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 در سايه هدايت و الزام سازمان جهاني تجارت، اقتصاد و بازار کشورهاي مختلف به سرعت در 
حال پيوستن به جرگه اقتصاد باز، تجارت آزاد و بازار جهاني است. 

با توجه به این كه در اكثر كشورهاي دنيا بخش 
توسط  اقتصادي  فعاليت هاي  از  مالحظه اي  قابل 
و  مي شود  انجام  متوسط  و  كوچك  شركت هاي 
را  خود  خاص  مشکالت  و  مسایل  شركت ها  این 
مي كنند،  پيدا  جهاني  رقابت  عرصه  به  ورود  در 
دولت ها با تدایبر مختلفي همواره به فکر حمایت 
منطقي از این شركت ها برمي آیند تا رقابت پذیري 
در  رقابت  توان  كه  ببرند  باال  به گونه اي  را  آنها 

بازارهاي رقابتي دنيا را به دست آورند.
سازمان  سوی  به  حركت  با  همگام  ما  كشور  در 
جهانی تجارت، گاهی تند و شتاب زده و گاهی كند 
به عنوان  یارانه ها  قانون هدفمندسازي  و منفعل، 
یك تصميم بسيار مهم در عرصه اقتصاد كشور به 
قانون به طور  این  مورد اجرا گذارده شد. اجرای 
یعني  كشور،  اقتصاد  اصلي  نهاد  سه  بر  طبيعي 
است  تأثيرگذار  دولت  و  خانواده  )بنگاه(،  صنعت 

كه رویکرد ما در این نوشتار صنعت می باشد.
هر كارگاه صنعتي با به كارگيری نهاده هاي توليد 
)سرمایه، نيروي كار، مواد اوليه و انواع حامل هاي 
موجود،  تکنولوژي  با  آنها  تركيب  و  انرژي( 

راهکارهای صنعت برای مقابله 
با پیامدهای هدفمندسازی 

یارانه ها

سردبير
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این است كه شرایط برای سرمایه گذاری، ارتقای 
تکنولوژی و رقابت در بازارهای جهانی مهيا باشد. 
و  سرمایه  با  انرژی  كردن  جانشين  برای  صنایع 
خرید ماشين های باصرفه تر نياز به سرمایه گذاری 
مالی  منابع  وجود  با  تنها  سرمایه گذاری  و  دارند 
نقش  كه  است  اینجا  در  است.  انجام  قابل  كافی 
دولت در ارائه راهکارهای مناسب به بخش صنعت 
یارانه ها  هدفمندسازی  پيامدهای  با  مقابله  برای 

مشخص می شود.
و  تحریك  تشویق،  ارتباط  این  در  دولت  نقش 
مي باشد  سرمایه  جمله  از  منابع  بازدهي  افزایش 
كه از طریق هدایت و به خصوص تخصيص منابع 
و  بنگاه ها  و  فعاليت ها  پربازده ترین  به  اختيار،  در 
فرآیندهایي صورت می پذیرد كه حركت  تسهيل 
نفع  به  روبه تحليل  صنایع  از  خصوصاً  را  سرمایه 
مزیت  از  برخوردار  صنایع  و  صنعتي  بازسازي 

رقابتي هدایت كند. 
خود  مالی،  منابع  ایجاد  كه  می دانيم  همچنين 
سرمایه گذاری  بهبود  و  است  سود  نرخ  از  تابعی 
اصالحی  سياست های  به  وابسته  مدت،  بلند  در 
دولت در مورد نرخ سود و نرخ ارز است. در غير 
سوی  به  صنعتی  كارگاه های  گرچه  صورت،  این 
سرمایه گذاری بيشتر روی سرمایه های با انرژی بری 
پایين جهت گيری كرده اند، ولی در عمل به علت 
محدودیت بازار مالی، قادر به سرمایه گذاری بيشتر 

نخواهند بود.
خروجی  برای  تقاضا  افزایش  در  مؤثر  عامل  یك 
بازارهای  در  داخلی  كاالهای  عرضه  صنعت، 
واردات  افزایش  با  ارز،  نرخ  تثبيت  خارجی است. 
و كاهش صادرات، تقاضا برای كاالهای داخلی را 
كاهش می دهد و ركود صنعت را تشدید می كند. 
قابل  بخش  درآمد  داخلی،  تقاضای  كاهش  با 
از  از كارگاه های صنعتی كاهش می یابد؛  توجهی 
انرژی،  حامل های  قيمت  افزایش  با  دیگر،  سوی 
هزینه صنایع افزایش یافته است. در نتيجه، سود 
صنایع )درآمد منهای هزینه( كاهش می یابد. لذا 
افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع در بازار جهانی 
ضرورت بيشتری پيدا می كند. اما در صورتی كه 
نرخ ارز، متعادل نشود، رقابت پذیری صنایع داخلی 
نتيجه،  در  نمی باید.  بهبود  بين المللی  رقبای  با 
صورتی  در  تنها  انرژی،  حامل های  قيمت  اصالح 
در بلند مدت به بهبود وضع صنایع منجر می شود 
زمينه  و  باشد  مناسب تر  ارز  نرخ  و  نرخ سود  كه 
و جذب  تکنولوژی های جدید  به  دسترسی  برای 

سرمایه های خارجی مهيا شود.

محصوالت خود را توليد مي كند. 
ارزش نهاده های توليد مشخص كننده قيمت تمام 
شده محصول و ميزان بازدهی سرمایه گذاری های 
)بلند مدت و كوتاه مدت( در بنگاه اقتصادی است. 
قيمت  یارانه ها  كردن  هدفمند  قانون  اجرای  با 
برخی از این نهاده ها به طور مستقيم )مانند مواد 
اوليه، سوخت، آب و برق و ...( و غيرمستقيم )مانند 

كاالها و داده های واسطه ای( تغيير كرده است.
انرژی در توليد انواع خدمات و كاال به عنوان یك 
نهاده بسيار مهم مطرح است و لذا تغيير قيمت آن 
موجب تغيير در قيمت محصول نهایی می شود. از 
آنجا كه اقتصاد مجموعه به هم پيوسته ای از بازارها 
است و اصالحات اقتصادی باید با توجه به تعادل 
بازارها صورت بگيرد، در كنار اصالح  این  توأمان 
اصالح  از  ناشی  و خدمات  كاالها  بازار  در  قيمت  
قيمت حامل های انرژی، اصالحات در بازار سرمایه 

و بازار كار نيز ضروری به نظر می رسد.  
و  كوچك  بنگاه های  برای  انرژی  قيمت  تغيير 
متوسط پيامدهای مختلفی دربرخواهد داشت كه 
برخی از آنها عبارتند از: تغيير فرآیندهای جاری 
توليد به ویژه منابع انرژی بر، تغيير تركيب محصول 
در بخش عرضه و قيمت محصول در بخش تقاضا، 
تحوالت نظام های مدیریتی و حسابداری صنعتی، 
انرژی بر  كاربر،  فرآیندهای  بين  مزیت  جابه جایی 
نسبی  مزیت های  تغيير  فن آوری،  بر  مبتنی  یا  و 
در برخی از محصوالت نهایی، جابه جایی تركيب 
كاالهای سرمایه ای،  انواع  بين  در محصول  توليد 
سمت  به  هدایت  و  نهایی  و  واسطه ای  اوليه، 
كاالهای نهایی با ارزش افزوده باالتر و تغيير تقاضا 

برای نيروی كار.
در این عرصه بنگاه های اقتصادی باید برای ادامه 
كنند.  نرم  پنجه  و  فراوانی دست  با مشکالت  بقا 
این بنگاه ها و شركت ها با اتخاذ تدابيری می توانند 
و  برطرف سازند  را خود  این مشکالت  از  بخشی 
راهکار بخشی دیگر از مشکالت در اقتصاد كالن و 

در دست دولت است.
برای  متفاوت  زمانی  بازه  این كه سه  به  توجه  با 
می توان  انرژی  قيمت  تغيير  با  بنگاه ها  مواجهه 
متصور بود، عملکرد این بنگاه ها را نيز به همين 

سه بازه زمانی تقسيم می نمایيم:
صنعتی  بنگاه های  و  كارگاه ها  مدت،  كوتاه  در 
فرصت جانشين كردن نهاده های توليد را ندارند، 
تعطيل   با  استراتژی  یك  به عنوان  می توانند  اما 
كردن برخی از ماشين های فرسوده، مصرف انرژی 
خود را كاهش دهند. در نتيجه تقاضای آنها برای 

نيروی كار نيز كاهش می یابد.
حامل های  قيمت  افزایش  با  مدت،  ميان  در 
تقاضای  و  كاهش  انرژی  تقاضای  باید  انرژی 
جانشين  تاحدودی  سرمایه  یابد.  افزایش  سرمایه 
انرژی و ماشين های باصرفه جانشين ماشين های 
فرسوده  شوند. البته تحقق جهت گيری صنایع در 
بهينه سازی ساختار هزینه، مشروط بر سياست های 
و  ارز  نرخ  سود،  نرخ  مورد  در  اصالحی  جامع 
تکنولوژی های  به  دسترسی  در  مساعد  شرایط 
جدید است. از آنجا كه انرژی و نيروی كار مکمل 
ماشين ها  به كارگيری  و  انرژی  كاهش  یکدیگرند، 
تقاضای  كاهش  باعث  پيشرفته تر  تکنولوژی  و 
افزایش  با  اما از سوی دیگر،  نيروی كار می شود. 
تقاضا  سرمایه،  قيمت  افزایش  و  سرمایه  تقاضای 
برای نيروی كار افزایش می یابد. در نهایت، مشکل 
بيکاری در قالب یك بسته جامع اصالحات قابل 

بهبود است.
شوک  مقابل  در  بنگاه ها  واكنش  مدت،  بلند  در 
قيمت انرژی به تمامی صورت خواهد گرفت و هر 
بنگاه از طریق »جانشين كردن كامل نهاده ها« و 
»تغيير تکنولوژی«، خود را به طور كاماًل بهينه ای 
داد. صنایع ساختار  با شرایط جدید وفق خواهد 
با قيمت های جدید  به طور كامل  را  هزینه خود 
توليد  تکنولوژی  همچنين  داد.  خواهند  تطبيق 
شرایط  در  كه  تکنولوژی هایی  سمت  به  را  خود 
باالتری  نسبی  مزیت  یا  و  بيشتر  صرفه  جدید 
دارند، تغيير خواهند داد. تركيب صنایع نيز دچار 
تغييراتی خواهد شد. در مجموع، با اصالح قيمت 
حفظ  با  صنعت  از  بخش هایی  انرژی،  حامل های 
نوع فعاليت، در ساختار هزینه و تکنولوژی توليد 
نيز  امکان  این  می كنند.  ایجاد  تغييراتی  خود، 
شدت  كه  صنعت  از  بخش هایی  كه  دارد  وجود 
مصرف انرژی باالیی دارند، با اتخاذ استراتژی های 
و  كنند  حفظ  را  خود  سودآوری  نتوانند  متفاوت 
به دليل ناكارآمدی، مزیت رقابتی خود را از دست 
البته  جایگزین شوند.  دیگری  با صنایع  و  بدهند 
برخی از صنایع بخصوص صنایعی كه در مناطق 
فعاليت  صنعتی  شهرک های  یا  و  اقتصادی  ویژه 
دارند می توانند افزایش بهره وری و استقرار و نصب 
WHRPG را در  CHP و  از جمله  نيروگاه هایی 
دستور كار خود قرار دهند و این مزیتی است كه 
اقتصادی  بنگاه های  اجتماع  و  استقرار  نتيجه  در 
در یك منطقه محصور شده در اختيار این صنایع 

قرار می گيرد.
گرو  در  بنگاه ها  وضعيت  بهبود  دیگر،  سوی  از 
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به  مي تواند  خارجي  سرمایه گذاري  این  بر  عالوه 
اصالح نظام مدیریتي و تبادل تجربيات اقتصادي 
نوین منجر بشود. در  به كارگيري فن آوري هاي  و 
بزرگ  حجم  از  سهمي  به  دستيابي  براي  ایران 
تالش هاي  تاكنون  جهان  در  سرمایه  نقل وانتقال 
بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته 
شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه هاي 
مقاله سرمایه گذاري خارجي  است.  اندک  جهاني 
در ایران بررسي اجمالي از روند سرمایه گذاري در 

ایران در چند دهه گذشته است.
سرمایه را اقتصاددانان به جيوه تشبيه مي كنند كه 
لغزان است و با كوچك ترین تکاني جابه جا مي شود 
كوچك ترین  با  كه  مي پندارند  پرنده اي  را  آن  یا 
معركه  از  آدمي  از  زودتر  و  مي پرد  پایي  صداي 
امروزه سهم  كه  پا«  گریز  »پرنده  این  مي گریزد. 
مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي 
نقاط دنيا مهاجرت مي كند و گاه گفته مي شود كه 

سرمایه »وطن« نمي شناسد.
اقتصادي  كاالي  كلمه،  وسيع  معناي  در  سرمایه 
اقتصادي  كاالي  مولد  بالفعل  یا  بالقوه  كه  است 
نقد،  پول  از  است  عبارت  آن  انواع  و  باشد  دیگر 

 اشاره
جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حرکت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال است 

و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي به کار گرفته شود.

ابراهيم عباسي

جذب سرمایه خارجي در ایران 
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خبر مناطق

وزیر نفت خبر داد:
سرمایه گذاری 90 میلیارد دالری در 

صنایع باالدستی و پایین دستی پارس جنوبی

وزارت  برنامه ريزی  از  ميرکاظمی  سيدمسعود 
در  دالری  ميليارد   90 سرمايه گذاری  برای  نفت 
حوزه های باالدستی و پايين دستی پارس جنوبی 
خبر داد و افزود: از اين ميزان، 60 ميليارد دالر 
در  نيز  دالر  ميليارد   30 و  باالدستی  صنايع  در 

صنايع پايين دستی سرمايه گذاری می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس، 
وزیر نفت در مراسم بازدید مقام معظم رهبری از 
فازهای مختلف طرح توسعه ميدان گازی پارس 
جنوبی، با اشاره به آخرین وضعيت سرمایه گذاری 
در بخش صنایع پتروشيمی در منطقه ویژه پارس، 
یادآور شد: تاكنون 10 ميليارد دالر برای احداث 
منطقه  این  در  پتروشيمی  مختلف  طرح های 

سرمایه گذاری شده است.
طرح های  احداث  برای  داد:  ادامه  ميركاظمی 
تاكنون  دالر  ميليارد   7/5 نيز  ساخت  حال  در 
 20 كه  این  ضمن  است؛  شده  سرمایه گذاری 
و  توسعه  برای  نيز  سرمایه گذاری  دالر  ميليارد 
ساخت دیگر طرح ها در حوزه صنایع پتروشيمی 

برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمی 
گفت: ظرفيت ساالنه نصب و راه اندازی در پارس 
 6/5 ميزان  به  است؛  تن  ميليون   21/8 جنوبی، 
محصوالت  ساالنه  توليد  )ظرفيت  تن  ميليون 
پتروشيمی( نيز در حال احداث است ضمن این 
محصول  تن  ميليون   26/5 ساالنه  ظرفيت  كه 
واحدهای  كه  است  شده  تعریف  نيز  پتروشيمی 
توليد این ميزان محصول در حال طراحی است.

وزیر نفت با اشاره به اهميت و ویژگی های پارس 

پارس،  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  جنوبی 
گفت: ميدان گازی پارس جنوبی كه بين ایران و 
قطر مشترک است حدود 8 درصد گاز دنيا را در 

خود جای داده است. 
احداث 29 فاز استاندارد در این منطقه برنامه ریزی 
بهره برداری  به  فاز   10 تاكنون  كه  است  شده 
توسعه  پنجم  برنامه  پایان  تا  نيز  مابقی  و  رسيده 

به بهره برداری می رسد.
پارس  ميدان  گاز  اكنون  هم  افزود:  ميركاظمی 
شيرین سازی  پاالیشگاهی  فاز  هشت  در  جنوبی 
ميليون   210 تا   200 بين  روزانه  كه  می شود 
مترمکعب شيرین سازی شده و بخشی از آن برای 
تزریق به ميادین نفتی، بخشی به مصارف داخلی 

و بخش دیگر نيز جهت صادرات ارسال می شود.
وزیر نفت در باره اجرایی شدن كار احداث فازهای 
یادآور شد: در خردادماه  پارس جنوبی  باقيمانده 
شركت های  شد؛  اجرایی  مهم  این  گذشته  سال 
ایرانی متعهد شده اند كه در كوتاه ترین زمان در 
طول 35 ماه كار احداث این فازها را انجام دهند.

تمام  كه  این  به  توجه  با  گفت:  ميركاظمی 
را  از ميدان گازی پارس جنوبی  اطالعات مخزن 
در اختيار داریم؛ از این رو به راحتی می توان به 
روش مهندسی معکوس دوره زمانی اجرای هر فاز 
كه  آنچه  داد؛  كاهش  ماه   35 به  را  پاالیشگاهی 
جنوبی  پارس  در  پروژه ها  شدن  طوالنی  موجب 
كه  بود  نقدینگی  جریان  استمرار  عدم  می شد 
و  انرژی  صندوق های  راه اندازی  با  خوشبختانه 
ابزارهای مالی دیگر مانند سپرده گذاری در بانك ها 
و فروش سهام، گردش نقدینگی روند بهتری یافته 

است.
خارجی  شركت های  از  بسياری  شد:  یادآور  وی 
می كردند،  فعاليت  جنوبی  پارس  در  پيشتر  كه 
به  فازها  اجرای  هم اكنون  و  شده اند  ید  خلع 
است؛  شده  سپرده  ایرانی  توانمند  شركت های 
شركت های ایرانی با تمام توان علمی و عملياتی 
خود مشغول كار هستند و با اطمينان می گویيم 
جنوبی  پارس  فازهای  كامل  اجرای  از  پس  كه 
توسط شركت های ایرانی، ایران اسالمی در زمينه 
و  تکنولوژی  صاحب  پيشرفته  تجهيزات  توليد 

فن آوری های پيچيده خواهد بود.
وزیر نفت با اشاره به اهميت تزریق گاز در ميادین 
نفتی جنوب كشور، ادامه داد: خطوط انتقال گاز 
در حوزه های مختلف عملياتی در حال برنامه ریزی 
وزارت  جاری  سال  اولویت  در  مهم  این  و  است 
نفت قرار گرفته است؛ با احداث خطوط انتقال گاز 
می توان دیگر اهداف مهم صنعت نفت و گاز كشور 

را نيز محقق نمود.
ميركاظمی گفت: با فعال سازی بخش های مختلف 
و توسعه صنایع ميان دستی و پایين دستی، می توان 
بيش از دو ميليون فرصت شغلی در پارس جنوبی 

فراهم كرد.
این كه شورای سياستگذاری منطقه  بيان  با  وی 
كه  است  شده  ابالغ  و  تشکيل  پارس  ویژه 
كرد،  خواهد  پيگيری  را  اصولی  برنامه ریزی های 
برنامه ریزی های  همچنين  شورا  این  داد:  ادامه 
اصولی را برای موضوع های مهم پدافند غيرعامل، 
مدیریت بحران، سالمت نيروی انسانی و بهداشت 

و محيط زیست اجرایی خواهد كرد.
وزیر نفت در پایان سخنان خود حضور مقام معظم 
رهبری در جمع مدیران و كاركنان صنعت نفت 
مستقر در منطقه ویژه پارس را برای صنعت نفت 
روز هشتم  كرد:  تصریح  و  خواند  پرافتخار  كشور 
برای  پرنشاطی  و  مبارک  آغاز   90 فروردین 
صنعت نفت كشور خواهد بود؛ صميمانه از حضور 
حضرت عالی قدردانی و تشکر می كنيم و به طور 
قطع با این روز تاریخی، سال پرنشاط و مباركی 

خواهيم داشت.
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حق  ابزار،  آنها،  قطعات  و  ماشين آالت  كارخانه، 
اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. این موارد 
را مي توان به سرمایه خارجي نيز تسري داد. قانون 
انواع  خارجي  سرمایه گذاري  از  حمایت  و  جلب 

سرمایه خارجي را چنين برشمرده است )1(:
الف( ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ایران 

وارد شده است.
ب( ماشين آالت و لوازم و ابزار كار، قطعات یدكي 

ماشين و مواد اوليه.
هوایي  و  دریایي  زميني،  حمل ونقل  وسایل  ج( 
مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمایه 

وارد شده است.
د( حق اختراع مشروط بر این كه مربوط و توأم با 
عمل توليدي باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود 

سرمایه خارجي شده است.
هـ( حقوق ارزي متخصصان.

و( تمام و یا قسمتي از سود ویژه حاصله در ایران 
كه به سرمایه اصلي اضافه شده و...

دارایي  تحصيل  به  خارجي  سرمایه گذاري 
خارجي  كشورهاي  افراد  و  مؤسسات  شركت ها، 
صورت  دو  به  سرمایه گذاري  این  مي شود.  تعبير 
مستقيم  سرمایه گذاري  است:  تحصيل  قابل 
یا  و  مستقيماً  خارجي  سرمایه گذار  یا  كشور  كه 
به  مبادرت  داخلي  سرمایه گذاران  مشاركت  با 
سرمایه گذاري مي كند و سرمایه گذاري غيرمستقيم 
قرضه  اوراق  و  سهام  خرید  طریق  از  معموالً  كه 
صورت  خارجي  سرمایه گذاران  توسط  بورس  در 
به  مي توان  را  مستقيم  سرمایه گذاري  مي گيرد. 
پایدار  منافع  كسب  براي  كه  ضابطه  این  كمك 
بنگاه صورت مي گيرد  از قدرت الزم در مدیریت 
اما  بازشناخت.  غيرمستقيم  سرمایه گذاري  از 
است  آن  سرمایه گذاري  نوع  این  بارز  خصوصيت 
انتقال  بلکه  نيست  سرمایه گذاري  یك  صرفاً  كه 
به  مربوط  مهارت هاي  و  تجربيات  تکنولوژي، 
مدیریت و بازاریابي و حضور در بازارهاي جهاني 
ممکن  كه  باشد  داشته  همراه  به  مي تواند  نيز  را 
است مزیت آن براي كشور پذیراي سرمایه گذاري 

مهم تر از ورود سرمایه صرف باشد. )2( 
غيرقرضي  روش  سرمایه گذاري،  روش  نوع  این 
تأمين منابع مالي نيز ناميده مي شود كه به نسبت 
روش قرضي )یوزانس، فاینانس و...(، بسيار مقرون 
بسياري  غيرقرضي  روش  در  است.  صرفه تر  به 
پوشيده  سرمایه گذار  خود  توسط  ریسك ها  از 
و  كنند  مالي  تأمين  باید  خودشان  مي شود، 
سرمایه گذار ریسك انجام درست و صحيح پروژه 

اطالعات  فن آوري  زمينه  در  پروژه   9 اجراي  با 
اقتصادي  ويژه  منطقه  سازمان   ،89 سال  در 
پتروشيمي گامي بلند به سمت دولت الكترونيك 

برداشت.
ویژه  منطقه  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به   
و  برنامه ریزي  ریيس  پتروشيمي،  اقتصادي 
عملکرد  اعالم  با  سازمان  این  مدیریت  اطالعات 
این سازمان در خصوص تحقق دولت الکترونيك 
در سال 89، اظهار كرد: اميدواریم بتوانيم در سال 
زیرساخت هاي  از  بهره گيري  با  اقتصادي  جهاد 
اقتصادي  ویژه  منطقه  در  شده  آماده  الکترونيك 
پتروشيمي، ضمن بهره گيري از امکانات الکترونيك 
براي بهره وري بيشتر، صرفه جویي قابل توجهي را 

نيز در زمينه اقتصادي انجام دهيم.
حبيب انصاري افزود: در سال گذشته در راستاي 
مضاعف  كار  و  مضاعف  همت  شعار  تحقق 
فعاليت هاي فراواني در حوزه فن آوري در سازمان 

منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي انجام شد.
وي پياده سازي اتوماسيون اداري را گامي اساسي 
سازمان  ریالي  و  زماني  هزینه هاي  كاهش  جهت 
اینگونه  پياده سازي  گفت:  و  دانست  ویژه  منطقه 
جهت  اقدام  ضروري ترین  پایه اي،  سيستم هاي 
فن آوري  و  دیجيتال  عرصه  به  سازمان ها  ورود 
به   89 سال  در  حركت  این  كه  است  اطالعات 
منطقه  سازمان  در  موفقيت  با  قدم  اولين  عنوان 

ویژه برداشته شد.
اتوماسيون  پياده سازي  از  داد: پس  ادامه  انصاري 
را  مطالعاتي  سازمان   IT كارشناسان  اداري، 
بتوانند  تا  دادند  انجام  معتبر  نرم افزارهاي  روي 
فعاليت هاي واحدهاي مختلف را مکانيزه كنند و 
در قالب پورتال سازماني گام هاي بعدي را جهت 

خبر مناطق

اجراي 9 پروژه IT در 
سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي

تحقق دولت الکترونيك بردارند كه در نتيجه این 
سيستم هاي  شدیم  موفق  گذشته  سال  مطالعات 
امور  غياب،  و  حضور  نقل،  و  حمل  رستوران، 
مسافرت، سيستم كنترل دارایي هاي سازمان، امور 
پایه وب كاماًل  بر  نيز  امور گمركي را  مشتركين، 

الکترونيك نمایيم.
سامانه  اجرایي  عمليات  آغاز  از  همچنين  وي 
خبر  پتروشيمي  اقتصادي  ویژه  منطقه  كاریابي 
كاربردي ترین  گذشته  سال  در  كرد:  ابراز  و  داد 
سيستمي كه وارد مرحله اجرایي الکترونيك خود 
ویژه است  كار منطقه  اداره  كاریابي  شد سيستم 
كه نقش مهمي در ارائه خدمات بهتر به متقاضيان 

كار این منطقه ایفا مي كند.
وي افزود: این سيستم هم اكنون مراحل آزمایشي 
خود را طي مي كند و اميدواریم تا پایان 3 ماهه 

اول سال راه اندازي شود.
سازمان  مدیریت  اطالعات  و  برنامه ریزي  ریيس 
از  كار  درخواست هاي  دریافت  ویژه  منطقه 
نيروي كار  نيازمندي  اشتغال، دریافت  متقاضيان 
دو  این  بين  ارتباط  ایجاد  و  شركت ها  طرف  از 
از  امور اشتغال منطقه را  گروه جهت تسهيل در 
ویژگي هاي این سامانه دانست و اظهار كرد: این 
بهتر  سامانه نقش مهمي در شفاف سازي هر چه 
مسئله اشتغال و صرفه جویي در زمان و هزینه ایفا 

خواهد نمود.
سایت  طریق  از  راه اندازي  از  پس  سامانه  این 
پيگيري هاي  و  ثبت نام  براي   www.petzone.ir

آتي كارجویان در دسترسي ایشان خواهد بود.
آماده سازي البراتوار زبان با بهره گيري از نرم افزارها 
و سخت افزارهاي كافي جهت برآورده ساختن نياز 
آموزشي سازمان انجام و جهت بهره برداري تحویل 

واحد آموزش شد.
انصاري همچنين از تجهيز البراتوار زبان سازمان 
در سال گذشته خبر داد و افزود: این البراتوار كه 
با اعتبار بالغ بر 900 ميليون ریال آماده سازي و 
تجهيز شده است كه پس از بازدید و الگوبرداري از 
چندین البراتوار مجهز ویژه آموزش زبان اجرا شد 
شمار  به  زبان  البراتوارهاي  مجهزترین  از  یکي  و 

مي رود.
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را تا پایان مي پذیرد. ضمن این كه این روش بار 
افزایش نمي دهد و دانش  را  تعهدات مالي دولت 
از  استفاده  خارجي،  بازارهاي  به  دسترسي  فني، 
افزایش  و  بهبود در مدیریت  دنيا،  تکنولوژي روز 

بهره وري نيروي كار را نيز به همراه دارد.
مشاركت  روش  سه  به  سرمایه گذاري  نوع  این 
و  راه اندازي  و ساخت،   )Bot( متقابل  بيع  مدني، 

انتقال صورت مي گيرد.

تاريخچه سرمايه گذاري خارجي
از اواخر سده نوزدهم ميالدي سرمایه گذاري خارجي 
است.  كرده  ایفا  جهاني  اقتصاد  در  مهمي  نقش 
اعتباردهنده  ملت  مهم ترین  بریتانيا  زمان  آن  در 
از  نيمي  در سال 1914  مي رفت.  به شمار  جهان 
سرمایه بين المللي به آن كشور تعلق داشت. )3( 
در  خارجي  خصوصي  سرمایه هاي  حركت  مسير 
دو مقطع قبل از جنگ جهاني اول از كشورهاي 
اروپایي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن 
زمان یعني آمریکا، كانادا، آرژانتين و استراليا بود. 
در واقع یکي از عوامل مهم توسعه اقتصادي این 
بود.  اروپا  از  خصوصي  سرمایه  جریان  كشورها، 
سرمایه گذاري  ركود  موجب  اول  جهاني  جنگ 
مستقيم خارجي شد اما بعد از دو جنگ جهاني 
خارجي  مستقيم  سرمایه گذاري  افزایش  شاهد 
 1960 دهه  در  سرمایه گذاري  نوع  این  هستيم. 
به  بارزتري  شکل  توسعه  حال  در  كشورهاي  در 
اقتصادي  توسعه  در  مهمي  نقش  و  گرفت  خود 

كشورهاي جنوب شرقي آسيا بازي كرد.
دریافت كننده  بزرگ ترین  آسيا   1980 دهه  در 

سرمایه گذاري مستقيم خارجي در فاصله 1982 
تا 1990 بود. به نحوي كه طي این سال ها حدود 
كه  كرد  جذب  را  سرمایه  دالر  ميليارد   89/61
نمایانگر بيش از نيمي از اینگونه سرمایه گذاري هاي 
خارجي در كشورهاي در حال توسعه بوده است. 

)4(

سرمايه گذاري خارجي در ايران
سرمایه گذاري خارجي در ایران نيز از اواخر سده 
در  سرمایه گذاري  است.  گردیده  آغاز  نوزدهم 
صنعت نفت ایران و بهره برداري از شيالت شمال 
در جستجوي منابع طبيعي از اولين اقدامات در 

این زمينه بوده است. )5(
تا   1258( ميالدي   1992 تا   1881 سال  از 
از  قرارداد  و  امتياز   27 تعداد  ش(  هـ   1331
یا دولت روسيه  اتباع روس  با  ایران  جانب دولت 
متنوع  بسيار  قراردادها  این  موضوع  شد.  منعقد 
بود. بهره برداري از خطوط تلگراف، ماهيگيري در 
در  روسيه  استقراضي  بانك  تأسيس  دریاي خزر، 
ایران، انحصار حمل ونقل و بيمه، استقراض ایران 
احداث  و  رشت  به  انزلي  نفت  انتقال  روسيه،  از 
راه آهن جلفاـ  تبریز را شامل مي شد. مجموع ورود 
سرمایه از روسيه به ایران در طول این دوره سي 
شده  برآورد  روبل  ميليون   163/75 حدود  ساله 
و قروض  امالک و مستغالت  اگر خرید  است كه 
مبلغ كسر شود، مي توان  این  از  روسيه  به  ایران 
گفت مبلغ سرمایه گذاري مستقيم روسيه در ایران 
بالغ بر 56/99 ميليون روبل بوده است كه از این 
برآورد سرمایه  به  مبلغ 20 ميليون روبل مربوط 
كشتيراني و تجارتخانه هاي خارجي، 11/8 ميليون 
استقراضي  بانك  به سرمایه سهامي  مربوط  روبل 
ماهيگيري  به  مربوط  روبل  ميليون   10 و  روس 
ليانازوف بوده است. بقيه سرمایه وارد شده مربوط 
سهام  قراچه داغ،  معادن  انزلي،  بندر  شركت  به 
راه آهن بلژیکي در مالکيت روس ها و بهره برداري 
از جنگل هاي شمال توسط یك شركت یوناني با 

سرمایه روسي بوده است. )6(
با  تا سال 1913 ميالدي )مقارن  از سال 1862 
قرارداد   217 حدود  ش(   . هـ   1292 تا   1241
یا  انگلستان  دولت  و  ایران  دولت  ميان  اقتصادي 
قراردادها  این  موضوع  گردید.  منعقد  آن  اتباع 
مربوط به احداث و بهره برداري از خطوط تلگراف، 
تأسيس بانك و حق انتشار اسکناس، بهره برداري 
انحصار  جاده،  بهره برداري  و  احداث  معادن،  از 
از  ایران  استقراض  ایران،  نفت  از  بهره برداري 

بریتانيا، احداث راه آهن محمره )خرمشهر( ـ خرم 
در  دریایي  فانوس هاي  احداث  و  بروجرد  ـ  آباد 
از  تخميني  برآورد  دوره  این  در  بود.  خليج فارس 
مجموع ورود سرمایه به كشور توسط دولت و اتباع 
بریتانيا در حدود 9/68 ميليون ليره بوده است كه 
اگر قرضه ها و پيش پرداخت ها را از آن كسر كنيم 

به رقم 8/11 ميليون ليره خواهيم رسيد. )7(
قرارداد  دوره  این  قراردادهاي  مهم ترین  جمله  از 
رویتر )25 ژوئيه 1872( و دارسي )28 مه 1901( 
نفت  شركت  تشکيل  موجبات  نهایت  در  كه  بود 

ایران و انگليس را فراهم كرد.
به دنبال سركوب نهضت ملي و كودتاي 28 مرداد 
32 قرارداد كنسرسيوم نفتي ميان دولت ایران و 

منعقد  نفتي  چندمليتي  شركت هاي  نمایندگان 
گردید. در این قرارداد، 40درصد سهام كنسرسيوم 
به شركت هاي آمریکایي 40درصد به شركت هاي 
انگليسي  به شركت مشترک  انگليسي، 10درصد 
واگذار  فرانسوي  به شركت هاي  بقيه  و  هلندي  ـ 

گردید. )8(
در دوره 57-1332 به دنبال تحکيم دیکتاتوري 
و ایجاد ثبات سياسي الزم سرمایهگذاري خارجي 
صحنه  وارد  نيز  آمریکا  كشور  و  یافت  افزایش 
گردید. با گذشت زمان سرمایههاي خارجي تحت 
 )1334( خارجي  حمایت  و  جلب  قانون  پوشش 
افزایش یافت و در دوره رونق نفتي )1352-57( 
بيشتر سرمایه گذاري ها مربوط  به حداكثر رسيد. 
به ماشين آالت صنعتي و سایر ابزار و ماشين آالت 
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مورد سرمایه گذاري  از 150  مثال  عنوان  به  بود. 
به  مورد   57  ،56 تا   1350 سال هاي  فاصله  در 
ماشين آالت صنعتي ابزار كار و ماشين آالت برقي 

اختصاص داشت. )9(
انتقال  بر  خارجي  سرمایه گذاري  اثر  زمينه  در 
تا   1345 سال هاي  طي  گفت  باید  تکنولوژي 
خارجي  سرمایه گذاري  موارد  28درصد   ،1356
در  است،  بوده  همراه  فني  دانش  انتقال  با 
در  بود،  شده  اعطا  امتياز  موارد حق  26/9درصد 
14/9درصد موارد سرمایه گذاري خارجي به قصد 
ساختن تأسيسات انجام شده بود. در 13/8درصد 
در  بودند،  داده  انحصاري  نمایندگي  ایرانيان  به 
رفع  با  همراه  سرمایه گذاري  موارد  9/7درصد 
از  در 6/7درصد  فقط  و  بود  ایران  فني  مشکالت 
باید به  موارد سرمایه گذاري، كادر فني تخصصي 

كشور داده مي شد.
بعد از پيروزي انقالب، فرار سرمایه داران به خارج 
از كشور، خارج كردن مقادیر قابل توجهي سرمایه 
از كشور، بدهي صاحبان صنایع به سيستم بانکي، 
متشنج  مناسبات  صادرات،  و  واردات  در  اختالل 
صنعتي،  محيط هاي  در  كارگران  و  كارفرمایان 
بحران صنعتي را با همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي 
و سياسي آن در پيش روي دولت وقت قرار داده 
ملي  جز  چاره اي  دولت  شرایطي  چنين  در  بود. 
كردن صنایع و بانك ها نداشت. بنابراین با تدوین 

دولتي  و  ایران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون 
محدودیت  اقتصادي،  فعاليت های  اكثر  كردن 
ایجاد  خارجي  سرمایه  جلب  جهت  عمده اي 

گردید. )10(
با نگاهي به برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي 
امر  این  متوجه  كشور  سياسي  و  فرهنگي  و 
از  ذكري  برنامه  از  جایي  هيچ  در  كه  مي شویم 
سرمایه گذاري خارجي به ميان نيامده است و تنها 
ارقامي به صورت اعتبارات مالي و بيع متقابل كه 
سرمایه گذاري  نه  بازرگاني،  فعاليت هاي  زمره  در 
خارجي منظور شده بود كه امکان جذب آنها نيز 

فراهم نگردید.
برنامه دوم توسعه در نيمه دوم  با تصویب قانون 
1372 و پذیرش سرمایه گذاري هاي خارجي ) بند 
هـ از تبصره 22 قانون( و تصویب قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي جمهوري اسالمي 
ایران، پس از یك دوره توقف طوالني پانزده ساله، 
توجه  مورد  خارجي  سرمایه هاي  جذب  دیگر  بار 
قانون گذار قرار گرفت ولي در عمل شاهد عملکرد 
در  در جذب سرمایه گذاري هاي خارجي  ضعيفي 
كشور بودیم كه علت عمده آن را مي توان شرایط 
ارزي،  نظام  نوسانات  سياسي،  و  اقتصادي  خاص 
تفاسير مختلف و متضاد در خصوص اصول 44 و 
81 قانون اساسي و قوانين مربوط به سرمایه گذاري 

خارجي ها... برشمرد.

از ابتداي سال 1372 تا نيمه اول آبان ماه 1377، 
65 طرح با حجم سرمایه گذاري بالغ بر 2 ميليارد 
ميان  این  در  رسيد.  تصویب  به  كشور  در  دالر 
ميليارد   1/6 سرمایه گذاري  با  اروپایي  كشورهاي 
سهم  باالترین  دالر  ميليارد   401/5 آسيا  و  دالر 
انگليس،  كشورهاي  دادند.  اختصاص  خود  به  را 
سرمایه گذاران  بزرگ ترین  ایتاليا  و  آلمان  سوئد، 

خارجي اروپایي در ایران بودند. )11(
از لحاظ تركيب سرمایه گذاري طي همين سال ها، 
بخش صنایع شيميایي با 60درصد معادل 1/31 
صنایع  و  داشته  قرار  اول  رتبه  در  دالر  ميليارد 
به  فلزي  صنایع  و  هتل  ساختمان،  خودروسازي، 

ترتيب در مکان هاي بعدي قرار دارند.
)بند ب  توسعه عمراني  برنامه سوم  در  روند  این 
ماده 85( نيز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ 
یا تضمين تسهيالت مالي خارجي اجازه داده شد. 
با روي كار آمدن دولت سيدمحمد  در این دوره 
خاتمي و اتخاذ سياست تنش زدایي شاهد كاهش 
بودیم  ایران  در  سرمایه گذاري  از  حاصل  ریسك 
اما در نهایت باز هم نتوانستيم موفقيت هاي قابل 
خارجي  سرمایه گذاري هاي  امر  در  را  توجهي 
كسب  خارجي  مستقيم  سرمایه گذاري  ویژه  به 
متوسط   RCR.J مؤسسه  كه  حالي  در  نمایيم. 
جذب سرمایه گذاري خارجي كشورهایي با ویژگي 
ایران را 5/4 ميليارد دالر مي داند و مؤسسه پول 
اروپایي این رقم را 5/7 ميليارد دالر برآورد كرده 
به جذب  موفق  سال ها حتي  این  در  ایران  است 
یك پنجم آن نيز نشد. )12( تنها در سال 1382، 

685 ميليون دالر سرمایه خارجي جذب شد.

علل عدم موفقيت ايران در 
جذب سرمايه هاي خارجي

ایران  علت عدم جذب سرمایه گذاري خارجي در 
برخي  كرد.  بررسي  مي توان  متعدد  زوایاي  از  را 
دیگر  برخي  و  اقتصادي  موانع  بر  كارشناسان  از 
بر موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي تأكيد دارند. 
به طور خالصه  را  این موانع  در مجموع مي توان 

برشمرد.
موانع اقتصادي: مانند گسترش بيش از حد بخش 
ناكارآمد،  ارزي، سياست تجاري  نوسانات  دولتي، 
نبود ثبات اقتصادي، عدم زیرساختارهاي فيزیکي، 
ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقي و ترویجي و 
خدمات پس از سرمایه گذاري، عدم مهارت كافي 

نيروي انساني و...
و  مقررات  و  قوانين  وجود  حقوقي:  موانع 
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سرمایه گذاري  با  مرتبط  روشن  خط مشي هاي 
خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي، تجاري 
سرمایه گذاري  تسهيل كننده  اشکال  جمله  از  و... 
داراي  ما  كشور  ولي  هستند  ایران  در  خارجي 
قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدودیت هاي 
جدي را در راه جذب سرمایه گذاري خارجي ایجاد 
قانون  از  اصولي  قوانين  این  از جمله  كرده است. 
جلب  قانون   ،)139  ،81  ،77  ،46 )اصل  اساسي 
از سرمایه گذاري خارجي مصوب سال  و حمایت 
سرمایه گذاري  با  مرتبط  قوانين  سایر  و   1334

خارجي را می توان نام برد.
به  نسبت  منفي  ذهنيت  داشتن  فرهنگي:  موانع 
سرمایه گذاران خارجي و سرمایه خارجي، ارتباط 
و تعامل ضعيف بين ایرانيان و اتباع خارجي، عدم 

وجود مدارس دوزبانه در ایران و...
اراده  سياسي  مانع  مهم ترین  سياسي:  موانع 
اسالمي  جمهوري  دولت  عليه  آمریکا  خصمانه 
است و پس از آن نيز عدم اجماع داخلي بر سر 
جذب و چگونگي جذب سرمایه خارجي می باشد. 
این عامل اخير، خود عدم اراده ملي براي این امر 
و  انسجام  عدم  باعث  و  است  داشته  همراه  به  را 
اجرایي  مختلف  دستگاه هاي  بين  الزم  هماهنگي 
شده است. عوامل دیگري مانند عدم ثبات سياسي، 

مشکالت امنيتي، تفسيرهاي گوناگون از استقالل 
سياسي، اختالف نظر بين جریانات سياسي راجع 
به حضور سرمایه گذاران خارجي و... را نيز در این 

رابطه مي توان ذكر كرد.
دوران  كه  گفتمان  این  شدن  حاكم  فوق،  موانع 
توسعه اقتصادي در چارچوب مرزهاي بسته ملي 
فوق العاده  پتانسيل  و  مي شود  سپري  تدریج  به 
خارجي  سرمایه گذاري  جذب  براي  ایران 
در  اخير  سال  چند  در  دولتمردان  تا  شد  باعث 
مهمي  گامهاي  خارجي  سرمایهگذاري  جذب 
جذب  قانون  )تصویب  قوانين  اصالح  بردارند. 
سرمایهگذاري هاي خارجي(، اجماع نظر پيرامون 
مالياتي،  قوانين  اصالح  خارجي،  سرمایه گذاري 
اصالح در تعرفه تك نرخي شدن ارز و اصالحات 

اقتصادي و... از جمله این اقدامات بوده است. 

