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عضوهيات مديره اتاق مشترك ايران و  تاجيكستان: 

حمل و نقل بايد از ماليات بر ارزش 
افزوده معاف باشد

نايب رييس اتحاديه كارگزاران گمركي خراسان رضوي: 

اجراي بخشنامه ها اصلي ترين 
مشكل گمركات است

نايب رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي: 

صلح دروازه هاي جديدي بين ايران 
و افغانستان مي گشايد

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان، شعبه 
هرات  از مشكالت فعالين اقتصادي غيرايراني مي گويد

حمايت از سرمايه گذار خارجي روي 
كاغذ

نايب رييس اتاق مشترك ايران و تاجيكستان:  

توسعه ديپلماسي اقتصادي از 
خواِب شب مهم تر است

مديرعامل شركت »صداقت ياران توس« مطرح كرد

خودتحريمي ها و  دستور العمل هاي 
نپخته دولت مقابل بخش خصوصي

عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان خراسان رضوي: 

كليد تحريم هاي داخلي در دست 
دولت است

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركمنستان 
مطرح كرد

ايران و تركمنستان مي توانند  شاهراه 
تجاري اوراسيا را زنده كنند

روايتي متفاوت از »المپ افروغ«

صنعتگر محيط امن براي كار 
مي خواهد

رييس خانه صنعت و معدن نيشابور: 

اگر هدف تان فقط منفعت است 
توليد به صرفه نيست

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
تاجيكستان: 

توليد كننده بايد مشكالتش را 
بي نياز از دولت حل كند

گفت وگو با كارآفرين نمونه خراسان رضوي و مدير 
شركت »حباب كف توس«

هدفم از ابتدا توليد صادرات محور بود

بررسي معضالت پيرامون صنعت گردشگري از 
زبان يك هتلدار در مشهد

حمايت هاي دولتي يا وعده و 
وعيدهاي گاه و بيگاه؟

 موسس هتل ديپلمات مشهد: 

حمله به سفارت عربستان بزرگ ترين 
آسيب را به گردشگري مشهد وارد كرد

گفت وگو با عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني 
خراسان رضوي

كارآفريني هدف نيست، يك نتيجه است
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قديمي ها اعتقاد داش��تند نان به دس��ت كس��ي دادن اجر دارد، پا در كار خير گذاش��تن 
ثواب و باني خير شدن خداوند را خش��نود مي كند. اين جمالت ساده اما عميق و اثرگذار 
در فرهنگ ش��فاهي و مكتوب ما م��وج مي زند و البته تنها بخش��ي از اهمي��ت تعاون و 
انسان دوستي در ميان ايرانيان را نشان مي دهد. مردمي كه در طول تاريخ روزهاي سخت 
فراواني را پشت سر گذاشته و امروز با وجود فراز و نشيب هاي بسيار همچنان در كنار هم 

هستند. 
ش��ايد اين روزها كه ناماليمتي هاي اقتصادي و معضالت ناش��ي از آن عده اي را در تنگنا 
گذاش��ته، توجه به اين همدلي و همراهي به مراتب مهم تر از گذش��ته باشد. بي شك اگر 
قرار باشد كشوري آباد داش��ته باش��يم جز با تالش همگاني در تمام عرصه ها رسيدن به 
چنين چشم اندازي بيشتر به آرزويي بي پشتوانه شباهت دارد. براي همين است كه وقتي 
صحبت از رشد اقتصادي، توسعه و ارتقاي فناوري مي شود بايد توجه داشته باشيم تا چه 

اندازه زمينه هاي آن فراهم شده است.
امروزه كسي نيست كه به نقش دولت ها در توسعه اقتصادي معترف نباشد و همه مي دانيم 
كه اين دولت هاي توسعه گرا و پيشرفته هستند كه توليد، اشتغال و سرمايه گذاري ايمن 
را سرلوحه كارشان قرار داده اند و از آن جواب هاي مناسب گرفته و بر اساس آن چشم انداز 
ترس��يم كرده اند. دس��ت كم بعد از جنگ جهاني دوم كه نظريات توس��عه ب��ا رويكردي 
اقتصادي چش��م انداز پيشرفت براي كش��ورهاي جهان سوم ترسيم ش��د تا امروز كه در 
دومين دهه از قرن بيس��ت و يكم هستيم، توسعه اقتصادي با ش��اخصه هايي چون توليد 
ناخالص و درآمدسرانه ملي شناخته شده و بر توسعه سياسي و فرهنگي نيز اثرگذار است. 
همين عامل سبب ش��ده اس��ت كه نظريه پردازان آنجايي كه مي خواهند توسعه  ملي را 

اندازه گيري كنند به سراغ شاخص هاي  اقتصادي بروند. 
در كش��ور ما كه پس از پايان جنگ تحميلي و گذشتن از سال هاي سخت پس از آن براي 
توسعه اقتصادي آماده مي شد دولت و بخش خصوصي به همراه تعاوني ها دست در دست 
هم براي رشد اقتصادي و به تبع توس��عه اقتصادي با جديت وارد ميدان شدند و روزهاي 
سخت بس��ياري بر آنها گذش��ت. وجود تحريم هاي ظالمانه و قرار گرفتن در شرايطي كه 
گاه ماندن در ميدان كار و كارآفريني را به شدت دشوار مي كرد تنها بخشي از تجربه مردم 

صبوري است كه جان دادند، مبارزه كردند، توليد كردند و در ميدان باقي ماندند. 
كارآفريني در تمام اين س��ال ها چيزي نبود كه صرفا توسط دولت رقم خورده باشد و اين 
نيروهاي متخصص و باانگيزه در بخش خصوصي بودند كه در تمام اين سال ها با توسل به 
خداوند و توانايي هاي فني و علمي خود اجازه ندادند چرخ توليد در كش��ور متوقف شود و 
جامعه با مشكالت به مراتب بيشتري مواجه شود. اين كارآفرينان زحمتكش و ارزشمند 
كه در تمام دنيا بخشي مهم از سرمايه انساني هر جامعه اي به شمار مي روند در كشور عزيز 
ما ايران هم اس��توار و پابرجا به كار خود ادامه داده اند و محصول كار و تالش آنها جداي از 
توليد ثروت براي ميهن، ايجاد اشتغال، تحكيم خانواده و زمينه سازي براي رشد خالقيت، 

استعدادها و توانايي هاي نيروي كار بوده است. 
کارآفرينان خراس��انی از جمله اين مردان بزرگ تاريخ معاصر ما هستند که شايد کمتر از 
آنچه که بايد مورد تجليل قرار گرفته و کمتر آنگونه که شايسته بوده مسير فعاليت هايشان 
هموار شده اس��ت. به اين منظور و تنها با اين هدف که به مسئوالن مملکت و آحاد مردم 
گوشه هايی از خدمات اين عزيزان را نش��ان داده باشيم و اميدوار باش��يم که آينده برای 
فعاليت آن ها گش��وده تر باش��د در آخرين روزهای س��ال 1399 طرح تدوين پروژه ای با 
عنوان »1400 با کارآفرينان« را آغاز کرديم تا اين آخرين س��ال از قرن چهاردهم که در 
آستانه قرن جديد ايس��تاده ايم توجه به عملکرد اين بخش از اقتصاد را مورد توجهی ويژه 
قرار دهيم. باشد که بر اثر اين دس��ت اقدامات گامی در معرفی کارآفرينان در استان خود 
برداشته باشيم و مصداق ارزش نهادن به کار و فعاليت تمدن ساز و فرهنگ پروری باشيم 

که ناصرخسرو گفت: »هشدار که عالم سرای کار است...«

هشدار كه عالم سراي كار است...
به پاس قدرداني از كارآفرینان خراساني و با هدف معرفي آنها در سال 1400

يادداشت  معاون سردبیر

نويد موسوي

يك فعال حوزه معدن در خراسان رضوي مطرح كرد: 

گرفتاري صنايع معدني در توفان تحريم ها 

يك فعال حوزه معدن با »اعتماد« در ميان گذاشت

رسانه ملي، معدن را تخريب مي كند

در گفت وگو با يك فعال اقتصادي حوزه سالمت مطرح شد

ماليات از ورزش!

مديرعامل موسسه مشاوره پرديس از گذراندن روزهاي سخت 
كرونايي مي گويد

همدلي راه چاره كارآفرينان و نيروي كار

عضو هيات رييسه انجمن دانش بنيان خراسان رضوي: 

بايد از نوآوري در كسب و كار غربت زدايي شود

نايب رييس كانون زنان بازرگان خراسان رضوي:

به جاي كاال، دانش توليد مي كنيم

نايب رييس كميسيون كسب  وكارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران: 

توليد، راه رفتن روي لبه تيغ است

رييس ديروز شركت شهرك هاي صنعتي خراسان بزرگ و مشاور امروز 
صاحبين كسب وكارها تجربيات بخش خصوصي و دولتي اش را روايت مي كند

فقدان محافل كاري براي زنان!

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان خبر داد

رشد 150 درصدي تعهدات خيرين 
مدرسه ساز  در خراسان رضوي

در گفت وگو با مدير دبيرستان »بهار جان و خرد« مطرح شد 

تعليم و تربيت نبايد تك ساحتي باشد

گفت وگو با يك كارآفرين فعال فرهنگي كه »انديشه« و »انديشيدن« 
را ترويج مي كند

بخوانيم و عمل كنيم
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ح�دود 2۷ س�ال اس�ت ك�ه س�يد محم�د دانش 
عالقه بند در حم�ل ونق�ل بين الملل�ي و بازرگاني، 
صادرات و واردات مش�غول به كار اس�ت. او درحال 
حاض�ر مديرعامل ش�ركت حمل ونق�ل بين المللي 
»اس�ابرودت طوس« و رييس هيات مدي�ره »مايان 
شتاب ريل آسيا« و نيز عضو كميسيون حمل  و نقل 
اتاق بازرگاني خراسان، همچنين عضوهيات مديره 

اتاق مشترك ايران و تاجيكستان است. 
وي، ح�دود ده س�ال در تاجيكس�تان فعالي�ت 
اقتصادي داش�ته و در زمينه حمل ونقل وبازرگاني، 
ش�ركت»دانش عالقه بن�د ت�اج« را ني�ز مديريت 
مي كن�د. گفت وگو ب�ا اوكه ب�ا مروري ب�ر تجربيات 
گرانقدر اين كارآفرين خراساني همراه بود، گره ها و 
معضالت موجود در حوزه حمل ونقل و راهكارهايي 
براي خروج از اين مش�كالت را در برداش�ت. دانش 
عالقه بند ضمن بررسي قوانين و عملكرد مسووالن 
درحوزه حمل ونق�ل چش�م انداز ارتباطات تجاري 
اي�ران و تاجيكس�تان را مثبت ارزيابي ك�رد. آنچه 
مي خواني�د گفت وگ�وي ما ب�ا اين فع�ال اقتصادي 

استان است.

 حوزه حمل و نقل خراس�ان رضوي در اين روزهاي 
كرونايي چه آسيب هايي را متحمل شده است؟

حمل ونقل در دوران كرونا حدود۷0 درصد كاهش داش��ته 
و دركنارتحريم هاي ظالمانه امريكا اين موردهم اضافه شده 
و تقريبا تمام ش��ركت هاي حمل ونقل را بادشواري فراوان 

روبروكرده است. از س��وي ديگر، با افزايش ماليات بر ارزش 
افزوده كه حمل ونقل بايد از آن معاف باش��د؛ دشواري ها به 

مراتب بيشتر شده است.
 با اين وج��ود متاس��فانه هيچگونه معافيتي اعمال نش��ده 
واي��ن عامل، اث��رات جانبي بيش��تري ب��ه همراه داش��ته 
اس��ت. امروز مش��اهده مي كني��م كه ب��ر اثر اعم��ال آني 
سياست هاومانع تراشي ها مسيرترانزيت بين المللي از ايران 
به سمت پاكستان وافغانستان و به سوي تاجيكستان تغيير 

مسير داده است.

   با توجه به سفر اخيرتان به تاجيكستان، ترانزيت و 
تجارت با اين كشور و به طور كلي با آسياي ميانه، در 

چه شرايطي به سر مي برد؟
متاسفانه با بسته ش��دن مرز تركمنستان خسارات زيادي 
به تج��ار ايراني ك��ه در مس��يرصادرات به تاجيكس��تان 
فعاليت مي كردند، وارد ش��د و در حال حاضر مس��يرهاي 
جايگزين مثل افغانس��تان ومس��ير آذربايجان به س��مت 

تاجيكستان فعال شده اس��ت كه كاالها از آن طريق صادر 
و ترانزيت مي ش��ود. باتصميم كش��ور تركمنستان مبني 
بربس��تن مرز وعدم ورود كاميون هاي ايراني به آن كشور 
خس��ارات زيادي به رانندگان ايراني وارد شده و متاسفانه 
در حال حاضرترانزيت ياصادرات به كش��ورهاي آس��ياي 
ميانه با كش��نده هاي تركمن��ي و تحوي��ل دادن گاري يا 
كانتينركاميون ه��اي ايراني ب��ه رانن��دگان تركمن انجام 
مي شود. متاس��فانه اكنون مسووليت به عهده شركت هاي 

ايراني و رانندگان محترم ايراني است.
خوشبختانه در چند سال گذشته روابط تجاري و اقتصادي 
ايران با تاجيكس��تان بهتر شده و ارس��ال كاالهاي ايراني با 
كاميون يا واگن به تاجيكس��تان درحال انجام اس��ت. اين 
دوكش��ور با توجه ب��ه فرهن��گ و زبان مش��ترك تمايل به 
افزايش س��طح مبادالت تج��اري دارند و ان ش��ااهلل هر روز 

روابط تجاري و اقتصادي بهتر خواهد شد.
با اعم��ال محدوديت ها در مرزهاي تركمنس��تان، بيش��تر 
فعاليت ه��اي ترانزي��ت و ص��ادرات توس��ط كاميون هاي 
تركمني انجام مي ش��ود و  اين جريان خس��ارت زيادي به 
رانندگان و  ش��ركت هاي فعال در مسير آس��ياي ميانه وارد 
كرده اس��ت. در حال حاضر، بيش��تر فعاليت شركت ها در 
مسير افغانستان است و بيشتر محموله ها از طريق راه آهن 
به س��مت آس��ياي ميانه مي رود ك��ه آن هم با مش��كالت 
فراوان و عدم وجود مديريت براي ورود واگن مواجه اس��ت. 
متأسفانه اين شرايط به تمام تجار و شركت هاي حمل ونقل 

خسارات زيادي وارد كرده است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

عضوهيات مديره اتاق مشترك ايران و  تاجيكستان: 

حمل و نقل باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد

   حمل ونق�ل در دوران كرونا، حدود ۷0 درصد 
كاهش داش�ته و دركن�ار تحريم ه�اي ظالمانه 
امريكا اين م�ورد هم اضافه ش�ده و تقريبا تمام 
ش�ركت هاي حمل ونقل را ب�ا دش�واري فراوان 

روبروكرده است
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سيد مرتضي قندچي دبير و نايب رييس اتحاديه كارگزاران 
گمركي خراس�ان رضوي اس�ت كه قريب به بيست وپنج 
س�ال دراين حرفه مش�غول به خدم�ت اس�ت. او در اين 
سال ها در حوزه حمل ونقل بين المللي كاال فعاليت داشته 
و اكنون نيز شركت حمل و نقل بين المللي »خليج فارس  
ريل« را مديريت مي كند. وي به پشتوانه اعتماد صاحبان 
كاال و فعاالن حمل ونقل بين المللي در س�ال هاي گذشته 
به عنوان كارشناس خبره در جلس�ات و كميسيون هاي 
مرتبط موضوعات مش�اوره و حل اخت�الف و داوري را به 
عهده داشته است. در گفت وگو با او درباره محدوديت ها و 

فرصت هاي موجود در گمرك صحبت كرديم.

   از وظايف قانوني و فعاليت هاي يك كارگزار گمركي 
براي ما بگوييد.

