkuk province is famous for its 
abundant mineral resources. Oil is the main source of 
economic activities in Kirkuk province, where 40% of 
Iraqi oil exports come from this province. In addition 
to oil, natural gas fields and sulfur mines are abundant 
in this province. Kirkuk is one of the richest cities in 
Iraq. The borders of Kirkuk province changed in 1976 
when four districts were added to the provinces of 
Sulaymaniyah, Diyala and Salah al-Din. With these 
four regions in Kirkuk province, the Kurds formed a 
definite majority, and also the “Zab” region was inte-
brated to this province by the Arab population from 
Mosul province. The demographic of Kirkuk consists 
of almost equal people of Kurds, Turkmen and Arabs. 
Advantages of Kirkuk as an export destination
 1. Kirkuk province is considered as one of the most 
important provinces in Iraq. The oil resources in this 
province contributed to its strategic position and im-
portance.
2. Kirkuk province is close to the Kurdistan region 
and on the other hand is far from the capital and other 
southern provinces. Therefore, it can be considered as 
an independent target market for Iranian companies.
3. Kirkuk is one of the most important transit routes for 
goods from the northern borders of Iran and through 
the Kurdistan region to other Iraqi cities.
4. The existence of an oil refinery in this city has made 
the people of this region have a lot of financial resourc-
es and therefore is a huge market for Iranian goods.
5. Considering the population of one million and 350 
thousand people of Kirkuk city plus 3 million people 
living in Kirkuk province and the surrounding areas, 
the market is big enough for Iranian goods.
6. Thirty-five percent of Kirkuk’s population is Turk-
men, who are generally based in Kirkuk and speak en-
tirely Turkish, and this is a good opportunity for the 
Iranian-speaking Azeri business to communicate di-
rectly with them.

Most items exported item to Iraq
Important items exported to Iraq include food, 
medicine, health supplies, medical equipment, 
plastics, industrial goods, iron and clinker, petro-
leum products, household appliances, building 
materials and equipment, ceramic tiles, stone, ma-
chinery, and industrial equipment. The exports of 
the Islamic Republic of Iran exceeded 7 billion dol-
lars in 2020.
Holding a special exhibition of the Islamic  
Republic of Iran in Kirkuk province
Kirkuk is in a unique position on Iraqi soil.  
Proximity to the provinces of Salah al-Din, Mosul, 
Sulaymaniyah and Erbil, as well as proximity to 
the provinces of Diyala and Anbar, can pave trade 
routes with facilitate business with those provinces 
through Kirkuk.
Therefore, the first exclusive exhibition of the  
Islamic Republic of Iran will be held in Kirkuk 
province of Iraq on March 8-12, 2022.
Because Kirkuk province is in the transit route of 
Iranian exports to Iraqi cities, it is important as 
a target market with a population of nearly three 
million people. Accordingly, one of the major 
plan and goals of this exhibition is to invite trade  
delegations from the provinces of Mosul, Salah  
al-Din and Diyala.
Also, for the first time, B2B meetings will be held 
in one of the halls of Kirkuk simultaneously during 
the exhibition, and Iranian companies will be 
linked to the businessmen of Kirkuk province for 
negotiations and concluding contracts.
Therefore, the dedicated Kirkuk meeting for the 
promoting economic and industrial coopera-
tion between the Islamic Republic of Iran and the  
Republic of Iraq, was held on December 7, 2021 at 
the Iranian Chamber of Commerce.
Challenges to Iran-Iraq trade were discussed at 
the Kirkuk Business Board meeting, and members 
share the emerging opportunities in Kirkuk and 
the possibilities to enter other Iraqi provinces.
At the beginning of the meeting, Jahanbakhsh 
Sanjabi, secretary of the Iran-Iraq Joint Chamber 