منابع
سرمایه گذاري  حمایت  و  تشویق  قانون   -1

خارجي.
ایران پرست،  مهري  و  مرادي  بهنام   -2
آن راهکارهاي  و  )موانع  خارجي  سرمایه گذاري 

.)webmaster@refah weekly.com
در  خارجي  سرمایه گذاري  زنوز،  هادي  بهروز   -3

ایران، تهران، فرزان، 1379، ص 55.
4- همان، ص 29.

5- مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران، 
كاوش، 1358، ص 112.

6- هادي زنوز، پيشين، ص 32.
تا  مسالمت آميز  نفوذ  از  ایران  لتين،  ویلهم   -7
معين،  تهران،  ميراحمدي،  ترجمه  سلطه،  تحت 

1368، ص 56.
روابط  تاریخ  مهدوي،  هوشنگ  عبدالرضا   -8
ص   ،1375 البرز،   ،1320-57 سال  در  خارجي 

.250
9- فریده رحماني، جلب سرمایه گذاري مستقيم 
خارجي، اطالعات سياسي ـ اقتصادي، فروردین و 

اردیبهشت 1379، ص 32.
10- هوشنگ اميراحمدي، سرمایه گذاري خارجي 
عليرضا  ترجمه  توسعه،  حال  در  كشورهاي  در 
فروردین  اقتصادي،  و  سياسي  اطالعات  طيب، 

1357، ص 89.
سرمایه گذاري  اقتصادي،  بررسي هاي  دفتر   -11
خارجي در ایران؛ نگاهي به پشت سر، مجلس و 

پژوهش، مهر و آبان 1378، ص 234.
با  روزنامه شرق، ش 76، 82/9/8 مصاحبه   -12

دكتر خزاعي معاون وزیر دارایي.
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اجرای  در خصوص  زمزمه های جدی  كه  طرحی 
آن از دو سال پيش مطرح شد، زمانی كه بهمنی 
در اولين واكنش ها به تبعات اجرای آن در مهرماه 
ایجاد  ملی  پول  از  صفر  سه  »حذف  گفت:   88
می دهد،  كاهش  نيز  را  هزینه ها  و  نمی كند  تورم 
كوتاه  در  نيز  تورم  بر  آن  روانی  اثرات  همچنين 

مدت خواهد بود.«
وی سه ماه بعد هم گفت: »این كه سه یا چهار 
منوط  شود،  ایران حذف  پول  واحد  رقم  از  صفر 
به اجرای طرح تحول اقتصادی و مشخص شدن 

قيمت های واقعی است.«
بهمنی یك ماه بعد هم اظهار داشت: »حذف سه 
از  پس  و  نمی دانيم  الزم  فعاًل  را  ملی  پول  صفر 
در  آن  آثار  و مشاهده  یارانه ها  اجرای هدفمندی 

این مورد تصميم گيری می شود.«
بر این اساس با وجود تالش بسيار زیاد ریيس كل 
برای  رسمی  اظهارنظر  سه  این  در  مركزی  بانك 
پنهان كردن علل اجرا و تبعات اجرای طرح حذف 
صفرهای پول ملی، دو نکته خودنمایی می كند كه 
تورم  رشد  بر  این طرح  اجرای  مدت  كوتاه  تأثير 

 مطابق تازه ترين اظهارنظر محمود بهمنی، رييس کل بانك مرکزی، طرح حذف چهار صفر از پول 
ملی با تائيد اين نهاد طی 6 ماه آينده برای اجرا به دولت ارائه خواهد شد. 

چه کسانی از حذف چهار صفر 
زیان می بینند؟

)www.khabaronline.ir( تحليل: خبر آنالين
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قطعی است و لزوم اجرای آن در افزایش قيمت ها 
پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ریشه 

دارد.
چنان كه وی در دی ماه گذشته در خصوص طرح 
حذف سه صفر از پول ملی گفت: »حذف سه صفر 
به  تحول  كارگروه طرح  جلسه  در  پولی  واحد  از 
تصویب رسيده است و در این خصوص به نتيجه 
نهایی رسيدیم، اما فعاًل تا كاهش بيشتر تورم این 

طرح را متوقف كرده ایم.«
اما حال سه ماه پس از انتشار این خبر، ریيس كل 
بانك مركزی از ضرورت اجرای طرح حذف 4 صفر 
به جای سه صفر از پول ملی سخن می گوید. این 
بدان معناست كه پيش بينی بانك مركزی از آینده 
اقتصاد ایران، حاكی از شتاب گيری نرخ تورم فراتر 
اجرای  تبعات  در خصوص  پيشين  برآوردهای  از 

قانون هدفمندسازی یارانه هاست.
برای اثبات این فرضيه كافی است، چند گزاره را 
بازخوانی كنيم. پس از سخنان بهمنی در دی ماه 
گذشته كه از كاهش بيشتر نرخ تورم سخن گفت، 
نرخ تورم در قالب یك روند صعودی در اسفندماه 
از  یافت. گذشته  افزایش  تا 19.9 درصد  گذشته 
كه  صفرهایی  تعداد  بر  صفر  یك  كه  زمانی  این 
معناست  بدان  می شود،  اضافه  شوند،  حذف  باید 
تعبير  به  یا  قيمت ها  افزایش  از  پيش بينی ها  كه 
افزون تر  برابر   10 قيمت ها،  واقعی شدن  بهمنی، 
شده است و اال اجرای طرح حذف 3 صفر كفایت 

می كرد.
البته تنها یك اميدواری وجود دارد و آن این كه 
افزایش صفرهای در آستانه حذف پول ملی قدری 
با انگيزه های سياسی هم تالقی كرده باشد و این 
گمان در ميان برخی دولتمردان پيش آمده باشد 
یك  برابری  ارزش  صفر،   4 صورت حذف  در  كه 
ریال ایران با یك دالر آمریکا تقریباً یکسان خواهد 

شد.
اما این سؤال مطرح است كه از این منظر، در عمل 
با حذف چهار صفر از پول ملی چه اتفاق هایی رخ 

خواهد داد:
1- هر 10 هزار ریال فعلی معادل یك ریال خواهد 
شد. در این صورت اگر واحد خردتر از ریال برای 
اقتصاد ایران طراحی نشود، تمامی اجناسی كه در 
حال حاضر كمتر از یك هزار تومان قيمت دارند، 
حداقل تا هزارتومان رشد قيمت خواهند داشت. 
این بدان معناست كه اقالمی همچون نان، بنزین، 
فروخته  هزارتومان  از یك  بيش  به   ... و  گازوئيل 
خواهند شد كه خود این اتفاق منشاء رشد بيشتر 

خبر مناطق

اقتصادي  ویژه  مناطق  و  بندري  امور  معاون 
بندر  رتبه  ارتقای  از  دریانوردي  و  بنادر  سازمان 
شهيد رجایي در ميان 100 بندر كانتينري برتر 

جهان در سال 2010 ميالدي خبر داد. 
»محسن صادقي فر« با اعالم این خبر گفت: طبق 
 Containerisation معتبر  نشریه  آمار  آخرین 
International كه در ماه مارس 2011 منتشر 
 2010 سال  در  رجایي  شهيد  بندر  است  شده 
و  چهل  جایگاه  در  توانست  صعود  پله  شش  با 

چهارمين بندر كانتينري جهان قرار بگيرد. 
اقتصادي  ویژه  مناطق  و  بندري  امور  معاون 
سازمان بنادر و دریانوردي به رشد 17.5 درصدي 
سال  در  رجایي  شهيد  بندر  كانتينري  عمليات 
گذشته ميالدي اشاره كرد و افزود: در سال 2010 
مجموع عمليات كانتينري بندر شهيد رجایي به 

2 ميليون و TEU 600 كانتينر بالغ شد. 
بندر  جایگاه  صعود  روند  به  اشاره  با  صادقي فر 

برتر  كانتينري  بندر   100 بين  در  رجایي  شهيد 
جهان در سنوات گذشته افزود: بندر شهيد رجایي 
در سال 2009 پنجاهمين بندر، در سال 2008 
شصتمين، در سال 2007 شصت و هفتمين، در 
2006 شصت و نهمين، در 2005 هفتادمين و در 
برتر كانتينري  بندر  سال 2004 هفتاد و دومين 

جهان بوده است. 
وي رشد عملکرد و توسعه فعاليت هاي كانتينري 
بندر شهيد رجایي را عامل مهمي در ارتقای رتبه 
این بندر در بين 100 بندر كانتينري برتر جهان 

عنوان كرد. 
عضو هيئت عامل سازمان بنادر و دریانوردي بنادر 
اول تا سوم جهان را بر اساس اعالم نشریه مذكور 
بنادر شانگهاي، سنگاپور و هنگ كنگ عنوان كرد 
و گفت: دبي كه در سال 2009 در جایگاه نهمين 
سال  در  داشت  قرار  جهان  كانتينري  برتر  بندر 

2010 با دو پله نزول در رتبه یازدهم قرار گرفت.

بندر شهید رجایي چهل و چهارمین بندر برتر جهان

نرخ تورم خواهد شد.
معادل  تومان  هزار  یك  هر  كه  شرایطی  در   -2
یك ریال شود و واحد خردی همانند شاهی برای 
قبل  دهم  یك  نقد  پول  ارزش  نشود،  تعریف  آن 
بر كاهش  تورم  تأثير رشد  از  فارغ  می شود. حال 
قدرت خرید پول، كسانی كه پول نقد در اختيار 
دارند و یا سپرده های بانکی كالن دارند، با كاهش 

ارزش پول مواجه خواهند شد.

هم  مركزی  بانك  كل  ریيس  كه  همانطور   -3
این طرح  اجرای  روانی  تورم  تأكيد كرده،  پيشتر 
هم در كوتاه مدت اجتناب ناپذیر است. تورمی كه 
ناشی از این تصور عمومی است كه یك ریالی های 
جدید دیگر ارزش یك هزار تومانی های سابق را 

ندارد و كم ارزش تر است.
4- تحت تأثير تورم روانی، قيمت گذاری كاالها به 
خصوص كاالهای سرمایه ای همچون مسکن، طال 
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و سکه بيش از واحد پول جدید، قرارداد می شود. 
چرا كه به عنوان مثال برای مردم درک این كه 
بهای آپارتمانشان از 200 ميليون تومان فعلی به 
20 هزار تومان كاهش یابد، قابل پذیرش نخواهد 
برای  قيمت ها  گونه بخش ها، رشد  این  در  و  بود 
كاهش زیان ذهنی مالکان شتاب بيشتری خواهد 

گرفت.
5- كاهش صفرهای پول ملی، موجب نرخ برابری 
یك به یك ميان دالر و ریال نمی شود. چرا كه با 
توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران به سرعت نرخ 
برابری جدیدی شکل خواهد گرفت كه با برآورد 
به مجموعه  توجه  با  ایران  ریال  قدرت خرید هر 
محاسبه  آن  اقتصاد  كالن  شرایط  و  شاخص ها 
خواهد شد. گذشته از این احتمال دارد كه فرصت 
اقتصادی  فعاالن  از  اجرای خواسته  برای  مناسب 
برای  باید  و  ارزان است  زیادی  كه معتقدند دالر 
حمایت از توليد ملی، گران تر شود، مهيا شود. چرا 
معادل  دالر  هر  برابری  نرخ  عمومی  پذیرش  كه 
3 ریال آسان تر می شود، دولت نيز عایدی ریالی 
خواهد  نفتی  دالرهای  فروش  ازای  در  بيشتری 
هزار   3 معنای  به  نرخ  این  كه  حالی  در  داشت. 
در  اما  است.  فعلی  شرایط  در  دالر  شدن  تومان 
حال حاضر این اتفاق نه تنها موضع سياسی ایران 
نرخ  می كند،  تضعيف  قدری  را  آمریکا  برابر  در 
برابری دارایی های عمومی را در بازارهای جهانی 
به شدت كاهش می دهد كه خود زمينه ساز رشد 
كاالهای  واردات  همچنين  شد.  خواهد  قيمت ها 
مصرفی و حتی مواد اوليه و كاالهای سرمایه ای را 
گران تر خواهد كرد كه این امر موجب رشد قيمت 

توليدات داخلی هم می شود.
6- افزایش نرخ برابری دالر و ریال در پی حذف 
چهار صفر پول ملی كه به آن اشاره شد، یك تأثير 
دیگر دارد و آن این كه دارایی های غيرنقدی مردم 
قدری هم به این دليل و برای حفظ ارزش برابری 

آنها با قبل، رشد خواهد كرد.

خبر مناطق

شمارش معکوس براي پهلوگیري کشتي ها در 
دومین اسکله مایعات پتروشیمي ماهشهر

 )Gang way( به عرشه كشتي توسط گنگ وي
و سهولت در انجام نقل و انتقال تجهيزات توسط 
متعلقات آن انجام مي شود. همچنين حوض تاور 
قابل  تجهيز  یك  حقيقت  در   )Hose Tower(
انعطاف است كه امکان اتصال 15 خط و بازوي 
همزمان را به كشتي جهت كاهش زمان بارگيري 

فراهم مي نماید. 
وي تشریح كرد: پس از آماده سازي اوليه و آغاز 
بهره برداري از بازوهاي بارگيري عمليات تکميلي 
اسکله و نصب برخي تجهيزات از جمله گنگ وي 

)Gang way( و حوض تاور انجام خواهد شد.
مایعات  صدور   2 شماره  اسکله  پروژه  مسئول 
در  پتروشيمي  اقتصادي  ویژه  منطقه  سازمان 
بازو   5 این  از  صدور  قابل  محصوالت  خصوص 
شماره  اسکله  آمدن  سرویس  به  با  كرد:  اعالم 
متانول  اروند،  پتروشيمي   EDC و  كاستيك   ،2
فن آوران، و Heavy end پتروشيمي بوعلي سينا 
از طریق 4 بازوي بارگيري این اسکله به كشتي ها 
همچنين  و  صادر  كشور  از  خارج  به  و  منتقل 
قابليت ورود خوراک بوتن-1 نيز از بازوي پنجم 
اسمي  ظرفيت  وي  مي شود.  فراهم  منطقه  به 
در  تن  ميليون   2 بر  بالغ  را  اسکله  این  صادرات 
سال عنوان كرد و افزود: این اسکله با اعتبار ریالي 
13 ميليارد و 500 ميليون ریال و اعتبار ارزي 9 
ميليون و 500 هزار یورو در بخش خرید و اجراي 

پروژه به آغاز بهره برداري نزدیك مي شود.

با نصب 5 بازوي بارگيري در دومين اسكله صدور 
محصوالت مايع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، 
شمارش معكوس براي پهلوگيري کشتي ها در اين 

اسكله آغاز شد.
ویژه  منطقه  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اقتصادي پتروشيمي، مسئول پروژه اسکله شماره 
خبر  این  اعالم  با  سازمان  این  مایعات  صدور   2
 Loading( بارگيري  بازوهاي  نصب  با  افزود: 
Arm( این اسکله، پيشرفت فيزیکي كل پروژه به 
90 درصد رسيده است و با انجام مراحل نهایي به 
منطقه  محصوالت  صادركننده  كشتي هاي  زودي 
در  پهلوگيري  به  قادر  پتروشيمي  اقتصادي  ویژه 

این اسکله خواهند بود.
دوم  اسکله  گفت:  ادامه  در  بااوش دار  عبدالرضا 
انجام  و  بازوها  این  نصب  از  پس  مایعات  صدور 
مراحلي چون اتصال با سيستم هاي كنترل، نصب 
سيستم هيدروليك و اتصال به خطوط لوله خوراک 
و محصول مي توانند جهت صدور محصوالت مایع 
اقتصادي  ویژه  منطقه  در  مستقر  شركت هاي 

پتروشيمي مورد بهره برداري قرار گيرند.
بر  عالوه  اسکله،  این  در  كرد:  خاطرنشان  وي 
بار  اولين  براي  بارگيري،  بازوهاي  از  بهره گيري 
در كشور جهت ایمني، سهولت و افزایش سرعت 
 Hose( نقل و انتقال مواد، از سيستم حوض تاور

Tower( استفاده مي شود.
بااوش دار تصریح كرد: تردد ایمن و آسان پرسنل 
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درباره  پژوهش ها  مركز  كارشناسي  اظهارنظر 
منتشر  اقتصادي  ویژه  منطقه   14 ایجاد  الیحه 

شد.

مقدمه
توسعه  راهکارهاي  از  یکي  ویژه  مناطق  تأسيس 
و  برون نگر  استراتژي هاي  از  استفاده  با  كشورها 
بهره گيري از فرصت هاي موجود در نظام اقتصاد 
جهاني است. این مناطق داراي مقررات اقتصادي 

متفاوتي با دیگر نقاط سرزمين اصلي هستند.

موضوع اليحه
دولت با ارائه الیحه اي در قالب یك ماده واحده 
از مجلس اجازه خواسته است كه در 14 منطقه 
یزد  الوان(،  و  )پارسيان  هرمزگان  استان هاي 
)فوالد اردكان و صدوق(، مركزي )كاوه، زرندیه(، 
رضوي  خراسان  )بجنورد(،  شمالي  خراسان 
)بروجرد(، گيالن )الهيجان(،  لرستان  )سبزوار(، 
فارس )جهرم(، كرمانشاه )قصرشيرین( و اصفهان 

)شهرضا( منطقه ویژه اقتصادي ایجاد نماید.

پيشينه قانوني
شده  حراست  ویژه  مناطق  به  اشاره  از  بعد 
همچنين  و  اول  برنامه  قانون   »20« تبصره  در 
برنامه  قانون   »25« تبصره  »د«  بند   »1« جزء 

اظهارنظر مرکز پژوهش ها درباره الیحه ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادي
با عنوان مناطق  دوم، مناطق متعددي در كشور 
ویژه تأسيس شد كه مي توان به 16 منطقه ویژه 
ارگ  بوشهر،  بندر  سرخس،  سيرجان،  اقتصادي 
شهيد  بوشهر،  سلفچگان،  پتروشيمي،  جدید، 
اميرآباد،  پارس،  انرژي  فارس،  خليج   رجایي، 
و  فارس  خليج  كشتي سازي  یزد،  پيام،  شيراز، 

لرستان اشاره كرد.
تشکيل  قانون   )1( ماده   »2« تبصره  به  توجه  با 
اسالمي  جمهوري  اقتصادي  ویژه  مناطق  اداره  و 
ایران كه در تاریخ 1384/9/5 به تصویب مجمع 
ایجاد  است،  رسيده  نظام  مصلحت  تشخيص 
مجلس  تصویب  با  جدید  اقتصادي  ویژه  مناطق 

شوراي اسالمي انجام مي شود. 
 ،1387/7/7 تاریخ هاي  در  دولت  دليل  همين  به 
1387/11/6 و 1388/3/27 با ارائه 3 الیحه تقاضا 
دیگر  منطقه   )26 )مجموعاً   3 و   15  ،8 در  كرد 
تصویب  صورت  در  شود.  تأسيس  ویژه  منطقه 
شوراي  نظر  بررسي  )درحال  فوق  لوایح  نهایي 
نگهبان و بررسي در صحــن علنـــي مجلـــس( 
تعـــداد منـــاطـــق ویـــژه بــه 42 منطـــقه 

خواهـــد رسيـــد. 

بررسي موضوع
به  ویژه  مناطق  تعداد  الیحه  این  تصویب  با   .1
بيش از 56 منطقه مي رسد )16 منطقه فعال، 26 
منطقه مصوب مجلس و 14 منطقه در الیحه( ولي 
ایجاد  از روند توسعه و مشکالت مناطق  تحليلي 

شده قبلي مورد كندوكاو قرار نگرفته است.
2. در ایجاد مناطق جدید توجه به استعداد و توان 
منطقه اي ازجمله زیرساخت هاي اساسي مورد نياز 

ضروري است.
به  است  الزم  امتيازات  این گونه  گسترش  در   .3
استراتژي صنعتي و توليدي كشور توجه شود، زیرا 
ایران برخالف برخي از مناطق همجوار )دوبي( كه 
آرمان هاي  با  دارند، كشوري  بازرگاني  تنها جنبه 

توليدي و صنعتي محسوب مي شود.
تأسيس  در خصوص  تصميم گيري  است  بهتر   .4
وضع  آسيب شناسي  از  پس  جدید  ویژه  مناطق 
تعيين  و  پيش  رو  چالش هاي  رفع  و  موجود 
در خصوص  مجلس  و  دولت  راهبرد  و  استراتژي 
معاونت  و  پذیرد  صورت  مناطق  این  توسعه 

برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و 
حوزه مشاورت ریاست جمهوري در مناطق آزاد و 
برنامه ریزي  و  آمایش سرزمين  ویژه مکلف شوند 

منطقه اي مناطق ویژه را انجام و ارائه دهند.

پيشنهاد
1. با توجه به رسيدن تعداد این مناطق به حدود 
به  لوایح  این  تصویب  در  است  الزم  منطقه   60
استراتژي  و  كشور  سرزمين  آمایش  دورنماي 
كيفي  كّمي  و  توسعه  خصوص  در  اقتصاد  كالن 
آسيب شناسي  تاكنون،  آنها  كاركرد  مناطق،  این 
كاهش  و  رو  پيش  چالش هاي  و  مشکالت 
ایجاد  زیرا  شود.  توجه  دولت  مالياتي  درآمدهاي 
مناطق ویژه جدید با شرایط فعلي و عدم توجه به 
موارد ذكر شده تنها به اضافه شدن فهرست این 
مناطق منجر خواهد شد بدون آن كه برنامه ریزي 
سرزمين  آمایش  توسعه،  نحوه  جهت  در  خاصي 
قباًل  كه  مناطقي  مشکالت  رفع  و  جدید  مناطق 

ایجاد شده است صورت گرفته باشد.
فهرست وار  تصویب  از  الیحه  بررسي  در   .2
اثبات  از  بعد  پرهيز و هر منطقه  مناطق مختلف 
مورد  منطقه اي  توان  و  استعداد  از  برخورداري 

تصویب قرار گيرد.
3. با توجه به ابهامات حقوقي و كارشناسي مطابق 
از  اقتصادي  كميسيون   1389/8/4 مورخ  مصوبه 
مطابق  تا  شود  پرهيز  پيوست  نقشه هاي  تصویب 
با  آن  الزامات  رعایت  حقوقي  مسئوليت  قانون، 
تسهيل  نيز  محدوده  تغيير  امکان  و  باشد  دولت 

شود.
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نرخ  و  صادرات  از  ناشی  ارزی  درآمدهای  كمبود 
به زیان صادركنندگان  اغلب  ناعادالنه مبادله كه 
كاالها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه 
جمعيت و مصرف به نسبت باال از عواملی است كه 
منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های 
محدود  شدت  به  را  كشورها  گونه  این  در  مولد 

می سازد.
توسعه  به  دستيابی  و  عقب ماندگی  جبران 
از  بهره جویی  برای  نيازمند سرمایه گذاری  پایدار، 
اقتصادی  بالقوه  توانایی های  و  نسبی  مزیت های 
با  نيز  سرمایه  شدن،  جهانی  فرآیند  در  است. 
سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمایه گذاران 
برای  امن  مکانی  و  بيشتر  سود  كسب  دنبال  به 
سرمایه گذاری  اشباع  با  هستند.  سرمایه گذاری 
بازده  نرخ  صنعتی،  پيشرفته  كشورهای  در 
سرمایه گذاری در این كشورها رو به نزول می رود 
از  بهره جویی  صدد  در  همواره  سرمایه گذاران  و 

 چكيده
اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ايجاد اشتغال و دستيابی به رشد 

و توسعه اقتصادی پايدار با مشكل کمبود منابع سرمايه گذاری روبه رو هستند. 

جریان سرمایه گذاری خارجی در 
کشورهای توسعه نیافته

دکتر مهدی ابزری 
هادی تيموری
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سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصيفی است و ابزار جمع آوری 
نتایج  است.  كتابخانه ای  روش  به  آن  اطالعات 
استفاده  مورد  می تواند  تحقيق  این  از  حاصل 
سياست گذاران مالی و اقتصادی، تصميم گيرندگان 
مدیران  و  داخلی  سرمایه گذاران  سرمایه،  بازار 

شركت ها قرار گيرد.

مقدمه 
كمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی 
شده  مطرح  توسعه نيافتگی  عوامل  مهم ترین  از 
است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون 
انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای 
توسعه نيافتگی  دليل  متفکران  از  بسياری  كه 
بسياری از كشورها را كمبود درآمد و پس انداز و 

در نتيجه سرمایه گذاری ناكافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش توليد را تحرک ببخشد و 
با افزایش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح 
زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. فقدان 

فرصت های با بازده بيشتر هستند.
در  كشورهای  در  سرمایه گذاری  امنيت  چنانچه 
اقتصادهای در حال گذار تضمين  و  توسعه  حال 
شده و بستر قانونی الزم فراهم شود، سرمایه گذاران 
بين المللی ميل و رغبت بيشتری برای حضور در این 
گونه بازارها خواهند داشت. این امر به كشورهای 
ميزبان نيز فرصت بهره گيری از مزیت های نسبی، 
رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستيابی به دانش و 
فن آوری روز برای توليد كاالهای رقابتی در عرصه 
ورود  در  تسریع  بنابراین،  می دهد.  را  بين المللی 
سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای 
به  بين المللی  و سرمایه گذاران  ميزبان  كشورهای 

دنبال خواهد داشت.
منافع  و  خارجی  سرمایه گذاری  مقاله،  این  در 
بررسی  مورد  آن  پيرامون  بالقوه  تهدیدات  و 
برای  الزم  انگيزه های  همچنين،  می گيرد.  قرار 
سرمایه گذاری خارجی، دالیل مخالفان و طرفداران 
سرمایه گذاری  موانع  خارجی،  سرمایه گذاری 
خارجی تشریح شده و در پایان راهکارهای جذب 

سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسياری از 
كشورها در دور باطل فقر و توسعه نيافتگی شناخته 
شده است و عالوه بر آن كه بيکاری گسترده را 
توليد  عقب ماندگی سطح  موجب  دارد،  دنبال  به 
اقتصادی  فقر  به  بعد  مرحله  در  و  می شود  مالی 
می انجامد. در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، 
راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل كمبود سرمایه 
و خروج از دور باطل فقر و توسعه نيافتگی، استفاده 
كشورهای در حال توسعه از سرمایه های انباشته 
شده در كشورهای توسعه یافته عنوان شده است.

سرمایه گذاری  از  استفاده  آنچه  دیگر،  عبارت  به 
خارجی را به ویژه برای كشورهای در حال توسعه 
و  ميان پس انداز  وجود شکاف  ضروری می سازد، 
سرمایه گذاری در این كشورهاست كه از یك سو 
سوی  از  و  ملی  پس انداز  بودن  ناكافی  دليل  به 
در  مالی  بازارهای  توسعه نيافتگی  اثر  بر  دیگر، 
و  سرمایه  كمبود  عام  پدیده  مزبور،  كشور های 
گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل 

گرفته است.
قالب  دو  در  معموالً  خارجی  سرمایه گذاری 
 FPI( مالی  سبد  در  خارجی  سرمایه گذاری 
و   )= Foreign Portfolio Investment
 FDI = Foreign( سرمایه گذاری مستقيم خارجی

Direct Investment( صورت می گيرد.

انواع سرمايه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی به تحصيل دارایی شركت ها، 
مؤسسات و افرادكشورهای خارجی تعبير می شود. 
سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکيك 

است: 
سرمایه گذار  یا  كشور  كه  مستقيم  سرمایه گذاری 
با مشاركت سرمایه گذاران  یا  و  خارجی مستقيماً 
 )FDI( به سرمایه گذاری می كند  داخلی مبادرت 
و سرمایه گذاری غيرمستقيم كه معموالً از طریق 
توسط  بورس  در  قرضه  اوراق  و  سهام  خرید 

.)FPI( سرمایه گذاران خارجی صورت می گيرد
مستقيم  سرمایه گذاری  پول،  بين المللی  صندوق 
خارجی را در شركت هایی مؤثر می داند كه به نحو 
كنترل  خارجی  مؤسسات  یا  افراد  توسط  مؤثری 
می شوند. شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت 
واحدهای  و  شعبه ها  در  سرمایه گذاری  از  است 

تابعه شركت های فرامليتی.
تعيين این كه یك شركت توسط خارجيان به طور 
مؤثری كنترل می شود یا نه، كار چندان ساده ای 
نيست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در 

سرمايه گذاری های خارجی صرفًا يك سرمايه گذاری نيست، بلكه انتقال 
تكنولوژی، تجربيات و مهارت های مربوط به مديريت و بازاريابی و حضور 
در بازارهای جهانی را نيز می تواند به همراه داشته باشد که ممكن است 

اهميت آن برای کشور پذيرای سرمايه گذاری مهم تر از ورود سرمايه صرف 
باشد
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نظر گرفته می شود كه عبارتند از:
 مالکيت 50درصد یا بيشتر از سهامی كه حق 

رأی دارد توسط خارجيان.
یا بيشتر سهام توسط یك   مالکيت 25 درصد 

فرد یا بنگاه خارجی.
هيئت  در  خارجی  خاص  گروه های  حضور   

مدیره.
صورت  به  می تواند  مستقيم  سرمایه گذاری 
از  مجدد  سرمایه گذاری  جدید،  سرمایه گذاری 
شركت  یا  مادر  شركت  یك  از  وام  یا  و  درآمدها 
مستقيم  سرمایه گذاری  باشد.  آن  كنترل  تحت 
كسب  برای  كه  ضابطه  این  كمك  به  می توان  را 
بنگاه  نيز قدرت الزم در مدیریت  و  پایدار  منافع 
صورت می گيرد، از سرمایه گذاری غيرمستقيم باز 
شناخت. اما خصوصيت بارز این سرمایه گذاری ها 
آن است كه این سرمایه گذاری های خارجی صرفاً 
یك سرمایه گذاری نيست، بلکه انتقال تکنولوژی، 
و  مدیریت  به  مربوط  مهارت های  و  تجربيات 

نيز  را  جهانی  بازارهای  در  حضور  و  بازاریابی 
است  ممکن  كه  باشد  داشته  همراه  به  می تواند 
سرمایه گذاری  پذیرای  كشور  برای  آن  اهميت 

مهم تر از ورود سرمایه صرف باشد.
شركت  یا  كشور  مستقيم،  سرمایه گذاری  در 
سرمایه گذار مسئوليت امور مالی شركت توليدی 
و یا تجاری را در كشور سرمایه پذیر برعهده دارد 
شركت  وظایف  جزء  شركت  كنترل  و  اداره  و 

سرمایه گذار محسوب می شود.
تمام  )غيرمستقيم(  مالی  سبد  در  سرمایه گذاری 
یا  حقيقی  شخصيت  یك  سرمایه گذاری های 
بهادار یك  اوراق  حقوقی مقيم در یك كشور در 
بنگاه مقيم در كشور دیگر را دربرمی گيرد. هدف 
سود  حداكثر  تحصيل  سرمایه گذاری  نوع  این  از 
از طریق تخصيص بهينه سرمایه در یك پرتفوی 
بين المللی است. سرمایه گذار در جهت نيل به این 
اوراق قرضه و سهام شركت ها در  با خرید  هدف 
بلندمدت  سپرده گذاری  حتی  و  بورس  معامالت 

تخصيص  به  اقدام  كشورها،  دیگر  بانك های  در 
ریسك  ترتيب،  بدین  تا  می كند  ثروتش  بهينه 
درآمد  و  دهد  كاهش  را  ثروتش  سرمایه گذاری 
زیادتری به دست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری 
خارجی، برخالف سرمایه گذاری مستقيم خارجی، 
سرمایه گذار در اداره واحد توليدی نقش مستقيم 

نداشته و مسئوليت مالی نيز متوجه وی نيست. 

 سرمايه گذاری مشترک
شركت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه 
مورد نظر را خود رأساً تأمين كند )سرمایه گذاری 
مستقل( یا فعاليت های اقتصادی خود را در قالب 
سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری 
مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شركت های 
هستند.  خارجی  درصد   100 مالکيت  با  فرعی 
كشور  تابعيت  دارای  معموالً  فرعی  شركت های 
و  اكثریت سهام  یا  و  تمامی  ولی  ميزبان هستند 

سرمایه آنها متعلق به شركت خارجی است .
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مشترک،  نوع  از  خارجی  سرمایه گذاری  در 
آن  از  حاصله  منافع  و  سرمایه گذاری  هزینه های 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  بين  تناسب  به 
تقسيم می شود. امروزه، بيشتر كشورهای در حال 
توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی را به دليل 
اشکال  سایر  بر  است  مترتب  آن  بر  كه  منافعی 

سرمایه گذاری خارجی ترجيح می دهند.
را  مشترک  خارجی  سرمایه گذاری  عمده  مزایای 

می توان به شرح زیر برشمرد: 
 امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
نظام اقتصادی ـ اجتماعی كشور ميزبان و فراهم 
بهره مند  و  مدرن  صنعتی  توليد  زمينه  كردن 
شركت  تخصص  از  داخلی  سرمایه گذار  شدن 
و  مدرن  صنعتی  فعاليت های  در  سرمایه گذاری 

تکنولوژی جدید.
 سرمایه گذار محلی می تواند از مدیریت كارآیی 
مشترک بهره مند شود و تجربه الزم را به دست 

آورد.
حاصله  سود  از  مجدد  سرمایه گذاری  امکان   

شركت در كشور ميزبان فراهم می شود.
 مهم تر از همه این كه، سرمایه گذارخارجی در 
سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهيم است و 
تنها وقتی كه بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده 
بهره مند  آن  از  باشد،  رسيده  سودآوری  و  مثبت 

می شود.
خارجی  سرمایه گذار  توسط  برداشت   
به  شود  زیان  دچار  اگر  و  امکان پذیراست 
سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گيرد. از 
این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاری ها برای 

خبر مناطق

به گفته معاون عمرانی منطقه به دنبال تصميم 
منطقه ویژه اقتصادی سيرجان مبنی بر ساخت 
استخر سرپوشيده و انتخاب پيمانکار مربوطه پس 
از اجرای مناقصه عمومی عمليات تجهيز كارگاه و 
ماشين آالت مورد استفاده در این پروژه تفریحی 

منطقه آغاز گردید.
این پروژه در بخش توریستی ـ تفریحی منطقه 
از  اعم  همگان  استفاده  مورد  و  گردیده  واقع 
سرمایه گذاران فعال در منطقه، مدیران، پرسنل 
خواهد  قرار  سيرجانی  شهروندان  و  كارخانجات 

گرفت.

شروع عملیات 
تجهیز کارگاه پروژه تفریحی 

منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان

كشورهای در حال توسعه به مراتب كمتر از اخذ 
وام و اعتبار بوده كه در هر صورت دریافت كننده 

مسئول بازپرداخت اصل و بهره آن است.

انگيزه سرمايه گذاری خارجی
هر  اصلی  انگيزه  كه  حالی  عين  در  بی تردید 
سرمایه گذار خارجی تحصيل حداكثر سود است، 
آن  از  كه  دارد  همراه  به  دیگری  هدف های  اما 

جمله می توان موارد زیر را نام برد:
1- حصول اطمينان از قوام تأمين مواد اوليه.

2- بهره گيری از نيروی كار و احتماالً مواد معدنی 
و سایر مواد اوليه ارزان قيمت.

بيمه گری  و  بانکداری  نظير  فعاليتی  به  اقدام   -3
كه در عين سودآوری، شركت های خودی یا كشور 

موطن را حمایت كنند.
وجود  و  سرمایه گذاری  فرصت های  كمبود   -4
رقابت شدید در موطن اصلی و یا باال بودن نرخ 

ماليات ها.

موافقان:فاصلههاپرمیشود
اقتصاد  در  خارجی  سرمایه گذاری  آثار  درباره 
كشورها نظرات متفاوتی ارائه می شود. بررسی این 
نظرات متفاوت نشان می دهد كه اختالف بيشتر 
مربوط به برداشت های كاماًل متفاوتی است كه هر 

یك از كشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.
در  می تواند  خارجی  سرمایه گذاری  كه  این  در 
توليد  مانند  اقتصادی كالن  پارامترهای  از  بعضی 
ميزان  سرمایه گذاری،  حجم  داخلی،  ناخالص 
پس انداز، نرخ رشد تراز پرداخت ها، حجم بازرگانی 
خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی 
و  تأثير  این  در چگونگی  اختالف  معموالً  نيست. 
ميزان زیان های احتمالی و هزینه های متقابل آن 

است.
پر  بر  تأكيد  خارجی  سرمایه گذاری  موافقان 
را  كردن فاصله ها دارند و سرمایه گذاری خارجی 
راهی برای از ميان برداشتن تفاوت ميان مقادیر 
هدف ها  به  رسيدن  برای  الزم  مقادیر  و  موجود 
این  باور  طبق  می دانند.  ملی  توسعه  نيازهای  و 
مانند  بر كميت هایی  عده سرمایه گذاری خارجی 
پس انداز، ذخایرارزی، دریافتی های دولت، تحصيل 
در  حضور  بازار،  تأمين  فنی،  دانش  و  مهارت ها 
اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و بين المللی و .... 

اثر مثبت دارد.
سرمایه گذاری  بی تردید  ارز،  تأمين  مورد  در 
كسری  مدت  كوتاه  در  می تواند  تنها  خارجی 

و  دهد  كاهش  را  پرداخت ها  تراز  جاری  حساب 
نسبی  امکان  با  بلندمدت  سرمایه گذاری های  اگر 
و  توليد  به  می تواند  باشد،  گرفته  صورت  الزم 
صادرات كاال بيانجامد و كسری را از ميان بردارد 
و باالخره، الزم است به فاصله مربوط به مدیریت، 
تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی 

اشاره كرد.
سرمایه گذاری  حد  در  خارجی  سرمایه گذاری 
مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از 
عناصر و عوامل را به همراه دارد كه خصوصاً از نظر 
كشورهای در حال توسعه، به ویژه با شرایط امروز 
است.  برخوردار  زیادی  اهميت  از  جهانی  اقتصاد 
اینگونه تجارب در كشورهای در حال توسعه كمتر 
وجود دارد و در نتيجه، سرمایه گذار خارجی با پر 
را  بزرگی  تحول  می تواند  فاصله ها  اینگونه  كردن 
در راه توسعه اقتصاد كشور در حال توسعه ایجاد 

كند.
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برنامه های آموزشی و یادگيری از طریق انجام كار 
گرفته  كم  دست  نباید  خارجی  سرمایه گذاری  با 
حال  در  كشورهای  موضوع،  این  كنار  در  شود. 
می آموزند  سرمایه گذاری ها  این  كمك  به  توسعه 
كه چگونه با بازارها، بانك ها و منابع تأمين مالی 

خارجی باید رفتار كنند.
توليد،  تکنولوژی  خود  با  خارجی  سرمایه گذاری 
ماشين آالت و تجهيزات مدرن را به ارمغان می آورد 
كه این امر در صورت هوشياری كشور ميزبان، به 
انتقال تکنولوژی و مهارت و دانش می انجامد، به 
خصوص كه تحوالت تکنولوژیك در جهان امروز 
با چنان سرعتی پيش می رود كه بدون همکاری و 
بهره گيری از دانش كشورهای صنعتی انتقال آن 

به درون غيرممکن است.

مخالفان: سرمايه گذاری خارجی، قيمت ها را 
افزايش می دهد

نيز دالیلی  با سرمایه گذاری خارجی  در مخالفت 
خارجی  سرمایه گذاری  مخالفان  می شود.  ذكر 
تأمين  وجود  با  خارجی  سرمایه گذاری  می گویند 
و  انحصاری  حالت  ایجاد  با  بلندمدت  در  سرمایه 
ممانعت از رقابت عماًل موجب كاهش پس انداز و 
سرمایه گذاری در كشور در حال توسعه می شود؛ 

سرمایه گذاری  از  حاصل  سود  اعظم  بخش  زیرا 
خارجی به جای سرمایه گذاری مجدد از كشورخارج 
می شود. به عالوه، درآمد این سرمایه گذاری ها عاید 
كمتری  پس انداز  به  ميل  كه  می شود  گروه هایی 
دارند و سرمایه گذاری های خارجی به جای افزایش 
سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا 

موجب افزایش قيمت ها می شود.
آن  مخالفان  نظر  ارزی  وضع  بهبود  با  رابطه  در 
است كه این وضعيت موقتی است و در درازمدت 

حالت معکوس به خود می گيرد. 
دليل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو 
این  كه  معنی  این  به  است.  اقتصاد  قطبی شدن 
سرمایه گذاری ها باعث می شود تعداد محدودی از 
شاغالن در بخش های مدرن اقتصاد مشغول شوند 
و از دریافتی نسبتاً خوب نيز برخوردار شوند. در 
نتيجه اختالف ميان دریافتی آنان با سایر شاغالن 
شدت می یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع 
توليد  سمت  به  اساسی  احتياجات  از  محدود 
گروه  نياز  تنها  كه  مدرن  و  لوكس  محصوالت 
به  می شود،  منحرف  می كند،  برطرف  را  خاصی 
به  سرمایه گذاری ها  این  گرایش  كه  آن  خصوص 
سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله 

شهری و روستایی را افزایش می دهد .
را  مصرف  الگوی  خارجی  سرمایه گذاری  باالخره، 
تغيير می دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق 
ندارند. ضمن  درونی  توليد  در  ریشه  كه  می دهد 
آن كه تکنولوژی به كار رفته نيز از نوع تکنولوژی 
كشورهای  در  اشتغال  برای  و  است  سرمایه طلب 
در حال توسعه كه مشکل اصلی این كشورهاست، 

اهميتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمايه گذاری خارجی
در یك نگاه كلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از 
جهاتی قابل بررسی است كه در زیر به چندی از 

آنها اشاره می شود:

1- ساختار و عملكرد صنعتی
برخی مطالعات نشان داده اند كه سرمایه گذاری های 
فراملی  شركت های  طریق  از  مخصوصاً  خارجی 
موجب می شوند تا توليدكنندگان كارآمد جانشين 

توليدكنندگان ناكارآمد شوند.
شواهد تجربی حاكی از این است كه در كشورهایی 
كه در راه تجارت و سرمایه گذاری در آنها، موانع 
برای  اقتصادی  و محيط  نداشته  مخصوص وجود 
و  داخلی  از  )اعم  خصوصی  بخش  فعاليت های 

فراملی  شركت های  است،  بوده  مساعد  خارجی( 
آثار مثبتی بر تخصيص منابع داشته اند. از طرف 
دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد 
سرمایه و هدایت آن به سمت واحد های فعال و 
تورم  كنترل  و  توليد  افزایش  و سبب  شده  مولد 

شود.

