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برای  اخير  سال  بيست 
بيشتر،  تجارت  دنيا 
بيشتر  اقتصادی  رشد 
و جهانی شدن بيشتری 
تاریخی  دوره  هر  از 
داشته  همراه  به  دیگر 

است. مفسران معدودی بودند كه تا همين اواخر عقيده 

عصر جدید تجارت در راه است

صنایع پتروشيمی ایران 
برنامه ریزی های  طبق 
داشت  نظر  در  قبلی 
یکپارچگی  حفظ  با 
حداقل  صنعت  این 

اجرای  راستای  در  را  خصوصی  مالکيت  80درصد 
سياست های اصل44 در این شركت اجرا نموده و در 
پایان سال 1393 به رقم حدود 20ميليارد دالر ارزش 

محصوالت قابل فروش دست پيدا كند. 
صفحه 8

چشم انداز صنایع پتروشیمی در افق ایران ۱۴۰۰

از  بسياری  امروزه 
به  جهان  كشورهای 
تکافوی  عدم  واسطه 
برای  داخلی  منابع 
تمایل  سرمایه گذاری، 
جذب  به  شدیدی 

سرمایه های خارجی پيدا كرده اند. 
صفحه 14

سرمایه گذاری خارجی؛ اصول، شرایط و وضعیت 
در ایران

از  یکی  تورم  نرخ 
شاخص های  مهم ترین 
كالن  اقتصاد  عملکرد 
برای  هم  كه  است 
برای  هم  و  دولتمردان 
دارای  مردم  آحاد 

اهميت بسزایی است.
صفحه 26

راهبرد درمان درد مزمن تورم
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زيرساخت

گردشگری

اینجا آستاراست

بين الملل

بازار  اقتصادي، قيمت ها در  بر اساس یك اصل مسلم 
به صورت یك نظام اطالع رساني كارآمد عمل مي كنند 
و با عملکرد خود هماهنگي و سازگاري بين تصميمات 

فردي را در سطح كل جامعه فراهم مي آورند.
صفحه 40

درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز

تحليل خبر اقتصادی

و  تجارت  افزایش چشمگيری در  باشند چنين  داشته 
استانداردهای زندگی در زمانی چنين اندک امکان پذیر 

باشد.
صفحه 38

منطقه  وجود  ـ  كرج 
پيام  اقتصادی  ویژه 
مركز  مجاورت  در 
و  مسایل  زباله  دفن 
وجود  به  را  مشکالتی 

به  مدیریت شهری  ویژه  نگاه  نيازمند  كه  است  آورده 
آن است. 

صفحه 42

زباله هایی که برای منطقه ویژه اقتصادی پیام 
ناامنی می آفرینند

از آنجایی كه حمل ونقل 
كاال، به وسيله كاميون 
روش  یك  عنوان  به 
مقبول  حمل ونقل 
كليه  در  فراگير  و 

افزایش  می گردد؛  استفاده  كاال  جابه جایی  فرآیندهای 
و  تکنيك ها  از  استفاده  ضرورت  و  كاال  مبادالت 
كاميون ها در جاده های كشور  تردد  روش های كنترل 

امری اجتناب ناپذیر می باشد.
صفحه 46

مانیتورینگ عملیات بندری در فرآیند ورود و 
خروج کامیون ها

اسالمی  شورای  مجلس 
علنی  جلسه  در 
مورخ  یکشنبه  روز 
با   ،1388/1/23
منطقه   23 تأسيس 

ویژه اقتصادی جدید از جمله »منطقه ویژه اقتصادي 
نمين« در استان اردبيل موافقت كرد.

صفحه 50

منطقه ویژه اقتصادي آستارا؛ از رؤیا تا واقعیت

بندری  شهری  آستارا 
در ساحل غربی دریای 
شمالی ترین  در  و  خزر 
و  گيالن  استان  نقطه 
مرزی  نقطه  آخرین 

به  از شرق  آستارا  است.  آذربایجان  و جمهوری  ایران 
دریای خزر، از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان، 
از غرب به استان اردبيل و از جنوب به شهرستان تالش  

استان گيالن محدود شده است. 
صفحه 54

یکی از شركت های صيد 
محدوده  در  كه  ماهی 
كار  به  گلستان  استان 
است،  مشغول  صيد 
بارها شاهد آن بوده كه 

تورهای صيادی اش پاره شده و بدون صيد از آب باال 
آمده است.

صفحه 58

خزر دریایی از رازهای بی پاسخ

ضرب المثل  یك 
توریستی می گوید: برای 
 20 تمدن  از  آگاهی 
ساله چين شهر شنزن، 
آن  ساله   150 تمدن 

كشور شهر شانگهای، تمدن 500 ساله اش شهر پکن و 
تمدن 5 هزار ساله اش شهر ژیان را باید دید.

صفحه 62

شنزن، محور اقتصادی و گردشگری 

وضعيت  آلمان  اقتصاد 
در  مناسبی  بسيار 
برتر  كشورهای  بين 
از بحران  بعد  اقتصادی 
این  اما  دارد   2008

شود:  ناشی  می تواند  عواملی  چه  از  سریع  بهبودی 
شوک عرضه و تقاضای پول، بهبود بخش خصوصی و 
افزایش بهره وری، پایين بودن ميزان بدهی دولت و یا 

تقاضای صادراتی؟
صفحه 66

چرا اقتصاد آلمان سریع بهبود یافت؟

 ،2010 سال  در 
رهایی  از  نشانه هایی 
تدریجی از بحران مالی 
بزرگ در اقتصاد جهان 
آشکار شد، اما در اروپا، 
ایرلند  و  یونان  بحران 
سقوط  خطر  زنگ 

ارزش یورو را به صدا درآورد. آغاز دومين بحران مواد 
غذایی، نگرانی دیگر جهان اقتصاد بود.

صفحه 69

فراز و نشیب های اقتصاد جهان در سال 2۰۱۰ 

كه  ماه هایي  در 
دالیل  به  گذشت 
آثار  جمله  از  مختلف 
تحریم  جهاني،  بحران 
كشورهاي غربي و نبود 
جهاني  بازار  در  ثبات 
روزهاي  ما  صنعتگران 
سر  پشت  را  سختي 
از  بسياري  و  گذاشتند 

واحدهاي توليدي با ركود مواجه شدند.
صفحه 41

جایگاه صنعت در تحوالت اخیر و برنامه هاي آتي

تفکرات  چه  اگر 
تغيير  براي  دستوري 
مردود  ارز  قيمت 
كه  آنجا  از  اما  است، 
تفکرات،  این  بيان  در 
ارز  نرخ  اصالح  شيوه 
بررسي  نيست،  معلوم 
بر  اثرگذاري  روش هاي 

نرخ ارز، روشنگر و راهگشا خواهد بود.
صفحه 53

نحوه اثرگذاري بر نرخ ارز
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 دور گردان   گر دو روزي بر مراد ما نرفت
           دائمًا يكسان نباشد حال دوران غم مخور

تحوالت توسعه و رشد اقتصادي در دنيا و علي الخصوص 
است  خيره كننده  چنان  توسعه  درحال  كشورهاي  در 
كه اگر سرعت انجام اصالحات در دیگر كشورهاي در 
حال رشد متأثر از برنامه هاي اشتباه و نسنجيده قدری 
و  توسعه  سطح  به  یافتن  دست  فرصت  نيابد،  كاهش 
رفاه اجتماعي متناسب با دیگر كشورها، نه تنها ميسر 
نخواهد شد كه پاسخگویي به نسل هاي آینده و تاریخ، 

چيزی جز لعن و نفرین نخواهد بود.
توسعه  و  رشد  در  مؤثر  عوامل  از  یکي  علي االصول 
جوامع بخصوص در كشورهاي جهان سوم و یا در حال 
توسعه عالوه بر منابع انساني، منابع مالي مي باشد به 
طوری كه عدم دسترسی به منابع مالی كافی موجبات 
كندي توسعه را پدید مي آورد. نگاهي به كندي توسعه 
آفریقایي  كشورهاي  از  بسياري  و  پاكستان  هند،  در 
صرفنظر از این كه حتماً در پاره اي از این كشورها تورم 

مدير مسئول

باقیات و صالحات حاصل از 
درآمدهای ارزی
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جمعيت هم مؤثر بوده است، كمبود منابع مالي است.
اخير  دهه های  در  ایران  چرا  كه  است  این  سؤال 
نتوانسته است همگام با كشورهایي كه به سرعت رشد 
براي  رفاه خوب  اقتصادي مناسب و سطح  به  و  كرده 
كمبود  آیا  كند؟  حركت  رسيده اند،  خود  شهروندان 
منابع مالي عامل این عدم موفقيت بوده است؟ به طور 
طبيعي اگر فرض بر این باشد كه توان نيروي انساني 
قابل  و  توسعه كافي  و  تکنولوژي جهت رشد  و سطح 
دسترس بوده، تنها عامل براي جلوگيری از تسریع در 
رشد اقتصادي كمبود منابع مالي خواهد بود. نگاهي به 
عملکرد كشورهاي توسعه یافته اي مانند تركيه، مالزي، 
امارات متحده عربي، كره جنوبي، هند و . . . كه حداقل 
سازمان هاي  گزارش هاي  اساس  بر   1360 سال  تا 
بين المللي از نظر GNI ،GNP، رفاه عمومي، اميد به 
زندگي و . . . از كشور جمهوري اسالمي ایران پایين تر 
بوده اند، نشان مي دهدكه در دهه هاي اخير كه كمتر از 
20 سال مي باشد رشد اقتصادی این كشورها در مقایسه 
با كشور جمهوری اسالمی ایران چنان خيره كننده بوده 
كه لزوم بررسی و نقد جدی عملکرد جمهوري اسالمي 

در حال حاضر بيش از پيش آشکار می گردد.
تحميل  دچار  اسالمي  جمهوري  كه  این  از  صرفنظر 
و  آمریکا  تحریم هاي  و  ساله   8 ویران كننده  جنگ 
از  یکي  قطعاً  كه  است  شده  ملل  سازمان  نيز  اخيراً 
را  توسعه  و  رشد  كندي  و  عقب ماندگي  جدي  دالیل 
پدیدآورده است، نگاهي به درآمدهاي ارزي كشور كه 
عمدتاً متأثر از ثروت خدادادي و فروش نفت و گاز از 
سال 38 تا 88 )بر اساس جدول( بوده و تقریباً در هر 
برنامه توسعه، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، 
آیندگان  براي  براي سرمایه گذاري  دولت ها  اختيار  در 
كشور و بالطبع رشد و توسعه اقتصاد و سطح زندگي 
مردم بوده است، نشانگر آن است كه منابع مالی كشور 

ایران حجم قابل توجهي بوده است.
قبل از انقالب تقریباً تا سال 1357 در كشور ایران چهار 
برنامه توسعه پنج ساله به اجرا درآمد. درآمدهاي ارزی 
این چهار برنامه عبارت بودند از: برنامه اول )سال هاي 
41-38( 2/7 ميليارد دالر، برنامه دوم )سال هاي46-
42( 6/8 ميليارد دالر، برنامه سوم )سال هاي47-51( 
16/9 ميليارد دالر و برنامه چهارم )سال هاي52-56( 
96/9 ميليارد دالر. جمعاً این چهار برنامه توسعه 123 
ساليانه  متوسط  كه  داشته  ارزی  درآمد  دالر  ميليارد 
فعاليت هاي  مطالعه  با  می شود.  دالر  ميليارد   6/1 آن 
عملکرد  و  شده  انجام  سرمایه گذاري هاي  و  عمراني 
دولت ها در طول سال هاي 1357-1338 )حدوداً 20 
سال( و منابع مالي در اختيارشان چنان بوده است كه 
نيازي به نقد ندارد زیرا كه در طول دهه هاي گذشته 

مرتباً و دقيقاً بررسي شده است و نارضایتي در عملکرد 
یکي از عوامل منجر به انقالب اسالمي ایران در سال 

1357 شده است.
مي بایستي  انقالب  از  بعد  عملکرد  به  نگاهي  با  حال 
متناسباً  بتوانيم  تا  پذیرد  صورت  الزم  ارزیابي هاي 
صورت  در  تا  نمایيم  درخواست  را  الزم  تصميمات 
اول  تا  از سال 57  پذیرد.  اصالحات الزم صورت  نياز 
یعني سال 1368  اسالمي  نظام جمهوري  اول  برنامه 
انقالب و جنگ تحميلي )حدوداً 13  به دليل ماهيت 
 146 حدوداً  مشکالت،  و  شرایط  به  توجه  با  و  سال( 
ميليارد دالر یعني متوسط ساليانه حدوداً 11 ميليارد 
به  توجه  با  كه  است  داشته  وجود  نفتي  درآمد  دالر 
عملکردها  تحميلي،  جنگ  و  مذكور  سال هاي  شرایط 
و سرمایه گذاري های انجام شده به عيان توسط مردم 
ساله  پنج  برنامه  اولين  در  متعاقباً  است.  شده  دیده 
یعني  دالر  ميليارد   77/2 جمعاً   )68-72 )سال های 
ساليانه 15/4 ميليارد دالر و در برنامه دوم )سال های 
78-73( جمعاً 76/8 ميليارد دالر معادل ساليانه 15/3 

ميليارد دالر، در برنامه سوم )سال های 83-79( جمعاً 
130/2 ميليارد دالر معادل متوسط ساليانه 26 ميليارد 
جمعاً   )88 تا   84 )سال های  چهارم  برنامه  در  و  دالر 
346 ميليارد دالر معادل متوسط ساليانه 69 ميليارد 

دالر درآمد ارزی برای دولت وجود داشته است.
بيانگر آن است كه حجم درآمدهاي دولت در  آمارها 
سال هاي گذشته و علي الخصوص در دولت نهم و دهم 
نجومی بوده است و به خوبي نشان دهنده وجود منابع 

فراوان مالي براي سرمایه گذاران می باشد.
این است كه چه پروژه بزرگ ملي مشابه  حال سؤال 
مجموعه عسلویه كه در دولت هاي برنامه دوم و سوم 
بعد از انقالب در كشور اجرا شده است و یا پروژه هاي 
و  تحميلي  جنگ  اداره  و  سدسازي  و  عمراني  فراوان 
بازسازي صنایع و . . . كه در دوره هاي بعد از جنگ و 
برنامه اول اجرا شده است در دولت هاي نهم و دهم در 
دست اجرا و یا اجرا شده است؟ چه یادگار قابل ارائه ای 
و  باقيات  نمود  اظهار  بتوان  آینده  در  كه  دارد  وجود 

صالحات بر روي سرزمين ایران مي باشد؟ 

درآمد ارزی سالبرنامهدوره
)ميليارد دالر(

متوسط ساليانه 
)ميليارد دالر(

قبل از انقالب

412/7-38برنامه اول

6/1
466/8-42برنامه دوم

5116/9-47برنامه سوم

5696/9-52برنامه چهارم

بعد از انقالب

-57-6814611

7277/215/4-68برنامه اول

7876/815/3-73برنامه دوم

83130/226-79برنامه سوم

8834669-84برنامه چهارم
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 صنايع پتروشيمی ايران طبق برنامه ريزی های قبلی در نظر داشت با حفظ يكپارچگی اين صنعت حداقل 
80درصد مالكيت خصوصی را در راستای اجرای سياست های اصل44 در اين شرکت اجرا نموده و در پايان سال 

1393 به رقم حدود 20ميليارد دالر ارزش محصوالت قابل فروش دست پيدا کند. 

طبق این برنامه ریزی ها پتروشيمی ایران این توانایی را 
به دست می آورد كه در توليد محصوالت پایه از جمله 
اتيلن، متانول و آروماتيك ها مقام اول منطقه خاورميانه 

را از آن خود كند.
در افق برنامه 20 ساله این شركت در پایان سال 1403 
توليد 126ميليون تن ساالنه محصوالت پتروشيمی و 
بود كه سهم  نهایی  ارزش محصوالت  52ميليون دالر 
ایران را در خاورميانه از 25درصد فعلی به 34درصد و 

در جهان از 0/9درصد به 6/3درصد می رساند.
گاز طبيعی به عنوان خوراک اصلی مورد نياز واحدهای 
پتروشيمی از روزانه حدود 30ميليون مترمکعب فعلی 
به حدود روزانه 212ميليون مترمکعب در پایان برنامه 
این  اصلی  دغدغه های  از  یکی  كه  می رسيد  20ساله 
بوده  توليد  باالی  حجم  آن  به  رسيدن  برای  صنعت 
در  اخيراً  نيز  پتروشيمی  مدیرعامل  زیرا  هست.  و 
24درصد  اكنون  »هم  بود  داشته  اظهار  گفت وگویی 
از ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمی كشور به دليل 

چشم انداز 
صنایع پتروشیمی 
در افق ایران ۱۴۰۰

عبدالرسول دشتی
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نبود خوراک كافی بالاستفاده مانده است كه الزم است 
است  موفقی  صنعت  ایران  پتروشيمی  شود.«  مرتفع 
خود  توليدی  واحدهای  ظرفيت  حاضر  حال  در  كه 
و طی سال  است  رسانده  تن  به ساالنه 48ميليون  را 
انواع محصوالت را توليد كرده  گذشته 34ميليون تن 
كه 19ميليون تن آن در قالب صادرات و 6ميليون تن 
در داخل كشور به فروش رسيده است و در حال حاضر 
به خود  را  از سهم صادرات غيرنفتی كشور  40درصد 

اختصاص داده است.
گسترش  مسير  در  پتروشيمی  صنایع  ملی  شركت 
بازارهای جهانی چيزی حدود 9درصد توليدات خود را 
به بازارهای چين، 10درصد به هند، 41درصد به خاور 
دور، 7درصد به شرق آسيا، 6درصد به اروپا، 24درصد 
به كشورهای خاورميانه و 3درصد به سایر نقاط جهان 

صادر می نماید.
ابالغ سياست های كلی اصل 44  از  این شركت پيش 
)از سال 74 تا 85( 23طرح پتروشيمی در قالب 5هزار 
و 584ميليون سهم به ارزش 12هزار و 171 ميليارد 
ابالغ  از  پس  و  كرده  واگذار  مردم  عموم  به  را  ریال 
سياست های كلی اصل 44 )از 86 تا 88( نيز 24طرح 
در قالب 17هزار و 637ميليون سهم به ارزش 42هزار 
عرضه  از جمله  مختلف  روش های  به  را  ریال  ميليارد 
سهام در بورس، رد دیون دولت و سهام عدالت واگذار 
كرده است. به طور مثال فقط »در سال 1388 مقدار 
واگذار  پتروشيمی  شركت های  سهام  از  3/85ميليارد 
ميليارد  هزار  بر  بالغ  آنها  اسمی  ارزش  كه  است  شده 

ریال برآورد می شود.«

جايگاه پتروشيمی در حمايت از 
صنايع داخلی و ايجاد فرصت های شغلی

از  یکی  هميشه  گذشته  سال های  طی  پتروشيمی 
مؤثرترین حاميان صنایع و توليدكنندگان داخلی بوده 
است. حمایت پتروشيمی از سازندگان داخلی از چند 
توان  افزایش  بررسی است. نخست  قابل  و  جنبه مهم 
و  كار  انجام  در  ایرانی  مشاور  و  مهندسی  شركت های 
پذیرش تعهدات بيشتر برای ساخت قطعات مورد نياز 
بوده است. نکته دیگر اعتماد پتروشيمی به سازندگان 
بسيار  تجهيزات  و  دستگاه ها  ساخت  برای  داخلی 
اجرای  دست  در  طرح های  نياز  مورد  كه  بوده  مهمی 
از خارج  تماماً  از آن  تا قبل  پتروشيمی قرار داشت و 
وارد كشور می شد. دستگاه هایی مانند مخازن كروی، 
برج های تقطير، سيستم های پيشرفته برق و ابزار دقيق 
تنها بخشی از این تجهيزات بود كه صنایع پتروشيمی 
علی رغم تمام كاستی ها و نگرانی های موجود در مورد 
به  را   توانایی سازندگان داخلی سفارش ساخت  عدم 

خبر مناطق

قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادی جديد با پيگيری و 
تالش مستمر در مجلس و شورای نگهبان به تصويب 
رسيده و مديران عامل اين مناطق بايد از اين امكان 

و ظرفيتی که شكل گرفته نهايت استفاده را ببرند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق تأكيد كرد: 
تمام بسترهای قانونی در مناطق ویژه اقتصادی كشور 
تفاوت  مشکالت،  به  واقع بينانه  نگاه  اما  است  فراهم 
اقتصادی  ویژه  مناطق  صحيح  عملکرد  و  مدیریت ها 

می تواند به رشد و تعالی هر منطقه ای كمك كند.
مدیران عامل  نشست  در  حسينی  سيدمحمودرضا 
امکان  گفت:  جدید  اقتصادی  ویژه  مناطق 
مناطق  و  است  فراهم  كشور  تمام  در  سرمایه گذاری 
در  مؤثری  و  پررنگ  نقش  می توانند  اقتصادی  ویژه 

پيشرفت اقتصادی ایفا  كنند.
وی افزود: قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با 
پيگيری و تالش مستمر در مجلس و شورای نگهبان 
به تصویب رسيده و مدیران عامل این مناطق باید از 
این امکان و ظرفيتی كه شکل گرفته نهایت استفاده 

را ببرند.
اقتصادی در  ویژه  مناطق  تعداد  به  اشاره  با  حسينی 
كشور گفت: تاكنون 39 منطقه ویژه اقتصادی جدید 
تا 59  تعداد  این  كه  دارند  در كشور حضور  قدیم  و 

تصویب قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید

منطقه هم باال خواهد رفت كه باید رقابت در راه جذب 
اگر یك سرمایه گذار  سرمایه گذار قوت بگيرد چرا كه 
از سرمایه گذاری در یك منطقه ویژه خاص به نتيجه 
نرسد؛ امکان تزریق سرمایه به یکی از مناطق دیگر در 
دارای مناطق  استان های همجوار كه  یا  استان  همان 

ویژه اقتصادی هستند، وجود دارد.
اقتصادی  به مدیران عامل مناطق ویژه  وی همچنين 
نمایندگان  نقش  و  حضور  از  كه  كرد  توصيه  جدید 
خود  متبوع  استان های  در  اسالمی  شورای  مجلس 
كمك بگيرند و به جای این كه منتظر بودجه و اعتبار 
باشند از ظرفيت ها و پتانسيل های منطقه سود ببرند 
و حتی زمينه های پيشرفت اقتصادی را در استانی كه 

در آن مشغول به فعاليت هستند، باال ببرند.
نقش  به  مناطق  امور  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
روند  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  امور  مركز 
گفت:  و  كرد  اشاره  جدید  ویژه  مناطق  شکل گيری 
می توانند  جدید  اقتصادی  ویژه  مناطق  عامل  مدیران 
معاونت های  و  مدیریت ها  تجارب  از  بهره گيری  با 
تعيين  كميسيون  حقوقی،  مدیریت  همچون  مركز 
مدیریت  و  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  افزوده،  ارزش 
خود  كاری  مشکالت  و  مسایل  بودجه  و  برنامه ریزی 

را پيگيری كنند. 
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انجام این حمایت ها نه تنها حجم بسيار زیادی فرصت 
از  بلکه  آمده،  وجود  به  كشور  داخل  در  كار  و  شغلی 
شده  جلوگيری  نيز  ارز  دالر  ميليون ها  ساالنه  خروج 

است.
دو  از  را  صنعت  این  توسعه  برنامه های  پتروشيمی 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی بندر امام و عسلویه 
طرح های  راه اندازی  با  تا  داد  گسترش  كشور  تمام  به 
به  كشور  استان های  اكثر  بتواند  پتروشيمی  جدید 
ویژه مناطق محروم را صاحب یك مجتمع پتروشيمی 
پایين دستی  صنایع  توسعه  و  رشد  زمينه ساز  نموده، 
پتروشيمی در اقصی نقاط كشور شود و بتواند حداكثر 
حال  در  مجتمع های  نياز  مورد  متخصص  بومی  افراد 
احداث در هر منطقه را در همان مراكز جذب نماید. 
این اقدام پتروشيمی كاری بزرگ و برنامه ای ملی در 
راستای رشد و توسعه هماهنگ سراسر كشور و افزایش 

اشتغال زایی در هر منطقه بوده، از مهاجرت های اجباری 
جوانان و متخصصان بومی مناطق برای یافتن كار در 

دیگر مناطق كشور به نحو مؤثری جلوگيری می كند.
قدرت برتر صنایع پتروشيمی ایران در توانایی و حجم 
و  توسعه  و  رشد  برای  دارد.  كه  است  توليدی  باالی 
مناسب ترین  پتروشيمی  شدن  جهانی  مسير  ادامه 
است. چندپاره كردن  راهکار حركت در همين جهت 
و  وحدانيت  كه  صورتی  به  آن  خصوصی سازی  یا 
یکپارچگی صنایع پتروشيمی به ویژه در بخش توليد، 
كند  مشکل  دچار  را  سرمایه گذاری  جذب  و  صادرات 
نه تنها مرهمی بر دردهای این صنعت نمی باشد بلکه 

باری بر دوش آن است.
در شرایط بحرانی، مدیران باید از این قابليت برخوردار 
باشندكه بتوانند محدوده وسيع تری را در هنگام تعيين 
استراتژی های بلندمدت برای سازمان طراحی نمایند. 

شركت های ایرانی داده و با حمایت از آنان و پذیرش 
مسئوليت تمامی مشکالت و كمبودها از جمله تأخير 
یا نقص كاركرد  زمانی در تکميل و راه اندازی طرح ها 
و  تخصصی  بخش  این  دستگاه ها  برخی  استاندارد 
قابليت رساند كه  از  به آن درجه  را  كارآفرین صنعت 
در بسياری از قراردادهای مهم بعدی به عنوان شریك 
پتروشيمی  پروژه های  اجرای  در  خارجی  شركت های 

حضور پيدا كنند.
مهندسی  توان  بخش  این  از  پتروشيمی  حمایت 
كشور را بسيار باال برد. به طوری كه توان شركت های 
و  تأسيسات  نصب  و  ساختمان  زمينه  در  مهندسی 
مهندسی تفصيلی به صددرصد رسيده و در بخش های 
الکترونيك  و  برق  دقيق،  ابزار  جمله  از  دیگری  مهم 
حجم زیادی از كارهای موجود توسط بخش خصوصی 
كشورمان انجام می شود. نکته مهم دیگر این است كه با 
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داشته  مسایل  این  از  كاملی  تحليل  بتوانند  باید  آنان 
باشند. كه:

این  در  خصوصی سازی  برای  تدوین شده  برنامه  آیا 
صنعت مناسب ترین راهکار می باشد؟

نبود  در صورت  آنان  مدیریت  تحت  توليدی  مجموعه 
برنامه ای  چه  توليدی  ظرفيت های  مازاد  برای  تقاضا 

خواهد داشت؟
ادامه  به  قادر  فعلی  وضعيت  در  توليد  زنجيره  آیا 
سودآوری و رقابت با سایر شركت های رقيب می باشد؟

نيازهای  جایگزین،  انسانی  نيروی  جدید،  مهارت های 
آتی و نوآوری های ضروری كدامند؟

و  زیست  محيط  با  سازگار  توليد  از  برخورداری  برای 
باید  را  راهکارهایی  آالینده ها چه  انتشار  از  جلوگيری 
زیست  مشکالت  و  مسایل  پيامدهای  از  تا  كرد  اتخاذ 

محيطی در امان باشيم؟
جهت گيری آینده توليد در راستای صنایع پایين دستی 

باشد یا باالدستی؟
سهم عواملی مانند قيمت خوراک، جذب سرمایه گذار، 
و  گمرک  ماليات،  بيمه،  مانند  هزینه هایی  افزایش 
منازعات سياسی ميان دولت ها در توليد و قيمت نهایی 

محصوالت چگونه خواهد بود؟
تجارت  عرصه  در  حضور  با  ارتباط  در  جدید  الزامات 
لزوم  فروش،  یکسان  سياست های  مانند  جهانی 
برخورداری از استانداردهای زیست محيطی و مدیریت 

كيفيت كدامند؟
برای حضور هر چه قوی تر در بازارهای جهانی آیا ادامه 
توسعه صادرات مؤثرتر است یا این كه ضمن مشاركت 
واحدهای  احداث  به  اقدام  هدف،  اصلی  بازارهای  با 
این  از  و  نموده  كشور  آن  در  نهایی  محصوالت  توليد 
آن  در  توليدی  محصول  نمودن  بومی  ضمن  طریق 
كشورها از معافيت های مالياتی خاص آن كشورها نيز 

برخوردار شد.
برای  منسجم  و  شده  تدوین  برنامه های  داشتن 
كه  سازمان هایی  مسایل،  این  با  آگاهانه  رویارویی 
بحران  مقابل هرگونه  در  دارند  را  داعيه جهانی شدن 
این  اما  می سازد.  آسيب ناپذیر  پيش بينی نشده ای 
حيات  ادامه  برای  راهکار  و  سياست  مناسب ترین  كه 
حال  در  ایران  پتروشيمی  توسعه  و  رشد  و  اقتصادی 
حاضر كدام است؟ نکته مهمی است كه مدیران فعلی 
اتخاذ كرده  را در مورد آن  نهایی  این صنعت تصميم 
و ميزان كارآمدی و درستی آن در آینده و در تعامل 
مشخص  داشت،  خواهيم  خود  رقبای  با  كه  رقابتی  و 

خواهد شد. 

منبع: روزنامه کيهان

خبر مناطق

سرمايه گذاری  و  بازاريابی  مناطق،  امور  مديرکل 
سازمان بنادر و دريانوردی از اجرای شيوه های نوين و 

مدون جذب سرمايه گذار در بنادر کشور خبر داد.
و  آزاد  مناطق  امور  مركز  عمومی  روابط  گزارش  به 
بنادر  سازمان  گفت:  آبایی  اقتصادی، حميدرضا  ویژه 
روند  كشور  بنادر  متولی  عنوان  به  دریانوردی  و 
را  بندری  ویژه  فعاليت های سرمایه گذاری در مناطق 
به  را  مناطق  این  در  دیدگاه های حمایتی  و  پيگيری 

سمت دیدگاه های اقتصادی سوق داده است. 
این  تابع  بندری  ویژه  مناطق  به  آبایی  حميدرضا 
سازمان اشاره كرد و گفت: مناطق ویژه بندری شهيد 
اقتصادی  ویژه  مناطق  از  بوشهر  و  اميرآباد  رجایی، 
فعال در سازمان بنادر و دریانوردی هستند و به تازگی 
قانون ایجاد دو منطقه بندر امام خمينی و نوشهر نيز 

ابالغ گردیده است. 
وی روند فعاليت های اقتصادی و بندری در این مناطق 
را مطلوب ارزیابی كرد و افزود: در بندر شهيد رجایی 
فعاليت های  اميرآباد  بندر  در  لجستيکی،  خدمات 
توليدی همچون كارخانه های فوالد، گچ و كاغذ و در 
بندر بوشهر نيز خدمات نفتی و امکانات و تجهيزات 

مرتبط ارائه می شوند.
نرم افزاری  كمك های  لزوم  بر  تأكيد  ضمن  آبایی 
بندری  ویژه  مناطق  به  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
گفت: ظرفيت سازی در بنادر بر اساس طرح جامع بنادر 

اجرای شیوه های نوین سرمایه گذاری 
در مناطق ویژه بندری

انجام می گيرد و این سازمان در بخش سرمایه گذاری 
صورت  به  پشتيبان  اراضی  دادن  قرار  اختيار  در  با 
به  بندری  مناطق  در  مشخص  متراژ  و  معين  قطعات 
سرمایه گذاران بر قراردادهای منعقدشده توسط كميته 
نظارت  و  مدیریت  اعمال  سازمان  این  سرمایه گذاری 

می كند. 
وی افزود: در این راستا تالش می كنيم زمان بازنگری 
در قراردادها و پرونده های سرمایه گذاری كوتاه تر شود 
بندری  ویژه  مناطق  یعنی  طرف  دو  فعاليت  روند  و 
سازمان بنادر و دریانوردی و سرمایه گذاران در قراردادها 
با رعایت سيکل منظمی كه تعریف شده است به سمت 

سياست برد ـ برد حركت كند. 
مدیركل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان 
بنادر و دریانوردی در خصوص ایجاد شعبات بانك های 
داخلی و خارجی در مناطق ویژه بندری این سازمان 
ایجاد  برای  كشور  نمونه  بانك های  با  مذاكره  گفت: 
همزمان  و  است  شده  آغاز  بنادر  در  ممتاز  شعبات 
بانك های  تأسيس  آماده  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
خارجی در بنادر است چرا كه حضور بانك های خارجی 
امکان رقابت اقتصادی و رغبت سرمایه گذاران خارجی 

برای سرمایه گذاری در مناطق را باال خواهد برد. 
توسط  امکانات  و  تسهيالت  ارائه  بر  همچنين  آبایی 
سازمان بنادر و دریانوردی به سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی تأكيد كرد.
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استيجاری خود و به شركت های متقاضی این خدمات 
این شعبه، عمليات  ادامه داد: هم اكنون  ارائه می كند، 
حفاری دستگاه های ساگادریل یك و دو در فازهای 9 
و 10 پارس جنوبی و دستگاه كاسل فورس در فاز 17 
اجاره  در  دكل ها  این  می كند.  و حمایت  پشتيبانی  را 

شركت ملی حفاری ایران قرار دارند.
در   DD2 حفاری  دكل  شدن  فعال  از  همچنين  وی 
موقعيت دریایی فاز 18 خبر داد و اظهار داشت: شركت 
ملی حفاری ایران برای حفر چاه های این فاز هم، دكل 
حفاری یادشده را اجاره و در پارس جنوبی فعال كرده 

است.
مدیر شعبه كيش ملی حفاری ادامه داد: شركت ملی 
حفاری ایران همچنين اجاره دكل مورد نياز برای حفر 
است؛  كرده  نهایی  را  جنوبی  پارس   14 فاز  چاه های 
این پروژه و پشتيبانی از حفاری آن از بهار سال آینده 

آغاز می شود.

و  دكل  اجاره  وضعيت  آخرین  درباره  شد:  یادآور  وی 
عمليات حفاری در بخش دریایی طرح توسعه فازهای 
9 و 10، 17 و 18 و فاز 14 پارس جنوبی، مدیران این 
پروژه ها در شركت ملی حفاری، توضيحات كامل تر و 

دقيق تری دارند.

راهبری کامل پروژه های دريايی ملی حفاری در کيش 
مدیر شعبه كيش شركت ملی حفاری با تأكيد بر این 
كه مدیریت عمليات دریایی شركت ملی حفاری ایران 
در آینده ای نزدیك به طور كامل به شعبه این شركت 
در جزیره كيش منتقل می شود، گفت: قرار است از آغاز 
تا پایان همه پروژه های حفاری دریایی ملی حفاری در 
و  راهبری  مدیریت،  شركت،  این  كيش  جزیره  شعبه 

پشتيبانی شوند.
وی یادآور شد: در مجموع، هدف از راه اندازی این شعبه 
در جزیره كيش، مراقبت و پشتيبانی مستمر و به موقع 

با  کيش  جزيره  در  حفاری  ملی  شرکت  شعبه  مدير 
اين شعبه هم اکنون پشتيبانی عملياتی  اين که  بيان 
هفت پروژه حفاری دريايی در خليج فارس را برعهده 
دارد، از تدارک فعاليت ها برای پشتيبانی حفاری فاز 

14 پارس جنوبی خبر داد.
پارس،  ویژه  منطقه  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
افزود:  شانا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عاصميان  عباس 
هم اكنون شعبه شركت ملی حفاری در جزیره كيش از 
دكل حفاری شهيد رجایی در موقعيت اكتشافی فرزاد 
بی، دكل حفاری شهيد مدرس و دكل ابوذر )مورب( 
كه  می كند  پشتيبانی  درود  ميدان  دریایی  بخش  در 
حفاری  ملی  شركت  ملکی  دكل های  دستگاه ها،  این 

ایران هستند.
ملی  شركت  كيش  شعبه  كه  این  بيان  با  عاصميان 
حفاری، خدمات فنی، مهندسی، تداركاتی و پشتيبانی، 
عمليات حفاری در بخش دریایی را به همه دكل های 

از پروژه های در دست اجرای شركت ملی حفاری ایران فعالیت های پشتیبانی حفاری چاه های فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد
در بخش دریا به ویژه در ميدان گازی پارس جنوبی در 

آب های خليج فارس بود.
عاصميان، مهم ترین هدف تأسيس شعبه كيش شركت 
ملی حفاری ایران را هدایت و راهبری بخش عمليات 
دریا در این شركت به طور مستقل خواند و اظهار داشت: 
به دنبال آغاز به كار این شعبه، مسئوليت اجرای پروژه 
و10   9 فازهای  در  گاز  توليدی  چاه  حلقه   22 حفر 
سپرده  حفاری  ملی  به  خليج فارس  در  جنوبی  پارس 

شد كه كار آن را از ابتدای سال 1386 آغاز كرد.
وی ادامه داد: مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران 
موقعيت  در  اكتشافی  چاه  حلقه  چهار  حفاری  پروژه 
حفاری  ملی  شركت  به  را  خليج فارس  در  بی  فرزاد 

سپرده است.
چاه  حلقه  چهار  حفر  پروژه  شد:  یادآور  عاصميان 
اكتشافی دریایی در چند بلوک اكتشافی در خليج فارس، 
در دستور كار دو پيمانکار خارجی )شركت های رپسول 
اسپانيا و پتروبراس برزیل( قرار داشت كه شركت ملی 
حفاری ایران برنده مناقصه حفاری آنها بود و پشتيبانی 
عملياتی این پروژه را هم كه تا پایان سال 1387 ادامه 

داشت، از جزیره كيش انجام داد.

پشتيبانی عمليات حفاری ميدان گازی کيش
كيش  شعبه  افزود:  حفاری  ملی  كيش  شعبه  مدیر 
از  پشتيبانی  همچنين  ایران  حفاری  ملی  شركت 
عمليات حفاری چاه های دریایی و خشکی طرح توسعه 

ميدان گازی كيش را برعهده دارد.
كيش شركت  جزیره  شعبه  كه  این  بيان  با  عاصميان 

چاه های  حفاری  پروژه های  از  پشتيبانی  حفاری  ملی 
خشکی را در دستور كار ندارد، توضيح داد: البته تاكنون 
تنها مسئوليت پشتيبانی عملياتی، فنی، لجستيکی و 
تداركاتی حفاری چاه های خشکی ميدان گازی كيش 

به این شعبه سپرده شده است.
به گفته وی، ميدان گازی كيش در زیر جزیره كيش 
قرار دارد و توسعه آن در دستور كار شركت متن قرار 
این  خشکی  بخش  در  چاه  حلقه   1+12 حفر  و  دارد 
ميدان به شركت ملی حفاری ایران سپرده شده است؛ 
هم اكنون دكل های حفاری 54 و 61 فتح این شركت 
این  توسعه ای  چاه های  حفر  جزیره،  غربی  جنوب  در 

ميدان گازی را در دست اجرا دارند.

شعبه کيش ملی حفاری توسعه می يابد
انسانی  نيروی  تعداد  حفاری،  ملی  كيش  شعبه  مدیر 
فعال در شعبه كيش شركت ملی حفاری ایران را 26 
نفر نيروی بومی و 6 نفر نيروی رسمی خواند و گفت: 
كيش  جزیره  در  هم اكنون  ایران  حفاری  ملی  شركت 
حفاری،  كاالهای  انبار  همچون  مختلفی  تأسيسات 
تعميرگاه و دفاتر اداری و ... را در دست ساخت دارد كه 
به دنبال توسعه فعاليت این شركت در این منطقه، تعداد 

نيروهای آن نيز در این شعبه افزایش خواهد یافت.
وی با بيان این كه شركت ملی حفاری ایران، كميسيون 
 1385 سال  در  را  دریا  قراردادهای  ویژه  مناقصات 
تأسيس كرد، اظهار داشت: مسئوليت پيگيری و اجرای 
همه امور قراردادهای حفاری دریایی به این كميسيون 
محول شده است و اعضای آن هفته ای یك بار در شعبه 

كيش ملی حفاری، نشست برگزار می كنند.

پيمانکاران، شركت ها و متقاضيان  به گفته عاصميان، 
و  پشتيبانی  مهندسی،  فنی ،  خدمات  از  استفاده 
درخواست های  دریایی،  حفاری  حوزه  در  تداركاتی 
خود را به شعبه كيش شركت ملی حفاری ایران ارائه 

می كنند.
با بيان این كه همه امور حمل و نقل كاال و نفر  وی 
بالگرد  اجاره  طریق  از  حفاری  سکوهای  به  جزیره  از 
توضيح  می شود،  انجام  استيجاری  یدک كش   9 با  و 
این شعبه به عنوان نمایندگی عمليات  داد: همچنين 
و  سوخت  خرید  ایران،  حفاری  ملی  شركت  دریایی 
برعهده  را  كشور  داخل  مبادی  از  نياز  مورد  كاالهای 
دارد و مسایل گمركی و ترخيص كاال را نيز پيگيری 

می كند.

خريد ماهانه 3 ميليون ليتر گازوييل با بهای بانكرينگ 
خليج فارس

و  یدک كش ها  نياز  مورد  سوخت  تأمين  عاصميان، 
شعبه  اصلی  وظيفه های  از  یکی  را  حفاری  سکوهای 
جزیره كيش شركت ملی حفاری ایران برشمرد و افزود: 
گازویيل مورد نياز را از بندرعباس خریداری و با كشتی 

به جزیره كيش حمل می كنيم.
مدیر شعبه شركت ملی حفاری در جزیره كيش، حجم 
سوخت مورد نياز شركت ملی حفاری در منطقه كيش 
تصریح  و  خواند  گازویيل  ليتر  ميليون  سه  ماهانه  را 
كرد: شركت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
شركت های  نياز  مورد  سوخت  نفت،  وزارت  تکليف  با 
مختلف فعال در منطقه خليج فارس را به نرخ بانکرینگ 

به آنها می فروشد.
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استيجاری خود و به شركت های متقاضی این خدمات 
این شعبه، عمليات  ادامه داد: هم اكنون  ارائه می كند، 
حفاری دستگاه های ساگادریل یك و دو در فازهای 9 
و 10 پارس جنوبی و دستگاه كاسل فورس در فاز 17 
اجاره  در  دكل ها  این  می كند.  و حمایت  پشتيبانی  را 

شركت ملی حفاری ایران قرار دارند.
در   DD2 حفاری  دكل  شدن  فعال  از  همچنين  وی 
موقعيت دریایی فاز 18 خبر داد و اظهار داشت: شركت 
ملی حفاری ایران برای حفر چاه های این فاز هم، دكل 
حفاری یادشده را اجاره و در پارس جنوبی فعال كرده 

است.
مدیر شعبه كيش ملی حفاری ادامه داد: شركت ملی 
حفاری ایران همچنين اجاره دكل مورد نياز برای حفر 
است؛  كرده  نهایی  را  جنوبی  پارس   14 فاز  چاه های 
این پروژه و پشتيبانی از حفاری آن از بهار سال آینده 

آغاز می شود.

و  دكل  اجاره  وضعيت  آخرین  درباره  شد:  یادآور  وی 
عمليات حفاری در بخش دریایی طرح توسعه فازهای 
9 و 10، 17 و 18 و فاز 14 پارس جنوبی، مدیران این 
پروژه ها در شركت ملی حفاری، توضيحات كامل تر و 

دقيق تری دارند.

راهبری کامل پروژه های دريايی ملی حفاری در کيش 
مدیر شعبه كيش شركت ملی حفاری با تأكيد بر این 
كه مدیریت عمليات دریایی شركت ملی حفاری ایران 
در آینده ای نزدیك به طور كامل به شعبه این شركت 
در جزیره كيش منتقل می شود، گفت: قرار است از آغاز 
تا پایان همه پروژه های حفاری دریایی ملی حفاری در 
و  راهبری  مدیریت،  شركت،  این  كيش  جزیره  شعبه 

پشتيبانی شوند.
وی یادآور شد: در مجموع، هدف از راه اندازی این شعبه 
در جزیره كيش، مراقبت و پشتيبانی مستمر و به موقع 

با  کيش  جزيره  در  حفاری  ملی  شرکت  شعبه  مدير 
اين شعبه هم اکنون پشتيبانی عملياتی  اين که  بيان 
هفت پروژه حفاری دريايی در خليج فارس را برعهده 
دارد، از تدارک فعاليت ها برای پشتيبانی حفاری فاز 

14 پارس جنوبی خبر داد.
پارس،  ویژه  منطقه  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
افزود:  شانا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عاصميان  عباس 
هم اكنون شعبه شركت ملی حفاری در جزیره كيش از 
دكل حفاری شهيد رجایی در موقعيت اكتشافی فرزاد 
بی، دكل حفاری شهيد مدرس و دكل ابوذر )مورب( 
كه  می كند  پشتيبانی  درود  ميدان  دریایی  بخش  در 
حفاری  ملی  شركت  ملکی  دكل های  دستگاه ها،  این 

ایران هستند.
ملی  شركت  كيش  شعبه  كه  این  بيان  با  عاصميان 
حفاری، خدمات فنی، مهندسی، تداركاتی و پشتيبانی، 
عمليات حفاری در بخش دریایی را به همه دكل های 

از پروژه های در دست اجرای شركت ملی حفاری ایران فعالیت های پشتیبانی حفاری چاه های فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد
در بخش دریا به ویژه در ميدان گازی پارس جنوبی در 

آب های خليج فارس بود.
عاصميان، مهم ترین هدف تأسيس شعبه كيش شركت 
ملی حفاری ایران را هدایت و راهبری بخش عمليات 
دریا در این شركت به طور مستقل خواند و اظهار داشت: 
به دنبال آغاز به كار این شعبه، مسئوليت اجرای پروژه 
و10   9 فازهای  در  گاز  توليدی  چاه  حلقه   22 حفر 
سپرده  حفاری  ملی  به  خليج فارس  در  جنوبی  پارس 

شد كه كار آن را از ابتدای سال 1386 آغاز كرد.
وی ادامه داد: مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران 
موقعيت  در  اكتشافی  چاه  حلقه  چهار  حفاری  پروژه 
حفاری  ملی  شركت  به  را  خليج فارس  در  بی  فرزاد 

سپرده است.
چاه  حلقه  چهار  حفر  پروژه  شد:  یادآور  عاصميان 
اكتشافی دریایی در چند بلوک اكتشافی در خليج فارس، 
در دستور كار دو پيمانکار خارجی )شركت های رپسول 
اسپانيا و پتروبراس برزیل( قرار داشت كه شركت ملی 
حفاری ایران برنده مناقصه حفاری آنها بود و پشتيبانی 
عملياتی این پروژه را هم كه تا پایان سال 1387 ادامه 

داشت، از جزیره كيش انجام داد.