فعاليت هاي كارگزاري گمركي در قانون به اين شرح تعريف شده كه 
كارگزار گمركي شخصي است كه به نمايندگي يا به وكالت از طرف 
صاحبان كاال انجام عمليات گمركي ترخي��ص كاال را درگمركات 
كش��ور انجام مي دهد و تنها مرجعي كه بعد از شخص صاحب كاال 
مجوز قانوني انجام امور گمركي را دارد كارگزاران گمركي هستند، 
كه باگذراندن دوره هاي تحصيلي ويژه و تشكيل پرونده هاي قانوني 
اداري و مالياتي و اخذ پروانه رسمي شغلي، ترخيص قانوني گمركي 
كاال را به عهده مي گيرند. هنگامي كه صاحب��ان كاال با كارگزاران 
رس��مي گمركي فعاليت هاي اقتصادي خود را انجام مي دهند هم 

حقوق صاحب كاال و هم دولت به خوبي رعايت و حفظ مي شود.
   تاثير فعاليت هاي كارگزاران گمرك در ايجاد س�هولت 
بر روند كارهاي گمركي مشتريان و كاهش مشكالت آنها 

چقدر است؟
وقتي صاحبان كاال امور ترخيص كاالهاي خ��ود را به كارگزاران 
انجام امور گمركي واگذار مي كنند در واقع يك فعاليت تخصصي 
را به يك متخصص حرفه اي واگذار كرده و بر همين اس��اس هم 
صاحب كاال و هم دولت با آرامش از روند صحيح كار اطمينان دارند 

در واقع كارگزاران همواره پاسخگوي دولت و صاحب كاال خواهند 
بود و همين نشان دهنده تس��هيل گر بودن اين فعاليت ارزشمند 

است.
   محدوديت ها و مش�كالت در گمرك اس�ت يا قوانين و 

بخشنامه هاي گمركي؟
مش��كالت صاحبان كاال در گمركات غالبا به اجراي بخشنامه ها 
باز مي گردد. متاسفانه بس��ياري از ادارات با صدور بخشنامه هاي 
غيرتخصصي مختلف فعاليت هاي گمركي صاحبان كاال را مختل 
مي كنند. اداراتي همچون صنعت، معدن و تجارت ، اس��تاندارد، 
بهداشت، كش��اورزي، ارش��اد و به ويژه بانك ها و وزارت صمت، با 

صدور غيرتخصصي بخشنامه هاي خلق الساعه مشكالت فراواني 
را در طي س��ال فراهم مي كنن��د كه گمرك به عن��وان مجري و 
بخش هاي اقتصادي به عنوان مخاط��ب اصلي هيچ اختياري در 

صدور آن نداشته است. 
   چه راه حل هايي براي پيش�گيري از اختالل و مشكالت 

وجود دارد؟
يك��ي از روش هايي كه مي توان��د تا حدي مش��كالت گمركي و 
صاحبان كاال را كمتر كند استفاده از نيروهاي متخصص دولتي و 
خصوصي در امر ترخيص كاال در صدور بخشنامه هاي تخصصي 
اس��ت. اگر متخصصين امر با رعايت صرفه و صالح دولت و اصل 
روان سازي و همكاري با واحدهاي توليدي و شركت هاي بازرگاني 
بخشنامه ها را طوري تنظيم كنند كه قابليت اجرا داشته باشد و 
براي همه موارد و مصاديق پاسخگو باش��د و نياز به برداشت هاي 
ش��خصي و چندگانه از طرف گمركات نداشته باشد، به طور قطع 
با پشتيباني و اس��تفاده از ظرفيت بي نهايت بخش خصوصي در 
اتاق هاي بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي مي توان بسياري از 
موانع و تحريم هاي داخلي و خارجي را حذف و فرصت هاي جديد 
اشتغال و درآمد را براي كشور فراهم كرد.  امروز با وجود مشكالت 
تحريمي و شرايط اقتصادي سخت، دولت مردان بايد سعي كنند 
با پش��تيباني صحيح و حذف موانع و برحسب اعتماد واطمينان 
ورعايت قانون به نحوي تصميم گيري كنند كه هم صاحبان كاال به 

درستي فعاليت كنند و هم حق و حقوق دولت رعايت شود.
   در پايان اگر نكته اي مورد نظرتان هست بفرماييد.

وظيفه خود مي دانم ازهمكاران ش��اغل درگمركات كش��ور به 
ويژه ناظر محترم گمركات اس��تان خراسان رضوي جناب آقاي 
مهندس جهان خواه، معاونين، كارشناس��ان وپرس��نل صديق 
و خدوم كلي��ه گمركات اس��تان كه در س��خت ترين ش��رايط 
تحريم هاي اقتصادي و مشكالت بيماري كرونا نهايت همكاري و 
مساعدت را با بخش خصوصي استان به ويژه كارگزاران گمركي 
مبذول داشتند سپاس��گزاري كنم. از روزنامه وزين اعتماد هم 
كه به حق امانت دار بيان مش��كالت وم��ورد اعتماد بخش هاي 
اقتصادي اس��ت تش��كر مي كنيم. كارگزاران گمركي خراسان 
با نهايت افتخار آماده ارايه خدمات مش��اوره در امور بازرگاني و 
گمركي بوده و بهترين خدمات قانوني را ب��ا كمترين هزينه به 

فعاالن اقتصادي ارايه مي كنند. 
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

نايب رييس اتحاديه كارگزاران گمركي خراسان رضوي: 

بخشنامه هاي غيرتخصصي مانع  توليد و تجارت است و پشتيباني ها را بي اثر مي كند 

اجراي بخشنامه ها اصلي ترین مشكل گمركات است

    اگر متخصصين امر ب�ا رعايت صرفه و صالح 
دولت و اصل روان سازي و همكاري با واحدهاي 
توليدي و ش�ركت هاي بازرگاني بخش نامه ها را 
طوري تنظيم كنند كه قابليت اجرا داشته باشد 
و براي همه موارد و مصاديق پاس�خگو باش�د و 
نياز به برداشت هاي شخصي و چندگانه از طرف 
مجريان نداشته باشد، به طور قطع با پشتيباني 
و اس�تفاده از ظرفيت بينهايت بخش خصوصي 
در اتاق هاي بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي 
مي توان بسياري از موانع و تحريم هاي داخلي و 

خارجي را حذف نمود 
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همزمان ب�ا پي�روزي مجاهدي�ن در افغانس�تان و 
بازگش�ايي مرزهاي ايران به روي اين كش�ور فصل 
جديدي در م�راودات اقتصادي وبه وي�ژه درحوزه 
تجارت رقم خورد. محمود س�يادت ك�ه از اولين ها، 
پيش�رو و ثابت قدم در گسترش روابط بين دوكشور 
همزب�ان وهم آيي�ن بوده اس�ت؛ در اي�ن گفت وگو 
دروازه ه�اي جدي�دي را ب�راي ش�ناخت تاريخچه 
ارتباطات تج�اري معاصر، آش�نايي ب�ا چالش  ها و 
ظرفيت هاي هم�كاري بيش�تر باز مي كن�د. اينكه 
اي�ده اس�تفاده از ظرفيت ه�اي بندر چابه�ار براي 
رهايي افغانستان محصور در خشكي از كجا شروع 
ش�د، چه كس�ي اولين نمايش�گاه تجاري را در اين 
كشور برپا ساخت، و پاس�خ ده ها سئوال ديگر را در 
ادامه از زبان رييس پيش�ين اتاق مش�ترك ايران و 

افغانستان در خراسان رضوي مي خوانيد.
  ابتدا از س�ابقه فعاليت تجاري خود در افغانستان 

بگوييد.
فعاليت هاي م��ن در حوزه تجارت با افغانس��تان بالفاصله 
پس از پيروزي مجاهدين افغانس��تاني و بازگش��ايي مرز 

دو كشور در س��ال 13۷0 آغاز ش��د و در چند سال اول با 
فاصله اي معنا دار رتب��ه اول صادرات به افغانس��تان را در 
سطح ملي و استاني كسب و حفظ كردم. عالوه بر صادرات 
گس��ترده از ايران، با استقالل كشورهاي آس��ياي ميانه و 
با ايج��اد نمايندگي هاي متعدد در اين كش��ورها كاالهاي 
مختلفي را از آس��ياي ميانه به مقصد افغانس��تان ارس��ال 
كرديم و اين روال كم و بيش تا ظهور و س��لطه طالبان بر 

افغانستان ادامه يافت.
در دوران حضور طالبان در قدرت و مسدود شدن مرزهاي 
مشترك ايران و افغانس��تان، از ميزان فعاليت تجاري من 
با افغانس��تان نيز به شدت كاسته ش��د. همزمان با حضور 
نيروهاي ائتالف در افغانس��تان و اف��ول قدرت طالبان، با 
پيش��نهاد و مديريت اينجانب در آبان ماه 81 نمايش��گاه 
بين المللي مش��اركت در توسعه و نوس��ازي افغانستان را 
با حدود هش��ت ماه كار ش��بانه روزي گروه��ي در ايران و 
گروهي تالشگر و س��ختكوش در افغانس��تان به مديريت 
آقاي محس��ن كريمي، برگزار ك��ردم كه در اي��ن رويداد 
تاريخي اكثر واليان )اس��تانداران( افغانستان، وزير شهيد 
تجارت افغانس��تان و جمع كثيري از مس��ووالن دولتي و 

اكثر تج��ار توانمند افغانس��تاني و ش��ركت هاي توليدي 
مطرح از ايران و چهارده كش��ور خارجي حضور داش��تند. 
براي حضور در اي��ن رويداد كه با حض��ور جمع كثيري از 
سفراي خارجي مقيم ايران و وزير كشاورزي تركيه و وزير 
وقت بازرگاني ايران در محل نمايش��گاه بين المللي مشهد 
برگزار ش��د، بخش خصوصي افغانس��تان با دو هواپيماي 
چارتر از كابل و تعداد زيادي از تج��ار واليت هاي همجوار 

ايران از طريق مرزهاي زميني حضور يافتند.
در زمان برگزاري نمايش��گاه كه با همكاري نزديك سركار 
خانم عليرضاي��ي و جناب آقاي مظفري و اس��تاندار وقت 
جناب آقاي رسولي و همكاري تمامي مسووالن كشوري و 
استاني برگزار ش��د، با تهيه هواپيماي چارتر براي عزيمت 
شهيد كاظمي وزير تجارت افغانستان به چابهار، اولين بار 
بحث ايج��اد مس��ير ترانزيتي چابه��ار - ميل��ك مطرح و 

مباحث مربوط به آن آغاز و دنبال شد.
  چه فعاليت هاي ديگري به دنبال اين نمايش�گاه و 

پس از آن داشتيد؟
بايد به ايجاد خانه س��بز كابل، ارايه مش��اوره ب��ه فعالين 
اقتصادي ايران و افغانستاني در خيابان 13 وزير اكبرخان 

نايب رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي: 

سيادت: قبل از حضور چين، هند، ازبكستان، تركيه، روسيه و كشورهاي اروپايي بايد دست به كار شويم

صلح دروازه هاي جدیدي بین ایران و افغانستان  مي گشاید
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از س��ال 82 تا 85 بود كه يكي از دس��ت آوردهايش ايجاد 
اولين خط پروازي كابل-مش��هد با هواپيمايي آسمان و با 
شراكت آقاي محسن كريمي ش��د، اشاره كنم. اين جريان 

از آن زمان و تاكنون توسط ايشان دنبال مي شود.
فعال سازي بخش ساختماني با مش��اركت چند مهندس 
جوان ايران��ي و اجراي چندي��ن پروژه در كاب��ل و هرات، 
مشاركت در برگزاري اولين نمايش��گاه كابل و ايجاد غرفه 
گروه��ي توانمندي هاي خراس��ان بزرگ و مش��اركت در 
ايجاد و مديريت اولين نمايشگاه اختصاصي كشورمان در 
هرات و پ��س از آن همكاري و مديرت چندين نمايش��گاه 
ديگ��ر در كاب��ل و هرات، پذي��رش نمايندگ��ي انحصاري 
محصوالت غذايي هچ��ون روغن قو، الم��اس، كره اطلس 
طاليي، ... و ايجاد ش��بكه توزيع مناس��ب و سراس��ري در 

افغانستان را هم بايد نام ببرم.
  آي�ا فعاليت ه�اي تجاري ش�ما پ�س از پذيرفتن 
مس�ووليت در اتحاديه صادركنندگان دس�تخوش 

تغيير شد؟
از س��ال 84 با ايجاد اتحاديه صادركنندگان استان و پذيرش 
مسووليت آن، فعاليت هاي تجاري و شخصي خود را كاهش 
دادم و با تكيه ب��ر ارتباط��ات و تجارب قبل��ي در رفع موانع 
ارتباطات اقتصادي اس��تان و كش��ور با افغانس��تان و ديگر 
بازارهاي هدف صادرات��ي تالش كردم. از حدود س��ال هاي 
88 به عضويت هيات اجرايي اتاق مشترك ايران-افغانستان 
شعبه خراسان رضوي درآمدم و از حدود سال 90 مسووليت 
هيات اجرايي را همزمان با مسووليت اتحاديه صادركنندگان 
عهده دار بودم كه اين مسووليت تا اوايل سال 99 ادامه داشت 
و در ابتداي اين س��ال بنا ب��ه داليل كاري و ش��خصي از اين 

سمت استعفا كردم.
  ارتباطات ايران و افغانس�تان در س�ال هاي اخير 
پيشرفت زيادي داش�ته اس�ت اما همچنان از يك 
طرفه ب�ودن ت�رازوي صادراتي به نفع اي�ران گاليه 
وجود دارد، چه موانعي براي واردات از افغانس�تان 

وجود دارد؟
مانع اصلي در مس��ير افزايش واردات از افغانس��تان بحث 
محدوديت توليدات افغانس��تان به حوزه باغي و به صورت 
عموم زراعي اس��ت. در اين حوزه با موانع قانوني تعرفه اي، 
بهداش��تي و ممنوعيت در ورود به ايران مواجه هستيم. از 
طرف ديگر، بسياري از اقالم صادراتي افغانستان همچون 
انگور، انار، پسته، زعفران و خشكبار در ايران به وفور توليد 
مي ش��ود و در بعضي از اين اقالم ميزان توليد بيش از نياز 
بوده و واردات آن ممنوع اس��ت، اما در م��واردي همچون 
كنجد، دانه هاي روغني و ديگ��ر محصوالت زراعي هچون 
چغندر قند، جو، يونجه و خ��وراك دام ظرفيت واردات از 

افغانستان وجود دارد.
  چه اقداماتي در اين راستا انجام شده است؟

با ت��الش مس��تمر در اتاق مش��ترك توانس��تيم معافيت 
مناس��بي را ب��راي واردات چندين محصول افغانس��تاني 
به ش��كل يك طرفه از دولت ايران اخذ كني��م كه از جمله 
آن موارد كنجد اس��ت كه اصلي ترين محصول وارداتي از 
افغانس��تان اس��ت. با اين وجود در طول سال هاي گذشته 
بارها از مس��ووالن ايراني تقاضا كرده ايم تا موانع تعرفه اي 
و غيرتعرفه اي واردات از افغانس��تان را به حداقل رس��انده 
و در مواردي همچون س��نگ س��اختماني ب��راي واردات 
از افغانس��تان اس��تثنا قائل ش��وند ومجوز واردات دهند. 
مهم ترين اق��دام در اين زمينه مي تواند توس��عه كش��ت 
فراسرزميني در افغانستان و كش��ت اقالمي چون چغندر 

قند و حتي هندوانه، تحت مديريت و نظارت كارشناس��ان 
ايراني تا ورود محصول نهايي به ايران باشد. در اين زمينه 
موانع تعرفه اي مانع اصلي اس��ت اما اقدامات مناس��بي از 
سوي جهاد كشاورزي و وزارت صمت براي رفع مشكالت 
در جريان اس��ت و ات��اق بازرگان��ي نيز مرتب��ا پيگير حل 

اساسي اين موضوع است.
  آيا افتتاح خط راه آهن خواف-هرات، مايه اميدواري 

به رونق تجارت بين دو كشور خواهد بود؟ 
افغانس��تان كش��وري محاط در خش��كي اس��ت و نياز به 
ارتباط با دري��اي آزاد دارد. راه آهن به طور كلي مس��يري 
امن و ارزان اس��ت كه مسووالن افغانس��تاني در همه ابعاد 
و مس��يرها به دنبال توس��عه آن هس��تند. اگر فعال سازي 
واقعي مس��ير ريلي ايران و افغانس��تان همچون س��اخت 
آن به قدري طوالني نش��ود كه ديگر مسيرهاي جايگزين، 
فضاي فعاليت اين مس��ير را محدود كند، اين مسير ريلي 
مي توان��د در كاه��ش هزينه ها، امني��ت بار و مس��افر، به 
هم آميختگي بي��ش از پيش اقتصاد دو كش��ور و نهايتا در 
توس��عه روابط في مابين موثر باشد. مس��ير ريلي خواف-

هرات كه به باور م��ن فاز نهاي��ي آن در يك س��ال آينده 
مي تواند تكميل شود امكان صادرات محصوالت توليدي، 
كشاورزي، معدني و صنعتي افغانستان به ايران و ترانزيت 
اين اقالم از مس��ير اي��ران را س��هل تر نم��وده و مي تواند 
خواسته هميشگي افغانس��تاني ها در اين زمينه را تحقق 
بخش��د. الزمه بهره وري حداكثري از اين مس��ير، منطقي 

نمودن تعرفه هاي حمل و رقابتي ش��دن آن و تس��ريع در 
فعال سازي واقعي اين مسير خواهد بود.