2- رشد اشتغال و سرمايه انسانی
سرمایه گذاری های خارجی دارای اثرات متعددی 
این  و  است  انسانی  نيروی  توسعه  و  اشتغال  بر 
موضوع لزوم بررسی دقيق تر طرح های پيشنهادی 
مقررات  وضع  نيز  و  دولت  توسط  شركت ها  این 
برای استخدام كاركنان توسط شركت های فراملی 
و برنامه های آموزش كارگران را مطرح می سازد. 

مطالعات نشان می دهد كه اگر در یك كشور در 
داشته  علت ساختاری  بيکاری عمدتاً  حال رشد، 
موجود  نيز  سرمایه گذاری  منبع  هيچ  و  باشد 
نباشد، در این صورت سرمایه گذاری های خارجی 
سوی  از  شد.  خواهد  اشتغال  افزایش  موجب 
جانشين  خارجی  سرمایه گذاری  چنانچه  دیگر، 
سرمایه گذاری داخلی باشد، اثر اشتغال آن ناچيز 

و حتی منفی خواهد بود.
شواهد تجربی نشان داده اند كه شركت های فراملی 
تکنولوژی های  به  محلی  شركت های  از  بيش 
سرمایه بر گرایش دارند. از طرف دیگر، شركت های 
فراملی به واسطه پيوندهایی كه با صنایع باالدست 
یا  مثبت  اثرات  طریق  از  و  دارند  پایين دست  یا 
می گذارند،  رقيب  استخدام  ميزان  بر  كه  منفی 
می توانند به طور غيرمستقيم بر امر اشتغال تأثير 

داشته باشد.

3- افزايش نقدينگی بازارهای سرمايه محلی 
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه 
می تواند  همچنين  و  می دهد  افزایش  را  محلی 
كند. سرمایه گذاری  بازار كمك  كارآیی  بهبود  به 
به  غيرمستقيم  و  مستقيم  دو صورت  به  خارجی 
حضور  با  می كند.  كمك  بازار  نقدینگی  افزایش 
بازار  وارد  اضافی  پول  خارجی،  سرمایه گذاران 
و  معامالت  حجم  نتيجه  در  و  می شود  سرمایه 
قدرت نقدشوندگی بازار افزایش می یابد. از سوی 
سرمایه گذاران  مستمر  و  فعال  حضور  با  دیگر، 
خارجی، جذابيت بازار سرمایه بيشتر می شود و در 
نتيجه انگيزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای 
و  افزایش می یابد  بازار سرمایه  در  سرمایه گذاری 
نيز  به صورت غيرمستقيم  پدیده  این  بدین گونه، 
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به افزایش نقدینگی بازار منجر می شود. همچنين 
سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطالعات شفاف، 
نيز  بازار  كارآیی  افزایش  به  باكيفيت،  و  موقع  به 
كمك می كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به 
ارزش ذاتی خود نزدیك تر می شود و قيمت تعيين 
شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی 

اوراق بهادار است.
بهبود  خارجی،  سرمایه گذاری  منافع  دیگر  از 
تقاضا  طریق  از  آنها  است.  بازار  زیرساخت های 
قوانين  باكيفيت،  حسابداری  استانداردهای  برای 
و  شرایط  واجد  نيروهای  و  مناسب  مقررات  و 
بازار كمك  قابل اعتماد، به بهبود زیرساخت های 
و  ابزارها  تقاضای  با  همچنين  آنها  می كنند. 
بازار نيز  افزایش عمق  خدمات مالی متنوع تر، به 

كمك می كنند.

4- پيوند اقتصاد ملی با اقتصاد بين المللی
یکی از اثرات مهم شركت های فراملی بر كشورهای 
ميزبان، ایجاد پيوند و ارتباط بين این كشورها و 
اقتصاد بين المللی است. این روابط در اكثر موارد 
از طریق  و  دربردارند  مثبتی  نتایج  در مجموع  و 
سرمایه گذاری خارجی، تجارت و انتقال تکنولوژی 
فراملی  شركت های  عمليات  می شوند.  برقرار 
كاهش  و  كارآیی  افزایش  در  می تواند  همچنين 
موقعيت  این طریق  از  و  باشد  مؤثر  توليد  هزینه 

رقابتی یك كشور را در بازارهای بين المللی ارتقا 
بخشد و در نهایت به نفع مصرف كنندگان باشد.

5- موازنه پرداخت ها و تشكيل سرمايه
كه  است  آن  از  حاكی  موجود  شواهد 
سرمایه گذاری های خارجی در زمان سرمایه گذاری، 
تأثير مثبت ناچيزی بر موازنه پرداخت ها و تشکيل 
سرمایه می گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکيل 
سودهای  سود،  سهم  طریق  از  می تواند  سرمایه 
داشته  بيشتری  تأثير  سرمایه  برگشت  و  انباشته 
شركت های  كه  كنترلی  دولت ها،  نظر  از  باشد. 
در  می كنند  اعمال  خود  سرمایه های  بر  فراملی 
بسياری از موارد به این شركت ها امکان می دهد 
تأثير  كشورها  این  داخلی  سياست های  بر  كه 
بگذارند و این مطلب یکی از دالیل موافقت نکردن 
ادعا  چند  هر  سرمایه گذاری هاست .  قبيل  این  با 
كه  دارایی هایی  موارد  از  بسياری  در  كه  می شود 
شركت های فراملی وارد اقتصاد كشوری می كنند، 
منحصر به سرمایه نيست و اهميت عواملی چون 
تکنولوژی، مدیریت دستيابی به بازارها و دستيابی 
نباشد،  بيشتر  سرمایه  اهميت  از  اگر  صادرات  به 

كمتر نيست.

6- دستيابی به بازارهای صادراتی 
با وجود مشکالت حال و آینده بازارهای صادراتی، 

نياز كشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان 
به  رسيدن  وسایل  از  یکی  پابرجاست.  همچنان 
از سرمایه گذاری های خارجی  استفاده  این هدف 
تکنولوژی  می توانند  فراملی  شركت های  است. 
با كيفيت صادراتی  توليد محصوالتی  الزم جهت 
و تضمين عواملی چون تحویل به موقع و كيفيت 
مطلوب و قابل اعتماد كه الزمه بازاریابی صادراتی 
بازارهای  به  مربوط  اطالعات  باالخره  و  هستند 
به كشور  با خود  را  آنها  به  و دسترسی  صادراتی 

ميزبان بياورند.

تهديدهای بالقوه سرمايه گذاری خارجی
بحث شد، سرمایه گذاری خارجی  كه  همانطوری 
منافع زیادی را به همراه دارد. اما دارای خطرات یا 
تهدیدهای بالقوه ای نيز هست كه توجه نکردن به 
آنها می تواند زیان های جبران ناپذیری را به همراه 

داشته باشد.
فرار  بسيار  كه سرمایه گذاری خارجی،  آنجایی  از 
بوده به تغييرات و بحران های داخلی و بين المللی 
بسيار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و 

ناپایداری در اقتصاد كشور ميزبان منجر شود.
)در  خارجی  سرمایه گذار  چون  دیگر،  عبارت  به 
قوانين و مقررات مناسب(  نداشتن  صورت وجود 
كشور  به  را  سرمایه اش  است  قادر  لحظه  هر  در 
در  نتيجه  در  كند،  منتقل  ثالث  كشور  یا  خود 
رو  ميزبان  كشور  اقتصادی  وضعيت  كه  شرایطی 
به وخامت گذارد و وارد دوره ركود شود و یا سطح 
نوع  این  معموالً  یابد،  كاهش  سرمایه  بازدهی 
خارج  ميزبان  كشور  از  سرعت  به  سرمایه گذاری 
اقتصادی  نابسامانی  باعث تشدید  امر  این  شده و 

در این كشور خواهد شد.
افزایش  خطر  به  می توان  فوق،  موارد  بر  عالوه 
مالکيت و كنترل خارجيان بر شركت های داخلی، 
خطر  و  بهره  نرخ  و  ارز  نرخ  نوسانات  افزایش 
گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران 
خارجی به دليل دنباله روی سرمایه گذاران داخلی 
بالقوه  تهدیدات  دیگر  عنوان  به  آنها،  رفتار  از 
تمامی  كرد.  اشاره  نيز  خارجی  سرمایه گذاری 
از  مالحظه ای  قابل  طور  به  می تواند  فوق  موارد 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی جلوگيری كند و 

نهایتاً برای اقتصاد كشور بسيار مضر باشد.

موانع سرمايه گذاری خارجی
می كنند  تشبيه  جيوه  به  اقتصاددانان  را  سرمایه 
جابه جا  تکانی  كوچك ترین  با  و  است  لغزان  كه 
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زودتر  سرمایه  كه  معتقدند  دیگر  برخی  می شود. 
از »جان آدمی« از معركه می گریزد و به عبارت 
محض  به  سرمایه  و  اندوخته  صاحبان  دیگر 
فکر  به  كه  این  از  قبل  احساس خطر  و  مشاهده 
ابتدا، سرمایه را از خطر  نجات جان خود باشند، 
در جایی  برای خود  را  امنيت  تا  نجات می دهند 

دیگر تأمين كنند.
سرمایه گذاری  كه  شود  توجه  نکته  این  به  باید 
خارجی برای ورود به یك عرصه اقتصادی با چه 
موانعی روبه رو است و چگونه می شود این موانع را 

از ميان برداشت:

1- باور و ذهنيت منفی نسبت به سرمایه گذاری 
و  القاكننده یك تصور  و سرمایه خارجی همواره 
احساس غلط و با كمترین تعقل نسبت به خطرات 
آن است. این ذهنيت به ویژه در كشورهای جهان 
سوم، به نوعی تحت تأثير تفکر و اندیشه افرادی 
است كه به طور كلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد 

آزاد ترجيح می دهند. 
تجربه رشد و توسعه كشورهای نو توسعه یافته در 
تفکر چندان  این  كه  داد  نشان  سه دهه گذشته 
مطابقت  واقعی  كاركردهای  و  عقلی  معيارهای  با 
نداشته و دنيا در این سه دهه شاهد كشورهایی 

به  سرمایه داری  رشد  تداوم  با  كه  است  بوده 
كه  كشورهایی  شدند.  تبدیل  بزرگ  قدرت های 
تدریج  به  پذیرفتند  را  بازار  اقتصاد  چارچوب های 
فاصله  و  درآمدند  توسعه یافته  ممالك  زمره  در 
خود را با عقب ماندگی و فقر بيش از پيش افزون 

كردند. 
است؛  مانع  اولين  از  برخاسته  مانع  دومين   -2
ممکن  كه  آنجا  تا  كه  مقرراتی  و  قوانين  تصویب 
است مسير سرمایه گذاری و ميل و انگيزه نسبت 
به آن را دشوار و تضعيف می كند. در كشورهای 
سياسی  تصميم گيرندگان  غالباً  توسعه  حال  در 
كه  می گيرند  قرار  جوی  تأثير  تحت  اقتصادی  و 
ناسازگار  و  نامساعد  نگاه  سرمایه گذار  به  نسبت 
و  انحصارها  وجود  گاهی  دیگر،  سویی  از  دارند . 
اقتصادی  و  سياسی  تصميم های  بر  نيز  اقتدارها 
حاكمان سایه می اندازد و تصميم های آنان تحت 
تأثير قرار می گيرد، چرا كه صاحبان قدرت در این 
به  را  سودآور  اقتصادی  اهرم های  كليه  كشورها 
رقيب  و حضور  درمی آورند  انحصار  به  خود  سود 
تازه ای را )چه داخلی و چه خارجی( برنمی تابند. 
با دادن شعارها و  این گروه به سادگی می توانند 
جمالت فریبنده و احساساتی، مردم را نيز با خود 
از  مواقع ضرورت  در  و  سازند  همنوا  و  هماهنگ 
نيروی آنها برای تحکيم قدرت مالی و سودآوری 
خویش استفاده كنند. قوانينی كه در این دسته از 
كشورها وضع می شود غالباً دارای چند ویژگی به 

شرح زیر است:
توليدی  ـ  اقتصادی  حركت های  كندكننده   

مردمی
 تقویت كننده نظام اقتصاد دولتی

 كاهنده انگيزه ها و تمایالت سرمایه گذاری مولد
 طرفدار بازرگانی وارداتی

 غيرشفاف شدن كاركردها.
متوجه  بيشتر  ماليات  كشورها  این  قوانين  در 
فعاليت هایی است كه نقش توليدی و ایجاد ارزش 
افزوده آنها قابل توجه است. به عبارت دیگر، توجه 
اصلی سازمان های وصول ماليات در این كشورها 
بر فعاليت های آشکار و شفاف است و از این طریق 
اینگونه  ناحق  به  گاه  و  كالن  ماليات  دریافت  با 
از عرصه  و  را دچار دشواری می سازند  فعاليت ها 

كار و تالش خارج می كنند.
كنترل های  كشورها  این  قوانين  در  همچنين 
عنوان  به  ظاهراً  ـ  قيمت ها  و  نرخ ها  بر  متعددی 
حمایت از مصرف كنندگان داخلیـ  اعمال می شود 
در  كنترل كننده  سازمان  كوچك  توفيق های  و 
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فلزی  و  معدنی  صنايع  اقتصادی  ويژه  منطقه 
موفقيت های   1389 سال  در  خليج فارس 
و  کاالها  بارگيری  صنعت،  عرصه  در  بيشماری 
نيز صادرات مواد معدنی و فلزی را تجربه کرده 

است. 
در این سال، عمليات اجرایی آب شيرین كن در 
منطقه با ظرفيت 30 هزار متر مکعب در روز به 

اتمام رسيده است.
همچنين پروژه های در دست احداث این منطقه 
شامل: پيشرفت 99 درصدی فوالدسازی مجتمع 
فوالد هرمزگان با ظرفيت 1/5 ميليون تن تختال 
اول  فاز  فوالدی در سال، پيشرفت 93 درصدی 
تن   1/850/000 ظرفيت  با  كاوه  فوالد  احيای 
درصدی   92 پيشرفت  سال،  در  اسفنجی  آهن 
احداث پست 400/230 در منطقه، پيشرفت 27 
اول مجتمع فوالد صبا خليج فارس  فاز  درصدی 
با ظرفيت 4 ميليون تن آهن اسفنجی در سال 

بوده است. 
طرح توسعه اسکله با ظرفيت 6 ميليون تن كه با 
پيشرفت 60 درصدی همراه بوده است، ظرفيت 
این اسکله را به بيش از 12 ميليون تن در سال 

خواهد رساند.
با ظرفيت  گازی نما  نيروگاه  پروژه های  همچنين 
500 مگاوات برق، مجتمع گندله سازی مادگوش 
از  سال  در  تن  ميليون   2/5 توليد  ظرفيت  با 
دیگر طرح های در دست احداث در منطقه ویژه 

اقتصادی خليج فارس خواهد بود. 
طرح های مطالعاتی این منطقه نيز شامل ساخت 

خبر مناطق

درآمد 500 میلیارد ریالی 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

اسکله صادراتی، مذاكره برای جذب سرمایه گذاری 
و  برق  مگاواتی   2000 نيروگاه  احداث  جهت 
فوالد  توليد  كارخانه  احداث  برای  سرمایه گذاری 
با ظرفيت 3/5 ميليون تن شمش به روش كوره 
بلند در سال از دیگر برنامه ها و طرح های منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خليج فارس 

در سال گذشته بوده است. 
در بخش صادرات از منطقه در سال 89 ، مقدار 
گندله،  شامل  معدنی  مواد  تن   5/514/325
دانه،  ریز  و  دانه  درشت  آهن  سنگ  كنسانتره، 
76417 تن آلومينيوم و 4277 تن روی با ارزش 
مختلف  به كشورهای  دالر  ميليون  تقریبی 850 

صادر شده است. 
فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه 
طریق  از  كاالها  تخليه  قسمت  در  خليج فارس 
درصد  واگن ها 24  تخليه  تعداد  بخش  در  واگن؛ 
رشد و نيز در بخش ميزان تناژ تخليه به رشدی 

25 درصدی رسيده است.
در این منطقه با توجه به ظرفيت ساليانه 6 ميليون 
مواد  بارگيری  و  تخليه  تأسيسات  و  اسکله  تنی 
در سال گذشته 6/085/185  منطقه؛  در  معدنی 
این  از  كه  شده  انجام  معدنی  مواد  بارگيری  تن 
مقدار 570860 تن فوالد مجتمع هرمزگان بوده 
كه مابقی آن یعنی 5/514/325 تن صادرات شده 
است كه نسبت به سال 88 افزایش 3/2 درصدی 
به  را  از صادرات  و 1/2 درصدی  توليدات  از كل 
همراه داشته است كه از این ميان درآمدی بالغ بر 

500 ميليارد ریال نصيب این منطقه شده است.

تحقق هدف های انتخاب شده، بزرگ و مؤثر نشان 
آنها  اگر در محتوای  داده می شود. در حالی كه، 
كمتر  عماًل  كه  شد  خواهد  مشاهده  شود  دقت 
موفقيتی در كنترل قيمت ها به دست آمده است.

برای  همچنين  كشورها  این  در  قوانين 
است،  تهدیدكننده  و  نگران كننده  سرمایه گذاران 
ضمن آن كه محدودیت آور نيز هست. به عبارت 
دیگر، با وجود این كه در سياست ها و استراتژی ها 
و  موافق  عبارت های  سرمایه گذاری  به  نسبت 
مفاد  و  قوانين  می شود،  دیده  تشویق كننده ای 
آنها به ترتيبی است كه هر گونه تجاوز و تسلط 
به  و  می شمارد  مجاز  را  عمده  سرمایه گذاران  بر 
اهرم های سياسی اجازه می دهد كه در هر زمان كه 
مصلحت های خود اندیشيده شان و منابع اقليت ها 
تصميم های  سرمایه گذاران  به  نسبت  كند،  اقتضا 

خاصی اتخاذ كنند. 
3- مانع سوم مربوط به بوروكراسی بسيار پيچيده 
كمتر  كشورهای  دولتی  نظام  در  پرافت وخيز  و 
توسعه یافته است. در این كشورها زمان به انجام 
رسيدن طرح ها بسيار طوالنی است. بعضی آمارها 
كشورهای  در  زمان  این  كه  است  این  از  حاكی 
پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی كند. ولی 
در كشورهای كمتر توسعه یافته هفت سال و در 
طول  به  سال  چهارده  تا  مانده  عقب  كشورهای 
سه  یا  دو  به  را  طرح  هزینه  عماًل،  و  می انجامد 
برابر برآورد اوليه خود افزایش می دهد. طرح های 
توليدی و یا زیربنایی در این كشورها در طی اجرا 
قانونی  و  دولتی  در مصوبات  تغييرات شدیدی  با 
هزینه  آنها،  با  شدن  سازگار  می شوندكه  مواجه 
طرح را به ناچار باال می برد و در بيشتر موارد طرح 
در پایان كار، صرف نظر از كهنه بودن تکنولوژی و 
فن آوری، اساساً توجيه خود را از جهت تأمين نياز 
بدون  بهتر  عبارت  به  و  می دهد  دست  از  جامعه 

»توجيه اقتصادی« می شود.
دستورالعمل ها  و  آیين نامه ها  كشورها،  این  در 
غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت های 
را  موانعی  چنان  و  می كنند  برقرار  را  بيشتری 
طی  كه  می دهند  قرار  سرمایه گذاری  مسير  در 
مضاعف  نيروی  و  حوصله  و  تحمل  یك  به  آنها 
سرمایه گذاران  برای  امر  همين  و  است  نيازمند 
برخورد  آن  با  كمتر  خود  كشور  در  كه  خارجی، 
می كنند و یا اصاًل با آن بيگانه  اند، یك اثر منفی 
و ضدانگيزه باقی می گذارد. بوروكراسی همچنين 
آنها  مفاد  بودن  مبهم  و  مقررات  تغيير  طریق  از 
بعضی  جز  به  كه  است  طبيعی  می شود.  تشدید 
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افراد معدود در سطح دولت، كمتر كسی از چند 
امر  همين  و  می شود  آگاه  تغييرات  این  چون  و 
وسيله ای در اختيار مجریان بدنه پایين دولت قرار 
می دهد تا به هر ترتيب كه مقتضی بدانند كارها 
و  بی وقفه  تغيير  كنند.  طوالنی تر  و  پيچيده تر  را 
مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها یکی 
است  اقتصادی«  »امنيت  نبود  عمده  عوامل  از 
ناهماهنگ  و  مغایر  تصميم های  و  رفتارها  با  كه 
و قانون گریزی و رعایت نکردن قوانين و مقررات 
توأم می شود و یك نوع بی اطمينانی و بی اعتمادی 

را در سرمایه گذاران برمی انگيزد.
یا  فقدان  سرمایه گذاری،  موانع  از  دیگر  یکی   -4
ضعف مدیریت اقتصادی است كه قادر نيست، با 
تدبير با مشکالت و تغييراتی كه بروز می كند به 
این  بردارد.  ميان  از  را  آنها  و  شود  مواجه  موقع 
مدیریت با كمبود علم، تجربه و كارآمدی روبه رو 
راهکارهای  به  دستيابی  برای  كنکاش  و  است 

سعی  او  نمی داند.  خود  وظيفه  در  را  سنجيده 
می كند كه فقط خود و منصب خویش را حداقل 
بد و  بين  تمييز  و در  بيشتر حفظ كند  یك روز 
و  حال  زمان  بين  تمييز  خوب تر،  و  خوب  بدتر، 
آینده و تفاوت بين دولتی و غيردولتی، با دشواری 
روبه رو است و از مجموع امکانات نمی تواند سود 
معتقدند  خارجی  سرمایه گذاران  مخالفان  جوید. 
نفوذ  و  حضور  باعث  خارجی  سرمایه گذاری  كه 
بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور می شود و منابع 
ملی را تاراج و به سود خود مصادره می كند. آنها 
همچنين معتقدند كه ورود سرمایه گذاران خارجی 
انحصاری  حالت  می سازد،  نابرابر  را  رقابت  بازار 
ایجاد می كند و باالخره جامعه را به مصرف بيهوده 

عادت می دهد.
كه  باورند  این  بر  همچنين  مخالفان  این 
كه  كشوری  مردم  بر  هرگز  خارجی  سرمایه گذار 
در آن سرمایه گذاری كرده است، دل نمی سوزاند 

و بيشتر در پی سودآوری خود است.
تجربه و ارقام و اعدادی كه در دست است، ضعف 
به خوبی نشان می دهد. چرا كه  را  این استدالل 
اگر كشوری هوشيارانه و با خرد و عقل در زمينه 
مصلحت ها  و  كند  عمل  خارجی  سرمایه گذاری 
مطامع  اسير  هرگز  دهد،  تشخيص  درست  را 
و  شد  نخواهد  دیگران  غيرمنطقی  هدف های  و 
سویی  به  را  سرمایه ها  توانست  خواهد  خوبی  به 

حركت دهد كه آینده كشور را تضمين كند.
بازار  كه  این  ادعای  وجود  با  كه  این  دیگر  نکته 
رقابت نابرابر خواهد شد. در صورتی كه مدیریت 
به  دستيابی  با  و  شود  بهينه  توليدی  بنگاه های 
كند،  تجهيز  را  خود  مناسب  الگوهای  و  روش ها 
خارجيان  با  رقابت  عرصه  در  توانست  خواهد 
جو  از  استفاده  با  گاه  و  شود  برابر  و  هم سنگ 
مناسب داخلی كه همواره یك ميل ميهن پرستی 
موازنه  كه  شد  خواهد  قادر  دارد،  جریان  آن  در 

رقابت را به سود خود سنگين كند.
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راهكارهای جذب سرمايه های خارجی
سرمایه  جریان  انگيزه های  و  علل  كلی  طور  به 
و  علل  با  زیادی  تاحدود  مختلف  كشورهای  بين 
مختلف  بازارهای  بين  سرمایه  انتقال  انگيزه های 
عوامل  و  انگيزه ها  یکسانند.  داخل یك كشور  در 
سرمایه  انتقال  باعث  كه  را  تسهيل كننده ای 
می شوند می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

1- عوامل اقتصادی، مالی و فنی
2- عوامل حمایتی
3- عوامل سياسی

4- عوامل جغرافيایی

1- انگيزه های اقتصادی، مالی و فنی
1 -1- سود و بازدهی 

بایستی  كه  عاملی  اصلی ترین  سرمایه،  انتقال  در 
از  است.  انتظار  مورد  بازدهی  شود،  توجه  بدان 
آنجایی كه كشورهای در حال توسعه دارای نيروی 
مصرفی  بازارهای  و  ارزان  اوليه  مواد  فراوان،  كار 
اشباع نشده هستند، توجيه اقتصادی مناسب برای 
وجود  به  این كشورها مشروط  به  انتقال سرمایه 

سایر عوامل، وجود خواهد داشت.

2-1- تغييرات نرخ ارز 
تعيين كننده  عوامل  از  یکی  ارز  نرخ  مسئله 
پروژه های  كارآیی  و  سودآوری  محاسبه  در 
كل  می تواند  موضوع  این  و  است  سرمایه گذاری 
سرمایه  وجوه  انتقال  و  سرمایه گذاری  فرآیند 
توسعه  حال  در  كشورهای  اقتصاد  داخل  به 
باعث  ارز  نرخ  ثبات  دهد.  قرار  تحت الشعاع  را 
اطمينان در محيط اقتصادی داخلی می شود و در 
نتيجه سرمایه گذاران می توانند با سهولت بيشتری 
آینده  و  حال  زمان  در  سرمایه گذاری  مورد  در 

تصميم گيری كنند. 

3-1- کسری بودجه 
وضعيت مالی دولت از جمله عوامل دیگری است 
كه سرمایه گذاری و جریان سرمایه را تحت تأثير 
قرار می دهد. چنانچه دولت با كسری مواجه باشد 
فشارهای  كند،  تأمين  انتشاراسکناس  با  را  آن  و 
تورمی به وجود خواهد آمد و اگر از طریق فروش 
اوراق قرضه و استقراض از خارج باشد نيز خروج 
فروش  زیرا  می كند،  تشویق  را  كشور  از  سرمایه 
تعهدات  جزء  خارج  از  استقراض  و  قرضه  اوراق 

كشور است كه باید در آینده بازپرداخت شود.

4-1- اثرات ماليات های داخلی 
تصميم  چندمليتی  شركت  یك  كه  هنگامی 
تخصيص  دنبال  به  می گيرد،  سرمایه گذاری  به 
كه  است  به گونه ای  مختلف،  مناطق  بين  سرمایه 
بتواند حداكثر سود خالص را بعد از كسر ماليات ها 
كسب كند و به دنبال تأمين این اهداف، تمامی 
ميزبان )كشوری كه  انتخاب كشور  را در  شرایط 
در آن سرمایه گذاری خواهد كرد( و كشور مالك 
)كشوری كه شركت چندمليتی آن را موطن خود 

قلمداد می كند( مورد ارزیابی قرار می دهد.
از مهم ترین عواملی كه می تواند تصميمات  یکی 
شركت چندمليتی را تحت تأثير قرار دهد، نظام 
مالك  كشور  و  ميزبان  كشور  كه  است  مالياتی 
فعاليت های شركت  از  آن سود حاصل  اساس  بر 

چندمليتی ماليات را تعيين می كنند.

2- عوامل حمايتی
فنی،  و  مالی  اقتصادی،  انگيزه های  بر  عالوه 
هست.  نيز  حمایتی  عوامل  تابع  سرمایه گذاری 
انگيزه های  تقویت  موجب  كه  عواملی  عمده ترین 

حمایتی می شوند عبارتند از:

1-2- بيمه سرمايه گذار
ویژه  به  سرمایه گذاری  كه  عواملی  جمله  از 
سرمایه گذاری خارجی را تحت تأثير قرار می دهد 
و می تواند باعث تشویق آن شود، بيمه سرمایه گذار 
در مقابل خطرات احتمالی در آینده است. به طور 

و  مالی  اقتصادی،  انگيزه های  حتی  اگر  كلی، 
اما  باشد،  مساعد  كاماًل  سرمایه گذاری  برای  فنی 
و  مالکيت  قبيل سلب  از  با خطراتی  سرمایه گذار 
عدم امنيت جان و مال مواجه باشد، وی اقدام به 

سرمایه گذاری نخواهد كرد.

2-2- حمايت های دولت 
سرمایه های  جذب  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
خارجی، سياست های حمایتی دولت است. نحوه 
سرمایه گذاری دولت در بخش های اقتصادی نقش 
)چه  خصوصی  بخش  عمل  حيطه  در  را  مهمی 

داخلی یا خارجی( بازی می كند.
باشد كه  به نحوی  باید  سرمایه گذاری های دولت 
سرمایه گذاری  به  خصوصی  بخش  تشویق  باعث 
باید  دولت  سرمایه گذاری های  واقع،  در  شود. 
بلندمدت و زیربنایی بوده و مکمل سرمایه گذاری 
بخش خصوصی باشد. از طرف دیگر، امتياز خروج 
انگيزه  او  برای  خارجی  سرمایه گذار  ویژه  سود 
سرمایه گذاری بيشتری را ایجاد خواهد كرد، چرا 
كه یك سرمایه گذار خارجی نه تنها به سودآوری 
پروژه می اندیشد، بلکه قابل انتقال بودن آن را نيز 
در نظر می گيرد. به طور خالصه، فقدان رقابت بين 
خصوصی  سرمایه گذاری  و  دولتی  سرمایه گذاری 
خارجی، رفع تبعيض در دستگاه های دولتی بين 
خارجيان و اتباع داخلی، مشخص بودن زمينه های 
فعاليت در سرمایه گذاری خارجی و امکان انتقال 
از  خارجی،  سرمایه گذاری  از  حاصل  سودهای 
تحت  مستقيماً  كه  است  حمایتی  عوامل  جمله 

تأثير سياست های دولت است.

3-2- سياست های تجاری و ارزی مناسب 
و  تجاری  سياست های  ارزی،  سياست های 
تفکيك ناپذیر  مقوله های  در كشور  سرمایه گذاری 
هستند و با همدیگر ارتباط مستقيم دارند. وجود 
بر ورود كاالهای سرمایه ای  معافيت های گمركی 
نياز كشورهای در حال توسعه  و واسطه ای مورد 
بر ورود كاالهای مصرفی،  باال  و عوارض گمركی 
سياستی است كه شركت های چندمليتی را به جای 
فروش كاالهای نهایی تشویق به سرمایه گذاری در 

كشورهای در حال توسعه می كند.
پروژه  هر  داخلی  بازده  نرخ  دیگر  طرف  از 
تصميم  بر  مستقيم  اثر  كه  سرمایه گذاری 
سرمایه گذار دارد، تابع مستقيمی از هزینه سرمایه 
آن،  ارزبری  نسبت  به  سرمایه  هزینه  كه  است 
كاماًل در ارتباط با نرخ ارز مقررشده برای واردات 
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با حضور فعال و مستمر 
سرمايه گذاران خارجی، 

جذابيت بازار سرمايه بيشتر 
می شود و در نتيجه انگيزه و 
تمايل سرمايه گذاران داخلی 
برای سرمايه گذاری در بازار 

سرمايه افزايش می يابد و 
بدين گونه، اين پديده به 

صورت غيرمستقيم نيز به 
افزايش نقدينگی بازار منجر 

می شود

تجهيزات سرمایه ای است.
ارزی  نظام  به طور خالصه، مالحظه می شود كه 
مشخص، سياست های تجاری باثبات در خصوص 
واردات مواد اوليه و صدور كاال و قوانين گمركی 
زمينه ساز  عوامل  مهم ترین  جمله  از  باثبات 
این  قدر  هر  خارجی اند.  سرمایه های  جذب 
سياست ها پایدار و برای زمان طوالنی ثابت باشد، 
خارجی  سرمایه گذاری  ویژه  به  و  سرمایه گذاری 

افزایش خواهد یافت. 

4-2- بازارهای پولی و مالی
سرمایه گذاری،  حمایت كننده  نهادهای  جمله  از 
بازارهای پولی و مالی اند كه از مهم ترین عوامل در 

جریان و انتقال سرمایه به شمار می روند. هر چه 
بازارهای پولی و مالی منسجم تر، وسيع تر، موانع و 
محدودیت ها كمتر، تکنولوژی های ارتباطی قوی تر 
و  نقل  جریان  باشد،  مناسب تر  مالی  تأسيسات  و 
انتقال سرمایه به سادگی و باشدت بيشتر صورت 

می پذیرد.

3- عوامل سياسی
سياسی  ساختار  سياسی،  ثبات  اجتماعی،  ثبات 
نحوه  و  دولت  قدرت  حکومت،  نوع  جامعه، 
جذب  در   ... و  سازمانی  نظم  تصميم گيری، 
سرمایه های خارجی دارای اهميت زیادی هستند.
سرمایه گذاری های  ميزبان  عنوان  به  كشور  یك 
خارجی زمانی كه دچار بی ثباتی سياسی، ساختاری 
و مدیریتی باشد هر چند از جهت عوامل اقتصادی 
در شرایط بهينه ای قرار داشته باشد، محل خوب 
نخواهد  خارجی  سرمایه گذاری  برای  مطمئنی  و 
بود. به طور قطع ثبات سياسی و اجتماعی یکی از 
عوامل تمایز بين چند گزینه سرمایه گذاری برای 

سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.

4- عوامل جغرافيايی
موقعيت  اینجا  در  جغرافيایی  عوامل  از  منظور 
جغرافيایی كشور است. موقعيت جغرافيایی كشور 
گياهان،  نوع  ناهمواری ها،  هوا،  و  آب  جمله  از 
مسایل جمعيتی، مکان استقرار در حيات انسانی و 
دسترسی به گذرگاه های تجاری از عوامل تشویق 

و تحدیدكننده سرمایه گذاری های خارجی است.

نتيجه گيری
از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی كشورها 
فراهم  توسعه،  حال  در  كشورهای  به خصوص  و 
طرح های  مالی  تأمين  منظور  به  سرمایه  آوردن 
كشورهای  از  بسياری  است.  سرمایه گذاری 
جهان به واسطه كافی نبودن منابع داخلی برای 
سرمایه گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه های 
به  نيز  خارجی  سرمایه گذاران  و  دارند  خارجی 
به  متمایل  بيشتر  بازده  و  سود  كسب  منظور 

سرمایه گذاری در سایر كشورها شده اند.
در  كشور های  در  سرمایه گذاری  شرایط  چنانچه 
اقتصادهای در حال گذار تضمين  و  توسعه  حال 
رغبت  و  ميل  بين المللی  سرمایه گذاران  شود، 
بيشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند 
فرصت  نيز  ميزبان  كشورهای  به  امر  این  داشت. 
اقتصادی،  رشد  نسبی،  مزیت های  از  بهره گيری 

روز  و فن آوری  به دانش  اشتغال زایی و دستيابی 
بين المللی  رقابتی در عرصه  توليد كاالهای  برای 
ورود  جریان  تسریع  بنابراین،  می دهد.  را 
برای  را  متقابلی  منافع  خارجی  سرمایه گذاری 
بين المللی  سرمایه گذاران  و  ميزبان  كشورهای 
فراهم می سازد. با توجه به آنچه گذشت به منظور 
كسب بيشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی و 
همچنين كاهش تهدیدات بالقوه آن، تأمين ثبات 
زیرساخت ها،  بهبود  اقتصادی،  امنيت  و  سياسی 
و  الزم  مناسب  مقررات  و  قوانين  اجرای  و  وضع 
اقتصادی  رشد  در  است  بدیهی  است.  ضروری 
هر كشوری نمی توان اهميت توجه همه جانبه به 
انطباق فرهنگی، مزیتی، رقابت منافع ملی و ....... 

را نادیده گرفت.
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افزایش قيمت گاز در برخی از كشورها به تعطيلی 
واحدهای پتروشيمی منجر شده است.

به اعتقاد صفر علی بابایی، وزارت نفت برای حفظ، 
پتروشيمی  رقابت پذیری صنعت  و  جذب سرمایه 
باید قيمت خوراک را در سطح فعلی حفظ كند و 
هم اكنون عمده ترین فاكتور در صنایع پتروشيمی 
جذب سرمایه، رقابت با كشورهای خليج فارس برای 
سرمایه گذاری، افزایش ظرفيت توليد محصوالت، 
داشتن سهم بيشتر در بازار جهانی و ایجاد اشتغال 
بوده كه همگی این موارد به قيمت گذاری صحيح 

قيمت خوراک بستگی دارد.
گفت وگو  در  مروارید  پتروشيمی  عامل  مدیر 
در  را  خوراک  فعلی  قيمت  خبرگزاری ها،  با 
با  متناسب  و  عادالنه  پتروشيمی  مجتمع های 
با  می كند:  عنوان  نفت  صنعت  توسعه  اهداف 
توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دليل 
قيمت گذاری ناهماهنگ، نباید رقابتی بودن جذب 
سرمایه را از دست بدهيم كه در غير این صورت با 

صنعتی ورشکسته مواجه خواهيم شد.
با این حال همه دست اندركاران این صنعت بر این 
باورند كه حفظ قيمت خوراک حداقل كاری است 
سرمایه  توسعه، جذب  برای  باید  نفت  وزارت  كه 
و ایجاد اشتغال هدفمند انجام دهد. پيش از این 
برنامه ریزی وزیر  نيز محسن خجسته مهر، معاون 
خوراک  جدید  فرمول  این كه  بر  تأكيد  با  نفت، 
نمی رساند،  آسيبی  پتروشيمی  صنایع  اقتصاد  به 
اساس شاخص های  بر  قيمت  این  بود:  داده  خبر 
تدوین  پتروشيمی  جدید  طرح های  در  اقتصادی 
شده كه پيش بينی می كنيم با اعمال این فرمول 
جدید قيمتی، توجيه اقتصادی و سودآوری توسعه 

واحدهای پتروشيمی افزایش یابد.
سال گذشته صنعت پتروشيمی در حالی به توليد 
34.4 ميليون تنی محصول موفق شد كه به دليل 
كمبود خوراک در شرایط فعلی 13.6 ميليون تن 

ظرفيت توليدی این صنعت خالی مانده است.
گفته می شود اكنون به دليل نرسيدن مواد اوليه 
از  بسياری  پتروشيمی  از سوی صنایع  و خوراک 
كارخانه های توليدی وابسته، خط توليد خود را به 

طور موقت متوقف كرده اند.

منبع: ماهنامه بين المللي تازه هاي انرژي

پتروشيمی  محصوالت  فروش  دفاتر  گسترش 
از  كشور  در  آن  به  وابسته  صنایع  راه اندازی  و 
در  صنعت  این  ملی  و  كالن  برنامه ریزی های 
چند سال گذشته نشان دارد كه توانسته بخش 
اعظمی از صنعت و درآمدهای اقتصادی دولت و 

بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار دهد.
و  امکانات  كه  گفت  می توان  ميان  این  در 
محسوب  اساسی  محور  كشور،  یك  توانایی های 
یك  نسبی  مزیت های  دیگر  معنای  به  می شود. 
كشور، كشف و شناخت هر چه بيشتر آن است 
اقتصادی  برنامه ریزی  اساسی  كه می تواند محور 
تبدیل  رقابتی  مزیتی  به  و  گيرد  قرار  كشور  آن 

شود.
تا 1383  رویکرد، در سال های 1378  با همين 
از  پس  یکی  پتروشيمی  توسعه  طرح های  كه 
سایر  و  عسلویه  و  ماهشهر  مناطق  در  دیگری 
زمين ها پشت  و  تصویب شده  استان های كشور 
وزارت  مسئوالن  تنها  نه  می خورند،  كلنگ  هم 
نفت كه حتی مدیران ارشد نظام و ریيس جمهور 
وقت نيز توسعه صنعت پتروشيمی را عامل رشد 

و شکوفایی اقتصاد كشور می خواندند.
اهميت  حائز  چنان  پتروشيمی  صنعت  توسعه 
شد كه نقدهای كارشناسان در خصوص ترجيح 
با  مقایسه  در  وسيع،  حجم  در  كمی  توسعه 
توسعه كيفی و تکميل زنجير ارزش این صنعت 
اخذ  و  لزوم سرمایه گذاری وسيع  و  نشد  شنيده 

بررسی اتفاقات رخ داده؛ از دیروز تا امروز با هدفمندی یارانه ها

فاینانس های مختلف برای افزایش حجم توليد و 
تسخير بازارهای جهانی به واسطه برخورداری از 
خوراک ارزان قيمت گاز طبيعی، دليل وجوب این 

توسعه دانسته شد.
سند  از  بخشی  آن  مبنای  بر  كه  توسعه ای 
عمده ای  بخش  شد،  هدف گذاری  چشم انداز 
آن  توليد  محصوالت  به  غيرنفتی  صادرات  از 
اختصاص یافت و باعث ورود ده ها طرح جدید در 
فضای سرمایه گذاری كشور و به تبع آن، بدهکار 

شدن به دليل اخذ وام های بين المللی شد.
اما امروز كه تمام این اقدامات و سرمایه گذاری ها 
صورت پذیرفته، در پی تغيير رویکرد یك با ره، ارائه 
خوراک ارزان قيمت به این صنعت بزرگ كشور، 
به امری ناصواب تبدیل شده است. اصالح اقدامی 
كه در چند سال ریشه و شکل گرفته و اینك این 
تغيير ساختار، به مثابه شکسته شدن شاكله آن 

است.
قيمت یك شبه،  اصالح  عزم  این كه  مهم تر  نکته 
نه تنها به توسعه كشور كمك نخواهد كرد، بلکه 
در زمانی كه سرمایه گذاری های هنگفت گذشته، 
است،  ثمردهی  در حال  تمام مشکالت،  وجود  با 
صادرات  چشمگير  كاهش  توليد،  در  اختالل 
از  ملی،  اقتصاد  پایه های  در  تزلزل  غيرنفتی، 
دست دادن بازارهای صادراتی و هدایت سرمایه ها 
خواهد  دنبال  به  را  عربی  هم جوار  كشورهای  به 

داشت.
كارفرمایی  صنفی  انجمن  اعضای  ميان،  این  در 
كه  همان گونه  كه  باورند  این  بر  پتروشيمی 
كشورهای هم جوار عربی نظير قطر با وجود فقدان 
مدیریتی،  و  فن آوری  علمی،  باالی  قابليت های 
نفت  منابع  در  را  ایران  سهم  از  عمده ای  بخش 
بردند، در بخش  و  برداشت كرده  و گاز مشترک 
نيز  پتروشيميایی  توليدات  و  شده  فرآوری  مواد 
ما همچنان  و  كرده اند  آن خود  از  را  ایران  سهم 
در نهادهای باالدست و پایين دست كشور نگران و 
درگير بحث خام فروشی و غيرخام فروشی منابعی 
هستيم كه دیگران در عمل بازار هر دو را از آن 
خود كرده اند. از سوی دیگر به دنبال اعتراض این 
توسعه  مروارید،  پتروشيمی  عامل  مدیر  انجمن، 
صنعت پتروشيمی را در گروی حفظ قيمت فعلی 
كه  است  باور  این  بر  و  می كند  عنوان  خوراک 
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اقتصاد ایران در شرایط كنونی، شرایطی را كه در 
آن كشورها واحد پول خود را تغيير داده اند، ندارد: 
دوران بعد از جنگ جهانی، دوران بحران بدهی ها 
و دوران گذار همراه با تورم های بسيار باال. در عين 
حال، طی سه دهه گذشته بسياری از متغيرهای 
اسمی كشور تا هزار برابر افزایش یافته اند و سطح 
داشته  برابر رشد  از 250  بيش  قيمت ها  عمومی 
است. بنابراین، به عنوان مثال اسکناس یك ریالی 
سال 1350 اكنون حداقل معادل سکه 250 ریالی 
است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته 
اسمی  ارقام  و  اعداد  است.  شده  مشکل تر  بسيار 
تقویت  را  تورم  پویایی های  حال  هر  در  بزرگ 

می كنند.
اَبَرتورم  هيچوقت  گذشته  سال های  در  اگرچه 
بين  دورقمی  دائمی  تورم های  ولی  نداشته ایم، 
15 تا 30 درصد همواره بوده اند. مشکالت مربوط 
به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینه های آن 

 در سال های اخير چندين بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسئوالن مطرح و به 
داليلی از انجام اين سياست صرف نظر شده است. 