پشتيبانی عمليات حفاری ميدان گازی کيش
كيش  شعبه  افزود:  حفاری  ملی  كيش  شعبه  مدیر 
از  پشتيبانی  همچنين  ایران  حفاری  ملی  شركت 
عمليات حفاری چاه های دریایی و خشکی طرح توسعه 

ميدان گازی كيش را برعهده دارد.
كيش شركت  جزیره  شعبه  كه  این  بيان  با  عاصميان 

چاه های  حفاری  پروژه های  از  پشتيبانی  حفاری  ملی 
خشکی را در دستور كار ندارد، توضيح داد: البته تاكنون 
تنها مسئوليت پشتيبانی عملياتی، فنی، لجستيکی و 
تداركاتی حفاری چاه های خشکی ميدان گازی كيش 

به این شعبه سپرده شده است.
به گفته وی، ميدان گازی كيش در زیر جزیره كيش 
قرار دارد و توسعه آن در دستور كار شركت متن قرار 
این  خشکی  بخش  در  چاه  حلقه   1+12 حفر  و  دارد 
ميدان به شركت ملی حفاری ایران سپرده شده است؛ 
هم اكنون دكل های حفاری 54 و 61 فتح این شركت 
این  توسعه ای  چاه های  حفر  جزیره،  غربی  جنوب  در 

ميدان گازی را در دست اجرا دارند.

شعبه کيش ملی حفاری توسعه می يابد
انسانی  نيروی  تعداد  حفاری،  ملی  كيش  شعبه  مدیر 
فعال در شعبه كيش شركت ملی حفاری ایران را 26 
نفر نيروی بومی و 6 نفر نيروی رسمی خواند و گفت: 
كيش  جزیره  در  هم اكنون  ایران  حفاری  ملی  شركت 
حفاری،  كاالهای  انبار  همچون  مختلفی  تأسيسات 
تعميرگاه و دفاتر اداری و ... را در دست ساخت دارد كه 
به دنبال توسعه فعاليت این شركت در این منطقه، تعداد 

نيروهای آن نيز در این شعبه افزایش خواهد یافت.
وی با بيان این كه شركت ملی حفاری ایران، كميسيون 
 1385 سال  در  را  دریا  قراردادهای  ویژه  مناقصات 
تأسيس كرد، اظهار داشت: مسئوليت پيگيری و اجرای 
همه امور قراردادهای حفاری دریایی به این كميسيون 
محول شده است و اعضای آن هفته ای یك بار در شعبه 

كيش ملی حفاری، نشست برگزار می كنند.

پيمانکاران، شركت ها و متقاضيان  به گفته عاصميان، 
و  پشتيبانی  مهندسی،  فنی ،  خدمات  از  استفاده 
درخواست های  دریایی،  حفاری  حوزه  در  تداركاتی 
خود را به شعبه كيش شركت ملی حفاری ایران ارائه 

می كنند.
با بيان این كه همه امور حمل و نقل كاال و نفر  وی 
بالگرد  اجاره  طریق  از  حفاری  سکوهای  به  جزیره  از 
توضيح  می شود،  انجام  استيجاری  یدک كش   9 با  و 
این شعبه به عنوان نمایندگی عمليات  داد: همچنين 
و  سوخت  خرید  ایران،  حفاری  ملی  شركت  دریایی 
برعهده  را  كشور  داخل  مبادی  از  نياز  مورد  كاالهای 
دارد و مسایل گمركی و ترخيص كاال را نيز پيگيری 

می كند.

خريد ماهانه 3 ميليون ليتر گازوييل با بهای بانكرينگ 
خليج فارس

و  یدک كش ها  نياز  مورد  سوخت  تأمين  عاصميان، 
شعبه  اصلی  وظيفه های  از  یکی  را  حفاری  سکوهای 
جزیره كيش شركت ملی حفاری ایران برشمرد و افزود: 
گازویيل مورد نياز را از بندرعباس خریداری و با كشتی 

به جزیره كيش حمل می كنيم.
مدیر شعبه شركت ملی حفاری در جزیره كيش، حجم 
سوخت مورد نياز شركت ملی حفاری در منطقه كيش 
تصریح  و  خواند  گازویيل  ليتر  ميليون  سه  ماهانه  را 
كرد: شركت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
شركت های  نياز  مورد  سوخت  نفت،  وزارت  تکليف  با 
مختلف فعال در منطقه خليج فارس را به نرخ بانکرینگ 

به آنها می فروشد.
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 چكيده
امروزه بسياری از کشورهای جهان به واسطه عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمايه گذاری، تمايل شديدی به 

جذب سرمايه های خارجی پيدا کرده اند. 

قالب  ،  دو  در  معمــوالً  خارجی  سرمایه گذاری 
 FPI = Foreign( خارجی  سهام دارانه  سرمایه گذاری 
مستقيم  سرمایه گذاری  و   )Portfolio Investment

 )FDI = Foreign Direct Investment( خارجی 
صورت می گيرد. خرید اوراق قرضه و سهام شركت ها در 
معامالت بورس و قبوض سپرده در بانك های خارجی 
سرمایه گذار  حالت  این  در  كه  هستند   FPI انواع  از 
خارجی در اداره واحد توليدی نقش مستقيم نداشته و 
مسئوليت مالی نيز متوجه وی نيست اما سرمایه گذاری 
به  كه  است  سرمایه گذاری  نوعی  خارجی،  مستقيم 
منظور كسب منفعت دائمی و هميشگی در مؤسسه ای 
صورت  سرمایه گذار  كشور  از  غير  كشوری  در  مستقر 
می گيرد و نتيجه آن كسب حق رأی مؤثر در مدیریت 

سرمایه گذاری خارجی؛ 
اصول، شرایط و وضعیت در 

ایران
سيدعليرضا موسوی1 
مهنوش قائدی2
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هر چه سطح تورم در کشور ميزبان پايين تر باشد ميزان کاهش در ارزش 
دارايی ها و سود خالص سرمايه گذاری کمتر خواهد بود در نتيجه ريسک 

سرمايه گذاری تقليل يافته و به تبع آن جريان سرمايه گذاری مستقيم 
افزايش می يابد

شركت است. طبق بررسی های انجام شده علت اصلی 
ورود حجم باالیی از سرمایه گذاری مستقيم خارجی به 

كشورها می تواند به شرح زیر باشد:
الف ـ عوامل سياستگذاری اقتصادی 

ب ـ عوامل ساختار اقتصادی 
ج ـ عوامل تشویقی و حمایتی 

د ـ عوامل جغرافيایی و سياسی 
مستقيم  سرمایه گذاری  كه  می دهد  نشان  مطالعات 
خارجی به هر علت و شکلی كه صورت پذیرد، اثرات 
اقتصادی  كالن  متغيرهای  روی  بر  مالحظه ای  قابل 
افزایش  ارز،  نرخ  كاهش  بهره،  نرخ  كاهش  جمله  از 
كاهش  دولت،  مالياتی  درآمد  افزایش  اقتصادی،  رشد 
تکنولوژی،  انتقال  درآمد،  توزیع  بهبود  دولت،  بدهی 
و  واردات  كاهش  صادرات،  توسعه  اشتغال،  افزایش 
تأثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد. با توجه به امکان 
سرمایه گذاری مستقيم خارجی در كشورهای مختلف، 
تشویق  برای  تنهایی  به  متغير  چند  یا  یك  مطلوبيت 
بود،  نخواهد  كافی  خارجی  مستقيم  سرمایه گذاری 
مجموعه،  یك  صورت  به  متغيرها  تمام  ارزیابی  بلکه 
شود.  خارجی  سرمایه گذاری  انجام  به  منجر  می تواند 
گزارش آنکتاد در سال 2005 نشان می دهد كه رتبه 
در  خارجی  مستقيم  سرمایه  گذاری  جذب  در  ایران 
اطمينان  عدم  كه  است  جهان 130  كشور  بين 140 
و بی ثباتی سياسی و اقتصادی می تواند یکی از دالیل 
هر  به  باشد.  آن  جذب  در  ایران  موفقيت  عدم  اصلی 
بدون   خارجی،  مستقيم  سرمایه گذاری  جذب   حال 
و  كارشناسان   و  سياستمداران   ميان   در  نگرش   تغيير 
ایجاد بستر مناسب  برای  ورود آن امکان پذیر نيست  و 
قانون  جدید نمی تواند كار زیادی  انجام  دهد. به همين  
دليل  تا زمانی كه  شرایط  فرهنگی، اجتماعی، سياسی و 
.....  مناسب  فراهم  نشود، كشورها و شركت های  خارجی  
عالقه  چندانی  به  سرمایه گذاری  در ایران  از خود نشان 

نخواهند داد.

مقدمه
سرمایه گذاری   جهانی،  اقتصاد  نوین   شرایط   در 
خارجی  نقش  بسيار مهمی  بازی  می كند. دیگر دوران  
به سر  آن   نفی   و  با سرمایه گذاری  خارجی   رودررویی  
كه   مسئله  می چرخد  این   دور  بحث ها،  بيشتر  و  آمده  
از  و  است   مفيد  كشور  برای   سرمایه گذاری  نوع   چه  
به  كشور  را  چه  راه هایی  می توان  سرمایه های  خارجی  
جذب  كرد. سرمایه گذاران خارجی  به ویژه  شركت های  
فرامليتی  برای  ارتقای  سطح  رقابت پذیری  و كسب  سود 
بيشتر، عالقه مند به  سرمایه گذاری  در مناطق  مستعد و 
مزیت دار شده اند. عمليات فرامليتی ها و سرمایه گذاری 

توسعه  و  رشد  بر  می تواند  مستقيم خارجی همچنين 
به  ميزبان  كشورهای  سياسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تأثير گذارد كه این 
دارد.  زیادی  اهميت  ميزبان  دولت های  نظر  از  مسئله 
طيف این متغيرها بسيار گسترده می باشد مانند: تأثير 
صنعتی،  ساختار  پرداخت ها،  تراز  تجارت،  اشتغال،  بر 
نوبه  به  كدام  هر  كه  و...  سياسی  و  اجتماعی  تحرک 
دهه  از  است.  خود  خاص  پيچيدگی های  دارای  خود 
1970 به بعد رشد سرمایه گذاری خارجی بسيار شدید 
شده و از رشد تجارت پيشی گرفته به طوری كه بيش 
است.  بوده  خدمات  و  كاال  صادرات  رشد  برابر  دو  از 
مهم ترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فّرار بودن آن 
است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه 
بهادار، سرمایه اش  اوراق  یا  فروش سهام  با  است  قادر 
را به كشور خود و یا كشور ثالث منتقل نماید. به نظر 

آنکتاد سرمایه گذاری مستقيم خارجی عبارت است از 
و  بوده  بلندمدت  سرمایه گذاری كه متضمن مناسبات 
منعکس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقی 
مستقيم  )سرمایه گذاری  كشور  یك  مقيم  حقوقی  یا 
خارج  در  واقع  شركتی  در  مادر(  شركت  در  خارجی 
خارجی  سرمایه گذاری  باشد.  سرمایه گذار  موطن  از 
پالگریو به صورت تملك دارایی ها )از  در كتاب جامع 
و غيره( توسط سرمایه گذار  بهادار  اوراق  جمله سهام، 
در خارج از موطن خود تعریف شده است. در مواقعی 
شود  توليد  فيزیکی  تجهيزات  شامل  دارایی ها  كه 

سرمایه گذاری خارجی مستقيم تلقی می شود.

شرايط جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی
كاهش  برای  امکانات گسترده تری  از  هر چه كشوری 
تکنولوژی  سطح  و  باشد  برخوردار  توليد  هزینه های 
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مستقيم  سرمایه گذاری  جریان  باشد  داشته  باالتری 
واقع  در  بود.  خواهد  بيشتر  كشور  آن  به  خارجی 
به  سرمایه  نوع  این  از  باالیی  حجم  ورود  اصلی  علت 
كشورهای توسعه یافته وجود شرایط فوق الذكر در این 
را  جریان  این  بر  تأثيرگذار  عوامل  می باشد.  كشورها 

می توان به شرح زیر برشمرد:

الف ـ سياستگذاری اقتصادی 
ميزبان،  اقتصادی در كشور  هر گاه سياستگذاری های 
باشد،  اقتصادی  باثبات  و  باز  فضای  ایجاد  راستای  در 
ميزان ریسك سرمایه گذاری كاهش خواهد یافت و به 
تبع آن جریان سرمایه را می توان در موارد زیر خالصه 

كرد:

کاهش ميل افراد يک کشور 
جهت خريد دارايی های 

خارجی باعث می شود که 
آنها جهت تبديل دارايی های 

خود به بازارهای خارجی وارد 
نشوند و تقاضای ارز و نرخ 
ارز کاهش می يابد و موجب 

قوت ارزش پول رايج داخلی 
می شود، پس قدرت خريد پول 

داخلی زياد می شود و تورم 
کاهش می يابد

این سياست ها تعيين كننده عوامل  1- سياست پولی: 
مؤثر بر نرخ تورم در كشور است. در واقع هر چه سطح 
تورم در كشور ميزبان پایين تر باشد ميزان كاهش در 
كمتر  سرمایه گذاری  خالص  سود  و  دارایی ها  ارزش 
خواهد بود در نتيجه ریسك سرمایه گذاری تقليل یافته 
افزایش  مستقيم  سرمایه گذاری  جریان  آن  تبع  به  و 

می یابد.
2- سياست مالی: سياست مالی نشان دهنده وضعيت 
در  است.  مالياتی  درآمدهای  و  دولت  بودجه  كسری 
طریق  از  آن  تأمين  و  بودجه  كسری  وجود  صورت 
بانك مركزی، شاهد بروز تورم در كشور  از  استقراض 
ميزبان خواهيم بود و همانطور كه عنوان شد این امر 
عالوه  به  دارد.  خارجی  سرمایه  جریان  بر  منفی  اثر 
وجود ماليات مضاعف بر درآمد شركت های سرمایه گذار 
است  طبيعی  داشت.  خواهد  جریان  این  بر  منفی  اثر 
كه سرمایه گذار نمی تواند در دو كشور ماليات بپردازد. 
همچنين باال بودن ماليات بر درآمد و سود فعاليت های 
پس  آنان  درآمد  كاهش  به  منجر  خدماتی  و  توليدی 
بازدهی،  سطح  كاهش  با  و  شده  ماليات  كسر  از 

سرمایه گذاری خارجی به كشور كاهش خواهد یافت.
ارزی  سياست های  مجموعه  ارزی:  سياست   -3
نشان دهنده وضعيت سيستم ارزی است. در صورتی كه 
نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمينان بيشتری در فضای 
اقتصادی كشور ایجاد می شود و به تبع آن تصميم گيری 

برای سرمایه گذاران خارجی ساده تر می شود.
آزادی  ميزان  بازرگانی  بازرگانی: سياست  4- سياست 
بازرگانی خارجی را نشان می دهد. هر چقدر معافيت های 
گمركی بر نهاده های واسطه ای و سرمایه ای مورد نياز 
به   FDI جریان  باشد،  بيشتر  خارجی  سرمایه گذاران 

كشور بيشتر خواهد بود.
5- سياست های ناظر بر مقررات: سياست های ناظر بر 
مقررات شامل اطالعات رسمی و قابل دسترس، تعيين 
سرمایه های  سمت  به  جامعه  و  حکومت  جهت گيری 
هر  است.  سرمایه  انتقال  محدودیت های  و  خارجی 
چقدر اطالعات شفاف تر و دسترسی به آن سهل تر باشد 
اعتماد سرمایه گذاران خارجی به ارزیابی هایشان بيشتر 
می شود.  تسهيل  كشور  به  سرمایه گذاری  جریان  و 
بر  حاكم  مقررات  و  قوانين  و  مردم  نگرش  همچنين 

جریان سرمایه، نيز اهميت به سزایی دارد.

ب ـ ساختار اقتصادی 
هر چقدر ساختار و زیرساخت های اقتصادی یك كشور 
قوی تر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل بيشتری به 
سرمایه گذاری مستقيم در آن كشور دارند. عمده ترین 
عوامل ساختاری اقتصاد كه به طور مستقيم بر جذب 

خبر اقتصادی

اقتصادی  ويژه  منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سيرجان به نقل از معاون صنايع منطقه، ستاد تسهيل 
شهرک هاي  و  توليدي  واحدهاي  پشتيباني  و  امور 
معادن،  و  صنايع  وزارت  مقامات  حضور  با  صنعتي 
 9 شنبه  روز  کرمان  استاندار  و  مجلس  نمايندگان 
استان  معادن  و  صنايع  سازمان  محل  در  بهمن ماه 

تشكيل شد.
در  تسریع  براي  ریيس جمهور  اختيارات  با  این ستاد 
حل مشکالت صنعت و معدن استان كرمان تشکيل 
و  مسایل  كارخانجات  و  توليدی  واحدهای  و  شد 
مشکالت خود را به تناسب نوع تقاضا در كارگروه های 

مربوطه مطرح نمودند.
معاون امور صنایع و اقتصادی و دبير ستاد تسهيل امور 
مدیران  از  تعدادی  و  توليدی  واحدهای  پشتيبانی  و 
ستادی وزارت صنایع و معادن، شهرک های صنعتی و 
نمایندگان بانك های عامل، سازمان تأمين اجتماعی، 
و  اقتصادی  امور  وزارت  اجتماعی،  امور  و  كار  وزارت 
نمایندگان مجلس  از  امور مالياتی، تعدادی  دارایی و 
استان و استاندار كرمان در این جلسه حضور داشته و 

پاسخگوی مدیران واحدهای توليدی بودند.
توليدی  واحدهای  از  تعدادی  شد  یادآور  ميرزاده 
جمله  از  سيرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  مستقر 
رنگدانه،  پارس،  عمران  گلدیران،  فریکو،  كارخانجات 
صحت  رنگ  و  سيرجان  الکترونيك  پوشينه،  روبرته، 
نيز در این ستاد حضور یافته و مسایل و مشکالت خود 

را مطرح و خواستار رسيدگی و حل آنها شدند.
این  در  شده  مطرح  مسایل  و  درخواست ها  جمله  از 
جلسه می توان به درخواست تسهيالت جهت پوشش 
نقدینگی ها، استمهال بدهی بانکی، مسایل و مشکالت 
مالياتی و گمركی، هزینه های انرژی و نحوه تخصيص 

یارانه ها به واحدهای صنعتی اشاره نمود.
به  معادن  و  صنایع  وزیر  است  یادآوری  به  الزم 
اجرایی  امور  در  ریيس جمهور  ویژه  نماینده  عنوان 
و  توليدی  واحدهای  پشتيبانی  و  امور  تسهيل  ستاد 
شهرک های صنعتی است و ابالغيه وی در جهت حل 
مشکالت بخش صنعت و معدن، به استناد اصل 127 
الزم االجرا  اجرایی  دستگاه های  برای  اساسی  قانون 

است.

برگزاري ستاد تسهیل امور و 
پشتیباني واحدهاي تولیدي 

کرمان 
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سرمایه مؤثر است عبارتند از:
مفهوم  به  تجاری  تراز  ثبات  تجاری:  تراز  ثبات   -1
پایداری نظام تجارت خارجی بوده و در نتيجه اعتماد 
جلب  سرمایه گذاری  به  را  خارجی  سرمایه گذاران 

می نماید.
2- گستردگی بازار: هر چقدر بازار كشوری گسترده تر 
به آن  باشد جریان سرمایه  باشد و هنوز اشباع نشده 

كشور تقویت می شود.
3- بدهی خارجی: هر چقدر بار بدهی كشوری كمتر 
باشد امکان تأمين مالی از طریق جریان ورود سرمایه 

به آن كشور تقویت می شود.
4- ساختار تأمين مالی: هر چقدر وضعيت نظام بانکی 
بيشتری  و  سهل تر  تسهيالت  و  باشد  قوی تر  كشور 
برای  را  الزم  زمينه های  دهد،  ارائه  خود  مشتریان  به 

سرمایه گذاران خارجی بيشتر فراهم می آورد.
5- تأسيسات زیربنایی: وجود زیرساخت های اقتصادی 
گسترده تر نظير راه ها، بنادر، سيستم های ارتباطی و ... 

عوامل مؤثر در جذب سرمایه هستند.
6- نيروی كار ماهر و توسعه منابع انسانی: با پيچيده تر 
شدن فرآیند توليد كاالها و خدمات در جهان، وجود 
لذا  نمی رود.  به شمار  مزیت  دیگر  غيرماهر  كار  نيروی 
كشورهایی در جذب سرمایه موفق تر هستند كه از یك 

نيروی كار آموزش دیده برخوردار هستند.
7- وجود شبکه اطالع رسانی گسترده: در صورت وجود 
یك شبکه اطالع رسانی قوی كه اطالعات به روز و دقيق 
را در خصوص نيروی كار، زیرساخت ها، امتيازات و ... 
در اختيار سرمایه گذاران قرار دهد، انگيزه ورود سرمایه 

به كشور تقویت می شود.

ج ـ عوامل تشويقی و حمايتی 
خارجی  سرمایه گذاران  جلب  كشورها جهت  از  برخی 
كه  است  مسلم  می نمایند.  امتيازاتی  اعطای  به  اقدام 
با  سرمایه گذاران  باشد  بيشتر  امتيازها  ميزان  چه  هر 
تمایل بيشتری به سرمایه گذاری اقدام می كنند. در این 

ارتباط می توان به موارد زیر اشاره كرد:

تولید بیش از 68 هزار تن کاال در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

داشته است.
همچنين در دی ماه 277 تن كاال شامل اسپری آنتی 
بيوتيك، روغن مایع سویا، پسته، مغز پسته و كرک با 
ویژه  منطقه  از  ریال  ميليون   27000 بر  بالغ  ارزشی 
گردیده  صادر  كشور  از  خارج  به  سيرجان  اقتصادی 

است. 

ماهه  ده  طی  منطقه  صنایع  امور  معاون  گزارش  به 
ابتدای سال جاری 68900 تن انواع كاال در واحدهای 
سيرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  مستقر  توليدی 

توليد گردید.
به  نسبت  15درصدی  افزایش  با  توليد  ميزان  این 
مانند  كاالهایی  شامل  قبل،  سال  مشابه  زمان  مدت 
لوازم  دامی،  داروهای  اسانس،  انواع  خوراكی،  روغن 
ظرفشویی،  ماشين  تلویزیون،  بهداشتی،  آرایشی 
كپی،  كاغذ  كم مصرف،  المپ  اتومبيل،  بلندگوی 
بلوک سقفی،  و  فوم  موتور،  روغن  سنگ ساختمانی، 
غيره  و  استيل  استنلس  نشاسته صنعتی، محصوالت 
از كشور  به خارج  یا  و  اصلی  وارد سرزمين  كه  بوده 

صادر گردیده است.
ميرزاده همچنين یادآور شد طی دی ماه سال جاری 
قریب 4000 تن كاال در این كارخانجات توليد گردیده 
كاهش  قبل  سال  مشابه  زمان  مدت  به  نسبت  كه 

خبر مناطق

شركت های  توليدات  مورد  در  مالياتی  معافيت   -1
سرمایه گذار خارجی.

2- اعطای پوشش های بيمه ای سرمایه گذاران.
واردات  مورد  در  گمركی  معافيت های  اعطای   -3

نهاده های مورد نياز شركت های سرمایه گذار خارجی.
4- اعطای یارانه در امر آموزش نيروی كار محلی.

5- ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه گذاری.
عمومی  خدمات  و  زیربنایی  تسهيالت  اعطای   -6

ارزان تر نظير آب و برق.
7- تضمين برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگيری از 

مصادره و ملی كردن آنها.

د ـ عوامل سياسی 
زمانی كه بازار آزاد به درستی عمل نکند، مثل موقعی 
كه مکانيزم بازار نتواند امکانات موجود را به طور كامل 
به كار گيرد، یا مزیت های رقابتی جدید را توسعه بخشد 
اقتصادی  كارگزاران  به  را  مناسب  عالئم  نتواند  یا  و 
بدهد تا تصميم گيری مناسب در سرمایه گذاری نمایند، 
دخالت دولت الزامی است. البته این دخالت به نحوی 
است كه دولت قادر باشد نسبت به طراحی، به كارگيری 
و نظارت بر سياست هایی كه ناتوانی را جبران می نماید، 

اقدام كند.
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خبر مناطق

افزايش 32درصدي در وزن محصوالت فروخته شده 
به داخل کشور توسط شرکت هاي پتروشيمي مستقر 
در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به عنوان دومين 
از  حاکي  کشور  در  پتروشيمي  صنعت  بزرگ  هاب 
بازار داخلي و رفع  نگاه پتروشيمي به سمت اشباع 
کشور  سطح  در  پتروشيمي  محصوالت  کمبودهاي 

است.
به گزارش روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادي 
پتروشيمي، مدیرعامل این سازمان یك روز پيش از 
آغاز دهه فجر در حلقه خبرنگاران جوابگوي سؤاالت 
افتتاح صنعت  پروژه هاي در دست  آنها در خصوص 

پتروشيمي در این منطقه براي دهه فجر بود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي 
در  شده  نصب  ظرفيت  تن  18ميليون  به  اشاره  با 
را  منطقه  این  پتروشيمي  اقتصادي  ویژه  منطقه 
پتروشيمي كشور عنوان  بزرگ صنعت  دومين هاب 
كرد و گفت: با افتتاح طرح هاي جدید در این منطقه 
ظرف مدت امسال و سال آینده، ظرفيت توليد این 
افزایش  در سال  تن  ميليون  از 23  بيش  به  منطقه 

خواهد یافت.
دست  در  پروژه هاي  برخي  به  اشاره  با  یزداني  علي 
افتتاح جهت دهه فجر امسال واحد پلي اتيلن سبك 
در  تن  هزار   300 ظرفيت  با  اميركبير  پتروشيمي 
سال، آریا فسفریك پتروشيمي رازي با ظرفيت توليد 
خط  دوم،  نيروگاه  فسفریك،  اسيد  تن  هزار   250
پتروشيمي  سراسري  شبکه  به  برق  انتقال  پست  و 
به دانش فنی در پژوهش  پایلوت دستيابی  فجر، 2 
و فن آوری منطقه و طرح بزرگ آبرساني به منطقه 
پروژه ها  این  جمله  از  را  پتروشيمي  اقتصادي  ویژه 

برشمرد.
در  خبرنگاران  از  یکي  سؤال  جواب  در  یزداني  علي 
خصوص زمان راه اندازي NF3 بندر امام گفت: واحد 
NF3 پتروشيمي بندر امام از واحدهایي است كه در 
حال ساخت است و احتماالً در نيمه دوم سال آینده 
مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. این واحد 2 و 
منطقه  توليد  ظرفيت  به  نيز  دیگر  تن  ميليون  نيم 

ویژه اقتصادي پتروشيمي اضافه خواهد كرد.

ظرفیت تولید پتروشیمي در 
منطقه ویژه ماهشهر به 23 
میلیون تن در سال خواهد 

رسید

به طور خاص، سياست های دولت در مورد سرمایه گذاری 
توانایی  عدم  با  باید  جهت  دو  از  خارجی  مستقيم 
توانایی  عدم  نظر  از  اول  كند:  برخورد  بازار  مکانيزم 
در  هماهنگی  ایجاد  و  مناسب  اطالعات  ارائه  در  بازار 
مسير سرمایه گذاری، كه می تواند موجب جذب ناكافی 
نامناسب  یا كيفيت  سرمایه گذاری مستقيم خارجی و 
سرمایه گذاری مستقيم خارجی جذب شده باشد و دوم 
عالیق  و  سرمایه گذاران  منافع  هم سویی  عدم  نظر  از 
اقتصادی كشور ميزبان. این عوامل باعث می شوند كه 
سرمایه گذاری مستقيم خارجی اثرات منفی بر توسعه 
طوالنی  مدت  به  تحقق،  صورت  در  یا  و  باشد  داشته 
ملی  منافع  و  سرمایه گذاران  عالئق  البته  نياورد.  دوام 
این  در  نباشند.  هماهنگ  است  ممکن  ميزبان  كشور 
اختالف  كه  بود  خواهد  سياست هایی  به  نياز  حالت 
لزوم دخالت  دليل  به همين  و  برداشته شود  ميان  از 
قابل  خارجی  مستقيم  سرمایه گذاری  در جذب  دولت 
توجه می شود. به عالوه، برخی مواقع دولت ها احساس 

می كنند كه الزم است سرمایه گذاری مستقيم خارجی 
ممکن  مثاًل  نمایند.  كنترل  غيراقتصادی  دالیل  به  را 
یا  فرهنگی  فعاليت های  ایجاب كند كه  است ضرورت 

استراتژیك فقط در دست افراد ملی باقی بماند.

سرمايه گذاری خارجی قبل از انقالب 
در  چندانی  خارجی  سرمایه گذاری   1310 سال  تا 
صورت  به  قراردادها  اكثر  و  نمی گرفت  صورت  كشور 
انگليس  و  روسيه  كشورهای  بود.  امتيازات  اعطای 
ازجمله سرمایه گذاران عمده بودند. امتياز ایجاد شركت 
از جمله  بانك شاهی  انگليس و تأسيس  ایران و  نفت 
)همزمان   1310 ازسال  بود.  آنها  سرمایه گذاری های 
)تصویب  و سال 1311  ثبت كشور(  قانون  تصویب  با 
قانون تجارت( نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی به 
صورت خصوصی در شركت آغاز شد. بعد از سال 1330 
شركت های   1334 سال  تا  نفت(  صنعت  شدن  )ملی 
خارجی به خاطر ترس از ملی شدن از به ثبت رساندن 
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جريان ورود سرمايه باعث افزايش نقدينگی در سيستم شده بنابراين نرخ بهره را کاهش می دهد. کاهش نرخ 
بهره، تقاضا برای دارايی های داخلی را افزايش می دهد )پول رايج داخلی( و به دليل رابطه معكوس بين نرخ بهره 

و سرمايه گذاری خصوصی، حجم سرمايه گذاری ها افزايش می يابد و امكان کسب سود افزايش می يابد که خود 
مجدداً، مشوقی برای ورود سرمايه خارجی می شود

اواخر  در  این رو،  از  ورزیدند.  امتناع  خود  شركت های 
خارجی  سرمایه های  از  حمایت  و  جلب  قانون   1334
سرمایه گذاران  برای  ضمانت  ایجاد  و  تشویق  جهت 
شركت   31 سال  همين  در  رسيد.  ثبت  به  خارجی 
خارجی به ثبت رسيدند. تا سال 1334 سرمایه گذاری 
خارجی از سه طریق قانونی انجام گرفت و تقسيم آن به 
مستقيم و غيرمستقيم ممکن نبود. آمار و ارقام بيانگر 
این موضوع هستند كه در سال های اجرای برنامه دوم 
وارد  قابل توجهی  انقالب سرمایه های خارجی  از  قبل 
داخلی  پس اندازهای  25درصد  معادل  كه  شد  كشور 
 ) برنامه عمرانی سوم )1342-46  آغاز  بود. سال های 
مصادف با ادامه ركود ناشی از بحران 1339 در بيشتر 
اول  دو سال  در  باعث شد  كه  بود  فعاليت های كشور 
اجرای این برنامه سرمایه های قابل توجهی وارد كشور 
نشود. سرمایه های نقدی و غيرنقدی و وام هایی كه از 
طریق مركز جلب و حمایت از سرمایه های خارجی در 
سال اول برنامه وارد كشور شد، فقط 257 ميليون ریال 

بود. در حالی كه این رقم در سال چهارم برنامه سوم به 
958 ميليون ریال رسيد. آمارها نشان می دهند كه در 
برنامه عمرانی سوم طرح های مهمی از جمله تأسيس 
كارخانه ذوب آهن، كارخانه تهيه ابزار ماشين، كارخانه 
تراكتورسازی، توليد آلومينيم و كارخانه پتروشيمی از 
طریق جلب و مشاركت سرمایه های خارجی اجرا شد. 
در طول اجرای برنامه پنجم توسعه بيش از 25 هزار 
وارد كشور  ریال سرمایه های خارجی  ميليون  و 450 
و  بيشترین  42/2درصد  سهم  با  ژاپن  كه  است  شده 
پس از آن ایاالت متحـده با 19/7درصد و آلمــان با 
11/8درصد بودند. ارقام منتشرشده نشان می دهند كه 
1335 جمعاً 276 مورد سرمایه گذاری  از سال 57 – 
كه  شده  انجام  كشور  به  تکنولوژی  انتقال  منظور  به 
حدود 65/9درصد در فاصله سال های 57-1349 بوده 
و بيش از 30درصد آن در فاصله سال های 56-1353؛ 
گرفته  صورت  نفت  قيمت  اول  افزایش  از  پس  یعنی 
است. سرمایه و وام وارد شده به كشور تحت پوشش 

این  در  از سرمایه های خارجی  و حمایت  قانون جلب 
سرمایه گذاران  رسيد.  ریال  ميليون   36268 به  دوره 
عمده دراین دوره ژاپن، آمریکا، آلمان، انگليس، فرانسه 
90درصد  از  بيش   1350 ازدهه  قبل  بودند.  ایتاليا  و 
سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت انجام گرفت، 
اما بعد از دهه 50 سایر بخش های اقتصادی نيز سهم 
یافتند.  بيشتری در جذب سرمایه گذاری های خارجی 
به طور كلی تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی حدوداً 
367 شركت خارجی در ایران فعاليت داشتند كه حدود 
18درصد این شركت ها آمریکایی، 14درصد آلمانی و 

12درصد انگليسی بوده اند.

سرمايه گذاری خارجی بعد از انقالب 
این دوره به دو دوره 72-1357 و بعد از سال 1372 
در  داده  روی  تغييرات  با  اول  دوره  می شود.  تقسيم 
زیان  به  كشور،  اجتماعی  و  سياسی  قانونی،  جریانات 
سرمایه گذاری، وام و اعتبار خارجی تغيير كرد. قانون 
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ورود سرمايه باعث کاهش قيمت سرمايه )عامل کمياب توليد در 
کشور در حال توسعه( شده، بنابراين هزينه های تأمين مالی برای 

سرمايه گذاری کم و امكان کسب سود، افزوده می شود

سرمایه گذاری  قبال  در  نامشخصی  موضع  نيز  اساسی 
جریان  كه  شد  سبب  فوق  عوامل  گرفت.  خارجی 
سرمایه گذاری خارجی كه بيش از 6 ميليارد ریال در 
سال 1357 بود به 4 ميليارد ریال در سال 1358 و 2 
ميليارد ریال در سال 1360 برسد و به تدریج این رقم 
یافته و حتی منفی شود؛ یعنی خروج خالص  كاهش 
سرمایه داشته باشيم. به طوری كه طی این دوره بيش 

از 15 ميليارد ریال خروج ارز، محاسبه شده است.

توزيع سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ايران
در این تحقيق جریان ورودی سرمایه مستقيم در ایران 
توزیع،  تفکيك  به   1384 ماه  آبان  تا   1372 سال  از 
سالی، بخشی، استانی و جغرافيایی به شرح زیر مورد 

بررسی قرار گرفته است:

1- توزيع ساليانه سرمايه خارجی مستقيم

همانطور كه در جدول مشاهده می شود بين سال های 
كل  مبلغ  به  طرح   199 جمعاً   84 ماه  آبان  تا   72

8.579.833.000 دالر در كشور تصویب شده است.
 رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به سال 83 با 
28 طرح و مبلغ كل 4.155.970.000 دالر است كه 

تقریباً 0/48 كل سرمایه گذاری را شامل می شود.

حجم تعداد طرحسال
سرمايه گذاری

1372220320

13733187653

13747122738

13751367004

13761579739

137765840

1378171044256

13791031316

1380767991

138128612965

138236707690

1383284155970

1384271476351

1998579833جمع كل

جدول. توزيع ساليانه سرمايه خارجی مستقيم

 رتبه دوم حجم سرمایه گذاری متعلق به سال 84 با 
27 طرح و مبلغ كل 1.476.351.000 دالر است كه 

تقریباً 0/17 كل سرمایه گذاری را شامل می شود.
مبلغ  و  با 17 طرح   78 سال  به  متعلق  رتبه سوم   
كل 1.044.256.000 دالر است كه تقریباً 0/12 كل 

سرمایه گذاری ها را شامل می شود.
 بيشترین تعداد طرح در سال 82 به تعداد كل 36 
طرح و مبلغ كل 707.690.000 دالر وكمترین حجم 
مبلغ كل 5.840.000  به  سرمایه گذاری در سال 77 

دالر كه متعلق به 6 طرح است.

2- توزيع بخشی سرمايه ها
بخش  به  متعلق  سرمایه گذاری  حجم  اول  رتبه   
 2.804.849.000 كل  مبلغ  و  طرح   153 با  صنعت 
سرمایه گذاری های  كل  از   0/33 تقریباً  كه  است  دالر 
اول  رتبه  را شامل می شود. در بخش صنعت  خارجی 
متعلق به صنایع شيميایی، فرآورده های نفتی، الستيك 
و پالستيك با 44 طرح به مبلغ 1.464.990.000 دالر 
شامل  را  صنعت  در  سرمایه گذاری   0/52 تقریباً  كه 

می شود.
و  ماشين آالت  صنایع  به  متعلق  صنعت  دوم  رتبه   
با  فلزی و خودروسازی  ابزار و محصوالت  و  تجهيزات 

44 طرح به مبلغ 787،862،000 دالر است كه تقریباً 
0/28 سرمایه گذاری در صنعت را شامل ميشود.

غذایی،  مواد  صنایع  به  متعلق  صنعت  سوم  رتبه   
آشاميدنی و دخانيات با 16 طرح به مبلغ 275.327.000 
دالر است كه تقریبا0/90ً سرمایه گذاری های صنعتی را 

شامل می شود.
به  متعلق  در صنعت   كمترین حجم سرمایه گذاری 
ذغال  و  نفت  بجز  غيرفلزی  كانی  محصوالت  صنایع 

سنگ با 4 طرح و مبلغ 9،091،000 دالر است.
خدمات  بخش  به  مربوط  سرمایه گذاری  دوم  رتبه   
است  دالر   2.313.956.000 مبلغ  به  و  طرح   15 با 
ایران  تقریباً 0/27 كل سرمایه گذاری مستقيم در  كه 
حجم  بيشترین  خدمات  بخش  در  می شود.  شامل  را 
و  طرح   3 با  گردشگری  به  متعلق  سرمایه گذاری 
 0/83 تقریباً  كه  است  دالر   1،928،000،000 مبلغ 

سرمایه گذاری در بخش خدمات را شامل می شود.
به  مربوط  سرمایه گذاری  حجم  سوم  رتبه   
مبلغ  و  طرح   3 با  ارتباطات  و  حمل ونقل  بخش 
كل   0/23 تقریباً  كه  است  دالر   1.933.998.000
می شود.  شامل  را  ایران  در  مستقيم  سرمایه گذاری 
حجم  بيشترین  ارتباطات  و  حمل ونقل  بخش  در 
طرح   2 با  مخابرات  و  پست  به  متعلق  سرمایه گذاری 
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به مبلغ 1،881،658،000 دالر است كه تقریباً 0/97 
كل سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و ارتباطات را 

شامل می شود.

3- توزيع استانی 
استان  به  متعلق  استانی  سرمایه گذاری  اول  رتبه 
 2.029.000.000 مبلغ  به  طرح   3 با  هرمزگان 
به  را  سرمایه گذاری  كل   0/24 تقریباً  كه  است  دالر 
سرمایه گذاری  دوم  رتبه  است.  داده  اختصاص  خود 
مبلغ  و  طرح   1 با  )ملی(  كشوری  به  متعلق  استانی 
كل  از   0/22 تقریباً  كه  است  دالر   1.868.428.000
سرمایه گذاری را شامل می شود و رتبه سوم متعلق به 
 1،159،403،000 مبلغ  به  طرح   64 با  تهران  استان 
دالر است كه تقریباً 0/14 از كل سرمایه گذاری استانی 

را شامل می شود.
كمترین حجم سرمایه گذاری استانی متعلق به استان 

لرستان با 1 طرح به مبلغ 1.850.000 دالر است .

4- توزيع جغرافيايی 
ترتيب  به  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری های  عمده 
آمریکا  و  آسيا  اروپا،  به  متعلق  سرمایه گذاری  حجم 

است.

اروپا  به  متعلق  سرمایه گذاری  حجم  اول  رتبه   
كل  مبلغ  به  سرمایه گذاری  حجم  و  130طرح  با 
كل   0/61 تقریباً  كه  است  دالر   5.273.305.000
شامل  را  ایران  در  خارجی  مستقيم  سرمایه گذاری 
حجم  بيشترین  اروپایی  كشورهای  بين  در  می شود. 
سرمایه گذاری به ترتيب متعلق به كشور آلمان با 40 
طرح به مبلغ كل 2،237،922،000 دالر، كشور هلند 
كشور  و  دالر   1.968.013.000 مبلغ  به  طرح   5 با 
دالر   451.334.000 مبلغ  به  طرح   12 با  فرانسه 
آلمان،  بنابراین، سهم سرمایه گذاری كشورهای  است. 
كشورهای  سایر  نسبت  به  ایران  در  فرانسه  و  هلند 
اروپایی سرمایه گذار در ایران تقریباً عبارتند از: 0/42، 
كمترین  اروپایی  كشورهای  بين  در   0/08 و   0/37
مبلغ  به  اتریش  به كشور  متعلق  حجم سرمایه گذاری 

264000 دالر است.
حجم  و  طرح   52 با  آسيا  به  متعلق  دوم  رتبه   
سرمایه گذاری 1.855.416.000 دالر است كه تقریباً 
0/27 از كل سرمایه گذاری مستقيم خارجی در ایران 
را شامل می شود. در بين كشورهای آسيایی بيشترین 
حجم سرمایه گذاری به ترتيب متعلق به كشور سنگاپور 
با 3 طرح به مبلغ 837،028،000 دالر، كشور امارات 
متحده عربی با 5 طرح و مبلغ 468.440.000 دالر و 

مبلغ 186.906.000  و  با 3 طرح  كره جنوبی  كشور 
امارات  سنگاپور،  كشورهای  سهم  بنابراین  است.  دالر 
متحده و كره جنوبی در ایران نسبت به سایر كشورهای 
آسيایی سرمایه گذار تقریباً عبارتند از: 0/45، 0/25 و 
حجم  كمترین  آسيایی  كشورهای  بين  در   .0/10
سرمایه گذاری متعلق به كشور جمهوری آذربایجان با 

2 طرح به مبلغ كل 973.000 دالر است.
حجم  و  طرح   7 با  آمریکا  به  متعلق  سوم  رتبه   
سرمایه گذاری 1.028.961.000 دالر است كه تقریباً 
0/12 كل سرمایهگذاری مستقيم خارجی در ایران را 
بيشترین  آمریکایی  كشورهای  بين  در  ميشود.  شامل 
حجم سرمایه گذاری متعلق به كشور كانادا با 5 طرح 
و مبلغ 1،007،181،000 دالر كه تقریباً 0/98 از كل 

سرمایه گذاری كشورهای آمریکایی را شامل می شود.

تأثير سرمايه گذاری مستقيم خارجی بر 
متغيرهای کالن اقتصادی

سرمایه خارجی به هر علت و شکلی كه صورت پذیرد، 
اثرات قابل مالحظه ای بر روی متغيرهای كالن اقتصادی 
را  اقتصادی  سيستم های  می تواند  و  می گذارد  برجای 
دستخوش تغييرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی 

می تواند اثرات زیر را دربر داشته باشد:
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1- كاهش نرخ بهره: جریان ورود سرمایه باعث افزایش 
نقدینگی در سيستم شده بنابراین نرخ بهره را كاهش 
دارایی های  برای  تقاضا  بهره،  نرخ  كاهش  می دهد. 
داخلی را افزایش می دهد )پول رایج داخلی( و به دليل 
رابطه معکوس بين نرخ بهره و سرمایه گذاری خصوصی، 
حجم سرمایه گذاری ها افزایش می یابد و امکان كسب 
برای  مشوقی  مجدداً،  خود  كه  می یابد  افزایش  سود 

ورود سرمایه خارجی می شود.
2- كاهش نرخ ارز: تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، 
جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج 
جهت  كشور  یك  افراد  ميل  كاهش  می شود.  داخلی 
خرید دارایی های خارجی باعث می شود كه آنها جهت 
تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند 
و تقاضای ارز و نرخ ارز كاهش می یابد و موجب قوت 
ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول 

داخلی زیاد می شود و تورم كاهش می یابد.
3- تأثير مثبت در تراز پرداخت ها: افزایش جریان ورود 
موازنه  در حساب  تعادل  عدم  باعث  به كشور  سرمایه 
مازاد  سمت  به  را  آن  و  می شود  كشور  پرداخت های 
افزایش  ذخایر  حجم  صورت  این  در  می دهد.  سوق 
مشکالت  و  مسایل  سرمایه،  خروج  برعکس  می یابد 
تعدیل كوتاه مدت را برای دولتمردان به همراه می آورد 
نگيرد،  پرداخت ها شکل  تراز  در  فوری  اصالح  اگر  كه 
مردم با پيش بينی افزایش تورم و نرخ ارز و نرخ بهره 
اقتصادی  بهبود شرایط  مخالف جریان  در جهت   ... و 
حركت خواهند كرد و فرار سرمایه نيز تشدید می گردد 
باشد  بلندمدت  این پدیده به صورت دائمی و  اگر  كه 

چندین اثر منفی مهم به جای می گذارد.
4- افزایش رشد اقتصادی: ورود سرمایه باعث كاهش 
در  كشور  در  توليد  كمياب  )عامل  سرمایه  قيمت 
مالی  تأمين  هزینه های  بنابراین  شده،  توسعه(  حال 
افزوده  سود،  كسب  امکان  و  كم  سرمایه گذاری  برای 
به  توجه  با  و  می شود  اشتغالزا  توليد  پس  می شود. 
ویژگی جمعيت و نرخ رشد آن،  بيکاری كاهش می یابد. 
كاهش  باعث  اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  همچنين 

خروج سرمایه می شود.
5- افزایش درآمد مالياتی دولت: ورود سرمایه به ميزان 
ثروت  از  ناشی  درآمدهای  ميزان  به  بالطبع  و  ثروت 
توسط  دریافتی  ماليات های  حجم  بنابراین،  می افزاید، 

دولت افزایش می یابد.
6- كاهش بدهی دولت: افزایش درآمد دولت به واسطه 
دولت  بودجه  كسری  كاهش  باعث  ماليات  افزایش 
می شود. باید به این نکته اشاره كرد كه چنانچه دولت 
انتشار  یا  داخلی  استقراض  از  را  خود  بودجه  كسری 
و  تورم  نماید،  مالی  تأمين  خارجی  استقراض  یا  پول 

به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می كند و از نظر 
كه  می نماید  منتقل  بعدی  نسل  به  را  بدهی  توزیعی، 
از  و  نداشته اند  آن  اتخاذ  و  تصميم گيری  در  نقشی 
آن  باید  ولی  ننموده اند  استفاده  استقراض  آن  منافع 
را بپردازند كه این مورد در رابطه با استقراض خارجی 

طویل المدت قطعاً وجود دارد.
7- بهبود توزیع درآمد: ورود سرمایه باعث بهتر شدن 
توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی را كاهش و به 
ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایين جامعه و 

آنان كه ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید.
8- انتقال تکنولوژی: انتقال تکنولوژی روز، به كشور در 
اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد 

اقتصادی ایفا نماید.
و  خارجی  سرمایه گذاری  ورود  با  اشتغال:  افزایش   -9
مشاركت جهت ایجاد و راه اندازی كارخانجات مختلف، 

جذب نيرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.
افزایش  با  واردات:  كاهش  و  صادرات  توسعه   -10
سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی كارخانجات مختلف 
حجم توليدات افزایش یافته و ضمن این كه نياز كشور 
به واردات آن كاالی خاص مرتفع می شود می توان مازاد 
توليد را نيز به كشورهای دیگر صادر نمود. شركت های 
بازارهای صادراتی  به  سرمایه گذار می توانند دسترسی 
برای كاالها و برخی از خدمات كه هم اكنون در كشور 
ميزبان توليد می شود را به وجود آورند و به آنان كمك 
كنند كه از بازارهای داخلی به بازارهای بين المللی روی 

آورند و آنان را به وادی فعاليت های جدید بکشانند.