  به نظر ش�ما چه زمينه هايي براي جذب س�رمايه 
و مش�اركت يا ايج�اد عالقه من�دي در كارآفرينان 
براي ارتباط بيشتر با افغانستان وجود دارد و در چه 

حوزه هايي مي توان گسترش روابط را رقم زد؟
متاس��فانه در س��ال هاي اخير به دليل نبود امنيت و فساد 
گسترده در س��اختار اداري، س��رمايه گذاري الزم از سوي 
سرمايه گذاران افغانستاني و از س��وي خارجي ها و از جمله 
ايراني ها در افغانستان صورت نگرفته است. سرمايه گذاران 
دولت��ي و خصوصي اي��ران مي توانند در حوزه ه��اي توليد 
صنعتي، كش��ت فراس��رزميني، ساخت وس��از، حوزه هاي 
مديريتي و نرم افزاري، بهره برداري از معادن و در بس��ياري 
از ديگ��ر حوزه ه��اي اقتص��ادي افغانس��تان با مش��اركت 
سرمايه گذاران افغانس��تاني، حضور يابند و سرمايه گذاري 
كنند. ناگفته نماند كه تاكنون در بس��ياري مواردهمكاري 
وس��رمايه گذاري فعاالن اقتصادي ايران با بخش خصوصي 
افغانس��تان عملي ش��ده اس��ت ولي در ص��ورت تحقق دو 
ش��رط اين جريان در زمينه صنعت بهتر خواهد ش��د. اول؛ 
رفع مش��كالت امنيتي و س��رمايه گذاري درافغانس��تان و 
حمايت موث��ر دولتم��ردان آن كش��ور از س��رمايه گذاران 
داخلي و خارجي و دوم؛ ايف��اي نقش موثر صندوق ضمانت 
ص��ادرات ايران در حماي��ت از س��رمايه گذاران ايراني. بايد 
توجه داش��ت كه با افزايش سهم مس��ائل اقتصادي نسبت 
به حوزه هاي سياس��ي-امنيتي در روابط دوكش��ور، حضور 
ش��ركت هاي توانمند دولتي همچون ايدرو، ايميدرو و... در 
افغانس��تان، رفع مش��كالت بانكي و تحريم ها و... در ايران، 
امكان بهره برداري از ظرفيت بسيار مناسب سرمايه گذاري 

اقتصادي در افغانستان وجود دارد.
به عقيده من الزم است اين حضور و بهره مندي از اين فرصت، 
مثل انجام مطالعات الزم و امكان سنجي پروژه ها در شرايط 
فعلي و آمادگي س��رمايه گذاري قبل از حضور رقباي بسيار 
قوي از چين، هند، ازبكس��تان، پاكستان، تركيه، كشورهاي 
اروپايي و روسيه اتفاق بيفتد چون اين كشورها رقباي توانمند 

با حمايت موثر دولت هايشان هستند.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

    مس�ير ريلي خواف-هرات كه به باور من فاز 
نهايي آن در يك س�ال آين�ده مي تواند تكميل 
ش�ود ام�كان ص�ادرات محص�والت تولي�دي، 
كش�اورزي، معدن�ي و صنعت�ي افغانس�تان به 
اي�ران و ترانزي�ت اين اقالم از مس�ير اي�ران را 
س�هل تر نموده و مي تواند خواس�ته هميشگي 

افغانستاني ها در اين زمينه را تحقق بخشد



8يكشنبه 21 شهريور  ماه Sep. 12.  2021 -  1400 تجارتخراسان رضوي

س�ال ها پيش خواهران و برادران ما ازافغانستان به 
ايران آمدند تا در ميان خانواده جديدش�ان امنيت 
و آرام�ش را در حوزه ه�اي مختلف زندگ�ي تجربه 
كنند. آغوش ايران براي كس�اني گش�وده ش�د كه 
با م�ا همزب�ان، هم آيي�ن و هم دين هس�تند و تنها 
خطوط روي نقش�ه جغرافيايي ما را از هم جدا كرده 
اس�ت. هنوز هم آن س�وي مرزها ثبات و صلح يك 
آرزو اس�ت. در بين اين مهاجرين، س�رمايه گذاران 
افغانستاني هستند كه محبت شان به كشور ما تنها 
مانع سرمايه گذاري آنها در ديگر كشورهاي منطقه 

بوده است.
ادام�ه  از صحبت هاي�ي ك�ه در  اين ه�ا بخش�ي 
مي خواني�د، نيس�ت بلكه برداش�ت ما از س�خنان 
»ميراجان س�ليمان خي�ل« رييس اتاق مش�ترك 
افغانستان و ايران شعبه هرات است. سليمان خيل 
به عنوان كس�ي كه مس�لط به زبان هاي انگليس�ي 
و روس�ي اس�ت و از س�ال 1386 تاكنون در زمينه 
تجارت و حم�ل و نقل با كش�ورهاي تركمنس�تان، 
آذربايجان، عراق و تركيه و س�اير كشورها فعاليت 

دارد، مي تواند وضع موجود حمايت از سرمايه گذار 
خارج�ي در اي�ران را به خوبي ترس�يم كن�د. او در 
اين گفت وگو در س�ه محور مس�ائل داخلي، مرزي 
و برون م�رزي به بيان مش�كالت برخاس�ته از بطن 
جامع�ه صادركنن�دگان، تج�ار و س�رمايه گذاران 

خارجي مي پردازد.

  ش�ما به عنوان كسي كه س�ال ها در حوزه تجارت 
فعاليت داش�ته اس�ت، روابط تجاري بين دو كشور 

ايران و افغانستان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با توجه ب��ه همس��ايگي، هم ديني، همزبان��ي و همچنين 
روابط دو كش��ور ايران و افغانس��تان در گذش��ته، اين دو 
كش��ور مي توانند روابط خوبي به وي��ژه درخصوص جذب 

سرمايه گذار خارجي براي كشور ايران داشته باشند.
  آي�ا س�طح م�راودات و تج�ارت بين دو كش�ور 

جمهوري اسالمي ايران و افغانستان مطلوب است؟
ام��روز، كش��ور افغانس��تان به ط��ور س��االنه 18 ميليارد 
دالر واردات از كش��ورهاي آس��يا دارد اما متاسفانه سهم 
جمهوري اس��المي از واردات اين كشور س��ه نهايتا چهار 

ميلي��ارد دالر اس��ت و عل��ت آن مش��كالت و چالش هاي 
موجود در جمهوري اسالمي براي س��رمايه گذار خارجي 
اس��ت. دردآور اس��ت كه س��هم جمه��وري اس��المي در 
بازارافغانس��تان حدود 20 درصد اس��ت و به نظر من اين 

سهم بايد به ۷0 درصد برسد.
مشوق هايي كه از طرف دولت مردان براي سرمايه گذاري 
در ايران در نظر گرفته مي ش��ود، به هيچ عنوان در سطوح 
پايين تر عملياتي نمي شود. نمونه اين مورد، مصوبه هيات 
وزيران با امضاي مع��اون اول رياس��ت جمهوري مبني بر 
اختصاص پالك گذر موقت براي خودروي تجار در جهت 
تامين امنيت آنها اس��ت كه بعد از گذش��ت يك س��ال از 
آن و با وجود رونوش��ت از دفتر مقام معظ��م رهبري هنوز 
اين مصوبه توس��ط اداره راهنمايي و رانندگ��ي ايران اجرا 
نمي شود. بر اس��اس اين مصوبه كه در 14 ارديبهشت ماه 
س��ال 1399 و ب��ه پيش��نهاد وزارت اقتصاد، ب��ه تصويب 
رسيد س��رمايه گذاران خارجي مي توانند به ازاي هر 300 
هزار دالر س��رمايه گذاري در ايران، تا 3 دستگاه خودروي 
س��واري نو را بدون ارايه ج��واز عبور و پس از تش��ريفات 
گمركي ت��ا 5 س��ال ورود موقت نمايند. م��دت اين مجوز 

 رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان، شعبه هرات
 از مشكالت فعالين اقتصادي غيرايراني مي گويد

حمایت از سرمایه گذار خارجي روي كاغذ
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ورود موقت يك س��اله بوده ام��ا با مجوز گم��رك ايران با 
رعايت اس��تانداردهاي مربوط مي تواند تا 5 س��ال تمديد 

شود.
 هنگامي ك��ه س��رمايه گذاران خارج��ي ب��ه راهنمايي و 
رانندگي اس��تان در اين خصوص مراجعه مي كنند، به آنها 
گفته مي شود كه شوراي وزيران بايد به طور مستقيم براي 
م��ا ابالغيه صادر كند! ناگفته پيداس��ت ك��ه چنين موارد 

جزئي، سبب دلسردي تجار و سرمايه گذاران مي شود.
امروز برخالف گذشته، كش��ور تركيه علي رغم  عدم وجود 
معادن، طال، نفت و توليد در س��طح آس��يا ح��رف اول را 
مي زند و اين اتفاق به واسطه مش��وق هايي كه براي جذب 
س��رمايه گذار خارجي در نظر گرفته، افتاده اس��ت. ش��ما 
حتي اگ��ر فرودگاه هاي تركيه را نديده باش��يد، مي توانيد 
يك وكالت از طريق كنس��ولگري ها بفرستيد و هماهنگ 
كنيد و به ازاي 150 هزار دالر، ظرف 25 روز كاري به شما 
گذرنامه، شناسنامه، مدارك مربوط به ملك و امالكي كه 
خريده ايد را به شما مي دهند و به اسم شما سند مي خورد.

ام��روز در خراس��ان رض��وي ك��ه در آن نس��بت ب��ه كل 
كش��ور، س��رمايه گذار خارجي حرف اول را مي زند و اين 
موضوع باعث افتخار اس��ت، نه تنها تش��ويق و حمايتي از 
س��رمايه گذار خارجي صورت نمي گيرد بلكه حتي شرايط 
اقامت يك ساله سرمايه گذار به درس��تي فراهم نمي شود 
و تمديد آن بنا به دلخ��واه اداره گذرنامه انجام مي ش��ود. 
از طرفي به س��رمايه گذاران مدارك معتبر و شناس��نامه 
هم داده نمي ش��ود ك��ه همين امر، مش��كالت زي��ادي را 
براي آنه��ا در پ��ي دارد. وقت��ي از س��رمايه گذاران افغان 
مي خواهيم كه به دليل همس��ايگي، هم ديني و هم لساني 
با جمه��وري اس��المي در آن س��رمايه گذاري كنند، هيچ 
رغبتي نش��ان نمي دهند و مي گويند ما به واس��طه كدوم 
دلخوش��ي به ايران بياييم. يك��ي از دغدغه هاي هر تاجر و 
س��رمايه گذار خارجي در ورود به هر كش��وري، مدارك و 
اسناد اوس��ت؛ اگربه كس��اني كه در جمهوري اسالمي ده 
ميليون دالر س��رمايه و همچنين اقامت دارند، شناسنامه 
و مدارك معتبر داده ش��ود ديگ��ر نياز به انتقال س��رمايه 
خود از افغانس��تان آن هم با اس��تفاده ترانزي��ت ايران به 
تركيه ندارند. م��ن به خوبي اط��الع دارم ك��ه تعدادي از 
سرمايه گذاران از طريق ايران و امكانات ارزان آن، سرمايه 
خود را به تركيه مي برند در صورتي كه اين سرمايه گذاري 

مي توانست در ايران انجام شود.
در صورت عدم وجود س��رمايه گذاران خارج��ي، توليد و 
كارآفريني هم در كش��ور مختل مي شود. درست است كه 
بخش��ي از توليد صرف مصرف داخلي كش��ور مي شود اما 
بخش بزرگي از اين توليدات بايد به كشورهاي ديگر صادر 
شود. همين موارد جزئي سبب دلسردي تجار افغانستاني 
از سرمايه گذاري در جمهوري اس��المي مي شود و اصرار و 
فشار ما هم بر اين امر، شايد تنها بر ده درصد اثرگذار باشد 
و نود درصد ديگ��ر س��رمايه گذاران را نمي توانيم راغب به 

سرمايه گذاري در جمهوري اسالمي كنيم.
  با توج�ه به اينك�ه خراس�ان رضوي و ه�رات دو 
قطب مراودات دو كش�ور هستند، چه مشكالتي در 

مرزهاي ايران گريبان گير تجار افغانستاني است ؟
در رابطه ب��ا مش��كالت موج��ود در مرزها اين س��وال را 
مطرح است كه چرا بايد يك ماش��ين صادركننده يا توليد 
خراس��ان رضوي حدود بيس��ت شب پش��ت مرز معطل 
ش��ود؟ درحالي كه فاصله مش��هد تا هرات با ماش��ين و از 
مسير آسفالت، چهار ساعت اس��ت، شهرك صنعتي هم تا 

گمرك سه س��اعت فاصله دارد، يك ساعت هم تا رسيدن 
به اسالم قلعه راه اس��ت، اصال بگوييم چهار روز! چرا بيست 
تا بيس��ت و پنج؛ ماش��ين ها در مرز معطل مي شوند، علت 
چيست؟ ما متوجه مي شويم كه دست هايي در پشت پرده 
عليه ما كار مي كنند. چرا گردش مالي تجار يك بار در ماه 
باشد در صورت كه با تس��هيل شرايط مي توان اين گردش 
مال��ي را افزايش داد. در ح��ال حاضر از خراس��ان رضوي 
صادرات و انتقال بار انجام مي شود اما به صراحت مي گويم 

كه صادرات و در كل تجارت از استان كم رنگ خواهد شد، 
تاكنون نيز شاهد اين روند نزولي بوده ايم و اگر وضعيت به 
همين روال پيش رود، تا حداكثر شش ماه ديگر، گمركات 

دوغارون و اسالم قلعه به انزوا خواهد رفت. 
ك�ه  چالش هاي�ي  و  مش�كالت  س�اير  از    
س�رمايه گذاران خارج�ي در اي�ران ب�ا آن مواج�ه 

هستند، بگوييد.
در بحث مس��ائل برون مرزي، همه ما به خوبي به مشكالت 
بانكي و مس��ائلي كه به واس��طه تحريم ها ب��راي جمهوري 
اسالمي به وجود آمده، واقف هس��تيم و مي دانيم كه تجار 
جمهوري اس��المي از طريق صرافي ها و تجار افغانس��تاني، 
پول خود را جابه جا مي كنند تا بتوانند از كش��ورهاي ديگر 
واردات داش��ته باش��ند. از طرفي، تجاري ك��ه از جمهوري 
اس��المي خريد مي كنند، از طريق صرافي پول را به حساب 
كارخانه دار واريز مي كنن��د اما بانك چهار ي��ا پنج ميليارد 
تومان را در حساب تجاري كه س��االنه 60 تا 100 ميليارد 
تومان گردش مالي دارند، بلوكه مي كنند و تجار استقاللي 
ندارند و گفته مي ش��ود كه اين كار براي مقابله با پولشويي 
است! تجار چه پولش��ويي دارند؟ مكان، آدرس، روند كار و 
نقل وانتقاالت آنها كامال مش��خص اس��ت. اين موارد سبب 
بي ميلي تجار براي كار با جمهوري اس��المي مي ش��ود و به 
سمتي جايي برود كه امنيت و آرامش اقتصادي در آن باشد.

يك��ي ديگر از مش��كالت اساس��ي ك��ه در مس��ير تجار و 
س��رمايه گذاران خارج��ي وج��ود دارد، باز ه��م مربوط با 
بانك ها اس��ت كه براي اتب��اع، علي رغم داش��تن اقامت و 
گردش مالي س��نگين، ضمانتنامه بانكي صادر نمي كنند 
درحال��ي ك��ه س��رمايه گذاران، ضمانتنام��ه اعتب��اري 
نمي خواهن��د و اي��ن ضمانتنام��ه را در مقابل ق��رار دادن 
پول نقد و حت��ي چندين برابر مبل��غ ضمانتنامه در بانك، 
مي خواهند اما بانك مي گويد سيس��تم، به ما اجازه صدور 

ضمانتنامه براي اتباع را نمي دهد.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

  امروز، كش�ور افغانس�تان به طور س�االنه 18 
ميليارد دالر واردات از كش�ورهاي آسيا دارد اما 
متاسفانه سهم جمهوري اسالمي از واردات اين 
كشور سه نهايتا چهار ميليارد دالر است و علت 
آن مش�كالت و چالش هاي موجود در جمهوري 
اس�المي ب�راي س�رمايه گذار خارج�ي اس�ت. 
دردآور است كه سهم جمهوري اسالمي در بازار 
افغانستان حدود 20 درصد است و به نظر من اين 

سهم بايد به ۷0 درصد برسد
  يك�ي ديگ�ر از مش�كالت اساس�ي ك�ه در 
مس�ير تجار و س�رمايه گذاران خارج�ي وجود 
دارد، باز ه�م مربوط با بانك ها اس�ت ك�ه براي 
اتباع، علي رغم داش�تن اقامت و گ�ردش مالي 
س�نگين، ضمانتنام�ه بانك�ي ص�ادر نمي كنند 
ضمانتنام�ه  س�رمايه گذاران،  ك�ه  درحال�ي 
اعتب�اري نمي خواهن�د و اين ضمانتنام�ه را در 
مقابل ق�رار دادن پول نقد و حت�ي چندين برابر 
مبلغ ضمانتنامه در بان�ك، مي خواهند اما بانك 
مي گويد سيس�تم، به ما اجازه صدور ضمانتنامه 

براي اتباع را نمي دهد!
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كاظم ش�يردل عضو هيات رييس�ه اتاق بازرگاني، 
صناي�ع، مع�ادن و كش�اورزي و صادركنن�دگان 
اس�تان خراس�ان رض�وي و نايب ريي�س ات�اق 
بازرگاني اي�ران و تاجيكس�تان اس�ت. او بيش از 
دو ده�ه فعالي�ت اقتصادي مس�تمر داش�ته و در 
كارنامه اش س�فرهاي ف�راوان تجاري و آش�نايي 
با بازارهاي مختلف منطقه آس�ياي ميان�ه را دارد. 
گفت وگو با اي�ن كارآفرين نمونه خراس�ان رضوي 
گوشه هايي از اهميت سياس�ت گذاري در اقتصاد 
و چهارچوب هاي موج�ود براي توس�عه تجارت و 

توليد كاال را در برداشت كه مي خوانيد.