چرا حذف صفر تورم زاست؟

عباس شاکری*

در واقع، اگر غذا، 
لباس و انرژی را 

حذف کنی، نرخ تورم 
پایین هم هست!

رخ 
ن ورم

ت
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هم قابل مالحظه است. محققانی كه اعتقاد دارند 
حذف چند صفر از پولی ملی با هيچگونه مشکل 
نيست،  مواجه  تورم  تشدیدكننده  اثر  و  توزیعی 
باید فرض كنند كه در جامعه قدرت قيمت گذاری 
دلخواه وجود ندارد و قيمت ها در بازارهای رقابتی 
عميق و كارآ تعيين می شوند. وقتی در اقتصادی 
قدرت قيمت گذاری دلخواه وجود نداشت و عوامل 
توسط  كه  قيمت هایی  جز  نتوانستند  اقتصادی 
سازوكار بازار تعيين می شوند، قيمتی وضع كنند 
و در صورت نبود انفعال پولی، تغييرات اسمی و 
قيمت ها  نامتناسب  تغيير  به  هيچکدام  حقيقی 
منابع  مجدد  تخصيص  و  درآمد  مجدد  توزیع  و 
اقدامی همانند حذف سه صفر  منتهی نمی شود، 
مؤثر است، اما در كشور ما وضعيت اینگونه نيست. 
مواجه  مشکل  چند  با  كاری  چنين  انجام  در  ما 
مالحظه ای  قابل  بخش  كه  این  نخست  هستيم. 
اقتصاد  در  كه  این  دوم  است.  منفعل  ما  پول  از 
و  باال  اقتصادی  عوامل  قيمت گذاری  قدرت  ایران 
قابل مالحظه است. دليل آن هم این است كه یا 
بازارهای رقابتی عميق و كارآمد اقتصادی نداریم 

یا كم داریم.
بنابراین، سازوكار خودكار قيمت ها كه عالمت دهی 
كارآ انجام دهند در اقتصاد ما غایب است و سوم این 
كه، سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران 
از خود  قابل مالحظه ای  به طور  و  بی ثبات است 
انعطاف نشان می دهد. با توجه به وضعيت موجود 
كه سرعت گردش پول انعطاف دارد، سياست های 
پولی ممکن است به طوركامل اثربخش نباشد و 
ازاین رو تثبيت پولی به عنوان یك اقدام بسترساز 

تحول اقتصادی به نتيجه مطلوب منجر نشود.
گاهی گفته می شود كه كشورها چند صفر از واحد 
انتظارات  و  تورم  با  تا  می كنند  را حذف  پولشان 
این  اقتصادی  مکتب  هيچ  كنند؛  مبارزه  تورمی 
كه  كشورهایی  مگر  نمی كند،  تائيد  را  فرضيه 
تثبيت  و  كرده  اصالح  را  خود  اقتصادی  ساختار 
اقتصادی انجام داده اند، در پایان كار برای این كه 
به مردم و عوامل اقتصادی بفهمانند كه فضا عوض 
شده و از امروز رویه به گونه ای دیگر است؛ حذف 
چند صفر از پول ملی را در دستور كار خود قرار 

می دهند.
علی القاعده طبق نظریه پایه اقتصادی، حذف صفر 
منجر به كاهش تورم نمی شود. برای مثال حذف 
كاهش  را  كاالها  قيمت  یك هزارم  باید  صفر  سه 
دهد، اما قيمت های نسبی تغيير نمی كند و هيچ 
به  نه  صفر  سه  حذف  این رو  از  نمی افتد؛  اتفاقی 

یا  تورم  كاهش  اقتصادی ،  اصالحات  علت  عنوان 
بهبود وضعيت؛ بلکه به عنوان اثر و نشانه می تواند 
كاربرد داشته باشد. یعنی اگر كشوری اصالحات 
اقتصادی انجام داد و ارقام ارزش گذاری اقتصادی 
انجام  صفر  سه  حذف  می تواند  بود،  درشت  آن 
دهد، به مردم هم اعالم می كند كه ما از این به 
باثبات زندگی كنيم و  بعد می خواهيم در فضای 
مطمئن باشيد كه فضای بی ثبات گذشته به پایان 

رسيده است.
حذف سه صفر اگر هيچ اثر تورمی نداشته باشد 
و بدون هيچ هزینه ای انجام شود و در اقتصاد هم 
اصالح ساختار شده باشد، آثار روانی مثبت دارد، 
ولی اگر بدون مقدمه و یکباره انجام شود، به نظر 
باشد  نمی تواند داشته  روانی مثبتی  اثر  من هيچ 
و زمينه را برای باالبردن بی رویه قيمت ها توسط 

عوامل قيمت گذار فراهم می كند.
نامناسب  تغيير  موجب  می تواند  صفر  حذف 
قيمت ها شود. اگر جلو قيمت تمام كاالها سه صفر 
اما  برمی داشتيم،  را  صفر  سه  این  به راحتی  بود، 
نکته اصلی این است كه هنگامی كه تعدادی صفر 
قيمت ها  از  بسياری  می شود،  حذف  ملی  پول  از 
مضربی از این تعداد صفر نيستند. به عنوان مثال 
هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قيمت ها 
مضربی از هزار نيستند و به همين جهت كاالهای 
2500 و 3750 ریالی كه باید 2/5 و 3/75 ریال 
اعداد  كردن  گرد  مشکل  با  شوند،  قيمت گذاری 
اقتصادی  عوامل  كه  آنجا  از  و  می شوند  مواجه 
هم قدرت قيمت گذاری دارند، بدون شك اعداد را 
قيمت گذاری  قدرت  می كنند.  گرد  باال  سمت  به 
بلکه  نمی كند،  بروز  گردكردن  مسئله  در  تنها 
قدرت  و  می شوند  كوچك تر  قيمتی  اعداد  وقتی 
قيمت گذاری هم باالست، افراد قيمت های خود را 
از حد تناسب تغيير واحد پول ملی  بسيار كمتر 
افزایش  معنای  به  خود  این  و  می دهند  كاهش 
به  دیگر،  طرف  از  قيمت هاست.  عمومی  سطح 
دنبال كوچك تر شدن ارقام، از قبح روانی افزایش 

بعضی قيمت ها كاسته می شود.

برای مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه ميليون 
طبق  صفر،  سه  حذف  از  پس  است،  تومان 
تومان  هزار  سه  مترمربعی  هر  باید  تناسب  اصل 
بسا متری چهار هزار  اما چه  قيمت گذاری شود، 
تومان قيمت گذاری شود با این توجيه كه قيمت 
سه ميليونی، چهار هزار تومان شده است. به طور 
آنقدر  ما  اقتصاد  در  قيمت گذاری  قدرت  معمول 
باالست كه عوامل قيمت گذار با مواجهه هر گونه 
تغيير در محيط اقتصادی )حتی تغييراتی محدود 
می دهند.  تغيير  را  خود  قيمت های  نامرتبط(  و 
بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهيم 
بود كه قيمت بسياری از كاالها و خدمات مصرفی 
كاهش  متناسب  به طور  زمين  و  و حتی مسکن 
می كند.  فراهم  را  بيشتر  تورم  زمينه  و  نمی یابد 
عدم  دامنه  حتم،  طور  به  پول  تثبيت  سياست 
آن  وقوع  اما  می كند،  محدود  را  یادشده  تناسب 
انعطاف  و  پولی  انفعال  زیرا  نمی كند؛  ناممکن  را 
سطح  افزایش  خوبی  به  پول  گردش  سرعت 
عمومی قيمت ها در شرایط جدید را بدون افزایش 

نقدینگی امکان پذیر می كند.
در مجموع، كشورهایی كه در شرایط نامطمئن و 
بی ثبات بدون اصالحات سياستی و تثبيتی اقدام 
نتایج  به  كرده اند،  خود  پول  صفرهای  تغيير  به 
با  كه  كشورهایی  اما  نيافته اند،  دست  نظر  مورد 
اقدام های اصالحی و تثبيتی، زمينه را برای تغيير 
از تغيير واحد پولی  واحد پولی فراهم كرده اند و 
خود به عنوان یك اقدام مکمل، نهایی و ارسال یك 
بازار و مردم استفاده كرده اند، به هدف  به  نشانه 
خود رسيده اند. در ایران چنانچه اصل تناسب به 
درستی عمل می كرد و ثبات پولی و قيمت گذاری 
وجود داشت، این اقدام می توانست به اهداف مورد 
موجب  كنونی  شرایط  در  اما  شود؛  منجر  نظر 
می شود.  تناسب ها  عدم  تشدید  و  تورم  تشدید 
اجرای این سياست باید بعد از اقدام های تثبيتی 
و اصالحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به 

شدت نظارت و كنترل شود.
* استاد اقتصاد كالن دانشگاه عالمه طباطبایی
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 ارزش کاالی صادراتی در گمرک 
هر كاالیی كه به عنوان صادرات به گمرک اظهار 
می شود صرفنظر از قيمتی كه طبق قرارداد برای 
آن تعيين شده به طور كلی فارغ از ارزش كاال در 
مرجع  توسط  قباًل  كه  است  قيمتی  دارای  خارج 
فهرست  صورت  به  و  شده  تعيين  دولتی  رسمی 
و  بانك  گمرک،  اختيار  در  صادراتی  قيمت های 
سایر سازمان ها قرار می گيرد. لذا صادركنندگان به 
این قيمت ها دسترسی دارند و الزاماً اظهارنامه های 
تقویم گردد.  ارزش ها  با همين  باید  نيز  صادراتی 
الزام  و  این نحوه قيمت گذاری كاالهای صادراتی 
كليه صادركنندگان به رعایت آن برای این است 
قيمت  اظهار  به  مجاز  اگر  صادركننده  اوالً  كه 
قطعاً  باشد  دلخواه  به  می كند  صادر  كه  كاالیی 
برای یك نوع كاال قيمت های مختلف به گمرک 
بر  قرار  چنانچه  ترتيب  این  به  و  می گردد  اظهار 
اخذ تعهد ارزی یا اخذ ماليات یا حتی تهيه آمار 
بازرگانی باشد هيچ كدام از این منظورها درست 

 آشنايی با اصطالحات بازرگانی و گمرکی از ضروريات اوليه برای تمامی بازرگانان و افرادی است 
که به امر صادرات، واردات و تجارت عالقه مندند. در اين مقاله به ارائه برخی از اصطالحات اين شاخه 

از علوم خواهيم پرداخت: 

آشنایی با اصطالحات 
بازرگانی و گمرکی
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برآورده نخواهد شد.

 ارزش کاالی ورودی در گمرک )ارزش گمرکی(
موارد  همه  در  گمرک  در  ورودی  كاالی  ارزش 
خرید  بهای   )CIF( سيف  بهای  از  است  عبارت 
كاال در مبدأ به اضافه هزینه بيمه و حمل و نقل 
افتتاح  به  مربوط  هزینه های  كليه  و  باربندی  و 
اعتبار یا واریز بروات و همچنين حق استفاده از 
امتياز نقشه، مدل و عالمت گذاری بازرگانی و سایر 
حقوق مشابه مربوط به كاال و سایر هزینه هایی كه 
تعلق  گمركی  دفتر  اولين  به  ورود  تا  كاال  آن  به 
اسناد  یا سایر  روی سياهه خرید  از  كه  می گيرد 
تسليمی صاحب كاال تعيين و بر اساس نرخ ارز و 
برابری های اعالم شده از طرف بانك مركزی ایران 

در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.

 اسناد حمل 
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسيد دریافت 
كاال و سند مالکيت آن است و همچنين سندی 
بيمه  شركت  از  خسارت  ادعای  زمان  كه  است 
واقع  استفاده  مورد  پشتوانه  عنوان  به  می تواند 

شود.
زیر  موارد  شامل  باید  بارنامه  در  مندرج  جزئيات 

باشد:
نام  تجاری،  شماره های  یا  و  عالئم  كاال،  شرح 
وجود  از  حاكی  كه  عبارتی  ذكر  حامل،  كشتی 
كاال در كشتی باشد، بنادر بارگيری و تخليه، نام 
نشانی  و  نام  كاال،  گيرنده  نام  كاال،  حمل كننده 
می رسد،  او  اطالع  به  اجناس  ورود  كه  شخصی 
در  پرداخت  قابل  یا  شده  پرداخت  حمل  هزینه 
به  كه  بارنامه  نسخه های  تعداد  می باشد،  مقصد 

صورت اصل صادر شده است و تاریخ صدور.

 اسناد مثبته گمرکی 
اسناد مثبته گمركی به طور كلی اسنادی هستند 
كشور،  به  مجاز  ترتيب  به  كاال  ورود  مؤید  كه 
انجام تشریفات قطعی گمركی در خصوص آنها و 
ترخيص از گمرک با صدور سند و پرداخت كليه 
می گيرد  تعلق  كاال  قطعی  ورود  به  كه  وجوهی 

می باشد 

 اسناد نادرست
سياهه هایی  یا  اسناد  نادرست،  اسناد  از  منظور 
است كه در آن خصوصيات كاال صحيح و مختصراً 
تصریح  عدم  از  كاال  صاحب  و  است  نشده  ذكر 

خصوصيات به زبان دولت اقدام و كاالی دیگری را 
با حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كمتر 

اظهار نموده باشد.

 اظهارنامه کاال 
اظهاری است كه بر روی برگی كه گمرک تعيين 
نموده تنظيم می شود. در این اظهارنامه اشخاص 
كاال  مورد  در  باید  كه  را  گمركی  روش  ذی نفع 
از  كه  را  مشخصاتی  و  می كنند  ذكر  شود  اجرا 
نظر گمرک برای اجرای آن روش الزم است قيد 

می كنند.

 اظهارنامه ورود يا خروج 
توسط  كه  اظهارنامه ای  نوع  هر  از  است  عبارت 
شخص مسئول وسيله حمل و نقل یا نماینده او 
باید هنگام ورود یا خروج وسيله حمل و نقل به 
مقامات گمركی ارائه شود و حاوی مشخصات الزم 
در ارتباط با وسيله حمل و نقل، مسير سفر، بار، 
كاالهای توشه ای و ملزومات، كاركنان و مسافران 

می باشد.

 اظهارنامه گمرکی 
اطالق  اقدامی  یا  اظهار  هر  به  گمركی  اظهارنامه 
نياز  مورد  خاص  اطالعات  به  راجع  كه  می شود 
گمرک به هر شکل كه توسط گمرک توصيه شده 

یا مورد قبول واقع شده باشد.

 اظهارنامه مبدأ 
با  رابطه  در  مقتضی  شرح  یك  از  است  عبارت 
صدور  موقع  در  كه  شده  ساخته  كاالهای  مبدأ 
تهيه كننده،  توليدكننده،  سازنده،  توسط  آنها 
صادركننده یا هر شخص صالحيت دار دیگری در 
به  مربوط  كه  دیگری  سند  هر  یا  تجاری  فاكتور 

كاالها باشد ذكر می گردد.

 اعالميه ارز 
سندی بانکی است كه مبلغ ارز انتقال یافته جهت 
گشایش  تاریخ  و  آن  ریالی  ارز  هم  و  كاال  خرید 

اعتبار آن را نشان می دهد.

 بارانداز 
محل سرپوشيده ای است كه یك یا چند طرف آن 
ماندن  محفوظ  منظور  به  كاالها  و  نداشته  دیوار 
از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه 

داشته می شود.

 بارنويسی 
وسایط  از  كاال  تخليه  موقع  مخصوص  مأمورین 
با  بعداً  تا  می نویسد  را  آن  ریز  تدریج  به  نقليه، 

بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود.

 پروفورما 
سياهه خریدی است كه فروشنده از مبدأ به عنوان 
پيشنهاد فروش، یا تعيين ارزش و شرایط فروش، 
صادر می كند. این سياهه قبل از سفارش كاال باید 
به تائيد مركز تهيه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما 

را پيش فاكتور نيز می نامند.

 ترانشيب 
آن  موجب  به  كه  گمركی  روش  از  عبارتست 
وسيله حمل  یك  از  گمرک  نظارت  تحت  كاالها 
و نقل ورودی به یك وسيله حمل و نقل خروجی 
)صدور( در حوزه یك دفتر گمركی كه آن دفتر 
در عين حال دفتر گمركی توأم برای ورود و صدور 

است، انتقال داده می شود.

 تعهد ترانزيت 
سندی است كه توسط گمرک تنظيم می شود و 

خبر مناطق

اقتصادی  ویژه  منطقه  فنی  دفتر  از  نقل  به 
سيرجان، به دنبال طرح های توسعه ای و عمرانی 
ورودی  پاركينگ  آماده سازی  عمليات  منطقه، 
آسفالت  اجرای  جهت  منطقه  آالچيق  مجموعه 
مورد  آن  آسفالت  اجرای  با  به زودی  و  انجام 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.
این مجموعه توریستی تفریحی شامل: رستوران، 
آالچيق و سایر فضاهای تفریحی بوده كه جنب 

بلوار اصلی منطقه )سازندگی( قرار دارد.

آماده سازی پارکینگ ورودی 
مجموعه آالچیق
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به  كاالها  كه  می شود  داده  اجازه  آن  موجب  به 
طور ترانزیت گمركی بدون پيش پرداخت حقوق 
حاوی  معموالً  و  شوند  حمل  ورودی  عوارض  و 
كليه مشخصات الزم برای تعيين حقوق و عوارض 
ورودی در مورد مقتضی و یك تعهد تضمين شده 
یا مهر و موم گمركی و سيم  ارائه كاال  بر  مبنی 
مقصد  گمركی  دفتر  به  نخورده  دست  سرب  و 

می باشد.

 درابك 
عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی كه 

موجب روش درابك مسترد می شود.

 دمپينگ 
قيمتی  با  كاال  عرضه  از  است  عبارت  دمپينگ 
از  استفاده  با  یا  آن  توليد  نهایی  هزینه  از  كمتر 

سوبسيدهای غيرعادی در یك بازار خارجی.

 سود بازرگانی 
عالوه بر حقوق گمركی وجوهی نيز تحت عنوان 
به  وزیران  هيئت  مصوب  طبق  بازرگانی  سود 
قانون  خارجی،  تجارت  انحصار  قانون  استناد 

واردات  و  مقررات صادرات  قانون  و  امور گمركی 
از برخی كاالهای وارداتی اخذ می شود كه به آن 

سود بازرگانی گفته می شود.
فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمركی 
صرفاً به این لحاظ بوده كه هرگاه دولت الزم بداند 
كه به منظور حمایت از توليدات یا صنایع كشور 
ميزان آن را تغيير دهد در حالی كه اگر این وجوه 
بر  می شود  وصول  گمركی  حقوق  قالب  در  كاًل 
طبق قانون می بایست مجلس آن را تعيين كند. 
لذا هر تغيير احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و 
طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتاً زیادی 
بود در حالی كه این وجوه ممکن است هر سال 
دولت،  هيئت  تصویب  با  لذا  باشد.  تغيير  محتاج 

این تغيير با سهولت انجام می گيرد.

 سياهه تجاری 
صورتحسابی است كه به موجب آن هزینه كاال به 
حساب خریدار منظور می شود. سياهه باید دارای 

موارد زیر باشد:
شماره  فروشنده،  و  خریدار  نشانی  و  نام  تاریخ، 
قيمت  كاال،  شرح  و  مقدار  قرارداد،  یا  سفارش 
واحد، شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده كه 

در قيمت واحد منظور نشده است، ارزش كل كاال، 
وزن كاال، تعداد بسته ها، عالیم و شماره های حمل 

و شرایط تحویل و پرداخت.

 فله 
یا  واگن ها  در  لفاف  بدون  كه  كاالهایی  به 
می شود  حمل  كشتی  یا  و  اتاقدار  كاميون های 
گندم،  شکر،  مانند  كاالهایی  می گویند.  فله 
حبوبات، علوفه و از این قبيل به صورت فله حمل 

می شوند.

 کابوتاژ 
به  بندر كشور  از یك  كاال  از حمل  است  عبارت 
به گمرک  یك گمرک  از  و همچنين  دیگر  بندر 
می گيرد.  همجوار صورت  كشور  راه  از  كه  دیگر، 
برای كابوتاژ تشریفات گمركی الزم است و دو نوع 
اظهارنامه دارد كه یکی هنگام خروج كاال از بندر 
یا مرز تنظيم می شود و یکی هم هنگام ورود به 

گمرک مرز یا بندر.

 کارنه تير 
راه  از  كاال  بين المللی  ترانزیتی  سند  تير  كارنه 
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به  و  می شود  صادر  مبدأ  در  كه  است  زمينی 
مقصد  تا  راه  بين  كشورهای  از  كاال  آن  موجب 
كه به طور ترانزیت عبور می كند نيازی به انجام 
هر  و خروجی  ورودی  مرز  در  ترانزیت  تشریفات 

كشور نخواهد بود.

كارنه ا. ت. ا 
مدرک ورود موقت بين المللی است كه اگر شخص 
جهت  موقت  ورود  صورت  به  كاالیی  شركتی  یا 
وارد  نمایشگاه  تأسيس  یا  نمایشگاه ها  در  شركت 
نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد 
كند به موجب این مدرک نيازی به انجام تشریفات 

گمركی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.

كارنه دو پاساژ 
كارنه دو پاساژ در حقيقت گذرنامه وسيله حمل 
و نقل جاده ای است كه به عنوان ورود موقت به 
كشور یا كشورهایی مسافرت می كند ممکن است 
اتومبيل  عنوان  به  یا  اشخاص  كاال،  حمل  برای 
نظر  در  كه  امری  انجام  یا  گردش  برای  سواری 
استفاده  ان  از  به كشوری  برای ورود  است موقتاً 

شود.

 کاالی ضبطی در گمرک 
كاال  كه  است  مواردی  در  گمرک  در  كاال  ضبط 
نام و مشخصات  با  ممنوع الورود یا غيرمجاز بوده 
به  ماه  سه  گمرک  و  باشد  شده  اظهار  صحيح 
صاحب كاال فرصت داده باشد كه كاال را از كشور 
اعاده نماید. ولی صاحب كاال اقدامی ننماید در این 
صورت بعد از انقضای سه ماه مذكور كاال اصطالحاً 
ضبط می شود . همچنين بعد از ضبط، به صاحب 
شکایتی  اگر  كه  می شود  داده  وقت  ماه  دو  كاال 
دارد به دادگاه شهرستان تسليم نماید. در غير این 
صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطالحاً كاال ضبط 

قطعی شده یعنی به مالکيت دولت درمی آید.

 کاالی متروکه 
آن  آن،  صاحب  كه  است  كاالیی  متروكه  كاالی 
سراغ  به  دليل  هر  به  یعنی  باشد  كرده  ترک  را 
كاال برای ترخيص نرفته یا اگر مراجعه كرده در 
تأخير كند.  است  با مداركی كه الزم  اسناد  ارائه 
مدتی كه بعد از انقضای آن كاال متروكه می شود 
چهار ماه از تاریخ اولين قبض انبار و در فرودگاه ها 

برای  اقدامی  مدت  این  در  گاه  هر  است.  ماه  دو 
چنانچه  می شود.  متروكه  كاال  نشود  ترخيص 
صاحب كاال برای عدم مراجعه و ترخيص كاال عذر 
موجهی داشته باشد می توان با تنظيم درخواست 
و ارائه آن به گمرک، تقاضا كند كه مدت یاد شده 

حداكثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

 کاالی مرجوعی 
است  كاالهایی  صدور  دوباره  یا  مرجوعی  كاالی 

كه:
وارد  كشور  به  قباًل  موقت  واردات  عنوان  به   .1
می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده 
مرجوعی  كاالی  عنوان  تحت  و  اظهار  كشور  از 

شناخته می شوند.
تطبيق  بودن  غيرمجاز  یا  ممنوعيت  دليل  به   .2
از  دسته  آن  مورد  )در  اجباری  استانداردهای  با 
استاندارد  رعایت  مستلزم  ورودشان  كه  كاالها 
اجباری است( یا به طور كلی عدم احراز شرایط، 
كشور  از  لحاظ  همين  به  نيستند  ترخيص  قابل 

باید مرجوع شوند.

 کاالهای توشه ای و ملزومات 

برای  یافته  اختصاص  كاالهای  از  است  عبارت 
كشتی ها،  كاركنان  و  مسافران  توسط  مصرف 
است  ممکن  كاالها  این  قطارها،  یا  هواپيماها 

فروخته شده باشند یا نشده باشد.

 کنوانسيون سيستم هماهنگ شده 
عضو  كشورهای  كه  است  پيمانی  و  معاهده 
سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ 
پيوسته اند.  آن  به  تجاری  كاالهای  طبقه بندی 
اعضا  برای   1988 سال  از  كنوانسيون  این  مفاد 
آن الزم االجرا شده است. ایران نيز از سال 1374 
رسماً به این كنوانسيون ملحق شده است و جدول 
این  به  منظم  شده(  هماهنگ  )سيستم  تعرفه 
مقررات  در  سال 1375  ابتدای  از  را  كنوانسيون 

صادرات و واردات اجرا می كند.

 کنوانسيون کيوتر 
اصطالحی است كه عموماً در ارتباط با كنوانسيون 
كردن  هماهنگ  و  كردن  ساده  برای  بين المللی 
این  می شود.  برده  كار  به  گمركی  روش های 
شورای  طرف  از   1973 سال  در  كنوانسيون 

همکاری گمركی كيوتو پذیرفته شده است.
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 کنوانسيون ا. ت. ا 
اصطالحی است كه عموماً در ارتباط با كنوانسيون 
گمركی در هر بار ا. ت. ا برای ورود موقت كاال به 
كار برده می شود. این كنوانسيون در سال 1961 
بروكسل  در  گمركی  همکاری  شورای  طرف  از 

پذیرفته شده است.

 کنوانسيون نايروبی 
اصطالحی است كه عموماً در ارتباط با كنوانسيون 
منظور  به  اداری  متقابل  همکاری  بين المللی 
به  گمركی  تخلفات  كيفر  و  تجسس  پيش گيری 
كار برده می شود. این كنوانسيون در سال 1977 
از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده 

است.

 کانتينر 
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز كه اغلب حجم 

كفه یك كاميون بزرگ یا تریلر را فرامی گيرد.

 گواهی بيمه 
اظهاریه امضا شده ای است كه حاكی از مبدأ ساخت 
كاال می باشد. گواهی مبدأ توسط صادركننده كاال 
در  گواهی  این  ولی  می شود  تهيه  نماینده اش  و 
بعضی از كشورها باید روی فرم خاصی كه حاوی 
تائيد یك سازمان اداری مستقل )برای مثال اتاق 

بازرگانی( باشد، صادر شود.

 مانيفست 
یا  قطار  یك  یا  كشتی  یك  محموالت  فهرست 

كه  می گویند  را  كاميون هایی  از  كاروان  یك 
می توان  فارسی  در  دارند.  بارنامه  یك  از  بيشتر 
آن را فهرست كل كاال خواند كه حاوی ریز كليه 
این فهرست  به محموله است.  برنامه های مربوط 
به  تجاری  زمانی عرضه می شود كه محموله  كل 

گمرک مقصد می رسد.

 مانيفست محموله )بار(
عبارت است از فهرستی از كاالهای تشکيل دهنده 
محموله بار كه در یك وسيله حمل و نقل یا در 
یك واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانيفست 
مشخصات  حاوی  ترتيب  این  به  كه  بار  محموله 
شماره های  قبيل  از  كاالها  به  مربوط  بازرگانی 
اسناد حمل، نام صادركننده و گيرنده كاال، عالمت 
بسته بندی، مقدار و شرح  نوع  و  تعداد  و شماره، 
كاال باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله 

بار به كار رود. ن

 نظارت گمرکی
تضمين  برای  كه  است  اقدامی  گمركی  نظارت 
مسئول  گمرک  كه  مقرراتی  و  قوانين  اجرای 

اجرای آنهاست به عمل می آید.

 وزن قانونی
برای  قانون  طبق  كه  وزنی  یعنی  قانونی  وزن 
قانون  در  می شود.  یا  شده  تعيين  معين  مقاصد 
گمرک نيز این وزن عبارت از وزن ناخالص )وزن 
تقریبی  وزن  منهای   Gross Weight ظرف(  با 
شده(  مشخص  گمرک  قانون  در  ظروف  )اوزان 

می آید  دست  به  ترتيب  این  به  كه  وزنی  است. 
برای محاسبه حقوق گمركی و عوارض ورودی در 
مواردی كه این حقوق از روی وزن اخذ می شود، 

به كار می رود.

 هزينه های گمرکی
و  ميزان  كه  هستند  وجوهی  گمركی  هزینه های 
چگونگی وصول آنها با تصویب هيئت وزیران برای 
تعرفه بندی،  آزمایش،  انبارداری،  باربری،  تخليه، 
بدرقه كاال، خدمات فوق العاده و نظایر آن تعيين 
و به وسيله گمرک وصول می شود. بعضی از این 
و  محاسبه  گمركی  اظهارنامه های  در  هزینه ها 
درآمد  قبض  به موجب  برخی  و  منظور می شوند 
و جدا از اظهارنامه وصول می شوند. )نظير هزینه 
هزینه  كاال،  آزمایش  هزینه  فوق العاده،  خدمات 

تعرفه بندی و هزینه بدرقه كاال(.

 اعتبارات اسنادی
اعتبار  گشایش كننده  بانك  كه  است  تعهدی 
برعهده می گيرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه 

اعتبار را به فروشنده پرداخت كند.

 اعتبار اسنادی غيرفعال 
اعتباری است كه گشایش شده و به ذی نفع ابالغ 
گردیده است اما در متن آن شرایطی ذكر شده تا 
اسنادی  اعتبار  این  شرایط  آن  تحقق  صورت  در 

فعال گردد.

 اعتبار اسنادی يوزانس 
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روبه رو بوده است.
وی خاطرنشان كرد: در سال 89 بيش از 7000 
دالر  ميليون   40 قریب  ارزشی  با  كاال  انواع  تن 
خوراكی،  روغن  مانند  منطقه  توليدات  شامل 
و  كفش  تراكتور،  آنتی بيوتيك،  اسپری  مستربچ، 
دمپایی، ماشين ظرفشویی، گرانول پی وی سی، 
كاالها  سایر  و  آنتی بيوتيك  اسپری  هایستارپی، 
مانند پسته، مغز پسته، كنستانتره انار، سنگ آهن 
و غيره از منطقه به خارج از كشور صادر گردیده 
است. این ميزان صادرات در مقایسه با سال 88 
به لحاظ وزنی قریب 47 درصد كاهش و به لحاظ 

ارزشی 1 درصد افزایش داشته است.
وی ابراز اميدواری كرد با فراهم آمدن شرایط مناسب 
و  موانع موجود  رفع  و  توليدی  فعاليت های  جهت 
تأمين  جهت  ذی ربط  نهادهای  بيشتر  همکاری 
نقدینگی كارخانجات شاهد توسعه بيشتر واحدهای 

توليدی و افزایش ظرفيت توليد آنها باشيم.

اصلی وارد و یا به خارج از كشور صادر گردیده 
است. 

این ميزان كاالی خروجی نسبت به مدت زمان 
مشابه سال قبل )88( از رشدی بالغ بر 19 درصد 
زمينه های  در  توليداتی  شامل  و  بوده  برخوردار 
روغن  انواع  قبيل  از  دارویی  و  غذایی  مواد 
لوازم  و  شکر  دامی،  داروهای  اسانس،  خوراكی، 
انواع  الکترونيك مانند  آرایشی، در زمينه برق و 
تلویزیون، ماشين ظرفشویی، بلندگوی اتومبيل، 
المپ كم مصرف و غيره، در زمينه صنایع معدنی 
انواع سنگ ساختمانی و پوكه صنعتی، در زمينه 
صنایع شيميایی مانند انواع رنگ و چسب، روغن 
زمينه های  در  و  فوم  انواع  و  گریس  و  موتور 
مختلف دیگر كاالهایی مانند محصوالت استيل، 
انواع كفش و دمپایی، تابلو راهنمایی و رانندگی، 

پنجره های دوجداره و غيره بوده است.
همچنين  منطقه،  صنایع  امور  معاون  ميرزاده، 

خبر مناطق

به گزارش معاون امور صنایع منطقه ویژه اقتصادی 
سيرجان طی سال گذشته بيش از 105 هزار تن 
انواع كاالی توليد شده توسط كارخانجات مستقر 
سرزمين  به  سيرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 

واردات و صادرات بیش از 105 هزار تن کاال از 
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

یادآور شد: طی این مدت بيش از 118 هزار تن 
مواد اوليه كارخانجات از سرزمين اصلی و یا خارج 
از كشور وارد منطقه شده كه در مقایسه با مدت 
زمان مشابه سال قبل )88( با كاهش 18 درصدی 

اعتباری است كه پرداخت وجه كاال به فروشنده 
در صورت تحقق شرایط اعتبار به صورت مدت دار 
گشایش كننده  بانك  توسط  روز(   180 یا   90(

اعتبار یا بانك كارگزار پرداخت می گردد.

 S.A.D فرم 
سند یا اظهارنامه واحد گمركی است كه به منظور 
پردازش  و  اطالعات  جمع آوری  یکسان سازی 

ماشينی آن طراحی گردیده است.

 CRF 
مؤسسات  توسط  كه  است  گمركی  سند  یك 
كه  می دهد  نشان  و  می شود  صادر  كاال  بازرسی 
بازرسی  شركت  تائيد  مورد  مبدأ  در  كاال  قيمت 

قرار گرفته است.

 Bay back معامله 
و  ماشين آالت  خارجی  كشور  یك  در  فروشنده 
كشور  به  را  امکانات  و  تأسيسات  و  فنی  دانش 
خریدار تحویل می دهد تا در آنجا كاال توليد شود 

و به كشور فروشنده برگردد.

 SD فرم 
آن  موجب  به  كاال  توليدكننده  كه  است  سندی 
مطابق  شده  توليد  كاالی  كه  می كند  اقرار  كتباً 

استاندارد خواسته شده آن توليد گردیده است.

 MD فرم
آن  به موجب  توليدكننده كاالست كه  اظهارنامه 
تائيد می كند كاال بر اساس ضوابط استاندارد توليد 

گردیده است.

 SFR گواهی 
گواهی ثبت استاندارد در مؤسسه استاندارد است.

 منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی 
كاالی  كه  كشور  یك  سياسی  قلمرو  از  قسمتی 
و  حقوق  ارتباط  لحاظ  از  آنجا  در  شده  عرضه 
معمول  نظارت های  مشمول  ورودی  عوارض 
آزاد  مناطق  به  كاال  واردات  نمی شود.  گمركی 
امور  و  واردات  و  صادرات  مقررات  تابع  خارج  از 
گمركی مناطق آزاد جمهوری اسالمی و مقررات 
متحدالشکل اعتبارات اسنادی )UCP500( بوده 
مستثنی  كشور  واردات  و  صادرات  مقررات  از  و 

می باشد.



 سال دهم
شماره  65-66

فروردین و اردیبهشت 1390

38

صادرات

لزوم  بر  اسالمی  انقالب  تأكيد رهبر  دنبال  به  اما 
مسئوالن  و  كارگزاران  جمع  در  واردات  مدیریت 
توجهات  كانون  در  واردات  مدیریت  بحث  نظام، 
راستای  در  مختلفی  سياست های  و  گرفته  قرار 
اقتصادی  از سوی سياستگذاران  مدیریت واردات 

صورت گرفت.
در این راستا مسئوالن امر، مواضع و سياست های 
متنوع و بعضاً متضادی را اعالم و اعمال كرده اند 
كه نشان از عدم انسجام در برنامه ریزی هدفمند 
جهت مدیریت بهينه واردات در اقتصاد ایران دارد. 
در ابتدای شهریور ماه سال جاری، وزیر بازرگانی 
از  استفاده  اختيار  تا  خواست  مجلس  ریيس  از 
برنامه  اساس  بر  كه  را  واردات  ممنوعيت  ابزار 
چهارم توسعه از دولت سلب شده بود، دوباره به 
دولت بازگرداند. پس از آن سخن از ارائه طرحی 
دوفوریتی در مجلس برای قانونی كردن مدیریت 
فهرست های  آن،  دنبال  به  آمد.  ميان  به  واردات 
بلندباال از ليست كاالهای وارداتی ممنوعه منتشر 

شد.
متولی  كليدی  وزارتخانه  سه  با  بازرگانی  وزارت 
واردات »نشست ویژه« ترتيب داد، تا فهرست های 
ممنوعه بعدی به سرعت تهيه و منتشر شوند. در 

 مقدمه 
بحث مديريت واردات، عمومًا مورد توجه سياستگذاران اقتصاد کشور و تحليلگران اقتصادی بوده 

است. 

مدیریت واردات در بوته 
فراموشی

حميد زمان زاده

قسمت اول
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نهادهای  به  نيز  ضرب االجل هایی  رابطه  همين 
این  در  شد.  داده  واردات  امر  با  مرتبط  دولتی 
واردات در  و هيجانی، بحث مدیریت  دوره كوتاه 
كانون توجه و تصميم سازی مسئوالن ذی ربط قرار 
ایجاد  به  عمدتاً  كه  سریعی  تصميمات  و  داشت 
محدودیت های غيرتعرفه ای بر واردات می انجاميد، 
اتخاذ شد. به دنبال مجموعه این اقدامات، اعتراض 
بازرگانان كشور باال گرفت و اما و اگرهای فراوانی 

طرح شد.
اما این فرجام بحث مدیریت واردات نبود. به مرور 
و با اوج گرفتن بحث هدفمندسازی یارانه ها، بحث 
با  مرتبط  اجرای سياست های  و  واردات  مدیریت 

آن در حاشيه قرار گرفت و به دنبال آن نشانه هایی 
از چرخش در سياست تجاری پدیدار شد. معاون 
وزیر  حضور  با  نشستی  در  ریيس جمهور  اول 
اعالم كرد كه  بازرگانی،  فعاالن حوزه  و  بازرگانی 
كشور  به  واردات  برای  را  ممنوعيتی  هيچ  دولت 
در  داده  رخ  اتفاق های  برخی  و  نمی كند  اعمال 
مدیریت  از  اشتباه  برداشت  فقط  واردات،  حوزه 
جهاد  وزارت  مسئوالن  برخی  توسط  واردات 
مبنی  اظهارات  برخی  رد  با  وی  بود.  كشاورزی 
از برخی كشورها ممنوع شده  بر این كه واردات 
این  در  شركت كننده  بازرگانان  به  خطاب  است، 
نياز  مورد  كاالهای  می توانيد  اگر  گفت:  نشست 

با  ایران  تحریم كننده  كشورهای  از  را حتی  خود 
نمی تواند  كس  هيچ  كنيد،  وارد  مناسب  قيمت 
با  نهایت در آخرین تحوالت،  مانع شما شود. در 
سياست های  مورد  در  دولت  ریيس  موضع گيری 
وارداتی، چرخش در فرآیند مدیریت واردات وارد 
وزارت  مدیران  جمع  در  وی  شد.  عملياتی  فاز 
صنایع به صراحت به انتقاد از باب شدن اصطالح 
داشت:  اظهار  و  پرداخت  واردات«  »ممنوعيت 
»برخی از مفهوم صادرات و واردات برداشت غلط 
كرده اند و می گویند ممنوعيت واردات؛ این حرف 
طرفه  یك  ما  بگویيم  كه  نمی شود  است.  غلطی 
واردات  باید  البته  نه.  واردات  و  می كنيم  صادر 

با توجه به پيامدهای منفی روند کنونی واردات بر ميزان توليد و اشتغال کشور، قطعًا در صدر فهرست اهداف 
مديريت واردات، حمايت از توليد داخلی و افزايش رشد اقتصادی و به تبع آن حفظ و گسترش فرصت های شغلی 

قرار دارد
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نمود  تأكيد  ریيس جمهور  كرد.«  مدیریت  نيز  را 
كشور  درهای  واردات،  ممنوعيت  با  نمی شود  كه 
توسعه  سازمان  كل  ریيس  آن  از  پس  بست.  را 
تجارت ایران با بيان این كه سياست های وارداتی 
»سياست  كرد:  اعالم  است،  نکرده  تغيير  دولت 
واردات  هوشمندانه  مدیریت  راستای  در  دولت 
است و اساساً مدیریت هوشمندانه واردات ناظر به 
وزیر جهاد كشاورزی  است.«  فنی  تعيين ضوابط 
نيز كه قباًل در دو نامه جداگانه واردات برخی از 
كاالهای كشاورزی را ممنوع كرده بود، در نامه ای 
مانند  كاالهایی  واردات  ممنوعيت  رفع  جدید، 
وزارت  به  را  دامی  نهاده های  و  ميوه ها  از  برخی 
بحث  كم  كم  آن،  از  پس  كرد.  اعالم  بازرگانی 
مدیریت واردات اساساً به فراموشی سپرده شد و 
بهتر  عبارت  به  یافت،  خاتمه  نيز  عملی  اقدامات 
به  شتاب  با  كه  واردات  مدیریت  پرونده  پيگيری 
پيش می رفت، ناگهان متوقف شد و در نهایت به 
نظر می رسد پرونده مدیریت واردات مختومه شد!
سير پرفرازوفرود پيگيری موضوع مدیریت واردات، 
مجموعه مواضع سياستگذاران اقتصادی و اعمال 
سياست های ناگهانی و متضاد در مدیریت واردات 
توسط نهادهای مسئول بيانگر دو نکته مهم است: 
اول این كه عمده اقداماتی كه در یك دوره كوتاه در 
راستای مدیریت واردات صورت گرفت، در نهایت 
عمدتاً به اعمال ممنوعيت و وضع محدودیت های 
غيرتعرفه ای بر واردات ختم شد. به عبارت دیگر، 
سياست اصلی در مدیریت واردات، وضع ممنوعيت 
و محدودیت بر واردات بود. این امر نشان می دهد 
علل  از  همه جانبه ای  و  صحيح  درک  اساساً  كه 
بنيادی وضعيت نامطلوب واردات در كشور، ميان 
مسئوالن امر وجود ندارد. دوم این كه تصميم گيری 
در مورد مدیریت واردات، فاقد یك برنامه مدون 

مبتنی بر كار كارشناسی بود كه پيامد آن اعمال 
و  نامنسجم  ناگهانی،  سياست های  از  مجموعه ای 
متوقف  آن  اعمال  نهایت  در  كه  بود  متضاد  گاه 
شد و جز ایجاد فضای عدم اطمينان و پرتشویش 
نتيجه ای در بر نداشت، البته روشن است كه تداوم 
واردات  مدیریت  سياستگذاری  در  روندی  چنين 
نه تنها نمی توانست چشم انداز روشنی از مدیریت 
مطلوب واردات در آینده نزدیك ارائه دهد، بلکه 
می توانست به ایجاد هزینه های بزرگی برای اقتصاد 
توقف  احتماالً  بنابراین  شود؛  منتهی  نيز  كشور 
تداوم  از  بهتر  واردات،  چنين روندی در مدیریت 
آن بود. اگرچه صورت مسئله مدیریت واردات در 
هياهوی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
پاک شد و اساس آن به بوته فراموشی سپرده شد، 
آیا ضرورت  ایران،  اقتصاد  شرایط  به  توجه  با  اما 
مسئله مدیریت بهينه واردات از بين رفته است؟ 
اقتصاد  و سياستگذاران  تحليلگران  راستا  این  در 
مجموعه ای  با  واردات  مدیریت  موضوع  در  ایران 
متنوع از سئواالت مواجه هستند: آیا روند واردات 
در ایران نگران كننده است؟ مهم ترین ویژگی های 
واردات در اقتصاد ایران چيست؟ پيامدهای روند 
آیا  چيست؟  كشور  اقتصاد  برای  واردات  كنونی 
ایران  اقتصاد  در  واردات  مدیریت  برای  ضرورتی 
است  قرار  اگر  كه  این  نهایت  در  و  دارد؟  وجود 
واردات در اقتصاد ایران تحت مدیریت قرار گيرد، 
راهبرد  و  واردات  مدیریت  ابزارهای  مهم ترین 
سياستی مطلوب برای مدیریت واردات در اقتصاد 
سئواالت،  این  به  پاسخ  نحوه  چيست؟  ایران 
تاحدودی كم و كيف نحوه مدیریت واردات را در 
بررسی  به  مقاله  ادامه  آینده روشن می نماید. در 
جوانب متفاوت موضوع مدیریت واردات از جمله 
مدیریت  ابزارهای  واردات،  مدیریت  ضرورت های 

واردات و راهبرد سياستی جهت مدیریت واردات 
خواهيم پرداخت.