نتيجه گيری
امروزه هيچ  كشوری  بدون  مشاركت  فعال  در بازرگانی  
و  رشد  به   نمی تواند  جهانی   اقتصاد  و  بين المللی  
كه   چالشی   بنابراین   كند.  پيدا  دست   مناسبی   توسعه  
توسعه   در حال   روی  كشورهای   پيش   در حال  حاضر 
در  چگونه   كه   است   این   دارد  قرار  ما  كشور  جمله   از 
این  فعاليت های  بين المللی، شركت  مؤثر داشته  باشيم.   
 نکته  قابل اهميت  آن كه  جلب  سرمایه گذاری مستقيم 
نتيجه   در  و  تنوع  صادرات   و  افزایش  حجم   و  خارجی 
نهایی   هدف   فی نفسه   صادرات،  رقابت   قابليت   افزایش 
برای  نيل  به  هدف  مهم تر  بلکه وسيله ای  است   نيست  
یعنی توسعه  كشور. بنابراین  سياست  جلب  سرمایه باید 
معطوف  به  جلب  سرمایه هایی  باشد كه  مکمل  استراتژی  
توسعه  كشور واقع  شوند. به نظر می رسد كه اولویت های 
كه  بخش هایی  به  می بایست  ایران  در  سرمایه گذاری 
و  فن آوری  ورود  نظر  از  برگردد.  دارند  نسبی  مزیت 
طرح های جدید به كشور و رشد صنعت، مزیت نسبی 
مناسب ترین  حاضر  حال  در  باشند.  داشته  اقتصادی 

نسبی  مزیت  دارای  كه  سرمایه گذاری  برای  بخش ها 
)فن آوری   IT بخش  از:  عبارتند  هستند  بالفعل 
اطالعات(، بخش پتروشيمی، بخش انرژی، بخش آب و 
بخش كشاورزی )مخصوصاً صادرات محصوالت( آن و 
همچنين بخش توریسم. به هر حال موقعيت  جغرافيایی  
كشور ما یك  موقعيت  منحصربه فرد بوده  و برای  ایجاد 
است.  مؤثر  بسيار  خارجی   سرمایه گذاری   و  جاذبه  
دارند  تمایل  بيشتر  و شركت های چندمليتی  كشورها 
تا در كشورهایی سرمایه گذاری نمایند كه عضو سازمان 
ایران  عدم عضویت  و  )WTO(باشند  تجارت جهانی  
از دالیل عمده محدود  یکی  این سازمان می تواند  در 
عدم  باشد.  ما  كشور  در  خارجی  سرمایه گذاری  بودن 
اطمينان و بی ثباتی سياسی و اقتصادی می تواند یکی 
از دالیل اصلی عدم موفقيت ایران باشد. در این زمينه 
شواهد نشان می دهد كه در اقتصادهایی كه حاكميت 
مطلقه قانون به رسميت شناخته نمی شود، تالش برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتيازات 
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سرمایه گذاری

و تسهيالت بيشتر هميشه با شکست مواجه بوده است. 
سرمایه گذاری  امنيت  افزایش  برای  تالش  این رو،  از 
تغيير  عدم  و  دولت  سياست های  در  ثبات  طریق  از 
مداوم قوانين می تواند از اولين اولویت ها، برای تشویق 
ارز  نرخ  تغييرات  شود.  قلمداد  خارجی  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  بر  منفی  اثر  كه  است  عواملی  دیگر  از 
ارتباط  این  در  است.  داشته  درایران  مستقيم خارجی 
اصالح سيستم ارزی كشور و تثبيت آن می تواند نقش 
باشد.  داشته  سرمایه گذاری خارجی  در جذب  مؤثری 
عالوه بر متغيرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی 
عوامل  جمله  از  داخلی  سرمایه  انباشت  و  دستمزد 
دیگری هستند كه اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقيم 

خارجی در ایران داشته اند.
به طوركلی، با توجه به امکان سرمایه گذاری مستقيم 
یك  تنها  مطلوبيت  مختلف،  كشورهای  در  خارجی 
یا  فنی  و  مالی  اقتصادی  انگيزه های  از  متغير  چند  یا 
عوامل حمایتی، سياستی و جغرافيایی به منظور اقدام 

پروژه  یك  در  برای سرمایه گذاری  مذكور  شركت های 
ارزیابی  بلکه  بود  نخواهد  كافی  كشور  یك  در  خاص 
تمام عوامل و به صورت یك مجموعه منجر به اتخاذ 
تصميم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری 
در  خارجی   مستقيم   سرمایه گذاری   جذب   می شود. 
و  سياستمداران   ميان   در  نگرش   تغيير  بدون   كشور 
سرمایه  ورود  برای   مناسب   بستر  ایجاد  و  كارشناسان  
امکان پذیر نيست  و قانون  جدید نمی تواند كار زیادی  
انجام  دهد. به همين  دليل  تا زمانی كه  شرایط  فرهنگی، 
نشود، شركت های   فراهم   مناسب   و سياسی  اجتماعی  
در  مستقيم   سرمایه گذاری   به   چندانی   عالقه   خارجی  
باید  كشور  باالی  رده  مسئوالن  نهایتاً  و  ندارند  ایران  

رویکردشان  را به  سرمایه گذاری  خارجی  تغيير دهند.
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خبر

خبر اقتصادی

سالجاري  نخست  ماهه  نه  در  گفت:  جاري،  سال  در 
حجم ورودي سرمایه گذاري خارجي رقم 2/7 ميليارد 
دالر بوده است كه پيش بيني مي شود این رقم از 3/5 

ميليارد دالر در سال جاري فراتر رود.
جذب  86درصدي  رشد  با  ایران  گذشته  سال 
سرمایه گذاري خارجي كشور، در رتبه شش كشور برتر 
دنيا در نرخ رشد جذب سرمایه گذاري خارجي با رقم 

جذب 3 ميليارد دالر قرار گرفت.

جذب  رشد  دالیل  برشمردن  ضمن  عليشيري 
و  مراكز  راه اندازي  جمله  از  خارجي  سرمایه گذاري 
ستادهاي  خدمات سرمایه گذاري در استان ها، ارتقاي 
ایجاد  ایران،  كار  و  كسب  فضاي  بين المللي  رتبه 
خاطرنشان  خارجي،  سرمایه گذاري  اطالعات  بانك 
بر  خارجي  سرمایه گذاري  طرح   800 تاكنون  كرد: 
فرصت هاي  سایت  در  بين المللي  شاخص هاي  اساس 
سرمایه گذاري ایران به نشاني www.iio.ir جهت ارائه 
طرح   230 و  شده  معرفي  خارجي  سرمایه گذاران  به 
مصوب سرمایه گذاري خارجي نظارت و پيگيري شده 

است. 
معاون وزیر اقتصاد افزود: در راستاي بازاریابي پروژه هاي 
سرمایه گذاري خارجي 8 همایش خارجي در كشورهاي 
چين  سنگاپور،  مالزي،  كره،  )شيامن(،  چين  قطر، 
)پکن(، هند و تایلند و 4 همایش داخلي در استان هاي 

نشست  در  اقتصاد  وزير  معاون  عليشيري  بهروز 
در  برگزار شد  خليج فارس  سالن  محل  در  که  خبري 
کشور  داخلي  رسانه هاي  اصحاب  و  خبرنگاران  جمع 
دستاوردهاي سازمان سرمايه گذاري را طي يک سال 

گذشته اعالم کرد.
سرمایه گذاري  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
در  عليشيري  ایران،  فني  و  اقتصادي  كمك هاي  و 
خارجي  سرمایه گذاري  جذب  وضعيت  خصوص 

پيش بيني رييس كل سازمان سرمايه گذاري براي سال 1389: 
ورودي سرمایه گذاري خارجي کشور از رقم 3 میلیارد دالر فراتر خواهد رفت 

خوزستان، شيراز، یاسوج و كيش برگزار شده است كه 
تأثيرات بسيار مثبتي در معرفي فضاي سرمایه گذاري 

كشور و شناسایي بازارهاي نوظهور داشته است.
به  كشور  مالي  منابع  جذب  خصوص  در  عليشيري 
نهادهاي  و  اسالمي  توسعه  بانك  از  فاینانس  صورت 
وابسته به آن، بانك توسعه و تجارت اكو و تأمين مالي 
از 4  بيش  تاكنون  اعالم كرد كه  تجاري  بانك هاي  از 
ميليارد دالر براي ده ها پروژه بخش عمومي و خصوصي 

كشور مصوب و اجرایي شده است.
به  تسهيالت  اعطاي  به  ادامه  در  اقتصاد  وزیر  معاون 
بخش هاي  گفت:  و  كرد  اشاره  خصوصي  بخش هاي 
تجهيزات  اوليه،  مواد  خرید  براي  مي توانند  خصوصي 
اخذ  و  كشور  از  خارج  خود  نياز  مورد  ماشين آالت  و 

تسهيالت خارجي به این سازمان مراجعه نمایند.

برگزاري بيش از 200 نشست بين المللي
عليشيري ضمن اشاره به اقدامات حوزه روابط اقتصادي 
ما  تالش  شد:  یادآور  سرمایه گذاري،  سازمان  خارجي 
چندجانبه  یا  و  دو  نشست هاي  در  كه  است  این  بر 
داشته  را  اثربخشي  و  مشاركت  حداكثر  بين المللي، 
باشيم و برگزاري بيش از 200 نشست بين المللي در 
سرمایه گذاري  سازمان  و  دارایي  و  اقتصاد  وزیر  سطح 

گواه این مدعا است.
وي در ادامه یادآور شد: برگزاري نشست های كارگروه 
از  خارج  ایرانيان  عالی  شورای  بازرگانی  و  اقتصادي 
تفاهم  یادداشت  و  پروتکل   97 تعداد  تنظيم  و  كشور 
بين المللي اقتصادي كشورمان با سایر كشورها از جمله 

اقدامات در این حوزه بوده است.

انتشار گزارش اقتصادي ايران براي اولين بار در جهان
ریيس كل سازمان سرمایه گذاري و كمك هاي اقتصادي 
و فني ایران، در ادامه از اقدامات آتي و در دست اجراي 
اقتصاد  بين المللي  گزارش  اولين  انتشار  برای  سازمان 
ایران با عنوان Iran Business year 2011 خبر داد 
و افزود: این گزارش با تيراژ 87 هزار نسخه در بيش 
از 120 كشور جهان توزیع خواهد شد و ظرفيت هاي 
اقتصادي ایران به سرمایه گذاران خارجي معرفي خواهد 

شد.
راهنماي  اولين  كرد:  نشان  خاطر  حال  عين  در  وي 
با  انگليسي  زبان  به  نيز  ایران  خارجي  سرمایه گذاري 
تيراژ 10 هزار نسخه قرار است در اختيار سرمایه گذاران 

خارجي قرار گيرد.
بزرگ ترین  برگزاري  از  ادامه  در  اقتصاد  وزیر  معاون 

همایش سرمایه گذاري خارجي كشور با حضور 1000 
سرمایه گذار داخلي و خارجي در سال آینده خبر داد و 
افزود: همچنين قرار است 10 همایش تخصصي داخلي 

و بين المللي سرمایه گذاري برگزار گردد.
و  برنامه ها  كه  سؤال  این  به  پاسخ  در  عليشيري 
طي  سرمایه گذاري  سازمان  عملکردي  چشم اندازهاي 
برنامه پنجم به چه صورتي خواهد بود، پاسخ داد: همه 
متنوع سازي جذب  از طریق  تا  است  این  بر  ما  تالش 
منابع مالي بين المللي، گسترش حضور طرح زیربنایي 
و توسعه اي كشور در طرح هاي سرمایه گذاري مستقيم، 
بودجه  كليه  معادل  سال حداقل  پنج  در طي  بتوانيم 
توسعه  و  رشد  براي  بين المللي  مالي  منابع  عمراني، 

پایدار تدارک كنيم.

هدفمندسازي يارانه ها
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص 
جذب  رشد  نرخ  بر  یارانه ها  هدفمندسازي  تأثير 
هدفمندسازي  گفت:  كشور  خارجي  سرمایه گذاري 
و  كارآفرینان  به  مثبت  عالمت  دادن  نشان  یارانه ها 
سرمایه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي است 
ابزارهاي جدید، طراحي فرصت ها بر  با  بتوانيم  باید  و 
پایه مدل مشاركت عمومي و خصوصي، حداقل معادل 

خارجي  مستقيم  سرمایه گذاري  دالر  ميليارد  دویست 
براي طرح هاي توسعه اي كشور نظير راه ها و اتوبان ها، 
فرودگاه ها، بنادر، ریل و راه آهن، نيروگاه ها، انرژي هاي 

نو، سدسازي و شبکه آبياري و غيره جذب نمایيم.

تاثير تحريم ها بر سرمايه گذاري خارجي
ریيس كل سازمان سرمایه گذاري و كمك هاي اقتصادي 
سرمایه گذاري  وضعيت  خصوص  در  ایران  فني  و 
خارجي كشور با توجه به تحریم هاي بين المللي اعالم 
در  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  روبه رشد  روند  كرد: 
كشور حداقل گواهي است كه نشان مي دهد بخش هاي 
نرخ  اقتصادي،  مزیت هاي  دنبال  به  خصوصي خارجي 
بازگشت سرمایه مناسب و امنيت خاطر هستند و ایران 
است كه هم ظرفيت هاي  از جمله معدود كشورهایي 
سرمایه گذاران  پررنگ  حضور  و  كار  این  براي  را  الزم 

خارجي فراهم كرده است.
عليشيري در پایان خاطرنشان كرد: ما موظفيم فضاي 
كسب و كار كشور را به سرعت بهبود بخشيم و تکاليف 
قابل عرضه طرح هاي  و  براي طراحي مناسب  را  خود 
اقتصادي كشور انجام دهيم. لذا نقش متغيرهاي بيروني 
در شاخص جذب سرمایه گذاري خارجي نمي تواند قابل 

توجه باشد.
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سالجاري  نخست  ماهه  نه  در  گفت:  جاري،  سال  در 
حجم ورودي سرمایه گذاري خارجي رقم 2/7 ميليارد 
دالر بوده است كه پيش بيني مي شود این رقم از 3/5 

ميليارد دالر در سال جاري فراتر رود.
جذب  86درصدي  رشد  با  ایران  گذشته  سال 
سرمایه گذاري خارجي كشور، در رتبه شش كشور برتر 
دنيا در نرخ رشد جذب سرمایه گذاري خارجي با رقم 

جذب 3 ميليارد دالر قرار گرفت.

جذب  رشد  دالیل  برشمردن  ضمن  عليشيري 
و  مراكز  راه اندازي  جمله  از  خارجي  سرمایه گذاري 
ستادهاي  خدمات سرمایه گذاري در استان ها، ارتقاي 
ایجاد  ایران،  كار  و  كسب  فضاي  بين المللي  رتبه 
خاطرنشان  خارجي،  سرمایه گذاري  اطالعات  بانك 
بر  خارجي  سرمایه گذاري  طرح   800 تاكنون  كرد: 
فرصت هاي  سایت  در  بين المللي  شاخص هاي  اساس 
سرمایه گذاري ایران به نشاني www.iio.ir جهت ارائه 
طرح   230 و  شده  معرفي  خارجي  سرمایه گذاران  به 
مصوب سرمایه گذاري خارجي نظارت و پيگيري شده 

است. 
معاون وزیر اقتصاد افزود: در راستاي بازاریابي پروژه هاي 
سرمایه گذاري خارجي 8 همایش خارجي در كشورهاي 
چين  سنگاپور،  مالزي،  كره،  )شيامن(،  چين  قطر، 
)پکن(، هند و تایلند و 4 همایش داخلي در استان هاي 

نشست  در  اقتصاد  وزير  معاون  عليشيري  بهروز 
در  برگزار شد  خليج فارس  سالن  محل  در  که  خبري 
کشور  داخلي  رسانه هاي  اصحاب  و  خبرنگاران  جمع 
دستاوردهاي سازمان سرمايه گذاري را طي يک سال 

گذشته اعالم کرد.
سرمایه گذاري  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
در  عليشيري  ایران،  فني  و  اقتصادي  كمك هاي  و 
خارجي  سرمایه گذاري  جذب  وضعيت  خصوص 

پيش بيني رييس كل سازمان سرمايه گذاري براي سال 1389: 
ورودي سرمایه گذاري خارجي کشور از رقم 3 میلیارد دالر فراتر خواهد رفت 

خوزستان، شيراز، یاسوج و كيش برگزار شده است كه 
تأثيرات بسيار مثبتي در معرفي فضاي سرمایه گذاري 

كشور و شناسایي بازارهاي نوظهور داشته است.
به  كشور  مالي  منابع  جذب  خصوص  در  عليشيري 
نهادهاي  و  اسالمي  توسعه  بانك  از  فاینانس  صورت 
وابسته به آن، بانك توسعه و تجارت اكو و تأمين مالي 
از 4  بيش  تاكنون  اعالم كرد كه  تجاري  بانك هاي  از 
ميليارد دالر براي ده ها پروژه بخش عمومي و خصوصي 

كشور مصوب و اجرایي شده است.
به  تسهيالت  اعطاي  به  ادامه  در  اقتصاد  وزیر  معاون 
بخش هاي  گفت:  و  كرد  اشاره  خصوصي  بخش هاي 
تجهيزات  اوليه،  مواد  خرید  براي  مي توانند  خصوصي 
اخذ  و  كشور  از  خارج  خود  نياز  مورد  ماشين آالت  و 

تسهيالت خارجي به این سازمان مراجعه نمایند.

برگزاري بيش از 200 نشست بين المللي
عليشيري ضمن اشاره به اقدامات حوزه روابط اقتصادي 
ما  تالش  شد:  یادآور  سرمایه گذاري،  سازمان  خارجي 
چندجانبه  یا  و  دو  نشست هاي  در  كه  است  این  بر 
داشته  را  اثربخشي  و  مشاركت  حداكثر  بين المللي، 
باشيم و برگزاري بيش از 200 نشست بين المللي در 
سرمایه گذاري  سازمان  و  دارایي  و  اقتصاد  وزیر  سطح 

گواه این مدعا است.
وي در ادامه یادآور شد: برگزاري نشست های كارگروه 
از  خارج  ایرانيان  عالی  شورای  بازرگانی  و  اقتصادي 
تفاهم  یادداشت  و  پروتکل   97 تعداد  تنظيم  و  كشور 
بين المللي اقتصادي كشورمان با سایر كشورها از جمله 

اقدامات در این حوزه بوده است.

انتشار گزارش اقتصادي ايران براي اولين بار در جهان
ریيس كل سازمان سرمایه گذاري و كمك هاي اقتصادي 
و فني ایران، در ادامه از اقدامات آتي و در دست اجراي 
اقتصاد  بين المللي  گزارش  اولين  انتشار  برای  سازمان 
ایران با عنوان Iran Business year 2011 خبر داد 
و افزود: این گزارش با تيراژ 87 هزار نسخه در بيش 
از 120 كشور جهان توزیع خواهد شد و ظرفيت هاي 
اقتصادي ایران به سرمایه گذاران خارجي معرفي خواهد 

شد.
راهنماي  اولين  كرد:  نشان  خاطر  حال  عين  در  وي 
با  انگليسي  زبان  به  نيز  ایران  خارجي  سرمایه گذاري 
تيراژ 10 هزار نسخه قرار است در اختيار سرمایه گذاران 

خارجي قرار گيرد.
بزرگ ترین  برگزاري  از  ادامه  در  اقتصاد  وزیر  معاون 

همایش سرمایه گذاري خارجي كشور با حضور 1000 
سرمایه گذار داخلي و خارجي در سال آینده خبر داد و 
افزود: همچنين قرار است 10 همایش تخصصي داخلي 

و بين المللي سرمایه گذاري برگزار گردد.
و  برنامه ها  كه  سؤال  این  به  پاسخ  در  عليشيري 
طي  سرمایه گذاري  سازمان  عملکردي  چشم اندازهاي 
برنامه پنجم به چه صورتي خواهد بود، پاسخ داد: همه 
متنوع سازي جذب  از طریق  تا  است  این  بر  ما  تالش 
منابع مالي بين المللي، گسترش حضور طرح زیربنایي 
و توسعه اي كشور در طرح هاي سرمایه گذاري مستقيم، 
بودجه  كليه  معادل  سال حداقل  پنج  در طي  بتوانيم 
توسعه  و  رشد  براي  بين المللي  مالي  منابع  عمراني، 

پایدار تدارک كنيم.

هدفمندسازي يارانه ها
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص 
جذب  رشد  نرخ  بر  یارانه ها  هدفمندسازي  تأثير 
هدفمندسازي  گفت:  كشور  خارجي  سرمایه گذاري 
و  كارآفرینان  به  مثبت  عالمت  دادن  نشان  یارانه ها 
سرمایه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي است 
ابزارهاي جدید، طراحي فرصت ها بر  با  بتوانيم  باید  و 
پایه مدل مشاركت عمومي و خصوصي، حداقل معادل 

خارجي  مستقيم  سرمایه گذاري  دالر  ميليارد  دویست 
براي طرح هاي توسعه اي كشور نظير راه ها و اتوبان ها، 
فرودگاه ها، بنادر، ریل و راه آهن، نيروگاه ها، انرژي هاي 

نو، سدسازي و شبکه آبياري و غيره جذب نمایيم.

تاثير تحريم ها بر سرمايه گذاري خارجي
ریيس كل سازمان سرمایه گذاري و كمك هاي اقتصادي 
سرمایه گذاري  وضعيت  خصوص  در  ایران  فني  و 
خارجي كشور با توجه به تحریم هاي بين المللي اعالم 
در  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  روبه رشد  روند  كرد: 
كشور حداقل گواهي است كه نشان مي دهد بخش هاي 
نرخ  اقتصادي،  مزیت هاي  دنبال  به  خصوصي خارجي 
بازگشت سرمایه مناسب و امنيت خاطر هستند و ایران 
است كه هم ظرفيت هاي  از جمله معدود كشورهایي 
سرمایه گذاران  پررنگ  حضور  و  كار  این  براي  را  الزم 

خارجي فراهم كرده است.
عليشيري در پایان خاطرنشان كرد: ما موظفيم فضاي 
كسب و كار كشور را به سرعت بهبود بخشيم و تکاليف 
قابل عرضه طرح هاي  و  براي طراحي مناسب  را  خود 
اقتصادي كشور انجام دهيم. لذا نقش متغيرهاي بيروني 
در شاخص جذب سرمایه گذاري خارجي نمي تواند قابل 

توجه باشد.
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 مقدمه 
نرخ تورم يكی از مهم ترين شاخص های عملكرد اقتصاد کالن است که هم برای دولتمردان و هم برای آحاد مردم 

دارای اهميت بسزايی است.

حميد زمان زاده

اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته، به جز دهه 40، 
و  است  برده  رنج  پرنوسان  و  باال  تورم  نرخ  از  همواره 
دستيابی به تورم یك رقمی به صورت پایدار، به یکی از 
آرزوهای ایرانيان بدل شده است. قطعاً در راه دستيابی 
به نرخ تورم پایين و پایدار، گام اول درک و شناخت 
ریشه ها و عوامل بنيادی مؤثر بر نرخ تورم است. در گام 
دوم می توان بر اساس این شناخت، به راهبردی عملی 
دست  كشور  اقتصاد  در  تورم  مزمن  درد  درمان  برای 
اجرای چنين  در  دولتمردان  نهایت، جدیت  در  یافت. 
تورم  هدف  به  دستيابی  می تواند  كه  است  راهبردی 
پایين و پایدار را محقق نماید. مقاله حاضر به بررسی 
تحليل  ایران،  اقتصاد  در  تورم  نرخ  تاریخی  عملکرد 
ریشه اصلی تورم باال و بی ثبات و راهبرد اصلی كنترل 

و مهار نرخ تورم در سطحی پایين و پایدار می پردازد.

مفهوم نرخ تورم 
برای تحليل و بررسی همه جانبه تورم، ابتدا باید مفهوم 
قيمت ها  عمومی  سطح  با  را  آن  ارتباط  و  تورم  نرخ 

راهبرد درمان درد مزمن تورم
شش دهه عملکرد نرخ تورم در اقتصاد ايران
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نرخ تورم در ایران تقریباً 
همیشه به جز بعضی سال های 
دهه 3۰ و ۴۰، مثبت بوده است 

و این امر نشان می دهد که 
سطح عمومی قیمت ها اغلب در 

حال افزایش بوده است. البته 
در کشورهای دنیا نیز نرخ 
تورم عموماً مثبت است، اما 

آنچه مهم است مقدار نرخ تورم 
است

از سطح عمومی قيمت ها، قيمت  روشن نمود. منظور 
متوسط مجموعه ای از عموم كاالها )یك سبد كاالیی 
شاخص( نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح 
سبد  قيمت  كه  است  معنا  این  به  قيمت ها،  عمومی 
است،  یافته  افزایش  ميانگين  طور  به  شاخص  كاالیی 
در حالی كه قيمت تك تك كاالهای موجود در سبد، 
افزایش یافته یا حتی  هر كدام به نسبت های مختلف 
ممکن است بعضی كاالها با كاهش قيمت مواجه شده 

باشند.
سبد كاالیی كه برای محاسبه سطح عمومی قيمت ها در 
ایران مورد استفاده قرار می گيرد، شامل تعداد زیادی 
كاال است كه در گروه های مختلفی مانند خوراكی ها و 
آشاميدنی ها، دخانيات، پوشاک و كفش، مسکن و آب 
ارتباطات،  لوازم خانگی، حمل ونقل،  و برق و سوخت، 
هتل  و  رستوران  تحصيل،  تفریح،  درمان،  و  بهداشت 
و كاالها و خدمات متفرقه دسته بندی شده است. هر 
از  از كاالها در این سبد شاخص، دارای سهمی  كدام 
توجه  با  كاال  هر  قيمت  تغيير  و  می باشند  سبد  كل 
تغييرات سطح عمومی  در  در سبد،  كاال  آن  به سهم 

قيمت ها منعکس می شود.
نرخ تورم بيانگر درصد تغييرات سطح عمومی قيمت ها 
یا كاهش قيمت ها  افزایش  است كه به نحوی سرعت 
را طی زمان نشان می دهد. زمانی كه نرخ تورم مثبت 
حال  در  قيمت ها  سطح  كه  است  معنا  این  به  است، 
این  به  باشد،  باالتر  تورم  نرخ  هر چه  و  است  افزایش 
زمان  طی  بيشتری  سرعت  با  قيمت ها  كه  است  معنا 
افزایش می یابند. در مقابل، نرخ تورم منفی بيانگر این 
است كه سطح قيمت ها در حال كاهش است؛ بنابراین 
باید توجه داشت كه وقتی از كاهش نرخ تورم صحبت 
منظور  بلکه  نيست،  قيمت ها  كاهش  منظور  می شود، 

كاهش سرعت افزایش قيمت ها است.
قيمت ها  اگر طی یك سال سطح عمومی  مثال  برای 
برابر  تورم  نرخ  یابد،  افزایش  واحد   250 به   200 از 
قيمت ها طی  می دهد  نشان  كه  بود  25درصد خواهد 
توجه  باید  البته  یافته اند.  افزایش  25درصد  سال  یك 
داشته باشيم كه این امر به این معنا نيست كه قيمت 
همه كاالها 25درصد افزایش داشته اند، بلکه قيمت سبد 
كاالیی شاخص به طور متوسط 25درصد افزایش داشته 
است. در این ميان افزایش قيمت بعضی كاالها بيش از 
25درصد و بعضی كمتر از 25درصد بوده است و حتی 
ممکن است قيمت بعضی كاالها با كاهش نيز مواجه 
شده باشد. برای مثال در سال 1387 در حالی كه تورم 
بوده است، قيمت گروه خوراكی ها و  حدود 25درصد 
اما قيمت گروه  افزایش،  آشاميدنی ها حدود 30درصد 
است.  یافته  افزایش  و كفش حدود 21درصد  پوشاک 

با  ارتباطی،  خدمات  قيمت  كه  است  حالی  در  این 
كاهش 0/2درصدی مواجه بوده است. اكنون با روشن 
شدن مفهوم نرخ تورم، به بررسی تاریخی نرخ تورم در 

اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته می پردازیم.

عملكرد نرخ تورم در سير تاريخی اقتصاد ايران 
نرخ تورم در ایران تقریباً هميشه به جز بعضی سال های 

دهه 30 و 40، مثبت بوده است و این امر نشان می دهد 
كه سطح عمومی قيمت ها اغلب در حال افزایش بوده 
عموماً  تورم  نرخ  نيز  دنيا  كشورهای  در  البته  است. 
مثبت است، اما آنچه مهم است مقدار نرخ تورم است. 
عالوه بر مقدار نرخ تورم، ميزان پایداری و نوسانات نرخ 
تورم نيز دارای اهميت زیادی است. در واقع یك نرخ 
دوره  در  باشد.  مطلوب  می تواند  پایدار  و  پایين  تورم 
قبل از انقالب بهترین عملکرد نرخ تورم مربوط به دهه 
40 است. در سال های دهه چهل نرخ تورم در سطح 
كمتر از 5درصد حفظ شده و حتی در بعضی سال ها 
تورم منفی نيز بوده است، اما در دهه پنجاه نرخ تورم 
افزایش قابل توجهی می یابد و بدترین عملکرد در سال 
56 با ثبت نرخ تورم 30درصد ثبت می شود. در مجموع 
نرخ تورم در دوره پيش از انقالب طی 28 سال از سال 
1330 تا 1357 به طور ميانگين برابر 6/9درصد بوده 

است كه نرخ تورم نسبتاً پایينی است.
پس از انقالب و در دوره جنگ، نرخ تورم از نوسانات 
قابل توجه برخوردار بوده است. نرخ تورم از سال 60 تا 
سال 64 طی یك روند كاهشی از حدود 30درصد به 
كمتر از سه درصد كاهش می یابد، اما پس از طی یك 
روند افزایشی به فراتر از 40درصد در سال 67 می رسد. 
تا  انقالب  از  دوره پس  در  ميانگين  به طور  تورم  نرخ 
پایان جنگ برابر 19/2درصد بوده است كه نرخ تورم 
تورم  نرخ  نيز  جنگ،  از  پس  دوره  در  است.  باالیی 
نوسانات و افت و خيز فراوانی را تجربه نموده است. با 
پایان یافتن جنگ نرخ تورم به سرعت كاهش یافته و 
به كمتر از 5درصد در ابتدای سال 71 می رسد، اما پس 
از آن نرخ تورم با شتاب باالیی افزایش یافته، به نحوی 
كه در اواسط سال 74 به مرز 55درصد نيز می رسد. 
سپس نرخ تورم مجدداً به سرعت كاهش می یابد و در 

پایان دوره سازندگی به محدوده 18 درصد می رسد.
ساله  هشت  دوره  در  تورم  نرخ  ميانگين  مجموع  در 
سازندگی برابر 24/3درصد بوده است. در دوره اصالحات 

ويژگی بارز روند نرخ رشد حجم 
پول در اقتصاد ايران اين است که 
نرخ رشد حجم پول از يک طرف 
عمومًا بسيار فراتر از نرخ رشد 
اقتصادی بوده و از طرف ديگر نرخ 
رشد حجم پول بسيار بی ثبات و 
پرنوسان ظاهر شده است
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باثبات و  نرخ تورم تاحدودی مهار شده و دوره نسبتاً 
همواری را طی می كند. نرخ تورم در دوره هشت ساله 
اصالحات در مجموع به طور ميانگين برابر 14/8درصد 
بوده است. در دوره بعد از اصالحات نرخ تورم طی یك 
روند صعودی پرشتاب به مرز 30درصد در اواسط سال 
87 رسيده و پس از آن با سرعت به كمتر از 8درصد 
كاهش یافته و پس از آن در محدوده 10درصد نوسان 
از  پس  دوره  در  ميانگين  طور  به  تورم  نرخ  می كند. 
بوده  15/5درصد  برابر   89 سال  اواسط  تا  اصالحات 
است. اگر چه نرخ تورم در این دوره به صورت ميانگين 
تنها حدود یك درصد نسبت به دوره اصالحات افزایش 
دوره  این  در  تورم  نرخ  مهم  ویژگی  اما  است،  داشته 
بی ثباتی و نوسانات بسيار زیاد آن نسبت به تورم باثبات 

و هموار دوره اصالحات بوده است.
در مجموع نگاهی اجمالی بر روند تاریخی نرخ تورم در 
اقتصاد ایران بيانگر این امر است كه تورم باال و بی ثبات 

از ابتدای دهه 50 به یك درد مزمن در اقتصاد ایران 
دولت های  خاص،  مقاطعی  جز  به  و  است  شده  بدل 
بزرگ  این چالش  درمان  از  به درجات مختلف  حاكم 

اقتصادی به صورتی پایدار، بازمانده اند.

هزينه های تورم باال و بی ثبات برای اقتصاد 
هم نرخ تورم باال و هم نوسانات آن هزینه های زیادی را 
بر اقتصاد كشور تحميل می نماید، به خصوص این كه 
بيشتر  نيز  تورم  نرخ  نوسانات  باالتر،  تورم  در نرخ های 
بی ثبات  و  باال  تورم  هزینه های  مهم ترین  از  می شود. 
آن  تبع  به  و  اقتصادی  رشد  نرخ  كاهش  به  می توان 
كاهش سطح رفاه عمومی از یك طرف و تغيير توزیع 
جامعه  كم درآمد  اقشار  زیان  به  رفاه  و  ثروت  درآمد، 
رشد  بر  تورم  هزینه های  نمود.  اشاره  دیگر  طرف  از 
بر  مسيرهایی  مجموعه  از  عمومی  رفاه  و  اقتصادی 
آنها  مهم ترین  جمله  از  كه  می شود  تحميل  اقتصاد 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
شناسایی  در  اخالل  موجب  بی ثبات  و  باال  تورم  الف( 
می شود؛  اقتصادی  فعاالن  توسط  نسبی  قيمت های 
چرا كه در فرآیند تورمی، قيمت تمامی كاالها به یك 
اقتصادی  فعاالن  نتيجه  در  و  نمی یابد  افزایش  نسبت 
تغييرات  از  را  نسبی  قيمت های  تغييرات  نمی توانند 
این  نمایند.  تفکيك  به خوبی  قيمت ها  عمومی  سطح 
كاهش  موجب  نسبی  قيمت های  شناسایی  در  اخالل 
در  اخالل  نتيجه  در  و  قيمت ها  عالمت دهی  قدرت 
نوسانات  هرچه  البته  می گردد.  منابع  بهينه  تخصيص 
نرخ تورم بيشتر باشد، این اخالل در سيستم قيمت ها 

نيز تشدید می گردد.
فعاالن  نااطمينانی  موجب  بی ثبات  و  باال  تورم  ب( 
در  و  شد  خواهد  آینده  تحوالت  به  نسبت  اقتصادی 
نتيجه آن فعاالن اقتصادی نمی توانند چشم انداز روشن 
و شفافی از آینده ترسيم نمایند. این امر به خصوص بر 
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دریجانی،  مطهره  مدیریت  با  قراوالن  پيش  از شركت 
با  ماهان  از شركت هواپيمایی  نقل  و  در بخش حمل 
مدیریت عرب نژاد، در بخش صنایع تبدیلی كشاورزی 
از شركت گالب زهرا با مدیریت علی مصطفوی و در 
با  ليکوریس  كرمان  شركت  از  دارویی  گياهان  بخش 
برتر  صادركنندگان  عنوان  به  معمار  عليرضا  مدیریت 

سال جاری تجليل شد.
بانك كشاورزی شمال استان، بانك توسعه صادرات، اداره 
كل گمركات استان كرمان و انجمن پسته ایران به عنوان 

همياران نمونه صادركنندگان استان معرفی شدند.
شایان ذكراست كه شركت  رنگدانه سيرجان با مدیریت 
در  سيرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  از  شایسته  بابك 
در  شهبا  بازرگانی  شركت  و  شيميایی  صنایع  بخش 
با  كویر  سبز  مروارید  شركت  خرما،  صادرات  بخش 
مدیریت حميد حسام در بخش صادرات پسته مربوط 

به شهرستان سيرجان می باشند.
در این همایش كه با همت و همکاری سازمان صنایع، 
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  و  بازرگانی  سازمان 
در  كرمان  مردم  نماینده  كرمی،  شد،  برگزار  كرمان 
و  كرمان  استاندار  نجار،  اسالمی،  شورای  مجلس 
سازمان  مدیركل  صنایع،  سازمان  مدیركل  همچنين 
و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  ریيس  آرمان،  و  بازرگانی 

معادن، سخنرانی كردند.

معرفی صادرکنندگان برتر استان کرمان

و  بازرگانی  اتاق  نمايندگی  مسئول  گزارش  به  بنا 
سيرجان،  اقتصادی  ويژه  منطقه  معادن  و  صنايع 

صادرکنندگان برتر استان کرمان معرفی شدند. 
در همایش تجليل از صادركنندگان برتر استان كرمان 
15 شركت صادراتی و چهار ارگان برتر مرتبط با امر 

صادرات به عنوان همياران صادرات معرفی شدند.
در این همایش در بخش صنایع شيميایی از شركت 
رنگدانه سيرجان با مدیریت بابك شایسته، در بخش 
محصوالت پتروشيمی از شركت روغن موتور پردیس 
خرما  صادرات  بخش  در  كریمی،  عليرضا  مدیریت  با 
با مدیریت علی اصغر شهبا،  بازرگانی شهبا  از شركت 
با  جعفری زاده  بازرگانی  از  دستباف  فرش  بخش  در 
پسته  صادرات  بخش  در  جعفری زاده،  رضا  مدیریت 
حميد  مدیریت  با  كویر  سبز  مروارید  شركت های  از 
حسام، طالی سبز هراتی كویر با مدیریت محمدعلی 
محمدحسين  مدیریت  با  كویر  كاشفان  قاری زاده، 
با  رفسنجان  پسته  تازه  شركت  و  حسنی  آقامحمد 
مدیریت غالمرضا رضامند، در بخش مصالح ساختمانی 
با  رفسنجان  برليان  سراميك  و  كاشی  شركت  از 
غيرفلزی  كانی های  بخش  در  حسينی نژاد،  مدیریت 
مدیریت  با  رفسنجان  كویر  فروموليبدن  شركت  از 
محققی، در بخش خدمات فنی و مهندسی از شركت 
گردشگری  بخش  در   ،115 ساختمانی  و  راه سازی 

خبر اقتصادی سرمایه گذاری تأثير منفی خواهد گذارد.
پول  نگهداری  هزینه  می شود  موجب  باال  تورم  ج( 
نقد افزایش یابد؛ چرا كه قدرت خرید پول در شرایط 
تورمی كاهش خواهد یافت. حال اگر نرخ بهره متناسب 
با افزایش تورم، افزایش یابد، مردم انگيزه دارند تا پول 
خود را به صورت سپرده بانکی نگه دارند؛ اما اگر نرخ 
تعادلی  مقادیر  از  پایين تر  و  دستوری  به صورت  بهره 
آن توسط دولت تعيين شود، آن گاه نرخ واقعی بهره 
انگيزه ای  تورم( منفی شده و مردم  بهره منهای  )نرخ 
داشت.  نخواهند  بانکی  شبکه  در  سپرده گذاری  برای 
ارزش  كاهش  از  فرار  برای  مردم  شرایطی  چنين  در 
سپرده های  و  نقد  پول  یا  تا  نمود  خواهند  سعی  پول 
نمایند،  تبدیل  فيزیکی  و  مالی  دارایی های  به  را  خود 
یا آن كه پول خود را خرج نموده و بر مخارج مصرفی 
خود بيافزایند. این امر از یك طرف موجب اختالل در 
نظام بانکی و عرضه اعتبار و نيز اختالل در بازار سایر 
دارایی ها می گردد، از طرف دیگر موجب گسترش رفتار 
مصرفی و كاهش پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد 

می گردد.
بر  رفاه،  عمومی  سطح  كاهش  بر  عالوه  باال  تورم  اما 
توزیع درآمد، ثروت و رفاه ميان اقشار جامعه نيز تأثير 
منفی خواهد گذارد. این امر نيز از مسيرهای مختلفی 
عموماً  تورمی  شرایط  در  طرف  یك  از  می دهد.  روی 
و  حقوق بگير  عمدتاً  كه  درآمدی  پایين  اقشار  درآمد 
مزدبگير هستند، متناسب با تورم افزایش نمی یابد، اما 
درآمد اقشار باالی درآمدی كم و بيش متناسب با تورم 
افزایش می یابد، در نتيجه قدرت خرید اقشار كم درآمد 
نسبت به اقشار پردرآمد جامعه كاهش می یابد و تورم 
بيشترین فشار را بر اقشار كم درآمد تحميل می نماید 
فقرا  و  می دهد  تغيير  آنان  زیان  به  را  درآمد  توزیع  و 
ارزش  تورمی،  شرایط  در  عالوه  به  می كند.  فقيرتر  را 
دارایی های مالی و فيزیکی مانند مسکن همراه با تورم 
امر توزیع ثروت را نيز به زیان  افزایش می یابد و این 
در  بنابراین  داد؛  خواهد  تغيير  جامعه  كم درآمد  اقشار 
درآمد،  توزیع  شدن  بدتر  موجب  باال  تورم  مجموع، 

ثروت و رفاه در اقتصاد می گردد.

واکاوی ريشه تورم در اقتصاد ايران 
متفاوتی  نظریه های  اقتصاد  آكادميك  محافل  در 
و  مرسوم ترین  اما  دارد،  وجود  تورم  علل  مورد  در 
پذیرفته شده ترین تحليل از نرخ تورم، مبتنی بر معادله 
مقداری پول می باشد كه به رویکرد پولی تورم موسوم 
است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است كه بين 
مقدار پول و سطح عمومی قيمت ها رابطه ای مستقيم 
تورم  نرخ  پول،  مقداری  معادله  مبنای  بر  دارد.  وجود 
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نرخ رشد پایه پولی به 
طور کامل تحت کنترل 

سیاست گذاران اقتصادی است، 
اما تغییرات ضریب فزاینده 
پولی عالوه بر سیاست های 

دولت، به رفتار نظام بانکی و 
فعاالن بخش خصوصی بستگی 

دارد، اما باید توجه داشت که 
با وجود نقش بخش خصوصی 

در تعیین ضریب فزاینده 
پولی، سیاست گذاران اقتصادی 

از ابزارهای الزم برای کنترل 
و مدیریت نرخ رشد حجم پول 

برخوردار هستند

خبر مناطق

ويژه  منطقه  گمرکی  جديد  مبادی  از  بهره برداری 
اقتصادی پتروشيمی در راستای اجرای مصوبه هيئت 
قانونی  منطقه  به  هكتار   900 الحاق  بر  مبنی  وزيران 
منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی تا دهه فجر امسال 

آغاز می شود.
الحاق سایت پنج به منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی 
مصوبه اسفند 85 هيئت وزیران بود كه پيش از این به 

تمامی سازمان های ذی ربط ابالغ شده بود.
حدود90درصد قوانين مربوط به مناطق ویژه مربوط به 
قوانين گمركی می باشد و بدون اصول گمرک مناطق 
ویژه قادر به انجام فعاليت های اقتصادی نخواهد بود. 
بنابراین پس از تصویب افزایش 900 هکتار به منطقه 
ویژه پتروشيمی، سازمان منطقه ویژه به عنوان مجری 
با  گسترده ای  مذاكرات  و  رایزنی ها  به  اقدام  طرح، 

گمرک جمهوری اسالمی ایران كرد.
هکتار   900 در  واقع  شركت های  هزینه های  كاهش 
بخش های  سمت  به  سرمایه ها  هدایت  باعث  جدید 
افزایش  محصوالت،  شده  تمام  قيمت  كاهش  دیگر، 
اقتصادی  تحرک  نهایت  در  و  توليدات  رقابتی  توان 

آنها می شود.
بر اساس قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، 
شركت های  محصوالت  و  خوراک  صادرات  و  واردات 
معافيت های گمركی  مناطق مشمول  این  در  مستقر 
غير از محدودیت ها و ممنوعيت های شرعی و قانونی 

می باشد.
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  گمركی  امور  ریيس 
پتروشيمی در این خصوص گفت: استقرار گمرک در 
اصل  یك  ویژه  مناطق  به  خروجی  و  ورودی  مبادی 
است و الحاق 900 هکتار به این منطقه بدون استقرار 
بود  خواهد  بی اثر  عماًل  جدید  مبادی  در  گمرک 
رسالت محول  اجرای  برای  مذكور  مذاكرات  بنابراین 
شده به سازمان منطقه ویژه به عنوان متولی و نماینده 

مبادی گمرکی جدید به زودی در ماهشهر راه اندازی می شود

انجام گرفته است و هم اكنون  دولت در منطقه ویژه 
مراحل مهم این مذاكرات در حال انجام است.