  از چه زمان فعاليت تجاري خود را آغاز كرديد؟
از سال 13۷3 پس از س��ال ها فعاليت در بخش توليدي 
كيف و كفش ب��ه مرور با بازارهاي كش��ورهاي آس��ياي 
ميانه آش��نا ش��دم و از طريق بازارچه هايي تحت عنوان 
»فابريكه« كار خود را آغاز كردم. آن افراد از كش��ورهاي 
اطراف تحت عن��وان توريس��ت وارد بازارچه هاي مرزي 
مي ش��دند، خري��د مي كردند و س��پس به كش��ور خود 

بازمي گش��تند، من از اين طريق با اين نوع تجارت آش��نا 
شدم و كارم را روز به روز توسعه دادم.

در آن دوران بي تجربه بودن باعث ش��ده ب��ود نتوانيم به 
كيفيت كاالي خود بيشتر رسيدگي كنيم و متاسفانه به 
تدريج تا امروز بازارهاي آسياي ميانه را از دست داديم و 
امروز كشورهايي نظير تاجيكستان و... به سمت تركيه و 

چين و اروپا گرايش پيدا كردند.
س��ال 13۷6 ش��ركت صادراتي خود را به ثبت رساندم و 
توانستم با پشتكار بس��يار در بحث صادرات چاي ايراني 
و ديگر اقالم به مدت 3 س��ال صادركننده نمونه بشوم كه 
خوشبختانه در آن سال ها به طور ميانگين ساالنه 1400 

تن چاي ايراني صادر مي كردم.
  در ح�ال حاض�ر آس�ياي ميان�ه چ�ه مزيت ها و 

برگ هاي برنده اي براي ايران دارد؟
برگ برنده حمل هر محصول ب��راي صادر كننده آنجايي 
اس��ت كه صادر كننده پس از س��بك و س��نگين كردن 
ش��رايط تصميم مي گي��رد ك��ه كاالي خود را ب��ه كجا 
بفرس��تد و مزيت اين صادرات و حمل و نقل در اين است 
كه ايران مسير نزديك و قابل وصول تري به نسبت ديگر 

كشورهاي منطقه به آس��ياي ميانه دارد؛ به همين دليل 
قيمت تمام شده كاالي صادر ش��ده ارزان تر مي شود. به 
عنوان مثال اگ��ر تركيه بخواهد كااليي به تاجيكس��تان 
بفرستد بايد قريب به 8 هزار دالر براي چيزي حدود 20 
تن كاال هزينه كند ول��ي صادركنندگان ايراني يك واگن 
كاال را با قيمتي حدودا 5 تا 6 هزار دالر راهي كش��ورهاي 

آسياي ميانه مي كنند.
  آيا اختالفات سياس�ي باعث برهم خوردن روابط 

تجاري بين ايران و تاجيكستان شده است؟
قاعدتا سياس��ت با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ��ي دارد و اين 
دو كش��ور در كنار فرهنگ نزديك از قديم االيام در كنار 
يكديگر بودند. اگر وجود اين س��ه نباشد تجارت و ارتباط 
فرهنگي ميان دو كش��ور ش��كل نمي گيرد. اين دو اصل 
يعني سياس��ت و اقتصاد مكمل يكديگر هس��تند و بايد 
دركنار ديپلماس��ي سياس��ي، ديپلماس��ي اقتصادي نيز 
با قدرت اجرايي ش��ود چون متاس��فانه ام��روز در بحث 
ديپلماس��ي اقتصادي بس��يار ضعيف عمل ش��ده است 
و تجارت با اين كش��ورها به معناي واقعي ش��كل نگرفته 
اس��ت. بر همين اس��اس بايد بخش خصوص��ي در كنار 

نايب رييس اتاق مشترك ايران و تاجيكستان: 

توسعه دیپلماسي اقتصادي از خواِب شب مهم تر است



خراسان رضوي تجارت  Sep. 12.  2021 -  1400 يكشنبه 21 شهريور  ماه 11

رايزن هاي اقتصادي دولتي باهم به توس��عه ديپلماس��ي 
اقتصادي بپردازند.

  با توجه به شناختي كه شما از كشورهاي آسياي 
ميانه و تج�ارت با آنها را داريد، آي�ا مي توان تصور 
كرد كه بخش خصوصي دو طرف با قدرت بيشتري 

به تجارت بپردازند و به يكديگر نزديك شوند؟
ش��رط اصلي اين اتف��اق، حمايت هاي دولت��ي دو طرف 
است كه همان كمك ديپلماس��ي سياسي به ديپلماسي 
اقتصادي اس��ت. البته امروز با وجود معضل بزرگ كرونا 
اين فرصت هم به وجود آمده است تا ما ارتباط هايمان را 
به صورت مجازي گس��ترش دهيم. در آينده مي توانيم با 
برگزاري نمايش��گاه هاي مجازي يا بازارهايي از اين قبيل 

به نتيجه دلخواه از تجارت با اين كشورها دست يابيم.
  س�ال گذش�ته عنوان ش�د كه صادرات ايران به 
تاجيكستان رشد خوبي داش�ته است. به نظر شما 

اين پيشرفت چطور حاصل شده است؟
ارتباط ما با تاجيكستان بس��يار تنگاتنگ و نزديك است 
و مردم اين كش��ور هم از محصوالت ما به شدت استقبال 
مي كنند و همين يك فرصت بس��يار بزرگ است كه بايد 
براساس ديپلماسي سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي از آن 

استفاده كرد.
  در بح�ث واردات از تاجيكس�تان مي توان به چه 

محصوالتي نگاه ويژه داشت؟
ازتاجيكس��تان محصوالتي ازقبيل پنبه وآهن وخشكبار 
رامي ت��وان واردكرد ولي محدوديت هاي��ي در واردكردن 
اين كاالها به ويژه موادخوراكي وج��ود داردكه بايدابتدا 
بامعيارهاي سازمان هاي جهادكشاورزي وديگر نهادهاي 

بهداشتي همخواني داشته باشدتا اجازه ورود بگيرد. 
  چ�ه موانعي س�د راه توس�عه تجارت در كش�ور 

وجود دارد؟
يكي از مش��كالت اساس��ي ما در بحث صادرات، واردات 
و تجارت، بازي ندادن بخش خصوص��ي در بازي تجارت 
و اس��تفاده نكردن از ظرفيت اين بخش بزرگ است. اگر 
در هر تصميم گيري كه انجام مي ش��ود از كارشناس��ان 
فني بخش خصوصي اس��تفاده ش��ود اتفاقات كنوني رخ 
نمي ده��د، نمون��ه واضح يك��ي از اي��ن تصميم گيري ها 
ارز 4200 تومان��ي بود كه باي��دازآن درجه��ت واردات 
اقالم ضروري اس��تفاده مي شد ولي ش��اهدبوديم كه چه 
كاالهاي لوكس و غيرضروري اي وارد كش��ور ش��د و اين 

شرايط نامطلوب رقم خورد.
مثل س��ال هاي قبل در بحث تهيه واگن ها نيز همچنان 
با مش��كل روبرو هس��تيم و متاس��فانه وقتي از ظرفيت 
بخش خصوصي اس��تفاده نمي ش��ود همين مش��كالت 
پيش مي آي��د. در ش��رايط س��خت فعلي راه آه��ن بايد 
همكاري بيش��تري با بخش خصوصي داشته باشد چون 
زيرساخت ها توسط راه آهن مديريت مي شود. هم اكنون 
حدود 80 ش��ركت مجوز ورود واگن از راه آهن گرفته اند 
كه اين موضوع س��بب رقابت ناس��الم و باال رفتن قيمت 
واگن ش��ده اس��ت. متاس��فانه واگني كه بايد رايگان در 
اختيار صادركنندگان قرار بگيرد ب��ه مبلغ بين 1000 تا 

1300 دالر واگذار مي شود.
  داش�تن برن�د صادراتي چ�ه اهميت�ي در حوزه 

تجارت دارد؟
حاج آقاي روش��نك به ط��ور جد دراين س��ال ها موضوع 
»برند« و »توليد ب��دون كارخانه« را در كش��ور مطرح و 
دنبال كردند؛ اين ايده داراي اهميت بس��يار اس��ت. بايد 

ام��روز در بحث برن��د وتوليد ب��دون كارخانه ب��ا قدرت 
قدم برداري��م ول��ي متاس��فانه يك ع��ده خ��اص در اين 
راه قدم ب��ر نمي دارند ي��ا اجازه اي��ن كار را ب��ه ديگران 
نمي دهند چون منافع خود را درخطر مي بينند. امروزكه 
كارخانه هاي ما با تمام ظرفي��ت كار نمي كنند چرا نبايد 
از ظرفيت اندك خيلي از كارخانه ها استفاده كرد و جاي 
خالي شرايط توليد را به اين ش��كل پرنكرد؟ بايد ديدگاه 
مخالفين اين حركت عوض ش��ود چون فكر مي كنند كه 
انحصار و ق��درت توليد از محصوالت  و برندش��ان گرفته 
مي ش��ود ولي با آگاه س��ازي اين افراد خيلي از مشكالت 

حل مي شود.

دولتمردان ما بايد با برگزاري جلسات متعدد حرف هاي 
بخش خصوصي را بيشتر بشنوند و اگر ما بتوانيم ذهنيت 
غلط ضربه زدن تجارت ب��ه توليد را در ذه��ن مخالفين 
عرص��ه »توليد ب��دون كارخانه« عوض كني��م و حمايت 
بيشتر دولت را كس��ب كنيم مي توانيم به بهترين شكل 
ش��اهد رش��د توليد و صادرات باش��يم. بايد بپذيريم كه 
در جه��ان ما يك نفر يا ي��ك واحد نمي توان��د به تنهايي 
هم توليدكننده ه��م بازارياب و هم بازرگان باش��د بلكه 
هركدام از اين تخصص ها نيازمند يك واحد يا فرد خاص 

است. توجه به اين اصول بسيار مهم است.
  به نظرمي رس�د وقت آن رس�يده كه از تجربيات 
اف�رادي همچون ش�ما و ديگر صادركنن�دگان در 
حوزه تجارت بيشتر بهره گرفته شود. آيا بستر آن 

فراهم شده است؟
اين اتفاق خوب و مثبت بايد رخ بدهد اما متاسفانه هنوز 
هيچ س��ازمان، نهاد و رس��انه اي به صورت تخصصي اين 
حركت را در پي��ش نگرفته كه از تجربي��ات كهنه كاران 
عرصه صادرات استفاده كند و اين تجربيات را به ديگران 
منتقل كن��د. من با قاطعي��ت مي توانم بگوي��م كه امروز 
ديگر ش��يوه س��نتي و قديمي صادرات به هي��چ عنوان 
پاسخگوي نياز هاي ما نيس��ت. استفاده از ظرفيت فضاي 
مجازي، برندس��ازي و... مهم ترين اصل در بحث صادرات 

در فضاي كنوني است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

   در ش�رايط س�خت فعل�ي راه آه�ن باي�د 
همكاري بيش�تري ب�ا بخش خصوصي داش�ته 
باش�د چ�ون زيرس�اخت ها توس�ط راه آه�ن 
مديريت مي ش�ود. هم اكنون حدود 80 شركت 
مجوز ورود واگ�ن از راه آه�ن گرفته اند كه اين 
موضوع سبب رقابت ناس�الم و باال رفتن قيمت 
واگن ش�ده اس�ت متاس�فانه واگني ك�ه بايد 
رايگان در اختيار صادركنندگان قرار بگيرد به 

مبلغ بين 1000 تا 1300 دالر واگذار مي شود
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طبق آماري كه ش�هريور س�ال 1399 منتش�ر شد، 
ضايعات 30 درصدي محصوالت باغي در برداش�ت 
و نگهداري، يك مش�كل قديمي ولي پابرجاس�ت. 
كرونا نيز مش�كالت جدي�دي همچ�ون كاهش 40 
درصدي صادرات به واس�طه بس�ته ش�دن مرزها و 
كاهش س�رانه مصرف در ايراني ها ب�ه دليل افزايش 

قيمت، را به آن اضافه كرده است. 
براي اط�الع بيش�تر و لمس تاثي�ر كرون�ا بر صنف 
ميوه و تره بار به س�راغ حيدر س�اكن برجي، رييس 
اتحاديه بارفروش�ان مش�هد و مديرعامل ش�ركت 
»صداقت ياران توس« كه صادركنن�ده و كارآفرين 
نمونه اس�تاني و كش�وري هم ب�وده اس�ت، رفتيم؛ 
ش�ايان ذكر اس�ت ش�ركت صداقت ياران با سابقه 
سي س�اله در زمينه صادرات و واردات ميوه و تره بار 
فعاليت مي كند و در حال حاضر هم پروژه سورتينگ 
)س�ورتينگ محصوالت كش�اورزي به درجه بندي 
انواع ميوه ها و س�اير محصوالت كشاورزي براساس 
ان�دازه، رن�گ، ش�كل ظاه�ري و س�اير عوام�ل و 
جداس�ازي ناخالصي ها، ميوه ها و محصوالت خراب 

و فاسد شده اطالق مي ش�ود( و بسته بندي ميوه در 
س�بك هاي نوين با هدف جلوگي�ري از اتالف ميوه 
وتره بار يك�ي از اقدامات در حال انجام اين ش�ركت 
اس�ت. در ادامه مصاحب�ه اعتماد با اي�ن كارآفرين 
ضمن بررس�ي ش�رايط س�خت كنوني به بررس�ي 
آس�يب هاي كرونا ب�ر اصن�اف و مش�اغل خواهيم 

پرداخت.

  اثرات كرونا بر صادرات ميوه و تره بار و مواد غذايي 
در خراسان رضوي چگونه بوده است؟

تاثيركرونا برتمام ابعاد زندگي مش��هود است؛ اين ويروس 
منحوس بسياري از مش��اغل را به تعطيلي كشانده و صنف 
ميوه و تره ب��ار ه��م از آن، بي اثر نمانده و ب��ا كاهش قدرت 
خريد مردم تاثير خود را نشان داده است. از طرفي، بيكاري  
افراد ش��اغل درصنوف خدماتي، لغو مراس��مات، مجالس 
و دورهمي ها س��بب كاهش 30 تا 50 درص��دي عرضه و 
فروش اين صنف ش��ده اس��ت. يكي ديگر از عوامل كاهش 
فروش ميوه و تره بار افزايش قيم��ت و گراني  ميوه و به تبع 

آن افزايش قيمت در ساير مكانيزم هاي بازار است.

  باز شدن مرزها و گسترش همكاري ها چه تاثيري 
مي تواند بر صادرات استان داشته باشد؟ 

بعضي از مرزها به دليل پاندمي كرونا همچنان در تعطيلي 
به س��ر مي برند، به طور مثال به س��مت مرز تركمنس��تان 
روزانه چند كاميون حامل ميوه وتره بار حمل مي ش��دكه 
در ش��رايط كنوني مرز ورودي به اين كشور مسدود است 
و اجازه صادرات مس��تقيم ندارد. بنابراي��ن، اگر صادراتي 
صورت مي گيرد به ش��يوه ترانزيتي و عبوري به اين كشور 

است.
اگرچه بسته ش��دن مرزها تبعات بس��ياري براي صادرات 
ميوه و تره ب��ار به همراه آورد اما همانط��ور كه قدرت خريد 
در داخ��ل كش��وركاهش پيداكرده، ديگركش��ورهايي كه 
مقصد صادرات ما بودند نيز با ش��يوع كرونا با مش��كالت و 
چالش هاي اقتصادي روبرو ش��ده و ق��درت خريد آنان نيز 
به طور نسبي كاهش يافته است. البته شايان ذكر است كه 
با توجه به كاه��ش ارزش ريالي اقالم مورد نياز در كش��ور 
ما، تهيه آن در اينج��ا به صرفه تر اس��ت و در نتيجه تمايل 
بيش��تري براي خريد از كش��ور ما در بعضي از اقالم وجود 

دارد.