آيا سير تحول واردات در اقتصاد ايران 
نگران کننده است؟ 

آیا سير تحول واردات در اقتصاد ایران نگران كننده 
واردات  مدیریت  فرآیند  در  تغيير  اساساً  و  است 
ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سئوال، ابتدا باید 
سير تحول و وضعيت كنونی واردات را در اقتصاد 
و  تحول  سير  ترسيم  جهت  نمود.  ترسيم  كشور 
از  مجموعه ای  ایران،  اقتصاد  در  واردات  جایگاه 
شاخص های واردات در اقتصاد كشور مورد توجه 
قرار می گيرد. یك شاخص مهم، ميزان واردات در 
اقتصاد ایران است. ميزان واردات در ایران با یك 
از  و  یافته  افزایش  مداوم  طور  به  صعودی  روند 
از  بيش  به  ميليارد دالر در سال 78،  حدود 16 
 88 سال  در  برابر(   5 از  )بيش  دالر  ميليارد   88
رسيده است. در عين حال حجم واردات به بيش 
از 20 درصد از توليد ناخالص داخلی در سال 88 

رسيده است.
عالوه بر روند صعودی واردات، مسئله مهم دیگر 
حجم  این  برای  الزم  ارزی  منابع  كه  است  آن 
عظيم واردات از كجا تأمين می گردد. آیا واردات 
از  حاصل  ارزی  درآمدهای  محل  از  ایران  در 
كسری  می شود؟  تأمين  كشور  غيرنفتی  صادرات 
طور  به  گذشته  دهه  در  نفت  بدون  تجاری  تراز 
مداوم افزایش یافته و با یك روند صعودی از 11 
ميليارد دالر در سال 78 به 66 ميليارد دالر )شش 
برابر( در سال 88 رسيده است. این امر بيانگر این 
كشور  در  واردات  اعظم  بخش  كه  است  موضوع 
)بيش از 60 درصد( نه از محل صادرات غيرنفتی 
نفت  فروش  از  حاصل  ارزی  منابع  محل  از  كه 
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تأمين مالی می شود؛ بنابراین یکی از ویژگی های 
شدید  وابستگی  ایران،  اقتصاد  در  واردات  مهم 

واردات به درآمدهای نفتی است.
اقتصاد  در  واردات  تركيب  دیگر،  مهم  شاخص 
به  جنبه  یك  از  می توان  را  واردات  است.  ایران 
واسطه ای  كاالهای  سرمایه ای،  كاالهای  واردات 
بسيار  مسئله  نمود.  تفکيك  مصرفی  كاالهای  و 
خارج  از  سرمایه ای  كاالهای  واردات  ميزان  مهم 
است؛ چرا كه عمدتاً این بخش از واردات است كه 
ظرفيت ها و توان توليدی كشور را افزایش داده و 
حامل تکنولوژی به كشور است. واردات كاالهای 
داشته  صعودی  روند   1383 سال  تا  سرمایه ای 
توجه  قابل  افزایش  وجود  با  آن  از  پس  و  است 
در حدود  و  است  مواجه شده  كاهش  با  واردات، 
سهم  واقع  در  است.  مانده  ثابت  دالر  ميليارد   9
با یك  تا سال 81  واردات  از  كاالهای سرمایه ای 
روند صعودی به 44 درصد رسيده و پس از آن به 
طور مداوم كاهش یافته و از حدود 44 درصد در 
سال 81 به 16 درصد در سال 88 رسيده است. 
این امر نشان می دهد كه گسترش سریع واردات 
ظرفيت های  افزایش  جهت  در  كمتر  كشور  در 
توليدی كشور به وسيله واردات كاالهای سرمایه ای 
بوده و بيشتر به واردات كاالهای واسطه و كاالهای 
مصرفی تخصيص یافته است. اگرچه بخش عمده 
واردات به واردات كاالهای واسطه ای كه در فرآیند 
توليد نيز قرار می گيرد، تعلق دارد؛ اما باید توجه 
اقتصاد  در  واسطه ای  وارداتی  كاالهای  كه  داشت 
ایران عمدتاً با ایجاد ارزش افزوده اندک در فرآیند 

توليد به مصرف می رسند.
به  توجه  با  كه  است  این  اصلی  سئوال  اكنون 
ویژگی های مهم واردات، آیا روند واردات در اقتصاد 
داشت  توجه  باید  البته  است؟  نگران كننده  ایران 
كه  هستند  اعتقاد  این  بر  اقتصاددانان  عموم  كه 
گسترش تجارت خارجی و هم پيوندی اقتصادی هر 
كشور با سایر كشورها، یکی از موتورهای محرک 
رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی علمی 
محکم برای اثبات این ادعا وجود دارد. بر مبنای 
به  ایران می تواند  در  واردات  افزایش  منطق،  این 
باید  اما  گردد؛  ارزیابی  مثبت  مقوله  یك  عنوان 
توجه نمود كه مسئله تجارت خارجی ایران، دارای 
یك عامل بسيار مهم و تعيين كننده می باشد كه 
انگاشتن آن می تواند هزینه هایی گزاف را  نادیده 
عامل  این  نماید.  تحميل  كشور  اقتصاد  دوش  بر 
از  ارزی هنگفت  درآمدهای  تعيين كننده،  و  مهم 
محل فروش نفت است. همان طور كه در بخش 

این جا است كه واردات  قبلی بحث شد، مشکل 
صادرات  از  ناشی  درآمدهای  به  متکی  ایران  در 
طریق  از  آن  عمده  بخش  و  نيست  غيرنفتی 
درآمدهای نفتی تأمين مالی می گردد. اگر بخش 
عمده واردات در ایران از محل صادرات غيرنفتی 
به  واردات  گاه گسترش  آن  تأمين می شد،  ایران 

عنوان افزایش هم پيوندی اقتصاد كشور با اقتصاد 
افزایش  طریق  از  كه  بود  ارزیابی  قابل  جهانی 
بسيار  می توانست  ایران  اقتصاد  رقابت پذیری 
درآمدهای  تعيين كننده  نقش  اما  باشد؛  مفيد 
كه  است  شده  موجب  كشور،  واردات  در  نفتی 
با  ایران  اقتصاد  به هم پيوندی  نه  واردات  افزایش 

خبر مناطق

رييس کل گمرک ايران گفت: براي تسهيل امر 
سريع  تأمين  و  صنعت  در  ويژه  به  نقل  و  حمل 
گمرک  اقتصادي  ويژه  مناطق  تمامي  در  کاال، 

مستقر مي شود.
یکي  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  معمار نژاد  عباس 
از اجبارات گمرک جمهوري اسالمي ایران براي 
اجراي هر چه بهتر طرح تحول اقتصادي استقرار 
كشور  اقتصادي  ویژه  مناطق  تمامي  در  گمرک 

خواهد بود. 
وي افزود: طرح حذف بيش از نيمي از گمركات 
اقتصادي كشور كه در حال حاضر از كارآیي الزم 
مناطق  در  آنها  استقرار  نيز  و  نيستند  برخوردار 
ویژه اقتصادي كشور از اقدامات اصلي گمرک در 

سال 90 خواهد بود. 
از اهميت  این مناطق  ادامه گفت:  معمارنژاد در 
بسياري در زمينه توسعه حمل و نقل و صادرات 
و واردات كشور دارند به طور مثال منطقه ویژه 
واردات صنعت  از  درصد  از 80  بيش  سلفچگان 
از  یکي  و  مي دهد  انجام  را  كشور  خودروي 
این  در  كشور  اقتصادي  ویژه  مناطق  مهم ترین 

عرصه به شمار مي آید. 
با  اقتصادي  ویژه  مناطق  گفت:  همچنين  وي 
استقرار گمرک از مراكز اصلي حمل و نقل كاال، 

استقرار گمرک در تمامي مناطق ویژه اقتصادي

صادرات و واردات و ترانزیت به شمار خواهند رفت 
و اقدام گمرک جمهوري اسالمي ایران در راستاي 
این مهم استقرار هر چه سریع تر در این مناطق 

خواهد بود. 
یکي  گفت:  ادامه  در  كشور  گمركات  كل  ریيس 
از طرح هایي كه در سال 90 اجرایي خواهد شد، 
ایجاد گمركات مشترک با كشور هایي است كه با 
ایران مرز خاكي مشترک دارند كه این گمرک ها 
همزمان كه بار از كشوري ترخيص شود در كشور 

دیگر تحویل گرفته خواهد شد. 
وي افزود: این طرح بدین منظور اجرایي مي شود 
تا ثبت اطالعات در دو سوي مرز همزمان انجام 
هر  گمرک  از  بار  ترخيص  اداري  مراحل  و  شده 
امر  در  بسزایي  تأثير  كه  انجام شود  چه سریع تر 
صادرات و واردات در كشور هاي همسایه با ایران 

خواهد داشت. 
از  هر  كه  ادعاهایی  درباره  خاتمه  در  معمار نژاد 
این كه در كشور  بر  گاهي مطرح مي شود مبني 
گفت:  دارد،  وجود  بار  تخليه  غيرمجاز  گمركات 
گمرک فقط در مرزهاي رسمي كه دولت تصویب 
آزاد  مناطق  و  ویژه  مناطق  همچنين  و  مي كند 
اقتصادي مستقر مي شود و در غير این صورت در 

هيچ جاي دیگر مستقر نخواهد شد. 
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به  كشور  اقتصاد  وابستگی  به  كه  جهانی  اقتصاد 
اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی منتهی گردد و 
ایران  اقتصاد  به تضعيف قدرت رقابتی  نتيجه  در 
كه  طور  همان  این،  بر  عالوه  است.  منتهی شده 
مطرح شد، بخش اعظم واردات كشور به واردات 
كاالهای واسطه ای و مصرفی تخصيص یافته است. 
سهم باالی كاالهای واسطه ای از واردات، موجب 
شده است كه بسياری از مسئوالن با این استدالل 
افزایش  موجبات  واسطه ای  كاالهای  واردات  كه 
توليد را فراهم می نماید، واردات گسترده را نه به 
عنوان یك تهدید، بلکه به عنوان یك فرصت تلقی 
كاالهای  واردات  كه  نمود  توجه  باید  اما  نمایند، 
واسطه ای نيز، عمدتاً به واردات كاالهایی تخصيص 
می یابد كه در زنجيره توليد در مراحل پایانی قرار 
مصرف  به  اندک،  افزوده  ارزش  ایجاد  با  و  دارند 
واردات  اعظم  بخش  واقع  در  می رسند.  داخلی 
واردات  به  نزدیکی  شباهت  واسطه ای،  كاالهای 
بر  تأثير چندانی  و عماًل  كاالهای مصرفی داشته 

ميزان توليد كشور ندارند.
واردات موجب شده  روندهای كنونی  در مجموع 
است كه توانایی توليدكنندگان داخلی در رقابت 
رقبای  شده،  تضعيف  خارجی  توليدكنندگان  با 

و  نموده  مسلط  داخلی  بازارهای  بر  را  خارجی 
فعاليت های  از  بسياری  كه  است  شده  موجب 
توليدی توجيه اقتصادی خود را از دست بدهند. 
در نتيجه توليد داخلی و رشد اقتصادی تحت تأثير 
با محدود  منفی واردات قرار گرفته و به تبع آن 
شدن اشتغال زایی اقتصاد كشور، واردات موجبات 
است.  نموده  فراهم  نيز  را  بيکاری  ميزان  افزایش 
در مقابل به نظر می رسد دولت تمایل به تکيه بر 
واردات جهت كنترل قيمت ها به عنوان یك ابزار 
ضدتورمی دارد. اگر چه افزایش واردات ارزان در 
كوتاه مدت، اثرات ضدتورمی دارد، اما در بلندمدت 
از یك طرف به دليل بر هم زدن قيمت های نسبی 
و از طرف دیگر به دليل اثرات منفی آن بر توليد، 
است،  ننموده  تورم  كنترل  به  كمکی  تنها  نه 
نيز  اقتصاد كشور  نهادینه شدن تورم در  به  بلکه 
كمك كرده است؛ بنابراین مجموعه شاخص های 
روند  از  اعم  كشور  اقتصاد  در  واردات  ارزیابی 
سهم  و  واردات  مالی  تأمين  نحوه  واردات،  حجم 
كاالهای سرمایه ای در تركيب واردات و همچنين 
پيامدهای روند واردات بر عملکرد اقتصاد كشور، 
وضعيت نگران كننده ای از واردات ایران را ترسيم 
فوق  آمار  كه  نمود  توجه  باید  به عالوه،  می كند. 

واردات  رسمی  آمارهای  صرفاً  واردات،  مورد  در 
به كشور است. اگر به این مجموعه، واردات كاال 
به صورت قاچاق را نيز اضافه نمایيم، با توجه به 
به  تمام واردات قاچاق مربوط  تقریباً  امر كه  این 
واردات كاالهای مصرفی می  شود، وضعيت واردات 
با  بنابراین  بود؛  خواهد  نيز  نگران كننده تر  كشور 
وجود این كه بحث مدیریت واردات به فراموشی 
همچنان  واردات  مدیریت  اما  است،  شده  سپرده 

یك ضرورت بنيادی در اقتصاد ایران است.

راهبرد سياستی مديريت واردات در 
اقتصاد ايران 

باید  ابتدا  واردات،  مدیریت  راهبرد  طراحی  برای 
مورد  را  واردات  مدیریت  اصلی  ابزارهای  و  اهداف 
تحليل و بررسی قرار داد. در گام بعدی باید به تحليل 
و بررسی علل بنيادی وضعيت نگران كننده واردات 
در اقتصاد كشور پرداخت. در نهایت با مشخص شدن 
علل اساسی وضعيت نگران كننده واردات و توجه به 
ابزارهای مدیریت واردات  از  ميزان قابليت هر یك 
در تأمين اهداف، می توان سياست راهبردی جهت 
مدیریت و اصالح وضعيت واردات در راستای تأمين 

اهداف اصلی مدیریت واردات طراحی و ارائه نمود.
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اهداف اصلی مديريت واردات در 
اقتصاد ايران چيست؟ 

واردات  كنونی  روند  منفی  پيامدهای  به  توجه  با 
صدر  در  قطعاً  كشور،  اشتغال  و  توليد  ميزان  بر 
فهرست اهداف مدیریت واردات، حمایت از توليد 
آن  تبع  به  و  اقتصادی  رشد  افزایش  و  داخلی 
با  قرار دارد.  حفظ و گسترش فرصت های شغلی 
این حال باید توجه داشت كه حمایت از توليد و 
اشتغال داخلی در برابر واردات كاالهای خارجی، 
نمی تواند از طریق بستن مرزهای كشور و ممنوع 
برای  انحصاری  شرایط  ایجاد  و  واردات  نمودن 
این  كه  چرا  گردد،  تأمين  داخلی  توليدكنندگان 
مثبت  اثرات  می تواند  كوتاه مدت  در  اگرچه  روند 
محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت به تضعيف 
بيشتر توليد داخلی خواهد انجاميد؛ بنابراین هدف 
در  انحصار  از  جلوگيری  و  رقابتی  فضای  حفظ 
اقتصاد داخلی باید در كنار هدف حمایت از توليد 
داخل در یك راستا قرار گيرد. مسئله مهم دیگر 
روند رو به گسترش واردات كاال به صورت قاچاق 
واردات  هزینه های  به  توجه  با  است.  كشور  به 
قاچاق به كشور، كنترل و مهار واردات زیرزمينی و 
قاچاق در ردیف اهداف مهم مدیریت واردات قرار 

می گيرد. از دیگر اهداف مدیریت واردات می توان 
به مواردی نظير حمایت از حقوق مصرف كنندگان 
و در نهایت بهبود تراز پرداخت ها و انباشت ذخایر 

ارزی كشور اشاره نمود.

ابزارهای اصلی مديريت واردات در 
اقتصاد ايران چيست؟ 

می توان  واردات  مدیریت  ابزارهای  مهم ترین  از 
محدودیت های  غيرتعرفه ای،  محدودیت های  به 
نمود.  اشاره  ارز  نرخ  تعدیل  و  تعرفه ای 
ممنوعيت  شامل  غيرتعرفه ای  محدودیت های 
واردات، سهميه بندی واردات و محدودیت های فنی 
و اعمال استانداردهای خاص در واردات می باشد. 
غيرتعرفه ای  محدودیت های  حيطه  در  واقع  در 
دولت می تواند با وضع قوانينی، واردات یك كاال 
واردات  ایجاد سهميه بندی،  با  یا  نماید  را ممنوع 
با  كه  این  یا  نماید  و محدود  كنترل  را  كاال  یك 
خاص،  فنی  محدودیت های  و  استانداردها  وضع 
نماید. دولت می تواند  را كنترل  واردات یك كاال 
ميزان  از  غيرتعرفه ای  محدودیت های  افزایش  با 
واردات بکاهد و در مقابل با كاهش محدودیت ها، 

واردات را گسترش دهد.

و  ارزش  بر  تعرفه  تعرفه ای شامل  محدودیت های 
تعرفه بر واحد كاالهای وارداتی است. اعمال تعرفه 
بر یك كاالی وارداتی در واقع شبيه به مکانيسم 
یك  بر  تعرفه  افزایش  می نماید.  عمل  مالياتی 
كاال  آن  قيمت  افزایش  طریق  از  وارداتی  كاالی 
در داخل، موجب كاهش واردات آن كاال می شود؛ 
بنابراین دولت می تواند با افزایش تعرفه ها، ميزان 
واردات را كاهش دهد یا با كاهش تعرفه ها، واردات 
را گسترش دهد. به عالوه دولت با اعمال تعرفه، 

درآمدی نيز برای خود ایجاد می كند.
افزایش نرخ ارز )كاهش ارزش پول ملی در مقابل 
سایر پول ها( به معنای گران شدن قيمت كاالهای 
خارجی در داخل و در مقابل ارزان شدن كاالهای 
ارز،  نرخ  افزایش  بنابراین  است؛  داخلی در خارج 
از طریق افزایش قيمت كاالهای وارداتی، موجب 
كاهش واردات كاالها می گردد و در مقابل كاهش 
نرخ ارز، واردات را افزایش می دهد. البته آنچه در 
مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی ارز است كه 
باید مورد توجه و تأكيد قرار گيرد. نرخ واقعی ارز 
از تعدیل نرخ اسمی ارز نسبت به سطح عمومی 

قيمت های داخل و خارج به دست می آید. 
)ادامه دارد(
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با  نيز  پتروشيمی  شركت های  ميان،  این  در 
نفت،  صنعت  پروژه های  در  عظيم  سرمایه گذاری 
صنعت  مهم  توليدكنندگان  با  تنگاتنگی  روابط 
تا  هستند  تالش  در  و  كرده  برقرار  پتروشيمی 
موفقيت خود را در بازارهای جهانی تثبيت كنند. 

 
عربستان سعودی در تالش است 

سرمایه گذاری های  قبيل  از  راهکارهایی  اتخاذ  با 
مشترک با غول های صنعت نفت جهان، با تأكيد 
بيشتر بر توسعه و تحقيق و افزایش سهم بخش 
خصوصی در پروژه های پایين دستی، نقش خود را 

در بازار پتروشيمی جهان پررنگ تر كند.
سرمایه گذاری در صنعت پتروشيمی عربستان به 
ارزان  دليل دستيابی توليدكنندگان به مواد خام 
قيمت و سودآوری بيشتر از این مزیت، بيشتر بر 
اما  اتيلن متمركز شده  واحدهای توليد متانول و 
پلی اتيلن،  و  اتيلن  متانول،  برای  تقاضا  افزایش 
كشور  این  در  پتروشيمی  صنعت  توليدكنندگان 
را به توليد محصوالت جدید نيز وادار كرده است. 
از سوی دیگر و برای حفظ قدرت رقابت در بازار و 
اتخاذ استراتژی موفق تجاری، تحقيق و توسعه نيز 

اهميت خاصی در این كشور پيدا كرده است.

 بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانك جهانی، در چهل سال گذشته درآمد کشورهای 
خاورميانه به دليل صادرات نفت، افزايش چشمگيری يافته و باعث ارتقای سطح زندگی مردم شده 

است. 

عوامل تأثیرگذار بر رشد صنعت 
پتروشیمی خاورمیانه

سيداحمد نبوی 
مدیر بازرگاني ماهنامه تازه هاي انرژي
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عربستان  پایه  صنایع  شركت   1991 سال  در 
ریاض  در  را  خود  توسعه  و  تحقيق  مدرن  مركز 
افتتاح و متعاقب آن، چهار مركز برون مرزی دیگر 
را در الجبيل، هوستن، هند و هلند برای تکميل 

فعاليت های تحقيقاتی مركز ریاض دایر كرد.
در  پتروشيمی  پروژه های  درصد  هفتاد  از  بيش 
با  مشترک  سرمایه گذاری  طریق  از  عربستان 
شل،  موبيل،  اكسون  چون  مهمی  شركت های 
ميتسوبيشی، اكوفيول و شورون فيليپس در حال 
اجرا و بهره  برداری هستند. در گذشته و به دليل 
نبود نيروی كار ماهر برای توسعه پروژه های بزرگ 
بخش  سرمایه گذاری  اعظم  بخش  پتروشيمی، 
خصوصی در این صنعت بر پروژه های پایين دستی 
سرمایه گذار  نخستين  كه  حالی  در  بود.  متمركز 
كاماًل خصوصی در عربستان یعنی شركت شورون 
كار خود  الجبيل،  در  و  در سال 1999  فيليپس 
سرمایه گذاران خصوصی  اكنون  هم  كرد.  آغاز  را 
بسياری چون شركت پتروشيميایی صحرا، اجرای 
پروژه های بزرگ در این كشور را برعهده دارند و 
در خالل سال های 2004 تا 2009 ، بيش از پنجاه 
انجام  از مجموع سرمایه گذاری های  و یك درصد 
خصوصی  بخش  به  متعلق  صنعت،  این  در  شده 

بوده است.
اصالح  با  هستند  تالش  در  عربستان  مسئوالن 
برای  نياز  ایجاد زیرساخت های مورد  ساختارها و 
افزایش ثبات و امنيت برای سرمایه گذاران بخش 
اقتصاد كشور و اشتغال زایی  خصوصی، به اصالح 
دولت  اساس،  همين  بر  و  بپردازند  بيشتر 
ماليات های سرمایه گذاری را از چهل و پنج درصد 

به بيست درصد كاهش داده است.
سازمان  در  عربستان  عضویت  دیگر،  سوی  از 
تجارت جهانی، مزایای فراوانی را برای این كشور 
دیگر  به  پتروشيمی  محصوالت  صادرات  امر  در 
گزارش  طبق  است.  آورده  همراه  به  جهان  نقاط 
 ،)NDB( سعودی  عربستان  بانك  بزرگ ترین 
سال 2010 سالی پر از موفقيت و كاميابی برای 
صنعت پتروشيمی این كشور محسوب می شود و 
بر اساس پيش بينی های انجام شده، در سال آینده 
ميالدی درآمد عربستان از صنعت پتروشيمی، به 
ميزان پنج برابر افزایش خواهد یافت و مسئوالن 
درآمدهای  آینده،  دهه  در  اميدوارند  كشور  این 
سرمایه گذاری  صنعت  این  توسعه  برای  حاصل، 
به  درآمد  است  شده  پيش بينی  همچنين  شود. 
دست آمده از این صنعت در سال 2011 به 46.2 
ميليارد ریال سعودی و در سال 2013 به 62.1 

ميليارد ریال سعودی افزایش یابد.
پتروشيمی،  صنعت  غول  پيش بينی  اساس  بر 
دليل  به  و  آینده  سال   10 در  موبيل،  اكسون 
روند  و  طبيعی  گاز  عظيم  منابع  به  دسترسی 
پنج  و  هفتاد  از  بيش  خاورميانه  تقاضا،  افزایشی 
دست  در  را  پتروشيمی  جهانی  تجارت  از  درصد 

خواهد گرفت.

کويت و تالش برای رفع دغدغه های صنعت 
پتروشيمی 

توان  همه  با  كویت  پتروشيمی  صنعت  مسئوالن 
در تالش هستند تا موقعيت خود را بيش از پيش 
گسترش دهند، به نحوی كه شركت نفت دولتی 
بازار  ایجاد  و  صنعت  این  آینده   ،)KPC( كویت 
رقابتی در صنایع پایين دستی را برای دهه آینده 

بسيار موفقيت آميز پيش بينی كرده است.
با این حال و به دليل محدودیت منابع گاز طبيعی 
در كویت، به نظر می رسيد پروژه در دست ساخت 
3.8 ميليارد دالری »الفين 2« در شعيبه، آخرین 
پروژه كویت در این صنعت باشد، اما یافتن مخزن 
طبيعی،  گاز  مکعبی  متر  تریليون   37 جدید 
این  توسعه  فرآوری  جدیدی  چشم اندازهای 
ترسيم  كویت  نفت  صنعت  مسئووالن  و  صنعت 

كرده است.

آرزوهای بزرگ قطر
این  دنيا،  در  پتروشيمی  صنعت  ركود  وجود  با 
بخش در قطر از رشد و توسعه مناسبی برخوردار 
اجرای  با   ،)QP( قطر  دولتی  نفت  شركت  است. 
اتيلن،  توليد  تا  است  تالش  در  جدید  پروژه های 
اتيلن دی كلراید، پلی وینيل كلراید، وینيل كلراید 
مونومر، پروپيلن و پلی پروپيلن را افزایش دهد. این 
بيشتر  توليد  با  است  تالش  در  همچنين  شركت 
از  یکی  عنوان  به  را  قطر  نقش  اوره،  و  آمونياک 
مهم ترین صادركنندگان این مواد در دنيای عرب، 

مهم تر جلوه دهد.
هم اكنون صنعت جهانی پتروشيمی در حال گذار 
در  آن  محصوالت  فروش  ميزان  و  است  ركود  از 
نشان  را  كاهش  قبل، 10 درصد  با سال  مقایسه 
امر در حالی است كه در سال های  این  می دهد؛ 
چهار  ساليانه  رشد  صنعت  این   ،  2000 از  قبل 
اكنون  هم  می كرد  تجربه  را  درصدی  شش  تا 
پانزده  بين  پتروشيمی  محصوالت  بيشتر  قيمت 
تا پنجاه درصد كاهش یافته و بيشتر شركت های 

توليدكننده مواد شيميایی، زیان ده هستند.

خبر اقتصادی

سيدرضا فاطمی امين با بيان این كه 75درصد از 
بنگاه های مشمول دریافت تسهيالت بسته صنعت 
افزود: در ستاد تحول  و معدن ثبت نام كرده اند، 
به  ارائه  برای  الزم  مالی  منابع  معادن  و  صنایع 
12 هزار بنگاه جهت دریافت تسهيالت پيش بينی 
از این ميزان تاكنون 9 هزار بنگاه  شده بود كه 

ثبت نام كرده است.
وی با بيان این كه تاكنون 15000 ميليارد ریال 
در  معدن  و  صنعت  حمایتی  بسته  اجرای  برای 
اختيار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است، 
به  انرژی  هزینه  تسهيالت   ،89 سال  در  افزود: 
صورت سرمایه در گردش و با نرخ سود 3درصد 
73درصد  برق،  هزینه  50درصد  پرداخت  بابت 
و  كوره  نفت  خرید  100درصد  و  گاز  هزینه 

گازوئيل ارائه شد.
این  گفت:  معادن  و  صنایع  وزارت  سخنگوی 
رشته   25 در  فعال  بنگاه های  به  تسهيالت 
ذغال  مانند  معادن  برخی  شامل  تأثيرپذیر 
سنگ، گچ، سنگ آهك، خاک نسوز، دولوميت، 
آلومينيومی،  واحدهای  فوالدی،  واحدهای 
واحدهای سرب و روی، ریخته گری، فرو آلياژها، 
نيشکر،  و  چغندر  از  شکر  توليد  واحدهای 
رنگرزی  نساجی،  واحدهای  لبنی،  واحدهای 
و  كاغذ  و  كاغذ  خمير  توليد  پارچه،  تکميل  و 
توليد  سردخانه ها،  چوبی،  فشرده  اوراق  مقوا، 
محصوالت پروفيل آهنی و فوالدی، روغن كشی و 
تصفيه روغن های پرمصرف، توليد پودر شوینده، 
توليد محصوالت  از محصوالت شيميایی،  برخی 
تایر و تيوپ الستيکی، توليد شيشه جام، توليد 
ظروف شيشه ای و چينی، نسوزها، توليد سيمان، 
گچ و آهك، بریدن و شکل دادن و تکميل سنگ، 
توليد آجر فشاری و ماشينی، كاشی و سراميك و 

چينی بهداشتی اختصاص یافته است.

معرفی 6 هزار واحد تولیدی 
به بانک ها برای دریافت 

تسهیالت
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با توجه به این كه در اكثر كشورهاي دنيا بخش 
توسط  اقتصادي  فعاليت هاي  از  قابل مالحظه اي 
و  مي شود  انجام  متوسط  و  كوچك  شركت هاي 
را  خود  خاص  مشکالت  و  مسایل  شركت ها  این 
مي كنند،  پيدا  جهاني  رقابت  عرصه  به  ورود  در 
دولت ها با تدابير مختلفي همواره به فکر حمایت 
منطقي از این شركت ها برمي آیند تا رقابت پذیري 
در  رقابت  توان  كه  ببرند  باال  گونه اي  به  را  آنها 
از  یکي  آورند.  به دست  را  دنيا  رقابتي  بازارهاي 
انجام شده در اكثر  بنابر مطالعات  روش هایي كه 
توان  افزایش  در  موفقي  تجربه  دنيا  كشورهاي 
خود  از  متوسط  و  كوچك  شركت هاي  رقابتي 
بوده  این شركت ها  گذاشته، خوشه سازي  برجاي 
بر مشکالت  مروري  ابتدا  در  مقاله  این  در  است. 
و محدودیت هاي بنگاه هاي كوچك و متوسط به 
اقتصاد هر كشور خواهيم  از  عنوان بخش مهمي 
داشت. سپس ضرورت خوشه سازي این بنگاه ها را 
در جهت سامان دهي به وضعيت این بنگاه ها و در 

نهایت رقابت پذیري آنها مطرح مي كنيم.

مقدمه
با توجه به تغييرات محتوایي و كيفي بسيار زیادي 
كه از چند دهه اخير در بازارهاي جهاني رخ داده 

 چكيده 
در سايه هدايت و الزام سازمان جهاني تجارت، اقتصاد و بازار کشورهاي مختلف به سرعت در حال 

پيوستن به جرگه اقتصاد باز، تجارت آزاد و بازار جهاني است. 

ضرورت خوشه سازي بنگاه هاي 
کوچک و متوسط

محمد ناطق
رحيم محترم قالتي
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خبر مناطق

گفت:  شيراز  اقتصادي  ويژه  منطقه  مديرعامل 
در سالي که در بيان مقام معظم رهبري به سال 
جهاد اقتصادي مزين شد، منطقه ويژه اقتصادي 
از آن  شيراز تحوالت عظيمي پيش رو دارد که 
جمله مي توان به توليد خودروهاي برقي در اين 

منطقه اشاره کرد.
اقتصادی  ویژه  منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  بيان  با  بختياري«  »حميدرضا  شيراز، 
افزود: مهم ترین بخش فعاليت هاي جهاد  مطلب 
توليد  اقتصادي شيراز  ویژه  منطقه  در  اقتصادي 
خودروهاي برقي است كه به صورت آزمایشي در 
شده  توليد  خودرو  این  از  نمونه  چند   89 سال 
است و اميدواریم در سال 90 این خودرو ها را به 

توليد انبوه برسانيم. 
وي افزود: همچنين پروژه ساخت بندر خشك كه 
موجب 80 برابر شدن حجم واردات كاال به این 
منطقه خواهد شد نيز از دیگر پروژه هاي مهم این 
منطقه است كه تحول فوق العاده اي براي منطقه 

در پي دارد. 
دست  در  پروژه هاي  سایر  زمينه  در  بختياري 

تولید خودروهاي برقي طي سال جهاد اقتصادي در 
منطقه ویژه اقتصادی شیراز

اجراي این منطقه تصریح كرد: مقرر شده است تا 
2 واحد صنعتي بزرگ )پشم شيشه ایران و شركت 
روغن نباتي نرگس شيراز( به منطقه ویژه اقتصادي 
براي  هماهنگي ها  آخرین  كه  شود  منتقل  شيراز 
انتقال این 2 واحد انجام شده است و در سال 90 

اجرایي خواهد شد. 
وي اظهار داشت: همچنين توسعه پروژه مشترک 
منطقه ویژه شيراز با كارخانه ایران خودرو جهت 
توليد خودروي پژو پارس از پروژه هاي در دست 

اقدام این منطقه محسوب مي شود. 
اشاره  با  شيراز  اقتصادي  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
به فعال شدن شهر سالمت در این منطقه گفت: 
زیرساخت هاي موجود براي جذب سرمایه گذاران 
در شهر سالمت آماده است كه اميدواریم امسال 

فعاليت خود را آغاز كند. 
این  در  مهم  كارخانه   3 افتتاح  به  خاتمه  در  وي 
كارخانه  بزرگ ترین  افزود:  و  كرد  اشاره  منطقه 
كمپوزیت  كارخانه  بزرگ ترین  و   MDF توليد 
رنگي در خاورميانه همچنين كارخانه توليد فوالد 

در سال جاري در این منطقه افتتاح خواهد شد.

و حركت به سوي جهاني شدن بازارها شروع و به 
حيات  انتهاي  در  توليدمحوري  دوره  آن  موازات 
گرفتن  نضج  حال  در  مشتري محوري  و  خود 
استفاده  هدف  با  صنعتي  توليدكنندگان  است، 
بهينه از امکانات و جلوگيري از هدر رفتن منابع 
نتيجه  كه  شده اند  متوسل  تمهيداتي  به  باارزش 
مشخصات  از  است.  صنعتي  ساختار  تغيير  آن 
پيش  از  بيش  ترویج  ساختار،  تغيير  این  اصلي 
توجه  اخير  سال هاي  در  است.  كوچك  صنایع 
توسعه  روند  و  شده  كوچك سازي  به  فزاینده اي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط به طور باالیي افزایش 
زیادي  مزایاي  داراي  بنگاه ها  این  است.  یافته 
جمله  آن  از  كه  هستند  بزرگ  صنایع  به  نسبت 
اشتغال آفریني  نوآوري،  افزوده،  ارزش  از  مي توان 
و انعطاف پذیري بيشتر نسبت به صنایع بزرگ نام 
اقتصاد  از  بخش  این  به  توجه  لزوم  بنابراین  برد. 
این  بودن  كوچك  دیگر  طرف  از  است.  ضروري 
پایين منابع در دسترس موجب  بنگاه ها و حجم 
مي شود  بنگاه ها  این  براي  محدودیت هایي  ایجاد 
و  تحقيق  مالي،  محدودیت هاي  جمله  آن  از  كه 
توسعه، بازاریابي و غيره هستند. بنابراین، مي توان 
این  اساسي  مشکالت  از  یکي  بازاریابي  كه  گفت 
بنگاه ها است كه دالیل آن، هزینه باالي تحقيقات 
بازاریابي، نداشتن كادر مجرب و در كل نداشتن 
امکان انجام فعاليت هاي بازاریابي گسترده به دليل 

هزینه هاي باالي آن است.
علمي  محافل  در  كه  اساسي  راهکارهاي  از  یکي 
براي سامان دهي به بحث صنایع كوچك و متوسط 
این بنگاه ها  مورد توجه قرار گرفته است تجميع 
صنعتي  خوشه هاي  قالب  در  آنها  سازمان دهي  و 
بنگاه هاي  از  تعدادي  تمركز  ترتيب،  بدین  است. 
جغرافيایي،  حوزه  یك  در  متوسط  و  كوچك 
موجب ایجاد مزایایي براي بنگاه هاي درون خوشه 
تجميع شركت هایي  با  دیگر،  عبارت  به  مي شود. 
فعاليت  مرتبطي  یا  مشابه  زمينه هاي  در  كه 
از  مزایایي  از  مي توانند  شركت ها  این  مي كنند، 
تنوع،  و  مقياس  از  ناشي  صرفه جویي هاي  قبيل 
و  رقابت پذیري  افزایش  فن آوري،  و  دانش  انتقال 
حاصل  جمعي  كارآیي  از  كه  شوند  برخوردار   ...
یکي  دارد:  جنبه  دو  جمعي  كارآیي  مي شوند. 
یك  در  تجمع  علت  به  كه  بيروني  صرفه جویي 
مي شود  خوشه  عضو  شركت هاي  نصيب  مکان 
همکاري  از  كه  اشتراكي  اقدام  مزایاي  دیگري  و 
كارآیي  ارتقای  مي شود.  حاصل  محلي  آگاهانه 
تأمين  براي  سرمایه گذاري  صورت  به  جمعي 

ماشين ابزار و دست یابي به بازار و خدمات )مانند 
طراحي، بازاریابي، تبليغات، فروش و توزیع، تأمين 

مالي، آموزش نيروي انساني و ...( ميسر است.

بنگاه هاي کوچك و متوسط
جدید  فن آوري هاي  ظهور  با  اخير  دهه  دو  در 
اینترنت  ارتباطي  شبکه  به  همگان  دستيابي  و 
صنعتي،  واحدهاي  توانایي هاي  در  تحوالتي 

تشکيالتي  ساختار  و  توزیع  و  توليد  روش هاي 
نقش  اهميت  بر  عموماً  كه  شده  ایجاد  بنگاه ها 
صنعتي  ساختار  در  متوسط  و  كوچك  واحدهاي 
كشور افزوده است. به طوري كه واحدهاي كوچك 
و  مکمل  بخش  به عنوان  بازرگاني،  و  صنعتي 
این  شده اند.  شناخته  كشور  هر  اقتصاد  اساسي 
واحدها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
نقش  توسعه،  اصلي  اهداف  به  دست یابي  ضمن 
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توليدات  تنوع  و  گسترش  در  تعيين كننده اي 
اهداف  سري  یك  به  اهتمام  در  و  دارند  صنعتي 
كردن  ریشه كن  اشتغال،  ایجاد  همچون  بنيادین 
نيازهاي  برآوردن  و  درآمد  توزیع  بهبود  فقر، 
نقش  داراي  توسعه،  حال  در  كشورهاي  اساسي 
مؤثري هستند. در بسياري از كشورها این صنایع، 
تحول  مهد  اشتغال جدید،  اصلي  تأمين كنندگان 
جدید  فن آوري هاي  ابداع  در  پيشرو  و  نوآوري  و 
بوده اند. از سوي دیگر این صنایع با صادرات قابل 
اقتصادي كشورها  توجه، نقش مؤثري در توسعه 

ایفا مي كنند.
توجه  قابل  كمي  حضور  علي رغم  ما  كشور  در 

صنایع كوچك در ساختار صنعتي آن )حدود94 
درصد واحدهاي صنعتي كشور را صنایع كوچك 
تشکيل مي دهند(، این واحدها با معضالت متعدد 
به  هستند،  روبه رو  فاحشي  عقب ماندگي هاي  و 
انتظار  نحوي كه از ایفاي نقش استراتژیك مورد 
در  و  توسعه یافته  كشورهاي  همچون  آنها  براي 
واحدهاي  اهميت  مانده اند.  ناتوان  توسعه،  حال 
كوچك در ایران را از دو بعد كمي و كيفي مي توان 
از  باالیي  از بعد كمي، درصد بسيار  بررسي كرد. 
از  بسياري  و  ما  كشور  در  موجود  شركت هاي 
متوسط  و  واحدهاي كوچك  را  كشورهاي جهان 
واحدها  این  شاغالن  تعداد  و  مي دهند  تشکيل 
كه  افزوده اي  ارزش  همچنين  است.  توجه  قابل 

این واحدها توليد مي كنند در كشورهاي مختلف، 
چيزي بين یك سوم تا نيمي از ارزش افزوده كل 
كشور را تشکيل مي دهد. از بعد كيفي، این واحدها 
را در سرمایه گذاري ها  مي توانند بخش خصوصي 
تشویق كنند، چون بخش خصوصي معموالً براي 
امکانات كافي ندارند، این  ایجاد واحدهاي بزرگ 
واحدها همچنين مي توانند به عنوان ابزار مناسبي 
این  شوند.  گرفته  نظر  در  خصوصي سازي  براي 
و مي توانند  دارند  را  بازار  امکان شناخت  واحدها 
خود را با نيازهاي بازار منطبق كنند و به خاطر 
كوچك بودن، فرآیند تصميم گيري در آنها بسيار 
سریع است. این واحدها مي توانند قدرت ابتکار و 

خالقيت بيشتري داشته باشند، در توزیع فن آوري 
در سطح كشور مي توانند موفق تر باشند و سریعاً 
در  و  دهند  تطبيق  الزم  فن آوري هاي  با  را  خود 
یك نکته مي توانند تخصصي عمل كنند كه این، 

در واحدهاي بزرگ كمتر اتفاق مي افتد.
و  جهان  سطح  در  تجارت  آزادسازي  به  توجه  با 
بهره وري  و  كارآیي  بهبود  اقتصاد،  شدن  جهاني 
و  سازگاري  و  متوسط  و  كوچك  بنگاه هاي 
بازار،  محصول،  زمينه هاي  در  آنها  انعطاف پذیري 
فن آوري، مدیریت و سازمان امري مهم و حياتي 

است. )بانك توسعه آسيایي، 2001(
براي  شدن  جهاني  كه  بالقوه اي  فرصت هاي  با 
مي آورد،  به وجود  جهاني  بازارهاي  به  دسترسي 

فزاینده اي  به طور  متوسط  و  كوچك  بنگاه هاي 
این  از  بتوانند  موقعيتي كه  در  قرار گرفتن  براي 
فرصت ها مزیت كسب كنند، تحریك مي شوند، اما 
به دليل محدودیت هاي زیادي كه دارند خود را از 
بهره مندي از این امکانات ناتوان مي یابند )اسمالش 
با  متوسط  و  كوچك  بنگاه هاي  بيين،2002(. 
مشکالت و محدودیت هاي زیادي روبه رو هستند 
ثبات،  راه اندازي،  طبيعت  اندازه،  به وسيله  كه 
محيط رقابتي، دسترسي به فن آوري و خدمات و 

عوامل مرتبط به آنها تحميل مي شوند. 
آنهایي كه در  باالخص  اكثر شركت هاي كوچك، 
كشورهاي در حال توسعه هستند، نمي توانند این 
براي  ابزاري  بنابراین  و  كنند  برآورده  را  الزامات 
ندارند  جهاني  بازارهاي  در  موفقيت آميز  حضور 
شکست  براي  رایج  دليل  یك  )یونيدو،2003(. 
این كسب وكارها مربوط به فقدان تحقيقات بازار 
مناسب و كافي است. تحقيقات بازار به شركت ها 
در زمينه شناسایي مبناي مشتري بالقوه، قيمت 
تغيير  مقابل  در  تقاضا  تغيير حجم  و  پيشنهادي 
قيمت كمك مي كنند. همچنين تحقيقات بازار به 
این شركت ها، اطالعاتي در رابطه با رقباي آنها و 
رقباي  ورود  مقابل  در  آنها  احتمالي  عکس العمل 
مشخص  كه  همان طوري  مي دهند.  ارائه  جدید 
امروزي  رقابتي  بازار  در  اطالعات  این  است 
كاماًلحياتي هستند. بنگاه هاي كوچك و متوسط 
به تنهایي منابع الزم براي بررسي بازارهاي خود 
را ندارند. آنها به طور باالیي به شركاي تجاري خود 
براي بازاریابي محصوالتشان وابسته هستند )ایتوه 

موتوشيگه، 1994(.