از  را  رفاهی  و  امنيتی  اداری،  محور  سه  هاتفی،  رضا 
در  كرد:  اظهار  و  برشمرد  مذاكرات  اصلی  محورهای 
بحث امنيتی مسایل مربوط به حصاركشی مطرح بود 
كه گاهی با موانع طبيعی مانند خورها و فضای پشت 
مجتمع ها مواجه بود، محل استقرار باسکول ها، كنترل 
ترافيك  سرعت  كنترل  برای  محوطه سازی  و  ترافيك 
مذاكرات  این  در  امنيتی  موارد  دیگر  از  نقليه  وسایل 

بود.
هاتفی اظهار اميدواری كرد به زودی نتيجه این مذاكرات 
منجر به عقد تفاهم نامه ای می شود كه در آن حقوق و 
منافع هر دو طرف مطابق قانون رعایت شود و گفت: 
تفاهم نامه مذكور پيش از دهه فجر به امضای طرفين 

رسيده و همزمان با 22 بهمن اجرایی می شود.
كه  است  بوده  آن  بر  ما  سعی  كرد:  خاطرنشان  وی 
توافق  با  بتوان  تا  شود  انجام  خوبی  به  مذاكرات  این 
در  و  دوام  قابل  منطقی،  معقول،  مذاكرات  از  حاصل 
عين حال سریع به نتایج مطلوبی كه دربردارنده منافع 

شركت های محدوده الحاق باشد دست یافت.
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  گمركی  امور  ریيس 
پتروشيمی، با اشاره به نتایج اثربخش آخرین مذاكرات 
با گمرک در دی ماه سال جاری گفت: بر اساس این 
دروازه های  از  بهره برداری  است  شده  مقرر  مذاكرات 
در  پتروشيمی  اقتصادی  ویژه  منطقه  جدید  گمركی 
در  و  آغاز شود  اسالمی سال جاری  انقالب  فجر  دهه 
واقع برای راه اندازی این مبادی وارد شمارش معکوس 

شده ایم.
طرح  پوشش  تحت  كه  شركت هایی  شد:  یادآور  وی 
الحاق واقع می شوند قادر خواهند بود با تحرک بيشتر 
اقتصاد  در  را  مؤثری  گام های  راه  ادامه  در  اقتصادی 

كشور بردارند.

سرعت  و  پول  حجم  رشد  نرخ  مجموع  با  است  برابر 
گردش پول منهای نرخ رشد اقتصادی؛ بنابراین افزایش 
نرخ رشد حجم پول یا افزایش نرخ رشد سرعت گردش 
پول، نرخ تورم را افزایش داده و در مقابل افزایش نرخ 
رشد اقتصادی به كاهش نرخ تورم خواهد انجاميد. بر 
اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تاحدودی ثابت 
)نرخ رشد صفر( و نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد، هر 
چه نرخ رشد حجم پول افزایش یابد، نرخ تورم به تبع 
اساس  بر  دیگر  عبارت  به  یافت.  خواهد  افزایش  آن 
نرخ  بين نرخ رشد حجم پول و  معادله مقداری پول، 
این  برقرار است. بدون شك  تورم یك رابطه مستقيم 
است.  اقتصادی  نظریه  در  ایده ها  قدیمی ترین  از  یکی 
اگرچه این نظریه پس از ظهور كينز در علم اقتصاد به 
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حاشيه رفت؛ اما با ظهور مکتب پولگرایان جدید و در 
رأس آنها ميلتون فریدمن اقتصاددان شهير آمریکایی، 
از دهه 70 ميالدی به بعد، به نظریه مسلط در تحليل 

پدیده تورم در محافل آكادميك اقتصاد بدل گشت.
بر مبنای تفسير نوینی كه فریدمن از معادله مقداری 
پول ارائه داد، تورم پایدار و مستمر، هميشه و در همه 
جا یك پدیده پولی است. افزایش نرخ رشد حجم پول 
در ميان مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش نرخ 
تورم خواهد شد. در واقع فریدمن اطمينان می دهد كه 
هيچ تورم مستمر و پایداری در هيچ كجای دنيا، بدون 
افزایش حجم پول قابل دوام نيست. فریدمن رأی قاطع 
می كند:  اعالم  چنين  را  تورم  بودن  پولی  درباره  خود 
»واقعيت اصلی این است كه تورم هميشه و در همه جا 
یك پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغييرات اساسی 
در قيمت ها، همزمان با تغييرات اساسی در مقدار پول 
به  نسبت  است. من  پيوسته  وقوع  به  توليد  به  نسبت 
این تعميم استثنایی را نمی شناسم. هيچ موقعيتی در 
ایاالت متحده یا جای دیگری مالحظه نشده است كه 
وقتی قيمت ها به طور اساسی باال رفته اند، مقدار پول 
نسبت به توليد افزایش نيافته باشد یا وقتی مقدار پول 
است،  یافته  افزایش  توليد  به  نسبت  اساسی  طور  به 
مثال های  و  باشد  قيمت ها  در  اساسی  افزایش  بدون 
حقيقت  در  دارد.  وجود  امر  این  تأیيد  در  بی شماری 
من شك دارم كه تعميم تجربی دیگری موجود است 
كه برای آن تا این حد شواهد سازمان یافته كه چنين 
دامنه وسيعی از فضا و زمان را فرا بگيرد، وجود داشته 

باشد.«
البته باید توجه داشت كه این تحليل از سطح عمومی 
اما  است؛  بلندمدت  تحليلی  عمدتاً  تورم،  و  قيمت ها 
در  اگر  باشد.  متفاوت  می تواند  اوضاع  كوتاه مدت،  در 
كوتاه مدت، سرعت گردش پول یا نرخ رشد اقتصادی 
تغيير نماید، آن گاه نرخ تورم تحت تأثير قرار خواهد 
رشد  نرخ  تغيير  اثر  كه  داشت  توجه  باید  اما  گرفت؛ 
كه  چرا  بود؛  خواهد  محدود  بسيار  تورم  بر  اقتصادی 
تغيير نرخ رشد اقتصادی از چند درصد فراتر نخواهد 
رفت. در مقابل تغييرات سرعت گردش پول می تواند 
در  تورم  نرخ  بر  توجهی  قابل  اثر  و  باشد  توجه  قابل 
در  آن  اثر  حال  هر  به  اما  باشد،  داشته  كوتاه مدت 

بلندمدت ناچيز خواهد بود.
تجربه تاریخی ایران نيز تأیيد می كند كه عامل اصلی 
تغييرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغييرات نرخ رشد 
حجم پول )M2( بوده است. برای بررسی بيشتر این 
موضوع به بررسی روند تاریخی نرخ رشد حجم پول در 

اقتصاد ایران می پردازیم. 

سير تاريخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران 
شاخص های  مهم ترین  از  یکی  پول،  حجم  رشد  نرخ 
سياست پولی است كه نقش مؤثری در تعيين عملکرد 
مهم،  متغير سياستی  این  بررسی  دارد. جهت  اقتصاد 
ابتدا به بررسی تعریف پول می پردازیم. پول در تعریف 
محدود )M1(، شامل اسکناس و مسکوكات در دست 
در  موجود  برداشت  قابل  دیداری  سپرده های  و  مردم 
بانك های تجاری و مؤسسات سپرده پذیر می باشد؛ اما 
ایران شامل  تعریف گسترده تر آن )M2(، در  پول در 
قرض الحسنه  سپرده های  از  )متشکل  شبه پول  و  پول 
و  كوتاه مدت  سرمایه گذاری  سپرده های  پس انداز، 
بلندمدت و سپرده های متفرقه( می باشد كه به نقدینگی 
بخش خصوصی موسوم است. در این مطالعه منظور ما 
از پول، تعریف گسترده پول است كه به نقدینگی اشاره 
دارد و منظور از نرخ رشد حجم پول، درصد تغييرات 
نسبی حجم پول در سال منتهی به هر فصل می باشد. 
اكنون با روشن شدن مفهوم نرخ رشد حجم پول، به 
ایران  اقتصاد  پول در  نرخ رشد حجم  تاریخی  بررسی 

طی شش دهه گذشته می پردازیم.
بزرگ  با  همراه  پول  حجم  دنيا  كشورهای  عموم  در 
شدن اقتصاد، افزایش می یابد، اما مسئله مهم، تناسب 
ميان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادی است. 
متأسفانه در اقتصاد ایران تناسب ميان نرخ رشد حجم 
است.  شده  حفظ  كمتر  اقتصادی  رشد  نرخ  و  پول 
ویژگی بارز روند نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران 
این است كه نرخ رشد حجم پول از یك طرف عموماً 
بسيار فراتر از نرخ رشد اقتصادی بوده و از طرف دیگر 
ظاهر  پرنوسان  و  بی ثبات  بسيار  پول  رشد حجم  نرخ 

شده است.
در دوره قبل از انقالب نرخ رشد حجم پول از نوسانات 
قابل توجهی برخوردار بوده و از دو درصد تا 60درصد 
را ثبت نموده است. بدترین عملکرد مربوط به انتهای 
رشد  نرخ  كه  می باشد   1354 ابتدای  و   1353 سال 
نرخ  ركورد  و  رسيد  نيز  60درصد  مرز  به  پول  حجم 
نمود.  ثبت  ایران  اقتصاد  تاریخ  در  را  پول  رشد حجم 
خود  به  نزولی  روند  پول  حجم  رشد  نرخ  آن  از  پس 
گرفت و تا آغاز انقالب به كمتر از 25درصد رسيد. در 
از انقالب  مجموع نرخ رشد حجم پول در دوره پيش 
طی 28 سال از سال 1330 تا 1357 به طور ميانگين 

برابر 21/8 درصد بوده است.
نرخ رشد حجم  نيز،  دوره جنگ  در  و  انقالب  از  پس 
نرخ  است.  بوده  برخوردار  توجه  قابل  نوسانات  از  پول 
رشد حجم پول ابتدا با افزایش قابل توجه در سال 58 
به 40درصد می رسد، اما پس از آن روند نزولی خود را 
آغاز می نماید، به نحوی كه از ابتدای سال 59 تا انتهای 

سال 63 طی یك روند كاهشی از حدود 40درصد تا 
محدوده 5درصد كاهش می یابد، اما پس از آن دوباره 
به  و  آغاز می شود  پول  نرخ رشد حجم  روند صعودی 
رشد  نرخ  می رسد.  پایان جنگ  در  20درصد  از  فراتر 
حجم پول به طور ميانگين در دوره پس از انقالب تا 

پایان جنگ برابر 19/8درصد بوده است.
در دوره پس از جنگ نيز نرخ رشد حجم پول نوسانات 
و افت وخيز فراوانی را تجربه نموده است. با پایان یافتن 
جنگ نرخ رشد حجم پول در سال 68 افزایش و در سال 
69 تا 17درصد كاهش یافت، اما پس از آن طی یك 
روند صعودی، نرخ رشد حجم پول از 17درصد به فراتر 
از 35درصد در سال 1375 رسيد. در مجموع ميانگين 
نرخ رشد حجم پول در دوره هشت ساله سازندگی برابر 
رشد  نرخ  اصالحات  دوره  در  است.  بوده  27/4درصد 
آغاز  را  خود  روند صعودی  سال 1377  از  پول  حجم 
می نماید و از محدوده 15درصد به فراتر از 30درصد 
در سال 1380 می رسد و پس از آن در محدوده 25 تا 
30درصد نوسان می نماید. نرخ رشد حجم پول در دوره 
هشت ساله اصالحات در مجموع به طور ميانگين برابر 

26/4درصد بوده است.
در دوره بعد از اصالحات نرخ رشد حجم پول ابتدا طی 
سال  انتهای  در  40درصد  مرز  به  صعودی  روند  یك 
85 رسيد و پس از آن با سرعت به كمتر از 11درصد 
از  پول  حجم  رشد  نرخ  می یابد.  كاهش   87 پایيز  در 
پایيز 87 دوباره افزایش یافته و در محدوده 25درصد 
نوسان می كند. در مجموع نرخ رشد حجم پول به طور 
ميانگين در دوره پس از اصالحات تا انتهای سال 88 
رشد حجم  نرخ  چه  اگر  است.  بوده  27/6درصد  برابر 
تنها حدود یك  به صورت ميانگين  این دوره  پول در 
درصد نسبت به دوره اصالحات افزایش داشته است، اما 
ویژگی مهم نرخ رشد حجم پول در این دوره بی ثباتی 
و نوسانات بسيار زیاد آن نسبت به دوره اصالحات بوده 
است. در مجموع نگاهی اجمالی بر روند تاریخی نرخ 
امر است  این  بيانگر  ایران  اقتصاد  رشد حجم پول در 
بی ثبات  و  باال  بسيار  عموماً  پول  حجم  رشد  نرخ  كه 
بوده است و به جز مقاطعی خاص، دولت های حاكم از 

كنترل رشد حجم پول به صورتی پایدار، بازمانده اند.
البته نکته ای كه باید به آن توجه داشت، این است كه 
تغيير نرخ رشد حجم پول با یك وقفه زمانی اثرات خود 
را بر نرخ تورم آشکار می نماید كه در اقتصاد ایران این 
وقفه حدود سه تا پنج فصل است، اما در مجموع در 
برای مثال  تأیيد می گردد.  بلندمدت پولی بودن تورم 
از سال 70 تا سال 88، ميانگين نرخ رشد حجم پول 
برابر 27/6درصد بوده است. در این دوره ميانگين نرخ 
اقتصادی  رشد  نرخ  ميانگين  و  برابر 19/5درصد  تورم 
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در مورد تغييرات نرخ رشد حجم پول بايد به دو نكته اصلی توجه نمود: اول اين که نقش فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی در تعيين نرخ رشد حجم پول بسيار اندک بوده و سياست گذاران اقتصادی از ابزارهای کافی برای کنترل 

نسبتًا کامل نرخ رشد حجم پول برخوردار هستند. نكته دوم اين که در تعيين سياست های پولی اعم از نرخ 
رشد حجم پول، سياست های دولت اعم از سياست مالی، نقش مسلط را ايفا می نمايد و بانک مرکزی در راستای 

سياست های دولت، از نقش ثانويه در مديريت نرخ رشد حجم پول برخوردار است

برابر 5/1درصد بوده است؛ بنابراین در این دوره سرعت 
گردش پول نه تنها افزایش نيافته، بلکه به طور متوسط 

سه درصد كاهش نيز یافته است.
نرخ  تغييرات  كوتاه،  دوره های  بعضی  در  حال  این  با 
تورم با تغييرات نرخ رشد حجم پول به صورت آشکاری 
سازگار نبوده است. مهم ترین مثال این امر را می توان 
در سال های 73 و 74 مشاهده نمود. در انتهای سال 
73 نرخ تورم به صورت ناگهانی از محدوده 30درصد 
افزایش سریعی را تجربه می نماید و در ابتدای سال 74 
ركود 55درصد را ثبت مينماید و پس از آن به سرعت 
این  می رسد.  30درصد  از  پایين تر  به  و  یافته  كاهش 
رخ  حالی  در  تورم  نرخ  در  موقتی  و  ناگهانی  افزایش 
داده است كه نرخ رشد حجم پول )M2( از سال 72 تا 
74 در محدوده 25 تا 35درصد در نوسان بوده است؛ 
در  ناگهانی  افزایش  ماهه،  چند  دوره  این  در  بنابراین 
سرعت گردش پول كه احتماالً ناشی از تعدیل ناگهانی 

نرخ ارز بوده است، موجبات افزایش ناگهانی و موقتی 
تورم را پدید آورده است؛ بنابراین اگرچه در كوتاه مدت 
عوامل گوناگونی مانند تغيير نرخ ارز، تغيير نرخ بهره، 
تغيير قيمت انرژی و مانند اینها می تواند بر نرخ تورم 
تأثيرگذار باشد، اما در بلندمدت، تغيير نرخ رشد حجم 
پول، عامل مسلط در تعيين نرخ تورم است. از آنجا كه 
نرخ  اصلی  عامل  پول،  بی ثبات حجم  و  باال  رشد  نرخ 
باید  است،  بوده  ایران  اقتصاد  در  بی ثبات  و  باال  تورم 
در گام بعدی به بررسی عوامل تعيين كننده نرخ رشد 

حجم پول بپردازیم.

واکاوی ريشه های نرخ رشد باال و بی ثبات حجم پول 
پول،  حجم  رشد  نرخ  تغيير  ریشه های  واكاوی  جهت 
حجم  كه  بپردازیم  موضوع  این  بررسی  به  باید  ابتدا 
حجم  می شود؟  ایجاد  چگونه  اقتصاد  در  موجود  پول 
فزاینده  ضریب  و  پولی  پایه  مسير  از  گردش  در  پول 

دارایی های  برابر  پولی  پایه  می گردد.  تعيين  پولی 
بانك  می دهد  نشان  واقع  در  كه  است  مركزی  بانك 
اقتصاد تزریق نموده است.  مركزی چه ميزان پول به 
خارجی،  دارایی های  شامل  مركزی  بانك  دارایی های 
بدهی دولت به بانك مركزی، بدهی بانك های تجاری 
به بانك مركزی و سایر دارایی ها است، اما حجم پول 
در گردش، صرفاً برابر پایه پولی نيست، بلکه پایه پولی 
در فرآیند عملياتی و وام دهی شبکه بانکی قرار گرفته 
و طی این فرآیند ميزان حجم پول در گردش اقتصاد 
برابر  گردش،  در  پول  حجم  واقع  در  می شود.  تعيين 
ضریبی از پایه پولی است كه به ضریب فزاینده پولی 
از  تابعی  پول در گردش  بنابراین حجم  است؛  موسوم 
پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است و به تبع آن، نرخ 
رشد حجم پول نيز برابر با مجموع نرخ رشد پایه پولی 

و نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می باشد.
كنترل  تحت  كامل  طور  به  پولی  پایه  رشد  نرخ 
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دوجانبه  موافقت نامه هاي  و  تفاهم نامه  امضاي  متعدد، 
صادرات  حوزه  در  بسترسازي  براي  گذشته  مانند 

غيرنفتي همچنان ادامه پيدا مي كند.
قانون  اجراي  كه  است  اميدواري  جاي  افزود:  وي 
هدفمندي یارانه ها با استقبال مواجه شده و یکي از آثار 
حتمي اجراي این قانون آشکار شدن هزینه هاي پنهان 
است كه مي تواند بحث نهضت كاهش قيمت تمام شده 
بهتر از گذشته دنبال شود. علي رغم آن كه به صورت 
قيمت  افزایش  از  ناشي  را  قيمت ها  افزایش  ظاهري 
حامل هاي سوخت داریم اما این نوعي رفتار بهره ورانه 
و كاهش هزینه ها را به دنبال دارد كه مي تواند منجر 
كاالهاي  حتي  و  توليدي  كاالهاي  قيمت  كاهش  به 

صادراتي شود.
صادراتي  و  توليدي  كاالهاي  قيمت  كاهش  غضنفري 
و  دانست  رقابت پذیري  قدرت  رفتن  باال  معناي  به  را 
افزود: اما براي این كه این اتفاق بيافتد؛ باید بسته هاي 
امکان  تا  كنيم  اجرایي  بالفاصله  را  توليد  در  حمایتي 
فراهم  بازارهاي جهاني  و عرضه در  رقابت  قابل  توليد 

شود. 
ذاتي  فلسفه  اگر  كرد:  خاطرنشان  بازرگاني  وزیر 
هدفمندي یارانه ها را مدنظر داشته باشيم، این افزایش 
افزایش  موجب  شده،  تمام  قيمت  كاهش  و  بهره وري 
دوران  یك  از  بعد  صادراتي  كاالهاي  در  رقابت پذیري 

گذار خواهد شد. 

وزير بازرگاني تشريح كرد:
برنامه های دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی

مهدي غضنفري گفت: کاهش قيمت کاالهاي توليدي 
رقابت پذيري  قدرت  رفتن  باال  معناي  به  صادراتي  و 
است و براي اين که اين اتفاق بيافتد؛ بايد بسته هاي 
حمايتي در توليد را بالفاصله اجرايي کنيم تا امكان 
جهاني  بازارهاي  در  عرضه  و  رقابت  قابل  توليدي 

فراهم شود.
پایگاه  با  اختصاصي  گفت وگوي  در  بازرگاني  وزیر 
براي  دولت  برنامه هاي  درباره  دولت  اطالع رساني 
قانون  اجراي  با  غيرنفتي  صادرات  حمایت  افزایش 
قصد  مانند گذشته  داشت:  اظهار  یارانه ها  هدفمندي 
داریم از طریق مشوق هاي صادراتي به توسعه و رشد 
با  كه  است  طبيعي  كنيم.  كمك  غيرنفتي  صادرات 
صادرات  از  حمایت  یارانه ها  شدن  هدفمند  به  توجه 
باید بيش از گذشته باشد به همين دليل در چندین 
هم  ریيس جمهور  كه  صادارت  عالي  شوراي  جلسه 
جوایز،  پرداخت  موضوع  مهم ترین  داشت،  حضور 
ریيس جمهور  موافقت  با  و  بود  معوقات  و  مشوق ها 

مواجه شد.
معوقات  موضوع  خوشبختانه  افزود:  غضنفري  مهدي 
در بودجه سال آینده پيش بيني شده و این مهم ترین 

نکته اي است كه صادركنندگان از ما مي خواهند.
وزیر بازرگاني به سایر برنامه هاي دولت براي حمایت از 
صادرات غيرنفتي اشاره كرد و گفت: اعزام هيئت هاي 
نمایشگاه هاي  برگزاري  كشورها،  سایر  به  مختلف 

خبر اقتصادی ضریب  تغييرات  اما  است،  اقتصادی  سياست گذاران 
رفتار  به  دولت،  سياست های  بر  عالوه  پولی  فزاینده 
نظام بانکی و فعاالن بخش خصوصی بستگی دارد، اما 
باید توجه داشت كه با وجود نقش بخش خصوصی در 
اقتصادی  پولی، سياست گذاران  فزاینده  تعيين ضریب 
از ابزارهای الزم برای كنترل و مدیریت نرخ رشد حجم 
پول برخوردار هستند. در بسياری از كشورهای جهان، 
به  و  پولی  به طور مستقل سياست های  بانك مركزی 
طور مشخص نرخ رشد حجم پول را تحت كنترل خود 
خاص  ساختار  به  توجه  با  ایران،  اقتصاد  در  اما  دارد، 
خود كه در آن بانك مركزی از استقالل كافی برخوردار 
اصلی  عنوان شاخص  به  پول  رشد حجم  نرخ  نيست، 
سياست پولی به صورت مشترک توسط دولت و بانك 
مركزی تعيين می شود. به عالوه تحت ساختار حاكم، 
دولت از نقش مسلط در تعيين سياست پولی برخوردار 
است. ریشه اصلی نقش مسلط دولت در تعيين سياست 
كه  نحوی  به  برمی گردد،  پولی  پایه  ساختار  به  پولی 
بانك مركزی از قدرت مانور كافی برای مدیریت پایه 

پولی برخوردار نيست.
بانك  دارایی های  ميان  از  اخير،  دهه های  طول  در 
مركزی  بانك  به  دولت  بدهی های  عامل  دو  مركزی، 
بانك مركزی در مجموع، نقش  و دارایی های خارجی 
اصلی را در افزایش پایه پولی داشته اند. از ميان این دو 
ميزان  بيانگر  كه  مركزی  بانك  به  دولت  بدهی  عامل، 
از بانك مركزی برای پوشش كسری  استقراض دولت 
مالی  تأثير سياست  به طور كامل تحت  است،  بودجه 
به  نيز  مركزی  بانك  خارجی  دارایی های  است.  بوده 
دليل فشار دولت بر بانك مركزی جهت خرید دالرهای 
نفتی و تبدیل آن به ریال و قدرت مانور پایين بانك 
مركزی برای مدیریت آن، به شدت تحت تأثير سياست 
مالی دولت بوده است. البته باید به این نکته توجه نمود 
كه در هر دوره یکی از این دو عامل نقش عمده را در 

افزایش پایه پولی بازی كرده اند.
كاهش  و  نفت  بازار  ركود  دوره های  در  واقع  در 
بانك مركزی  از  استقراض  به  نفتی، دولت  درآمدهای 
است؛  آورده  روی  خود  بودجه  كسری  پوشش  جهت 
بدهی  افزایش  نفت،  بازار  ركود  دوره های  در  بنابراین 
پایه پولی  افزایش  بانك مركزی عامل اصلی  به  دولت 
جهانی  بازار  رونق  دوره های  در  مقابل  در  است.  بوده 
نفت و افزایش درآمدهای نفتی، دولت برای تأمين مالی 
مخارج خود به فروش دالرهای نفتی به بانك مركزی 
با  آن  نتيجه  در  كه  آورده  روی  ریال  به  آن  تبدیل  و 
توجه به محدودیت های بانك مركزی برای فروش ارز، 
افزایش دارایی های خارجی بانك مركزی به مهم ترین 
عامل افزایش پایه پولی بدل شده است. عالوه بر این، 
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دولت از طریق اعمال فشار به سيستم بانکی در راستای 
افزایش  در  مؤثری  نقش  تکليفی،  تسهيالت  اعطای 
در  بنابراین  دارد؛  نيز  مركزی  بانك  به  بانك ها  بدهی 
مجموع سياست های دولت نقش مؤثر و مسلط را در 
بانك  ميان  این  در  می نماید.  ایفا  پولی  پایه  تغييرات 
ابزارهای  از  استفاده  با  می نماید  سعی  نيز  مركزی 
بدهی  كنترل  ارزی،  ذخایر  تغيير  مانند  خود  محدود 
بانك ها به بانك مركزی و تغيير سایر دارایی های خود، 

به ایفای نقش در مدیریت پایه پولی بپردازد.
نيز  پولی  فزاینده  ضریب  تغييرات  اخير  دهه های  در 
نقش مهمی در تغييرات حجم پول بازی نموده است. 
بررسی روند ضریب فزاینده نشان می دهد كه تغييرات 
نرخ رشد ضریب فزاینده پولی عموماً در مسير مخالف 
از  بخشی  و  است  بوده  پولی  پایه  رشد  نرخ  تغييرات 
اثرات تغيير نرخ رشد پایه پولی را خنثی نموده است. 
تغيير ضریب  در  دولت  مؤثر  نقش  بيانگر  نيز  امر  این 
مالی  نيازهای  كه  زمانی  واقع  در  است.  پولی  فزاینده 
نرخ  افزایش  و  مركزی  بانك  بر  فشار  طریق  از  دولت 
را  خود  فشار  دولت  می گردد،  تأمين  پولی  پایه  رشد 
كاهش  پول  خلق  و  وام  اخذ  بانکی جهت  سيستم  بر 
كاهش  پولی  فزاینده  ضریب  آن  تبع  به  و  می دهد 
دليل  هر  به  كه  دوره هایی  در  مقابل  در  اما  می یابد، 
نيازهای مالی دولت از طریق پایه پولی تأمين نمی شود 
و نرخ رشد پایه پولی كاهش می یابد، دولت فشار خود 
را بر سيستم بانکی جهت اخذ وام و خلق پول افزایش 

می دهد كه در نتيجه آن ضریب فزاینده پولی افزایش 
بخش  و  بانکی  نظام  نقش  وجود  با  بنابراین  می یابد؛ 
خصوصی در تعيين ضریب فزاینده پولی، دولت و بانك 
نيز  فزاینده  ضریب  تغييرات  در  مؤثری  نقش  مركزی 

بازی می نمایند.
پول  رشد حجم  نرخ  تغييرات  مورد  در  اساس  این  بر 
نقش  كه  این  اول  نمود:  توجه  اصلی  نکته  دو  به  باید 
نرخ رشد  تعيين  اقتصادی بخش خصوصی در  فعاالن 
حجم پول بسيار اندک بوده و سياست گذاران اقتصادی 
رشد  نرخ  كامل  نسبتاً  كنترل  برای  كافی  ابزارهای  از 
در  كه  این  دوم  نکته  هستند.  برخوردار  پول  حجم 
تعيين سياست های پولی اعم از نرخ رشد حجم پول، 
سياست های دولت اعم از سياست مالی، نقش مسلط 
را ایفا می نماید و بانك مركزی در راستای سياست های 
دولت، از نقش ثانویه در مدیریت نرخ رشد حجم پول 

برخوردار است.

سفسطه های تورم در اقتصاد ايران 
و  مردم  برای  تورم  نرخ  باالی  اهميت  به  توجه  با 
دولتمندان، در مورد علل ایجاد تورم در اقتصاد ایران 
سفسطه های بسياری در ميان مردم، سياستمداران و 
حتی اقتصاددانان رواج یافته است. همه گير شدن چنين 
سفسطه هایی به خصوص ميان سياستمداران این خطر 
را دربردارد كه خود به مانعی برای شناخت ریشه های 
بدل  ایران  اقتصاد  در  آن  مهار  راهبرد  و  تورم  واقعی 

از سفسطه های  بعضی  بررسی  به  اساس  این  بر  شود. 
رایج در مورد تورم در اقتصاد كشور می پردازیم.

الف( تجار گران فروش و سرمايه داران 
به عنوان عامل تورم 

مردم  ميان  تورم  ایجاد  هميشگی  مظنونين  از  یکی 
و  بازاریان  تجار،  عوام گرا،  سياستمداران  برخی  و 
تورم  تحليل  به  دیدگاه  این  بوده اند.  سرمایه داران 
است.  تأكيد  مورد  كمتر  اقتصاددانان  ميان  در  البته 
از  بسياری  كه  می شود  ادعا  دیدگاه،  این  مبنای  بر 
تجار و بازاریان دارای قدرت انحصاری و قيمت گذاری 
هستند و به دليل سودجویی و حرص و طمع از این 
افزایش مداوم قيمت كاال و  قدرت قيمت گذاری برای 
خدماتی كه ارائه می دهند، استفاده می كنند. در نتيجه 
افزایش  به  بازاریان  و  تجار  رفتار ميان  این  همه گيری 
تورم منتهی می شود.  ایجاد  و  سطح عمومی قيمت ها 
این تحليل از تورم در ميان بسياری از سياستمداران 
ایران مقبول افتاده است و به همين دليل دولت ها البته 
سيستم های  با  تا  نموده اند  سعی  مختلف  درجات  به 
نظارتی و انتظامی با پدیده گران فروشی مبارزه نمایند 
و آن را به عنوان یکی از روش های كنترل تورم مد نظر 
قرار دهند، اما سؤال این است كه آیا چنين تحليلی از 
اساساً  باشد؟ پاسخ منفی است.  تورم می تواند صحيح 
نرخ تورم ارتباطی با ساختار رقابتی یا انحصاری بودن 

بازار ندارد.
در  انحصاری  قدرت  از  تجار  اگر  حتی  واقع  در 
قيمت گذاری برخوردار باشند، باز هم نمی توانند به طور 
مداوم قيمت های خود را افزایش دهند؛ چرا كه در این 
صورت تقاضای كاال و خدمات و در نتيجه فروش آنها 
افزایش  كاهش خواهد یافت و هرچه قيمت را بيشتر 
بيشتری كاهش می یابد،  با كاهش  آنها  فروش  دهند، 
اما سؤال این است كه چه چيز زمينه افزایش قيمت 
فراهم  بازاریان  و  تجار  برای  فروش  كاهش  بدون  را 
می كند؟ پاسخ در افزایش حجم پول نهفته است. زمانی 
از  فارغ  افزایش می یابد،  به طور مداوم  كه حجم پول 
این كه ساختار بازارها رقابتی باشد یا انحصاری، تجار و 
بازاریان در پاسخ به تقاضای رو به افزایش، قيمت های 
خود را افزایش می دهند و البته راهی جز این نيست؛ 
چرا كه اگر قيمت ها افزایش نيابد، كاالها و خدمات به 
اندازه تقاضا نبوده و جيره بندی خواهند شد؛ بنابراین 
از  یکی  عنوان  به  سرمایه داران  و  تجار  گران فروشی 
مبنای  و  است  سفسطه  یك  اساساً  تورم  مهم  عوامل 
اقتصاد  هيچ  در  بلکه  ایران،  اقتصاد  در  تنها  نه  واقعی 

دیگری ندارد.
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ب( افزايش قيمت نهاده های توليد مانند انرژی 
به عنوان عامل تورم 

تنها  نه  انرژی،  مانند  توليد  نهاده های  قيمت  افزایش 
از  بسياری  ميان  بلکه  سياستمداران،  و  مردم  ميان 
اقتصاددانان نيز به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد تورم 
در اقتصاد ایران شناخته می شود. در ادبيات اقتصادی، 
این تحليل از تورم به تورم فشار هزینه موسوم است. 
توليد  نهاده های  افزایش قيمت  این دیدگاه،  بر اساس 
مانند قيمت انرژی یا قيمت نيروی كار از طریق افزایش 
هزینه های توليد، موجب افزایش سطح عمومی قيمت ها 
و به تبع آن ایجاد تورم می شود. بر اساس همين تحليل 
از تورم، در برخی دوره ها، تثبيت قيمت انرژی جهت 
كنترل تورم در دستور كار دولت قرار گرفته است كه 
مهم ترین نمونه تاریخی آن تصویب طرح تثبيت قيمت 
حامل های انرژی توسط مجلس هفتم و اجرای آن در 
برنامه چهارم اقتصادی است، اما سؤال این است كه آیا 
چنين تحليلی از تورم می تواند صحيح باشد؟ در پاسخ 
به این سؤال، نکته ظریف و دقيقی وجود دارد و آن در 
نظر گرفتن علت افزایش قيمت نهاده های توليد مانند 
پول،  حجم  افزایش  دليل  به  كه  زمانی  است.  انرژی 
قيمت  است،  افزایش  در حال  قيمت ها  عمومی  سطح 

به  به طور طبيعی  نيز  توليد  نهاده های  و سایر  انرژی 
قيمت ها  عمومی  سطح  با  متناسب  كمابيش  صورت 
قيمت  افزایش  شرایط،  این  در  یافت.  خواهد  افزایش 
انرژی خود معلول تورم است و این افزایش قيمت صرفاً 
خواهد  باقی  ثابت  انرژی  واقعی  قيمت  و  است  اسمی 
بازار  در  واقعی  بروز رخدادهای  دليل  به  اگر  اما  ماند، 
یابد  افزایش  تورم  نرخ  از  فراتر  انرژی  قيمت  انرژی، 
)افزایش قيمت واقعی انرژی(، آنگاه این افزایش قيمت 
واقعی انرژی می تواند از طریق افزایش هزینه های توليد 

بر تورم اثرگذار باشد.
البته باید توجه داشت كه این اثر بر تورم صرفاً موقتی 
است؛ چراكه قيمت واقعی نهاده های توليد مانند انرژی 
نمی تواند به صورت مداوم و پی درپی افزایش یابد و در 
نتيجه افزایش قيمت واقعی انرژی تقریباً اثری بر نرخ 
تورم در بلندمدت نخواهد داشت؛ بنابراین اگر در شرایط 
یارانه  اعطای  با  را  انرژی  اسمی  قيمت  دولت  تورمی، 
تثبيت نماید، در این صورت قيمت واقعی انرژی كاهش 
یافته و این كاهش قيمت واقعی انرژی در كوتاه مدت 
تورم  كاهش  بر  اندكی  اثر  یابد،  تداوم  كه  زمانی  تا  و 
این تثبيت قيمت،  اما روشن است كه  خواهد داشت، 
قابل  انرژی،  یارانه  حجم  روزافزون  افزایش  دليل  به 

نهایت مجبور خواهد شد كه  نيست و دولت در  دوام 
اقدام به افزایش یك باره قيمت انرژی نماید. در نتيجه 
قابل  افزایش  كوتاه مدت  تورم در  ناگهانی،  تعدیل  این 
تورم  كاهش  اثر  كه  نحوی  به  داشت،  خواهد  توجهی 
بارز  از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه  در دوره قبل 
اجرای طرح  در جریان  و  در سال 1389  رویداد  این 
هدفمندی یارانه ها رخ داد. بر این اساس روشن است 
كه شناسایی افزایش قيمت انرژی به عنوان عامل تورم 
مزمن در اقتصاد ایران، یك سفسطه است و مبنایی در 

واقعيت های اقتصاد كشور ندارد.

ج( افزايش نرخ ارز به عنوان عامل تورم 
افزایش نرخ ارز در ميان مردم، سياستمداران و بسياری 
تورم  ایجاد  عوامل  از  یکی  عنوان  به  اقتصاددانان 
نرخ  افزایش  دیدگاه،  این  اساس  بر  می شود.  شناخته 
می شود؛  وارداتی  كاالهای  قيمت  افزایش  موجب  ارز 
كه  هستند  مصرفی  كاالهای  یا  وارداتی  كاالهای  این 
افزایش  را  تورم  مستقيم  طور  به  آنها  قيمت  افزایش 
می دهد، یا كاالهای واسطه ای و سرمایه ای هستند كه 
افزایش قيمت آنها از طریق افزایش هزینه های توليد بر 
تورم اثر می گذارند. آیا چنين تحليلی از اثر تغيير نرخ 



 سال نهم
شماره  63-64

بهمن و اسفند 1389

36

صادرات

ارز بر تورم واقعيت دارد؟ در پاسخ به این سؤال، از یك 
طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به 
تفکيك اثرات كوتاه مدت و بلندمدت تغيير نرخ ارز بر 

تورم توجه داشته باشيم.
پول، سطح عمومی  افزایش حجم  دليل  به  كه  زمانی 
طور  به  نيز  ارز  نرخ  است،  افزایش  حال  در  قيمت ها 
با سطح عمومی  به صورت كمابيش متناسب  طبيعی 
قيمت ها افزایش خواهد یافت. در این شرایط، افزایش 
نرخ ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفاً 
اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما 
نرخ  ارز،  بازار  در  واقعی  رخدادهای  بروز  دليل  به  اگر 
ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد )افزایش نرخ واقعی 
ارز(، آنگاه این افزایش می تواند از مسير افزایش قيمت 
كاالهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید 
توجه داشت كه این اثر بر تورم صرفاً موقتی است؛ چرا 
كه نرخ واقعی ارز نمی تواند به صورت مداوم و پی درپی 
افزایش یابد و در نتيجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریباً 
اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عين 
حال باید توجه داشت كه اگر در شرایط تورمی، دولت 
نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبيت نماید، در 
این صورت نرخ واقعی ارز كاهش یافته و این كاهش 
نرخ واقعی ارز در كوتاه مدت و تا زمانی كه تداوم یابد، 
روشن  اما  داشت،  خواهد  تورم  كاهش  بر  اندكی  اثر 
است كه این تثبيت نرخ ارز، به دليل افزایش روزافزون 
تقاضا برای ارز و كمبود منابع ارزی، قابل دوام نيست و 
دولت در نهایت مجبور خواهد شد كه اقدام به افزایش 

یك باره نرخ ارز نماید.
كوتاه مدت  در  تورم  ناگهانی،  تعدیل  این  نتيجه  در 
اثر  كه  نحوی  به  داشت،  توجهی خواهد  قابل  افزایش 
كاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. 
نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد 
تعيين  كه  صورتی  در  این  بر  عالوه  داد.  روی  ایران 
دستوری نرخ ارز پایين تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، 
از طریق تضعيف قدرت رقابتی توليدكنندگان داخلی 
در برابر رقبای خارجی، موجب تضعيف توليد و كاهش 
اثر  از این مسير  نرخ رشد اقتصادی شده و در نتيجه 
مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت. بر این اساس روشن 
است كه شناسایی افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تورم 
مزمن در اقتصاد ایران، یك سفسطه است و مبنایی در 

واقعيت های اقتصاد كشور ندارد.

د( تورم وارداتی به عنوان عامل تورم 
در  تورم  از سفسطه های  دیگر  یکی  نيز  وارداتی  تورم 
تورم  كه  است  این  دیدگاه  این  استدالل  است.  ایران 
وارداتی  كاالهای  قيمت  افزایش  طریق  از  خارجی 

موجب افزایش نرخ تورم در داخل كشور می شود. این 
استدالل به یك معنا درست است و به یك معنا صرفاً 
فرض  بحث  شدن  روشن تر  برای  است.  سفسطه  یك 
20درصد  دوره  یك  برای  داخلی  تورم  نرخ  كه  كنيد 
صورت  این  در  باشد.  10درصد  خارجی  تورم  نرخ  و 
تورم خارجی چه اثری بر تورم داخلی خواهد داشت؟ 
است،  داخلی  تورم  از  كمتر  خارجی  تورم  كه  آنجا  از 
شاخص قيمت كاالهای وارداتی با نرخ كمتری نسبت 
می یابد؛  افزایش  داخلی  كاالهای  قيمت  شاخص  به 
بنابراین واردات در این شرایط اثر كاهنده بر نرخ تورم 
داخلی دارد. با توجه به این كه برای ساليان متمادی 
عموماً نرخ تورم خارجی كمتر از نرخ تورم داخلی بوده 
است؛ بنابراین عموماً تورم خارجی اثر كاهنده بر تورم 
داخلی داشته است. از این منظر تورم وارداتی نه تنها 
واقعيت  ایران  اقتصاد  برای  آنچه  بلکه  ندارد،  واقعيت 

دارد، ضدتورم وارداتی است.
خارج  از  خدمات  و  كاال  واردات  نيز  دليل  همين  به 
عموماً به عنوان یك ابزار ضدتورمی توسط دولت مورد 
توجه  باید  حال  عين  در  است.  گرفته  قرار  استفاده 
هم  باز  اگرچه  خارجی،  تورم  نرخ  افزایش  كه  داشت 
اثر كاهنده بر نرخ تورم داخلی دارد، اما ميزان این اثر 
كاهنده را كاهش خواهد داد. در مثال طرح شده فرض 
كنيد كه تورم 10درصدی خارجی 4درصد اثر كاهنده 
بر تورم داخلی دارد؛ یعنی اگر واردات برابر صفر بود، 
حال  می شد.  24درصد  برابر  20درصد،  جای  به  تورم 
چه  برسد،  15درصد  به   10 از  خارجی  تورم  نرخ  اگر 
تورم  كاهنده  اثر  این صورت  در  افتاد؟  خواهد  اتفاقی 
وارداتی بر تورم داخلی از 4درصد به دو درصد كاهش 
می یابد و در نتيجه نرخ تورم با افزایش دو درصدی به 
22درصد می رسد؛ بنابراین اگرچه نرخ تورم داخلی در 
آنجا  از  اما  افزایش می یابد،  تورم خارجی،  افزایش  اثر 
كه تورم خارجی هنوز پایين تر از تورم داخلی است، اثر 
تورم خارجی بر تورم داخلی كاهنده است و تنها زمانی 
تورم وارداتی مصداق می یابد كه نرخ تورم خارجی از 

نرخ تورم داخلی فراتر رود.

ه( سفسطه خلق بيشتر پول برای توليد بيشتر کاال 
ایران  در  تورم  مورد  در  سفسطه ها  مهم ترین  از  یکی 
این است كه افزایش نرخ رشد حجم پول در صورتی 
كه به درستی مدیریت شود، بيش از آن كه به افزایش 
نرخ تورم منتهی شود، به افزایش نرخ رشد اقتصادی 
می انجامد، به عبارت دیگر می توان با خلق بيشتر پول 
به توليد بيشتر كاال رسيد. این دیدگاه در ميان بسياری 
از سياستمداران و اقتصاددانان رواج دارد. حتی بعضی 
از آنها از این هم فراتر رفته و مدعی هستند اگر افزایش 

حجم پول به خوبی مدیریت شود و وارد بخش توليد 
گردد، با افزایش توليد، نرخ تورم حتی كاهش هم پيدا 
خواهد كرد! این دیدگاه احتماالً یکی از مهم ترین موانع 
بر سر راه كنترل و مهار تورم در اقتصاد ایران است؛ چرا 
كه بر اساس این دیدگاه عامل اصلی تورم در اقتصاد 
ایران؛ یعنی نرخ باالی رشد حجم پول نه تنها كم اهميت 
نرخ  افزایش  با  می توان  است  مدعی  بلکه  شده،  تلقی 
رشد حجم پول، نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد، اما 
آیا این دیدگاه در مورد اثر افزایش حجم پول بر نرخ 
تورم و نرخ رشد اقتصادی واقعيت دارد؟ پاسخ به این 
سؤال به خصوص از این جهت اهميت دارد كه نحوه 
درک ماهيت و كاركرد پول در اقتصاد در نحوه مدیریت 

سيستم پولی اثری مهم دارد.
اقتصادی  مهم  مباحث  از  یکی  پول  كاركرد  و  ماهيت 
اقتصادی  اندیشه  تاریخ  در  را  بزرگ  فصلی  كه  است 
افزایش  اثر  تحليل  در  است.  داده  اختصاص  خود  به 
عمده  رویکرد  سه  اقتصادی  عملکرد  بر  پول  حجم 
حجم  افزایش  كه  است  این  رویکرد  یك  دارد.  وجود 
رویکرد  این  بينجامد.  توليد  افزایش  به  می تواند  پول 
می شود.  حمایت  كينزی  اقتصاددانان  سوی  از  عمدتاً 
این  در  بتوان  را  رویکرد  این  از  بيان  بهترین  شاید 
عبارات جان مينارد كينز، اقتصاددان مشهور انگليسی 
یافت: »اگر خزانه داری آماده بود تا بطری های قدیمی 
اعماق مناسب خاک در  نماید و در  از اسکناس پر  را 
پر  شهرها  زباله های  با  كه  متروک  زغال سنگ  معادن 
واگذارد  به مؤسسات خصوصی  و  نماید  گردیده، دفن 
تا بر پایه اصول آزموده آزادی كامل مجدداً اسکناس ها 
را استخراج كنند، دیگر بيکاری وجود نخواهد داشت و 
احتمال می رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی 
محسوس  طور  به  جامعه  سرمایه  صورت  به  ثروت  و 
بيشتر از ميزان فعلی شود. در حقيقت خردمندانه تر آن 
است كه خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این 
راه مشکالت سياسی و عملی وجود داشته باشد، وسيله 
احتماالً   .)1936 )كينز،  است.«  هيچ  از  بهتر  پيشين 
سياستمداران  و  اقتصاددانان  ميان  در  نگرشی  چنين 
دوم  رویکرد  است!.  برخوردار  باالیی  حمایت  از  ایران، 
این است كه افزایش حجم پول بر توليد اثری ندارد و 
صرفاً به افزایش قيمت ها منتهی می شود. این رویکرد 
مورد حمایت  و  است  پول مشهور  رویکرد خنثایی  به 
بسياری از اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك است. 
رویکرد سوم با تفکيك اثرات كوتاه مدت از بلندمدت، 
در  پول  افزایش حجم  كه  می كند  مطرح  را  ایده  این 
و  ميان مدت  در  اما  داده،  افزایش  را  توليد  كوتاه مدت 
اثری  و  انجاميد  قيمت ها خواهد  افزایش  به  بلندمدت 
حمایت  مورد  رویکرد  این  داشت.  نخواهد  توليد  بر 
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بسته حمایت از صادرات سال 
9۰ اجرا مي شود

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: بسته حمايت 
از صادرات سال 90 اجرا مي شود. 