مديرعامل شركت »صداقت ياران توس« مطرح كرد

خودتحریمي ها و دستور العمل هاي نپخته دولت 
مقابل بخش خصوصي
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  آيا قرارداد اوراس�يا ب�ه نفع صنف تره ب�ار و ديگر 
مشاغل در ايران است؟

انعقاد قرارداد اوراس��يا بين ايران، روس��يه، قرقيزس��تان، 
قزاقس��تان و ارمنس��تان موج��ب كاهش تعرف��ه ورود به 
اين كش��ورها و افزايش صادرات ميوه وتره بار دركش��ور ما 
مي شود. امس��ال ش��اهد افزايش صادرات كاالي ايراني به 
ويژه سيب درختي و س��يب زميني بوديم كه نتيجه انعقاد 

اين قرارداد است.
  اعمال تحريم ها يا رفع احتمالي آنها چه تاثيري بر 

ميوه و تره بار مي تواند داشته باشد؟
تحريم ها از همان ابتدا تاثيرات بسياري بر شغل و حرفه من 
وارد كرد، چون تحريم موجب محدود ش��دن نقل و انتقاالت 
مالي ش��د. عالوه بر محدوديت نقل و انتقاالت ارز در داخل و 
خارج كشور و كاهش صادرات با توجه به شيوع ويروس كرونا 
تحريم، اثرات خود را با وضوح بيشتري به نمايش مي گذارد. 
اما شركت ما موفق ش��ده تا حدودي تحريم ها را دور بزند و با 
تعريف مكانيزم هاي مختلف انتقال ارز، به طرق مختلف موفق 

به ورود ارز به داخل كشور شود.
متاسفانه قوانين دس��ت وپاگير بانك مركزي در خصوص 
تعهدها بس��ياري از ش��ركت هاي صادركننده را با مشكل 
مواجه كرده اس��ت و تعريف مكانيزمي كه انتقال بايد فقط 
از طريق صرافي صورت بگيرد، ب��راي صادركننده هزينه بر 
شده است. تحريم ها تمركز ش��ركت هاي صادركننده را از 
بهبود كيفيت محصول س��لب مي كند و موجب مي ش��ود 
كه صادركننده بيش��تر از كيفيت و كميت صادرات، پيگير 

چگونگي انتقال ارز به داخل كشور باشد.
ديدگاه بخش خصوصي كه در كشور ما موتور محرك اقتصاد 
و صادرات بوده در قوانين ما لحاظ و حتي ديده نمي شود و اين 
مساله شركت ها را با مشكالت عديده اي روبرو كرده است. در 
صورت رفع تحريم ها بسياري از چالش ها و مشكالت دولت 
مرتفع شده و به تبعيت اين موضوع دولت از سختگيري هايي 
پيرامون صادركنندگان كاس��ته و اين امر به رونق صادرات و 

واردات ما كمك مي كند.
  سياست هاي ارزي دولت به سمت حذف دالر 4200 
توماني م�ي رود، با توجه ب�ه اينكه ش�ما از ابتدا هم 
مخالف اختصاص ارز 4200 تومان�ي بوديد هنوز هم 
معتقديد كه دالر دولتي منش�أ رانت و سوءاستفاده 

است؟
تا زماني كه حركت سياس��ت هاي ما به س��مت تك نرخي 
كردن ارز نرود، رانت و سواس��تفاده هم چنان وج��ود دارد و 
نياز به تنظي��م بازارهاي دقيق و ورود دولت داريم. بايس��تي 
تمامي محاسبات و انجام معادالت اقتصادي در حوزه واردات 
وصادرات بر اس��اس نرخ ارز واحد انجام ش��ود و پ��س از آن 
دولت در درون خود بهينه س��ازي كند. پس از اينكه واردات 
با ارز آزاد انجام و ارز به داخل كشور منتقل شد، سيستمي را 
براي خانوارها و مصرف كننده واقعي طراحي كند وتخفيفات 
وكمك هاي خود را براي اين قشرهاي ضعيف در نظر بگيرد. 
در اين شرايط بس��تر رقابت درستي فراهم ش��ده و از رانت و 
ديگر مسائل حاشيه اي جلوگيري مي شود. در شرايط فعلي 
در بعضي از محصوالت صادراتي، پايه هاي مواد اوليه و اجزاي 
برخي از كاالهاي اساس��ي ما با ارز 4200 وارد كشور شده و 

تبديل به يك كاالي ايراني شده و صادر مي شود.
هر توليد كننده وصادركننده اي كه دسترس��ي به اين نوع 
مواد با ارز پايين ت��ر دارد، قدرتمندتر عم��ل مي كند. يك 
قدرت كاذب اس��ت و در بلندمدت ديگر توانايي رقابت در 
كشورهاي هدف ندارد. ش��ايد از لحاظ ريالي نشان از سود 

براي كشور باش��د اما اين يك سود كاذب اس��ت؛ بنابراين 
تا زماني ك��ه ارز تك نرخي نش��ود همواره ما با مش��كالت 
گذش��ته بايس��تي دس��ت و پنجه نرم كني��م و در زمينه 

صادرات و واردات موفق عمل كنيم.
  به نظر ش�ما چالش ها و قواني�ن محدودكننده در 

حوزه صادرات چيست؟
خود تحريمي ها و دس��تورالعمل هاي نپخته و يك طرفه از 
سمت دولت براي بخش خصوصي سبب شده تا مشكالت 
زيادي پي��ش روي اين بخش قرار بگي��رد. در يك بازه پنج 
س��اله، انجام يك عمل اقتصادي توس��ط فع��ال اقتصادي 

جرم اس��ت اما همان عم��ل در زمان رياس��ت جمهوري و 
سياست گذاري توسط اشخاص ديگري رخ مي دهد و افراد 
به عنوان يك نخبه اقتصادي مطرح مي شوند! اين قوانين و 
دستورالعمل ها موانع بزرگي در بخش صادرات ما هستند، 
در بس��ياري از كش��ورها براي تس��هيل صادرات موفق در 
بخش خصوصي و موفقيت بيشتر در رقابت بازارهاي ديگر 
كس��ب كنند. در كش��ور ما نه تنها حمايتي از صادركننده 
بخش خصوصي نمي ش��ود بلكه صادر كنن��ده نيز ترس از 
ماليات هاي سنگين كه به عنوان غل و زنجيرهاي صادرات 
از آن ياد مي شود، دارد. البته مديراني نيز وجود داشتند كه 
كمك بسياري به تسهيل و روان س��ازي صادرات كردند، از 

زماني كه گمرك استان خراسان به آقاي جهانخواه واگذار 
شده، ايشان كمك بسياري به تسهيل روند صادرات كردند. 
اگر دولت مش��وق هاي خود را به صادركننده واقعي عرضه 
كند و سياس��ت هاي درس��تي در اين بخش صورت بگيرد 
قطعا نتايج بهتري به همراه دارد. ما از س��ال 86 مطالباتي 
از دولت داريم به خاطر مش��وق هاي صادراتي كه دولت به 
ما اعالم كرده بود، اقدام به ص��ادرات كرديم اما تاكنون اين 
مشوق ها به ما تعلق نگرفته است. اگرچه همچنان در پيچ و 
خم هاي اداري هستيم و در مقابل بهانه نبودن بودجه قرار 
گرفته ايم اما باز هم به دنبال رس��يدن به حق و حقوق خود 

هستيم.
  از ديدگاه ش�ما آيا نگاه دولت ب�ه بخش خصوصي 

ايراد دارد؟
دولت بايد بخش خصوصي را در عمل به رسميت بشناسد 
و به دنبال تس��هيل و روان س��ازي امور در اين بخش باشد. 
اگرموانع و قواني��ن زودگذر و غيركارشناس��انه از مس��ير 
حرك��ت صادركنندگان برداش��ته ش��ود، آنه��ا مي توانند 
مس��يرهايي با منفعت بيش��تر را براي رقابت در بازارهاي 
ديگر پيدا كنند. اين امر باعث افزايش صادرات، درآمدزايي 
و اش��تغال زايي مي ش��ود اما همواره تع��دادي از قوانين و 

دستورالعمل ها ما را از آينده نگري باز مي دارند.
اگ��ر دول��ت حماي��ت معن��وي ق��وي از بخ��ش خصوصي 
داشته باش��د اين بخش موفق تر از قبل عمل مي كند، اما در 
ش��رايط كنوني با افزايش قيمت يك كاالي خاص، به جاي 
سياس��ت گذاري بهتر و دقيق تر راه هاي صادرات اين كاال را 
بسته كه اين امر براي كش��ورهاي مبدا به عنوان بي تعهدي 
تلقي شده و از بستن قرادادهاي بلندمدت با ما سر باز بزنند. 
دولت مي تواند با اطالع رس��اني دقيق و سياست گذاري هاي 
كارشناسي ش��ده در بخش توليد كاالهاي مورد نياز از ضرر 
وخس��ارت هاي توليدكننده وصادركننده جلوگيري كند. از 
طرف ديگر دولت بايد دخالت خود را در بخش هاي خصوصي 
كمتر كند و به سمت نظارت و فرمانروايي پيش برود و مبالغ 
دريافتي هيات هاي تجاري را تس��هيل كند. تا زماني كه نگاه 
محدود و تنگ نظرانه بخش كالن دولتي به صادرات باش��د، 

صادرات از انسجام دايم و روان برخوردار نخواهد شد.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

ودس�تورالعمل هاي  تحريمي ه�ا  خ�ود      
نپخته ويك طرفه از س�مت دول�ت براي بخش 
خصوص�ي س�بب ش�ده ت�ا مش�كالت زيادي 
پيش روي اين بخ�ش قرار بگي�رد. دريك بازه 
۵ س�اله، انجام يك عمل اقتصادي توسط فعال 
اقتصادي جرم اس�ت ام�ا همان عم�ل در زمان 
رياس�ت جمهوري و سياس�ت گذاري توس�ط 
اش�خاص ديگري رخ مي دهد و افراد به عنوان 

يك نخبه اقتصادي مطرح مي شوند!
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اتحادي�ه  هيات مدي�ره  عض�و  حس�ينا  محمدرض�ا 
واردكنندگان خراس�ان رضوي اس�ت و مديريت »گروه 
اقتصادي شمس« و شركت »شهنور شمس« را به عهده 
دارد. او در زمينه هاي توليد، بازرگاني وساختمان سازي 
فعالي�ت مي كند و معتقد اس�ت آنچه وض�ع اقتصادي و 
توليد را طي سال هاي اخير در كش�ور خراب كرده است 
قبل از هر چيز تحريم هاي داخلي است. با او گفت وگويي 
درباره دشواري هاي فعاليت توليدي و اقتصادي در سال 
1400 و نقش تحريم ه�اي خارجي و داخلي داش�تيم كه 

مي خوانيد.

  به نظر ش�ما رفع احتمالي تحريم چه اثري بر صادرات 
خواهد داشت؟

رفع تحريم در صادرات حائز اهميت است و از اين جهت اهميت 
دارد كه روابط بانك��ي را به روال ع��ادي بر مي گردان��د. يكي از 
مش��كالت جدي ما در صادرات بازگش��ت پول ها اس��ت. وقتي 
صادرات انجام مي ش��ود از طريق سيس��تم بانكي اين پول قابل 
بازگشت نيس��ت و مجبوريم از طريق صرافي ها اقدام كنيم. اين 
كار، خطر معامالت را بس��يار افزايش مي دهد. صادرات حتي در 
شرايط تحريمي انجام مي شود، اما تجار از طريق شبكه هايي كه 
در صرافي هاي دبي و تركيه وجود دارد ارز خود را به س��ختي و 
با مش��قت زياد بر مي گردانند. مش��كل ديگر، حمل و نقل است 
چون در حال حاضر بيش از 90 درصد كشتيراني هاي خارجي و 
الين هاي خارجي ايران را تحريم كردند و جرأت نزديك شدن به 
ايران را ندارند و اين بار به دوش كشتيراني وايرالين هاي داخلي 
ايران افتاده است. اگر تحريم ها برداشته ش��ود بيش از نيمي از 

هزينه هاي حمل و نقل كاهش پيدا خواهد كرد.
  چه مش�كالت و موانعي ج�داي از تحريم هاي خارجي 

مي بينيد؟
يكي از بزرگ ترين مشكالتي كه ما در كشور داريم خودتحريمي 
و بروكراسي سنگيني است كه مانع فعاليت اقتصادي شده است. 

درباره مجوزها متأس��فانه آنقدر موانع زياد اس��ت ك��ه به راحتي 
مي توان گفت مشقت بار اس��ت. مراجعه به ده ها س��ازمان و لزوم 
ده ها امضاي ديگر به نوعي تحريم داخلي اس��ت. براي يك مجوز 
كوچك يا پروانه  بهره برداري امروز بايد موافقت محيط  زيس��ت، 
ش��هرداري ها، دارايي، آتش نش��اني وش��هرك هاي صنعتي و... 
را اخذ كرد و اين موانع كار را به مراتب س��خت تر كرده است. اين 
موارد ربطي به تحريم هاي امريكا ن��دارد و قانون گذار ما مي تواند 
اين جريان را تسهيل كرده و موانع را بردارد. به نظرم مهم است كه 
تصميم گيرندگان داخلي ما موانع س��ر راه توليد را بردارند. تأكيد 
رهبري هم چيزي جز اين نيست. اين جريان باعث ايجاد اشتغال و 

شكوفايي اقتصاد كشور در ميان مدت و بلندمدت مي شود.

  بخش خصوصي امروز چه وضعيتي دارد و اين وضعيت 
تا چه اندازه تحت الشعاع تصميم هاي دولتي قرار دارد؟

دولت بايد به عنوان دستگاه ناظر باشد اما در كشور ما دولت خود 
را در بازي اقتصاد به ش��دت درگيركرده است و بخش عمده اي 
از بازار توليد ما در دست دولت اس��ت. دولت بايد بگذارد بخش 
خصوص��ي كار خ��ودش را انجام ده��د. دخالت دول��ت باعث 
مي شود بخش خصوصي نتواند اس��تقالل داشته باشد. دولت با 
تغييراتي دراساس��نامه اتاق بازرگاني، اس��تقالل اتاق بازرگاني 
را خدشه دار كرده اس��ت. هر گونه دخالتي در امور داخلي بخش 
خصوصي باعث از هم گسستگي مي ش��ود و نابجاست. اميدوارم 

دولت كمتر وارد اين مسائل شود. از سوي ديگر، دولت مي تواند 
با حمايت هايي از نظر قانوني كمك بس��زايي به توليد كند. مثال 
بخش بانكي كه دولتي اس��ت نقش مهمي در تأمين س��رمايه 
شركت هاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي دارد و اگر دولت بتواند 
كاري انجام دهد كه تسهيالت و منابع مالي بيشتر به سوي توليد 

سرازير شود اين كار مي تواند خيلي در رونق توليد اثرگذار باشد.
   در نبود حمايت دولتي چه بايد كرد؟

هرچند با حمايت دولتي، بخش خصوصي با خيال آس��وده تري 
جلو مي رود اما بدون آن هم مي ش��ود فعالي��ت اقتصادي انجام 
داد. اگر حمايتي هم نباش��د بخش خصوصي راه خ��ود را پيدا 
مي كند و بيشتر دخالت هاي نابه جا اس��ت كه در جريان توليد 
مانع مي شود. اگر دولت توليد را به حال خود بگذارد به نظرم آنها 
راه خود را بهتر پيدا خواهند ك��رد. تحريم هاي داخلي تبديل به 
يك چالش اساسي شده اند. متأسفانه بخشنامه هاي خلق الساعه 
بعد از سال  98 خيلي مشكل ايجاد كرده اس��ت. در اين سال ها 
صدها و هزاران بخشنامه صادر شد كه سردرگمي هر چه بيشتر 
كليه واحدها را به همراه داش��ت. دولت بايد بتواند كاري كندكه 
بخشنامه هاي س��ازمان هاي مختلف، خلق الس��اعه و در لحظه 
نباشد. متأسفانه خيلي جاها بخشنامه ها با هم متناقض هستند 
و آشفتگي ايجاد مي كنند. اين بخشنامه ها نبايد عطف به ماسبق 
شوند. اين جريان باعث مي شود بخش خصوصي نتواند نسبت به 
آينده تجارت خود مطمئن باشد و درست تصميم بگيرد. كليد 
تحريم هاي داخلي در دست دولت است و هيچ ارتباطي با خارج 
از كش��ور ندارد. حتي اگر همه تحريم ها برطرف شود باز هم ما 
از داخل مش��كل داريم؛ به نظرم اينها تحريم داخلي است. همه 
دس��تگاه ها و قوا با پش��تيباني رهبري مي توانند كاري كنندكه 
موانع وسدهايي كه درمقابل راه بنگاه هاي اقتصادي و توليد قرار 
گرفته شكسته شود.اميدوارم كه س��ال 1400 سالي رو به رشد 
باشد وبه نظرم اين طور هم خواهد شد. اميدوارم كه از رشد منفي 

وارد رشد مثبت شويم.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان خراسان رضوي: 

كلید تحریم هاي داخلي در دست دولت است

    دول�ت ب�ا تغييرات�ي دراساس�نامه ات�اق 
بازرگاني، اس�تقالل اتاق بازرگاني را خدشه دار 
كرده اس�ت. هر گونه دخالتي در ام�ور داخلي 
بخش خصوصي باعث از هم گسستگي مي شود 

و نابه جاست
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نسل در نسل به تجارت مش�غول بوده اند و حاصل اين 
ميراث خانوادگي عالوه بر توفي�ق در بازرگاني، مجيد 
محمدنژاد را به رياس�ت اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و تركمنستان رسانده اس�ت. اگرچه در دو سال اخير 
م�راودات تجاري با تركمنس�تان كاهش يافته اس�ت 
اما مجاورت جغرافيايي و اش�تراكات فراوان مردم دو 
كشور نقاط قوتي اس�ت كه بخش خصوصي مي تواند 
با اس�تفاده از آنها، تراز تجاري را بهبود بخشد. درباره 
وضعيت فعلي و افق پيش رو با اين كارآفرين و بازرگان 
نمونه عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني خراس�ان 

رضوي گفت وگويي داشتيم كه در ادامه مي خوانيد.