خوشه سازي
بحث هاي نظري متفاوتي در این مورد كه چگونه 
كمك  توسعه  به  مي توانند  كوچك  مؤسسات 
كنند توسط اقتصاددانان و صاحب نظران مختلف 
نظریات  این  از  جمع بندي  یك  است.  شده  ارائه 
حال  عين  در  كوچك  شركت هاي  كه  است  این 
شبکه  یك  اعضاي  یکدیگرند،  طبيعي  رقباي  كه 
مستقل داخلي هستند كه توانمندي ایجاد شغل 
را دارند و همچنين فراهم كننده زمينه الزم براي 
ایجاد نوآوري و خالقيت هاي تکنولوژیك هستند. 
اما جالب ترین نگرشي كه به این گونه مؤسسات 
شده است مربوط به پدیده شبکه شدن و خوشه 
شدن یا به طور كلي تجميع است. اغلب شركت هاي 
كوچك گرایش به خوشه شدن و ارتباط با یکدیگر 
دارند. این پدیده بيشتر براي شركت هاي سازنده اي 
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وجود دارد كه در یك محدوده جغرافيایي كه در 
باشد  انساني وجود داشته  نيروي  آن مهارت هاي 
شکل مي گيرند. نمونه هاي پيشرفته اي از آنها در 
نواحي صنعتي شمال ایتاليا در اواخر دهه 1970 
مشاهده شد و بعد در سایر نقاط اروپا و آمریکا در 
ژاپن و سایر مناطق توسعه یافته است )اشميتزو 

ندوي،1381(.
ایران دو چندان  آنچه كه اهميت خوشه ها را در 
صنعت  زیربخش هاي  در  كه  است  این  مي كند 
شركت ها  و  مؤسسات  درصد   94 از  بيش  ایران 
كه  مي دهند  تشکيل  شركت هایي  چنين  این  را 
عموماً به صورت منفرد فعاليت مي كنند و همواره 
چند  هر  درگيرند.  مختلف  مسایل  و  مشکالت  با 
ارزش  از  درصد   30 حدود  شركت ها  گونه  این 
توليدات صنعتي را ایجاد مي كنند ليکن از لحاظ 
اشتغال سهم مهمي از فرصت هاي شغلي را )حدود 
56 درصد( تأمين مي كنند. از آنجا كه حمایت از 
واحدهاي پراكنده و كوچك براي دولت عالوه بر 
مشکل بودن، هزینه بسيار سنگيني را دربردارد، 
خوشه ها  در  تجميع  به  آنها  ترغيب  و  تشویق 
مي تواند به عنوان یك راهکار موفق و تجربه شده 
از كشورها مورد توجه سياستگذاران  در بسياري 
موفقيت كشورهاي  گيرد.  قرار  اجرایي  مدیران  و 
مختلف و از جمله كشورهاي رو به توسعه اي چون 
برزیل، مکزیك، هند،  پاكستان، شيلي و ... بومي 
اجتماعي  فرهنگي،   ساختار  با  را  الگو  این  شدن 
و اقتصادي هر كشور و منطقه به اثبات رسانيده 

است.
اساساً خوشه تلفيقي از تئوري هاي مختلف است 
قالب   در  و  منسجم  به صورت  زمان  طول  در  كه 
برخي  است.  گردیده  ارائه  سياستي  بسته هاي 
جغرافياي  تئوري  از:  عبارتند  تئوري ها  این  از 
نوآوري،  نظام  و  منطقه اي  اقتصاد  اقتصادي، 
نظام ملي نوآوري، تئوري هاي مربوط به دانش و 
انتقال آن و تئوري سرمایه اجتماعي و شبکه هاي 

اجتـماعي )لوري اشميتز، 2004(.
خوشه  تئوري  ریشه  محققان،  از  بعضي  اگرچه 
مارشال  نظریه  به  تاریخي  لحاظ  به  را  صنعت 
جانبي  تأثير  مورد  در  ميالدي(   1890-1920(
اولين  براي  ارتباط مي دهند،  بنگاه هاي تخصصي 
عنوان  تحت  كتابي  در   )1990( پورتر  مایکل  بار 
صنعت  خوشه هاي  نظریه  ملل«  نسبي  »مزیت 
تعریف  جدیدترین  در  ساخت.  مطرح  مشخصاً  را 
پورتر، خوشه به معناي »تمركزجغرافيایي نهادها 
حوزه اي  در  یکدیگر  با  مرتبط  شركت هاي  و 

خاص« تعریف شده است )مایکل پورتر، 1998(. 
مایکل آلبو مي گوید: در واقع خوشه هاي صنعتي 
متوسط  و  بنگاه هاي كوچك  از  محلي  »شبکه اي 
را  نوآور  بزرگ  بنگاه  یك  مجموع  در  كه  است 
پدید مي آورد اما تفاوت این بنگاه بزرگ نوآور با 
سایر بنگاه هاي بزرگ در این است كه این بنگاه 
و  )بل  است  مراتبي  سلسله  ساختار  فاقد  بزرگ، 
عبارتند  پورتر»خوشه ها  گفته  به   .)1999 آلبو، 
هم مرتبط،  به  شركت هاي  از  مجموعه اي  از 
عرضه كنندگان حرفه اي، تأمين كنندگان خدمات، 
بنگاه هایي از صنایع به هم وابسته و نهادهایي كه 
دانشگاه ها،  )همانند  خورده اند  پيوند  یکدیگر  به 

مؤسسسات استاندارد و انجمن هاي تجاري(؛ این 
مجموعه در زمينه اي مشترک فعاليت كرده و در 
است«  شده  متمركز  خاصي  جغرافيایي  محدوده 
)مایکل پورتر، 1998(. آلتنبرگ و اشتامر عقيده 
دارند كه در مورد تعریف خوشه هاي صنعتي در 
اما  ندارد.  وجود  نظر  اتفاق  صاحب نظران  ميان 
مي توان این گونه جمع بندي كرد كه واژه  »خوشه« 
فعاليت هاي  مکاني  تمركز  به  مفهوم  عام ترین  در 
اما  مي كند.  اشاره  خاص  زمينه اي  در  اقتصادي 
آنچه سبب مي شود كه خوشه ها این چنين مورد 
توجه سياستگذاران قرار گيرند، فرصت هاي مربوط 
به كارآیي جمعي است كه از صرفه هاي اقتصادي 
اقدام  و  معامالتي  هزینه هاي  پایين بودن  بيروني، 

صرفاً  ترتيب،  این  به  مي گيرد.  جمعي سرچشمه 
تجمع مکاني شركت هایي كه ارتباطي با یکدیگر 
ندارند نمي تواند كارآیي جمعي را افزایش دهد و 
این تعامالت و اثرات بيروني است كه مورد توجه 
است. لذا مي توان گفت همگي این تعاریف در دو 
عنصر زیر مشترک هستند )1( تمركز جغرافيایي 
یك  توليد  در  واحدها  همسویي   )2( و  بنگاه ها 

ارزش افزوده خاص )ایزد خواه، 1382(.
از  خوشه  در  شركت ها  همکاري،  طریق  از 
و  می كنند  مزیت  كسب  بيروني  صرفه جویي هاي 
خام،  اوليه  مواد  عرضه كنندگان  حضور  جمله  از 
قطعات، ماشين ها و دستگاه ها و حضور كارگران با 

مهارت هاي ویژه و بدون كارگاه هایي براي ساختن 
یا ارائه خدمات دستگاه ها و ابزار توليدي. خوشه 
خرید  براي  را  فراواني  معامله كنندگان  همچنين 
دوردست  بازارهاي  در  آنها  فروش  و  محصوالت 
ارائه  كه  آنجایي  از  همچنين  مي كند.  جذب 
خدمات و امکانات به شركت ها به صورت انفرادي 
ارائه خدمات  است، خوشه سازي شركت ها،  گران 
و  دانشگاه ها  بزرگ،  شركت هاي  دولت،  توسط 
را  توسعه  پشتيباني كننده  سازمان هاي  دیگر 

تسهيل مي كند. )تولوس تامبونان، 2005(
رقابتي  ابزار  یك  عنوان  به  مي توانند  خوشه ها 
براي شبکه سازي در نظر گرفته شوند كه نه تنها 
را  منطقه اي  توسعه  استراتژي هاي  به  دست یابي 
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تسهيل مي كنند، بلکه شركت ها را براي دستيابي 
به رقابت پذیري در بازارهاي جهاني قادر مي سازند 
به  خوشه سازي   .)2001 فلزنشتاین،  )كریستين 
تا  مي كند  كمك  متوسط  و  كوچك  بنگاه هاي 
قدرت هاي شان را با هم تركيب كنند تا بتوانند به 
بازار و حل مشکالت  از فرصت هاي  كسب مزیت 
معمول از طریق یك اقدام مشترک دست یابند. 
بنابراین، همکاري بين شركتي در بين بنگاه هاي 
مي دهد  را  امکان  این  آنها  به  متوسط  و  كوچك 
و  بخشيده  بهبود  را  رقابت پذیري شان  بتوانند  تا 
یابند  دست  فرصت هایي  به  جهاني  بازارهاي  در 

)یونيدو، 2003(.

نتيجه گيري
بنگاه هاي  مشکالت  و  مسایل  مهم ترین  از  یکي 
كوچك و متوسط در كشور، محدودیت هایي است 
كه به خاطر اندازه كوچك به آنها تحميل مي شود. 
برنامه ریزي صحيح  با  بنگاه ها  این  كه  آنجایي  از 
مي توانند به یکي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي 
توسعه  براي  برنامه ریزي  لذا  تبدیل شوند،  كشور 
و تقویت آنها از اهميت باالیي برخوردار مي شود. 
حل  براي  شده  ارائه  راهکارهاي  بهترین  از  یکي 

راهکار  متوسط  و  كوچك  بنگاه هاي  مشکالت 
خوشه سازي و تجميع آنها در قالب خوشه است. 
با تجميع این شركت ها امکان استفاده از تجربيات 
و امکانات همدیگر، امکان ایجاد امکانات مشترک 
مي آید.  به وجود  اشتراكي  به صورت  امور  انجام  و 
و  دانش  سریع  انتقال  بحث  عوامل  این  كنار  در 
نوآوري هاي موجود در خوشه نيز یکي از مزایاي 
اصلي آن است. لذا مي توان گفت كه خوشه ها در 
تأثيرگذار  شركت ها  عملکرد  مختلف  حوزه هاي 
بزرگ  بنگاه  ایجاد مزیت هاي یك  و موجب  بوده 
مي گردند.  متوسط  و  كوچك  بنگاه هاي  براي 
بنابراین، با تشکيل خوشه و تجميع این شركت ها، 
این بنگاه ها هم مي توانند از مزیت هاي بنگاه هاي 
امکان  هم  و  گردند  بهره مند  متوسط  و  كوچك 
بنگاه هاي  مزیت هاي  و  امکانات  به  دست یابي 
در  است  مسلم  آنچه  مي كنند.  كسب  را  بزرگ 
اكثر كشورهاي دنيا، صنایع كوچك و متوسط با 
مزایایي كه از طریق خوشه سازي كسب كرده اند، 
توانسته اند به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد مطرح 
شوند. در صورتي كه در كشور ما نه تنها صنایع 
به عنوان یك  اقتصاد ملي  نتوانسته اند در  كوچك 
صورتي  در  بلکه  باشند،  مطرح  تأثيرگذار  بخش 

توجه  بخش  این  عملکرد  در  بهبود  ایجاد  به  كه 
نگيرد،  صورت  آنها  از  الزم  حمایت هاي  و  نشده 
بخش اعظمي از توان بالقوه ایجاد ارزش افزوده در 
اقتصاد كشور، قابليت خود را از دست داده و رو به 

نابودي خواهد نهاد.

منابع و مآخذ
)خالد(، خوشه هاي  ندوي  و  )هوبرت(  اشميتز   .1
صنعتي رویکردي نوین در توسعه صنعتي، ترجمه 
نو،  طرح  تهران:  مخبر،  عباس  و  زندباف  عباس 

.1381
ایزدخواه، روح ا...، بررسي دو راهبرد عمده در   .2
توسعه همکاري هاي بين بنگاهي در ساختار صنعتي 
ایران )خوشه هاي صنعتي و نظام پيمانکاري هاي 

فرعي(، تابستان 1382.
3. Anton Fernando, October 2001 
“Challenges of Growth, Employment 
and Decent work country profiles: Sri 
Lanka” Small and Medium Enterprise 
Component.
4. Asian Development Bank, Best 
Practice in Developing Industry 



 سال  دهم
شماره  65-66

فروردین و اردیبهشت 1390

51

زیرساخت

Clusters and Business Networks, Policy 
Discussion Paper No. 8, November 
2001.
5. Asmelash Beyene, 2002 “Enhancing 
the competitiveness and productivity of 
Small and Medium Scale Enterprises 
(SMEs) in African Analysis of 
Differential Roles of National 
Governments through Improved 
Support Services” Africa Development, 
vol.XXVII, NO.3.
6. Bell, M. & Albu, M. (1999). 
Knowledge Systems and Technological 
Dynamism in Industrial Clusters 
in Developing Countries, World 
Development 27(9).
7. Christian Felzensztein, 2001. 
“Regional Clusters and Their Impact 
on Joint Marketing Activities; First 
Exploratory Insights for an Empirical 
Cross-Country Analysis” Strathclyde 
International Business Unit - Department 
of Marketing.
8. Itoh, Motoshige, Urata, Shujiro, 
Small and Medium-Size Enterprises 
Support Policies in Japan, the World 
Bank, December 1994.
9. Lori Schmits, “Networks” as a Tool 
for Cluster Development: An Edmonton 
Manufacturing Cluster, Development 
Case Study, 2004.
10. Porter, M. 1998. “Clusters and 
the New Economics of Competition” 
Harvard Business Review.
11. Tulus Tambunan, Promoting 
Small and Medium Enterprises with 
a Clustering Approach: A Policy 
Experience from Indonesia, Journal 
of Small Business Management 2005 
43(2), pp. 138–154.
12. UNIDO, Development of Clusters 
and Networks of SMEs: The UNIDO 
Program, a guide to export consortia, 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION.

خبر مناطق

سازمان  و  فعاليت  موضوع  و  محدوده  دولت 
شامل  اقتصادی  ويژه  منطقه   13 مسئول 
امام  بندر  جازموريان،  رفسنجان،  دوغارون، 
غرب،  اسالم آباد  شهرکرد،  نوشهر،  بندر  )ره(، 
مهران، سلماس، اترک، دامغان، سمنان و المرد 

را تعيين کرد.
شامل  اقتصادی  ویژه  منطقه   13 فعاليت  نحوه 
امام  بندر  جازموریان،  رفسنجان،  دوغارون، 
اسالم آباد  شهركرد،  نوشهر،  بندر  )ره(،  خمينی 
غرب، مهران، سلماس، اترک، دامغان، سمنان و 

المرد مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، نمایندگان 
ویژه ریيس جمهور در شورای هماهنگی مناطق 
آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی محدوده و 
موضوع فعاليت و سازمان مسئول 13 منطقه ویژه 
اقتصادی شامل دوغارون، رفسنجان، جازموریان، 
شهركرد،  نوشهر،  بندر  )ره(،  خمينی  امام  بندر 
اسالم آباد غرب، مهران، سلماس، اترک، دامغان، 

سمنان و المرد را تعيين كردند.
اقتصادی  ویژه  منطقه  مصوبه،  این  اساس  بر 
تحت  رضوی  خراسان  استان  در  دوغارون 
عمران  و  توسعه  غيردولتی  شركت  مسئوليت 
فعاليت  تجارت  و  توليد  زمينه  در  و  دوغارون 
خواهد كرد. منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان نيز 
كه زیر نظر شركت غيردولتی زرینه مس كرمان 
صنایع  و  فلزات  جنبی  صنایع  زمينه  در  است 
حوزه  كرد.  خواهد  فعاليت  كشاورزی  تبدیلی 

محدوده و حوزه فعالیت 13 منطقه ویژه اقتصادی تعیین شد

اقتصادی جازموریان در سيستان  فعاليت منطقه 
و بلوچستان نيز صنایع تبدیلی و تجارت است كه 
زیر نظر شركت سرمایه گذاری سهام عدالت استان 

كرمان فعاليت خواهد كرد.
آزاد  مناطق  هماهنگی  شورای  اساس،  این  بر 
كاری  حوزه  اقتصادی،  ویژه  و  صنعتی  ـ  تجاری 
ایميدرو(،  نظر  )زیر  المرد  اقتصادی  ویژه  مناطق 
صنعتی  شهرک های  شركت  نظر  )زیر  سمنان 
شركت  نظر  )زیر  دامغان  كرمان(،  استان 
)زیر  اترک  كرمان(،  استان  صنعتی  شهرک های 
نظر شركت شهرک های صنعتی استان گلستان(، 
شهرداری های  همياری  سازمان  نظر  )زیر  مهران 
)زیر نظر سازمان  ایالم( و اسالم آباد غرب  استان 
همياری شهرداری های استان كرمانشاه( را تجاری 

ـ صنعتی تعيين كرده است.
)زیر  سلماس  اقتصادی  ویژه  مناطق  همچنين 
نظر شركت شهرک های صنعتی استان آذربایجان 
همياری  سازمان  نظر  )زیر  شهركرد  و  غربی( 
در  بختياری(  و  چهارمحال  استان  شهرداری های 
فعال خواهند  بسته بندی  و  تبدیلی  حوزه صنایع 

بود.
مناطق  هماهنگی  شورای  مصوبه،  این  اساس  بر 
حوزه  اقتصادی،  ویژه  و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد 
خمينی  امام  بندر  اقتصادی  ویژه  مناطق  كاری 
)ره( و بندر نوشهر را نيز صادرات و واردات تعيين 
كرده است. این دو منطقه متعلق به سازمان بنادر 

و دریانوردی هستند.
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اواسط  در  ژئوپارک ها  اروپایی  شبکه  آن  از  پس 
سال 2002 با چهار عضو تأسيس گردید )فرانسه، 
آلمان، اسپانيا و یونان(. ژئوپارک ها در این چهار 
طبيعی،  ویژگی های  دارای  تاحدودی  كشور 
عالوه  هستند.  یکسانی  اجتماعی  و  اقتصادی 
واقع  روستایی  مناطق  در  كه  ژئوپارک ها  این  بر 
شده اند دارای پتانسيل های طبيعی و فرهنگی باال 
می باشند؛ در ضمن هر چهار كشور در قلمروهای 
مهاجرت  بيکاری،  همچون  مشکالتی  با  مذكور 
موقعيت  این  در  بودند.  روبه رو  اقتصادی  ركود  و 
اروپایی  شبکه  ایجاد  با  موزه ها  و  محلی  مدیران 
معضالت  كردن  برطرف  در  سعی  ژئوپارک ها 
موجود داشتند. الزم به ذكر است كه در آن زمان 
این شبکه هيچ پشتيبانی مالی از یونسکو دریافت 

نمی كرد )زورش، 2004، 2009(.
پس از آن یك قرارداد همکاری بين شبکه اروپایی 
ژئوپارک ها و بخش علوم زمين یونسکو امضا شد 
و در طول اولين كنفرانس بين المللی ژئوپارک ها 
جهانی  شبکه   )2004( شد  برگزار  چين  در  كه 
گردید  تأسيس  یونسکو  تصویب  با  ژئوپارک ها 

 بر اساس تصميمات گرفته شده در بخش علوم زمين شناسی يونسكو، در سال 1997 برای حفظ 
ميراث های زمين، واژه ای جديد به نام ژئوپارک وارد علوم بين رشته ای شد.

بیایید نگذاریم ژئوپارک قشم از 
فهرست یونسکو حذف شود

ندا ترابی فارسانی
دانشجوی دكترای توریسم
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اصلی  ژئوپارک ها، 2001(. هدف  اروپایی  )شبکه 
این شبکه نه تنها تبادل اطالعات بين كارشناسان 
حفاظت  و  شناسایی  بلکه  بود،  یونسکو  چتر  زیر 
فرهنگی  و  زمين شناسی  طبيعی،  ميراث های  از 
رأس  در  زمين  كره  سراسر  در  منحصربه فرد 
پاتزاک،  و  )ایدر  داشت  قرار  یونسکو  برنامه های 

.)2004
قلمروهایی  را  ژئوپارک ها  یونسکو  جهانی  شبکه 
ميراث های  دارای  تنها  نه  كه  می كند  تعریف 
طبيعی و زمين شناسی منحصربه فرد هستند بلکه 
ویژگی های فرهنگی و سنتی نيز در آن چشمگير 

می باشد.
یونسکو معتقد است كه ژئوپارک ها تنها سایت هایی 
و  تفریح  زیبا،  مناظر  مشاهده  مسافرت،  برای 
محدوده ها  این  بلکه  نيستند،  درمانی  طبيعت 
ميراث های  حفظ  برای  كليدی  فاكتورهای 
كسب  برای  آموزشی  كالس های  و  زمين شناسی 
و  زمين شناسی  علوم  زمينه  در  بيشتر  تجارب 
مناطق  ژئوپارک ها  پس  می باشند.  ژئومرفولوژی 
به  رسيدن  برای  كه  هستند  شده ای  حفاظت 
ژئوتوریسم  توسعه  و  آموزش  حفاظت،  هدف  سه 

احداث می گردند )یونسکو ، 2006(.
در  كه  یونان  كنفرانس  از  اخبار  آخرین  طبق 
ژئوپارک لسوش برگزار شد هم اكنون 77 ژئوپارک 
كشور   24 در  كه  می باشند  یونسکو  شبکه  عضو 
در صدر  ژئوپارک  با 23  پراكنده اند. كشور چين 
قرار دارد. در ميان كشورهای اسالمی تا به امروز 
تنها دو كشور مالزی و ایران موفق به عضویت در 

شبکه جهانی یونسکو شده اند.
رونق  چون  اهدافی  ژئوپارک ها  مدیریتی  ساختار 
و  پایدار  توسعه  روستایی،  توسعه  محلی،  اقتصاد 
افزایش جذب گردشگر به منطقه را دنبال می كند 
. بنابراین مسئوالن ژئوپارک ها در پی پياده سازی 
اهداف مثلث ژئوپارک پایدار هستند . شکل )1( 
نشان می دهد كه یك مثلث ژئوپارک پایدار برای 
توسعه گردشگری پایدار در قلمرو خود نياز به سه 
مؤلفه اصلی دارد كه عبارتند از: آموزش، حفاظت 

و ژئوتوریسم .
درستی  به  مؤلفه ها  از  یکی  اگر  كه  است  بدیهی 
عمل نکند و یا حذف شود مثلث ژئوپارک پایدار 
نمی تواند به درستی عمل كند. آموزش در رأس 
مثلث قرار گرفته، چرا كه متخصصان بر این باورند 
از  راه های حفاظت  از مهم ترین  یکی  آموزش  كه 
است.  ژئومورفولوژی  و  زمين شناسی  ميراث های 
برای  آموزشی  فعاليت های  سازمان دهی  با  پس 

كه  محلی  دانش آموزان  ویژه  به  و  گردشگران 
نسل های آینده این قلمرو هستند سعی در معرفی 

ارزش های طبيعی و حفاظت از آنها دارند.
به  اهميت  از  حفاظتی  فعاليت های  آن  از  پس 
برای  سؤال  این  شاید  است؛  برخوردار  سزایی 
مطرح  مربوطه  مسئوالن  حتی  یا  و  مردم  عموم 
همچون  زمين شناسی  پدیده های  آیا  كه  شود 
صخره ها، سنگ ها، غارها، معادن، فسيل ها و ... هم 
باید برای حفاظت از  نياز به حفاظت دارند و آیا 
پيدایش  امروزه  داد.  تخصيص  بودجه ای  نيز  آنها 
ژئوپارک ها و شاخه جدیدی در گردشگری پایدار 
در  است  پاسخی  می شود  ناميده  ژئوتوریسم  كه 

قبال اینگونه سؤاالت.
و  زمين شناسی  پدیده های  اكثر  پيدایش 
ژئومورفولوژی نياز به طی زمان زیادی دارد پس 
تخریب آنها ممکن است اثرات جبران ناپذیری به 
آیا تخریب سایت  باشد؛ برای مثال  دنبال داشته 
پيش  سال  ميليون   400 به  مربوط  فسيل های 
قابل جبران است؟ در نتيجه یکی دیگر از اهداف 
از  تأسيس ژئوپارک ها در واقع معرفی و حفاظت 
در  كه  است  زمين شناسی  ميراث های  و  سایت ها 
بلکه  می گيرند  بهره  آموزش  از  تنها  نه  راه  این 
پروژه های  اجرای  در  بوميان  مشاركت  تشویق  با 
حفاظت هم از دانش بومی آنها استفاده می كنند 
و هم راه های حفاظت از این ميراث ها را به آنان 
پاره  شغلی  فرصت های  بعضاً  و  می دهند  آموزش 

وقت و فصلی برای آنها ایجاد می كند.
بدیهی است كه پس از ایجاد زیربنای الزم اكنون 
این مناطق است چرا  به  زمان جذب گردشگران 
رونق  باعث  قلمرو  این  به  گردشگران  ورود  كه 
ژئوتوریسم در  نتيجه  اقتصاد محلی می گردد. در 
منافع  و دربرگيرنده  پایدار  ژئوپارک  قاعده مثلث 

جامعه محلی است.
الزم به ذكر است كه قبل از هر گونه فعاليت برای 
دربرگيرنده  كه  سایت هایی  به  گردشگر  جذب 
هستند  طبيعی  فرد  به  منحصر  پدیده های 
مانند  آنها  از  حفاظت  برای  الزم  زیربناهای  باید 
نقشه  گردشگری،  نمادهای  تفسيری،  تابلوهای 
ژئوپارک، نقشه ژئوتوریسم منطقه، موزه ژئوپارک، 
عبور  مسيرهای  گردشگری،  راهنمایان  دفترهای 
پياده، مسيرهای دوچرخه و ..... تعبيه شود. شبکه 
مقدمه  را  زیربناها  اینگونه  وجود  یونسکو  جهانی 
تشکيل ژئوپارک می داند و برای این كه از اقدامات 
حفاظتی و سایر فعاليت های ژئوپارک های شبکه 
اطمينان حاصل كند هر چهار سال یکبار توسط 

مورد  را  عضو  ژئوپارک های  مربوطه  كارشناسان 
ارزیابی قرار می دهد.

اگر پس از چهار سال ژئوپارک ها با استانداردهای 
آنها  به  بودند  منطبق  یونسکو  در  شده  ذكر 
پایدار  توسعه  نماد  كه  تعلق می گيرد  كارت سبز 
روستایی  مناطق  در  ژئوتوریسم  و  گردشگری 
ژئوپارک است و اگر ژئوپارک طی این چهار سال 
كارت  آن  به  نرسيد  الزم  استانداردهای  به  هنوز 
اگر  و  است  فرصت  نماد  كه  می گيرد  تعلق  زرد 
نتوانست  ژئوپارک  باز  زمانی  دوره  این  از  پس 
قرمز  كارت  با  كند  پياده  را  پایدار  توسعه  اهداف 
رنگ از شبکه ژئوپارک های جهانی یونسکو حذف 

می شود.
با  ایران  عزیزمان  كشور  در  قشم  ژئوپارک  امروز 
كارت زرد رنگ وارد پنج سالگی خود می شود، این 
ژئوپارک پنج ساله تنها یك سال و اندی فرصت 

دارد كه زنده بماند یا...... 
ولی ما سعی در زنده نگه داشتنش داریم! چرا كه 
زحمت  اینجا  به  تا  ماندنش  برای  بزرگی  مردان 
به  كشيده اند و چشم ساكنان 19 روستای قشم 
اولين  تنها  نه  ژئوپارک  این  است.  ژئوپارک  این 
ژئوپارک احداث شده در خاورميانه می باشد بلکه 
با توجه به این كه در سال آینده كنفرانسی تحت 
آفریقایی  و  عربی  كشورهای  ژئوپارک های  عنوان 
ژئوپارک قشم  برگزار می شود،  مراكش  در كشور 
اسالمی  ژئوپارک های  شبکه  پيشنهاد  با  می تواند 
به همراه ژئوپارک النکاوی در مالزی الگو و مشاور 

خوبی برای آنها باشد.
نگذاریم  و  كنيم  جزم  را  عزممان  بيایيد  پس 
حذف  یونسکو  جهانی  فهرست  از  قشم  ژئوپارک 

شود.
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استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان، از 
شمال شرقی به استان خراسان، از جنوب غربی به 
استان فارس و از جنوب شرقی به استان كرمان 
 72156 حدود  در  یزد  استان  می شود.  محدود 
كيلومتر مربع وسعت داشته و تقریباً 4/37 درصد 

از وسعت كل ایران را دربرمی گيرد.
آب و هوای استان یزد به علت قرار داشتن بر روی 
سرد  زمستان های  دارای  جهانی  خشك  كمربند 
و نسبتاً مرطوب و تابستان های گرم و طوالنی و 

خشك است. 
یزد به معنی پاک و مقدس است و شهر یزد نيز به 
مفهوم شهر خدا و سرزمين مقدس است. به لحاظ 
شرایط اقليمی استان یزد، وضعيت كشاورزی در 
این استان مطلوب نيست و امکان بهره برداری از 

آب های سطحی در كشاورزی بسيار كم است.
ميزان  نظير  كویر  حاشيه  مناطق  خاص  شرایط 
پدیده  روان،  ماسه های  حركت  باران،  اندک 
تأمين آب  منابع  و كمبود  فقير  مراتع  كویرزایی، 
موجب شده تا 28 درصد وسعت استان یزد فاقد 

بهره دهی اقتصادی باشد.

 استان يزد در مرکز ايران در قلمرو سلسله جبال مرکزی ايران بين عرض های جغرافيايی 29 
درجه و 48 دقيقه تا 33 درجه و 30 دقيقه شمالی و طول جغرافيايی 52 درجه و 45 دقيقه تا 56 

درجه و30 دقيقه شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. 

منطقه ویژه اقتصادی یزد در 
جوار سرزمین مقدس
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مهم ترین مناطق كشاورزی استان، دشت های یزد، 
و  چاهك  مروت،  هرات،  بهاباد،  بهادران،  اردكان، 
شامل  استان  كشاورزی  محصوالت  است.  ابركوه 
پنبه،  انگور،  آفتابگردان،  بادام، غالت،  انار،  پسته، 

چغندرقند و كنجد است.
ذخایر  دارای  زمين شناختی  لحاظ  به  یزد  استان 
بسيار عظيم معدنی است. معادن مهم این استان 
سنگ  ماسه  بورق،  مرمر  چغارت،  آهن  مانند 
در  سازنده  و  مهم  نقشی  كوتك  سرب  متکسانه، 

تحوالت اقتصادی و عمرانی استان داشته است.

يزد
شهرستان یزد مركز استان یزد بوده و در دره ای 
كوه های  رشته  بين  محصور  و  خشك  و  وسيع 
ایـن  اسـت.  گـرفته  قـرار  خرانق  و  شيركوه 
شهـر از شمال به شهرستان اردكان و از شرق به 
شهرستان بافق و از جنوب به شهرستان تفت و از 

غرب به استان اصفهان محدود گشته است.
و  نهاد  گسترش  به  رو  پنجم  قرن  از  شهر  این 
ایفا  شهر  این  آبادانی  در  به سزایی  سهم  اتابکان 
كردند. اكثر دانشمندان قرن هفتم و هشتم برای 
در امان ماندن از هجوم مغول این شهر را مركز 
اماكن  شهرستان  این  دادند.  قرار  خود  فعاليت 
دارد  متعددی  جهانگردی  جاذبه های  و  دیدنی 
كه از مهم ترین آنها می توان به مسجد كبير یزد، 
مسجد جامع فهرج، بقعه سيدركن الدین، مجموعه 
باغ دولت آباد تکيه و مسجد امير چخماق، آب انبار 
شش بادگيری، آتشکده و برج و باروی قدیمی و 

… اشاره كرد.

مراکز تاريخی و باستانی
كاظم  حاج  خانه  عرب ها،  خانه  الری ها،  خانه 
رسوليان، خانه ملك التجار، مدرسه خان، مدرسه 
آتش  دولت آباد،  باغ  طراز،  قاسم  شهاب الدین، 

ورهرام )بهرام( یزد.

اماکن زيارتی و مذهبی
مسجد  ميرچخماق،  مسجد  كبير،  جامع  مسجد 
گل،  آمنه  مسجد  بندرآباد،  مسجد  مالاسماعيل، 
دوازده  بقعه  سيدخليل،  بقعه  ابوجعفر،  امامزاده 
امام، بقعه شاه سيدرضا ، بقعه شيخ احمدفهادان، 
علی  زین العابدین  شيخ  مقبره  داد،  شيخ  بقعه 
زیدبن موسی  امامزاده  سيدپنهون،  بقعه  خاموش، 
بقعه  زرندیان،  بقعه  ميرحسن،  امامزاده  كاظم، 

سادات قل هو ا....

آشنايی با مسجد فهرج
فهرج یزد روستایی است كه مسجد 1400 ساله 

فهرج در آن قرار دارد.
یزد، خود قدمتی پنج  هزار ساله دارد و در طول 
تاریخ همواره مردمی مذهبی را در خود جای داده 
است. از این رو منطقی است كه قدمت مسجد بيش 

از 14 قرن و به پيش از ورود اسالم بازگردد.
در آن هنگام و در عهد ساسانيان، آتشکده فهرج، 
نيایشگاه مردم یکتاپرست زرتشتی این دیار بود و 

پس از اسالم نيز همچنان نيایشگاه این مردمان، 
اما در كسوت مسجد، باقی ماند.

به  روستایی  سنتی  بافت  دل  در  فهرج  مسجد 
همين نام قرار دارد، جایی كه زرق و برق تمدن 

مدرن به آن راه نبرده است.
روستا حس گذر  تنگ  از پس كوچه های  در گذر 
از ورای زمان به انسان دست می دهد و با رسيدن 
تمدن  و  فرهنگ  سال  هزاران  بوی  مسجد  به 
با  آنگاه، مسجد  می پيچد.  آدمی  مشام  در  ایرانی 
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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

ظاهر  دیدگان  برابر  در  تواضع  و  صميميت  همه 
می شود.

در نخستين نگاه، مسجد هيچ شباهتی به مساجد 
نه  كاشيکاری ای،  نه  گنبدی،  نه  ندارد.  دیگر 
اینها  از  فراتر  چيزی  اما  محرابی.  نه  و  كتيبه ای 
نفخه ای كه در گل آدمی  اوست. روح! همان  در 

دميده شد و خلقت آدم را رقم زد.
بنای  به  بعدها  مسجد  گلی  و  خشت  مناره  تك 

اصلی ملحق شده است.
به  را  دیدگانمان  آن  رنگ  سرخ  چوبی  درهای 
سوی خود كشيد، درهایی كه گویی دروازه ورود 

به معنویت اند.
مسير  در  پيشدادیان  عهد  كوچروی  طایفه های 
خود از بلخ به پارس، یزد را یزدان نام داده بودند، 
است.  عبادت  آن  معنای  كه  شهر  برازنده  نامی 
مسجد فهرج با آن دروازه های معنوی اش بخشی 

از یزد، همين عبادتگاه باستانی است.
شرق  كيلومتری   60 در  فهرج  باستانی  روستای 
استان یزد، در مسير یزد ـ كرمان و در دل كویر 
از مراكز اسکان  این شهر یکی  آرام گرفته است. 

اوليه ایرانيان بوده و پهره نام داشته است.
كوه چلته در شمال شرقی بر آستانه فهرج ایستاده 
از  است. قلعه ای باستانی و آب انباری قدیمی نيز 

دیگر مشخصه های روستای فهرج است.
در ایران نيز همچون بسياری از كشورهای كهن 
و متمدن، ظهور اسالم تأثير به سزایی بر سرنوشت 
بدین  است.  داشته  ملل،  این  هنری  و  فرهنگی 
تركيب  نفوذ  از  اسالمی  هنرهای  شالوده  ترتيب 

هنرهای ممالك مغلوب بوجود آمد.

آشنايی با باغ دولت آباد 
محمدتقی خان، حکمران و والی یزد، بانی ساخت 
مهم  ترین  از  یکی  كه  بسيار،  آبادی های  و  بناها 
اقداماتش، ساخت قنات و باغ دولت آباد بود، این 
باغ را در سال 1160 هـ . ق با وسعتی در حدود 
6/5 هکتار بنا كرد. باغ دولت آباد به شماره 774 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسيده است.
باغ دولت آباد، به باغ بيرونی و باغ اندرونی تفکيك 
شده و پالن باغ به صورت تقاطع دو خط عمودی و 

افقی بوده كه در تقاطع محورهای اصلی، بناهایی 
عمارت  جلوخان،  ميدان  ورودی،  سردر  چون 
طهرانی، بهشت آئين، تاالر آیينه )دیوانخانه(، آب 
انبار، دژ نگهبانی، اصطبل ها، حرمسرا، ساختمان 

هشت و ابنيه خدماتی قرار گرفته اند.
 200 از  بيش  قدمتی  با  دولت آباد  تاریخی  قنات 
سال، از احداث پنج رشته قنات تشکيل شده و از 
ارتفاعات مهریز سرچشمه گرفته و پس از مشروب 
نمودن بخشی از اراضی مهریز و به كار انداختن 
چند آسياب آبی و پس از طی بيش از 50 كيلومتر 
از  یزد،  اطراف  در  آبادی  چند  و  رسيده  یزد  به 

جمله باغ دولت آباد، را آبياری می كند.
و  شده اند  كل خشك  به  قنات ها  حال،  زمان  در 
پمپ های  وسيله  به  كه  عميق  چاه  چند  اكنون 
تأمين  را  باغ  آب  می كنند،  كار  برقی  عظيم 

می كنند.
پس از درگذشت محمدتقی خان، دیگر آب قنات 
به شهر نرسيد و در بيرون به مصرف كشت و زرع 
می رسيد كه تا امروز نيز چنين است. در این دوره، 

اكثر كرت ها زیر كشت درختان ميوه بودند.
كرت ها،  سایر  در  و  توت  درخت  اصله  چند 
به  ایجاد شدند.  تاكستان  و  انارستان  نارنجستان، 
گفته مرحوم پيرنيا كه از اهالی اطراف بود و تاریخ 
شفاهی معماری ایران را گردآوری می كرد، گل های 
رز باغ دولت آباد آنقدر زیاد بود كه گالب گيری آنها 

2 ماه طول می كشيد.
شهری  حومه  ساخت وساز  پهلوی  دوران  در 
پيرامون باغ را فرا گرفت و به تدریج، باغ دولت آباد 
در مركز شهر قرار گرفت. درخت های اصلی باغ، 
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دو ردیف كاج و یك ردیف سرو، در دو طرف محور 
به  اصلی  كرت  دو  مجدداً  و  كاشته شدند،  اصلی 
باغ  بزرگ  آب نمای  طرف  دو  در  متقارن  صورت 

زیر كشت رفتند.
انبوه  امروز حجم  به  تا  و سرو  كاج  ردیف  این 6 
چهار  در  می دهند.  تشکيل  را  باغ  سبز  فضای 
خيابانی كه از محورهای اصلی به وجود می آمده 
است، درخت های بيد مجنون و ارغوان بر مهتابی 
بزرگ سایه می افکند كه اطراف آن از یاس زرد، 

نسترن و بوته های گل پر بوده است.
كنار  در  كه  دیگری  مهتابی  باالی  بر  همچنين 
گل  از  داربستی  دارد،  قرار  سردر  عمارت  حوض 

نسترن وجود داشته است.
اصله  چند  حاضر  حال  در  باغ  گياهی  پوشش 
دو  سروهای  و  كاج ها  و  ساله   100 توت  درخت 
حال خشك  در  كه  می باشند  اصلی  محور  طرف 

شدن هستند.

آشنايی با آتشكده يزد
شامل  و  دارد  قرار  یزد  شهر  در  یزد  آتشکده 
اخير  قرن  در  كه  است  زیبایی  باغ  و  ساختمان 

ساخته شده است.
ساختمان اصلی در وسط حياط قرار دارد و آن را 

درختانی هميشه سبز احاطه كرده اند.
حوضی مدور و بزرگ در محور ورودی بنا به آن 
زیبایی خاصی بخشيده است. آتش در محفظه ای 

بلندتر از سطح زمين در اتاقی نسبتاً وسيع و دور 
برای  اتاق هایی  و  گرفته  قرار  خورشيد  تابش  از 

مراسم نيایش پيرامون آن طراحی شده است.
آتش كاریان  از  یزد،  آتشکده  در  موجود  آتش 
آتشکده  سه  از  یکی  كه  پارس(  فرنبغ  )آتشکده 
بزرگ دوره ساسانيان می باشد كه در سده پنجم 
 700 مدت  و  شد  آورده  یزد  عقدای  به  ميالدی 

سال در آنجا روشن بوده  است.
سپس در سال 553 شمسی برابر با 1174 ميالدی 
از عقدا به اردكان یزد نقل مکان می یابد و مدت 

300 سال نيز در آن  جا نگهداری می شود.
مجدداً در سال 1318 خورشيدی به محل كنونی،  
شده  داشته  نگه  روشن  امروز  به  تا  و  شد  آورده 

است.
از باستانی ترین دوران، آتشکده های ساده و بدون 

زرق و برق ساخته می شده است.
با  یزد  آتشکده  سنگی  زوارهای  و  سرستون ها 
نقوشی برجسته و زیبا، كار هنرمندان سنگتراش 
اصفهانی بوده و از معماری آتشکده های پارسيان 

هند الهام گرفته است.