شایعاتي  كه  سؤال  این  به  پاسخ  در  صافدل  حميد 
مطرح شده مبني بر این كه بسته حمایت از صادرات 
در قالب جوایز صادراتي خواهد بود، اظهار داشت: در 
بسته هاي مختلفي در  یارانه ها  قانون هدفمند كردن 
ریيس جمهور  و  است  شده  دیده  مختلف  بخش هاي 
حمایت  صادرات  از  كه  است  داشته  تأكيد  همواره 

جدي مي شود.
نهایي  موضوعات  نباشيد  نگران  كه  این  بيان  با  وي 
بسته حمایت از صادرات به زودي اعالم مي شود، گفت: 
اگر بسته هاي موجود در بخش هاي دیگر عملياتي شود 
و اثرات آن در بخش صادرات مورد ارزیابي قرار گيرد، 
با توجه به فضاي رقابتي و افزایش بهره وري و عوامل 
تأثيرگذار بر صادرات بسته مکمل حمایت از صادرات 
با تركيب از تسهيل قوانين و زیرساخت ها به پرداخت 

مشوق ها و جوایز صادراتي اجرا مي شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: بحث حمایت 

از صادرات سال آینده اجرا مي شود.

خبر اقتصادی پولگرایان و اقتصاددانان مکتب اتریشی و حتی برخی 
از اقتصاددانان كينزی و كالسيك است.

در واقع این تحليل از اثر افزایش حجم پول بر توليد 
در  تحليل  پذیرفته شده ترین  و  مرسوم ترین  تورم،  و 
محافل آكادميك علم اقتصاد است. مکانيسم اثرگذاری 
و  كوتاه مدت  در  تورم  و  توليد  بر  پول  حجم  افزایش 
برای  یا  پول  حجم  افزایش  است؟  چگونه  بلندمدت 
تأمين مالی دولت یا برای تأمين مالی بخش خصوصی 
صرف می شود. در هر دو حالت )در حالت اول از مسير 
افزایش مخارج دولت و در حالت دوم از مسير افزایش 
سرمایه گذاری خصوصی(، افزایش حجم پول به افزایش 
تقاضای كل اقتصاد خواهد انجاميد. این افزایش تقاضا 
در كوتاه مدت موجب بهره برداری از ظرفيت های مازاد 
توليد یا حتی بهره برداری فراتر از ظرفيت های توليدی 
می شود و در نتيجه توليد افزایش خواهد یافت و رونق 
اقتصادی ایجاد خواهد شد، اما این پایان ماجرا نيست. 
واقعيت این است كه پول اضافی كه از مسير افزایش 
مخارج دولت یا افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
به اقتصاد تزریق شده است، در نهایت موجب افزایش 
تا  اقتصادی شده و آنها تمایل می یابند  درآمد فعاالن 
مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. 
افراد  كه  است  بعيد  »خيلی   ،)1931( هایك  قول  به 
درآمدهای اضافی خود را در یك افق نامشخص محدود 
اضافی  پول  بيشتر  خرج  تالشی جهت  هيچ  و  نمایند 
در  مصرف  افزایش  ندهند.«  انجام  مصرف  برای  خود 
تورم  ایجاد  و  قيمت ها  افزایش سطح  به  منجر  نهایت 

خواهد شد.
رونق مصنوعی و موقتی كه از مسير خلق و گسترش 
خود  درون  »در  بود،  شده  ایجاد  اعتبار  و  پول  حجم 
بذرهای عکس العمل غيرقابل اجتناب را به همراه دارند، 
زیرا نيروهایی را ایجاد می نمایند كه منجر به حركت 
معکوس خواهند گشت.« )هایك، 1975(. این حركت 
معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه های ناشی از آن 
بروز می یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بيکاری در 
پی تورم خواهد آمد. به عبارت بهتر، نتيجه ایجاد یك 
رونق مصنوعی به وسيله خلق و تزریق پول به اقتصاد، 
ایجاد ركود تورمی در دوره بعد است. در این شرایط 
بگيرد،  را  ركود حاصل  بروز  بخواهد جلوی  دولت  اگر 
ادامه  باید به صورت فزاینده ای به خلق و تزریق پول 
دهد، اما تداوم خلق فزاینده پول و در نتيجه كمك به 
تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده ای به 
ركود  و شدت  بر عمق  و  زد  دامن خواهد  تورم  آتش 
به  اقتصادی كه  بنابراین رونق  افزود؛  پيش رو خواهد 
رونق  یك  می گردد،  ایجاد  پول  حجم  افزایش  وسيله 
مصنوعی و موقتی است و منجر به خلق تورم و پس 

نزدیك خواهد شد؛  آینده  در  ناگزیر  ركود  آن یك  از 
هرچه  است:  صادق  نيز  كيفر  آهنين  قانون  عالوه  به 
اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی 
بيشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و ركودی كه در پی 
آن خواهد آمد، شدیدتر، عميق تر و طوالنی تر خواهد 
فرآیند چندان  این  در  كه  نمود  تأكيد  باید  البته  بود. 
دولت  مخارج  صرف  اضافی  پول  كه  نمی كند  تفاوتی 
قطعاً  اگرچه  شود،  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  یا 
دومی، بهتر از اولی خواهد بود. در واقع اگر توليد پول 
به توليد كاال منتهی می شد، امروز در هيچ كجای دنيا 
مشکل اقتصادی وجود نداشت، اما متأسفانه ایده ایجاد 
كاال از طریق ایجاد پول، یك سفسطه است و مبنایی 

در واقعيت های اقتصادی ندارد.

راهبرد درمان درد مزمن تورم: 
کنترل و مهار رشد حجم پول 

نرخ  بی ثبات،  و  باال  تورم  نرخ  اصلی  عامل  آنجا كه  از 
درمان  بنابراین  است؛  بی ثبات  و  باال  پول  حجم  رشد 
حجم  رشد  مهار  و  كنترل  مسير  از  تورم،  مزمن  درد 
پول به صورت پایدار می گذرد، اما همان طور كه بحث 
سياست  مسير  از  صرفاً  پول  حجم  رشد  كنترل  شد، 
همراهی  بلکه  نيست،  تأمين  قابل  مركزی  بانك  پولی 
و هماهنگی سياست مالی دولت و سياست پولی بانك 
مركزی جهت كنترل رشد حجم پول یك ضرورت است؛ 
بنابراین راهبرد اصلی مهار تورم، از یك طرف كنترل 
و مهار رشد مخارج دولت و حفظ انضباط مالی، جهت 
كنترل رشد پایه پولی و به تبع آن رشد حجم پول و از 
طرف دیگر حفظ انضباط سياست پولی است. در واقع 
بدون اعمال سياست های مالی و پولی هماهنگ جهت 
كنترل نرخ رشد حجم پول در سطحی پایين و پایدار، 
كنترل نرخ تورم در سطحی پایين و پایدار امکان پذیر 
مانند  اعمال سياست هایی  راستا،  این  بود. در  نخواهد 
انرژی،  افزایش واردات، تثبيت قيمت  ارز،  تثبيت نرخ 
كنترل  برای  اینها  مانند  و  قيمتی  كنترل های  تشدید 

نرخ تورم، مصداق بارز آب در هاون كوبيدن است.
مهم  این  به  باید  اقتصادی  سياستگذاران  نهایت  در 
پولی،  سياست  اصلی  كاركرد  كه  باشند  داشته  توجه 
حفظ ثبات قيمت ها و كنترل نرخ تورم است و استفاده 
از سياست پولی برای دستيابی به نرخ رشد اقتصادی 
هشدار  راستا  این  در  است.  محض  اشتباه  یك  باالتر، 
پولی،  سياست  كاركرد  مورد  در  فریدمن  ميلتون 
كه  هستيم  مواجه  خطر  این  با  »ما  است:  عبرت آموز 
به سياست پولی نقشی وسيع تر از آنچه می تواند انجام 
دهد، محول كنيم. آری ما با این خطر مواجه هستيم 
كه انجام وظایفی را از این سياست بخواهيم كه از توان 

انجام كمکی بشویم  مانع  نتيجه  آن خارج است و در 
كه توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد 
پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد 
كه در آن، كشور تورمی اندک و رشد بيشتری خواهد 
داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات كامل ایجاد 
به وجود نخواهد  نخواهد كرد، بهشتی در روی زمين 
آورد، اما می تواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات 

داشته باشد.«
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بيست سال اخير برای دنيا تجارت بيشتر، رشد اقتصادی بيشتر و جهانی شدن بيشتری از هر دوره   
چنين  باشند  داشته  عقيده  اواخر  همين  تا  که  بودند  معدودی  مفسران  است.  داشته  همراه  به  ديگر  تاريخی 

افزايش چشمگيری در تجارت و استانداردهای زندگی در زمانی چنين اندک امكان پذير باشد.

طبق آمار بانك جهانی تنها در فاصله سال های 1990 
تا 2004 چهارصد ميليون چينی از چنگال فقر بيرون 
خزیده اند. اقتصاد هند به سرعت در حال رشد است و 
شده اند،  غنی تر  مکزیك  و  برزیل  در  متوسط  طبقات 
موفقيت های اخير غنا و تانزانيا همچنين نشان می دهد 

كه بخش هایی از آفریقا نيز دارند به بازی می پيوندند.
با وجود این پيشرفت های بزرگ البته همچنان مقاومت 
در برابر جهانی شدن وجود دارد و بسياری عقيده دارند 
اغلب منفعت  عادی  تعدیل كرد. مردم  را  آن  باید  كه 
تجارت بين المللی را به پرسش می كشند و حاال خيلی 
از روشنفکران نيز بيشتر از قبل شکاک شده اند. با این 
حال واقعيات می گویند كه این جو واهمه و تيره بينی 
سنتی  توصيه های  نيست.  باپشتوانه  آنچنان  اقتصادی 
اقتصاد: تجارت، سرمایه گذاری و انگيزه قوی، هيچ گاه 
اندازه  این  برای بشریت  رفاه عظيم  و  ایجاد منافع  در 

موفق نبوده اند.
فرآیند جهانی شدن البته پستی و بلندی های خودش 
در  را  آن  آثار  می شد  كه  طور  همان  است،  داشته  را 

تايلر کاون
مترجم: مجيد روئين پرويزی

عصر جدید تجارت در راه است



 سال  نهم
شماره  63-64

بهمن و اسفند 1389

39

صادرات

افزایش قيمت كاالها دید؛ اما این هم به نوبه خود نتيجه 
اقتصادی است. كشورهایی  رفاه  سرعت و شدت رشد 
مثل چين آنقدر به سرعت ثروتمندتر شده اند كه توليد 
جهانی انرژی و غذا نتوانسته پابه پای آنها بياید. با این 
حال رشد پرسرعت اقتصادی مسير درست است، حتی 
باالی  قيمت های  با  كنونی  فقرای  كه  شود  باعث  اگر 

مواد غذایی روبه رو شوند.
ایجاد وقفه در جهانی شدن  از  با تمام حرف هایی كه 
می زنند، تجارت جهانی حتی بيشتر هم شتاب گرفته 
تغييرات  می رود.  پيش  شدن  بهتر  سمت  به  و  است 
وقتی  كه  این  یا  می رسند،  راه  از  هم  با  اغلب  خوب 
را  بهتر است كه روندش  دارد می افتد،  اتفاقات خوب 
كاهش  درباره  كه صحبت ها  است  درست  كرد.  حفظ 
تعرفه ها در سازمان تجارت جهانی به بن بست خورده 
است و حزب دموكرات هم، حداقل در موضع گيری های 
فاصله  كلينتون  بيل  آزاد  تجارت  ميراث  از  زبانی اش، 
گرفته است. اما حجم تجارت به رغم این به افزایش اش 
اقتصاد  كه  دليل  این  به  حداقل  شاید  می دهد،  ادامه 
از  بزرگی  اكثریت  دارد.  شدن  بزرگ تر  به  رو  جهان 
آمریکایی ها هيچ گاه تا به این اندازه از مزایای تجارت 
برخوردار  جهان  نقاط  سایر  دستاوردهای  و  جهانی 

نبوده اند.
خارج  از  كه  كاالهایی  منافع  روی  تجارت  مدافعان 
كه  شيکی  كفش های  مثل  می كنند،  تمركز  می رسد 
اما  تایوان،  كامپيوتری  چيپ های  یا  می رسد  ایتاليا  از 
دستاورد اصلی اندیشه های جدید است. تا یکی دو سال 
دیگر چين بيش از آمریکا دانشمند، دكتر و مهندس 
نيستند.  تهدید  متخصصانی  چنين  داشت.  خواهد 
برعکس، آفرینندگانی هستند كه با ایده های تازه شان 
خواهند  بهبود  هم  را  آمریکایی ها  زندگی  احتماالً 
و  آمریکا  بازار  به  چينی ها  دسترسی  هرچه  بخشيد. 
می توانند  بيشتر  باشد،  بيشتر  جهان  كشورهای  دیگر 
برای  انگيزه شان  و  بپردازند  را  عالی  تحصيالت  هزینه 

نوآوری بيشتر می شود.
دارند  توافق  دو  هر  محافظه كار  و  ليبرال  اقتصاددانان 
كه ایده های جدید اساس ارتقای استانداردهای زندگی 
جدید،  بيوتکنولوژیست های  به  فوری  نياز  ما  هستند. 
داریم.  پاكيزه تر  انرژی  زیرساخت های  و  ایدز  درمان 
اهداف  این  سمت  به  حركت  مسير  از  بخشی  تجارت 
است. چين و هند ثروتمندتر؛ یعنی آمریکایی هایی كه 
در نوآوری سرمایه گذاری می كنند هم می توانند متوقع 
اندیشهای  یا  كاال  باشند.  بزرگ تری  بالقوه  پاداش های 
كه بيست سال پيش تنها در آمریکا یا اروپا بازار داشت، 

در آینده ميتواند به ميلياردها نفر عرضه شود.
تحقق چنين منافعی زمان بر است، اما تجارت با چين 

آمریکایی  فقرای  زندگی  سختی  از  هم  حاال  همين 
كاسته است. مقاله تحقيقاتی جدید كریستين برودا و 
بازرگانی  عالی  استاد مدرسه  روماليس كه هردو  جان 
دانشگاه شيکاگو هستند، می گوید واردات ارزان چينی 
منافع چشمگيری برای فقرای آمریکا داشته است. در 
نقش  است  رسيده  فقرا  به  اینچنين  كه  مزایایی  واقع 
تا   94 از  نابرابری  آمارهای  كردن  خنثی  در  زیادی 

2005 داشته است.
با وجود تمام این مزایا، جریان عمومی روشنفکری این 
روزها این است كه برای تجارت آزاد عذرخواهی كنند. 
در  تنها  تجاری  آزادسازی  كه  است  این  رایج  ادعای 
صورتی می تواند ادامه یابد كه كارگران و آسيب دیدگان 
حمایت  تحت  جدید  سياست های  با  آن  پيامدهای  از 

قرار بگيرند.

بله، مزایای این تورهای حمایتی را همه می دانيم، اما 
جهانی شدن هيچگاه منبع اصلی مشکالت كارگران )از 
جمله در آمریکا( نبوده است. مشکالت نظام بهداشتی، 
آموزش بد و این اواخر، رویه های بانکی نامناسب نقش 
به مراتب بزرگ تری در این نابسامانی ها داشته اند ـ و 

اینها همگی اساساً مسایل داخلی هستند.
آنچه واقعاً رخ می دهد این است كه بسياری از مردم، 
چه در آمریکا و چه خارج آن، بی دليل نسبت به روابط 
از  نظر  به  اینها  بدبين هستند.  با خارجی ها  اقتصادی 
ناشی می شود ـ همان گرایش قدیمی  انسان  طبيعت 
ما در تقسيم كردن افراد به خودی و غيرخودی است. 
آمریکایی ها می ترسند كه خارجی ها به هزینه آنها قوی 
را در  اقتصادشان  ابعاد  این كه كنترل برخی  یا  شوند 

دست بگيرند.
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این است كه  احساسات  این  با  مقابله  راه های  از  یکی 
شيوه ای  به  كه  آن  یا  بنشينيم  عقب  تجارت  از  كمی 
البته دست  شود.  كمتر  مقاومت ها  كه  كنيم  مدیریت 
برداشتن از تالش ها الزاماً راه درستی نيست. اگر خيلی 
ناعقلی ها به  بابت جهانی شدن عذرخواهی كنيم،  هم 
جای آن كه مهار شوند، شدت خواهند گرفت. این كه 
معرفی  زیان  و  ضرر  اصلی  منبع  عنوان  به  را  تجارت 
را  و ممکن است رأی دهندگان  كنيم، خطرناک است 

بيش از پيش مضطرب كند.
را  شدن  جهانی  هزینه های  بخواهيم  كه  است  اشتباه 
دیرزمانی  ما  كه  است  این  واقعيت  اما  بگيریم،  نادیده 
محل  بوده،  شایسته  كه  طور  آن  را  آن  مزایای  است 
سوء ظن  به  سياستمداران  نداده ایم.  قرار  تأكيد 
دیگر  می زنند.  دامن  خارجی ها  به  نسبت  آمریکایی ها 
الزم نيست كه ما هم كمکشان كنيم. به جای آن بهتر 
است بيشتر روی مزایای عظيم تجارت و منفعت اغلب 
ناپيدا ـ اما واقعی ـ آن برای شهروندان آمریکا تأكيد 

كنيم.
عميقاً  كنيم،  نگاه  گذشته  سال  بيست  روند  به  اگر 
مجاب خواهيم شد كه عصر جدید تجارت تازه در حال 

آغاز است.

تحليل خبر اقتصادی

بر اساس یك اصل مسلم اقتصادي، قيمت ها در بازار به 
صورت یك نظام اطالع رساني كارآمد عمل مي كنند و 
با عملکرد خود هماهنگي و سازگاري بين تصميمات 

فردي را در سطح كل جامعه فراهم مي آورند.
این، قيمت است كه تعيين مي كند یك كاال براي چه 
كسي و به چه ميزاني توليد شود یا نشود و اگر تعيين 
انگيزه هاي  با  حتي  و  دستوري  صورت  به  قيمت ها 
توزیع  به  نهایت منجر  و در  باشد، قطعاً  خيرخواهانه 

ناعادالنه درآمد در جامعه خواهد شد.
هم اكنون در دنيا به طور عمده دو طرز تفکر اقتصادي 
برخي  و  چين  شامل  كشورها  از  اقليتي  است.  حاكم 
كشورهاي صادرات محور، عملکرد اقتصادي شان بيشتر 
اقتصاد«  عرضه  قسمت  »طرفدار  مکتب  بر  مبتني 
مکتب،  این  در  است.   )Supply-side economics(
پس انداز بيشتر و سرمایه گذاري بيشتر مورد هدف است 
و هر اقدامي كه اهداف فوق را دچار خدشه كند، كنار 
گذاشته مي شود؛ از جمله عرضه بيش از حد پول كه به 
دليل ایجاد تورم، پس انداز را كاهش مي دهد یا ماليات 

بر توليد كه انگيزه را براي سرمایه گذاري كم مي كند. 
طرز تفکر دوم، تفکر تقاضامحور است كه با شدت و 
مختلف  مکتب  در چند  را  تفکر  این  مي توان  ضعف، 
از  اكثریتي  حاضر  حال  در  كرد.  مشاهده  اقتصادي 
تفکر  طرز  این  تابع  بيشتر  آمریکا  جمله  از  كشورها 
كينز  مينارد  جان  تقاضا محور،  تفکر  مبدع  هستند. 
انگليسي است. در این تفکر، راه حمایت از توليد را در 
تحریك و افزایش تقاضا و مصرف جست وجو مي كنند. 
بنابراین افزایش عرضه پول بر اساس این تفکر حتي 
یا  رقمي  یك  )مثاًل  تورم  اندكي  ایجاد  به  منجر  اگر 

كمتر از 5 درصد( شود، مجاز خواهد بود.
به نظر مي رسد نحوه مواجهه با نرخ ارز در كشورهاي 
دسته اول ازجمله چين مي تواند الگویي براي ایران در 
درآمدهاي  ایران  همانند  چين  باشد.  ارز  نرخ  تعيين 
ارزي سرشاري دارد كه نتيجه صادراتي عظيم است. 
تاكنون،  ميالدي  هفتاد  دهه  اواخر  از  كشور  این  اما 
جلوي  عموماً  نشيب ها  و  فراز  برخي  از  نظر  صرف 
عرضه فراوان ارز را به بازار داخلي خود گرفته است تا 
از این طریق، جلوي افزایش مصرف را بگيرد. بدیهي 
را  ملي  پس انداز  افزایش  سياست،  این  اجراي  است 
توانسته  چين  دليل،  همين  به  است.  داشته  پي  در 
GDP در  به  را نسبت  باالترین ميزان پس انداز ملي 
جهان )در كنار سنگاپور( به خود اختصاص دهد. این 
سياست، دو نتيجه به همراه داشت: اول ثبات قيمت ها 
به دليل جلوگيري از افزایش بيش از حد عرضه پول 
به اقتصاد و دوم تأمين نقدینگي غيرارزي )یوآن( براي 

درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز 
از  این كشور  در  اقتصادي  سرمایه گذاري هاي هنگفت 

ناحيه پس انداز ملي.
حال با توجه به آنچه گفته شد موضوع ارز در ایران را 
ساله  هر  كشورمان  كنيم  فرض  اگر  مي كنيم.  بررسي 
باز فرض كنيم  و  دارد  ارزي  ميليارد دالر مصرف   80
60 ميليارد دالر از مبلغ فوق صرف خرید كاال از بازار و 
20 ميليارد دالر هم در بانك مركزي تبدیل به ریال و 
موجب افزایش پایه پولي شود، در این صورت باید دید 
تغيير رفتار ارزي بر مبناي الگوي چيني، چه اثري بر 

نرخ ارز مي گذارد. 
اگر در اثر این تغيير رفتار، براي مثال و در مرحله اول، 
مخارج ارزي در مجموع نصف شود )30 ميليارد دالر 
خرید كاال و 10 ميليارد دالر تأمين ریال و افزایش پایه 
پولي( در این صورت به همين ميزان از تقاضا كاسته 
خارجي  مشابه  كاالهاي  جایگزین  ایراني  توليدات  یا 
بازار، سه كاالي  مي شود. به عنوان مثال، هم اكنون در 
پرتقال مصري، عدس كانادایي و مصالح لوله كشي چيني 
به وفور وجود دارد. قطع واردات این سه كاال )و كاالهاي 
مشابه( احتماالً اثري روي نرخ ارز نخواهد گذاشت؛ زیرا 
به احتمال زیاد در هر سه مورد، توليدكننده ایراني با 
قيمت باالتر مي تواند جایگزین شود؛ اگرچه كيفيت نيز 
ممکن است كمتر یا بيشتر شود؛ اما از طرف دیگر به 
دليل كاهش رشد پایه پولي در مجموع، نگراني تورمي 
وجود نخواهد داشت و در نهایت مي توان با این روش و 
همکاري بانك مركزي، تورم را به طور كامل مهار كرد. 
اما از آنجا كه در عالم واقع، همه كاالها قابليت توليد 
در داخل را ندارند طبيعي است كه كاهش عرضه دالر 
تاحدودي نرخ ارز را افزایش خواهد داد. ضمناً در مثال 
پيش فرض  تعرفه اي یك  موانع  از  معقول  استفاده  باال 
بود. به عبارت دیگر، در الگوي چيني، استفاده از ذخایر 
ارزي به گونه اي كه به افزایش مصرف ملي و افزایش 
بيش از حد عرضه پول گردد منتفي است. طبيعي است 
كه اجراي این سياست، روي نرخ ارز و ارزش پول ملي 
تأثيرگذار باشد؛ اما نکته مهم این است كه دستکاري 
نمي شود.  دنبال  غيربازاري  ابزارهاي  با  ارز  قيمت  در 
حال شاید این نگراني مطرح شود كه در صورت اجراي 
رفاه  است  ممکن  ارز  نرخ  افزایش  با  و  فوق  سياست 
باید گفت كه  این نگراني  یابد. در مورد  مردم كاهش 
حتي اگر نرخ ارز افزایش یابد، كاهش رفاه ناشي از آن، 
نخواهد  تورم  تحميل  از  ناشي  رفاه  كاهش  از  بيشتر 
بار،  یك  تنها  سياست،  این  اجراي  كه  آن  بود. ضمن 
روي نرخ ارز تأثير خواهد گذاشت؛ در حالي كه تورم، 
مانند »ضحاک مار به دوش« به طور مداوم سرمایه هاي 

كشور را نابود مي كند و رفاه را كاهش مي دهد. 
مهران دبيرسپهري

ادعای رايج اين است که 
آزادسازی تجاری تنها در 

صورتی می تواند ادامه يابد که 
کارگران و آسيب ديدگان از 

پيامدهای آن با سياست های 
جديد تحت حمايت قرار بگيرند
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جمله  از  مختلف  دالیل  به  گذشت  كه  ماه هایي  در 
نبود  و  غربي  كشورهاي  تحریم  جهاني،  بحران  آثار 
ثبات در بازار جهاني صنعتگران ما روزهاي سختي را 
پشت سر گذاشتند و بسياري از واحدهاي توليدي با 
ركود مواجه شدند. در این ماه ها صنعتگران با غيرتي 
مثال زدني در برابر سختي ها ایستادند و این مهم در 

حالي بود كه حامي جدیدي نداشتند.
هيچ یك از ما تا به حال و تا به امروز ندیده ایم شعاری 
آرمان گرایانه بدون اهرم همت تأثيری هر چند ناچيز 
ما  بدین معناست كه  و آن  بگذارد  ادامه مسيری  در 
باشيم  عمل مان  و  شعارمان  مواظب  می بایست  امروز 
كه اگر یکی مشرقی و دیگری مغربی باشد برآیندش 

شرایط را بدتر كند كه نه بهتر.
نمی دانم امروز من خوش باشم در كنار صنعتگری كه 
با  مقایسه  در  كوچکش  كارگاه  توان چرخاندن چرخ 
صنایع بزرگ و به روز و نوین دنيا از دستان پرتوانش 
خارج شده و یا بنشينم و گوش كنم و بنویسم و راهی 
بيابم و اگر نشد بسازم تا در آینده هم من شاد باشم 

هم صنعتگر دیارم.
از  حمایت  مدعيان  و  داعيه داران  همه  وظيفه  امروز 
صنعت این خطه گهربار شاید آن است كه حداقل به 
این سؤاالت در خلوت خود پاسخی قانع كننده بدهند 
كه در سالی كه گذشت من برای صنعتگران استانم چه 
كرده ام؟ كدام صنعت را از ایستادن نجادت دادم و راه 
را برای حركتش مهيا ساختم؟ حمایت از توليدكننده 
یعنی جلسه ای بی نتيجه و نشستی به ظاهر صميمی و 

تفاهم نامه ای پرماده و كم مایه یا ...؟

جایگاه صنعت در تحوالت اخیر و برنامه هاي آتي

تعمق  قابل  نکته  اگر چندین  نيست  بد  رابطه  این  در 
را برای رویارویي با مشکالت و حل موفقيت آميز آنها 

مرور نمایيم:
شاهد آن هستيم هر ماه تحریم ها بر عليه ایران سرفراز 
شکل مي گيرد كه اگر از همين حاال به فکر ارائه تدابير 
الزم جهت رفع این امواج نباشيم توان مقابله با آنها را 
پيدا نمي كنيم، این تدابير در دو بخش دولت )كالن( 
مورد  و  طراحي  باید  )خرد(  اقتصادي  بنگاه هاي  و 
بعد  شاهدیم  كالن  بخش  در  گيرند.  قرار  بهره برداري 
از تحریم هاي بسياري كه ایران در شرایط سخت تر از 
رسيده ایم  نسبي  مصونيت  به  است  شده  متحمل  این 
كوچك  واحدهاي  به  باید  دولت  از  مصونيت  این  اما 
نيز منتقل شده و دولت با پرداخت بخشي از خساراتي 
این  كه تحریم ها به بنگاه ها وارد مي نماید تا حدودي 
باید  بنگاه ها  در حالت خرد،  اما  نماید.  رفع  را  مشکل 
یك  وارد  توسعه یافته  كشورهاي  از  بسياري  بدانند 
ریاضت اقتصادي شده اند. این مطلب در نگاه اول بسيار 
ندارد.  بحران  از  كمي  دست  خود  و  بوده  ناک  خطر 
تمام شده  و قيمت  فاكتور، كيفيت  اگر صنایع دو  اما 
بنگاه هاي  با  را در نظر بگيرند، وجود سود در تجارت 
ایراني مي تواند بازارهاي اروپا را به سمت ما بکشاند و 
طبق تحليل ها صنایع ما  وانند با آماده سازي خود این 
تهدید را به فرصت تبدیل نمایند و موفقيت بنگاه هاي 
این مطلب است. در  بر  ایران گواه  از  ایراني در خارج 
گام هاي دیگر كسب بازارهاي جدید نيز یکي دیگر از 
به  نياز  البته  راه هاي چرخيدن چرخ صنعت است كه 
بخش حمل  به  یارانه الزم  ارائه  و  دولت  بيشتر  توجه 

و نقل دارد.
باید دانست در راستای موضوعات و مشکالتی همچون 
تأمين  اقساط،  سود  در  سود  و  معوقه  تسهيالت 
سرمایه در گردش واحدها، واردات ماشين آالت و مواد 
به  آن  صادرات  و  محصول  بازاریابی  نياز،  مورد  اوليه 
آموزش  و  تبليغات  برای  بسترسازی  هدف،  بازارهای 
و مهارت دهی، فرهنگ سازی در بطن جامعه و تربيت 
جامعه ای صنعتگر و صنعت دوست، پيگيری مطالبات 
به حق صنعتگران، كاهش تعرفه های حامل های انرژی 
و همچنين ایجاد مزیت های رقابتی باید كاري كنيم و 
اگر از امروز تا سال بعد فقط عمل كنيم و دم نزنيم و 
در مناسبت های مختلف تقویمی آمارهای دیروز را به 
تير 1390  نکنيم شاید 10  اهداف فردا عنوان  عنوان 
اطالع  به  را  ملموسمان  ارقام  و  آمار  افتخار  با  بتوانيم 

همگان برسانيم.
دولت  عزم  به  توجه  با  یارانه ها  هدفمندي  زمينه  در 
بخش  تمامي  بگویم  باید  مهم  اقدام  این  انجام  براي 
خصوصي مخالف با هدررفت منابع ملي است و بي شك 
آماده حمایت از این طرح ملي و عظيم هستند اما باید 
امکانات و ابزار را فراهم نمایيم تا بتوان چرخ صنعت را 
بهتر و بهينه تر از پيش به چرخش درآورد و با توجه به 
حساسيت صنعتگران به موضوع هدفمندي یارانه ها كه 
باید  رابطه مستقيم با سود و زیان واحد خویش دارد 
بگویيم آماده حضور در كالس هاي توجيهي، آموزشي 

مي باشند.
برگزاري  شاهد  معادن  و  صنایع  سازمان  تالش  با 
بوده ایم  صنعتگران  براي  رابطه  این  در  همایش هایی 
اما به علت وجود سؤاالت زیاد این همایش ها به نظر 
كافي نيست و ما باید با شفافيت بيشتر و ارائه خدمات 
پاک  توليد  متوليان  ذهن  از  را  غبار  مناسب  آموزشي 

كنيم.
با  انرژي  كه  نيست  صنایع  براي  زیادي  خواسته  این 
تا وي  براي مصرف مي رسد؟  او  به دست  قيمتي  چه 
انجام دهد.  را  اقدامات الزم  فعاليت خود،  آینده  براي 
شاید بتوانند با جذب سرمایه گذار یا به صورت مشترک 
نيروگاهي متناسب با مصرف خود احداث نمایند و یا 

اقدامات متناسب با توان خویش انجام دهند.
هدفمندي  راه  در  خصوصي  بخش  بداند  باید  دولت 
بخش  دولت  اگر  است،  دولت  یار  و  همراه  یارانه ها 
باشد  سخت  هرچند  راه  ترسيم  در  را  خصوصي 
سهيم بداند و مایل باشد از نظرات كارشناسي ایشان 
این راستا  باید به عرض برسانم كه در  استفاده نماید 
اتاق بازرگاني و صنایع و معادن كرمانشاه سعي بر آن 
حلقه هاي  همچون  تخصصي  جلسات  تشکيل  با  دارد 
معدنکاران  و  صنعتگران  مشکالت  پيگيري  و  مفقوده 
و ارائه پيشنهادات كارشناسي خویش در سطح استان 
به مسئوالن  نتایج  این  اختيار گذاشتن  با در  و كشور 
رقم  در  كوچکي  نقش  بتواند  اقتصاد  عرصه  فعاالن  و 
زدن موفقيت براي فعاالن عرصه صنعت و معدن داشته 
باشد و از تمامي دلسوزان شاخه هاي مختلف اقتصادي 
همکاري  تقاضاي  خصوصي  و  دولتي  بخش هاي  در 
بيشتر را داشته تا بتوانيم بيش از پيش دست به دست 

هم ميهن خویش را كنيم آباد.

کيوان کاشفي 
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه
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زیرساخت

 کرج ـ وجود منطقه ويژه اقتصادی پيام در مجاورت مرکز دفن زباله مسايل و مشكالتی را به وجود آورده 
است که نيازمند نگاه ويژه مديريت شهری به آن است. 

تنها  عنوان  به  دره  حلقه  دفن  مركز  مهر،  گزارش  به 
به  زمينی  در  البرز  استان  مركز  در  زباله  دفن  مركز 
مساحت 153 هکتار روزانه حدود 1200 تا 1300 تن 
زباله را در خود جای می دهد. این مركز تا سال 1371 
به عنوان مركز دفن منطقه مهرشهر مورد استفاده قرار 
می گرفت، اما پس از آن تاكنون به عنوان مركز دفن 
شهرستان كرج، یعنی شهرداری های كرج، محمدشهر، 
قرار  بهره برداری  مورد  ماهدشت  و  مشکين دشت 
می گيرد. دفن گاه قدیمی این مركز مساحت 15 هکتار 
از منطقه را اشغال كرده و 30 متر زباله طی ساليان 

گذشته روی هم انباشته شده اند.
توليد  نامطبوع،  بوی  زباله،  بهداشتی  دفن  عدم 
شيرابه های خطرناک، عدم توفيق شهرداری در اجرا و 
آموزش طرح تفکيك زباله از مبدأ، آلودگی آب شرب 
منطقه ماهدشت و بسياری از موارد دیگر از مهم ترین 
شهری  مدیریت  سوی  از  همواره  كه  هستند  مسایلی 
برنامه های  اتخاذ  با  نتوانستند  اما  می شوند  مطرح 

منسجم و علمی راه حلی برای این معضل بيابند.

زباله هایی که برای 
منطقه ویژه اقتصادی پیام 

ناامنی می آفرینند
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نوروزی: اخذ مجوزهای پستی و باری خاورميانه، ترانزيت مستقيم کاال، پيش بينی ايجاد 5 هزار فرصت شغلی، 
احداث دانشگاه های بين المللی، احداث نمايشگاه بين المللی استان، آماده کردن زيرساخت های الزم برای احداث 
پست برق 63 کيلوواتی، خريداری 2 نيروگاه گازی، احداث جاده دسترسی و کمربندی از سمت ماهدشت، احداث 
شهرک آفتاب، احداث بيمارستان و طراحی دو خط قطار شهری، احداث مجموعه های بزرگ تجاری ـ فرهنگی ـ 

تفريحی، استفاده از سرمايه گذاری 2 هزار ميليارد دالری از سوی بخش خصوصی و راه اندازی بازار منطقه ويژه 
اقتصادی پيام تنها بخشی از اقدامات و برنامه هايی است که برای اين منطقه پيش بينی شده است

فرودگاه بين المللی پيام 
به عنوان مهم ترين منطقه استان البرز

البرز و فراهم شدن امکانات الزم به  با تشکيل استان 
منظور فراهم كردن زیرساخت های مورد نياز این استان 
نابسامانی در بخش ها و حوزه های مختلف  زمزمه های 
كم كم به گوش می رسد. ناگفته پيداست توسعه راه ها و 
حمل ونقل جاده ای و هوایی بيش از هر اقدامی می تواند 

موجب رشد و آبادانی این استان تازه تأسيس شود. در 
این ميان فرودگاه بين المللی پيام به عنوان مهم ترین 
منطقه استان كه به منطقه ویژه اقتصادی پيام معروف 
است بيش از هر حوزه ای نيازمند برنامه ریزی مدون و 

اصولی مدیران استان است. 
قرار گرفتن این منطقه در مجاورت مركز دفن زباله و 
بروز مشکالت متعدد برای آن باعث شده مدیران منطقه 

ویژه اقتصادی با برگزاری نشست ها و جلسات مختلف 
معطوف  منطقه  این  به  را  كرج  شهری  مدیریت  نگاه 
كنند هر چند كه برخی مدیران شهرداری معتقدند كه 
مركز دفن زباله حلقه دره پيش از احداث فرودگاه پيام، 
شهرک مسکونی كيانمهر و شركت ایران توسعه فعاليت 
باعث سلب مسئوليت  نباید  این نکته  اما  داشته است 
شهرداری در رسيدگی دقيق به وظایف ذاتی اش برای 
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سامان دهی وضعيت مركز دفن زباله شود.

سرمايه گذاری دو هزار ميليارد دالری برای 
منطقه ويژه اقتصادی

با  گفت وگو  در  پيام  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
زمينی  در  پيام  فرودگاه  كه  این  بيان  با  كرج  در  مهر 
به مساحت 10 هزار هکتار در جنوب كرج واقع شده 
است، اظهار داشت: 36 هکتار از مجموع مساحت این 
منطقه دارای مجوز منطقه ویژه اقتصادی است كه در 
ترانزیت،  گمرک،  فرودگاه،  جمله  از  امکانات  تمام  آن 
ارائه  برای   ... و  مراقبت  برج  سپاه،  انتظامی،  نيروی 

خدمات فراهم شده است.
محمد نوروزی در ادامه با اشاره به این كه منطقه ویژه 
اقتصادی پيام در آینده ای نزدیك تحوالت چشمگيری 
در سطح استان البرز به وجود خواهد آورد، یادآور شد: 
ترانزیت  خاورميانه،  باری  و  پستی  مجوزهای  »اخذ 
ایجاد 5 هزار فرصت شغلی،  مستقيم كاال، پيش بينی 
نمایشگاه  احداث  بين المللی،  دانشگاه های  احداث 
بين المللی استان، آماده كردن زیرساخت های الزم برای 
نيروگاه  كيلوواتی، خریداری 2  برق 63  احداث پست 
سمت  از  كمربندی  و  دسترسی  جاده  احداث  گازی، 
بيمارستان  احداث  آفتاب،  شهرک  احداث  ماهدشت، 
احداث مجموعه های  قطار شهری،  دو خط  و طراحی 
از  استفاده  تفریحی،  ـ  فرهنگی  ـ  تجاری  بزرگ 
بخش  سوی  از  دالری  ميليارد  هزار   2 سرمایه گذاری 
خصوصی و راه اندازی بازار منطقه ویژه اقتصادی پيام 
تنها بخشی از اقدامات و برنامه هایی است كه برای این 

منطقه پيش بينی شده است.«

ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی از مقاالت و نقطه نظرات تمامی اهل قلم، نویسندگان، مترجمان و صاحب نظران در 
مسایل اقتصادی بخصوص مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد استقبال می كند. لطفاً در ارسال مقاالت خود به 

نکات زیر توجه فرمایيد:

 مقاالت خود را روی یك صفحه با فاصله مناسب بين سطرها بنویسيد و حتی االمکان تایپ شده بفرستيد.
 مقاالت ترجمه شده را همراه با رونوشت مقاله به زبان اصلی پست كنيد. مشخصات دقيق مقاله در مآخذ اصلی 

و منابع مأخذ مورد استناد در متن مقاله را قيد بفرمایيد.
 مقاالت را با ذكر نام و نشان دقيق خود، ميزان تحصيالت، شغل و شماره تلفن بفرستيد.

 مقاالت دریافتی بازگردانده نمی شود. لطفاً نسخه ای از مقاله ارسالی )اصل یا رونوشت آن( را نزد خود نگهدارید.
 مسئوليت مقاالت برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تائيد مطالب آن نيست.
 ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی در گزینش، ویرایش و تلخيص مقاالت دریافتی آزاد است.

شرایط ارسال مقاله

مناطق ویژه

مطالعات کارشناسی و علمی 
بر روی زباله ها صورت نمی گيرد

سرمایه  منطقه  این  كه  این  به  اشاره  با  مسئول  این 
عظيم ملی است، خاطرنشان كرد: »این منطقه با توجه 
با  به ظرفيت های عظيم تجاری و بين المللی كه دارد 
مشکالتی نيز مواجه است كه از آن جمله می توان به 

وجود مركز دفن زباله حلقه دره اشاره كرد.«
»بوی  گفت:  پيام  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
تعفن، جاری شدن شيرابه و ناامنی در اثر وجود افراد 
ولگرد برای جداسازی زباله ها از مهم ترین مسایلی است 
مدیریت  عنایت  و  توجه  مورد  پيش  از  بيش  باید  كه 

شهری قرار گيرد.«
بر روی  اقدام علمی  این كه هيچ  بر  تأكيد  با  نوروزي 
شهرداری  »اگر  شد:  یادآور  نمی گيرد،  صورت  زباله ها 
كرج برای این معضل چاره اندیشی نکند فرودگاه پيام 

وارد عمل خواهد شد.«
وظایف  حيطه  در  معضل  این  »رفع  افزود:  وی 
منطقه  این  برای  كه  این  به  توجه  با  اما  نيست  پيام 
سرمایه گذاری فراوانی صورت گرفته است باید چاره ای 
بال  فراغ  با  سرمایه گذاران  تا  شود  اندیشيده  اساسی 
طرح های  سایر  منطقه  آبادانی  و  توسعه  برای  بتوانند 

خود را اجرایی كنند.«

شيرابه ها همچنان خون زمين را می مكند
ریيس كميسيون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری 
شورای شهر كرج نيز در گفت وگو با مهر با تأكيد بر این 
كه باید برای كاهش زباله اقدام اساسی صورت گيرد، 
افزود: »متأسفانه عدم توفيق سازمان مدیریت پسماند 

و  توليد  كاهش  بر  تأكيد  با  شهروندی  آموزش  در 
تفکيك زباله از مبدأ و همچنين توليد ورمی كمپوست 

نتوانست انتظارات مدیریت شهری را برآورده كند.«
انبوه  از  عبداله پورمظاهری متصاعد شدن گاز حاصل 
اظهار  و  خواند  مركز  این  مشکالت  عمده  از  را  زباله 
مهم ترین  كرج  كالنشهر  در  زباله  »مدیریت  داشت: 
دغدغه شهری است كه اميدواریم با همکاری و تعامل 

مدیران استانی این معضل رفع شود.«
ناظر شورا در سازمان پسماند شهرداری كرج خاطرنشان 
كرد: »در حال حاضر به دليل همکاری نکردن مردم و 
مدیریت الزم  از سوی سازمان  آموزش های الزم  عدم 
روزانه  مبدأ  از  زباله  تفکيك  طرح  اجرای  راستای  در 
حجم وسيعی از زباله در مركز حلقه دره دفن می شود 
كه در صورت ادامه این روند به زودی با بحران آلودگی 
محيط زیست به دليل عدم ظرفيت و گنجایش مركز 

دفن مواجه می شویم. 
زباله  كارشناسی شيوه دفن  و  موضوع مدیریت علمی 
با  پيام  اقتصادی  ویژه  منطقه  كه  مسایلی  به  توجه  و 
طی  كه  می شود  مطرح  شرایطی  در  است  مواجه  آن 
شهری  مسایل  كارشناسان  سوی  از  گذشته  سال های 
تشکيل  از  پس  اما  می شد  مطرح  محيطی  زیست  و 
كرج  سياسی  و  اداری  ساختار  ارتقاي  و  البرز  استان 
این امکان به وجود آمده است تا در كارگروهی متشکل 
شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان  و  مسئوالن  از 
اسالمی به این معضل رسيدگی كرده و با اتخاذ تدابير 
اساسی زمينه ها و بسترهای الزم برای حضور پررنگ و 
جدی بخش خصوصی در جهت تحقق اصل 44 قانون 

اساسی فراهم شود.«
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و مناطق محروم افزایش چشمگيری یافته است.
امروز  ایران،  انقالب اسالمی  به بركت  اضافه كرد:  وی 
مناطق  و  روستاها  در  ارزشمندی  ارائه خدمات  شاهد 
و  روستاها  از  بسياری  كه  طوری  به  هستيم  محروم 
مناطق محروم كشور و به ویژه شهرستان اصفهان در 

این مدت 30 ساله، پيشرفت چشمگيری داشته اند.
منطقه  در  شده  انجام  خدمات  به  اشاره  با  حاجيان 
كوهپایه شهرستان اصفهان طی پنج سال اخير، ادامه 
داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، فقط در پنج 
سال گذشته 675 پروژه عمرانی و توسعه ای با اعتباری 
افتتاح  كوهپایه  بخش  در  ریال  ميليارد  از 550  بيش 
از  این منطقه  شده و به بهره برداری رسيده كه مردم 

آنها بهره مند شده و ابراز رضایت كرده اند.
این كه در منطقه كوهپایه و سجزی  بر  تأكيد  با  وی 
سرمایه گذاری های مطلوبی به منظور توسعه و پيشرفت 
انجام گرفته است، گفت: بيش از 172 ميليارد تومان در 
شهرک های صنعتی كوهپایه و سجزی سرمایه گذاری 

شده كه رقم قابل توجهی محسوب می شود.
فرماندار اصفهان با اشاره به این كه فعاليت های بسيار 
دیگری نيز به منظور توسعه منطقه كوهپایه و سجزی 
در حال انجام است، افزود: در راستای حمایت از صنعت 

فرماندار اصفهان گفت: منطقه ويژه اقتصادی در شرق 
اصفهان در آينده نزديک راه اندازی می شود.