   بفرماييد چگونه فعاليت تولي�دي و تجاري خود را 
آغاز كرديد؟

با توجه ب��ه اينكه پ��در و پدربزرگم از قديم االي��ام به تجارت 
مشغول بودند من هم مس��ير آنها را در پيش گرفتم. انتخاب 
تركمنس��تان براي فعاليت تجاري كه يكي از همس��ايگان 
نزديك ماست باعث شد تا بيشتر فعاليت هاي ما با اين كشور و 
ازبكستان صورت بگيرد كه البته معموال به واردات خوراك دام 

و طيور اختصاص داشته است.
   نظر شما در مورد ش�رايط يك تجارت و كسب و كار 

خوب در كشور چيست؟
به طور قطع ي��ك توليد كننده خوب بايد ي��ك گروه تجاري 
خوب داشته باشد تا محصوالتش را به درستي عرضه و صادر 
كند و اينجا امتياز اول به كسي مي رسد كه تجارت بلد است و 

به توليد مي پردازد.
   در مورد توليد بدون كارخانه و برندسازي در تجارت 

چه ضرورت هايي وجود دارد؟
برندسازي يك اصل بس��يار مهم در هر بخشي به ويژه بخش 
تجاري است. بر همين اس��اس، ضعف امروز ما در كشور و در 

بخش تجارت همين اصل برندسازي است كه متاسفانه به آن 
خيلي پرداخته نشده است. امروز ش��ركت ها و كارخانه هاي 
بسياري وجود دارد كه خط توليد آنها خوابيده است و مي توان 
از ظرفيت آنها استفاده كرد. اگر به عنوان مثال پنج برند قوي 
را در دنيا به بهترين ش��كل عرضه كنيم بهتر از اين است كه 
چندين برند بي كيفيت در سطح منطقه معرفي و عرضه كنيم. 
بنابراين، كااليي كه قرار است توليد شود بايد با برندسازي به 

آن هويت ببخشيم و سپس با قدرت به توليد آن بپردازيم.

   وضعي�ت تش�كل هاي خصوصي را چط�ور ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا اتاق ويژه ايران و تركمنستان به اهداف 

خود دست يافته است؟
تا دولت بخش خصوصي را به طور جدي به حساب نياورد اين 
ساختار اقتصادي و تجاري به درستي جان نمي گيرد. به نظر 
من اين اتفاق ناخوشايند به بحث فرهنگي ما باز مي گردد كه 
نمي توانيم به درستي به كسي اعتماد كنيم. وقتي وزيركشور 
و ديگر مس��ووالن دولتي به تاجيكستان س��فر كردند و در 
اين سفر مس��ووالن اتاق ايران و تاجيكستان و حتي شخص 
آقاي ش��افعي از اين سفر خبر نداش��ت و از بخش خصوصي 
دعوت نش��ده بود، آيا اين جريان نتيجه اي جز سرخوردگي 

بخش خصوصي دارد؟ امروز اگر يك تش��كل قوي در بخش 
خصوصي داش��ته باش��يم و دولت از اين بخش حمايت كند 

بدون شك اتفاقات مثبتي براي تجارت كشور رقم مي خورد.
   اتاق ايران و تركمنس�تان را در چ�ه جايگاهي بين 

ساير تشكل هاي بخش خصوصي مي بينيد؟
اتاق ايران و تركمنستان يكي از فعال ترين و بهترين اتاق هاي 
كشور محسوب مي ش��ود و در طول اين سه س��ال از انتهاي 
جدول رده بندي اتاق هاي كش��ور به برتري��ن اتاق آن مبدل 
شده اس��ت. خوش��بختانه قصد داريم به س��مت مجازي و 
تكنولوژيك كردن بيشتر فعاليت اين اتاق قدم  برداريم چراكه 
فضاي بين المللي ديگر سيستم سنتي بازاريابي و تجارت را 

قبول نمي كند.
   افق مراودات تجاري ايران و تركمنس�تان را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
متاس��فانه به خاطر ش��رايط كرونايي مس��ير تج��ارت ما تا 
حدود زيادي با بسياري از كشورها بس��ته است و اميدواريم 
با دولت جديدي كه بر س��ر كار مي آيد، با يك تيم اقتصادي 
قدرتمند روبرو باشيم و البته اميدواريم تحريم هاي خارجي 
و داخلي ما در س��ال 1400 كمتر ش��ود چون كوچك ترين 
روزنه مي تواند ش��رايط تجارت كش��ور را بهتر كند. به نظرم 
تركمنستان كشوري مهم براي تجار ايراني است زيرا دروازه 
ورود به اوراسيا است و مي تواند يك شاهراه براي تجارتمان با 
فراسوي مرزها باشد. اس��تان خراسان رضوي ظرفيت بسيار 
بااليي در بحث تولي��د و تجارت با اوراس��يا دارد و ما با قدرت 
مي توانيم شرايط اين اس��تان را اعتال ببخشيم. درست مانند 
مناطق جنوب كه به يك بخش نفت خيز مشهور شده اند ما 
نيز به يك بخش تجاري مشهور كشور مبدل شويم ولي اين 
امر ميسر نمي شود مگر با حمايت و توجه به بخش خصوصي 

و تجاري كه با زحمات فراوان به تجارت مي پردازند.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركمنستان مطرح كرد 

 ایران و تركمنستان مي توانند
 شاهراه تجاري اوراسیا را زنده كنند

    وقت�ي وزير كش�ور و ديگر مس�ووالن دولتي به 
تاجيكستان سفر كردند و در اين سفر مسووالن اتاق 
ايران و تاجيكستان و حتي ش�خص آقاي شافعي نه 
تنها حضور نداشتند بلكه از اين سفر خبر هم نداشتند 
و از بخش خصوصي دعوت نش�ده بود، آيا اين جريان 

نتيجه اي جز سرخوردگي بخش خصوصي دارد؟
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داود باقري فارغ التحصيل دانشگاه علم و صنعت از 
رشته مهندسي مكانيك و داراي درجه كارشناسي 
ارشد مديريت اجرايي اس�ت. عمال ورسما از زماني 
كه بارتبه 3۵ وارد دانشگاه ش�ده كار توليد را آغاز 
كرده اس�ت. به گفته خودش در تمام مدت تحصيل 
از پنجاه و چهار سال قبل تاكنون شش ماه كارگري 
كرده و بعد از آن همواره با ِس�مت مديريتي از س�ه 
تا س�ه هزار نفر كارمند داشته اس�ت. شركت المپ 
اف�روغ از اواخ�ر س�ال 69 به ثب�ت رس�يده و پس 
از خريد ماش�ين آالت تولي�د از س�ال ۷1 عمليات 
س�اختماني آن ش�روع و در آذرم�اه 13۷2 رس�ما 
افتتاح ش�ده اس�ت. گفت وگويي داش�تيم ب�ا اين 
كارآفري�ن نمون�ه وضمن آن ب�ه بررس�ي برخي از 
مهم ترين دشواري هاي كارآفريني در حوزه صنعت 

پرداختيم.

  برند» افروغ« چگونه كار خود را شروع كرد؟
خاط��ره خوب��ي از روز اول كاري ام دارم. از همان روز يك 
قرار امضا نشده با خداوند بس��تم. روز قبل از 1۷ فروردين 
س��ال ۷1 به چهارراه ميدان بار مش��هد رفت��م و مقداري 
قرقره، نخ، اس��تانبلي، دو كيس��ه گ��چ و چند ع��دد بيل 

خريدم. صبح ب��ه ميدان ش��هدا آمدم و با چن��د كارگر به 
محل كارخانه رفتيم و خط كش��ي زمين را شروع كرديم. 
عصر همان روز در 1۷ فروردين هن��گام غروب رعد و برق 
مي زد و مي خواس��ت باران ببارد و من يك باره احس��اس 
كردم كه خداوند كنارم نشسته  اس��ت. بلند گفتم كه »از 
ش��ما متش��كرم كه اين فرصت را به م��ن دادي كه روزي 
كارگردان را بدهم. س��عي مي كن��م لياقت آن را داش��ته 
باشم«. قراري بس��تم كه تا زنده ام كم نگذارم و جوانان را 
به راه راس��ت هدايت كنم و فقط ي��ك خواهش از خداوند 
داشتم كه هواي من را داشته باشد. خداوند از همان زمان 

تا امروز هميشه هواي من را داشته است.
كارخانه در آذرماه سال ۷2 افتتاح شد. از روز اول با توليد 
يك محصول و چهل نيروي انساني ش��روع كرديم. سالن 
توليد طوري س��اخته ش��ده بود كه براي ده خط توليد و 
اش��تغال حداقل هزار نفر ظرفيت داشت. از روز اول بر اين 
مبنا زمين و س��اختمان و تأسيسات درست شده است. در 
گذر زمان به پرسنل اضافه ش��د تا جايي كه امروز به 396 

نفر نيروي انساني رسيديم.
  از روزهاي سخت بگوييد.

كار خوب بود اما متأسفانه از زمان رياست جمهوري آقاي 
احمدي ن��ژاد وضعيت صنع��ت و همچنين ما بدتر ش��د. 

نيروه��ا را كم كرديم و ب��ه 40 نفر رس��يديم. در تمام اين 
مدت وقت��ي به تعطيل��ي كارخانه فكر مي كردم هميش��ه 
قول خودم را با خداوند مدنظر داش��تم و هراس مي كردم 
و پشيمان مي ش��دم. خوش��حالم كه بگويم دو سال است 
در حال رشد هس��تيم و اكنون حدود 100 نفر نيرو داريم 
و اميدواريم كه نيروي ما تا يكس��ال ديگر ب��ه دوبرابر اين 

تعداد افزايش يابد.
  چه ويژگي هايي » افروغ« را در مس�ير پيش�رفت 

نگه داشت؟
مي توانم بگوي��م در كارخان��ه افروغ كه زمان��ي فقط يك 
محصول داش��ت امروز امكان توليد هر محصول روشنايي 
را با توجه به تقاض��اي بازار داريم و دايما س��عي مي كنيم 
خودمان را در دانش روز روش��نايي ب��ه روز كنيم. حدود 
25 درصد نيروه��اي م��ا فارغ التحصيل دانش��گاهي و از 
ميان آنها حدود 25 درصد در مقاطع كارشناس��ي ارش��د 
ودكترا هستند. س��عي كرديم اين افراد از ميان كساني كه 
تا حدودي اهل تفكر هس��تند انتخاب كنيم. خالقيت در 

المپ افروغ خيلي اهميت دارد و از اولويت هاي ما است.
  آيا كارآفريني مسيري اس�ت كه آن را به بقيه و به 

ويژه جوانان هم پيشنهاد بدهيد؟
سوال خوبي است. روزي از من خواسته شد براي تعدادي 

روايتي متفاوت از »المپ افروغ«

صنعتگر محیط امن براي كار مي خواهد
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از دانشجويان س��خنراني كنم. از آنها پرس��يدم كه درباره 
چه دوس��ت داريد صحبت كنم و آنها از من پرسيدند چه 
كنيم كه موفق ش��ويم. من از آنها پرسيدم كه موفقيت در 
نظر آنها چه تعريف��ي دارد. اگر موفقيت ثروت اس��ت اين 
يك مس��ير دارد و ملزوماتي مي خواهد ولي اگر تعريف آن 
خدمت به جامعه اس��ت ملزومات ديگ��ري دارد. در توليد 
و كارآفريني چيزي جز عش��ق الزم نيس��ت. وقتي كسي 
براي س��اخت يك مجس��مه وقت مي گذارد و از آن لذت 
مي برد ش��ايد لزوما از آن پولي به دس��ت نياورد اما موفق 
است. به نظر من هر كس��ي كه عاش��ق كار خودش باشد 
موفق اس��ت. گاهي الزم اس��ت مبارزه جهادي كرد چون 
شايد كس��ي كمك نكند و هيچ چيزي جز عشق به توليد 
و س��ازندگي در ميان نباشد. هر كس��ي در زندگي هدف و 
مسيري را انتخاب مي كند. شايد يك نفر از تفريح احساس 
آرامش كند اما براي من كه توليد كننده  هس��تم رفتن به 
سالن توليد و شنيدن صداي دس��تگاه ها وخوش و بش با 

كاركنان آرامش بخش است.
من خيلي جاها گفتم ك��ه حتي اگر دوباره ب��ه دنيا بيايم 
همي��ن كار را خواه��م ك��رد. من عاش��ق تولي��د كردن 
هس��تم. با اين حال افرادي هم در اين جامعه هس��تند كه 
سوءاستفاده مي كنند و از رنج ديگران براي خود موفقيت 
درس��ت مي كنند و خدمتگزار نيس��تند. امثال من اگر ده 

بار هم به دنيا بيايند باز هم توليد را انتخاب خواهند كرد.
  يك نكته در كارنامه المپ افروغ خيلي به چش�م 
مي خورد و آن اينكه همس�و ب�ا فن�اوري روز بازار 
پيش رفته اس�ت. اش�اره كرديد كه ام�روز توانايي 
بااليي ب�راي توليد كاال داري�د. بفرماييد آينده اين 
صنعت را چطور مي بينيد و چه چشم اندازي ترسيم 
كرده ايد؟ فكر مي كنيد كساني كه مي خواهند وارد 

اين حوزه شوند بايد متوجه چه مواردي باشند؟
اين لط��ف خداوند اس��ت ك��ه صنعت روش��نايي ب��راي ما 
هميشگي اس��ت چون نياز انس��ان به آن تمامي ندارد. اين 
رش��ته از ابتداي خلقت كه با آتش و ش��مع آغاز شده تداوم 
داش��ته و تا به امروز رسيده اس��ت. اما با تأسف بايد بگويم در 
ايران مشكالتي پيش روي كار وجود دارد. اوايل كه ما كارمان 
را شروع كرديم هفت كارخانه المپ س��ازي وجود داشت اما 
امروز تنها سه كارخانه باقي مانده است و اين واقعا جاي تأسف 
دارد. ما در همين مش��هد كارخانه اي داشتيم به نام »مهتاب 
خراسان« با شصت هزار متر زيربنا و فناوري روز، كارخانه اي 
كه كوره ذوب شيشه داش��ت و بعد از حدود بيست سال كار 
كردن تعطيل شد. من كه به آنجا هيچ وابستگي نداشتم اما 

وقتي خبر تعطيلي آن را شنيدم به شدت متاثر شدم.
هرچ��ه توليد كننده ه��ا از ميدان خ��ارج ش��وند راه براي 
واردات باز مي ش��ود. ش��ايد براي همين بود كه كس��ي از 
مسووالن از اين جريان ناراحت نشد. در همه دنيا از مونتاژ 
به توليد مي رس��ند و در كش��ور ما عجيب اس��ت كه كار 
برعكس اس��ت. امروز آنچه در ايران اتف��اق مي افتد توليد 
محصول روش��نايي نيس��ت و به صراحت مي گويم شايد 
بيش از نودون��ه درصد ايراني ه��ا كه با برن��د ايراني المپ 
توليد مي كنند در واقع كاالي چين��ي را مونتاژ مي كنند. 
اس��م خودمان را گذاش��ته ايم توليد كننده و كاالي چيني 
را در ايران در يك زيرپله مونتاژ مي كنيم و آرم خودمان و 
حتي برچسب استاندارد هم روي آن مي زنيم. اداره صنايع 
هم پروانه بهره برداري مي دهد. ام��روز اگر از اداره صنعت 
بپرسيد چند واحد توليدي روش��نايي داريم شايد بيش از 
صد مورد نام ببرند اما اينها هيچكدام در واقع توليد كننده 

نيس��تند. اين آفت توليد و صنعت است چون اگر روزي به 
هر دليل كش��ور چين به ما قطعات ندهد آن وقت بايستي 

فاتحه صنعت را در ايران بخوانيم.
  چه محدوديت هايي روند توليد را كند مي كند؟

دولت امروز براي ما عيدي و پاداش و اضافه حقوق تعيين 
مي كن��د و هزار جور خ��رده فرمايش ديگر ه��م دارد. اين 
مس��ائل بخش خصوصي را اذيت مي كند و مسلم است كه 
با اين ش��رايط نمي توانيم به س��مت توليد داخلي برويم و 
آن روز نمي آيد كه نياز به واردات قطعات از چين نداش��ته 
باش��يم. همين جا الزم اس��ت به ماليات ب��ر ارزش افزوده 

اش��اره كنم. صحبت من با مسووالن اين است: آنقدر شعار 
مي دهيد »توليد داخلي« چه فايده اي دارد؟ اول بستر آن 
را فراهم كنيد بعد ش��عار دهيد. مثال از بازار المپ مش��هد 
به من زنگ مي زنن��د و مي گويند الم��پ مي خواهند. من 
ش��ماره ملي مي خواهم و به همين دليل خريد نمي كنند. 
چون من اس��م آنها را مي خواهم و آنها براي فرار از ماليات 

شماره ملي نمي دهند و معامله نمي كنند. 
من بارها گفت��ه ام كه جنس ايراني كيفي��ت عالي دارد اما 
چرا از توليد  كننده داخل��ي نمي خريم؟ به مقامات گفته ام 
براي اينك��ه به حرف من برس��يد ب��ه بازار بروي��د. وقتي 
فروش��نده جنس خري��داري مي كند اس��مش در دارايي 
مي رود و مشمول ماليات مي ش��ود و به همين علت كاالي 
ايراني خريداري نمي كند. حتما اشكالي در كار است. بايد 

بستر خريد كاالي ايراني فراهم شود.
كجاي دنيا توليد، مس��وول دريافت مالي��ات و دادن آن به 
دولت است. همه جاي دنيا شما هر چيزي خريداري كنيد 
ماليات آن پاي صن��دوق پرداخت مي ش��ود. توليد كننده 
وتوزيع كننده را نبايد درگير دريافت مالي��ات كرد. با اين 
حس��اب چطور مي ش��ود انتظار داش��ت توليد كننده كاال 

توليد كند ومصرف كننده اين كاال را خريداري كند.
معضل عمده توليد كنندگان ماليات برارزش افزوده است. 
دولت بايد ماليات بگيرد و درس��ت اس��ت اما بايد به روش 
درس��ت ومتداول آن در تمام دنيا اي��ن كار را انجام دهد. 
جواني ك��ه امروز مي خواه��د وارد حوزه توليد ش��ود بايد 
تشويق شود و بستر كار را فراهم ببيند؛ اين بستر را دولت 

بايد فراهم كند.