of Commerce, highlighted the vital role of Kirkuk 
province in Iraq: »Kirkuk is at the heart of the Iraqi 
economy and 40% of Iraq’s oil exports are initi-
ated from this province. The province has seven  
important oil fields. Moreover, its most import-
ant industries are energy, mining, agriculture and  
leather production «
Sanjabi said: “Considering the economic  
potentials of this province, we hope that the  
agreement between the officials of the both gov-
ernments will ease trade between two countries to  
increase annual Iran-Iraq trade up to $20.billion. 
Yahya Al-Ishaq, head of the Iran-Iraq Joint Cham-
ber of Commerce, also said: “This is a huge  
opportunity for Iran, Iraq and the Kurdistan  
Region, since Kirkuk is known as the heart of the 
Iraqi economy. In terms of geographical location, 
this province can pave the way for facilitating trade 
with several provinces in Iraq as well as Syria, and 
this is of great importance. “
Sabahuddin Mohammad Saleh Al-Salehi, President 
of the Kirkuk Chamber of Commerce, said: “Ira-
nian investors and economic activists should not 
forget Kirkuk; We are ready to help and facilitate  
investment conditions. The Kirkuk Chamber 
of Commerce is ready for this cooperation and  
support. “
He continued: “We expect a real and operation-
al partnership between Iran and Kirkuk, and this 
is very important for the economies of the two  
countries.”
Continuing the meeting, Mohammad Reza Kar-
basi, Vice President for International Affairs of 
the Iran Chamber of Commerce and Industry,  
highlighted the importance of trade with Iraq and 
the problems that exist in this direction: “Iraq is one 
of Iran’s five main trading partners and Iran and 
Iraq are good partners. On the other hand, the two  
countries have a high capacity and potential for coop-
eration, and the economies of the two countries are  
complementary. “
Karbasi continued: “The two sides should work 
to diversify bilateral relations and create a stable  
relationship, and move from commodity trade to 
production and long-term investment.”
He continued: “There are obstacles and problems 
in this direction; The banking and financial sys-

tem, the application of heterogeneous tariffs at the 
border, the issuance of multiple sections, the non-is-
suance of long-term visas for Iranian businessmen and  
economic players, and the non-payment of  
engineers’ claims have created problems. Removing these  
obstacles is is the most important demands of the  
Iranian private sector. “
He described the exchange of trade delegations and 
the holding of specialized exhibitions as ways to help  
economic players get to know each other.
Following the meeting, Suleiman Ibrahim Yousef,  
president of the Kirkuk Economic Activists Union, also 
invited Iranian businessmen and economic activists to 
make joint investments in Kirkuk province.
Mehdi Shoushtari, Iran’s Consul General in  
Sulaimaniyah, indicated the economic opportunities 
between Iran and Iraq: “Although we did not have  
direct trade relations with Kirkuk and problems 
such as the presence of ISIS were an obstacle in this  
direction, relative stability has been created in this  
region and we can use the opportunities of this  
province.”
Bapiri, head of the Iraqi Kurdistan Region Working 
Group at the Iran-Iraq Joint Chamber of Commerce, 
said: “Guarantees for investment should be taken  
seriously by economic players.  Of course, this is  
accepted by the guarantee fund, but there are serious 
banking obstacles in this direction. Meetings should be 
held in this area and economic players should be more 
careful in arranging contracts and other issues. “
He continued: “The next issue is the settlement of trade 
disputes, which the joint chamber of Iran and Iraq  
provides the necessary support. The suggestions have 
been made to the Iraqi side and we are waiting for the 
result.”

Kirkuk; Pristine Export Destination for Iran
Leila Alibeigi 
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فراخوان درج آگهی در فصلنامه »دنیای صادرات»

پایان در  دارد  نظر  در  مهندسی  خدمات  و  معدنی  صنعتی،  صادرکنندگان   انجمن 
زبان سه  به  را  صادرات”  “دنیای  فصلنامه  سیزدهم  شماره  سال جاری،   زمستان 
رپرتاژ دریافت  برای  را  خود  کامل  آمادگی  لذا  نماید،  منتشر  عربی  و  فارسی   انگلیسی، 
می دارد.د اعالم  شرکت ها  خدمات  سایر  و  صادرات  تولیدات،  آگهی های    آگهی، 
 عالقمندان جهت بهره مندی از این فرصت می توانند در روزهای زوج از ساعت 10 الی 15 از
طریق شماره  88832523-021 با خانم تیموری مسئول امور آگهی ها تماس حاصل فرمایند.و
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