مظفر حاجيان در بازدید از روستاهای بخش  كوهپایه 
آینده  طی  كه  این  به  اشاره  با  اصفهان  شهرستان 
اصفهان  شرق  در  اقتصادی  ویژه  منطقه  نزدیك 
راه اندازی می شود، افزود: با راه اندازی این منطقه ویژه 
فرصت های  اصفهان،  شهرستان  شرق  در  اقتصادی 
شغلی بسياری در زمينه های مختلف برای جوانان و 

اقشار مختلف مردم ایجاد می شود.
منطقه  راه اندازی  در  دولت دهم  كه  این  بيان  با  وی 
تأكيد  اصفهان  شهرستان  شرق  در  اقتصادی  ویژه 
ویژه ای دارد، اظهار داشت: این منطقه ویژه اقتصادی 
از  اصفهان  شرق  توسعه  و  اشتغال زایی  منظور  به 
سوی دولت ایجاد خواهد شد و با بهره برداری از آن، 
اقشار  و  از جوانان  نفر  از 20 هزار  بيش  اشتغال زایی 

مختلف مردم این منطقه تثبيت می شود.
فرماندار اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود 
با تأكيد بر این كه خدمات ارائه شده به مردم پس از 
پيروزی انقالب اسالمی بسيار قابل توجه است، تصریح 
انقالب  شکوهمند  پيروزی  از  پس  خوشبختانه  كرد: 
اسالمی ایران، روند خدمت رسانی به مردم در روستاها 

حاجيان:

منطقه ویژه اقتصادی در شرق اصفهان راه اندازی می شود

هکتار  از 500  بيش  منطقه  در  اشتغال زایی  توسعه  و 
زمين برای توسعه شهرک صنعتی كوهپایه آزادسازی 
شده و زیرساخت های شهرک صنعتی تودشك نيز در 

مرحله اجرا قرار دارد.
انتقال  منظور  به  خاصی  اقدامات  كه  این  بيان  با  وی 
با خشکسالی  مواجه شده  روستاهای  از  برخی  به  آب 
داشت:  اظهار  است،  گرفته  انجام  اصفهان  شهرستان 
پروژه انتقال آب شرب اصفهان بزرگ به 11 روستای 
بخش های شرقی شهرستان اصفهان با اعتباری بيش از 
35 ميليارد ریال از دیگر فعاليت های مهم دولت دهم 

در بخش كوهپایه و سجزی محسوب می شود.
با اشاره به تملك  دارایی های بخش كوهپایه  حاجيان 
شهرستان اصفهان، تصریح كرد: ميزان اعتبارات تملك 
دارایی های بخش كوهپایه شهرستان اصفهان در سال 
جاری بيش از 57 ميليارد ریال برآورد شده است كه 

رقم مطلوبی به شمار می رود. 
وی با بيان این كه به دنبال افزایش این ميزان اعتبارات 
بخش كوهپایه هستيم، اضافه كرد: با اضافه شدن سایر 
اعتبارات  ميزان  ملی،  اعتبارات  ویژه  به  و  اعتبارات 
تملك دارایی های بخش كوهپایه در آینده نزدیك به 

دو برابر ميزان فعلی خواهد رسيد.
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 مقدمه
از آنجايی که حمل ونقل کاال، به وسيله کاميون به عنوان يک روش حمل ونقل مقبول و فراگير در کليه فرآيندهای 
جابه جايی کاال استفاده می گردد؛ افزايش مبادالت کاال و ضرورت استفاده از تكنيک ها و روش های کنترل تردد 

کاميون ها در جاده های کشور امری اجتناب ناپذير می باشد.

از  بهره گيری  با  پيشرفته  جوامع  اخير  سال های  در 
اطالعات  فن آوری  ره آوردهای  عنوان  به  كه  امکاناتی 
هوشمند  سيستم های  ایجاد  با  می شوند،  شناخته 
جهت  مناسب  زیرساخت  یك   )ITS( حمل ونقل 
دستيابی متخصصين ترافيك به فن آوری های مناسب 
فراهم  را  ترافيك  كنترل  و  هدایت  برنامه ریزی،  در 
آورده اند. این امر به برنامه ریزان حمل ونقل كه همواره 
هزینه  كاهش  سفر،  آرامش  و  ایمنی  افزایش  پی  در 
مصرف  كاهش  محيطی،  زیست  نامطلوب  اثرات  و 
انرژی و تأخيرهای ناخواسته در طول سفر و در نهایت 
ترافيك  جریان  روان سازی  و  مشتریان  رضایت  جلب 
كمك  اهداف  به  دستيابی  برای  هستند  حمل ونقل  و 

خواهد كرد.
حمل ونقل و جابه جایی كاال به عنوان یکی از اساسی ترین 
نيازهای بشر، همواره به عنوان شاخصی مطرح و بسيار 
برنامه ریزی های كالن هر جامعه، مورد توجه  مهم در 

ویژه قرار گرفته است.

مانیتورینگ عملیات بندری 
در فرآیند ورود و خروج 

کامیون ها
شهنواز ايوبی 
علی اميری 1
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اطالق  اطالعات«  انفجار  »عصر  آن  به  كه  عصری  در 
می گردد، فن آوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری 
كارآمد برای متخصصان رشته های گوناگون، موجبات 

تسهيل و تسریع ارائه خدمات را فراهم نموده است.
در این مقاله سعی بر آن است تا اندكی از كاربردهای 
ایجاد سيستم مانيتورینگ مدیریت عمليات بندری در 
فرآیند ورود و خروج كاميون ها در حمل ونقل داخلی 
بندر تشریح شود و با فراهم آوری زیرساخت های مناسب 
در راستای ایجاد امکانات مخابراتی، كامپيوتری و ... با 
بهره گيری از ره آوردهای ایجاد مانيتورینگ اهداف ذیل 

تحقق یابد.

اهداف ايجاد مانيتورينگ
1- برنامه ریزی دقيق و كارآمد در مدیریت حمل ونقل 

و ترافيك داخلی بندر.
2- استفاده بهينه از منابع موجود از قبيل باسکول ها، 
استخراج  باسکول،  صف  در  انتظار  زمان های  بررسی 

زمان های خارج از سرویس باسکول ها.
كارآمد  مدیریت  نيازمندی های الزم جهت  برآورد   -3

در حمل ونقل داخلی بندر.
زمينه  ایجاد  با  ایمنی  افزایش  و  خسارات  كاهش   -4

آرامش رانندگان و ... .
5- كاهش مصرف انرژی و هزینه ها و اثرات نامطلوب 

زیست محيطی.
و  محوطه  در  كاميون ها  ماندگاری  زمان  كاهش   -6

اماكن بندری و تأخيرهای ناخواسته.
با  كاال  صاحبان  و  رانندگان  رضایت  افزایش   -7

روان سازی جریان ترافيك و حمل ونقل داخلی بندر.
8- مدیریت و اخذ الکترونيکی عوارض مربوط به ورود و 
خروج و هزینه پاركينگ كاميون ها )در صورت استفاده 

از پاركينگ ها در بندر(.
9- مدیریت حوادث ناشی از كاميون ها.

در  كاميون ها  حمل ونقل  كنترل  و  مانيتورینگ   -10
كليه حوزه های بندری.

11- افزایش بهره وری در قابليت جابه جایی.
حجم  بر  مدیریت  و  زمان  در  صرفه جویی   -12
داخلی  نقل  و  زیرساخت های حمل  در  سرمایه گذاری 

بندر.
به وضوح روشن است كه هر یك از موارد اشاره شده 
با بهره جویی از ره آوردهای مانيتورینگ )IT( با آسانی 

بيشتر و كمترین خطا قابل دستيابی و انجام است.
به طور مثال كنترل و برنامه ریزی ورود و خروج كاميون ها 
باسکول  آنها به سمت  بندر و حركت  از گيت ورودی 
و  باسکول  از  كاميون  خروج  كاميون،  خالی  توزین  و 
حركت به سمت حوزه های تعيين شده جهت بارگيری 

حركت  كاميون ها،  بارگيری  مجوز  صدور  كاميون ها، 
كاميون ها به محوطه و اماكن بندری جهت بارگيری، 
سمت  به  كاميون  حركت  و  بارگيری  عمليات  انجام 
ترمينال مربوط جهت دریافت بيجك و حركت كاميون 
به سمت باسکول جهت توزین پر و حركت كاميون بعد 
از توزین پر به سمت درب خروج كه در وضعيت كنونی 
این فرآیندها هيچگونه اطالعات و داده های مربوط به 
شماره كاميون، تاریخ و ساعت زمان های ورود و خروج 

در هر ایستگاه ثبت نمی گردد.
اكنون مانيتورینگ در سازمان حمل ونقل و پایانه های 
راستای  در  اساسی  و  مهم  اصل  یك  عنوان  به  كشور 
اجرای سيستم های EDI جهت كنترل تردد كاميون ها 
در كليه سطوح جاده های كشور در دستور كار می باشد، 
بنابراین ضروری است مجتمع بندر امام خمينی نيز به 
ایجاد بستر الزم در راستای فراهم آوری منابع  منظور 
خروج  و  ورود  زمان های  كنترل  جهت  امکانات  و 
و  فوق الذكر  ایستگاه های  كليه  در  بندر  به  كاميون ها 
بهينه سازی  و  مدیریت  زمينه  در  مانيتورینگ  انجام 
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  داخلی  ترافيك  جریان 
 IT فن آوری  فراهم آوری  جهت  الزم  اقدام  عملکردی 

را به عمل آورد.

توانمندی های بندر در 
اجرای مانيتورينگ حمل ونقل داخلی

1- وجود اداره تخصصی تبادل اطالعات الکترونيکی در 
سطح اداره كل )اداره آمار و انفورماتيك(.

در  آموزش دیده  و  كارآزموده  متخصصين  وجود   -2
سطح اداره كل )به صورت كمی و كيفی(.

خصوصی  بخش  متخصصين  و  شركت ها  وجود   -3
جهت  در  شهرستان  و  استان  سطح  در  توانمند 
عمليات  مدیریت  مانيتورینگ  سيستم  پياده سازی 

بندری ـ فرآیند حمل ونقل داخلی بندر.
4- توجه ویژه مدیران ارشد اداره كل به توسعه فن آوری 

IT و ایجاد بستر مانيتورینگ عمليات بندری.

ایجاد بستر مناسب جهت  و  اقدامات  انجام برخی   -5
اجرای  راستای  در   )EDI( هلد  هند  سيستم  اجرای 

سامانه پایش.
6- مجهز بودن مجتمع بندری به فيبر نوری.

7- رشد مناسب صنعت نرم افزار سيستم های عمليات 
بندری در سطح جهان و كشور.

ضعف های IT و اجرای مانيتورينگ 
مديريت عمليات بندری ـ حمل ونقل داخلی بندر
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1- عدم اجرای كامل سيستم هند هلد.
2- پایين بودن سطح معلومات رانندگان.

3- عدم انسجام در فعاليت های بندری، گمرک، پایانه 
جهت تعيين یك استراتژی واحد و مشخص و اجرای 

آن در یك دوره زمانی مشخص.
4- فقدان یك استاندارد محلی در بندر امام در زمينه 

استقرار تکنولوژی IT در زمينه عمليات بندری.
5- فقدان اطالعات كافی از دستاوردها و جذابيت های 
سرمایه بر )ITS( در زمينه ایجاد مانيتورینگ عمليات 

بندری.
6- ضعف در انجام پژوهش ها و بررسی در موارد استقرار 

سيستم های ITS و مانيتورینگ عمليات بندری.

خبر مناطق

به  مربوط  مالياتی  مشكالت  و  مسايل  حل  منظور  به 
تجار، پيمانكاران و صنعتگران مستقر در منطقه ويژه 
مدير  مؤمنی،  حضور  با  ای  جلسه  شيراز  اقتصادی 
و  ايشان  معاونين  و  فارس،  استان  مالياتی  امور  کل 
بختياری، مدير عامل منطقه ويژه اقتصادی شيراز، و 
تجار  صنعتگران،  همراه  به  منطقه  مديران  از  جمعی 
در محل سالن  منطقه  در  مستقر  فعال  پيمانكاران  و 
برگزار  شيراز  اقتصادی  ويژه  منطقه  سايت  همايش 

گرديد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
شيراز، در این نشست صميمی كه بيش از 2 ساعت به 
طول انجاميد، مسایل و مشکالت مالياتی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت كه اهم مباحث مطروحه بدین 

شرح است:
1- با توجه به اسناد و مستندات ارائه شده طی یك 
اقتصادی و دارایی استان  امور  سال اخير به سازمان 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  ذینفع  افراد  كليه  فارس، 
شيراز با تشکيل پرونده و ارسال آن به وزارت اقتصاد 
و دارایی از معافيت مالياتی موضوع ماده 132 قانون 

ماليات های مستقيم بهره مند می گردند.

اعمال معافیت مالیاتی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز 

عوارض  گونه  هر  پرداخت  از  معافيت  در خصوص   -2
معمول در كشور در مناطق ویژه اقتصادی و با توجه 
قانون  مشمول  مناطق  در  ساخت وساز  كه  این  به 
1/5درصد  پرداخت  آن  تبع  به  و  نبوده  شهرداری ها 
به  مربوط  ماليات  عنوان  به  افزوده  ارزش  بر  ماليات 
شيراز  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  شهرداری ها  عوارض 
موضوعيت ندارد؛ مقرر گردید آن دسته از صنعتگران و 
پيمانکاران مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شيراز كه با 
مشکل پرداخت 3درصد ماليات بر ارزش افزوده مواجه 
امور  كل  اداره  به  را  خود  مستندات  و  اسناد  هستند، 
مالياتی ارائه نمایند تا نسبت به بررسی پرونده و ارائه 

راه حل توسط اداره كل امور مالياتی اقدام گردد.
در پایان این جلسه بنا به پيشنهاد مؤمنی، مدیر كل 
عامل  مدیر  بختياری،  و  فارس،  استان  مالياتی  امور 
منظور  به  گردید  مقرر  شيراز،  اقتصادی  ویژه  منطقه 
حل مسایل و مشکالت تجار و صنعتگران و پيمانکاران 
مستمر  و  دوره ای  طور  به  جلسات  منطقه  در  مستقر 
به  مربوط  موانع  و  مسایل  همچنين  و  گردیده  برگزار 
در  مستقر  خارجی  متقاضی  شركت های  مالياتی  امور 

منطقه نيز در اسرع وقت مرتفع گردد.

7- كمبود منابع مالی و در حاشيه قرار گرفتن پروژه 
ایجاد سيستم های مانيتورینگ عمليات  امکان  ITS و 

بندری.
سيستم های  استقرار  برای  كافی  تجربه  فقدان   -8

مانيتورینگ عمليات بندری.
و  از شركت ها  برخی  در  كارشناسی  نيروی  9- ضعف 

.ITS ترمينال اپراتورها در زمينه
ثبت  بودن صنعت سخت افزاری جهت  نامناسب   -10

ساعت های فرآیند ورود و خروج كاميون ها.
به ویژه در بخش  ارتباطی  11- ضعف زیرساخت های 

ارتباطات داخلی و خارج از اداره كل.
در  كل  اداره  سطح  در   IT كميته  تشکيل  عدم   -12
و  ورود  فرآیند  ـ  بندری  عمليات  مانيتورینگ  زمينه 

خروج كاميون ها.

تعريف پايش فرآيند ورود و خروج کاميون ها در 
مانيتورينگ عمليات بندری

تردد  كنترل  و  نظارت  برای  یکپارچه ای،  مجموعه 
كاميون ها در سطح جاده های داخلی بندر، باسکول ها، 
و  ایمنی  افزایش  هدف  با  بندری  اماكن  و  حوزه ها 

بهره وری حمل كاال.

قوت های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
توسعه  روند  در  اطالعات  فن آوری  واحد  انسجام   -1
 28 ماده   8 بند  اساس  )بر  كشور  پایانه های  در   ICT

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور(.
نرم افزارهای  مورد  در  مناسب  مستندات  وجود   -2

موجود.
از  برخی  در  كارشناسی  نيروی  مناسب  توزیع   -3

پایانه ها و واگذاری امور به بخش خصوصی.
4- تهيه سخت افزار الزم دراكثر پایانه های حمل ونقل.

5- وجود شبکه محلی در اكثر استان ها و پایانه ها.
سازمان  در  به روز  اطالع رسانی  سایت  وجود   -6

پایانه های حمل ونقل.
7- وجود شبکه WAN برای تبادل اطالعات كاال به 

.On line صورت
8- نصب سيستم GPS بر روی كاميون های جدید.

ضرورت های مكانيزه نمودن ثبت داده ها و 
مانيتورينگ عمليات بندری ـ فرآيند ورود و خروج 

کاميون ها
و  تخليه  عمليات  زمينه  در  بندر  عملکرد  افزایش   -1

بارگيری كاال.
2- افزایش توان بندر در جذب كاال و كشتی و خروج 

كاال از بندر به وسيله كاميون ها.
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3- افزایش ترافيك و تراكم كاميون ها ناشی از افزایش 
عملکرد.

4- افزایش خطرات تردد و خسارت های جانی و مالی 
به محوطه و اماكن و تأسيسات بندری ناشی از افزایش 

عملکرد بندر در افزایش تردد كاميون ها.
5- حركت یکپارچه زنجيره حمل ونقل كشور به سمت 

.EDI سيستم
6- كمك به پایش شاخص های بندری.

پيشنهادات
1- نهادینه سازی فن آوری اطالعات در الیه های مختلف 

برنامه ریزی، شکل دهی و بهره وری عمليات.
در  صنفی  و  پژوهشی  شورای  یا  انجمن  ایجاد   -2

سيستم مانيتورینگ عمليات بندری.
و  امام  بندر  در   IT محلی  آیين نامه های  تدوین   -3
چگونگی ارتباط و تعامل )IT( بندر با سایر سيستم های 

درگير با زنجيره حمل ونقل داخلی و خارجی بندر.
سيستم  ایجاد  و  اطالعات  فن آوری  توسعه   -4

طریق  از  بندری  عمليات  مدیریت  در  مانيتورینگ 
الگوبرداری از تجربيات بنادر جهان.

)بخش  موجود  كاركنان  فنی  دانش  ارتقای   -5
حاكميتی( و بخش خصوصی و جذب متخصصين فنی 

برتر IT در بخش های خصوصی.
6- تمركز مدیریت و برنامه ریزی كالن ICT و واگذاری 

امور اجرایی آن به بخش خصوصی.
7- استاندارد و یکنواخت كردن مقوله ICT در بخش 

حمل ونقل داخلی بندر.
بخش  در  الکترونيکی  و خدمات  ارتباطات  توسعه   -8

حمل ونقل داخلی بندر.

روش های استقرار و ايجاد سيستم مانيتورينگ 
عمليات بندری

دو گزینه جهت استقرار IT و ایجاد سيستم مانيتورینگ 
عمليات بندری وجود دارد:

1- استقرار تدریجی.
2- استقرار كامل.

استقرار تدريجی 
كه  دارد  وجود  تدریجی  استقرار  برای  رویکرد  سه 

عبارتند از:
1- استقرار بر اساس منطقه پوشش.

2- استقرار بر اساس سيستم ها.
3- استقرار بر اساس زمان ارائه خدمات.

استقرار کامل
مزایای استقرار كامل عبارتند از:

1- همگرایی رویکردها و دیدگاه ها به خاطر وجود گروه 
یا سازمان واحد برای استقرار.

و  دوباره كاری ها  كاهش  علت  به  كمتر  هزینه   -2
هزینه های یکپارچه سازی.

3- دستيابی سریع تر به نتایج.
4- یکدستی و همخوانی تجهيزات.

5- سهولت یکپارچه سازی به علت نظام كنترلی واحد. 
1 کارشناسان امور بندری اداره کل بنادر و دريانوردی 

استان خوزستان ـ بندر امام خمينی

در سال های اخير جوامع پيشرفته با بهره گيری از امكاناتی که به عنوان ره آوردهای فن آوری اطالعات شناخته 
می شوند، با ايجاد سيستم های هوشمند حمل ونقل )ITS( يک زيرساخت مناسب جهت دستيابی متخصصين 

ترافيک به فن آوری های مناسب در برنامه ريزی، هدايت و کنترل ترافيک را فراهم آورده اند
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 اشاره
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ 1388/1/23، با تأسيس 23 منطقه ويژه اقتصادی 

جديد از جمله »منطقه ويژه اقتصادي نمين« در استان اردبيل موافقت کرد. 

سایه  در  كه  اقتصادي،  ویژه  منطقه  این  تأسيس  با 
در  اردبيل  استان  نمایندگان  هماهنگي  و  همدلي 
مجلس شوراي اسالمي حاصل شد، گشایش جدیدي 
در عرصه توليد و اشتغال زایي در منطقه فراهم خواهد 
شد. از ویژگي ها و امتيازهاي این نوع مناطق مي توان 
از معافيت هاي  نيز بعضي  به عدم شمول قانون كار و 
گمركي براي صادرات و واردات براي صاحبان سرمایه 

اشاره كرد. 
این مقاله قصد دارد تا تأثير ایجاد منطقه ویژه اقتصادي 
بر فعاليت هاي تجاري، اقتصادي و گردشگري آستارا را 

بررسي نماید.

تاريخچه تأسيس مناطق ويژه اقتصادي
در سال 1372، به هنگام تدوین قانون برنامه توسعه 
توليدات داخلي  از  به منظور پشتيباني  پنج ساله دوم، 
و توسعه صادرات غيرنفتي و ایجاد تحرک در اقتصاد 
تأسيس  بر  مبني  را  قانوني  دولت  هيئت  منطقه اي، 
ورودي  مبادي  در  شده اي  حراست  ویژه  مناطق 
گمرک هاي داخلي مصوب كرد. طبق مصوبه  ذكر شده، 

منطقه ویژه اقتصادي آستارا؛ 
از رؤیا تا واقعیت

نويسنده: دکتر عابد بدريان
ab.badrian@gmail.com :پست الكترونيک



 سال  نهم
شماره  63-64

بهمن و اسفند 1389

51

زیرساخت

بازدید معاون وزیر امور 
خارجه و نماینده ویژه 

رییس جمهور در دریای خزر

ویژه  نماینده  و  خارجه  امور  وزیر  معاون  آخوندزاده، 
معاون  فرزانه،  اتفاق  به  دریای خزر  در  ریيس جمهور 
ویژه  منطقه  از  مازندران  استانداری  برنامه ریزی 
اقتصادی بندر اميرآباد بازدید نمودند. در این بازدید، 
مسئوالن بندر ضمن برشمردن امکانات، پتانسيل ها و 
ظرفيت های این منطقه ویژه اقتصادی عنوان نمودند 
كه این بندر از جمله بنادر بزرگ كشور و اولين بندر 
شمالی  بندر  تنها  و  می گردد  محسوب  سوم  نسل 
متصل به ریل راه آهن می باشد. در ادامه، آخوندزاده و 
فرزانه از اراضی پشتيبانی و پروژه های سرمایه گذاری 

بندر بازدید نمودند.

خبر مناطق ورود كاال از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع 
مقررات صادرات و واردات و صدور كاال از این مناطق 
با  بود.  گرفته شده  نظر  در  تشریفاتي  هيچ گونه  بدون 
رونق گرفتن تأسيس این نوع مناطق، در جلسه مورخ 
به  1374/5/23، عنوان مناطق حراست شده  گمركي 

»مناطق ویژه اقتصادي« تغيير نام داد.
تصویب  با  جدید  اقتصادي  ویژه  منطقه  هر  ایجاد 
مجلس شوراي اسالمي انجام گرفته و تعيين محدوده 
جغرافيایي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت 
مجاز هر یك از مناطق با پيشنهاد دبيرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 

انجام مي گيرد. 
مناطق ویژه اقتصادي داراي موقعيت و ماهيت رقابتي 
نگهداري  و  به جذب  آنها  از  رونق هر كدام  و  هستند 
منظور  به  تا  مي شود  تالش  لذا  دارد،  بستگي  سرمایه 
جلوگيري از تضعيف فعاليت هاي آنها، از احداث مناطق 

گمرک  بر  عالوه  گردد.  خودداري  یکدیگر  جوار  در 
ایران، سازمان بنادر و كشتيراني نيز مي تواند نسبت به 

تأسيس منطقه ویژه اقتصادي اقدام نماید.

منطقه ويژه اقتصادي آستارا
اتحاد جماهير شوروي و تأسيس كشورهاي  فروپاشي 
یافته در حواشي دریاي خزر سبب شد  تازه استقالل 
آستارا  ساحلي  شهر  توسعه   براي  مناسبي  موقعيت  تا 
همچنين  و  دریایي  زميني،  مرز  داشتن  گردد.  فراهم 
طرح  پيشنهاد  تا  شد  سبب  منطقه  در  فعال  گمركي 
اقتصادي  احداث »بندر چندمنظوره« و »منطقه ویژه 
سازندگي  دولت  طرف  از  فراوان  استقبال  با  آستارا« 
همراه شود. مردم آستارا نزدیك به 24 سال است كه 
اقتصادي  ویژه  منطقه  و  بندر چندمنظوره  واژه هاي  با 
دو طرح  این  تحقق  آرزوي  در  و  آشنا هستند  آستارا 
عوامل  اما  مي كنند؛  لحظه شماري  منطقه اي  كالن 

متعددي مانع دستيابي به این آرزوي دیرینه شده اند.
آغاز  و  آستارا  چندمنظوره  بندر  طرح  تصویب  با 
شوراي  مجلس  ناگهان  به  بندري،  تأسيسات  احداث 
در  انزلي  اقتصادي  ویژه  منطقه  تأسيس  با  اسالمي 
انزلي در  با تأسيس منطقه آزاد  سال 1375 و سپس 
بندر  احداث  كارشناسان،  كرد.  1383موافقت  سال 
دانستند.  اقتصادي  توجيه  فاقد  را  آستارا  چندمنظوره 
روند احداث بندر چندمنظوره كند شد و در یك اقدام 
و  گردید  واگذار  شيالت  بخش  به  بندر  این  عجيب، 
لنج هاي  پهلوگيري  براي  دریایي  تأسيسات  اندک  با 
بندر  این  دوباره  بازگشت  كرد.  كار  به  شروع  صيادي 
به سازمان بنادر و كشتيراني و سپس واگذاري آن به 
اوایل  در  كه  بود  مسرت بخشي  خبر  خصوصي  بخش 

سال 1388 سبب خوشحالي مردم آستارا گردید. 
مردم  نماینده  اقتصادي،  ویژه  منطقه  در خصوص  اما 

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تأسيس کشورهاي تازه استقالل يافته 
در حواشي درياي خزر سبب شد تا موقعيت مناسبي براي توسعه  شهر 

ساحلي آستارا فراهم گردد. داشتن مرز زميني، دريايي و همچنين گمرکي 
فعال در منطقه سبب شد تا پيشنهاد طرح احداث »بندر چندمنظوره« و 

»منطقه ويژه اقتصادي آستارا« با استقبال فراوان از طرف دولت سازندگي 
همراه شود
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كميسيون  عضو  و  اسالمي  شوراي  مجلس  در  آستارا 
در  فارس  با خبرگزاري  در مصاحبه  اقتصادي مجلس 
مورخ 1388/2/1 گفت كه طرح منطقه ویژه اقتصادي 
تصویب  به  مجلس  اقتصادي  كميسيون  در  آستارا 
مجلس  كاري  نوبت  در  نهایي  تصویب  براي  و  رسيده 

قرار گرفته است. 
كمال  با  تا  مي كند  تالش  مقاله  نگارنده  كه  این  با 
دو  اما  باشد؛  گرفته  صورت  اتفاقات  ناظر  خوش بيني 
از  مي تواند  كه  دارد  وجود  بين  این  در  اساسي  سؤال 
آیا  شود.   محسوب  آستارایي  هر  ذهني  دغدغه هاي 
نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان گيالن و 
اردبيل با احداث منطقه ویژه اقتصادي آستارا موافقت 
مجلس  در  آستارا  مردم  نماینده  آیا  كرد؟  خواهند 
با  طرح  این  تصویب  براي  مي تواند  اسالمي  شوراي 

اكثریت نمایندگان مجلس به اجماع برسد؟
هر چند به طور صریح نمي توان به سؤاالت ذكر شده 
محترم  نماینده  تالش هاي  منتظر  باید  و  داد  پاسخ 
مردم آستارا در مجلس بود؛ اما بررسي برخي مسایل 
كمي  موجود  شرایط  تا  كرد  خواهد  كمك  منطقه اي 
موضوع  به  نسبت  واقع بينانه اي  دید  و  شده  شفاف تر 

اتخاذ گردد. 
مناطق ویژه اقتصادي داراي ماهيتي رقابتي هستند و 
تالش مي كنند تا با جذب بيشتر سرمایه، موجبات رشد 
اقتصادي و رونق تجارت را در منطقه خود به ارمغان 
آورند. از آنجایي كه مسئوالن محلي و نمایندگان استان 
اردبيل براي اخذ مجوز تأسيس منطقه ویژه اقتصادي 
از  جلوگيري  براي  لذا  كرده اند،  زیادي  تالش  نمين 
ناكامي و تضعيف این منطقه تازه تأسيس كه به مثابه 
فرصتي مغتنم براي رشد و توسعه آن استان محسوب 
مي شود، با تأسيس هر منطقه ویژه اقتصادي جدید در 

منطقه به ویژه آستارا مخالفت خواهند كرد. 
از طرف دیگر در طول چند ساله گذشته فعاليت هاي 

وسيع منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي سبب شده 
است تا ميزان تعامل و همکاري آن با سازمان ها، ادارات 
و كشور  استان گيالن  و غيردولتي  دولتي  نهادهاي  و 
سازمان  این  كه  به حدي  داشته،  افزایش چشمگيري 
به عنوان عضوي فعال از بدنه  مدیریتي استان گيالن 
و كشور به ایفاي نقش پرداخته است و احداث منطقه 
رونق  كاهش  سبب  منطقه  در  جدید  اقتصادي  ویژه 
روي  شد.  خواهد  آن  تجاري  ـ  اقتصادي  فعاليت هاي 
سال هاي  همانند  گيالن  استان  نمایندگان  اصل  این 
مخالفت  آستارا  اقتصادي  ویژه  منطقه  احداث  با  قبل 

خواهند كرد. 
آستارا  را جزو محدوده جغرافيایي  منطقه حيران  اگر 
به حساب آوریم، در این صورت منطقه ویژه اقتصادي 
براي  نامناسبي  و جغرافيایي  مکاني  موقعيت  از  نمين 
توسعه اقتصادي، تجاري و گردشگري برخوردار است. 
گمرک،  داشتن  لحاظ  به  آستارا  منطقه  مقابل  در 
ترانزیت  مسير  در  قرارگيري  نيز  و  بندري  تأسيسات 
را  منطقه  در  موقعيت  بهترین  بين المللي،  ترانشيب  و 
منطقه  هم  و  آزاد  منطقه  به  شدن  تبدیل  براي  هم 
بخش  مي شود  پيش بيني  است.  دارا  اقتصادي  ویژه 
اعظم فعاليت هاي منطقه ویژه اقتصادي نمين از طریق 
امکانات موجود در آستارا صورت خواهد گرفت. این امر 
همراه  به  آستارا  براي  خوبي  اقتصادي  رونق  مي تواند 

داشته باشد. 
بن بست  از  رهایي  براي  اردبيل  استان  نمایندگان 
جغرافيایي و دست یابي به مرز دریایي موجود در آستارا 
بارها تالش كرده اند تا زمينه هاي الحاق آستارا به آن 
اما به علت مقاومت سرسخت  استان را فراهم سازند؛ 
نمایندگان استان گيالن، این امر تاكنون محقق نشده 
در  اردبيل  استان  به  آستارا  الحاق  اگر  شاید  است. 
سال هاي گذشته اتفاق افتاده بود، به جاي شهر كوچك 
تأسيس  شاهد  امروز  نمين،  مثل  برخورداري  كم  و 

منطقه ویژه اقتصادي آستارا بودیم و بندر چندمنظوره 
آستارا هم سال ها پيش راه اندازي شده بود. 

خبر ويژه: باالخره آستارا منطقه ويژه اقتصادي شد
و  »آستارا«  مراغه«،  »سهند  اقتصادي  ویژه  مناطق 

»سهالن« ایجاد مي شود. 
رأي  با  مجلس  نمایندگان   1389 آذرماه   28 روز  در 
ایجاد  به  نسبت  دادند كه  اجازه  دولت  به  مثبت خود 
و  »آستارا«  مراغه«،  »سهند  اقتصادي  ویژه  مناطق 

»سهالن« اقدام كند.
نمایندگان مجلس در جلسه علني صبح روز یکشنبه 
28 آذرماه 1389 كليات و جزئيات الیحه ایجاد مناطق 
ویژه اقتصادي »سهند مراغه«، »آستارا« و »سهالن« را 

بررسي و تصویب نهایي كردند.
خانه ملتي ها كليات این الیحه را با 127 رأي موافق 
16 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع و جزئيات آن را با 
134 رأي موافق 13 رأي مخالف و 18 رأي ممتنع از 

مجموع 218 نماینده حاضر به تصویب رسانند.
اجازه  دولت  به  الیحه  این  واحده  ماده  اساس  بر 
»سهند  در  شرقي  آذربایجان  استان  در  مي شود  داده 
»آستارا«  در  گيالن  استان  در  و  »سهالن«  و  مراغه« 
مي رسد  وزیران  هيئت  تصویب  به  كه  محدوده  اي  در 

مناطق ویژه اقتصادي ایجاد كند.
اساس  بر  شده  یاد  مناطق  مجلس  مصوبه  اساس  بر 
قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري 

اسالمي ایران مصوبه 1389 اداره خواهند شد. 

اقتصادی  ويژه  مناطق  نشريه  تحريريه  و  مسئوالن   
نيز ضمن تبريک به مردم آستارا برای به ثمر رسيدن 
تالش خستگی ناپذير در طول ساليان متمادی، پيوستن 
آستارا به حلقه مناطق ويژه اقتصادی را خوشامد گفته، 

برای اين منطقه آرزوی موفقيت دارند.
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روش  تأثيرگذاري  نحوه  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
قيمت  تغيير  از  جلوگيري  واقع  در  ارز،  نرخ  بر  دوم 
ميزان  تا  مركزي  بانك  روش،  این  در  زیرا  است؛  آن 
مشخصي در بازار، اقدام به عرضه ارز مي كند تا قيمت 
آن از حد تعيين شده كمتر )یا بيشتر( نشود. اگر چه 
كاهش  ارز  واقعي  قيمت  تورم،  اثر  در  و  بلندمدت  در 
ابتدا  ارز،  قيمت  مشکل  رفع  دیگر  عبارت  به  مي یابد. 

مستلزم رفع مشکل تورم است.
را  ارز  نرخ  بگيرند  تصميم  سياست گذاران  اگر  حال 
افزایش دهند، قاعدتاً باید از طریق روش دوم كه روش 
جاري نظام ارزي ایران است، اقدام كنند. لذا مناسب 
است در اینجا با طرح یك مثال فرضي، نتيجه این اقدام 
را بررسي كنيم. ابتدا فرض مي كنيم دولت هر سال 60 
دالر  هر  ثابت  قيمت  با  مركزي  بانك  به  دالر  ميليارد 
1000 تومان مي فروشد و بانك مركزي نيز دو سوم آن 
را در بازار، فروخته و یك سوم را پس انداز مي كند. حال 
با تغيير سياست اقتصادي، دولت تصميم مي گيرد نرخ 
ارز را افزایش دهد و با صدور فرماني، قيمت ثابت دالر 
را 1500 تومان تعيين مي كند. براي اجراي این فرمان، 
الزم است بانك مركزي عملکرد خود را با شرایط جدید 
تطبيق دهد. بر این اساس، بانك مزبور باید از عرضه 
را  خود  ارزي  ذخایر  نتيجه،  در  و  بکاهد  بازار  به  ارز 
بيش از گذشته افزایش دهد. بنابراین باید مثاًل نيمي 
از 60 ميليارد دالر را پس انداز و نيم دیگر را در بازار 
تعریف شده  به حد  را  ارز  بازاري  قيمت  تا  كند  عرضه 

اگر چه تفکرات دستوري براي تغيير قيمت ارز مردود 
است، اما از آنجا كه در بيان این تفکرات، شيوه اصالح 
نرخ ارز معلوم نيست، بررسي روش هاي اثرگذاري بر 
بررسي  براي  بود.  ارز، روشنگر و راهگشا خواهد  نرخ 
ارزي  اگر ذخایر  باید گفت كه  این روش ها  تعيين  و 
كافي باشد و دولت بتواند از منابع انبوه ارزي استفاده 
كند، در این صورت براي تغيير نرخ ارز دو روش، قابل 

تصور است:
عرضه  ميزان  در  تغيير  ارز،  نرخ  اصالح  روش  اولين 
بانك مركزي است؛ یعني  بازار، بدون دخالت  آن در 
اگر قصد سياست گذار، كاهش قيمت باشد الزم است 
افزایش  براي  برعکس  و  دهد  افزایش  را  ارز  عرضه 

قيمت، كاهش عرضه الزم است.
شناور  روش  ارز،  نرخ  تعيين  براي  روش  دومين 
ارز  بازار  روش،  این  در  مي شود.  مدیریت شده  ناميده 
توسط بانك مركزي كنترل مي شود و نرخ آن در این 
نرخ  یك  تعيين  از  پس  یعني  مي گيرد.  شکل  بازار 
مشخص، بانك مركزي ارزهاي دولت را با آن قيمت 
خریداري مي كند و چنانچه ميزان آن بيش از كشش 
بازار در آن قيمت باشد، چاره اي جز افزایش پایه پولي 
ندارد. به عبارت دیگر، بانك مركزي، ارزهاي خریداري 
شده از دولت را به دو بخش تقسيم مي كند. بخش اول 
بازار، عرضه كرده و مي فروشد و بخش دوم را  را در 
پس انداز مي كند؛ ولي در قبال آن به دولت، ریال )پول 
پرقدرت یا همان پایه پولي( مي دهد. در اینجا مي توان 
دو ایراد به این نوع معامله وارد نمود. اول آن كه اگر 
مجبور  دولت  از  دالر  یك  خرید  براي  مركزي  بانك 
حجم  شود،  پولي  پایه  تومان  هزار  یك  افزایش  به 
افزایش  تومان  هزار  یك  از  بيشتر  بسيار  نقدینگي، 
ميزان ضریب  با  متناسب  افزایش،  این  یافت.  خواهد 
فزاینده 3  اگر ضریب  بود. مثاًل  فزاینده پولي خواهد 
باشد، به ازاي خرید هر دالر، 3 هزار تومان بر حجم 
نقدینگي كشور افزوده خواهد شد. ایراد دوم آن است 
كه اگر دولت مي خواست ارزهاي خود را به جاي بانك 
افزایش عرضه  به ریال تبدیل كند،  بازار،  مركزي در 
ارز، موجب كاهش قيمت آن مي شد و در این صورت، 
ریال كمتري )در مقایسه با فروش ارز به بانك مركزي 
عبارت  معني  مي گردید.  دولت  عاید  ثابت(  قيمت  با 
به  اقدام  دولت  ارز،  ثابت  نرخ  در  كه  است  آن  فوق 

گران فروشي ارز به بانك مركزي مي كند.

نحوه اثرگذاري بر نرخ ارز

رسانده و افزایش دهد. معني آنچه گفته شد این است 
كه بانك مركزي قبل از افزایش نرخ ارز، هر سال 20 
ولي  افزایش مي داد؛  را  پولي  پایه  تومان  ميليارد  هزار 
بعد از اجراي فرمان افزایش نرخ ارز باید هر سال 45 
هزار ميليارد تومان پایه پولي را افزایش  دهد. با توجه 
حجم  فوق،  سياست  اجراي  پولي،  فزاینده  ضریب  به 
و  داده  افزایش  گسيخته  افسار  شکلي  به  را  نقدینگي 
كشور را با یك موج تورمي جدید مواجه مي كند. تازه 
نظر  در  درصدي   50 افزایش  یك  تنها  مثال  این  در 

گرفته شد.
باشد،  این گونه  ارز  نرخ  افزایش  شيوه  اگر  بنابراین 
لذا  بود.  خواهد  اقتصادي  فاجعه  یك  آن  نتيجه 
طرفداران افزایش نرخ ارز بهتر است به جاي استفاده 
از  ارز«  نرخ  »اصالح  و  ارز«  نرخ  »افزایش  عبارات  از 
بهينه  »مصرف  و  ارزي«  مصارف  »كاهش  عبارات 
قيمت  تغيير دستوري  اصوالً  زیرا  استفاده كنند؛  ارز« 
كاالها همواره زیان آور است.در اینجا باز به این سؤال 
هميشگي مي رسيم: چگونه باید از ذخایر ارزي استفاده 
نمود كه نه اثر كاهنده بر نرخ ارز داشته باشد و نه اثر 
را  این مشکل  بارها  دنياي اقتصاد، در گذشته  تورمي؟ 
روزنامه  این  جمله،  از  است؛  داده  قرار  كندوكاو  مورد 
در سرمقاله هاي مورخ 85/9/1 و 89/4/15 دو موضوع 
بيماري هلندي و مصارف ارزي را بررسي نمود؛ اما در 
از  مناسب  استفاده  براي  متفاوت  پيشنهاد  یك  اینجا 

ذخایر ارزي مطرح مي شود:
به  ارزي  ذخایر  از  باید  پيشنهاد،  این  مبناي  بر 
ایران،  در  سرمایه گذاري  براي  خارجي  سرمایه گذاران 
بين المللي  معتبر  بانك  با ضمانت یك  بهره  بدون  وام 
پرداخت تا هم اصل ذخایر حفظ شود و هم كشورمان 
از مزایاي سرمایه گذاري خارجي بهره مند شود. در این 
روش، سرمایه گذاراني كه نياز كمتري، براي تبدیل ارز 
براي  باالتري  اولویت  در  باید  باشند،  داشته  ریال  به 
دریافت وام ارزي قرار گيرند. همين طور سرمایه گذاراني 
كه تقاضا براي ریال را از طریق دریافت وام از بانك هاي 
داخلي افزایش ندهند نيز باید در اولویت هاي باالتر قرار 
گيرند؛ زیرا باعث كاهش نرخ ارز یا افزایش نرخ تورم 
نمي شوند. البته در اجراي این روش، الزم است برخي 
قوانين مربوط به سرمایه گذاري خارجي، مورد تجدید 

نظر قرار گيرد. 
مهران دبيرسپهري
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 آستارا شهری بندری در ساحل غربی دريای خزر و در شمالی ترين نقطه استان گيالن و آخرين نقطه مرزی 
ايران و جمهوری آذربايجان است. 

آستارای  به  شمال  از  خزر،  دریای  به  شرق  از  آستارا 
از  و  اردبيل  استان  به  غرب  از  آذربایجان،  جمهوری 
محدود  گيالن  استان  تالش   شهرستان  به  جنوب 
شده است. رود آستارا چای آستارای ایران را از آستارای 
راه  اصلي  بخش  می سازد.  جدا  آذربایجان  جمهوری 
شوسه آستارا ـ اردبيل تقریباً به موازات این رود و خط 
مرزی كشيده شده است. در منطقه آستارا عالوه بر زبان 
تركی آذربایجانی، زبان تالشی نيز رایج است ولی در اثر 

مهاجرت های زیاد از اهميت آن كاسته شده است. 
در محل كنونی شهر آستارا در قدیم روستایی به نام 
دهنه كنار وجود داشته كه از زمان قاجار گسترش یافته 

و دیگرگون شده است. 
دریا  بين  گهواره ای  در  آرميده  است  شهری  آستارا 
می پذیرند  هم  افراد  ساده ترین  اوصاف  این  با  كوه.  و 
كه آستارا باید یك شهر بسيار زیبا از نظر جاذبه های 
طبيعی باشد. این چيزی جدا از واقعيت نبوده و نيست. 
طبيعت زیبای آستارا با ویژگی های خاص اجتماعی آن 
همه ساله در تابستان گرم پذیرای مهمانان بسياری از 

استان های همجوار این شهر است.
فرهنگ  به  بيشتر  اجتماعي  تركيب  رعایت  در  آستارا 
خطه شمال تکيه كرده است. مردماني خوش برخورد، 

اینجا  آستارا است
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كار  به  را  خود  تالش  همه  كه  اجتماعي  و  مالیم 
مي گيرند تا خود را به آن فرهنگ نزدیك كنند. نظير 
دیپلماتيك  رفتارهاي  در  تركيه  جمهوري  كه  آنچه 
پيوستن  براي  تالش  جهت  در  خارجي اش  و  داخلي 
آسيایي  نام  دیگر  تا  مي بندد  كار  به  اروپا  اتحادیه  به 
معرف اش نباشد. تركيه اي كه روزگاري نه چندان دور 
از آن به عنوان كشوري آسيایي ـ اروپایي یاد مي شد 
و تالش هاي ذره ذره اش براي پيوستن به اتحادیه اروپا 
به گوشمان مي رسيد ... اما افسوس كه گوش هایمان را 

بستيم و )....(.
مي رسد  نظر  به  مردمانش.  از  و   ... مي گفتم  آستارا  از 
مردم آستارا به دليل برخوردهاي مکرر با مردم سراسر 
كشور واقعيت را بر این مبنا استوار كرده اند كه بایستي 

نرمي و انعطاف بسياري از خود به نمایش بگذارند. 
وجود  از  بهره مندی  برحسب  آستارا  شهرستان 
اقليم های متفاوت جغرافيایی، چشم اندازهای بی نظيری 
از زیبایی های حيات بشری را در خود جای داده است. 
جایی  كه  است  چنان  آن  جاذبه های  فراوانی  و  تنوع 
از  خالی  مسافر  برای  كه  یافت  نمی توان  را  آن  از 
و  از ماسه زارهای سواحل دریا  باشد؛  لطف و جذابيت 
رودخانه های پرخروش تا اعماق جنگل ها و دامنه های 
سرسبز یيالقی با چشمه سارهای طبيعی و سرانجام از 
تا  جدید  و  بومی  معماری  با  كوچك  و  بزرگ  بناهای 
یادمان های تاریخی، فرهنگی و چادرهای یيالق نشينان 
محلی  لباس های  و  گيالن  روستایی  جاذبه های  و 
از  جزئی  همه  و  همه  ساحلی،  و  هفتگی  بازارهای  و 

خارج  و  داخل  گردشگران  برای  جذاب  مجموعه های 
كشور محسوب می شوند.