  ش�ما از منتق�دان برخ�ي تش�كل هاي بخ�ش 
خصوص�ي در نحوه پيگي�ري مش�كالت بوديد، آيا 
امروز بخ�ش خصوص�ي در انتقال مش�كالت خود 

موفق بوده است؟
مدت ها دوس��ت داش��ته ام كه اين حرف ها را منتقل كنم. 
كسي كه مسوول مي ش��ود قرار است كه از حقوق منطقي 
و قانوني يك تش��كل دفاع كند. اما گاهي ديده مي ش��ود 
كه خود اين مس��وول كارش ايراد دارد. چرا مس��ائل كلي 
صنف حل نمي ش��ود و مس��ائل ش��خصي حل مي شود؟ 
كس��ي كه ذي نفع اس��ت نمي تواند از حقوق ديگران دفاع 
كند. ما بارها نامه  نوشته ايم و صرفا نامه  زده اند كه پيگيري 
و مساعدت ش��ود. نمي دانم ش��ايد امكان فراهم نيست اما 

آنچه انتظار مي رود بيشتر از اين تالش ها است.
  فعالين بخش خصوصي با جنس مش�كالت آش�نا 
هس�تند اما گويا بخش�ي از مطالب�ات و پيگيري ها 

شخصي است و صنفي نيست. موافق هستيد؟
فرض كنيد كه ما پن��ج هزار صنعت گر داري��م و همه آنها 
همگي با بانك ها مش��كل دارند. وقتي من خودم به عنوان 
يك صنعتگر با بانك مش��كل دارم و به عن��وان نماينده با 

بانك ها طرف مي شوم به فكر منافع خودم هستم. 
  چه نوع حمايتي را از دولت انتظار داريد؟

فقط ي��ك درخواس��ت دارم ك��ه در قالب توصي��ه آن را 
مطرح مي كن��م. هيچ مملكت��ي بقا نخواهد داش��ت مگر 
اينكه توليد صنعتي، كشاورزي و س��ازندگي داشته باشد. 
با واردات و وصل ش��دن به اين سو و آن س��وي دنيا ما راه 
به جايي نمي بريم. من به عن��وان توليد كننده مي گويم ما 
هيچ چيزي نمي خواهيم فقط بس��تر كار ما را امن كنيد و 
بگذاريد كار كنيم. ببينيد كه چه افراد توانمندي در ايران 
هس��تند و مي توانند موجب توسعه ش��وند. به عنوان يك 
ايراني دلم مي س��وزد وقتي مي بينم كه نيروي كار باهوش 
و با استعداد ما از كش��ور خارج مي ش��ود. بايد جلوي اين 

روند را گرفت. حمايت منطقي از توليد كننده مهم است.
دخالت هاي غيركارشناس��انه مس��ووالن فقط براي توليد 
مش��كل و موانع ايجاد مي كند و خواهش من از مسووالن 
اين اس��ت كه زحمت نكش��ند موانع را از بين ببرند، مانع 

جديد ايجاد نكنند.
  چه انتظ�اري از رس�انه داريد؟ بخ�ش خصوصي 
چه رس�التي را بايد براي حماي�ت از توليد در پيش 

بگيرد؟
واقعيت اين اس��ت كه يك صنعتگر چيز خاصي نمي خواهد. 
ما فقط محيط امن كار مي خواهيم و اين وظيفه دولت است. 
رسانه اگر متوجه شود كه رسالتش چيست خود متوجه بقيه 
كار خواهد شد. يكي از چيزهايي كه براي ما صنعتگرها ايجاد 
مشكل مي كند اين است كه در مملكت ما كاالي قاچاق وارد 
مي ش��ود. اين كاال يعني عدم پرداخت حقوق دولت و ملت و 
ارايه محصول با كيفيت پايي��ن و ارزان قيمت به جامعه. اين 
جريان همه را متضرر مي كند. ما مي خواهيم وقتي رسانه اين 
بحث را مطرح مي كند پيگير باشد كه عوامل اجرايي چگونه 
عمل كرده اند. وقتي اين اندازه كاالي قاچاق وجود دارد حتما 
يك جاي كار مي لنگد. رسانه وظيفه دارد كه حساس باشد و 

اين مسائل را ببيند و صادقانه عمل كند.
وظيفه رس��انه پيگيري مش��كالت و معضالت است و اينكه 
باالخره مس��وول اين حجم از مشكالت كيست. بعد بايد اين 
افراد به جامعه معرفي شوند. به نظرم رسانه در اين باره نبايد 

مصلحت انديشي كند.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

  ه�ر كس�ي در زندگ�ي ه�دف و مس�يري 
از  نف�ر  ي�ك  ش�ايد  مي كن�د.  انتخ�اب  را 
تفري�ح احس�اس آرام�ش كن�د اما ب�راي من 
ك�ه توليد كنن�ده هس�تم رفت�ن ب�ه س�الن 
توليدوشنيدن صداي دستگاه ها وخوش و بش 

با كاركنان آرامش بخش است
  در همه دني�ا از مونتاژ به توليد مي رس�ند و 
دركشور ما عجيب اس�ت كه كار برعكس شده 
اس�ت. امروز آنچ�ه در اي�ران اتف�اق مي افتد 
توليد محصول روش�نايي نيس�ت و به صراحت 
مي گويم ش�ايد بيش از نود و نه درصد ايراني ها 
كه با برند ايران�ي محصوالت روش�نايي توليد 
مي كنند، در واق�ع قطعات منفصل�ه را از چين 

وارد و مونتاژ مي كنند
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حس�ن جاليي مرادزاده با بيش از س�ه دهه تجربه و فعاليت 
در حوزه صنع�ت، يكي از چهره هاي موثر توليد در خراس�ان 
اس�ت. او كه امروز عضو هيات مديره شركت  شهرك صنعتي 
خيام است، اعتقاد دارد كه بايد با رونق توليد و ايجاد اشتغال 
زمينه ه�اي توس�عه مل�ي را فراهم ك�رد. جاليي م�رادزاده 
هم اكنون رياس�ت خانه صنعت و معدن نيش�ابور را به عهده 
دارد. داستان مسيري كه از فروشندگي و بازاريابي محصوالت 
در اقصي نقاط كشور تا مديريت چند واحد توليدي طي كرده 
است و رس�التي كه نه تنها براي خودش بلكه فرزندانش هم 

تعريف كرده است، را مي توانيد در اين گفت وگو بخوانيد.
 

  فعاليت اقتصادي را از كجا آغاز كرديد؟
من از ابتدا در حوزه ف��روش لوازم خانگي فعال بودم. اي��ن كار را در 
سال 61 شروع كردم و به تدريج در كارخانه هاي مختلف، درقسمت 
فروش همكاري داش��تم و كار را در سطح كش��ور توزيع مي كردم. 
استان خراسان يكي از قطب هاي بخاري گازي كشور است و تقريبا 
نزديك به نيمي از بخاري گازي هاي كشور در خراسان توليد مي شود. 
اوايل خيلي سخت بود كه يك بخاري كه در خراسان توليد مي شد را 
بتوانيم به استان هاي ديگر بفروشيم چون وجود كارخانه هايي مثل 
آزمايش و ارج در كشور، اين رقابت را سخت مي كرد. يكي از كارهايي 
كه من انجام دادم اين اس��ت كه يك بخاري كه در خراس��ان توليد 
مي شد را در استان هاي ديگر عرضه كرده و مي فروختم و اين باعث 

شد كه صنعت بخاري استان رشد خوبي بكند.
  فروخت�ن بخ�اري خراس�اني در اس�تان هاي ديگر چه 

دشواري هايي داشت؟
در مقاطعي م��ا بخاري هايي مانن��د ايران كارتوس، مش��هد كولر، 
جهان كار و... را در كش��ور داش��تيم. اولين س��الي كه من بخاري 
مشهد كولر را بردم در همدان بفروشم مردم آنجا فقط بخاري ارج 
مي خريدند، بخاري مش��هد كولر، اولين بخاري شيشه  دار بود كه 
نماي شعله آن ديده مي ش��د. آن زمان مي گفتند اگر بخاري است 
چرا اسمش كولر است و چرا اسم مشهد دارد و... اسم اين مجموعه 
از همان زم��ان به »آدونيس« تغيير كرد. ش��رايطي كه براي قبول 
كردن كاالي مشهد تعريف مي كردند خيلي زياد بود اما من مقاومت 
كردم و كاالي مش��هد را در تمام ايران مي فروخت��م. به تدريج بازار 
گسترده اي ايجاد ش��د كه براي ما درآمدزا بود. در سال ۷2 انشعاب 
گاز آمد و براي آنها قاب��ل قبول نبود كه كاالي مش��هدي را قبول 
كنند. اما كار به جايي رسيد كه بعد از مدتي فقط كاالي مشهدي 

مي خريدند. بعدا خودشان توليد را آغاز كردند.
  ش�ما ابتدا با حوزه فروش ش�روع كرديد و بعد وارد حوزه 

توليد شديد، به نظرتان اين تغيير حوزه چقدر سخت بود؟
از چند جهت اي��ن روش خوب بود. ابتدا اينكه خطر و دردس��ر 
كمتري هم داش��ت و زودت��ر آدم را به امنيت مالي مي رس��اند 
اما به نظرم فقط داش��تن درآمد كافي نيس��ت. داش��تن نيرو 
و ايجاد اش��تغال ش��وق عجيب��ي ب��ه آدم مي ده��د. وقتي در 
ش��ركت نشس��ته اي و در پايان وق��ت كاري ۷00 - 600 نفر 
آدم مي خواهن��د بروند. وقتي اي��ن صحنه را تماش��ا مي كني 
حس عجيبي دارد. اين لحظه را بايد لمس كرد كه سرپرس��ت 
600 - ۷00 خان��وار را ببيني، اين لحظه ش��وق عجيبي به آدم 

مي دهد. اين هست كه مي طلبد آدم سختي هايي را تحمل كند.
  توليد را چگونه آغاز كرديد؟

از سال ۷8 اولين حركات توليدي ام شروع شد. با مشهد دوام و جناب 

آقاي قهرمان، كار را ش��روع كردم. شركت ايجاد ش��د و كار را جلو 
برديم. واحد دوم كه به آن وارد شدم در سال 83 شركت ايران -شرق 
نيشابور بود كه به تعطيلي كشيده شد بود. در آن مقطع با توجه به 
اينكه تخصص من بخاري بود از من خواستند كه وارد اين كار شوم. 
البته اين شايد در ابتدا نوعي اشتباه بود چون بدون مطالعه و بررسي 
وارد اين كارخانه شدم و البته با توان مالي شخصي ام و كمي تأمين 
مالي هزينه ها از طريق بانك ها و ارتباط با سهامداران به تدريج كار به 

جاهاي خوبي رسيد. 
  چگونه فرزندانتان هم وارد حوزه توليد شدند؟

ما چندين سال متوالي بهترين صادركننده نمونه استان بوديم. در 
همان سال ها قبل از اينكه وارد ايران شرق بشوم در نظر داشتم كه 
يك مجموعه يخچال سازي درست كنم اما به مشكالتي برخوردم 
كه كار را مختل كرد تا جريان ايران شرق پيش آمد. بعد از آن پسرم 
داود وارد كار ش��د وصنعت چاپ روي چيني را به او آموزش داديم 

و او امروز يكي از ده نفر صنعت چاپ ترانس��فر كشور است با اينكه 
تحصيالت آكادميك دانش��گاهي در اين زمينه ن��دارد. مجموعه 
سومي كه ايجاد شد در س��ال 92 در ش��هرك صنعتي خيام بود. 
پسر دومم، علي، در سال 92 براي تحصيل به انگلستان رفته بود و 
قصد بازگشت به كشور را نداشت. همسرم ناراضي بود و من پسرم 
را حمايت نكردم تا بتوانم او را به مشهد برگردانم. پسرم هنوز بيست 
سال هم نداش��ت و من با اين هدف مجموعه شركت كلور را ايجاد 
كردم و برنامه ريزي توليد انواع يخچال و فريزر را انج��ام دادم. به او 
گفتم اگر برگردي مدي��ر اينجا خواهي بود. او با تش��ويق هاي من 

برگش��ت و مجموعه را در اختيارش گذاش��تم. او مي خواست در 
دانشگاه درس بخواند ولي آنقدر فشار كار زياد بود كه نتوانست در 
دانشگاه ادامه تحصيل دهد. البته دوره هاي آموزشي بسيار زيادي 
در خارج از ايران گذراند كه در كارش بس��يار اثرگذار بود. او امروز از 

اساتيد صنعت يخچال ايران است.
  با ش�ناختي كه م�ا از كارآفرينان داري�م خيلي ها حاضر 
نيستند كه س�ختي هايي كه ديدند را به فرزندان خود هم 
پيشنهاد بدهند. چه شد كه شما مي خواستيد پسران تان 

در ايران به فعاليت اقتصادي بپردازند؟
من به هيچ عنوان دوس��ت ندارم كه فرزندانم به خارج از كش��ور 
مهاجرت كنند. فكر مي كنم اگر تمكن مالي داريم بايد از اين امكان 
براي توسعه كش��ور هزينه كنيم. امروز فرزندانم هم همين گونه 
فكر مي كنند و آنها هم لذت داشتن نيروي كار را حس كرده اند و 

با من موافق اند.
  تولي�د و كارآفرين�ي چ�ه س�ختي هايي دارد؟ آي�ا اين 

سختي ها باعث شده از كار توليد دلسرد شويد؟
در مواقعي ما مي خواهيم كارهايي را كپي كنيم كه با نظام بانكي 
ما جور در نمي آيد. ما براي اين حركت ها هميشه نيازمند كمك 
از نظام بانكي كش��ور بوده ايم. هميش��ه جلوتر از سرمايه اي كه 
داش��تم از بانك ها كمك گرفته ام و در اين مسير مشكالت كم 
نيس��ت. برخالف تصور خيلي ها كه از توليد وارد خريد و فروش 
ملك و امالك يا داللي شدند و س��ود خوبي به دست آوردند من 
در توليد باقي ماندم و از اين تصميم ناراضي نيستم چون مي دانم 

اين طور براي جامعه و كشور مفيد هستم.
  چه توصيه هايي براي نيروهاي جوان داريد كه مي خواهند 

وارد كار توليدي شوند؟
براي كس��اني كه مي خواهند وارد كار توليد ش��وند توصيه مهمي 
دارم. اگر ديد و تصورش��ان مشابه ساير كارها باش��د رشد توليد را 
شاهد نخواهند بود. افرادي كه وارد صنعت مي شوند عالوه بر منافع 
مالي بايد دوست داشتن و اشتياق به ايجاد كار را هم داشته باشند 
و ببينند. اگر هدف فقط مالي باش��د در هي��چ كار توليدي كه من 
مي شناسم موفقيت وجود نخواهد داشت و آرامشي در كار نخواهد 
بود. توليد فقط زماني لذت بخش است كه در كنار آن اشتغال را هم 

داشته باشيم و به فكر نيروي كار هم باشيم.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

رييس خانه صنعت و معدن نيشابور: 

اگر هدف تان فقط منفعت است، تولید به صرفه نیست 

  داشتن نيرو و ايجاد اشتغال شوق عجيبي به 
آدم مي دهد. وقتي در ش�ركت نشسته اي و در 
پايان وقت كاري 600 و ۷00 نفر آدم مي خواهند 

بروند، تماشاي اين صحنه حس عجيبي دارد
   اگ�ر ه�دف فق�ط مالي باش�د در هي�چ كار 
تولي�دي كه م�ن مي شناس�م موفقي�ت وجود 

نخواهد داشت و آرامشي در كار نخواهد بود
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عليرضا دربان ثاني يك كارآفرين توانمند است كه سال ها 
تجربه در حوزه تجارت را در سال 13۷8 به مجموعه كاال 
كودك توس برده و ش�عار »تالش براي بهبود« را در تمام 
اين سال ها دنبال كرده و امروز باكيفيت ترين محصوالت 
را با برندهاي ثبت ش�ده اي چون »هاي بي بي لند«، »هاي 
دنت«، »آيلي�ن« و... توليد مي كند كه تاكنون ده كش�ور 
دنيا مقصد اين توليدات بوده ان�د. او در حال حاضر عضو 
هيات مديره اتاق مش�ترك ايران و تاجيكستان و كانون 
كارآفرينان خراسان رضوي است. در ادامه مصاحبه ما با 
او درباره فرصت ها و چالش هاي پيش روي توليد در سال 

جاري را مي خوانيد.