اردکان 
اردكان بزرگ ترین شهرستان استان یزد است. نام 
اردكان از دو واژه »ارد« به معنی مقدس و »كان« 
به معنی معدن تشکيل شده است. این شهرستان 
در مسير جاده یزد به تهران قرار گرفته و بيش از 
24 هزار كيلومتر وسعت دارد. از مراكز تاریخی و 
رشتی،  ابوالقاسم  رباط  به  می توان  شهر  باستانی 

رباط خرگوش و رباط ساغند اشاره كرد.

بافق
وجود  نيز  اسالم  از  پيش  دوران  در  بافق  شهر 
و  اشکانيان  هخامنشيان،  قلمرو  جزو  و  داشته 
ساسانيان بوده است. در روزگار ساسانيان منطقه 
از  و  نهاد  آبادی  به  رو  بافق  شهر  جمله  از  یزد، 
روزگار  در  بافق  گردید.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه 

عثمان بن عفان به دست مسلمانان گشوده شد.
كه  است  عالی  بناهای  از  یکی  عبداله  امامزاده 
تزئينات  و  كاشی كاری  و  گنبد  و  از حيث سبك 
داخلی اثری ارزشمند محسوب می شود و در بافق 
مسدس  كاشی های  با  مرقد  اتاق  بدنه  دارد.  قرار 
قرن  آثار  از  و سفيد  سياه  با حاشيه  و  الجوردی 
داخلی  است. سقف  پوشيده شده  و 9 هجری   8
و  دیواره  و  است  شده  مقرنس كاری  گنبدی  بنا 
گوشواره های زیر گنبد رنگ آميزی و نقاشی شده 

یزدی  حسين  خط  به  امامزاده  كتيبه های  است. 
معمارباشی  استاد  جعفر  ولددین  حسن  عمل  و 

است.

تفت
شهرستان تفت با مساحتی حدود 7000 كيلومتر 
در  دارد.  قرار  یزد  استان  غربی  جنوب  در  مربع 
فرهنگ لغات فارسی به معنای گرم و یا به معنای 
آمده  سبدی چوبين كه در آن ميوه جای دهند 

است.
از اماكن تاریخی و دیدنی این شهرستان می توان 
مسجد  چشمه  تامهر،  علی آباد،  كاروانسرای  به 

جامع طرزجان، مسجد شاه ولی اشاره كرد.

مهر يز
در  وسعت  كيلومتر  هزار  با 15  مهریز  شهرستان 
قرار دارد. مهریز  35 كيلومتری جنوب شهر یزد 
ناحيه ای  عنوان  بلکه  نبوده  مشخصی  شهر  نام 
قدیم  نام  از روستاها كه  است شامل مجموعه ای 
انوشيروان  به مهرنگار دختر  و  بوده  آن مهریجور 

نسبت داده شده است.
از اماكن تاریخی و دیدنی این شهرستان می توان 
قدیمی  سرو  تاریخی،  قلعه  جامع،  مسجد  به 
چشمه  و  سربرد  رباط  قلعه  كشته خانه،  منگاباد، 
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منطقه  طبيعي  زیست بوم  از  محافظت  هدف  با 
ویژه اقتصادي پتروشيمي، در سال گذشته تعداد 
زمينه هاي  در  زیست محيطي  آزمایش   27500
توسط  خاک  و  صوت  فشار  تراز  فاضالب،  و  آب 
ویژه  منطقه  سازمان  محيط زیست  آزمایشگاه 

انجام شده است.
ویژه  منطقه  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اداره   1389 سال  در  پتروشيمي،  اقتصادي 
و  مداوم  صورت  به  سازمان  این  محيط زیست 
موردي در سطح 2600 هکتار، مناطق با پتانسيل و 
احتمالي آالیندگي منطقه ویژه را به صورت مرتب 
از نمونه برداري هاي  مورد پایش قرار داده و پس 
ارزیابي  مورد  مجهز  آزمایشگاه هاي  توسط  الزم، 

زیست محيطي قرار داده است.
فاضالب، مجتمع هاي  و  آب  آزمایشات  در بخش 
منطقه،  خورهاي  تصفيه خانه ها،  پتروشيمي، 
رودخانه جراحي و فضاي سبز منطقه از مهم ترین 
در  محيط زیست  كارشناسان  تمركز  مورد  نقاط 
به  را  آزمایش  تعداد  بيشترین  و  بوده   89 سال 

خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش، انجام 27500 آزمایش بر 
سال  در  خاک  و  پساب  آب،  نمونه   6435 روي 
سازمان  زیست محيطي  تالش  حاصل  گذشته 
منطقه ویژه براي حفظ زیست بوم طبيعي منطقه 

بوده است.
شامل  آزمایش  تعداد  این  است،  ذكر  به  الزم 
آزمایشات هوا نبوده چرا كه وضعيت هواي منطقه 
توسط دو ایستگاه سيار و ثابت كه شامل چندین 
محيطي  آالینده هاي  غلظت  سنجش  آناالیزر 

حفاظت از محیط زیست به منظور رعایت الزامات قانوني

مورد  وقفه،  بدون  و  مداوم  طور  به  مي باشد 
پایش شده  و  گرفته  قرار  لحظه اي  نمونه برداري 
براي  تعدادي  پایش،  پيوستگي  علت  به  و  است 

آن در نظر گرفته نشده است.
غبار  ميزان  كه  سال  از  روزهایي  در  همچنين 
شده  اندازه گيري  مجاز  مقادیر  از  بيش  هوا  در 
فرمانداري  و  محيط زیست  اداره  به  موارد  است، 
شهرستان ماهشهر گزارش شده است كه بنا به 
صالحدید فرمانداري و كميته بحران شهرستان، 
در شرایط اضطراري مدارس، دانشگاه ها و ادارات 

دولتي تعطيل گردیده اند.
با توجه به بروز آلودگي شدید هواي  در ضمن، 
منطقه در شهریور و مهرماه سال 89، كارگروهي 
تحت عنوان »كارگروه تحقيق و تفحص آلودگي 
و  مسئولين  از  جمعي  حضور  با  منطقه«  هواي 
كارشناسان محيط زیست منطقه و نمایندگاني از 
بهداشت و درمان  اداره حفاظت محيط زیست و 
شهرستان ماهشهر تشکيل شد و طي شش جلسه 
از  پيشگيري  منظور  به  تصميماتي  شده  برگزار 
تکرار آلودگي هوا اتخاذ نمود كه این برنامه ها در 

حال اجرا مي باشد.
الزم به ذكر است كه در سال گذشته ميزان غبار 
)PM10 ( اندازه گيري شده توسط آناالیزر غبار 
در هواي منطقه در 48 روز در حد غيرمجاز و در 

12 روز در حد خطرناک گزارش شده است.
طرح   3 اداره  این  حاضر  حال  در  همچنين 
پژوهشي با اعتبار بيش از 885 ميليون ریال در 
دست اجرا و 3 طرح دیگر در زمينه پژوهش و 

پایش محيط زیست در دست مطالعه دارد.

غربالبيز اشاره كرد. خبر مناطق

ميبد 
این شهر در شمال غربی یزد و در حاشيه جاده 
این شهر  دارد. مساحت  قرار  بندرعباس  ـ  تهران 
از  آن  ارتفاع  و  مربع  كيلومتر   845 حدود  در 
سطح دریا نزدیك به 1220 متر است. بر  اساس 
نهاده  بنيان  كيومرث  روزگار  در  ميبد  افسانه ها، 

شده است.
باستانی  شهرهای  نادر  نمونه های  از  یکی  ميبد 
ایران به شمار می رود و هنوز بسياری از پدیده ها و 
عناصر شهرهای قدیم مانند راه، بناها و تشکيالت 
را  بيرونه ها  و  شارستان  كهن دژ،  آن،  به  وابسته 
سند  قدیمی ترین  داد.  تشخيص  آن  در  می توان 
هویت تاریخی و آغاز شهرسازی در سرزمين یزد 

»نارین قلعه« ميبد است. 
از اماكن تاریخی و دینی شهر می توان از مسجد 
جامع، عمارت نارین قلعه، رباط شاه عباسی، برج 
كبوترخان، آتشکده حسن آباد، مزرعه كالنتر، پير 

خرمن و پير مزرعه حاجی نام برد. 

آشنايی با نارين قلعه )نارنج قلعه(
دیدنی ترین  و  مهم ترین  نارنج قلعه  یا  نارین قلعه 

بنای تاریخی شهرستان ميبد است.
این قلعه از بناهای مربوط به دوره اشکانی و قبل 
از اسالم است و در دوران مظفریان تعميراتی در 
است  بوده  آن خندقی  اطراف  گرفت.  آن صورت 
امتداد  فرسنگ  تا یك  گاهی  آن  زیر  نقب های  و 

دارد.
كه  سرنوشت سازی  جنگ   744 سال  محرم  در 
باعث پيروزی آل مظفر بر چوپانيان گشت در این 

محل اتفاق افتاده است.
و  طبقه   7 در  بنا  و  هکتار   3 قلعه  این  مساحت 
دارای برج و بارو و دربندهای متعدد است و باالی 

تپه ای مسلط بر شهر ميبد قرار دارد.
بزرگی  قسمت  كه  قلعه  حصار  پایين ترین  قطر 
بعضی  در  و   5 دربرمی گرفت،  را  ميبد  آبادی  از 

قسمت ها به 20 متر می رسيده است.
نارنج قلعه 4 برج گرد بلند دارد و آنچه امروزه از آن 
باقی مانده قسمت مركزی آن است و نشانه های 
از  )كوشك(  كوچك  روستای  در  باروها  و  برج ها 

آن باقی است.
كوشك یا كوچك نزدیك ترین روستا به دژ بوده 
آسياب  و  قنات ها  و  باغ ها  را  آن  بيشتر  و  است 

دربرمی گرفته است.
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زیباترین بادگيرها و خانه ها و كوچه های سابات دار 
زیبا  محله  این  در  را  جهان  در  قدیمی  بسيار 

می توان مشاهده كرد.
است  بوده  متعددی  اتاق های  دارای  نارنج قلعه 
كه در حال حاضر قسمت هایی از این اتاقك های 
كوچك تودرتو، موجود است و بسياری از آنها نيز 
ریختن  و  پایين  طبقات  در  گرفتن  قرار  علت  به 

راهروها هنوز كشف نشده است.
شاهنامه  سفيد  دژ  همان  را  نارین قلعه  بعضی ها 
به  مسلط  و  تپه  یك  باالی  قلعه  این  می دانند. 
خندق  هم  را  آن  اطراف  و  شده  ساخته  اطراف 

كنده اند.
كه  دارد  آن  از  هم حکایت  افسانه ای  روایت  یك 
قلعه در زمان كيومرث ساخته شده و اولين آدم ها 

از راه آب و دریا به آن پا گذاشته اند.
بعضی ها هم آن را ساخته سپهبد ساسانی ـ مهبد 
ـ می دانند. مهبد از سرداران قباد و انوشيروان بود. 
نارین قلعه ميبد سفال های رنگی  نزدیکی های  در 
كه  آمده  به  دست  عيالمی  دوران  از  نقش دار  و 
بيش از 4000 سال قدمت دارند و به خاطر همين 
معابد  یا  زیگورات  به  قلعه  زیاد ساختمان  قدمت 

عيالمی شبيه است.
از این قلعه كه كاماًل از خشت و گل ساخته شده 
است، در دوره های مختلف تاریخی به عنوان ارگ 
حکومتی یا دژ نظامی استفاده می شده است. اوج 
اقتدار این قلعه در پيش از اسالم، مربوط به دوره 
ساسانيان و پس از آن مربوط به دوره آل مظفر 

است.
آبادانی یزد  این كهن دژ را سرآغاز شروع  بعضی 
و  كشمکش ها  قلعه،  تودر توی  پيچ های  می دانند. 

جنگ های زیادی را به خود دیده است.
این قلعه، یك قلعه نظامی بوده ولی بعضی با توجه 
به شکل 5 طبقه آن احتمال می دهند كه زیگورات 

بوده و از آن به عنوان معبد استفاده می كرده اند.

صنايع دستی 
پيشينه یزد آكنده از پایمردی و استواری مردمانی 
طبيعت  به رغم  كه  است  پرتالش  و  سخت كوش 
با  و  بسته  همت  كمر  دیار،  این  خشك  و  گرم 
پشتکار و خالقيت و ذوق هنری خود نام شهر و 

دیارشان را پرآوازه كرده اند.
و  به شرایط آب  توجه  با  همانگونه كه گفته شد 
و  كشاورزی  فعاليت های  بودن  محدود  و  هوایی 
دامپروری در استان یزد، سایر فعاليت های انتقالی 
مختلف  رشته های  در  فعاليت  همه  بر  افزون  و 

است.  كرده  رشد  استان  آن  در  دستی  صنایع 
نساجی سنتی، سفال و سراميك سازی، زیلوبافی، 
از  فلزی  مختلف  مصنوعات  ساخت  و  قاليبافی 

جمله صنایع دستی رایج در استان یزد است.

قاليبافی
مناطق  همه  واالی  هنر  و  صنعت  این  قاليبافی، 
ایران، در استان یزد نيز از اعتبار ویژه ای برخوردار 
است و همانند صنعت نساجی، از دیرباز در استان 
مذكور و بخصوص شهر یزد، جایگاه خاص خود را 

داشته است.
از آنجا كه صنعت قاليبافی ویژه زنان است و جایگاه 
آن در روستاها دامنه وسيعی را شامل می شود، در 
نتيجه در اقتصاد روستایی اهميت فراوانی داشته و 

در معشيت خانواده نقش اساسی ایفا می كند.
طرح ها  از  یزدی  قاليبافان  دور  گذشته های  در 
ماهی،  گل  هراتی،  مانند:  مختلفی  نقش های  و 
كرمانی، سردار جنگل، بندی، شکارگاه و جوشقانی 
طرح  به  بيشتر  امروزه  ولی  می كردند  استفاده 
كارگاه های  در  می شود.  اكتفا  كاشان  فرش های 
خانوادگی معموالً یك دار قاليبافی نصب می شود 
می باشد،  نيز  بافندگان  سکونت  محل  اكثراً  كه 
اما در كارگاه های بزرگ كه تعداد آنها بسيار كم 

است، تعداد دارها متفاوت است.
صنعت قاليبافی در سایر نقاط استان یزد نيز طی 
سال های اخير رواج پيدا كرده است به طور مثال 

قاليبافی در ميبد تحت تأثير نائين از چهل سال 
پيش آغاز شده و از رونق خوبی برخوردار است. 
در بافق، بهاباد، تفت و روستاهای آن منطقه نيز 
طی بيست سال اخير، صنعت فرش جایگاه خاصی 

یافته است.

نساجی سنتی 
تا گذشته ای نه چندان دور، به علت غلبه سنت ها 
و رسوم پيشينيان بر زندگی مردم، كمتر خانه ای 
در یزد وجود داشت كه در آن یکی از حرفه های 
نساجی دستی یافت نشود. استمرار توليد در خانه 
موجب شده بود كه تجربيات و اطالعات حاصله 
یافته  انتقال  دیگر  نسلی  به  نسلی  از  سادگی  به 
از  یکی  صورت  به  دستی  صنایع  به  اشتغال  و 
امروزه  درآید. هر چند كه  اقتصاد خانواده  اركان 
جوانان  رویکرد  و  زندگی  شيوه  تغيير  نتيجه  در 
به شغل و حرفه ای غير از كار پدری كمتر صدای 
دفتين دستگاه های بافندگی در خانه ها به گوش 
هنر  و  ذوق  هم  هنوز  حال  این  با  ولی  می رسد، 
صنعتگران یزدی را در توليداتی به شکل سجاده، 
روتختی، پتو، احرامی، شال، دستمال ابریشمی و 
پارچه های ترمه، زری و مخمل و همچنين دارایی 
یزد  به  منحصر  ایران  در  آن  رنگرزی  شيوه  كه 

است، می توان یافت.
نقاط  اكثر  در  كه  گفت  می توان  خالصه  طور  به 
اشکذر  در  دارد.  رواج  نساجی  یزد صنعت  استان 
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و  ابریشمی  و  پنبه ای  پارچه های  انواع  بافت 
در  خورجين،  و  گليم  قالی،  بافتن  همچنين 
كرباس، حصير  زیلو،  موتابی،  قالی،  بافت  اردكان 
تفت  شهرستان  در  زیلو،  بافت  ميبد  در  سبد،  و 
نساجی به همان شيوه سنتی و عمدتاً دستی، در 
شهرستان بافق قاليبافی، حصير و پادری و تهيه 
سبدبافی،  قاليبافی،  مهریز،  در  و  بادبزن  و  جارو 

سنگتراشی و چاقوسازی رواج دارد.
از گذشته های دور، بافت ایکات یا دارایی در نقاط 
مختلف كشورمان وجود داشته ولی در حال حاضر 
زیبا  پارچه  این  یزد،  در كارگاه های محدودی در 

توليد می شود.
جهت تهيه دارایی در قدیم ابریشم طبيعی به كار 
گرفته می شد ولی در حال حاضر ابریشم مصنوعی 

مورد استفاده قرار می گيرد.
ایکات،  بافت  روش های  انواع  استمرار  و  ادامه  با 
راه راه  طرح های  ساده ترین  از  بی شمار  نقش های 
و هندسی تا پيچيده ترین سبك )ژاكارد( از نسلی 
به نسلی دیگر منتقل شده است. هرگز نمی توان 
كدام  هر  زیرا  كرد  پيدا  همسان  دارایی  دوگونه 

نرمی و مواجی ویژه خود را دارند.

منطقه ويژه اقتصادي يزد
بر   1379 سال  در  یزد  اقتصادي  ویژه  منطقه 

اساس تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه توسط 
در  صنعتي«،  ـ  تجاري  آزاد  مناطق  »شورایعالي 
مساحتي به ميزان 570 هکتار مورد تصویب قرار 
گفته و »شركت شهرک هاي صنعتي استان یزد« 
به عنوان سازمان مسئول منطقه یاد شده تعيين 

گردید.
با تالش دبيرخانه شورایعالي مناطق آزاد و مدیران 
شوراي  مجلس  حمایت  و  كشور  ویژه  مناطق 
اسالمي با تصویب »قانون تشکيل و اداره مناطق 
همچنين  و   84/9/29 تاریخ  در  اقتصادي«  ویژه 
تاریخ  در  مذكور  قانون  اجرایي  آیين نامه  ابالغ 
86/3/12 روح تازه اي در كالبد مناطق ویژه كشور 

و این منطقه ویژه دميده شد.

گمرک منطقه نيز با حمایت هاي اداره كل گمرگ 
سال  مهرماه  از  ذي ربط  مسئوالن  سایر  و  استان 

1385 رسمٌا شروع به كار نمود.
و  مسئول  سازمان  پيگيري هاي  با  سرانجام 
دبيرخانه  مسئوالن  و  دبير  ویژه  حمایت هاي 
 85 سال  اسفندماه  در  اقتصادي،  ویژه  مناطق 
استان،  به  در سفر هيئت دولت و ریاست جمهور 
و  جدید  ماهيت  با  یزد«  اقتصادي  ویژه  »منطقه 
داراي اختيار فعاليت در حوزه هاي صنعت، تجارت 
و خدمات به صورت عام مورد تصویب قرار گرفت و 
در شهریورماه سال 86 رسماً افتتاح و بهره برداري 

گردید.
برخي از اهداف قانوني منطقه ویژه اقتصادي یزد 

عبارتند از:
رقابتي  بازارهاي  به  ورود  و  صادرات  توسعه   

جهاني، از طریق كاهش هزینه هاي توليد
و  رشد  جهت  جهاني  امکانات  از  بهره گيري   

تحرک اقتصاد ملي و منطقه اي
 ارائه تسهيالت قانوني جهت واردات و صادرات 

كاالهاي تجاري و صنعتي
و  مجدد  صادرات  ترانزیت،  صنعت  گسترش   

انتقال كاال )ترانشيب(
 جلب و تشویق سرمایه گذاري داخلي و خارجي 

و ایجاد اشتغال مولد
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سازمان مسئول 
صنعتي  شهرک هاي  و  كوچك  صنایع  سازمان 
ایران با هدف ایجاد هماهنگي و استفاده مطلوب 
ضروري  خدمات  ارائه  و  زیربنایي  امکانات  از 
با تصویب مجلس  براي متقاضيان سرمایه گذاري 
به  ایجاد گردید.  در سال 1363  اسالمي  شوراي 
ایران،  صنعتي  شهرک هاي  شركت  ایجاد  دنبال 
گردیدند.  تأسيس  نيز  استاني  تابعه  شركت هاي 
تاریخ  یزد در  استان  شركت شهرک هاي صنعتي 
تأسيس  بدو  از  و  رسيده  ثبت  به   1364/11/16
و  اهداف  تحقق  راستاي  در  را  خود  فعاليت هاي 
برنامه ریزي،  زمينه  در  محوله  مسئوليت هاي 
گزارشات  تهيه  مکان یابي،  منطقه اي،  مطالعات 
توجيهي، تملك اراضي، طراحي و اجراي پروژه هاي 
عمراني جهت آماده سازي اراضي و ایجاد امکانات 
زیربنایي مورد نياز به منظور ایجاد بستر مناسب 
جهت تسریع در استقرار صنایع در شهرستان هاي 
مختلف استان در قالب ایجاد شهرک هاي صنعتي 

متمركز نموده است.  
 این شركت هم اینك به عنوان سازمان مسئول 
را  یزد  استان  اقتصادي  ویژه  منطقه  مدیریت 

برعهده دارد.

موقعيت جغرافيايی 

منطقه ویژه اقتصادی یزد در مختصات جغرافيایی 
54 درجه و 24 دقيقه طول شرقی و 31 درجه 
یزد در  و 54 دقيقه عرض شمالی در شهرستان 
واقع  بندرعباس  ـ  تهران  ترانزیت  جاده  مجاورت 

شده است.
با بارندگی  محدوده منطقه به طوركلی خشك و 
كم بوده و به علت پایين بودن عرض جغرافيایی، 
تغييرات دما عمدتاً تابع خورشيد بوده و تغييرات 
آن تقریباً محدود و منظم است. همچنين منطقه 
داراي پوشش گياهی متنوع و به صورت غيرمتراكم 
می باشد. متوسط ميزان بارندگی در استان كاماًل 
اقليم  لحاظ  به  نيز  حرارت  درجه  و  بوده  متغير 
از  و  می باشد  برخوردار  باالیی  نوسانات  از  خاص 
درجه   20 تا  صفر  باالی  سانتی گراد  درجه   45
سانتی گراد زیر صفر در تغيير است. جهت غالب 
وزش باد در استان، شمال غربی ـ جنوب شرقی 

می باشد.
فاصله زمينی )جاده ای( منطقه ویژه اقتصادی یزد 
تا تهران در حدود 700 كيلومتر و تا مركز استان 

حدوداً 15 كيلومتر می باشد.
 

مزيت هاي خاص منطقه ويژه اقتصادي يزد
 مجاورت با مركز استان

 مجاورت با فرودگاه بين المللي یزد

ـ  تهران  ترانزیت  دوبانده  جاده  با  مجاورت   
بندرعباس

 مجاورت با خطوط راه آهن سراسري
كریدورهاي  در  و  كشور  مركز  در  گرفتن  قرار   

)شمال ـ جنوب( و )شرق ـ غرب(
 مجاورت با شهرک صنعتي یزد

 برخورداري از قابليت هاي استان یزد )بر اساس 
سند توسعه استان(

مستعد  اجتماعي  و  انساني  سرمایه هاي  داراي   
و  كارآفریني  سخت كوشي،  خردورزي،  با  توأم 

مشاركت جویي
قطب هاي  از  یکي  عنوان  به  استان  توانمندي   

صنعتي و معدني كشور
عنوان  به  ژئوپليتيکي  خاص  موقعيت  داراي   

محور پایدار امنيت ملي
 دریافت بهاي حق بهره برداري از اراضي منطقه 
به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط سي 

ماهه
مطابق  اقساط  از  بخشي  بخشودگي  امکان   

شرایط سازمان
تخصيص  قرارداد  دفترچه هاي  ترهين  امکان   

زمين جهت دریافت تسهيالت بانکي
 صدور رایگان و در اسرع وقت مجوزهاي احداث 

ساختمان و پایان كار
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با آن كه فقط بازارهای داخلی این كشور كافی اند 
تا بتوانند چرخه اقتصادی آن را به حركت وادارند، 

اما چين كشوری فرامرزی است.
این كشور در پيش گرفته،  به روندی كه  نگاهی 
و  بازارها  تناسب  و  توليد  تنوع  نوعی  از  حکایت 
توليدات در مناطق مختلف دنيا دارد. ایاالت متحده 
نيز مانند كشور ما یکی از شركای عمده تجاری 
چين است، اما از نوع واردكننده كاالهای باكيفيت 
چينی. توليد در دامنه های متفاوت قيمتی و برای 
سليقه های مختلف از دیگر خصوصيات این كشور 

قدرتمند اقتصادی است.
اقتصادی  مشکل  بزرگ ترین  احوال،  این  همه  با 
اقتصادی در ساختار  توازن  باید در عدم  را  چين 
معتقدند  اقتصاددانان  این كشور جست وجو كرد. 
پایدار  و  هماهنگ  متوازن،  باثبات،  چين  اقتصاد 
نيست. رشد نامتوازن سرمایه گذاری در این كشور 

 شك نكنيم که چين قدرتمندترين اقتصاد آسيا و يكی از َقَدرترين کشورهای اقتصادی دنيا 
است و اين مسئله عجيبی نيست. 

سفره ای برای ربع مردم دنیا!
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بسيار باال است، رشد اعتباری آن بسيار سریع است، 
نقدینگی در اقتصاد آن بسيار زیاد است و تجارت 
و پرداخت های بين المللی آن متوازن نيستند. ون 
آفت  را  مشکالت  این  چين،  نخست وزیر  جيابائو، 
نيازمند  كشورش  است  معتقد  و  می كند  تلقی 
پيشنهادات سریع و راهکارهای عملی است. رمز 
از  است.  آسيب شناسی  همين  در  چين  موفقيت 
سال 1978 تاكنون با ارائه بسته های پيشنهادی و 
مشوق های اقتصادی در دوره های گوناگون، روند 
اقتصادی چين هر روز بهتر از دیروز به طی مسير 

پرداخته است.
در  خود  خارق العاده  رشد  علی رغم  چين  اقتصاد 
اقتصادی  ریسك های  با  اخير،  سال های  خالل 
ریسك های  از  یکی  است.  شده  روبه رو  باالیی 
توازن  عدم  نوعی  به  كه  كشور  این  اقتصادی 
نامتوازن  افزایش  می كند،  بازگو  را  آن  اقتصادی 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی آن 
است. این موضوع از آن جهت به تعادل اقتصادی 
چين ضربه می زند كه با ایجاد ظرفيت های اضافی 
نرخ  است  قادر  اقتصاد،  از بخش های  بسياری  در 

بازگشت سرمایه را پایين بياورد.
كه  درمی یابيم  كنيم  نگاه  هم  جينی  ضریب  به 
در   0/25 رقم  از  چين  اقتصاد  در  ضریب  این 
افزایش   2008 سال  در   0/47 به   1985 سال 
توزیع  كه  است  آن  معنای  به  این  و  است  یافته 
درآمدها نابرابرتر از گذشته شده كه از ریسك های 
آتی اقتصاد چين حکایت دارد. حتی سهم بخش 
پيوسته در كل درآمد  به طور  دولتی و شركتی، 
سهم  عوض،  در  و  یافته  افزایش  كشور  این  ملی 
بقيه بخش ها كاهش یافته است. به عنوان مثال، 
درصد   68 رقم  از  اقتصاد  از  مسکن  بخش  سهم 
رسيده   2008 در  درصد   50 به   1985 سال  در 
است. این موضوع می تواند به معنای كاهش سهم 
مصرفی هم باشد، چرا كه كاهش سهم بخش های 
اقتصادی تأثيری مستقيم بر درآمد خانوار و ميزان 

مصرف دارد.

مدل اقتصادی چين 
برخالف آنچه آن را برنامه توسعه اقتصادی چين 
می نامند، اقتصاد چين بر همان مبانی استوار است 
كه در اجماع واشنگتن مطرح شده اند. این موضوع 
اقتصادی  با مقایسه عملکرد  را به خوبی می توان 
مشاهده  اجماع  این  نظری  مبانی  و  كشور  این 
كرد. نظم مالی برای دوری از تورم پولی، بازبينی 
آزادی  مالياتی،  اصالحات  عمومی،  هزینه های 

خبر مناطق

از  بهشهر  اميرآباد  اقتصادي  ویژه  منطقه  مدیر 
انجام  براي  از سرمایه گذاران روسيه  تمایل یکي 
طرح هاي عمراني در این منطقه خبر داد و گفت: 
ميليون دالر  یکصد  است  مایل  این سرمایه گذار 

در این منطقه سرمایه گذاري كند.
در  سرمایه گذاري  این  افزود:  نعيمي  سيدعلي 
در حال  و طرفين  انرژي صورت مي گيرد  حوزه 
بررسي نحوه و چگونگي انجام این طرح اقتصادي 
در  آن  اجرایي  عمليات  اميدواریم  كه  هستند 

آینده نزدیك آغاز شود. 
توجه  مورد  كانون هاي  از  را  منطقه  این  وي 
سرمایه گذاران داخلي و خارجي دانست و اظهار 
بندر  بزرگ ترین  عنوان  به  اميرآباد  بندر  داشت: 
حاشيه دریاي مازندران با بهره گيري از ظرفيت ها 
و توانمندي هاي باال در زمينه تخليه و بارگيري 
كاال و استقرار صنایع، زمينه هاي مناسبي را براي 

سرمایه گذاري فراهم آورده است. 

سرمایه گذاري یکصد میلیون دالري در 
بندر امیرآباد بهشهر در راه است

اینگونه  از  بهره برداري  داشت:  اظهار  نعيمي 
اقتصادي  طرح هاي عمراني زمينه رشد و توسعه 
هرچه بيشتر منطقه را به همراه دارد و اميدواریم 

این روند با شتاب بيشتري ادامه یابد. 
نعيمي با اشاره به مقدار سرمایه گذاري خارجي در 
این منطقه بيان داشت: دو طرح عمراني طي سال 
با حضور سرمایه گذار خارجي در منطقه  گذشته 
بهره برداري  به  بهشهر  اميرآباد  اقتصادي  ویژه 

رسيده است. 
وي این طرح هاي عمراني را شامل احداث كارخانه 
گفت:  و  كرد  اعالم  غالت  سيلوي  ساخت  و  گچ 
دالر  ميليون   13 حدود  خارجي  سرمایه گذاران 
هزینه  طرح  دو  این  بهره برداري  و  احداث  براي 

كرده اند. 
مدیر منطقه ویژه اقتصادي اميرآباد بهشهر افزود: 
احداث سيلوي غالت با ظرفيت بيش از 50 هزار 
سال  قزاقستاني  سرمایه گذار  مشاركت  با  تن 
گذشته به بهره برداري رسيد و این طرح عمراني 

ترانزیت غالت از این بندر را افزایش داده است. 
در  گردشگران  مناسب  استقبال  به  اشاره  با  وي 
بازدید از این منطقه، افزود: بندر اميرآباد به عنوان 
ميزبان  استان  گردشگري  جاذبه هاي  از  یکي 

گردشگران و مسافران نوروزي بوده است. 
از  یکي  به  اميرآباد  بندر  نزدیکي  افزود:  نعيمي 
همجواري  بين المللي،  تاالب هاي  بزرگ ترین 
با  آن  كوتاه  فاصله  و  ميانکاله  شبه جزیره  با 
جاذبه هاي گردشگري تاریخي همچون عباس آباد 
گردشگران  براي  جذابي  محيط  مي تواند  بهشهر 
ضمن  تا  آورد  فراهم  نوروزي  بازدیدكنندگان  و 
آشنایي با طبيعت بکر و آثار فرهنگي، بتوانند با 
فضاي بندري و صنایع مستقر در آن آشنا شوند. 

و  مسافر  هزار   12 از  بيش  كرد:  خاطرنشان  وي 
این  از  ایام تعطيالت نوروزي امسال  گردشگر در 

منطقه بازدید كردند.

تجاری  محدودیت های  یکسان،  ارز  نرخ  مالی، 
خارجی،  سرمایه گذاری  به  اهميت  واردات،  برای 
خصوصی سازی اقتصادی و موارد دیگر، همگی از 
اجماع واشنگتن مطرح اند  اهم مسایلی اند كه در 
می توان  چين  اقتصادی  توسعه  روش های  در  و 

ردپایی پُررنگ از این موارد را مشاهده كرد.
سال   30 در  كه  آن  دیگر  موضوع  این،  بر  عالوه 
گذشته، تغيير ساختار هزینه ای و درآمدی دولت 
مركزی به گونه ای بوده كه با گذشت زمان، تمركز 
و  است  یافته  افزایش  درآمدها  بر  مركزی  دولت 
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برعکس، ميزان هزینه ها بيشتر بر دوش دولت های 
سال  در  آماری  لحاظ  به  گرفته اند.  قرار  محلی 
و  مركزی  دولت های  درآمدهای  سهم   ،1978
و 84/5   15/5 ترتيب  به  درآمدها،  از كل  محلی 

درصد بوده است.
این روند به تدریج با افزایش سهم دولت مركزی و 
كاهش سهم دولت های محلی روندی معکوس را 
در پيش گرفته، به طوری كه در حال حاضر این 
است.  شده  درصد   46/7 و   53/3 با  برابر  نسبت 

دارد،  را  روال  همين  وضع  هم  هزینه ها  بُعد  در 
به گونه ای كه نسبت 47/4 و 52/6 درصدی سهم 
به   1978 سال  در  محلی  و  مركزی  دولت های 
21/3 و 78/7 درصدی در سال 2008 تغيير یافته 
است. این موضوع به دليل تغيير ساختار سيستم 

مالی این كشور است.
تفهيم  استانداران  به  دوره  این  در  كه  سياستی 
بود  استوار  بر مبنای یك ضرب المثل چينی  شد 
برنج  خود  بشقاب  از  كس  »هر  است  معتقد  كه 
خواهد خورد«. این به آن معنا است كه اداره مالی 
كشور به صورت استانی باعث افزایش ثروت دولت 

و كاهش بار هزینه های آن می گردد.

چشم انداز چين تا افق 2050 
سازمان ملل پيش بينی خود را از اقتصاد چين بر 
مبنای تاریخ اقتصادی این كشور و روند گذشته 
آن به این شکل مطرح می كند كه در آینده نرخ 
رشد اقتصادی چين كمتر از گذشته خواهد بود و 
به همين ترتيب، رشد سرانهGDP در این كشور 
درآمد  رشد  است  گفتنی  یافت.  خواهد  كاهش 
 8/7 حدود  در   2010 سال  در  چين  در  سرانه 
درصد بوده و پيش بينی می شود این رقم در سال 

2050 به 3/8 درصد برسد.
این گزارش همچنين از گسترش نرخ شهرنشينی 
داده  خبر  كشور  این  در  ماشينی  زندگی  و 
تأمين  برای  فوالد  تقاضای  ميزان  افزایش  است. 
كشور  این  در  اتومبيل  برای  جدید  تقاضای  نياز 
كشور  این  در  را  فلز  این  مصرف  سرانه  می تواند 
در آینده افزایش داده و به افزایش جهانی قيمت 
فوالد منجر شود. یادمان باشد چين بيش از 25 
است.  داده  در خود جای  را  دنيا  درصد جمعيت 
طبق برآوردی كه صورت گرفته ميزان دسترسی 
مردم این كشور به اتومبيل، 24 دستگاه به ازای 
هر هزار نفر است، اما پيش بينی می شود در سال 

2050 این رقم به بيش از 400 دستگاه برسد.
نکته دیگر در این بين آن است كه در حال حاضر 
جمعيت چين رقمی در حدود یك ميليارد و 300 
ميليون نفر است و پيش بينی می شود این رقم در 
40 سال آینده به یك و نيم ميليارد نفر برسد كه 
البته این ميزان نشان از برنامه های بسيار دقيق و 
كنترل شده دولت چين در زمينه كنترل جمعيت 

دارد.

ماهنامه اقتصاد ايران

نظم مالی برای دوری از تورم 
پولی، بازبينی هزينه های عمومی، 

اصالحات مالياتی، آزادی مالی، 
نرخ ارز يكسان، محدوديت های 

تجاری برای واردات، اهميت 
به سرمايه گذاری خارجی، 

خصوصی سازی اقتصادی و موارد 
ديگر، همگی از اهم مسايلی اند 

که در اجماع واشنگتن مطرح اند 
و در روش های توسعه اقتصادی 

چين می توان ردپايی پُررنگ از اين 
موارد را مشاهده کرد

پولمان را در 
حساب »بانک 

چین« پس انداز 
کنیم؟
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در هر یك از سه شعبه بانك چين در ایاالت متحده 
لس آنجلس(  در  یکی  و  نيویورک  در  شعبه  )دو 
آمریکایی ها می توانند وارد شده، حساب پس انداز 
جذاب ترین  به  را  خود  دالرهای  بعد  و  كنند  باز 
شاید  رایج  ارز  جهان،  روزهای  این  پولی  واحد 
تبدیل  یوآن چين  یعنی  اقتصاد جهان  مهم ترین 

كنند.
به  پيدا كنم  ماجرا  از  بهتری  این كه درک  برای 
فضای  رفتم.  منهتن  در  بانك  این  اصلی  شعبه 
داخلی شعبه بسيار باوقار و آراسته بود. كاركنان 
بودند و شاید  برخورد  شعبه بسيار گرم و خوش 
به  مرا  نبود.  ممکن  بهتر  این  از  خوشامدگویی 
سمت یك جوان آمریکایی چينی راهنمایی كردند 
كه تمام مراحل افتتاح حساب را برایم توضيح و 
به تمام پرسش هایم پاسخ داد. بزرگ ترین پرسشم 

چين«  »بانك  گذشته  ماه  ميانه های  در   
خيلی بی سروصدا خبر از امكان افتتاح حساب 

پس انداز برای شهروندان آمريكايی داد. 