 
تنوع جاذبه های گردشگری 

برای  آستارا  در  گردشگری  جاذبه های  طبقه بندی 
می نماید.  ضروری  جاذبه ها  این  شناخت  در  سهولت 
مخاطب  طبقه بندی  و  بهتر  آشنایی  برای  رو  این  از 
اشاره  ذیل  موارد  به  نوع گردشگر می توان  تقاضای  یا 
از آنها در شهرستان جایگاه خاص  داشت كه هر یك 

خود را دارد:

جاذبه های طبيعی )اکوتوريسم( 
جاذبه های طبيعی این شهرستان شامل دریا و سواحل 

تولید دو نوع کاالی جدید 
در منطقه ویژه اقتصادی 

سیرجان

اقتصادی  ويژه  منطقه  در  مستقر  توليدی  واحدهای 
مجوز  و  ساخته  جديد  کاالی  نوع  دو  سيرجان 

کميسيون ارزش افزوده دريافت نمودند.
به گفته معاون امور صنایع منطقه، واحدهای توليدی 
نوع  دو  سيرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  مستقر 
كاالی جدید ساخته و مجوز كميسيون ارزش افزوده 

دریافت نمودند.
 LSF فوالدی سبك  سازه  شامل  توليدشده  كاالهای 
و محلول هيدروكسيد سدیم بوده كه توسط شركت 
كه  بوده  اندیشه  عصر  سرآمدان  و  كویر  سبك سازان 
اطالعات و جداول مربوط به این كاالها در چهارصد 
ارزش  تعيين  كميسيون  جلسه  ششمين  و  بيست  و 
مجاز  درصد  و  افزوده  ارزش  ميزان  و  مطرح  افزوده 

ورود به كشور این محصوالت تعيين گردید.
شد:  یادآور  همچنين  منطقه  صنایع  معاون  ميرزاده 
سازه های فوالدی سبك توليدشده توسط واحد توليدی 
سبك سازان در ساختمان های سریع االحداث و مقاوم 
تکنولوژی  و  سيستم ها  از  استفاده  با  زلزله  برابر  در 

نوین ساختمانی مورد استفاده قرار می گيرد.
توسط شركت سرآمدان  توليدی  هيدروكسيد سدیم 
سایر  شيميایی  اوليه  ماده  عنوان  به  اندیشه  عصر 

كارخانجات از جمله صنایع معدنی كاربرد دارد.

خبر مناطق

یيالقی،  نواحی  معدنی، جنگل ها،  رودها، آب های  آن، 
كوهستان ها، غارها و آبشارها است و از جمله می توان 
نمود: آب گرم معدنی كوته كومه  اشاره  زیر  به موارد 
استان  در  معدنی  گرم  آب  چشمه  تنها  عنوان  به 
منحصر  از جاذبه های  او«  »بارزه  زیبای  آبشار  گيالن، 
روستای  دل انگيز  طبيعت  دل  در  شهرستان  فرد  به 
كوچك  آبگيرهای  دریا،  و  كوه  نزدیکی  كومه،  كوته 
دامنه های پردرخت و جاده های پرپيچ و خم در شعاع 
30 كيلومتری آستارا و تغييرات عمده با فصول مختلف 

خود تنوع و جذابيتی مخصوص به آن می بخشد.
آبشار التون )بارزاو(

با  ایران  طبيعي  آبشارهاي  بزرگ ترین  از  آبشار  این 
به  آن  ارتفاع  مي رود.  به شمار  منحصربه فرد  طبيعتي 
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 5 حدود  فاصله اي  در  و  مي رسد  متر   100 از  بيش 
امروزه  است.  واقع شده  كومه  كوته  آبگرم  از  كيلومتر 
و  توریست ها  براي  استراحتگاه هایي  آن  مسير  در 
كوهنوردان ایجاد نموده اند كه به ارائه خدمات به این 
عزیزان مشغول مي باشند..                                                                                   

 آبگرم علي داشي
اردبيل  به  این مکان به دليل نزدیکي به جاده آستارا 
و واقع شدن در یك محيط یيالقي و خوش منظره از 
رونق بسياري برخوردار است و آبشاري زیبا در كنار آن 
بسياري  درماني  خواص  داراي  آبگرم  این  دارد.  وجود 
مفاصل،  درد  بردن  بين  از  به  جمله  از  كه  مي باشد 

كمردرد، قولنج و تقویت اعصاب مي توان اشاره نمود.
 

 آبگرم کوته کومه 
كيلومتري   9 در  كومه  كوته  روستاي  در  آبگرم،  این 
شهر لوندویل واقع شده است و از دیرباز براي درمان 
بين بردن  از  دردهاي رماتيسمي، مفاصل و همچنين 
است.  مي گرفته  قرار  استفاده  مورد  پوستي  لکه هاي 
مسير حركت از لوندویل به آنجا به طور كامل آسفالت 
بوده و در حاشيه پرآب و زالل واقع شده كه امروزه این 
امکان با بهره مندي از دوش، حوض، سرویس بهداشتي، 
آبي سالم و مفيد و خانه هاي سنتي و قدیمي و اطاق هاي 
عزیز  مسافرین  به  ارائه خدمات  كرایه اي جهت  مجهز 

لحظات پر از خاطره به وجود مي آورد.

 آسيو شوان )آسياب آبي(
این  بقایاي  به  التون  آبشار  راه  و  كومه  كوته  از  پس 
برخورد  نام  همين  به  كوچکي  روستاي  در  آسياب 

مي كنيم. قسمت چرخ آن را سيل برده ولي سنگ هاي 
اتاق آن موجود مي باشد.

 ساحل صدف 
این مکان كه در 7 كيلومتري آستارا به سمت تالش واقع 
شده، اولين طرح سالم سازي در دریاي خزر مي باشد. 
محل  بودن  جدا  كودكان،  تفریحی  و  بازي  امکانات 
شناي برادران از خواهران، وجود مسافرخانه و اتاق هاي 
اماكن  خدمات،  عرضه  پالژهاي  شب،  در  استراحت 
ماهيگيري،  و  غریق  نجات  امداد،  اكيپ  چادر،  نصب 
و  لوندویل  منطقه حفاظت شده  و  با جنگل  مجاورت 
از همه مهم تر وجود مأموران انتظامي، محيطي امن و 

دلنشين براي گردشگران به وجود آورده است.

جاذبه های تاريخی
آثار  شامل  تاریخی  و  به یادماندنی  جاذبه های 
برجای مانده از دوره های ماقبل تاریخ و دوره های قبل 
و بعد از اسالم مانند گورستان های تاریخی، آرامگاه ها، 
قلعه ها، بناهای تاریخی و مساجد، پل های تاریخی و ... 
از این نوع جاذبه ها می توان به دبيرستان حکيم نظامی 
 1289 جامع  مسجد  قاجار،  شاه  محمد  زمان   1257
در در عصر صفویه، مسجد ميرزا 1317 عهد فتحعلی 
شاه، دبستان داریوش 1319 عصر مظفرالدین شاه در 
باالی كوهی كه مشرف بر لميرمحله است، اشاره كرد. 
نيز  آن  پيرامون  خندق های  با  قلعه ای  آثار  در ضمن، 

وجود دارد. 
نيز  به دهکده كنجی كشی  ارتفاعات مشرف  دامنه  در 
گورستانی است كه در آن یازده سنگ تراشيده به چشم 
می خورد. در قبرستان قدیمی سرپنچ دگرمانکشی نيز 
تعداد 9 سنگ تراشيده پله مانند وجود دارد كه دارای 

نقوش تزئينی هستند.

 دوستاق خانه )خانه ديو يا زندان(
از راه آق چاي به گيلده و نرسيده به علي داشي باالي 
سربسته  اتاق  چند  همراه  به  بزرگ  اتاقکي  صخره، 
سنگي موجود مي باشد كه در گذشته از آن به عنوان 
زندان استفاده مي شده است و قدمت آن هنوز مشخص 

نشده است.

 طرق مظفري 
قاجار  شاه  مظفرالدین  سلطنت  سال  هشتمين  در 
كه  شد  كشيده  اردبيل  به  آستارا  از  شوسه  جاده اي 
قسمت  دیدني ترین  گشت.  معروف  مظفري  طرق  به 
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از  كه  است  بهارستان  زیباي  پل  باالي  در  جاده  این 
آن  و  گردیده  تشکيل  خطرناک  و  تند  پيچ  چندین 
احداث  مکان  این  از  حفاظت  براي  را  پاسگاهي  زمان 
از دل  آنجا چشمه اي  از  باالتر  كيلومتر  مي كنند. یك 
كوه مي جوشد كه براي نوشيدن آب از آن چشمه صف 

طوالني تشکيل مي شود.
 

 قلعه شيندان 
فراز  بر  متر   1850 ارتفاع  در  تاریخي  قلعه  و  دژ  این 
كوه شيندان، در جاده آستارا به اردبيل، منطقه حيران، 
است.  شده  واقع  مرز  آنسوي  و  ونبين  روستاي  باالي 
قدمت آن به پيش از اسالم مي رسد. شيندان به معناي 
محل نور است و در آنجا آتشکده بوده است. از اتفاقات 
مهم این قلعه به قيام حمزه خان تالش )حاكم آستارا( 
در عهد شاه عباس صفوي مي توان اشاره كرد كه حاكم 
به محاصره درآورده و در  را  آنجا  ماه  اردبيل مدت 9 

نهایت حمزه خان با كشتي به شيروان متواري گشت.

 قلعه تک آغاج 
بقایاي این قلعه كه در ارتفاعات عباس آباد قرار گرفته 
به دوران سالجقه مي رسد كه تيمورلنگ در آنجا اتراق 
كرده و به سنجرآباد قشون برده است. این قلعه از سال 
1326ه.ش تا سال 1329 ه.ش مركز نورافکن مرزباني 

آستارا بوده است.

جاذبه های زيارتی 
جاذبه های زیارتی شامل اماكن و بقاع متبركه كه برخی 
از آنها از اهميت ملی و برخی دیگر منطقه ای و برخی 
محلی برخوردارند. بقعه شيخ تاج الدین محمود خيوی 
در سمت راست رودخانه آستارا بر فراز كوهی مسلط بر 
شاليزارها در ميان درختان، بقعه نوساز سيدابراهيم و 
سيدقاسم، بقعه باباحسن لوندری در عصر صفویه، بقعه 
باباعلی در عصر صفویه، بقعه رشيد محمد دوست در 
عصر صفویه، بقعه بابامحمد مروی، بقعه پير قطب الدین 
از  هجری  نهم  قرن  به  مربوط  باغچه سرا  روستای  در 

جمله جاذبه های زیارتی آستارا هستند.

 امامزاده ابراهيم و قاسم
ابراهيم و قاسم از فرزندان امام موسي كاظم  امامزاده 
بوده اند كه در 3 كيلومتري آستارا ـ تالش واقع شده 
ویژگي هاي  از   ... و  بازار  كاروان سرا،  شبستان،  است. 
مراكز  مجهزترین  از  كه  مي باشد  امامزاده  این  خاص 
مذهبي گيالن به حساب مي آید. هر ساله هزاران زائر 
براي زیارت و پرداخت نذورات به آنجا مي روند. در سال 
كمك هاي  و  اوقاف  سازمان  همکاري  با  ه.ش   1386

مردمي این امامزاده بازسازي شده است.
 

 بقعه پيرقطب الدين 
وارسته  عارف  مطهر  مرقد  پيرقطب الدین،  بقعه 
 3 در  و  است  ه.ق   972 سال  به  متوفي  پرهيزگار  و 
شده  واقع  باغچه سرا  روستاي  در  آستارا  كيلومتري 
است. به سال 1259 ه.ش با همياري اهالي تجدید بنا 
گردیده و آجرهایش را از لنکران جمهوري آذربایجان 

آوردند.
       

 بقعه سيدمحمد دوست 
این آرامگاه و بقعه كه اكنون زیارت اهل دل است در 
روستاي چلوند واقع شده و متعلق به اواخر قرن هشتم 

ه.ق مي باشد. در جنگ جهاني اول یکبار توسط كشتي 
روسي مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفته و قسمتي از 

دیوارش خراب شده است.
 

 بقعه شيخ تاج الدين محمود خيوي 
ه.ق  سال 732  در  ایلخانان  دوره  به  متعلق  بقعه  این 
بوده كه بين روستاي عنبران و ویرموني ميان درختان 
كهنسال و تنومند شمشاد واقع شده است. دكتر ستوده 
در كتاب )از آستارا تا استرآباد( این بنا را جزء عجایب 
بنا  »این  نوشته:  و  آورده  حساب  به  گيالن  هفت گانه 
گيالن  تاریخي  بناهاي  انگشتر  نگين  و  العقد  واسطه 

است.«

جاذبه های فرهنگی و سنتی
جاذبه های فرهنگی و سنتی مانند ورزش های محلی، 
آداب و سنن روستایی، عشایری و مراسم خاص نوروز 

یا سيزده بدر یا اعياد و ایام سوگواری.

برخالف دیگر شهرهای استان گيالن كه دارای فرهنگ 
و آداب مشترک و مشابه می باشند، آستارا دارای مراسم 
منحصر به فرد خود است. در اینجا به دو نمونه بارز كه 
استان  همجوار،  شهرهای  از  را  نفر  هزاران  ساله  همه 
خود  سوی  به  آذربایجان  جمهوری  حتی  و  اردبيل 

می كشاند اشاره می كنيم:

 بايرام بازاری )بازار عيد( 
فطر،  اعياد مذهبی چون عيد  در  بازار همه ساله  این 
تشکيل  قاسم  و  ابراهيم  امامزاده  در   ... و  قربان  عيد 
مورد  وسایل  به خرید  زیارت  از  مردم پس  و  می شود 
دو طرف  در  كه  بازار  این  می پردازند. طول  نياز خود 
جاده آستارا به لوندویل برپا می گردد به بيش از یك 

كيلومتر می رسد.

 مراسم معنوی تاسوعا و عاشورا 
طبق یك سنت دیرینه بعدازظهر تاسوعا مردم به شکل 
انفرادی و یا در غالب دسته های عزاداری اغلب با پای 
برهنه به روشن كردن شمع در مساجد شهر می پردازند 
و پس از نماز مغرب و عشاء به امامزاده ابراهيم و قاسم 
رفته، به عزاداری و راز و نياز می پردازند. پس از اذان 
صبح به شهر برگشته و مراسم ظهر عاشورا را برگزار 

می كنند.

جاذبه های اقتصادی
یا  و  مرزی  بازارهای  مانند  اقتصادی  جاذبه های 
دستی  صنایع  فروش  و  هفتگی  و  محلی  بازارچه های 
از:  عبارتند  آستارا  شهرستان  دستی  صنایع  هنری.  و 
سفال پزی،  خياطی،  گل دوزی،  فرش بافی،  گليم بافی، 

كوزه گری.
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 يكی از شرکت های صيد ماهی که در محدوده استان گلستان به کار صيد مشغول است، بارها شاهد آن 
بوده که تورهای صيادی اش پاره شده و بدون صيد از آب باال آمده است.

كه  جایی  خزر،  دریای  در  قدیمی  لنگرهای  كشف 
موج های خروشان این دریا به سواحل استان گلستان 
استان  این  كه صيادان  مشاهداتی  با  می شود،  نزدیك 
از بقایای كشتی های قدیمی و الوارهای چوبی در دریا 
دریای  كه  می آورد  ذهن  به  را  احتمال  این  داشته اند 
خزر با توجه به تمدن های پيرامونی آن، پر از رازهای 
كاوش های  به  كه  باشد  كشف نشده ای  و  بی جواب 

بيشتری نياز دارد.
یکی از شركت های صيد ماهی كه در محدوده استان 
گلستان به كار صيد مشغول است، بارها شاهد آن بوده 
كه تورهای صيادی اش پاره شده و بدون صيد از آب 
باال آمده است. تکرار این مسئله در نقطه ای به فاصله 
حدود یك كيلومتری از كرانه دریا، صيادان شركت پره 
با استخدام  و  اقدامی زده  به  را مجبور ساخت، دست 
غواصان این معما را روشن سازند كه چه عاملی سبب 

خسارت به تورهای پهن شده آنان در دریا می شود.
پره  تعاونی صيد  كلته« مسئول یك شركت  »ابراهيم 
در نزدیکی های جزیره آشوراده در این مورد می گوید: 
غواصان با راهنمایی صيادان شركت، نقطه مورد نظر را 

خزر دریایی از رازهای بی پاسخ

نغمه عقيلی
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گشتند و یك شیء نوک تيز را پيدا كردند كه از اعماق 
اما تالش برای بيرون كشيدن  شن ها سر برآورده بود 
این شیء سنگين بی نتيجه بود، چون به نظر می رسيد 
زمان زیادی است كه در دریا افتاده، پس، از تلمبه برای 

شل كردن شن و ماسه اطراف آن استفاده كردیم.
صرف  و  تالش  روز  چند  از  پس  می دهد:  ادامه  وی 
دليل  كه  آهنی  بزرگ  لنگر  یك  بسيار  هزینه ای 
شد  كشف  آب  زیر  در  می رسيد،  نظر  به  خسارت ها 
قدیمی،  لنگر  توانستند  تراكتور  با  شركت  صيادان  و 
زنگ زده و 300كيلوگرمی را كه صدف ها به آن چسبيده 
بودند از آب بيرون بکشند. جالب این كه روی این لنگر 
بزرگ حتی یك خال جوشکاری شده هم وجود نداشت 

و به صورت ریخته گری قالب گرفته شده بود.
این  برای تخمين سن و سال  تاكنون مطالعه  هرچند 
لنگر 2 متری كه احتماالً مربوط به یك كشتی بادبانی 
شركت  در  جلوی  همچنان  و  نگرفته  صورت  است 
اعتقاد  كارشناسان  برخی  اما  است  شده  رها  تعاونی 
به دست  تاكنون  این چنين كه  دارند شواهد مختلف 
در  گذشته  قرون  از  دریانوردی  وجود  بر  دليلی  آمده 

دریای خزر است.
هم  گلستان  شيالت  صيد  معاون  یحيایی«  »محسن 
تعاونی  شركت  كه  می گوید  دیگر  لنگر  یك  مورد  در 
دارد.  لنگر  نوع  این  از  كه  هست  هم  دیگری  صيادی 
شركت پره در دهنه گرگانرود در منطقه خواجه نفس، 
یك لنگر قدیمی بسيار بزرگ را پيدا كرده كه آن را 
درون خاک قرارداده و تراكتورها را در زمان كشيدن 
هم  دیگری  موارد  البته  می بندند.  آن  به  دریا  از  تور 
شنيده شده كه به دليل ارزش فلز آن كه آهن یا فوالد 

است آب شده اند.

در  ماهی  صيادان  قدیمی،  لنگرهای  این  بر  افزون 
قدیمی  كشتی های  آثار  از  گاه وبی گاه  گلستان  استان 
دست  آجرهای  حتی  و  آنها  بدنه  چوبی  الوارهای  و 
هم  آب  درون  در  دیوار  ردیف های  صورت  به  ساخت 
خبر می دهند كه البته تاكنون اقدامی برای تشخيص 

قدمت این آثار نيز انجام نشده است.
به جز استان گلستان در دیگر استان های ساحلی حوزه 
دریای خزر نيز گزارش هایی مبنی بر دیده شدن آثار 
قدیمی وجود داشته، از جمله بقایای كشتی چوبی به 
گل نشسته در نزدیکی نيروگاه شهيد سليمی نکاء كه 

باز هم از تردد دریایی در خزر خبر می دهد.

ديوارهای دفاعی درون آب 
باستانی در  ابنيه  پيداشده،  اشيای  بر  افزون  همچنين 
كه  گرگان  بزرگ  دیوار  همچون  خزر  دریای  سواحل 
هزار و 500 سال از ساخت آن می گذرد و تا كنار دریا 
به پيش آمده، مطالعات باستان شناسی در زمينه كشف 
كشف  و  خزر  دریای  از  جدیدی  تاریخی  ناگفته های 

ابهامات را جالب توجه می سازد.
مختلف  ادوار  در  جنگی  و  تجاری  كشتی های  تردد 
از  نشان  هم  عمان  دریای  و  خليج فارس  در  تاریخی 
سابقه طوالنی ایران در زمينه دریانوردی دارد و كشتی 
تاریخی اشکانيان كه سال گذشته در خليج فارس مورد 
كاوش قرار گرفت از اهميت باستان شناسی در مناطقی 

كه دریا وجود دارد، خبر می دهد.
دریای خزر  آب  زیر  در  باستان شناسی  كاوش های  اما 
تاكنون انجام نشده و با وجود تاریخ كهن این قسمت از 
سرزمين ایران به همراه شواهد به دست آمده احتمال 
وجود آثاری از تمدن های گذشته در بزرگ ترین دریاچه 
دنيا می رود كه كاوش در زیر آب خزر در رسيدن به 

جواب این سؤال كمك خواهد كرد.
ميراث  پایگاه  سرپرست  ركاوندی«  عمرانی  »حميد 
می گوید:  مورد  این  در  گرگان  بزرگ  دیوار  فرهنگی 
همجوار  استان های  از  یکی  عنوان  به  گلستان  استان 
دریای خزر با بيش از 7 هزار سال سکونت بشر دارای 
تاریخ  این  از  آثاری  احتماالً  كه  است  كهن  تاریخی 
قدیمی داخل دریا هم وجود دارد. از جمله دیوار بزرگ 
گرگان و دیوار تميشه كه بقایایی از آن تا كرانه دریا 
دیده شده و احتمال دارد تا داخل دریا نيز ادامه یافته 
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باشد.
در  باغوكناره  روستای  در  محلی  بوميان  باره  این  در 
خليج  جنوب  یعنی  قراردارد  تميشه  دیوار  كه  محلی 
كه  داده اند  خبر  دریا  درون  دیواری  وجود  از   گرگان 
پيش تر اهالی برای صيد ماهی بر روی آن می ایستادند 
كه این دیوار هم اكنون به زیر آب رفته و قابل رؤیت 

نيست.
این دیوار متعلق به شهر تميشه در حاشيه دریای خزر 
جایی در غرب استان گلستان كنونی و در جنوب خليج 

گرگان قرار دارد و در اواخر دوره ساسانی از شکوه و 
رونق خاصی برخوردار بوده است. این شهر استراتژیك 
مکتوب  مدارک  استناد  به  اسالمی  اوليه  سده های  در 
مسلمانان  فرماندهی  مقر  و  پایگاه  عنوان  به  تاریخی 
سایت  یك  و  شده  استفاده  طبرستان  تصرف  برای 

باستانی به حساب می آید.
عمرانی ركاوندی در ادامه از دیگر دیوار منطقه یعنی 
دیوار بزرگ گرگان می گوید: »اطالعاتی كه از مطالعات 
تاریخی این دیوار در دهه 50 به وسيله دكتر كيانی به 
هوایی،  عکس های  اساس  بر  است  حاكی  آمده  دست 
بخشی از مسير این دیوار به دليل پيشروی دریا در زیر 
رسوبات خزر مدفون شده است. از آخرین بررسی های 
باستان شناسی هم كه به تازگی به وسيله پایگاه انجام 
شده آثار و شواهدی از بقایای دیوار كه بيشتر به صورت 
آجر است در كرانه های شرقی خليج در حدود گميشان 

به دست آمده است.
بر روی پيشروی و  با مطالعات  نيز  دانشمندان روسی 
عقب نشينی دریای خزر به این موضوع اشاره دارند كه 
سطح آب دریای خزر در قرن 5 ميالدی یعنی زمان 
اما این دریا در چندین  ساخت دیوارها، پایين تر بوده 
مرحله به سمت خشکی پيشروی داشته كه موجب زیر 

آب رفتن بقایای دیوار شده است.
دیوار  نيز  گرفته  صورت  مطالعات  آخرین  اساس  بر 
و  تميشه همزمان ساخته شده  دیوار  و  بزرگ گرگان 
این  آنها  نزدیکی  و  دیوار  دو  بودن  عصر  هم  دليل  به 
احتمال می رود كه در زمان ساسانی این دو دیوار به 
هم متصل بوده كه امروزه به سبب پيشروی آب قابل 

رؤیت نيست.
به كارگيری  در  ساسانيان  كه  آنجایی  از  همچنين 
برای  آب  از  و  داشتند  خاصی  تبحر  آب  مهندسی  و 
استفاده  شهرسازی  و  نظامی  كشاورزی،  محصوالت 
بسيار می كردند حکومت ساسانی بی شك دارای یکی 
از عظيم ترین و منسجم ترین ارتش های جهان بوده و 
مطمئناً با دریانوردی هم بيگانه نبوده است. از این رو 

 وجود سيستم آتش نشاني و لوله كشي اطفاي حریق.
 امکان تأمين نيرو از شبکه سراسري برق كشور به 
قدرت 90 مگاوات همراه با شبکه توزیع 20KW در 

داخل منطقه ویژه.
 وجود سرویس هاي اقامتي مدرن و خدمات توریستي 

)تاكسي سرویس( در محدوده منطقه.
و  ارائه سرویس ها  براي  ماهواره اي  استقـرار سایت   

خدمات اینترنت و تجارت الکترونيك در منطقه. 
 استقرار آزمایشگاه استاندارد و تحقيقات صنعتي در 

منطقه.
و  انبارداران  براي  اختصاصي  راه آهن  اجراي شبکه   

صنعتگران. 
كاالهاي  از  بخشي  یا  تمام  واگذاري  بودن  بالمانع   
انبار  ارائه قبض  وارده به منطقه به دیگران در مقابل 
ویژه  منطقه  توسط سازمان  معامله كه  قابل  تفکيکي 

صادر مي شود.
 پایين بودن هزینه هاي انبارداري كاال و مواد اوليه.

 بالمانع بودن توقف طوالني مدت انواع كاال و مواد 
اوليه وارده به منطقه و عدم نگراني از متروكه شدن 

آنها.
 امکان ترانزیت و صادرات مجدد براي كاالهاي وارده 

به منطقه با حداقل تشریفات اداري.
توسط  معامله  قابل  تفکيکي  انبار  قبض  صدور   

سازمان منطقه.
منطقه  از  كه  كاالهایي  براي  مبدأ  گواهي  صدور   

خارج مي شوند توسط سازمان منطقه.
و همينطور وجود آب و هوای معتدل و غيرشرجی كه 
رطوبت در بنادر جنوبی بعضاً مشکالتی را برای كاالها 
ایجاد می نماید این منطقه را مکانی متمایز برای دپوی 

انواع كاال تبدیل نموده است.

خبر مناطق

به  نزديكي  لحاظ  به  سيرجان  اقتصادی  ويژه  منطقه 
و  خدماتي  باالي  ظرفيت هاي  و  کشور  جنوبي  بنادر 
کاال می تواند  انواع  نگهداری  مناسب جهت  بسترهای 

به عنوان بهترين پشتيبان اين بنادر محسوب گردد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سيرجان 
به تصميمات اخير گمرک جمهوری اسالمی  با توجه 
بنادر جنوبی  ترافيك كاري در  بر كاهش  ایران مبنی 
 40 از  بيش  كه  گمرک شهيدرجایي  مخصوصاً  كشور 
صورت  گمرک  این  طریق  از  كشور  مبادالت  درصد 
می پذیرد و افزایش سرعت انجام تشریفات ترخيص و 
كاهش هزینه صاحبان كاال از طریق ترانزیت و انتقال 
و درونی كشور،  استان های مجاور  به گمركات  كاالها 
به  نزدیکي  لحاظ  به  سيرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
و  خدماتي  باالي  ظرفيت هاي  و  كشور  جنوبي  بنادر 
می تواند  كاال  انواع  نگهداری  جهت  مناسب  بسترهای 
گردد.  محسوب  بنادر  این  پشتيبان  بهترین  عنوان  به 

امکانات و مزایایی مانند:
 استقرار گمرک منطقه ویژه به صورت شبانه روزي و 

پاسخگو به نيازهاي متقاضيان.
و  بارانداز  و  ایران  ترابري جنوب شرق  پایانه   وجود 
باسکول هاي  و  سراسري  آهن  راه  اختصاصي  سکوي 

مجهز الکترونيکي.
 وجود فرودگاه و امکان پرواز مستقيم بين تهران ـ 

سيرجان. 
 وجود سرویس ها و خدمات حمل ونقل بين المللي.

 وجود امکانات تخليه و بارگيري سریع و ارزان.
با  زیرصفر(  و  )باالي صفر   وجود سردخانه دومداره 

ظرفيت 5000 تن كاال.
 وجود 200.000 مترمربع انبار مسقف و 400.000 
مترمربع انبار كانتينري براي دپوي 4 ميليون تن كاال.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بهترین پشتیبان برای 
گمرکات استان هرمزگان
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گردشگری

گردشگران  و  تجار  رفت وآمد  برای  دقيقی  اطالعات 
ایتاليایی وجود داشته باشد.

غرب  در  بندرگز  نيز  قاجاریه  دوره  در  می افزاید:  وی 
با  كه  است  بوده  تجاری  فعال  بنادر  از  یکی  استان 
پترزبورگ  سن  و  باكو  تفليس،  همچون  شهرهایی 
تحت  روسيه  كشتی های  و  داشته  بازرگانی  مراودات 
اجاره بازرگانان ایرانی در این بندر رفت وآمد می كردند. 
آنها كاالهایی همچون گندم، برنج، پوست و ظرف های 

چينی را به دو سوی این دریا نقل وانتقال می دادند.
می رود  احتمال  شده،  گفته  تاریخی  مستندات  با 
منجر  خوبی  نتایج  به  خزر  دریای  در  باستان شناسی 
شود. از همين رو سازمان ميراث فرهنگی كشور در این 
گرگان شروع  خليج  آب های  زیر  در  را  مطالعاتی  باره 
باستان شناسی  در  را  ایران  می تواند  كه  خواهدكرد 

بزرگ ترین دریای دنيا، پيشگام كند.

باستان شناسی در آب های  بيشتر  پيگيری و مطالعات 
آشکار  را  ایران  گذشته  تمدن  پنهان  رازهای  خزر 

می سازد.

بندر مفقودشده 
تميشه،  تاریخی  و دیوار  بزرگ گرگان  بر دیوار  افزون 
نقطه دیگری نيز در سواحل شرقی دریای خزر، جایی 
كه امروزه شهر گميشان واقع شده وجود دارد كه در 
»آبسکون«  بندر  است.  شده  یاد  آن  از  تاریخ  اوراق 
با  داستانش  كه  تاریخ  اعماق  در  اسرارآميز  جزیره ای 
جزیره  در  او  مرگ  و  محمدخوارزمشاه  سلطان  گریز 
در  آبسکون  رفتن  آب  زیر  ادعای  با  و  می شود  شروع 

ساحل شرقی دریای خزر به پایان می رسد.
درباره پيشينه تاریخی این بندر در منابع تاریخی آمده 
است كه بندرگاه آبسکون را قباد ساسانی بنا كرده است. 
اگرچه قراین تاریخی كه این امر را اثبات كند در دست 
نيست، ولی با توجه به این كه در روزگار قباد، تركان 
به طبرستان حمله كردند و قباد پسر خود كاووس را 
مأمور سركوب آنان كرد و وی را والی طبرستان قرار 

داد، احتمال درستی این مطلب نفی نمی شود.

بزرگ  بندری  آبسکون  پيش  سال  هزار  حال،  هر  به 
اهميت  بر  افزون  كه  بوده  بازرگانان  جای  و  معتبر  و 
بازرگانی یعنی مركزیت تجارت ابریشم، پوست و ماهی، 
خط دفاعی ای در برابر ترک ها هم به شمار می رفته و 
نيز راه ارتباطی شرق خزر به گيالن، دیلم و بسياری 
از سواحل دریای خزر بوده كه به تدریج در گذر زمان 

اهميت خود را از دست داده است.

وايكينگ ها در خزر 
یك محقق هلندی نيز كه 2 سال پيش برای شركت 
در سمينار باستان شناسی به ایران آمده بود مطالعاتی 
بر  كه  داشت  دست  در  باستانی  زیورآالت  زمينه  در 
مبنای آن حتی اقوام ساكن در اروپای شمالی موسوم 
به وایکينگ ها نيز به دریای خزر آمده و با تمدن های 

حاشيه دریای خزر دادوستد داشتند.
»قربانعلی عباسی« كارشناس سازمان ميراث فرهنگی 
گلستان می گوید: ارتباطات تجاری و فرهنگی در دریای 
ميالدی  اول  قرن  یعنی  دور  بسيار  زمان های  به  خزر 
خزر  دریای  كرانه های  از  نقشه برداری  كه  بازمی گردد 
به وسيله عده ای ایتاليایی انجام شد تا با ترسيم نقشه 

برگزاری مراسم افتتاحیه 
ساختمان گمرک منطقه ویژه 

اقتصادی لرستان

انقالب  پيروزی  سالگرد  دومين  و  سی  مناسبت  به 
منطقه  گمرک  ساختمان  افتتاحيه  مراسم  اسالمی 

ويژه اقتصادی لرستان برگزار گرديد. 
انقالب  پيروزی  سالگرد  دومين  و  سی  مناسبت  به 
اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  ساختمان  اسالمی 
مدیرعامل  حضور  با  باشکوهی  مراسم  طی  لرستان 
ولی  نماینده  و  لرستان  صنعتی  شهرک های  شركت 
نماینده  دهقان،  دكتر  آقای  و  ازنا  شهرستان  فقيه 
ازنا در مجلس، و نيز جناب  محترم مردم شهرستان 
از  جمعی  و  ازنا،  شهرستان  فرماندار  منتظری،  آقای 
كارشناسان و صنعتگران واحدهای صنعتی مستقر در 

منطقه ویژه اقتصادی لرستان افتتاح گردید. 
در این مراسم مهندس جمشيدی، مدیرعامل شركت 
و  چگونگی  مورد  در  لرستان،  صنعتی  شهرک های 
و  استان  اقتصادی  توسعه  در  ویژه  منطقه  اهميت 
كشور سخنانی ایراد نمودند و در ادامه نيز امام جمعه 
محترم  نماینده  همچنين  و  ازنا  شهرستان  محترم 
مردم شهرستان ازنا در مجلس از فعاليت های مستمر 
و كارها و اقدامات مؤثر انجام گرفته توسط مدیرعامل 
و  تشکر  صنعتی  شهرک های  شركت  كاركنان  و 

قدردانی نمودند.

خبر مناطق
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بین الملل

 يک ضرب المثل توريستی می گويد: برای آگاهی از تمدن 20 ساله چين شهر شنزن، تمدن 150 ساله آن 
کشور شهر شانگهای، تمدن 500 ساله اش شهر پكن و تمدن 5 هزار ساله اش شهر ژيان را بايد ديد.

از نظر اقتصاددانان نيز تشکيل منطقه اقتصادی شنزن 
به معنای سنگ بنای رشد اقتصادی چين در دو دهه 
اخير و خروج این كشور از یك سيستم اقتصادی كاماًل 

كمونيستی بوده است.
شنزن در جنوب چين در دهه 70 قرن بيستم دهکده 
ماهيگيری كوچکی بود كه در حاشيه هنگ كنگ واقع 
بود، اما امروز یك كالن شهر با بيش از 4 ميليون نفر 
ارتفاع  متر  از 200  بيش  با  ساختمان  و 13  جمعيت 
بلند  ساختمان  )هشتمين  هينگ  شان  مربع  شامل 
دنيا( است. شنزن خيلی زود در هياهوی قرن بيستم 
بزرگ شد و از یك روستای كوچك به شهری بزرگ 
و افسانه ای تبدیل شد. این شهر امروز به دليل وجود 
و  یافته  دنيا شکوهی خاص  بلند  ساختمان  هشتمين 
به  را  بهت انگيزی  زیبایی  بلند  ساختمان های  وجود 
آفتاب،  از غروب  بعد  است. شنزن  داده  چشم انداز آن 
سيمایی جذاب می یابد و آبشاری از نورهای شگفت آور 
از  یکی  عنوان  به  امروزه  می شود.شنزن  دیده  آن  در 
مراكز مهم تجاری اقتصادی شرق آسيا توانسته است 
دنيا  بزرگ  شهرهای  زمره  در  و  یابد  مناسبی  جایگاه 

درآید.

شنزن 
محور اقتصاد و گردشگری

گزارشی از ایجاد و رشد سریع منطقه ای آزاد در جنوب چین
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بین الملل

شنزن موتور محرکه اقتصاد بازار سوسياليستی 
در دهه 1980، اغلب اقتصادهای بابرنامه دنيا به دالیل 
مختلف تالش كردند كه خود را به اقتصاد بازار تبدیل 
در  بود.  متفاوت  آنها  موفقيت  ميزان  چه  اگر  كنند 
شوروی سابق این فرآیند پرسترویکا )بازسازی( ناميده 
بازار  »اقتصاد  یك  ایجاد  چين  در  كه  حالی  در  شد، 
چين  اقتصادی  اصالح  از  عنصر  یك  سوسياليستی«، 
بزرگ ترین  چين  خلق  جمهوری  چه  اگر  اكنون  بود. 
كمونيست  را  آن خود  كه حزب حاكم  است  كشوری 
می داند، این كشور چند منطقه ویژه اقتصادی دارد كه 
بر  دولت  و  یافته  اختصاص  سرمایه داری  بنگاه های  به 
آنها كنترل متمركز ندارد. پس از آغاز تجارت با جهان 
در زمان رهبری دنگ ژائوپينگ تاكنون، جمهوری خلق 
چين برخی از آزادترین مناطق اقتصادی جهان را اداره 
می كند؛ از جمله هنگ كنگ كه مؤسسه هوور و ژورنال 
اقتصاد دنيا می دانند. این  وال استریت آن را آزادترین 
صنایع،  كسب وكارها،  برای  اقتصادی  ویژه  مناطق 
واردات و صادرات محدودیت های كمی گذاشته اند )از 
از  آزاد(.  جمله حذف عوارض و سيستم قيمت گذاری 
اقتصادی  رشد  نرخ  تجاری  آزاد  مناطق  افتتاح  زمان 
آن  مقدار  معموالً  و  بوده  8درصد  باالی  همواره  چين 
در حدود 10 تا 12درصد بوده است. این مناطق ویژه 
در شوروی سابق  كه  دولتی  با سرمایه داری  اقتصادی 
تجربه شد تفاوت دارند، زیرا مناطق ویژه اقتصادی به 
سرمایه گذاران اجازه می دهند كه صنایع و دارایی های 
شخصی خود را از كنترل دولت مركزی خارج ساخته و 
گسترش دهند. مناطق ویژه اقتصادی به صورت اقتصاد 
بازار عمل می كنند، در حالی كه سرمایه داری دولتی با 
رویکرد اقتصاد دستوری باال به پایين فعاليت می نماید. 
 )shenzhen( پس از افتتاح شنزن ،China.org طبق
عنوان  به  چين  جنوب  در  دیگر  ساحلی  شهر  سه  و 
مناطق آزاد اقتصادی و دهها منطقه توسعه اقتصادی 
دهه  اوایل  در  كشور   ،1980 دهه  در  تکنولوژیکی  و 
1990پانزده شهر بندری از جمله شانگهای، گوانگژو، 
تجاری  آزاد  منطقه  عنوان  به  را  تيانجين  و  شنزن 
را  خصوصی  دارایی  چين  اخيراً  همچنين  كرد.  اعالم 
به عنوان یك حق به رسميت شناخته و به بنگاه های 
سرمایه گذاری اجازه داده در مراكز خرید مناطق ویژه 

اقتصادی فعاليت كنند.

شنزن چهارمين بندر بزرگ کانتينری جهان 
دفاتر 20 شركت نخست حمل ونقل دریایی جهان در 
بندر شنزن مستقر هستند و با توجه به حجم بارگيری 
و تخليه كانتينرها در 3 ماهه نخست سال گذشته بندر 
شنزن در مقام چهارمين بندر بزرگ كانتينری جهان 

قرار گرفته است. بر اساس آمار اداره گمرک بندر شنزن 
چين، حجم بارگيری و تخليه كانتينرها در این بندر در 
3 ماهه نخست سال 2006 ميالدی 12.5درصد نسبت 
به 3 ماهه نخست سال 2005 افزایش یافته است. بر 
اساس آمار اداره گمرک بندر شنزن در 3 ماهه نخست 
سال 2006 حجم بارگيری و تخليه كانتينرها در این 
بندر به سطح 3/8 ميليون كانتينر رسيد كه نسبت به 
مدت مشابه در سال 2005 حدود 12.5درصد افزایش 
موقعيت  باورند،  این  بر  كارشناسان  می دهد.  نشان 
سنگاپور به عنوان بزرگ ترین بندر كانتينری جهان از 
سوی بنادر مالزی و بنادر شانگهای و شنزن چين كه 
مورد  است،  ارزان تر  كانتينر  جابه جایی  هزینه  آنها  در 
كانتينری  پایانه  مسئوالن  است.  گرفته  قرار  تهدید 
هنگ كنگ، دليل كاهش ميزان حمل ونقل كانتينری 

از  استفاده  به  صادركنندگان  تمایل  را  بندر  این  در 
بنادر نسبتاً ارزان تر نظير شنزن و گوانگ ژو در جنوب 
چين اعالم كرده اند. در حال حاضر هزینه انتقال یك 
مبدأ  از  هنگ گنگ  بندر  طریق  از  فوتی   20 كانتينر 
متحده  ایاالت  غربی  سواحل  به  چين  دونگ گوانگ 
كانتينر  همين  انتقال  كه  حالی  در  است  دالر   3181
از طریق بندر شنزن 330 دالر ارزان تر است. بر همين 
در  شانگهای  در  كانتينری  جابه جایی  حجم  اساس، 
 TEU سال گذشته با 24درصد افزایش به 18ميليون
كانتينر   TEU ميليون   16/2 به  شنزن  در  و  كانتينر 
رسيده است. بندر شانگهای با نرخ رشد فعلی تا سال 
2007، از سنگاپور پيشی می گيرد و بندر شنزن نيز تا 
سال 2010 ميالدی به دومين بندر شلوغ جهان تبدیل 
می شود. سنگاپور برای اولين بار از سال 1999ميالدی 
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به عنوان پرترافيك ترین بندر كانتينری جهان از بندر 
هنگ كنگ پيشی گرفت. آمارهای دولتی حاكی از آن 
 2006 سال  طی  كانتينر  جابه جایی  حجم  كه  است 
در  و  كانتينر   TEU ميليون   22/43 هنگ كنگ  در 

سنگاپور 23/19 ميليون TEU كانتينر بوده است.

نظام بانكی پرتحرک شنزن 
بانك های  بزرگ ترین  از  یکی  نيز  شنزن  بانك  امروزه 
كشور چين به شمار می رود كه توانسته است با استفاده 
از شبکه دسترسی SSL VPN اقدام به ایجاد سيستم 
این  از  استفاده  با  بانك  این  نماید.  خود  بانکی  وسيع 
معامالت  می دهد  اجازه  خود  مشتریان  به  سيستم 
بانکی كاماًل مطمئن و هم چنين سریع داشته باشند. 
مشتریان می توانند با ورود به این سيستم نوین بانکی 
تمام عمليات بانکی خود اعم از دریافت و وصول وجه 
و همچنين انجام معامالت بانکی را با باالترین امنيت 
منطقه  در  شنزن  بانك  دهند.  انجام  ممکن  سرعت  و 
Silicon Valley كشور چين واقع شده است و مدیران 

از جدیدترین و  بر آن داشته اند كه  آن هميشه سعی 
سود  خود  تجارت  در  روز  فن آوری های  پيشرفته ترین 
به شمار  چين  كشور  بانك  اولين  بانك  این  جویند. 
می رود كه از EBS یا همان سيستم جامع بانکی برای 
ارائه خدمات به مشتریان استفاده می كند و این بانك 
باالیی  رتبه  نيز  دنيا  بانك های  بهترین  رده بندی  در 

دارد.

بورس »شنزن« چين پرگردش ترين بازار سهام جهان 
بورس »شنزن« چين پرگردش ترین بازار سهام جهان 
بورس  در  مبادالت  آمارها سرعت گردش  است. طبق 
در  نزدک  بازار  است.  رسيده  373درصد  به  شنزن 
269درصد  معادل  گردشی  سرعت  با  نيز  نيویورک 

دومين بورس پرسرعت جهان به حساب می آید.
ارزش  با  نيویورک  بورس  در حال حاضر  آمارها  طبق 
بازاری معادل 16 هزار و 600 ميليارد دالر بزرگ ترین 
با 4  توكيو  بورس  از آن  بازار سهام جهان است. پس 
است.  ایستاده  بازار  ارزش  دالر  ميليارد   681 و  هزار 

یورونکست بورس یکپارچه اروپایی نيز 4 هزار و 200 
جای  جهان  سوم  جایگاه  در  و  می ارزد  دالر  ميليارد 
گرفته است. اما نزدک با ارزش 4 هزار و 180 ميليارد 
حساب  به  جهان  بزرگ  بورس  چهارمين  دالری اش 

می آید.

شنزن محور گردشگری و مهاجرت صنعتی 
امروزه كشور چين، با تمام جذابيت های گردشگری اش 
آن  تبدیل  و  صنعت  این  بيشتر  چه  هر  رونق  پی  در 
طی  گردشگری  عرصه  در  فعال  كشور  اصلی ترین  به 
چند  است طی  حاكی  پيش بينی ها  و  است  آتی  سال 
سال آینده این صنعت به اصلی ترین منبع درآمد ارزی 
ميليون   7 آمار،  طبق  شد.  خواهد  مبدل  چين  كشور 
صورت  به  نفر  ميليون   33 و  مستقيم  صورت  به  نفر 
غيرمستقيم در مشاغل مربوط به این صنعت اشتغال 

داشته اند.
اكنون این سؤال مطرح است كه چه عاملی باعث رشد 
چشمگير این كشور طی سال های اخير در حوزه صنعت 
گردشگری  عرصه  تحليل گران  است؟  بوده  گردشگری 
چين  گردشگری  صنعت  رشد  باعث  آنچه  معتقدند 
تعيين شده  عوامل  اثر  بر  نه  بوده،  اخير  طی سال های 
اتفاقی و  بلکه كاماًل  برنامه ریزی شده صورت گرفته؛  و 
اقتصادی چين  بوده است. تحليل گران، رشد  تصادفی 
طی سال های اخير را از جمله اساسی ترین عوامل مؤثر 
در رشد صنعت گردشگری دانسته اند. به عنوان مثال 
و  شنزن  شهر  در  اقتصادی  آزاد  منطقه  یك  احداث 
كارگران  منطقه،  این  در  بی شمار  كارخانجات  احداث 
فراخوانده  سو  این  به  را  كشور  نقاط  اقصی  از  زیادی 
است. افزایش تعداد سفرها ميان این شهر و شهر زادگاه 
عنوان  داخلی  سفرهای  رشد  عوامل  از  یکی  كارگران 
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توسعه تسهيالت زيرساختی از جمله خطوط دريايی، هوايی و زمينی رقابت شرکت های برگزارکننده تورهای 
تفريحی در ارائه بهترين خدمات به منظور جذب هر چه بيشتر گردشگران و آموزش مردم چين به مهمان نوازی به 

خصوص در مقابل گردشگران خارجی، از جمله اصلی ترين عوامل جذب گردشگر خارجی عنوان شده است

نقاط جهان بهبود بخشد.

بيشترين رشد قيمت مسكن در شنزن 
البته رشد اقتصادی چين و به طور خاص منطقه شنزن 
باعث افزایش قيمت های مسکن نيز شده است. در 3 
ماهه دوم سال جاری قيمت اجاره مسکن در شهرهای 
بزرگ چين به طور متوسط 2.5درصد نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته رشد داشته است. بر اساس ارقام 
 2007 سال  دوم  ماهه   3 در  چين  آمار  دولتی  اداره 
قيمت مسکن در 70 شهر بزرگ چين به طور متوسط 
افزایش  به 3 ماهه دوم سال 2006  6.4درصد نسبت 
یافته است كه یکی از این شهرها شنزن است. بر اساس 
سال  دوم  ماهه   3 در  چين،  آمار  دولتی  اداره  ارقام 
به  افزایش قيمت مسکن مربوط  نرخ  بيشترین  جاری 
شهرهای شنزن، بئيهای و پکن می شود كه به ترتيب 
14.3درصد، 12.5درصد و 9.5درصد نسبت به 3 ماهه 

دوم سال گذشته افزایش نشان می دهند.
منبع: روزنامه سرمايه

شهرهای  دیگر  از  بسياری  در  رویداد  این  است.  شده 
چين نيز به طور مشابه به وقوع پيوسته و رشد صنعت 

گردشگری داخلی را در چين ناشی شده است.
توسعه بخش خصوصی و نياز تجار به انجام سفرهای 
تجاری  بخش های  ساختن  مرتبط  منظور  به  داخلی 
بزرگ  تجاری  بخش های  به  شهرستان ها  در  كوچك 
در كالن شهرها دومين عامل رونق گردشگری داخلی 
بسيار  نيز  حوزه  این  در  شنزن  و  است  شده  عنوان 
است  سریع الرشد  شهر  یك  شنزن  است.  بوده  مؤثر 
خارجی،  بخش  در  دارد  زیادی  بسيار  مهاجران  كه 
برای  خارجی  شركت های  به  ویژه  امتياز  تخصيص  با 
سرمایه گذاری در صنایع داخلی چين، هر ساله تعداد 
زیادی تجار خارجی را به این كشور فرا می خواند؛ اما 
عاملی كه بيش از تمامی عوامل حاشيه ای در گسترش 
صنعت گردشگری به خصوص در سطح بين الملل مؤثر 
بوده، برخورد حرفه ای این صنعت با گردشگران خارجی 
عنوان شده است. توسعه تسهيالت زیرساختی از جمله 

شركت های  رقابت  زمينی  و  هوایی  دریایی،  خطوط 
برگزاركننده تورهای تفریحی در ارائه بهترین خدمات 
آموزش  و  گردشگران  بيشتر  چه  هر  منظور جذب  به 
مقابل  در  خصوص  به  مهمان نوازی  به  چين  مردم 
گردشگران خارجی، از جمله اصلی ترین عوامل جذب 

گردشگر خارجی عنوان شده است.
از این مطلب كه تمامی رونق صنعت  با وقوف  اكنون 
غيرارادی  عوامل  اثر  بر  تنها  تاكنون  چين  گردشگری 
برنامه ریزی های  با  كشور  این  مقامات  است،  بوده 
صنعت  این  بيشتر  چه  هر  رونق  پی  در  طوالنی مدت 
در سال های آتی هستند. گفتنی است؛ آنها پيش بينی 
تعداد  بی شك  توسعه ای  اقدامات  این  انجام  با  كردند 
گردشگران خارجی چين طی 10 سال آینده به 100 
ميليون نفر خواهد رسيد. در همين چارچوب، جشنواره 
بين المللی گردشگری و فرهنگی سال گذشته در شهر 
برنامه ای  چنين  سازمان دهی  با  شد.  برگزار  شنزن 
برای سایر  را  توریستی خود  منابع  دارد  شنزن تالش 
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 اقتصاد آلمان وضعيت بسيار مناسبی در بين کشورهای برتر اقتصادی بعد از بحران 2008 دارد اما اين 
بهبودی سريع از چه عواملی می تواند ناشی شود: شوک عرضه و تقاضای پول، بهبود بخش خصوصی و افزايش 

بهره وری، پايين بودن ميزان بدهی دولت و يا تقاضای صادراتی؟
نظر  از  زير  مقاله  در  که  است  شده  جويا  زمينه  اين  در  را  معروف  اقتصاددان  چند  نظر  اکونوميست  نشريه 

خوانندگان می گذرد:

اسكات سامنر: تمرکز بر نزول به موقع يورو 
قبل از آغاز فصل دوم سال 2010، بهبود اقتصاد آلمان 
در حوزه اشتغالزایی بسيار چشمگير و در حوزه رشد 

توليد ناخالص داخلی خيلی ناچيز بود.
بسته های محرک  به  اشتغالزایی  ماجرای  فکر می كنم 
را  مشاغل  به  یارانه دهی  كه  باشد  داشته  ارتباط  مالی 
 GDP هدف گرفته بود. من قصد دارم روی رشد سریع
به  كه  كنم  تأكيد   2010 سال  سوم  فصل  در  واقعی 
رقمی در حدود نرخ ساالنه 8/8درصد رسيده بود. چرا 
درست در زمانی كه رشد آمریکا به 1/6درصد می رسد، 

رشد اقتصادی آلمان این چنين شدت می گيرد؟ 
از ماه های مه و ژوئن صحبت های زیادی درباره چشم انداز 
ضعيف وضعيت اقتصادی منطقه یورو در جریان بوده 
ایرلند را همه به خاطر دارند و  است. مشکل یونان و 
فرانسه  و  آلمان  بانکداری  وضعيت  درباره  آنها  از  پس 
در  مه  ماه  من  آمد.  وجود  به  تردیدهایی  نيز  هلند  و 
وبالگم نوشتم: »بازار سهام در قلب منطقه یورو، جایی 
بانك ها بسيار در معرض خطر بدهی های هنگفت  كه 
یونان و اسپانيا هستند، در واقع اندكی كمتر از آمریکا 
سقوط كرده است. شاید بخشی از این مسئله به قدرت 

چرا 
اقتصاد آلمان 

به سرعت بهبود یافت؟
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بهبود قدرتمند و شگفت آور اقتصاد 
آلمان تقريبًا به طور کلی مديون 

تقاضای صادراتی اين کشور است، 
اين تقاضا به ويژه از ناحيه اقتصادهای 

نوظهور تغذيه می شود

نسبی دالر مربوط شود. شاید سياست پولی آمریکا از 
اروپا انقباضی تر شده است.«

كاهش اعتماد به یورو ضرورت دستيابی به دستاویز های 
فصل  در  دليل  همين  به  شاید  و  داد  افزایش  را  امن 
دالر  تقاضای  چشمگير  افزایش  شاهد   2010 بهار 
 0/25 حدود  در  آمریکا  بهره  نرخ  كه  آنجا  از  بودیم. 
از  استفاده  به  تمایلی  نيز  فدرال  و  مانده  باقی  ثابت 
برای  سياستی  هيچ  ندارد،  پولی  نامتداول  ابزارهای 
معکوس كردن اثر افزایش تقاضای دالر به كار گرفته 
نشد. به این ترتيب در عمل سياست پولی انقباضی تر 
شد.« نتایج قابل پيش بينی بود. درحالی كه در ماه های 
ابتدایی 2010 یورو با نرخ 1/35 تا 1/45 در برابر دالر 
 1/32 تا   1/20 به  تدریج  به  نرخ  این  می شد،  مبادله 

كاهش یافت.
باعث  این  و  بوده  صادرات  بر  مبتنی  آلمان  اقتصاد 
در  است.  شده  كشور  این  در  توليد  سریع  افزایش 
آمریکا درست عکس این مطلب اتفاق افتاد، در حالی 
كاماًل دست  اول 2010  فصل  در  اقتصادی  بهبود  كه 
یافتنی به نظر می رسيد، ناگهان در ماه های مه و ژوئن 
جهت تغيير كرد. برخی معتقدند كه كاهش بسته های 
بهبود وضعيت  در  آمریکا  موفقيت  عدم  باعث  محرک 
با وجودی كه مخارج در فصل دوم  اما  اقتصادی شد. 
تراز  زیاد كسری  افزایش  اصلی  یافت، مشکل  افزایش 
شوک های  اثر  اقتصاددانان  از  بسياری  بود.  تجاری 
خارجی بر اقتصادهای دارای تنوع فعاليتی را بيش از 
به  شاید  و  باید  آنطوركه  و  می كنند  تصور  بزرگ  حد 

نقش شوک های پولی توجهی ندارند.
البته نمی گویم كه شوک های خارجی كاماًل بی اهميت 
شود  باعث  یونان  بحران  اگر  مثال  عنوان  به  هستند. 

كه ماليات دهندگان آلمانی پول زیادی بپردازند، حتی 
آلمانی ها  رفاه خالص  كوتاه مدت،  وجود رشد خوب  با 
بر  تنها  اگر  حال  عين  در  یابد.  كاهش  است  ممکن 
سيکل های تجاری تمركز كنيم، باید گفت شوک عرضه 
آتی(  تغييرات  برای  انتظار  جمله  )از  پول  تقاضای  و 
اقتصادی  بهبود  تعيين كننده سرعت  عمده ترین عامل 

است.

آلبرتو آلسينا: 
سال ها اصالحات معتبر، اعتدال دستمزدها و 

رشد بهره وری 
باید گفت آلمان به لحاظ مالی محافظه كارترین كشور 
در ميان اقتصادهای اصلی جهان است. این كشور در 
زمان ركود به موقع اجازه داد كسری بودجه اش افزایش 
انجام  به  شروع  كشورها  همه  از  زودتر  سپس  و  یابد 
آلمان  حاال  كرد.  كسری  این  كاهش  برای  اقداماتی 
اكنون  باشد.  اروپا  اقتصاد  لوكوموتيو  می رسد  نظر  به 
و  غيرمسئوالنه  مالی  سياست های  با  آمریکا  اقتصاد 
ناخالص  توليد  به  )نسبت  10درصدی  بودجه  كسری 
با مشکل مواجه شده و هيچ بعيد نيست كه  داخلی( 
در  كه  افرادی  بنابراین  شود.  ركود  دچار  دیگر  یکبار 
آمریکا خواهان استفاده بيشتر از كسری بودجه هستند 
باید در این مسئله تأمل نمایند، در حالی كه برعکس 
مالحظه كاری مالی، اروپا را به ورطه ركود تازه ای فرو 

می برد.
به  مستحکم  نسبتاً  آلمان  اقتصادی  وضعيت  بهبود 
بازار  ساله  چندین  اصالحات  پایه  بر  و  می رسد  نظر 
كار و یك دوره طوالنی معتدل سازی دستمزدها تکيه 
دارد. در ضمن، از همه مهم تر، دليل ایجاد این بهبود 

وضعيت اقتصادی بسته های محرک زودگذر و بی اعتبار 
وضعيت  بهبود  در  ریشه  بهبود  این  بلکه  است  نبوده 
كه  آنچه  دارد.  بهره وری  افزایش  و  خصوصی  بخش 
نقاط  سایر  یا  آلمان  در  اقتصادی  رشد  تداوم  موجب 
اروپا می شود افزایش مخارج بخش عمومی نيست بلکه 
اجرای اصالحات ساختاری متناسب با بازار است. اگر 
این اصالحات اتفاق بيفتد رشد پایدار خواهد بود، مگر 
آن كه آمریکا دوباره به ركود تازه ای دچار شده، شرایط 

را دشوار سازد.
 

کارمن و وينسنت راينهارت: 
مسئله استفاده اندک از اهرم مالی است 

بدون شك دليل بازگشت نسبتاً خوب اقتصاد آلمان به 
وضعيت مطلوب نيازمند تحليلی چندجانبه است. ما در 

اینجا قصد ارائه چنين تحليلی را نداریم.
بازگشت  دالیل  عمده ترین  روی  بر  فعلی  شرایط  در 
اقتصاد آلمان تکيه خواهيم كرد، درحالی كه می دانيم 
شرایط بهبود وضعيت اقتصادی پس از بحران در اكثر 

اقتصادهای اصلی جهان نااميدكننده بوده است.
روبه رو  مالی  بحران شدید  با  تجربه كشورهایی كه  ما 
سقوط«  از  »پس  عنوان  تحت  مقاله ای  در  را  شده اند 
رزرو  فدرال  شعبه  در  مقاله  این  كرده ایم.  بررسی 
كانزاس سيتی ارائه شد. چنان كه در آنجا اشاره كردیم 
در  كه  وام دهی  و  اعتبار  گسترش  موج  جریان  در 
نهایت به بحران وام های رهنی منجر شد، آلمان جزو 
اصلی ترین بازیگران خارج از صحنه بود. طی سال های 
این  GDP اسمی در  از  اعتبار  تا 2007 سهم   1997
كشور حدود 11درصد كاهش داشت، در حالی كه در 
اكثر اقتصادهای پيشرفته این نسبت بيش از 80درصد 
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افزایش نشان می داد. 
ناخالص  بدهی  نسبت   2007 تا   2003 دوره  طی 
خارجی آلمان به GDP حدود 5درصد كاهش داشت، 
اقتصادهای  سایر  برای  نسبت  همين  كه  درحالی 
افزایش  50درصد  از  بيش  مشابه  دوره  در  پيشرفته 
در  حتی  را  آلمان  مستغالت  و  امالک  بازار  داشت. 
حباب  از  متأثر  نمی توان  هم  خود  حالت  ضعيف ترین 
این  جهانی دانست. در واقع، قيمت واقعی مسکن در 
نيز  یازده درصد  تا 2007  كشورها طی سال های 97 
كاهش نشان می داد. همچنين برخالف ژاپن كه او هم 

افزایش  از صحنه موج  اصلی خارج  بازیگران  از جمله 
در  نداشت.  عظيمی  دولتی  بدهی  آلمان  بود،  اعتبار 
نتيجه با وجود افزایش بدهی دولت از زمان آغاز بحران، 
آلمان با مشکل انباشت بدهی های بخش خصوصی یا 
دولتی روبه رو نشد )چيزی كه در بسياری از اقتصادهای 
و  فرآیند طوالنی  بنابراین  بودیم(.  آن  پيشرفته شاهد 
برنامه های  جزو  مالی  اهرم های  بار  كردن  شاق سبك 

آلمان نيست. 
معدود  از  یکی  می توان  را  آلمان  راستا،  این  در 
با  مشابه  وضعيتی  كه  دانست  پيشرفته اي  اقتصادهای 

التين  آمریکای  یا  نوظهور  بازارهای  حوزه  كشورهای 
وضعيت  بهبود  هرچند  نوظهور  بازارهای  البته  دارد. 
گاهی  بهبود  این  اما  برخوردارند،  مناسبی  اقتصادی 

نشانه هایی از »بيش فعالی« نيز نشان می دهد.

هارولد جيمز: 
مسئله جهت گيری صادراتی آلمان است 

به  تقریباً  آلمان  اقتصاد  شگفت آور  و  قدرتمند  بهبود 
است،  كشور  این  صادراتی  تقاضای  مدیون  كلی  طور 
تغذیه  نوظهور  اقتصادهای  ناحيه  از  به ویژه  تقاضا  این 
می شود. این پدیده مخصوص آلمان هم نيست و الگوی 
مشابهی از همين بهبود به مدد صادرات مستحکم را 
می توان در كشورهایی كه از ساختار اقتصادی مشابه 
با اقتصاد آلمان برخوردارند نيز مشاهده كرد )به طور 
پویای  و  فعال  كشورهای  از  برخی  سوئيس(.  اخص 
نيز آلمان را به  اروپای مركزی )اسلوواكی و لهستان( 

عنوان سرمشق توسعه خود قرار داده اند.
آلمان  بهبود  كند،  رشد  جهانی  اقتصاد  كه  مادامی 
پایدار به نظر می رسد. تنها مسئله این است كه سایر 
كشورهای همسایه آلمان كه از ميزان صادرات كمتری 
برخوردارند ممکن است از قدرت گرفتن آلمان نگران 
شوند و بکوشند به گونه ای بر سر راه رشد اقتصادی ـ 

صادراتی آلمان مانع ایجاد كنند.
سایر كشورهای توسعه یافته به جای اشکال تراشی باید 
از این مدل تقليد كنند. البته تحریك اقتصاد داخلی به 
كمك نيروی صادرات یك بازی در مجموع صفر نيست، 
اما طبق اصل تقسيم كار می توان آن را به عنوان عاملی 

برای تحریك رشد اقتصادی جهان نيز تعبير كرد.

سخنی از فردريک هايک
مواردی نظير ابزار، غذا، دارو، سالح، كلمات، جمالت، 
ارتباطات و فعاليت های توليدی از نظر من نمونه های 
معمولی از فعاليت  انسان هستند كه به طور مدام در 
علوم اجتماعی به آنها برمی خوریم. به راحتی دریافته 
می شود كه تمام این مفاهيم به خصوصيات عينی اشياء 
یا چيزهایی كه بيننده به طور مستقيم می بيند مربوط 
نمی شود؛ بلکه با نظر و دید افراد در مورد اشياء ارتباط 
دارد. این موارد را حتی نمی توان با اصطالحات فيزیکی 
و  یکسان  فيزیکی  خاصيت  هيچ  زیرا  نمود،  تعریف 
پيوند  هم  به  را  موارد  این  همه  كه  نيست  مشتركی 
دهد. اینها را تنها می توان با ارتباط ميان سه اصطالح 
دیگر تعریف كرد: اول هدف، دوم كسی كه آن هدف را 
دارد و سوم شيئی كه آن شخص فکر می كند وسيله ای 

مناسب برای رسيدن به آن هدف است.
منبع: نشريه اکونوميست
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 در سال 2010، نشانه هايی از رهايی تدريجی از بحران مالی بزرگ در اقتصاد جهان آشكار شد، اما در اروپا، 
بحران يونان و ايرلند زنگ خطر سقوط ارزش يورو را به صدا درآورد. آغاز دومين بحران مواد غذايی، نگرانی 

ديگر جهان اقتصاد بود.

اقتصادی  محافل  و  كارشناسان  سالجاری،  آستانه  در 
اميدوار بودند كه اقتصاد جهان در سال 2010 از زیر 
فشار بحران مالی خارج شود. یکی از دالیل آنها گزارش 
این گزارش  بود.  پول  بين المللی  گذشته صندوق  سال 
ميانگين  یافت،  عمومی  انتشار   2009 سال  اكتبر  كه 
رشد اقتصادی سال 2010 را بيش از 4 و نيم درصد 

پيش بينی می كرد.

رشد جهانی، بحران اروپايی 
پيش بينی صندوق بين المللی پول، در مواردی درست 
از آب درآمد. در ميان كشورهای اروپایی رشد اقتصادی 
آلمان پس از چند سال درجا زدن، به نزدیك 4درصد 
نفت هم رشد  توليدكننده  از كشورهای  برخی  رسيد. 
دورقمی را ثبت كردند. اما در پایان بهار، ناگهان روشن 
شد كه حجم بدهی های غيرقابل پرداخت دولت یونان 
به 300 ميليارد یورو رسيده و كشورهای ایرلند، پرتغال 

و اسپانيا نيز با خطر ورشکستگی روبه رو هستند.
بحران مالی در 4 كشور حوزه یورو، زنگ خطر سقوط 

فراز و نشیب های اقتصاد جهان 
در سال 2۰۱۰ 
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شدید نرخ برابری یورو را به صدا درآورد و باید چاره ای 
اندیشيده  خطر  این  گسترش  از  پيشگيری  برای 

می شد.
در ماه مه، 16 كشور حوزه یورو، همراه با بانك جهانی 
ایجاد صندوقی  به  تصميم  پول،  بين المللی  و صندوق 
صندوق،  این  گرفتند.  اعتبار  یورو  ميليارد   750 با 
»صندوق ثبات یورو« نام گرفت و ریاست آن به یك 
آلمانی سپرده شد. این گزینش، بی دليل نبود. آلمان به 
اعتبارات صندوق  از  ميليارد دالر  تأمين 120  تنهایی 

ثبات یورو را تضمين كرده بود.
تظاهرات اعتراضی عليه سياست های مالی دولت ایرلند 
متعهد  یورو  ثبات  عضو صندوق  كشورهای  شد  باعث 
شوند كه اگر وضعيتی مشابه یونان برای هر كشور عضو 
حوزه یورو پيش آمد، تا 440 ميليارد یورو از بازارهای 
اعتبار بگيرند و در اختيار آن كشور قرار دهند.  مالی 
یورو  ثبات  صندوق  باید  نيز،  را  وام ها  این  بازپرداخت 

تضمين كند.

ايرلند مغرور، اولين نيازمند 
اتحادیه  عضو  كشورهای  دارایی  وزرای  دسامبر،  اوایل 
اروپا، یك بسته نجات 85 ميليارد دالری را برای ایرلند 
كه  ایرلند  ترتيب،  این  به  گذراندند.  نهایی  تصویب  از 
اتحادیه  اساسی  قانون  به  دوبار  تاكنون  آن  شهروندان 
اروپا رأی منفی داده اند، اولين كشوری بود كه توانست 

با كمك صندوق ثبات یورو، با بحران مالی شدید خود 
مقابله كند.

كمك به نجات اقتصاد یونان و ایرلند، بی قيد و شرط 
برای  تا  خواست  كشور  دو  هر  از  اروپا  اتحادیه  نبود. 
كاهش كسری شدید بودجه خود اقدام كنند. این امر، 
مستلزم صرفه جویی های شدید در هزینه های دولت ها 
ویژه  به  آفرید.  ناآرامی هایی  ایرلند،  و  یونان  در  و  بود 
و  مالی  فساد  به  را  دولت  عمومی،  افکار  یونان،  در 
متهم  جنگ افزار  خرید  در  بی معنا  سرمایه گذاری های 
دستمزدها  سو  یك  از  كه  بپذیرد  نبود  حاضر  و  كرد 

كاهش یابد و از سوی دیگر ماليات ها بيشتر شود.

تروريسم و رونق خدمات امنيتی
موضوع دیگری كه امسال بر اقتصاد غرب سایه افکند، 
راهزنی دریایی  و  انتحاری  تروریسم، عمليات  از  ترس 
تجهيزات  و  فن آوری  فروش  ترس،  این  سایه  در  بود. 
ایمنی و امنيتی در جهان به 100 ميليارد یورو رسيد، 
كه یك سوم آن سهم آلمان بود. تنها عربستان سعودی 
مشترک  مرز  كيلومتر  هزار   9 امنيت  تأمين  برای 
 2 اروپایی/آلمانی  كنسرسيوم  یك  با  همسایگان،  با 

ميليارد دالر قرارداد بست.
امنيتی  ایمنی و  بازار تجهيزات  به  تنها  از ترور،  ترس 
و تسليحات سود نرساند، بلکه به بازار »بيمه  ضدترور« 
نيز رونق بخشيد. اواخر نوامبر امسال، عضو هيئت مدیره 

آلمان خبر  كلن  در شهر  »اكسترموس«  بيمه  شركت 
داد كه تاكنون 70 هزار مؤسسه و پروژه آلمانی خود را 
در برابر خسارات ناشی از عمليات تروریستی نزد این 

شركت بيمه كرده اند.

رشوه  در صنايع غرب 
حوزه  در  امسال  كه  بود  دیگری  مسئله  مالی،  فساد 
وزارت  كرد.  بپا  زیادی  سروصدای  غرب  اقتصاد 
دادگستری آمریکا در ماه نوامبر اعالم كرد كه شركت 
یك  همراه  به  شل«  داچ  »رویال  انگليسی  هلندی 
كشتيرانی  یك شركت  و  سوئيسی  شركت حمل ونقل 
به مقام های دولتی و  به خاطر رشوه دادن  آمریکایی، 
گمركی بسياری از كشورها، در جمع به پرداخت 236 

ميليون دالر جریمه محکوم شده  است.
پيش  كه  آلمان  زیمنس  در  رشوه  پرداخت  رسوایی 
دادگاه  و  افتاد  اتفاق  آوریل سال جاری،  ماه  آن، در  از 
فدرال آمریکا كه شركت دایملر بنز آلمان را به پرداخت 
185 ميليون دالر جریمه محکوم كرده بود، نمونه های 
دیگری از رشوه در صنایع غرب بود. دایملر بنز آلمان، 
متهم شده بود كه ظرف مدت 10 سال گذشته برای 
انعقاد قرارداد به مقام های دولتی 22 كشور جهان رشوه 
پرداخته است. زیمنس و »مانس مان« آلمان نيز، جزو 
تحت  رشوه،  پرداخت  جرم  به  كه  بودند  شركت هایی 

تعقيب قرار گرفتند و جریمه شدند.
طریق  از  جهانی،  شفاف سازی  سازمان  همه،  این  با 
نتيجه رسيد  این  به  مقایسه شركت های بزرگ جهان 
كه شركت های روسی و چينی از لحاظ پرداخت رشوه 

بدترین وضعيت را دارند.

سياست مالی آمريكا زير سؤال 
بانك فدرال  در ماه های اكتبر و نوامبر، سياست مالی 
آمریکا، به داغ ترین موضوع بحث محافل اقتصادی اروپا 

تبدیل شد.
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منطقه ویژه علم و فن آوری است درباره آخرین وضعيت 
راه اندازی منطقه ویژه علم و فن آوری در اصفهان گفت: 
برای  لکه گذاری  و  آیين نامه نویسی  لحاظ  از  مقدماتی 
اما  شده  انجام  اصفهان  فن آوری  و  علم  ویژه  منطقه 
درباره این كه این منطقه ویژه در اصفهان در عمل راه 

بيافتد هنوز چشم اندازی را ندیده ام.
مهدی نژاد نوری در پاسخ به این سؤال كه آیا منطقه 
ویژه علم و فن آوری مانند مناطق ویژه اقتصادی دارای 
و  علم  ویژه  منطقه  گفت:  است  مکانی  تمركز  ویژگی 
فيزیکی  نظر  از  متمركز  منطقه  یك  الزاماً  فن آوری 
نيست اما ترجيح بر این است كه یك منطقه متمركز 
فيزیکی باشد. وی افزود: مناطق ویژه علم و فن آوری كه 
احداثی خواهند بود ممکن است در منطقه مشخصی 
احداث شوند اما چون مصادیق نهادها و مؤسساتی كه 
بتوانند در منطقه ویژه قرار گيرند، متنوع است، ممکن 

است از نظر جغرافيایی متصل به هم نباشند.

مهدی نژاد:

آخرین وضعیت منطقه ویژه علم و فن آوری در اصفهان

آخرين  علوم  وزارت  فن آوری  و  پژوهشی  معاون 
در  فن آوری  و  علم  ويژه  منطقه  راه اندازی  وضعيت 
برای  را تشريح کرد و گفت: استانداری يزد  اصفهان 
راه اندازی منطقه ويژه علم و فن آوری در اين استان 
اصرار دارد که برای تصميم گيری در اين زمينه منتظر 

راه اندازی منطقه ويژه در اصفهان هستيم.
محمد مهدی نژاد نوری با بيان این مطلب افزود: پارک 
یزد  استانداری  همراه  به  یزد  استان  فن آوری  و  علم 
یزد  در  فن آوری  و  علم  ویژه  منطقه  راه اندازی  برای 
مصر هستند اما منتظر هستيم تا منطقه ویژه علم و 
اگر  و مشکالتی  راه اندازی شود  اصفهان  در  فن آوری 
در زمينه راه اندازی این مناطق ویژه وجود داشت رفع 
شود و سپس به توسعه الگوی راه اندازی مناطق ویژه 

علم و فن آوری بپردازیم.
معاون پژوهشی و فن آوری وزارت علوم، تحقيقات و 
فن آوری با اعالم این كه در هر استانی، استاندار ریيس 

خبر مناطق بانك فدرال آمریکا، در ماه نوامبر اعالم كرد كه تصميم 
دارد تا اواسط سال 2011 ميالدی، 600 ميليارد دالر 
دیگر از اوراق قرضه دولتی را بخرد. هدف از این كار، 

تزریق پول برای چرخش بهتر بازار داخلی اعالم شد.
به رغم بسته نجات 700 ميليارد دالری دولت اوباما، 
كارشناسان اعالم كرده  اند كه احتمال دارد بازار داخلی 
ایاالت متحده آمریکا، در نتيجه كاهش تقاضا، به مرحله 

شکست زنجيره ای قيمت ها برسد.
به  واكنش  در  اروپا،  اقتصادی  محافل  و  كارشناسان 
سياست بانك فدرال آمریکا، ابراز نگرانی كردند كه این 
سياست ممکن است در كوتاه مدت به رونق نسبی بازار 
داخلی آمریکا كمك كند، اما در بلندمدت اثرات بدی 

برای اقتصاد جهان خواهد داشت.

چين، قهرمان صادرات جهان 
مورد  سه  در  جهانی،  اقتصاد  بر  چين  نقش  اما  و 
فلزات  صدور  محدودیت  با  پکن،  بود.  بحث آفرین 
كميابی كه مورد نياز صنایع مدرن و كامپيوتری است، 
نگرانی آفرید، آلمان را به عنوان قهرمان چندین ساله 
و  كمبود  در  تعيين كننده  نقشی  و  زد  پس  صادرات 

گرانی مواد غذایی در جهان داشت.
 18 دارای  چين،  خلق  جمهوری  در  كينگ دائو  بندر 
امسال  پایيز  است.  معدنی  كمياب  ماده  و  فلز  نوع 
كه  شد  منتشر  زمينه  این  در  متعددی  گزارش های 
نشان می داد چين صدور این فلزات و مواد را با هدف 
تأمين نياز بازار داخلی به شدت محدود كرده  است. اما 
محافل اقتصادی غرب بر این  عقيده بودند كه پکن قصد 
دارد با احتکار این نوع فلزات نرخ آنها را در بازارهای 
جهانی باال ببرد. ژاپن، یکی از مهم ترین مشتریان این 

نوع فلزات است.

بحران دوم مواد غذايی 
كه  كرد  اعالم  امسال  پایيز  جهانی  خواروبار  سازمان 
توليد غالت جهان در سالجاری دو درصد كاهش یافته 
و كمبود مواد غذایی می تواند بحرانی شبيه بحران مواد 

غذایی سال 2008 را ایجاد كند.
در سال 2008 كمبود و گرانی مواد  غذایی زمينه ساز 
و  هائيتی  در  فروشگاه ها  غارت  و  تهيدستان  شورش 

چند كشور دیگر شد.
بر پایه گزارش سازمان خواروبار جهانی، ميانگين نرخ 
مواد غذایی، تنها در فاصله ماه های ژوئيه و اوت امسال، 

5درصد باال رفت و ركورد دو سال گذشته را شکست.
سازمان خواروبار جهانی، آتش سوزی بزرگ در روسيه 
افزایش  و سيل پاكستان را مهم ترین دالیل كمبود و 
غربی  كارشناسان  اما  كرد.  معرفی  غذایی  مواد  قيمت 

آزمندی  و  چين  مصرف  افزایش  كه  كردند  اعالم 
بورس بازان نيز دو پارامتر مهم دیگر هستند.

قيمت  افزایش  ميانگين  چين،  خلق  جمهوری  در 
همه كاالها، از نوامبر 2009 تا نوامبر 2010 تنها 6 / 
1درصد باال رفت، اما در همين مدت، نرخ مواد غذایی 
مدعی  چينی  منابع  یافت.  افزایش  10درصد  از  بيش 
شدند: »سطح رفاه در چين باال رفته و این امر سبب 

شده كه مردم مواد غذایی بيشتری مصرف كنند.«
اما واقعيت دیگری نيز وجود دارد: در چين، ميليون ها 
روستایی، زمين های كشاورزی را ترک و برای كار به 
حاشيه شهرهای بزرگ مهاجرت كرده اند. بخش بزرگی 
از زمين های كشاورزی نيز، به جای مواد غذایی به زیر 

كشت محصوالت صادراتی رفته است.
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بخش مسکوني و تفریحي است. توحيدي افزود: 200 
هکتار در نظر گرفته شده در فاز دوم شامل سه بخش 

اقتصادي، بارانداز و خدماتي است.
وي درآمد ساالنه منطقه اقتصادي رفسنجان را حدود 
3 هزار ميليارد تومان عنوان و تصریح كرد: یك هزار 
فعاليت هاي كشاورزي  از  این درآمد  از  تومان  ميليارد 
حاصل  صنعتي  فعاليت هاي  تومان  ميليارد  هزار   2 و 

مي شود.
بودن  توجيه پذیر  نشانه  را  درآمد  ميزان  این  توحيدي 
گفت:  و  دانست  رفسنجان  در  اقتصادي  ویژه  منطقه 
قطب هاي  از  یکي  عنوان  به  سرچشمه  مس  مجموعه 
صنعتي كشور و دارا بودن دانش فني بسيار باال منطقه 
استان  بهره مندي  براي  را  رفسنجان  اقتصادي  ویژه 

توجيه مي كند.
وي با بيان این كه بخش عمده اي از درآمد رفسنجان 

از فعاليت كشاورزي به دست مي آید، خاطرنشان كرد: 
با توجه به كم آبي ها و شرایط اقليمي كه به وجود آمده، 

الزاماً باید كار صنعتي جدي گرفته شود.
اظهار  رفسنجان  اقتصادي  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
داشت: در راه اندازي مناطق ویژه، نگاه به جذب سرمایه 

و سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذار خارجي است.
زیاد  سرمایه  صنعتي  كشورهاي  در  افزود:  توحيدي 
است، اما سود ناشي از كار توليد به دليل اشباع بازار 
كار پایين آمده، اما در كشورهاي در حال توسعه سود 

حاصل از سرمایه گذاري باال است.
با بيان این كه حوزه كاري مناطق ویژه بسته به  وي 
امتيازهاي محلي تعریف مي شود، بيان داشت: مطالعات 
رفسنجان  اقتصادي  ویژه  منطقه  هدف گذاري  و  اوليه 
به عنوان مکاني كه در آن صنایع جنبي مس، فوالد، 
دارند،  محوریت  كشاورزي  تبدیلي  و  معدني  صنایع 

گفت:  رفسنجان  اقتصادي  ويژه  منطقه  مديرعامل 
درآمد ساالنه منطقه اقتصادي رفسنجان را حدود 3 
هزار ميليارد تومان پيش بينی می کنيم که يک هزار 
ميليارد تومان از اين درآمد از فعاليت هاي کشاورزي 
صنعتي  فعاليت هاي  از  آن  تومان  ميليارد  هزار   2 و 

حاصل مي شود.
سيدحميدرضا توحيدي با تشریح فعاليت هاي منطقه 
برنامه  طبق  داشت:  اظهار  رفسنجان  اقتصادي  ویژه 
اقتصادي  ویژه  منطقه  براي  شده  انجام  مطالعاتي 
 20 در  زمين  هکتار   700 نخست  فاز  در  رفسنجان 

كيلومتري رفسنجان تعيين شده است.
فاز دوم در 200  این كه در حال حاضر  بيان  با  وي 
این  داشت:  بيان  مي كند،  فعاليت  به  شروع  هکتار 
استقرار  براي  اقتصادي  بخش  پنج  شامل  منطقه 
واحدهاي توليدي، انبارداري و بارانداز، حوزه امدادي، 

توحيدی پيش بينی كرد:
3 هزار میلیارد تومان درآمد ساالنه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
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صورت گرفته است.
اقتصادي   ویژه  مناطق  امتيازات  به  اشاره  با  توحيدي 
تصریح كرد: این مناطق جزو خاک گمركي جمهوري 
اسالمي ایران حساب نمي شوند و براي ترانزیت كاال از 
این منطقه و جابه جایي ميان مناطق اقتصادي نياز به 

هيچ گونه تشریفات گمركي نيست.
وي خاطرنشان كرد: این مناطق شامل قوانين متروكه 
شدن نمي شوند، بنابراین اگر كارخانه یا نيروگاهي براي 
باشد،  از خارج كشور  توليد  ورود خط  به  نياز  احداث 
بدون پرداخت هرگونه حق گمركي مي تواند، این كار را 

در منطقه ویژه انجام دهد.
توحيدي گفت: همچنين مناطق ویژه از عوارض معاف 
پایين  را  سرمایه گذاري  ریسك  امر  این  و  هستند 
مي آورد،  یکي از عواملي كه سرمایه گذار را دچار تردید 
و  حساب  یك  با  ابتدا  در  فرد  كه  است  این  مي كند، 
قانون  یك  وضع  با  اما  مي شود،   كار  وارد  اوليه  كتاب 

جدید با مشکل مواجه مي شود.
در  ناپایدار  قوانين  حقيقت  در  داشت:  اظهار  وي 
سرمایه گذاري مناطق ویژه اقتصادي اثر ندارد و عوارض 

حذف مي شود.
ویژه  مالياتي مناطق  قوانين  بيان داشت: در  توحيدي 
تابع منطقه مادر هستند و اگر آن محدوده جزو مناطق 
محروم یا نيمه محروم باشد، شرایط مالياتي شامل حال 

مناطق ویژه مي شود.
گفت:  رفسنجان  اقتصادي  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
آیين نامه كار مناطق ویژه اقتصادي مختص به خود آنها 
است و تابع قانون كار نيستند، صدور مجوزها به عهده 
مدیریت منطقه گذاشته شده كه از لحاظ فعاليت هاي 

اقتصادي بسيار مهم است.
ویژه  منطقه  در  شده  توليد  كاالي  افزود:  توحيدي 
باشد،  خارجي  آن  اوليه  مواد  از  بخشي  كه  اقتصادي 
توليد  افزوده دارد و كاالي  ارزش   یکسري مزایا مانند 

شده به ميزان ارزش  افزوده، معاف از ماليات است.
مجموعه  از  كه  حمایتي  وجود  با  كرد:  تصریح  وي 
هر  مي تواند  كه  آسيب هایي  از  یکي  اما  مي شود، 
مجموعه اقتصادي را هدف قرار دهد، این است كه كار 
خارج  مدیریت  و  نيمه دولتي  دولتي،  حوزه  بر  متوقف 

از آن باشد.
توحيدي گفت: با توجه به این كه برآوردهاي اقتصادي 
رفسنجان  اقتصادي  ویژه  منطقه  مي دهد،  نشان 
مجموعه  كار  بخش خصوصي  ورود  است،  توجيه پذیر 

را بيمه مي كند.
وي بيان داشت: برنامه ریزي هایي صورت گرفته تا در 

به بخش  به سرعت  و  را شروع  كار  مقياس كوچك تر 
خصوصي واگذار كنيم.

توحيدي فاصله ميان راهنماي توسعه صنعتي منطقه 
و سرمایه گذار را یکي از مشکالت دیگر بخش صنعت 
نمي داند  سرمایه گذار  گاهي  داشت:  بيان  و  دانست 
را  وي  نمي تواند  مدیریت  و  دهد  انجام  را  چه كاري 
منظور  به  رفسنجان  منطقه  این رو  از  كند،  راهنمایي 
بسته هاي  تهيه  براي  برنامه ریزي هایي  بهينه،  استفاده 
مسایل  تمام  تا  كرده  فراهم  و حمایتي  سرمایه گذاري 

موجود را در اختيار سرمایه گذار قرار دهد.
گفت:  رفسنجان  اقتصادي  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
همچنين شركت سرمایه گذاري مناطق آزاد و ویژه در 
مركز راه اندازي شده و چند كار ویژه را انجام مي دهد.

فعاليت هاي  مهم ترین  از  یکي  كرد:  خاطرنشان  وي 
این شركت این است كه بعضي از ریسك هایي كه در 
سرمایه گذاري ایران وجود دارد، متقبل شده و به صفر 

مي رساند.
توحيدي با اشاره به این كه در حال حاضر 39 منطقه 
ویژه اقتصادي در كشور فعاليت دارد، بيان داشت: 56 
دنبال  به  و  مي شود  راه اندازي  به زودي  دیگر  منطقه 
در  محدود  صورت  به  كه  هستند  مزایایي  از  استفاده 
ایجاد شده و هر استاني مدیریت بهتري داشته  مركز 
باشد، بهتر مي تواند از این امر استفاده كند و اعتبارات 

بهتري داشته باشد.
وي با اشاره به این كه فعاليت استان كرمان بيشتر در 
اتفاقات  و  ارقام  و  اعداد  افزود:  بخش كشاورزي است، 
اقليمي نشان مي دهد، در آینده با بحران بزرگي مواجه 

هستيم و باید به صنعت توجه ویژه اي شود.
توحيدي تصریح كرد: توقع ما این است كه با توجه به 
این كه در مركز براي مناطق ویژه اعتبار و ردیف خاص 
باز شده و در كرمان سه منطقه ویژه اقتصادي داریم، 
سال هاي  در  شود،  تشکيل  استاندار  با حضور  ستادي 
كنيم،  جذب  بودجه  و  آماده سازي  باید  كه  ابتدایي 

حضور مسئوالن بسيار مهم و اثرگذار است.
وي بيان كرد: شركت ملي صنایع مس ایران باید وارد 
در  آنها  از  مشخصي  آمادگي  اعالم  تاكنون  اما  شود، 
مورد ورود به حوزه ها و ميزان سرمایه گذاري آنها اعالم 

نشده است.
توحيدي گفت: حساسيت جامعه باید نسبت به صنعتي 
در  كه  صنعتي  ظرفيت  شود،  برده  باال  استان  شدن 
كرمان وجود دارد، موقعيت استان را بسيار چشمگير 

كرده است.
تصریح  رفسنجان  اقتصادي  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
كرد: استان كرمان مستحق دیده شدن است و آینده 
اقتصادي منطقه ویژه اقتصادي رفسنجان بسيار مثبت 

است.
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سرمایه گذاری

1. بهای اشتراک )12 شماره(
لطفاً نوع اشتراک خود را با عالمت  مشخص كنيد.

پست سفارشیپست عادیمنطقه

160/000 ریال 130/000 ریال ایران

1/000/000 ریال اروپا و خاورميانه

1/200/000 ریال آمریکا، كانادا و خاور دور

تعداد نسخه درخواستی: 

2. مشخصات مشترک

نام و نام خانوادگی:

شغل:                                                         سمت:

نام شركت/مؤسسه:

ميزان تحصيالت:                                           رشته تحصيلی:

نشانی:

شهر:                                   كشور:                                             كد پستی:

تلفن تماس:

نمابر:

پست الکترونيکی:

تاریخ شروع اشتراک:

3. جزئيات پرداخت
برای اشتراک یکساله ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی مبلغ حق اشتراک را به حساب شماره 0102034127000 
سپهر نزد بانك صادرات شعبه تهران ویال )قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات( واریز نمایيد. ارسال مبلغ 

حق اشتراک به صورت چك و از طریق پست مالی امکان پذیر است.
به پيوست چك/فيش بانکی به شماره ..........................................................  مورخ .......................................................... به مبلغ ..........................................................

ریال بابت اشتراک ارسال می شود.                                                       
   امضاء

4. نحوه ارسال
اصل فيش بانکی را به همراه این فرم به نشانی زیر ارسال فرمایيد:

تهران، خيابان ستارخان، جنب پل شيخ فضل اله، شماره 471، 
كد پستي: 1454734694

جهت تسریع در اشتراک می توانيد فرم و فيش را به نمابر 44204803 ارسال نمایيد.

مشترک در هر زمان می تواند اشتراک خود را قطع نماید. در این صورت باقيمانده وجهی كه بابت اشتراک پرداخت 
شده به مشترک بازگردانده می شود.

ماهنامه اقتصادی 
با رويكرد مناطق ويژه اقتصادی و 

مناطق آزاد

فرم اشتراک

نشاني ماهنامه: 
تهران، خيابان ستارخان، جنب پل شيخ فضل اله، 

شماره 471، كد پستي: 1454734694
تلفن: 43-5 70 20 44 )021(
دورنگار: 03 48 20 44 )021(

info@kdo.ir :پست الکترونيك
www.kdo.ir :سایت

مناطق ویژه