محمدحسين تاجورپور

چنين  آمریکایی  یك  باید  چرا  اصاًل  بود:  این 
كاری بکند؟ 

این روزها یوآن چين در آمریکا به دو دليل بدنام 
و  آن  پایين  ارزش گذاری  دليل  به  یکی  است. 
دیگری به دليل تأثير بدی كه این پایين ماندن 
است.  گذاشته  آمریکا  اقتصاد  بر  یوآن  ارزش 
از  بسياری  تا  گرفته  اوباما  از  واشنگتن  مقامات 
دليل  به  را  چين  دولت  همگی  كنگره،  اعضای 
به  و  یوآن  قيمت  مصنوعی  داشتن  نگه  پایين 
نفع  به  ناعادالنه  رقابتی  مزیت  ایجاد  آن  تبع 
بيکاری  تشدید  باعث  كه  چينی  شركت های 
قرار  انتقاد  مورد  شده  آمریکا  توليد  بخش  در 

داده اند.
زبان  با  انتقادات  این  مقابل  در  چين  دولت 
كرده  دفاع  خود  از  هميشگی اش  ناسيوناليستی 
و این رفتار آمریکا را نمونه ای از تالش های غرب 
قضيه  اما  دانسته،  داشتن چين  نگه  برای عقب 
از این حرف ها است. به خصوص وقتی  مبهم تر 
این مسئله را در نظر بگيریم كه بعد از دو سال 
بحران اقتصادی )كه طی آن چين ارزش یوآن 
را ثابت نگه داشته بود( چين اجازه داد تا ارزش 
یوآن رشد كند. همچنين شغل های بخش توليد 
در آمریکا خيلی پيش از ظهور و رشد چين رو 
به كاهش گذاشته بود. عالوه بر این، چين برای 
كاهش  و  خود  كشور  داخلی  ثروت  بردن  باال 
باال  به  صادرات،  بی ثبات  بازار  به  صرف  اتکای 
رفتن ارزش یوآن نياز دارد، اما نمی خواهد این 
كار را تحت فشارهای آمریکا انجام دهد. جنگ 
ارزها چيزی جدای از كشمکش های كلی چين 

و آمریکا نيست.
بانك  از  جدید  محصول  این  خبر،  بنابراین 
چين اتفاق بسيار غافل گيركننده ای بود كه اگر 
قرار  مصر  و  تونس  اتفاقات  اخبار  تحت الشعاع 

نمی گرفت بيش از اینها جلب توجه می كرد.
بازارهای  در  است.  تبدیل  غيرقابل  چين  یوآن 
معامالت ارزی جهانی حضور ندارد. نمی توان آن 
سایر  مانند  آن  ارزش  و  كرد  فروش  و  را خرید 
ارزها در بازار جهانی نوسان نمی كند. همچنين 
ارزش آن مانند سایر ارزها در بازار جهانی تعيين 
هم  جدید  سپرده گذاری  حساب  این  نمی شود. 
این موارد را تغيير نمی دهد و همين مسئله باعث 
شده باز كردن حساب بانکی به دالر و تبدیل آن 

به حساب بانکی به یوآن عجيب تر شود!
 500 حداقل  با  می تواند  آمریکایی  شهروند  هر 
دالر در این بانك حساب پس انداز افتتاح كند. از 
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نظر تخصصی این جا دو حساب خواهيم داشت، 
كه  دیگری  و  شده  باز  دالر  به  كه  حسابی  یکی 
نرخ  طبق  یوآن  به  قبلی  حساب  یافته  تبدیل 
مبادله رسمی )6/56 یوآن به ازای هر دالر( است. 
یا  نيویورک  در  اگر  است:  این  نکته  حال  هر  در 
هر  حساب  كردن  باز  )برای  هستيد  لس آنجلس 
فرد باید شخصاً به یکی از شعبه ها مراجعه كند( 
پول  واحد  به  شخصی  بانکی  حساب  می توانيد 

چين داشته باشيد.
ولی آیا باید چنين كاری كرد؟ برای شروع پاسخ 
این پرسش بگویم كه كارمند بسيار مؤدب بانك 
چين كه درباره فرآیند كار با من صحبت می كرد 
گفت كه عماًل با این حساب سپرده نمی توان هيچ 

كاری انجام داد.
نمی توانيد.  خير،  بکشم؟  چك  یوآن  به  می توانم 
می توانم پول چينی از حسابم برداشت كنم؟ خير، 
نمی توانيد! می توانم به پکن بروم و از حسابم پول 
برداشت كنم؟ خير، نمی توانيد! می توانم یك كارت 
اعتباری داشته باشم و از آن در شانگهای استفاده 
كنم؟ خير! می توانم در فرودگاه هنگ كنگ و قبل 
پس انداز  پول  حسابم  در  آمریکا  به  بازگشتم  از 
بکشم؟  چك  دالر  به  الاقل  می توانم  خير!  كنم؟ 

خير! پس چه كار می توانم بکنم؟ 
باز  با حداقل 500 دالر، حسابی  »شما می توانيد 
كنيد كه تبدیل به حساب یوآن می شود. اگر ارزش 
پول چين باال برود، حساب شما به دالر افزایش پيدا 
می كند و شما می توانيد از حسابتان به دالر برداشت 
كنيد و این كار توسط شركت بيمه سپرده گذاری 

فدرال )FDIC( تضمين شده است.« 
چرا باید حسابی باز كنم كه هيچ استفاده ای برایم 

ندارد؟ 
شما  سپرده های  برای  بانکی  بهره  نرخ  »خب، 
تقریباً نزدیك به صفر درصد است، در صورتی كه 
بين  ارزش پول چين ساالنه  مطابق پيش بينی ها 
3 تا 5 درصد رشد می كند. شما می توانيد حساب 
حساب  هر  از  بيش  كه  باشيد  داشته  پس اندازی 
در   FDIC توسط  شده  تضمين  داخلی  پس انداز 
نکته  پس  می دهد.«  ساالنه  بهره  شما  به  آمریکا 
كار این جا است: بانك چين یك حساب پس انداز 
ایجاد كرده كه به احتمال زیاد بيشتر از هر حساب 
بهره  به شما  آمریکا  بانك های  در  دیگر  پس انداز 
اتومبيل،  حال  به  تا  چينی ها  می كند.  پرداخت 
باتری خورشيدی، لوازم برقی و لوازم خانگی توليد 
آمریکایی شان  مشابه  از  رقابت  در  كه  كرده اند 
بانکی  حاال چينی ها حساب  آیا  گرفته اند؛  پيشی 

بهتر از حساب های بانکی آمریکایی ساخته اند؟ 
از آینده یوآن  »خب بستگی دارد چه پيش بينی 
داشته باشيد. برخالف سایر حساب های پس انداز، 
نمی كند.  پرداخت  بهره ای  نوع  هيچ  چين  بانك 
حساب شما تنها با باال رفتن یا پایين آمدن ارزش 
هم  چين  بانك  كه  البته  و  می كند  تغيير  یوآن 
تضمين نمی كند كه ارزش یوآن باال برود. عالوه 
برای  فدرال  سپرده گذاری  بيمه  شركت  این  بر 
حساب شما كه به یوآن باز شده فقط در صورت 
و  است(  نامحتمل  بسيار  )كه  بانك  ورشکستگی 
عمل  وارد  حساب،  از  پول  برداشت  امکان  عدم 

می شود.
اما با فرض ثابت ماندن همه شرایط به نظرم بانك 
چين یك برتری مهم دارد. حساب های پس انداز 
آمریکایی این روزها تقریباً هيچ بهره ای پرداخت 
نمی كنند و منافع ملی چين نيز حکم می كند كه 
این كشور اجازه دهد در چند سال آینده ارزش 
یوآن بين 3 تا 5 درصد رشد ساالنه داشته باشد. 
این كار باعث قدرت گرفتن اقتصاد چين می شود 
برای  آمریکا  خواسته های  از  بخشی  همزمان  و 

ارزش گذاری دوباره یوآن را نيز برآورده می كند.
حداقل  )یا  عادی  سرمایه گذاران  كه  این  نتيجه 
زندگی  لس آنجلس  یا  نيویورک  در  كه  آنهایی 
ناشناخته خبر  امکان پس انداز  این  از  و  می كنند 
بی كاربرد،  پس انداز  یك حساب  می توانند  دارند( 
سطح  از  بيش  نشده  تضمين  بهره  امکان  با  اما 
بانك های  برترین  از  یکی  در  آمریکا  ميانگين 
به  آیا سيل مراجعه كنندگان  باشند.  چين داشته 
به  كه  چيزی  شد؟  خواهد  گسيل  حساب ها  این 
باال  و  بسيار سریع  تقاضا  كه  بود  این  من گفتند 
از  بعد  و  نشده  اعالم  آماری  هيچ  هنوز  اما  بوده، 
در  خودم  جز  به  مراجعه كننده ای  هيچ  هم  ظهر 
باشد  خوب  می رسد  نظر  به  شاید  ندیدم.  بانك 
اما در این مورد خاص  اگر حقيقت داشته باشد، 
شاید هم خوب نباشد. می توان به جای خواباندن 
تضمين  آمریکا  دولت  در حسابی كه  پانصد دالر 
داخلی  اقتصاد  رشد  به  زیانش  و  سود  اما  كرده، 
و  كرد.  هم  دیگری  كارهای  است  وابسته  چين 
دولت چين هم می توانست كارهای دیگری به جز 
برآورده كردن منافع مردم آمریکا )و البته جذب 
بهره  امکان  دادن  با  هم  آن  آمریکایی(  دالرهای 
بردن از معجزه اقتصادی چين انجام دهد. اوراق 
واقعا،  این چيزی است كه  یوآن،  قرضه پس انداز 

اتفاق افتاده!
منبع: تايم

خبر مناطق

روابط  مدير  هرمز،  پرشيا  شرکت  مديران 
نشست  يك  در  ايزوايكو  و  کشتيرانی  عمومی 
و  خبرنگاران  از  جمعی  پرسش هاي  به  خبری 

روزنامه نگاران کشوری پاسخ دادند.
به گزارش روابط عمومی ایزوایکو با توجه به تعمير 
اقيانوس پيمای گروه  همزمان سه فروند كشتی 
شركت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  كشتيرانی 
تعميرات پرشيا هرمز این نشست برگزار گردید 
پرشيا  مدیرعامل  جمالی،  مهندس  آن  طی  كه 
شركت  این  فعاليت های  تشریح  ضمن  هرمز، 
افزود: برای اولين بار به طور همزمان تعمير سه 
فروند شناور اقيانوس پيما با كاربری های متفاوت 
بين  این  در  و  می شود  انجام  مجموعه  این  در 
با توجه به  تعمير شناور نفتکش 41 هزار تنی 
خاص بودن از اهميت بيشتری برخوردار است و 
به همين منظور از اصحاب رسانه دعوت شده تا 

این نشست را برگزار نمایند.
در  بار  اولين  برای  این  افزود:  همچنين  ایشان 
این شركت و حتی در ایران است كه تعميرات 
اساسی یك شناور حمل مواد سوختی 41 هزار 

تنی انجام می گيرد.
پس از این نشست خبری در حضور خبرنگاران 
و اصحاب رسانه شناور 41 هزار تنی حمل مواد 
اساسی  تعميرات  شد.  گرفته  آب  از  سوختی 
این شناور قرار است طی مدت 40 روز توسط 
متخصصان و كارشناسان داخلی به اتمام برسد.

برگزاری نشست خبری در 
شرکت تعمیرات کشتی 

پرشیا هرمز
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گزارش سازمان ملل درباره نابرابری جهانی ثروت 
)منتشره در اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملل، »گزارش بررسی اقتصادی و اجتماعی جهانی، 
واگرایی رشد و توسعه« )2006(( پوشش خبری 
گسترده ای پيدا كرد. )این مطلب در سال 2006 

نوشته شده است(.
درصد   2 كه  می گيرد  نتيجه  گزارش  این 
نصف  مالك  جهان،  بزرگساالن  ثروتمندترین 
یك  كاماًل  توزیع  كه  هستند  جهان  دارایی های 
نشان  روشنی  به  را  جهانی  ثروت های  سویه 
آن  واقعی  بستر  در  را  وقتی موضوع  اما  می دهد، 
بررسی كرده و نابرابری ثروت را به نحو مناسبی 
تعریف می كنيم، این نابرابری تقریباً به آن بزرگی 
ثروت  نابرابری  نيست.  می دهد  نشان  گزارش  كه 
در جهان تقریباً بی هيچ تردیدی طی زمان كمتر 
برخی رسانه ها گزارش  و آن طور كه  است  شده 

كرده اند بزرگ تر نشده است.
گزارش سازمان ملل را گروهی از اقتصاددانان واقعاً 
خوب تهيه كرده اند و وظيفه ای شایسته ستایش 

برای كاری كه تالش می كردند انجام دادند.

نابرابری ها به آن بزرگی نيست 
گری بكر 

نابرابری جهانی

مترجم: دکتر جعفر خيرخواهان
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آنها توزیع جهانی دارایی های فيزیکی و مالی را به 
قيمت های سال 2000 كه بدهی از آن كسر شده 
است، اندازه گيری كردند این را معموالً ارزش ویژه 
یا خالص می نامند. نویسندگان توانستند داده های 
ثروت مستقيم را برای كشورهایی به دست آورند 
حتی  سهم  و  جهان  جمعيت  نصف  از  بيش  كه 
و  دارند  اختيار  در  را  جهان  ثروت  از  بيشتری 
نيست  موجود  داده هایشان  كه  كشورهایی  ثروت 
را استنتاج كردند. نتایج آنها نشان می دهد كه هم 
نابرابری چشمگير در دارایی ها و هم كشيدگی در 
بخش باالیی توزیع دارایی ها كه در اصطالح آماری 
گزارش  این  دارد.  وجود  می شود  ناميده  چولگی 
البته تالشی نکرده است تا نشان دهد چه اتفاقی 
اگر  است  افتاده  زمان  جهانی طی  نابرابری  برای 
چه برخی گزارش های رسانه ها می گوید كه طبق 
این گزارش، ميزان نابرابری در دهه های اخير به 

شدت افزایش یافته است.
واسطه  به  زیادی  حد  تا  ثروت  جهانی  نابرابری 

داده های  می شود.  تعيين  ملت ها  بين  نابرابری 
توزیع  برای  اتفاقی  چه  كه  باره  این  در  جامع 
در  است  افتاده  زمان  طی  جهان  در  دارایی ها 
نشان  درآمدی  داده های  اما  نيست،  دسترس 
نابرابری درآمدی جهان از 1980 به  می دهد كه 
این  نه  و  است  یافته  محسوسی  كاهش  سو  این 
هيچ  به  )اما  عمدتاً  این  باشد.  یافته  افزایش  كه 
وجه تمام علت نيست( به علت نرخ رشد چشمگير 
بوده  هند  و  فقير چين  كاماًل  ملت  دو  در  درآمد 
را  جهان  جمعيت  درصد   37 حدود  كه  است 
می  نشان  همچنين  بررسی ها  می دهند.  تشکيل 
 دهد كه طی بيست و پنج سال گذشته هم تعداد 
و هم نسبت جمعيت جهان كه با درآمد روزانه 1 
به شدت كاهش  یا 2 دالر زندگی می كنند  دالر 
یافته است كه دوباره بخشی از آن به علت رشد 

اقتصادی چين و هند بوده است.
درآمد حاصل از كار و تالش و نه درآمد ناشی از 
سرمایه فيزیکی یا مالی، عامل اصلی و تعيين كننده 

بين  در  اشخاص  وسيع  اكثریت  برای  درآمد 
هستند.  جهان  فقير  نيز  و  ثروتمند  كشورهای 
دارایی های  نه  و  انسانی  دیگر، سرمایه  عبارت  به 
فيزیکی و مالی، مهم ترین شکل نگهداشت ثروت 
مردم هستند. ميزان سرمایه انسانی با تحصيالت، 
سرمایه گذاری  شکل های  سایر  و  تغذیه  آموزش، 
در تندرستی تعيين می شود. ثروت سرمایه انسانی 
كه عایدی های افراد را تعيين می كند حدود سه 
برابر بيشتر از ثروت به شکل همه نوع دارایی های 
سرمایه  قالب  در  ثروتی  چنين  است.  فيزیکی 
است  شده  توزیع  برابرتری  صورت  به  انسانی 
سوگيری  دارایی ها  توزیع  به  نسبت  آن  توزیع  و 

بسيار كمتری دارد.
شخصی،  تالش  حاصل  و  پولی  درآمدهای  حتی 
مردم  »واقعی«  درآمد  به  بودن  تندرست تر  سهم 
را در نظر نمی گيرند در حالی كه منظور از درآمد 
ایجاد  بهزیستی  كه  است  درآمدهایی  واقعی، 
كشورها  بين  تندرستی  جهانی  نابرابری  می كند. 
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از 1960 به این سو به شدت كاهش یافته است. 
اميد به زندگی در سنين مختلف اندازه گيری می 
تا  باعث شد  آفریقا  در  ایدز  اگر چه شيوع  شود، 
از  پس  زندگی  به  اميد  در  حاصله  پيشرفت های 
برود.  بين  از  زیادی  حد  تا  قاره  آن  در   1970
سرعت  با  كشورها  بين  »كامل«  درآمد  نابرابری 
ناخالص  توليد  در  نابرابری  به  نسبت  بيشتری 
داخلی سرانه از 1960 به بعد كاهش یافته است. 
رشد درآمد كامل را به صورت حاصل جمع رشد 
توليد ناخالص داخلی به عالوه ارزشی كه افراد در 
كشورهای مختلف برای بهبود در اميد به زندگی 
خود قائل هستند، تعریف می كنيم. برای تعاریف و 
نتایج مختلف درباره نابرابری جهانی، به مقاله بکر، 
فيليپسن و سوارس در نشریه امریکن اكونوميك 

رویو، مارس 2005 نگاه كنيد.
نابرابری درآمد درون كشورها مثل آمریکا و بسياری 
از دیگر كشورها حقيقتاً از 1980 به این سو رشد 
زیادی كرده است كه بخشی از علت آن، بازده های 
بسيار بيشتر تحصيالت و سایر سرمایه های انسانی 
و بخش دیگر آن به رشد تقریباً مرتبط در درآمد 
دهك باالیی جامعه مربوط است كه پوسنر بحث 
می كند. این گسترش یافتن نابرابری ظاهراً تا حد 
زیادی به علت پيشرفت فن آوری و سایر تغييرات 
اشخاص  بازده  كه  است  بوده  شدن  جهانی  مثل 
دارای تحصيالت بيشتر و سایر سرمایه های انسانی 
شامل توانایی های پيشرفته را افزایش داده است؛ 
نابرابری در اميد به زندگی درون اكثر  اما ميزان 
كشورهای پيشرفته، در نتيجه دسترسی برابرتر به 
یافته  كاهش  تندرستی  و  بهداشتی  مراقبت های 
است كه در آمریکا عمدتاً به علت رشد برنامه های 
مراقبت پزشکی و كمك پزشکی از 1970 به بعد 
درآمد  نابرابری  كه  در حالی  بنابراین  است؛  بوده 
رشد  شاید  و  می كند  رشد  همچنان  احتماالً  كل 
عایدات  در  نابرابری  به  نسبت  بکند،  شدیدتری 
حاصل از كار و درآمد دارایی ها بسيار كندتر رشد 

كرده است.
كه  شود  فهميده  گونه ای  به  نباید  من  بحث 
درون  موجود  نابرابری  درباره  خيالی  آسوده  یك 
كند.  ایجاد  كشورها  بين  یا  آمریکا  مثل  كشورها 
تا  بکند  بيشتری  تحرک  باید  آمریکا  مثال  برای 
با  خانواده های  از  توانمند  جوانان  برای  راهی 
را  دبيرستان  كه  پيدا شود  پيشينه محروميت دار 
پنج  و  بيست  شوند.  دانشکده  وارد  و  كنند  تمام 
سال گذشته برای اشخاصی كه تحصيالت پایينی 
آسان  مشکل  این  است.  بوده  ویرانگر  داشتند 

نابرابری جهانی ثروت تا حد زيادی به واسطه نابرابری بين ملت ها تعيين 
می شود. داده های جامع در اين باره که چه اتفاقی برای توزيع دارايی ها 

در جهان طی زمان افتاده است در دسترس نيست، اما داده های درآمدی 
نشان می دهد که نابرابری درآمدی جهان از 1980 به اين سو کاهش 

محسوسی يافته است

و  دادن«  »امتياز  برنامه های  اما  نمی شود،  حل 
پرداخت های انتقالی مرتبط با دوران كودكی ظاهراً 
اثربخش بوده است. همچنين از رقابت بيشتر بين 
مدارس پشتيبانی می كنم. برخالف پوسنر، من از 
ماليات بر امالک حمایت نمی كنم چون كه درآمد 
مالياتی اندكی نسبت به هزینه های زیاد مربوط به 
از طریق تشکيل  این ماليات  از  فرار كردن  قانوناً 
تراست ها و مثل آن و نيز با فرار غيرقانونی از این 

ماليات ایجاد می كند.
سایر كشورهای فقيرتر باید از نمونه چين و هند 
پيروی كرده و اقتصادهای خود را به روی رقابت و 
تجارت جهانی باز كنند، به طوری كه آنها هرچه 
ترتيب  همين  به  كنند.  رشد  بتوانند  سریع تر 
كشورهای ثروتمند باید محدودیت های وضع شده 
حال  در  كشورهای  توليدی  كاالهای  واردات  بر 
پيدا  توسعه  می خواهند  كه  كشورهایی  و  توسعه 

كنند را بردارند.
نتيجه گيری بحث این كه، ارزش به خاطر آوردن 
دارد كه نابرابری جهانی درآمدهای »واقعی« طی 
بيست و پنج سال گذشته به مقدار زیادی كاهش 
و نه افزایش یافته است. كار بيشتری می توان انجام 

داد تا فرصت های درون و بين ملت ها برابرسازی 
را  توجه  است  نابخردانه  كه  حال  عين  در  شود، 
عمدتاً بر نابرابری در دارایی ها متمركز سازیم. این 
یك عنصر از نابرابری است؛ اما به هيچ وجه عامل 

تعيين كننده اصلی نابرابری در بهزیستی نيست.

آيا بايد نگران افزايش نابرابری 
درآمد و ثروت باشيم؟ 

ریچارد پوسنر 
نابرابری اقتصادی در آمریکا و در سایر كشورهای 
همچنين  و  است  افزایش  به  رو  یافته  توسعه 
كه  توسعه  حال  در  سرعت  به  كشورهای  در 
حال  در  هستند  هند  و  چين  شاخص ترین شان 
افزایش است. بکر و من مدتی قبل درباره نابرابری 
كه  دارد  وجود  نشانه هایی  اما  نوشتيم؛  اقتصادی 
به  رو  درآمد  توزیع  باالیی  دهك  در  نابرابری 
افزایش گذاشته است كه شایسته توجه بيشتری 
است و بکر در نظر خود به گزارش اخير نابرابری 
گزارش های  است.  كرده  توجه  جهان  درآمد 
نابرابری ها  این  از  مستنداتی  رسانه ها  در  اخير 
برای  بازده های چشمگير  از قبيل  ارائه می دهند، 
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به دليل موقعيت  اقتصادی سرخس  منطقه ویژه 
كانون  در  خود  مهم  جغرافيایی  و  استراتژیکی 
زیرزمينی  منابع  روی  بر  و  اكو  عضو  كشورهای 
سرشار از نفت و گاز و در جوار پاالیشگاه بزرگ 
گرفته  قرار  )خانگيران(  هاشمی نژاد  شهيد  گاز 

است. 
این منطقه به لحاظ جغرافيایی در مسير بين المللی 
ترانزیت سوخت و در جوار كشورهای عرضه كننده 
و مصرف كننده عمده سوخت همچون افغانستان 

قرار دارد. 
مدیرعامل  مروج الشریعه،  محمدمهدی  مهندس 
اقتصادی سرخس گفت: وجود ریل  ویژه  منطقه 
جمهوری  نرمال  ریل  و  ميانه  آسيای  عریض 
اسالمی ایران و همچنين مخازن ذخيره سوخت 
در  مخازن  این  توسعه  امکان  با  منطقه  این  در 
سایتی به وسعت 180 هکتار در حاشيه ریل های 
بازرگانان  اختيار  در  را  مناسبی  فرصت  مذكور 
امنيت  با  تا  قرار می دهد  ترانزیت سوخت  عرصه 
انسانی مناسب موجود در  و  مالی  باال و خدمات 

منطقه ویژه به فعاليت بپردازند. 
با توجه به این كه منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
نرمال  و  ميانه  آسيای  عریض  ریل  از  برخوردار 
منطقه  خود  داخل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
می باشد و مخازن سوخت منطقه نيز در كنار ریل 
این امکان  بنابر  عریض منطقه قرار گرفته است، 
تخليه و بارگيری سوخت از نفتکش های جاده ای 

مخازن ذخیره سوخت منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
فرصتی طالیی برای ترانزیت سوخت

و  منطقه  سوخت  مخازن  به  ریلی  تانکرهای  و 
بالعکس با سرعت و قدرت عمل انتقال باال وجود 

دارد.
تخليه  تأسيسات  امتيازات  و  ویژگی ها  دیگر  از 
به  می توان  منطقه  سوخت  مخازن  بارگيری  و 
وجود سيستم و تأسيسات )پمپ ها و لوله كشی( 
از  مزیت  این  كه  نمود  اشاره  مستقل هر مخزن 
یك سو عامل تسریع و سرعت عمل باالی تخليه 
عمل  امکان  دیگر  سوی  از  و  بوده  بارگيری  و 
بدان  این  می سازد.  فراهم  را  همزمان  معکوس 
معناست كه در یك زمان واحد هم می توان به امر 
تخليه و هم بارگيری اقدام نمود )از یك مخزن 

تخليه و از مخزن دیگر بارگيری صورت گيرد(.
 5000 حجم  به  سوخت  مخزن  دو  اكنون  هم 
با مجموع 10.000 مترمکعب و یك  مترمکعب 
مخزن سوخت با حجم 2000 هزار مترمکعب در 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس وجود دارد. 
اقتصادی  ویژه  منطقه  است،  ذكر  به  الزم 
سرخس جهت توسعه مخازن سوخت به اشکال 
به سرمایه گذاران  زمين  اجاره  مختلفی همچون 
و  مشترک  سرمایه گذاری  مخزن،  ایجاد  جهت 
سرمایه گذاری توسط خود منطقه به طور جامع 
برنامه ریزی نموده و اقداماتی صورت گرفته است 
و تمام سرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه گذاری 
دعوت  مشاركت  به  را  سودآور  عرصه  این  در 

می نماید. 

مدیران صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خبر مناطق
كارشناسان  سایر  و  خاص  سهامی  شركت های 
مالی، حقوق نجومی مدیران عامل، بازده هنگفت 
به  پزشکان  و  وكال  هجوم  نرم افزار،  كارآفرینان 
پاداش های 200  كه  بنگاه حقوقی  استریت،  وال 
هزار دالری به كسانی می دهد كه منشی دادگاه 
)حاال  هنگفت  نيکوكارانه  هدایای  بوده اند،  عالی 
دیگر 100 ميليون كمك و هدیه فارغ التحصيالن 
غيرعادی  تحصيل  محل  دانشکده  و  دانشگاه  به 
دیده نمی شود( و افزایش تقاضا برای محصوالتی 
قبيل  از  پولدار می خرند  آدم های خيلی  كه فقط 
هواپيماهای مسافربری بزرگی كه با صرف هزینه 
می شود،  تبدیل  خصوصی  هواپيمای  به  زیاد 
خانه های 40 ميليون دالری، تابلوهای نقاشی كه 
و خودروهای  می خورد  قيمت  دالر  ميليون  ده ها 
تقریباً  اكنون  آمریکا  در  دالری.  هزار  صد  چند 
ميليونر  بی شماری  تعداد  و  ميلياردر  هشتصد 
آمریکایی  پانصد خانوار  هر  از  یکی  و  دارد  وجود 

درآمد ساالنه حداقل یك ميليون دالری دارد.
توزیع  باالی  محدوده  به  فقط  می خواهيم  اینك 
درآمد نگاه كنيم. به این معنا كه تمام توزیع درآمد 
با  نيز كنار می گذاریم.  را  فقر  و  نکرده  بررسی  را 
تمركز متداول به درآمدها برحسب بيستك، تغيير 
اندكی در سال های اخير مشاهده می شود، اما از 
1980 به این سو، درصد درآمد كل شخصی كه 
به 1 درصد باالیی سرپرست خانوار می رسد از 8 
درصد به 16 درصد افزایش یافته است. این همان 
نوک توزیع درآمد است كه من به آن توجه خواهم 

كرد.
علت ها و نيز معلول های این روند درآمدی )و البته 
باالترین بخش توزیع درآمد چه هستند؟  ثروت( 
یکی از علل آن به كاهش نرخ های ماليات نهایی 
مربوط است، چون نرخ باالی ماليات نهایی جلوی 
نظر  در  را  فرد  دو  می گيرد.  را  ریسك پذیری 
ثابت  درآمد  با  حقوق بگير  كارگر  یکی  بگيرید: 
خوبی  شغلی  امنيت  كه  دالر  هزار   100 ساالنه 
دارد و دیگری یك كارآفرین با 10 درصد شانس 
به دست آوردن 1 ميليون دالر در یك سال معين 
و 90 درصد شانس كه هيچ چيز در آن سال به 
آنها یکسان  نياورد. ميانگين درآمد ساالنه  دست 
است؛ اما ماليات كاماًل تصاعدی باعث خواهد شد 
كارآفرین  انتظار  مورد  ماليات  از  پس  درآمد  تا 
بسيار كمتر از درآمد مربوط به كارگر حقوق بگير 
توزیع  نردبان  باالی  در  كه  كسانی  بيشتر  شود. 
آدم های ریسك پذیری هستند  دارند،  قرار  درآمد 



 سال  دهم
شماره  65-66

فروردین و اردیبهشت 1390

71

بین الملل

كه شانس به آنها رو كرده است و ثروتمند شدند؛ 
پایين تر  قسمت های  به  بداقبال  ریسك پذیرهای 
توزیع درآمد سقوط می كنند. در آمارهای گزارش 
شده، آدم های ثروتمند به عنوان یك طبقه دیده 

می شوند كه نسبتاً ثروتمندتر شده اند.
بر  نهایی  درآمد  بر  ماليات  نرخ های  چه  اگر 
چندانی  كاهش  اخير  سال  های  در  ثروتمندان 
از  درآمد  بر  ماليات  نرخ  كاهش  اما  است؛  نيافته 

سال 2001 به نفع ثروتمندان عمل كرده است.
بازده  اخير،  ثروت  جهش  در  دیگر  مهم تر  عامل 
رو به رشد در ضریب هوشی بوده است؛ موفقيت 
قبيل  از  پيچيده ای  كاماًل  درخشان در حوزه های 
سطح  با  زیادی  همبستگی  نرم افزار،  و  فایناس 
باالی هوش دارد و افزایش اندازه بازارها در نتيجه 
افزایش تجارت بين الملل، بازده های بيشتری عاید 

نوآوری های موفقيت  آميز می كند.
من به اثرات افزایش درآمد ثروتمندان عالقه مندتر 
هستم اگر چه كسی شاید بپرسد: آیا هيچ اثری، 
به غير از اینهایی كه كاماًل خوب هستند هم وجود 
بيشتر  فدرال،  درآمد  بر  ماليات  كه  این  با  دارد؟ 
حال  عين  )در  تصاعدی  تا  دارد  تناسبی  حالت 
هنوز تاحدودی تصاعدی است چون ميانگين نرخ 
ماليات برای 1 درصد باالیی سرپرستان خانوار 24 
درصد است كه تقریباً دو برابر این نرخ برای همه 
توزیع  اندازه  هر  است،(  فدرال  ماليات دهندگان 
نسبت  باشد  داشته  بيشتری  سوگيری  درآمد 
خواهد  بيشتر  می پردازند  ثروتمندان  كه  مالياتی 
شد. و در واقع 1 درصد باالیی سرپرستان خانوار 
بيش از یك سوم تمام ماليات بر درآمد فدرال را 
نوع احسان و  در حال حاضر می پردازند كه یك 
بسيار  آدم  های  است.  جامعه  بقيه  برای  موهبت 
ثروتمندی كه حامی كارهای هنری هستند، منابع 
مالی برای سرمایه گذاری های پرریسك فراهم می 
 كنند )و واقعاً هنر یکی از این سرمایه گذاری های 
خرج  نيکوكاری  امور  در  پول  و  است(  خطرپذیر 
می كنند و سایر آمریکایی ها حسادت بسيار كمی 
دالیل  از  یکی  كه  دارند  ثروتمندان  به  نسبت 
از  كه  منافعی  یعنی  است؛  »فروبارشی«  اثر  آن 
ثروتمندان نصيب طبقات پایين تر جامعه می شود 
و اثر خيلی واقعی است. بخشی از این اثر به خاطر 
از  آن  بيشتر  ولی  است  نيکوكاری  فعاليت های 
از  محصوالتی  از  هنگفت  مصرف كننده«  »مازاد 
قبيل ویندوز مایکروسافت ایجاد می شود كه ناشی 
از فکر و ابتکار اشخاصی است كه اكنون ميلياردر 

هستند.

یك دليل دیگر حسادت نداشتن به ثروتمندان به 
این واقعيت مربوط می شود كه با توجه به نزولی 
در  درآمد  افزایش  درآمد،  نهایی  مطلوبيت  بودن 
رفاه  درآمدی،  مراتب  سلسله  پایين تر  سطوح 
شخصی را بيشتر از افزایش درآمد در سطوح باالتر 
افزایش می دهد. عالوه بر این، ثروت واقعی تابعی 
از بهبود كيفيت و تنوع محصوالت و خدمات است 
نفع  جمعيتی  طبقات  همه  به  بهبودی ها  این  و 

می رساند. 
كه  شود  تصور  نباید  شد  گفته  كه  اینها  همه  با 
وجود قشری از آدم های خيلی خيلی ثروتمند در 
بدی  بالقوه  پيامد  سه  است.  خوبی  چيز  مجموع 
كه این آدم های ثروتمند می توانند برای جامعه ما 

داشته باشند عبارتند از:
1. وجود بازده مالی خيلی زیاد برای بهره هوشی، 
آدم های با بهره هوشی باال را از ورود به مشاغل 
و حرفه هایی كه بازده اجتماعی آنها بسيار بيشتر 
از بازده خصوصی است مثل خدمات دولتی، علوم 
نظر  به  اینك  می كند.  منصرف  آموزش  و  پایه 
می رسد كيفيت هر دو خدمات كشوری دولتی و 

مدارس عمومی در حال كاهش است.
2. فعاليت های نيکوكارانه گسترده ای كه به سمت 
با  دارد  احتمال  می شود  هدایت  كشور  از  خارج 
و  كرده  تداخل  كشور  منسجم  خارجی  سياست 
نيکوكاری  عمده  فعاليت های  كند.  ایجاد  مشکل 
با  را  بنياد گيتس تصميمات مخارجی خود  مثل 

اهداف ملی آمریکا هماهنگ نمی كنند.
3. ثروت شخصی عظيم می تواند نقش نامتناسبی 
انتخاباتی  نامزد  كند.  ایفا  سياسی  رقابت های  در 

كه ثروت شخصی باالیی دارد برتری بسيار زیادی 
به شخص  اما حتی  پيدا می كند،  بقيه  به  نسبت 
اجازه  نيز  شود  نامزد  نمی خواهد  كه  ثروتمندی 
می دهد تا نفوذ و كنترل بر نامزدها و سياست ها 
اسکایف.  ملون  ریچارد  مورد  مثل  نماید  اعمال 
دالل  و  سفته باز  شخص  یك  كه  واقعيت  این 
سهام بسيار باهوشی بوده است، دليل و تضمينی 
نمی دهد كه بينش یا فهم سياسی باالیی داشته 
عظيمی  ثروت  شخصی  كه  واقعيت  این  و  باشد؛ 
به  تضمينی  اسکایف،  مثل  است  برده  ارث  به  را 
داشته  را  كاری  نوع  هر  توانایی  كه  نمی دهد  ما 
هنگفت  پول های  خرج  كه  این  مهم تر  اما  باشد. 
در مبارزات انتخاباتی توسط ثروتمندان، نامزدهای 
غيرثروتمند را مجبور می سازد تا زمان و كوشش 
كنند  اعانه  و  پول  جمع آوری  صرف  را  بيشتری 
كه مشاغل سياسی را برای اشخاص غيرثروتمند 
ثروت  كه  سياستمدارانی  و  می سازد  كم جاذبه تر 
ندارند آگاهی و شناخت كمتری درباره موضوعات 
سياسی پيدا می كنند و به گروه های ذی نفع برای 
حمایت مالی وابسته تر می شوند نسبت به شرایطی 

كه مخارج انتخاباتی كمتر می بود.
آیا این پيامدها به حدی جدی هستند كه نياز به 
این طور  باشد؟ من  ترميمی  و  اقدامات اصالحی 
فکر نمی كنم به استثنای این كه آنها زمينه ها و 
دالیلی در اختيار ما می گذارند تا بخواهيم ماليات 
بر امالک را حفظ كرده یا حتی تقویت كنيم. اثرات 
و مستغالت  امالک  از  ماليات ستانی  ضدانگيزشی 
بسيار كمتر از اثرات ضدانگيزشی ماليات ستانی از 

درآمدها هستند.
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بزرگ  ترین  جمعيت  ميليون   82/3 با  كشور  این 
شمار  به  نيز  اتحادیه  اروپا  در  بازار  مهم  ترین  و 

می  رود. 
 2007 سال  در  آلمان  در  داخلی  ناخالص  توليد 
به 2423 ميليارد یورو و درآمد سرانه به 29455 
یورو بالغ شد. این توانمندی بيش از هر چيز وام دار 
صادراتی  حجم  با  آلمان  است.  خارجی  تجارت 
افزون بر 969 ميليارد یورو در سال )2007(، برابر 
با یك  سوم توليد ناخالص داخلی  اش، بزرگ  ترین 
صادركننده  كاال بوده و عنوان »قهرمان جهان در 
عرصه  صادرات« را از آن خود كرده است. به این 
ترتيب اقتصاد آلمان بيش از سایر كشورها وابسته 
هر  از  بيش  آن  اقتصاد  و  بوده  جهانی  اقتصاد  به 
است.  درآميخته  جهانی  اقتصاد  با  دیگری  كشور 
یك  از  بيش  آلمان  در  درآمد  یورو  چهار  هر  از 
بوده  خدمات  و  كاال  صادرات  محصول  آن  یورو 

 آلمان از جمله  پيشرفته  ترين کشورهای صنعتی جهان و پس از اياالت متحده  آمريكا و ژاپن، 
سومين قدرت اقتصادی گيتی است. 

آشنایی با اقتصاد آلمان 

ناصر نصيری
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خارجی  تجارت  به  اشتغال  پنجم  یك  از  بيش  و 
وابسته است. مهم  ترین مراكز فعاليت اقتصادی در 
آلمان عبارتند از: منطقه  روهر )منطقه ای صنعتی 
كه در حال گذار به مركز فن آوری های پيشرفته 
اشتوتگارت  و  مونيخ  شهرهای  است(،  خدمات  و 
پيشرفته،  )فن آوری های  آنها  اطراف  محدوده   و 
)شيمی(،  نکار  ـ  راین  منطقه  خودروسازی(، 
فرانکفورت / ماین )اقتصاد مالی(، كلن، هامبورگ 
)بندر، كارخانجات هواپيماسازی ایرباس، رسانه  ها(، 

برلين و الیپزیگ.
اقتصاد آلمان در سال های اخير یك دوره شکوفایی 
پایدار را ـ در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان 
به 2/5 درصد رسيد ـ تجربه كرده است. به عالوه 
رشدی  با  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری های 
بود.  چشم گير  خاص  طور  به  درصد   8/4 معادل 
با این رشد اقتصادی كه هم از عوامل خارجی و 
به  تعداد كسانی كه  بود،  تأثير گرفته  هم درونی 
عنوان بيکار ثبت شده بودند نيز كاهش یافت. در 
نفر  ميليون   3/4 به  بيکاران  تعداد   2007 نوامبر 
سال  از  نوامبر  ماه  در  حد  پایين ترین  كه  رسيد 
در  بسياری  عوامل  است.  بوده  تاكنون   1992
تحول مثبت اقتصادی و بازار كار نقش داشته اند. 
سياست اقتصادی آن چه را كه اصطالحاً شرایط 
فعاليت خوانده می شود بهبود بخشيده و شركت ها 
را  خویش  رقابت  توان  شدند  موفق  مؤسسات  و 
افزایش دهند. در همين راستا هزینه های جانبی 
دستمزد كاهش یافت، بازار كار انعطاف پذیرتر شد 
و بوروكراسی كاهش یافت. عالوه بر اینها از سال 
2008 قانون جدید ماليات شركت ها به اجرا درآمد. 
با اجرای این قانون فشار مالياتی بر شركت ها به 
طور محسوس كاهش یافت. شركت ها و مؤسسات 
همچنين موفق شدند در این سال ها ساختارهای 
خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشيده، 
سرمایه گذاری ها را متوجه توليدات نوآورانه كرده 
و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش 

دهند.

سرزمينی جذاب برای 
سرمايه گذاری های خارجی

یکی  بين المللی  سرمایه گذاران  نگاه  از  آلمان 
این  است.  جهان  در  كشورها  جذاب ترین  از 
مدیران  از  همه پرسی  جدیدترین  حاصل  ادعا 
مطالعات  همچنين  و  بين المللی  شركت های 
شركت های مشاوره ای نام آور در عرصه بين المللی 
است. یکی از این مطالعات در سال 2007 توسط 

مورد  در  یونگ  و  ارنست  مشاوره ای  شركت 
گرفت.  انجام  اروپا  اقتصادی  منطقه  جذابيت های 
طبق این مطالعه آلمان از دیدگاه مدیران خارجی 
اقتصادی  فعاليت های  برای  نقاط  بهترین  از  یکی 
در اروپا است. آلمان در مقایسه ای بين المللی به 
ویژه در عرصه پژوهش و توسعه، تخصص حرفه ای 
نيروی كار آن و لجستيك پيشرفته دارای موقعيت 
آلمان  جغرافيایی  موقعيت  اینها  به  است.  خوبی 
حقوقی  امنيت  زیربنایی،  ساختار  اروپا،  مركز  در 
كرد.  اضافه  باید  نيز  را  متخصص  كار  نيروی  و 
 473  ،2006 تا   1997 سال های  بين  آلمان  در 
ميليارد دالر سرمایه گذاری مستقيم خارجی انجام 
گرفته كه از جمله آنها سرمایه گذاری های عظيم 
جنرال الکتریك و آ اِم د بوده است. آلمان از نظر 
در  خارجی  سرمایه گذاری های  بزرگ ترین  جذب 

جهان در مقام پنجم قرار دارد.
یکی از امتيازات مهم آلمان تخصص باالی نيروی 
كار آن است. حدود 81 درصد از شاغالن در آلمان 
دوره ها ی آموزش حرفه ای را گذرانده و 20 درصد 
مؤسسه های  فارغ  التحصيلی  مدرک  دارای  آنان 
آموزش عالی هستند. یکی از ستون های آموزش 
حرفه ای در آلمان »نظام دوگانه  آموزش حرفه ای« 
است كه بر اساس آن آموزش عملی در كارگاه با 
تحصيل در كالس درس آميخته شده و كيفيت 

باالیی از آموزش به دست می  دهد.
آلمان در عرصه  بسياری از فن آوری های آینده نگر 
با نرخ رشد باال نيز از جمله كشورهای پيشرو است. 
از این جمله اند فن آوری  های زیستی )بيولوژیك(، 
رشته  های  از  دیگر  بسياری  و  اطالعات  نانو، 
تخصصی با فن آوری  های پيشرفته )بيومتری، هوا 
مؤسسه های  لجستيك(.  الکتروتکنيك،  فضا،  ـ 
فعال در رشته های مربوط به حفظ محيط زیست 
مواد  از  حاصل  انرژی  و  فتوولتائيك  باد،  )انرژی 
جایگاه  زمينه  این  در  نيز  بيولوژیك(  ـ  زیستی 
آلمانی  توليدكنندگان  كرده  اند.  كسب  ویژه ای 
تأسيسات انرژی باد هم اكنون 50 درصد از بازار 

جهانی در این رشته را در اختيار دارند.
فن آوری اطالعات و ارتباطات بعد از خودروسازی 
و صنایع الکتروتکنيك / الکترونيك سومين بخش 
فن آوری  بخش  در  آلمان  است.  اقتصاد  مهم 
زیستی و ژنتيك در كنار امریکا از مهم ترین مراكز 
محسوب شده و در بسياری از بخش های فن آوری 

نانو از نظر علمی از دیگران پيشی گرفته است.
ولی توان رقابت بين  المللی اقتصاد آلمان تنها بر 
بورس  شاخص  در  كه  بزرگی  شركت  های  دوش 

زیمنس،  همچون  دارند،  حضور   )DAX( آلمان 
نيست.  استوار  اف  اس  آ  ب  یا  و  واگن  فولکس 
پانصد  )تا  متوسط  و  كوچك  شركت  هزار  ده  ها 
ساخت  و  فرآوری  بخش  های  در  شاغل(  نفر 
تجهيزات  ساخت  ماشين  سازی،  به  ویژه  قطعات، 
آینده  نگری  و  روبه  رشد  بخش  های  همچنين  و 
مانند فن آوری های نانو و بيولوژیك، كه اغلب در 
شالوده  یافته  اند،  سازمان   )Cluster( مجموعه  ها 
می دهند.  تشکيل  را  رقابتی  توان  این  اصلی 
شركت های متوسط با اشتغال بيش از 20 ميليون 
را جذب  كارآفرینان  بيشترین  زیاد  فاصله   با  نفر، 

می كنند.

مهم ترين بخش های صنعت
 )2006( درصد   87 داشتن  اختيار  در  با  صنعت 
خارجی  تجارت  موتور  آلمان  صادرات  مجموع  از 
كشور است. مهم  ترین رشته  های صنعت عبارتند 
ماشين سازی  الکتروتکنيك،  خودروسازی،  از: 
از  رشته  چهار  این  در  فقط  شيميایی.  صنایع  و 
نفر به كار مشغولند  صنعت قریب 2/88 ميليون 
كه ساالنه سرمایه در گردشی معادل 767 ميليارد 
یورو می آفرینند. صنایع آلمان نيز، همچون سایر 
پيش  سال ها  از  غرب،  در  صنعتی  كشورهای 
برخی  است.  ساختاری  دگرگونی  های  دستخوش 
در  نساجی(  )فوالد،  صنعت  سنتی  رشته های  از 
بازارهای  جابه جایی  دليل  به  گذشته  سال های 
فروش و فشار كشورهای با دستمزد پایين به شدت 
كوچك شده و یا مانند صنایع دارویی فروخته و 
شركت های  تملك  به  و  شده  ادغام  یکدیگر  در 
كماكان  صنعت  وجود  این  با  درآمده اند.  خارجی 
مهم ترین ستون اقتصاد است و در مقایسه با دیگر 
ایاالت  و  انگلستان  همچون  صنعتی  كشورهای 
متحده  امریکا از زمينه  گسترده  ای برخوردار است. 
شمار شاغالن در كارگاه های صنعتی و كارخانه  ها 

افزون بر هشت ميليون نفر است.
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بین الملل

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 پستی: 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