  عرصه توليد در س�ال 1400 را چطور ارزيابي مي كنيد و 
چه افق هايي پيش رو مي بينيد؟

با وجود تمام س��ختي ها، اتفاق هايي كه در اين چند ساله در 
مورد تحريم ها افتاد همه فرصت بود. براي تمام توليدكننده ها 
در تمام حوزه ها زمينه ب��راي موفقيت فراهم ب��ود. احتماال 
توليد و روش و ش��يوه كار كردن، مواد اوليه، سرمايه گذاري، 
ماشين آالت و مديريت ايراد داشته است. اما در واقع تحريم ها 
براي توليد بس��يار موثر و زمينه ها فراهم بود. جاهايي دولت 
كمك كرد چه به موقع و چه باتاخير. اينكه چگونه ش��خص 
بتواند سراغ آن برود و از دست دولتي ها بيرون بكشد مطلب 
ديگري است كه به خود س��رمايه گذار وكارآفرين ربط دارد. 
در برخي موارد حتي بايد سراغ استاندار رفت و گره واقعي را 
پيدا كرد. صرفا گله كردن هيچ مشكلي را برطرف نمي كند. 
اكثر كس��اني كه صرفا در تريبون ها ايراد مي گيرند در بخش 
خصوصي اهل كار نيستند و در دولت سنگ اندازي مي كنند تا 

كار پيش نرود و رانتي ايجاد شود.
  در مجموع فضا براي توليدبخش خصوصي هموار است؟

بله. اين تجربه چهل س��ال كار كردن من است. اگر كسي كاري، 
زحمتكش و دلسوز باشد و دنبال توليد وكار باشد و به چيز ديگري 
فكر نكند موفق خواهد بود. خيلي از دانش��جوياني كه از دانشگاه 
وارد بازار كار مي شوند مي خواهند بدون زحمت به چيزي برسند. 
اگر قرار است توليدي انجام شود بايد به رنج ناشي از توليد هم فكر 
كرد. امكان ندارد كه يك نفر زحمت بكش��د و ديگري نتيجه كار 
او را ببيند. نمي ش��ود زير باد كولر نشس��ت و از دسترنج ديگران 
اس��تفاده كرد.اينهايي كه مي گويند نمي صرف��د، نمي توانيم و 

نمي شود در واقع توليد كننده نيستند.
  در حوزه كاري شما چطور است؟

من در حوزه ماشين آالت و موارد اوليه فعالم. در اولي صد درصد 
و در دومي بيش از 80 درصد نشده اس��ت كه بخواهم براي مواد 
اوليه شش ماه كارخانه تعطيل شود. هميشه پيش بيني مي كردم 
و مش��كالت گمركي را مي ديدم. اينكه كش��تي مجبور است در 
ش��رايط تحريم دور بزند را مي ديدم. توليد كنن��ده بايد باهوش 
باشد و شرايط را رصد كند. خود ش��ما مي توانيد با فكر به كسب 
و درآمد و زندگي مشغول باشيد و اينگونه مي شود حتي تحريم ها 
را دور زد. بايد گاهي زودتر اقدام كرد، گاهي بايد پول بي شماري 
را سرمايه گذاري كرد و بس��ياري از راه هاي ديگر وجود دارد. اگر 

نيازي است تسهيالتي از بانك گرفته مي شود اين مبالغ بايد در 
درون خود مجموعه هزينه شود و به جاي ديگري نرود. اگر برخي 
از ما بدهي هاي طوالني مدت داريم ش��ك نكني��د كه اين مبالغ 
جاهاي ديگري خرج شده است. اين هاست كه مي تواند به توليد 
كشور كمك كند. تا صحبت از توليد مي شود همه مي گويند كه 
دولت حمايت نكرد. البته من نمي خواهم كار دولت را تمجيد يا 
نقد كنم. ما بخش خصوصي هس��تيم و بايد مشكالت خودمان 
را بشناس��يم و آنها را برطرف كنيم. ما نبايد ضع��ف خودمان را 
گردن دولت بندازيم. ما به تنهايي تصميم مي گيريم اما دولت در 

تصميم گيري مستقل نيست.
  توليد در شرايط فعلي مي تواند مسير خوبي داشته باشد 

و به نتيجه برسد؟
بايد فكر و برنامه ري��زي كرد و تولي��د خوب��ي را راه انداخت و به 
سوددهي رس��يد. همين كه كار به ثمر رس��يد به سوددهي هم 
مي رس��د. س��وددهي البته صرفا منافع اقتصادي تنها نيس��ت. 
برندس��ازي، توليد، صادرات، اش��تغال و پيشرفت كش��ور و رفاه 
مردم هم س��وددهي اس��ت. چرا وقتي من مي توانم توليد كنم 
توان، استعداد، نيروي انس��اني و مواد اوليه آن را دارم فقط براي 
يك منطقه كشور درست كنم؟ مگر نمي توانم براي ديگر مناطق 
كش��ور توليد كنم. وقتي اين ظرفيت هس��ت چرا از آن استفاده 
نكنيم. چرا ما نشسته ايم كه كسي زير بغل ما را بگيرد. اصال قرار 
نيست كسي زير بغل ما را بگيرد. قرار است كه اگر مانعي هست 
برداشته شود كه توليد روان شود. توليد غير از كار بازرگاني است. 
اگرشروع شد و يك سال تداوم داشت موفقيت دارد. بازرگاني اگر 
يك هفته تعطيل باشد مي شود جنس هفته گذشته را فروخت 
اما در توليد اين ام��كان وجود ندارد. وقتي توليد قطع مي ش��ود 
زيان آور مي ش��ود. اينكه ما از دولت مي خواهيم به ما كمك كند 
براي سرعت بخشي به جريان توليد است. اگر ما خواهشي از دولت 

داريم صرفا براي تسهيل كار است.
  فك�ر مي كني�د دولت توانس�ته  اس�ت در اي�ن نقش 

تسهيل گر خوب ظاهر شود؟
من فكر مي كنم بل��ه. خيلي جاه��ا كارهاي خوبي انجام ش��ده 
اس��ت. ما گمركي در خراس��ان رض��وي داريم. گ��روه گمرك 

مشهد واقعا سنگ تمام گذاشته اند. اين را من نمي گويم. بخش 
خصوصي منصف به آن اعتقاد دارند. در شرايطي كه يك روز من 
نمي توانستم حتي بارم را در اس��تان خالي كنم؛ وقتي كسي كار 
خوبي انجام مي دهد بايد قدرداني ش��ود. گروه گمرك خراسان 
رضوي و شهر مشهد خوب عمل كرده است و چيزي كه ما از آنها 
نشنيده ايم »نه« اس��ت. در گمرك به شما »نه« نمي گويند. اين 
خيلي خوب است. اتفاقا كمك مي كنند و راه هاي زيادي جلوي 

پاي شما مي گذارند.
  شما چه توقعي از دولت داريد؟

شرايط تغيير كرده و سرعت بهتري گرفته است اما ما هنوز توقع 
پيش��رفت و بهبود اوضاع را داريم كه اگر به يك س��ازمان دولتي 
مراجعه مي كنيم اين احترام را قائل ش��وند كه هر كسي از سوي 
يك ش��ركت توليدي به دولت مراجعه كرد حداكث��ر كاري كه 
مي شود را براي او انجام دهند. فعاليت ما به ساعت مرتبط است و 

اگر سرعت كار كم شود هزينه ها افزايش مي يابد.
خوش��بختانه مش��غول كار هس��تيم و به بركت امام رضا )ع( 
مش��كل جدي نداريم و اگر هم مش��كلي بوده ح��ل و فصل 
شده است. همين االن در سه شيفت مش��غول كار هستيم و 
پيش بيني شده است كه در سال 1400 بتوانيم كار را توسعه 
دهيم. جهش توليد در مجموعه ما ش��روع شده است و همين 
االن مي توانم بگويم بخشي از كار ما افزايش توليد داشته است. 
خوشبختانه كاالهاي جديدتر با سبد محصولي متنوع در راه 
است و در كنار همه اينها تنها كاري كه مثل هميشه بايد انجام 
شوديك قيمت مناسب با كيفيت باال است. در سال 1400 با 
نصب و راه اندازي ماشين آالت بخشي از كار ما توسعه مي يابد 
كه در كنار آن توس��عه فضا و بهبود كيفيت را داشته است. در 

سال 1400 بيش از صد نفر نيرو مي توانيم جذب كنيم.
  راز اين خستگي ناپذيري شما در چيست؟

وقتي كار را درس��ت و خوب انجام بدهيد و به كاري كه انجام 
مي دهيد اعتماد و ايمان داشته باشيد كار خستگي نمي آورد. 
اتفاقا اين بيكاري است كه خستگي مي آورد. البته شده است 
كه ما هم خسته ش��ده ايم اما از كار نيفتاده ايم. اگر آدم باورش 
اين باشد كه كار خير انجام دهد از كار و فعاليت توليدي خسته 
نمي ش��ود. وقتي به مردم كاالي با كيفيت مي دهيم احساس 
رضايت داريم و اين معني كار درست و سنجيده قدم برداشتن 
است. امسال چهلمين سالي است كه من فعاليت توليدي دارم 
و در تمام اين سال ها با چشم خودم تأثير كار درست را ديده ام. 
مي توانم قسم بخورم كه همين كااليي كه ما توليد مي كنيم اگر 
مشابه آن را از خارج وارد كنيم سه برابر قيمت تمام مي شود. اين 
هنر است و اينجاست كه خستگي آدم در مي شود. اگر تحمل 
بيشتري داشته باشيم خستگي ها برطرف مي شود هرچند كه 
كار توليدي خستگي ندارد. ما دنبال درآمد زياد نيستيم و دنبال 
افزايش توليد هستيم. هميشه با خودم مي گويم هر كسي كه در 
ايران است با من نس��بت دارد و من براي او توليد مي كنم. توليد و 
ايجاد شغل خستگي ام را در مي كند. يك زماني بيست و پنج كارگر 
داشتم و آرزو مي كردم كه س��ي نفر كارگر داشته باشم ولي امروز 

۷00 نيرو دارم. همه اينها به خواست خداوند متعال است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني مشترك ايران و تاجيكستان: 

دربان ثاني: توليد و اشتغال خستگي ام را از بين مي برد

تولید كننده باید مشكالتش را بي نیاز از دولت حل كند
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جواد نيش�ابوري حس�ين پور، اهل مش�هد مقدس 
رضوي و متولد شهريور 13۵۷ اس�ت. از سال 13۷6 
به طور جدي وارد صنعت ش�ده و اكنون چهارده سال 
است كه مديرعاملي شركت »حباب كف توس« را بر 
عهده دارد. اضافه بر اين، نايب رييس�ي خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان كش�ور و رياس�ت كميسيون 
جوانان خانه صمت خراس�ان رض�وي را نيز به عهده 
گرفت�ه اس�ت. رياس�ت و عضوي�ت در هيات مديره 
چهار ش�ركت توليدكننده مواد شوينده تنها بخشي 
از فعاليت هاي او به ش�مار مي آي�د. گفت وگويي با او 

داشتيم كه مي خوانيد. 

  توليد م�واد ش�وينده را چگونه آغ�از كرديد؟ چرا 
صابون؟

صابون  يكي از اصلي ترين محصوالت ش��وينده و بهداشتي 
است كه براي مصارف مختلف، مورد استفاده قرار مي گيرد. 
شس��ت و ش��وي دس��ت وصورت، نظافت بدن واستحمام، 
شس��تن لباس ها و... از جمله موارد اصل��ي كاربرد صابون ها 
هستند كه بسته به نوع صابون تعيين مي شوند. خط توليد 
ش��ركت »حباب كف توس« از ابتداي فعاليت با هدف توليد 
مواد ش��وينده به ويژه صابون )ب��ا برند ش��ك�وه( راه اندازي 

ش��د، اما از همان روز نخس��ت كه تعداد كاركنان ما از تعداد 
انگش��تان يك دست بيش��تر نبود، هدف ما، توليد محصوِل 
صادرات محور بود. به همين دليل، هم زمان به توسعه توليد 
و توسعه صادرات، توجه ويژه اي معطوف داشتيم. در ابتداي 
كار، با يك خط توليد صابون لباسش��ويي ب��ا ظرفيت توليد 
روزانه پنج تن، فعاليِت شركت آغاز شد، ولي در حال حاضر 
خطوط توليدي ما ب��ه دو خط توليد صابون لباسش��ويي با 
ظرفيت توليد روزانه 60 تن، دو خط توليد صابون آرايشي و 
حمام با ظرفيت روزانه 25 تن و يك خط توليد پودر صابون 

لباسشويي با ظرفيت روزانه 5 تن، افزايش يافته است.
بحمداهلل با ج��ذب نيروهاي متخصص وكارآمد درس��طوح 
مختلف اپراتوري، تكنيس��يني وكارشناس��ي واس��تفاده از 
مديران جوان توانستيم تاحد قابل قبولي اين دو هدف مهم را 
محقق سازيم. امروز آن پنج نفر نيرو با رشد 3000 درصدي 
به بيش از 150 نفر افزايش يافته است كه اگر مشكالت ناشي 
از تحريم هاي بين الملل��ي و خودتحريمي هاي داخلي نبود، 
قطعا امروز در دو سايِت ما بيش از 500 جوان ايراني كارآمد 

و ماهر، مشغول به فعاليت  بودند.
  چه چالش ها ومش�كالتي درمس�ير گس�ترش راه 
اين ش�ركت و به طوركلي توليد صابون هاي آرايش و 

بهداشتي در استان وجود دارد؟

يك چالش، ايجاد موانع توس��ط مراكز و سازمان هايي است 
كه فلس��فه وجودي آنها »رفع موانع توليدي« اس��ت. اينها 
كار را به جايي رس��انده اند كه هر كارآفري��ن و توليدكننده 
در هرگروه كااليي، در پاس��خ به اين س��وال خواهد گفت ما 
انتظاري از هيچ سازمان و مسوولي نداريم كه براي ما كاري 
انجام دهد. فق��ط كاري به كار ما نداش��ته و ب��راي ما مانع 

جديدي ايجاد نكنند.
  راهكار پيشنهادي شما به دولت براي مرتفع نمودن 

اين چالش ها چيست؟
اگر دولت مي خواه��د و اراده دارد به توليدكننده كمك كند، 
مي تواند در تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش با نرخ پايين 
-كه در تمامي كش��ورهاي در حال توسعه و با هدف حمايت 
از توليد داخلي آنها انجام مي گي��رد- توليدكنندگان را ياري 
كند. براي تكميل پاسخ بايد گفت كه استان خراسان رضوي 
در حال حاضر قطب توليد مواد شوينده و به ويژه صابون است 
كه اگر مس��ووالن امر در اس��تان به اين موضوع توجه كنند، 
مي توانند با ايجاد تسهيل در صدور مجوزها، ثبت سفارشات، 
جلوگيري از خام فروش��ي م��واد اوليه اين صنع��ت و تأمين 
نقدينگي و سرمايه در گردش براي توليدكنندگان اين حوزه 
كه طي ساليان متمادي، توانمندي خويش را اثبات كرده اند 

در حفظ و گسترش اين صنعت در استان سهيم باشند.

گفت وگو با كارآفرين نمونه خراسان رضوي و مدير شركت »حباب كف توس«

هدفم از ابتدا تولید صادرات محور بود



خراسان رضوي صنعت  Sep. 12.  2021 -  1400 يكشنبه 21 شهريور  ماه 21

  چه ش�دكه به فكر صادرات محصوالت تان افتاديد 
و ام�روز محصوالت ش�ما به چ�ه كش�ورهايي صادر 

مي شود؟ 
نگاه ما از ابتداي تأس��يس ش��ركت، بيش از ب��ازار داخل، به 
بازار كشورهاي همس��ايه به  ويژه افغانستان بود. براي تحقق 
اين هدف، تحقيقات وس��يعي مبتني بر ش��رايط اقليمي و 
جغرافيايي كش��ورها صورت گرفت. حاص��ل آن تحقيقات، 
برنامه ري��زي و ايج��اد تغيي��رات الزم در فرم��ول و كيفيت 
محصوالت��ي بود ك��ه ام��روزه به كش��ورهاي افغانس��تان، 
تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، ارمنستان، 
عراق، آذربايجان و... صادر مي شود. ضمنا شركت »حباب كف 
توس«، بزرگ ترين صادركننده صابون كشور است و 48% از 
مجموع صادرات صابون ايران با برندهاي ش��ك��وه، مراقب، 

پونك، كاكتوس و... متعلق به اين شركت است.
  اي�ران چه جايگاه�ي از لحاظ كيفي�ت محصوالت 

آرايشي و بهداشتي در بين كشورهاي منطقه دارد؟
با توجه به فراواني توليدكنندگان انواع ش��وينده در كشور و 
كيفيت محصوالت، ايران از قطب هاي اين صنعت در منطقه 
به شمار مي رود. اما بايد توجه داش��ت كه تركيه، حرف هاي 
زيادي براي گفت��ن در اين صنعت دارد. ب��راي ما همواره در 
شركت »حباب كف توس« انتخاب و اس��تفاده از مواد اوليه 
و فرموالس��يوني كه بتوانند از پوس��ت در برابر آسيب هاي 
احتمالي محافظت كنن��د، در اولويت بوده اس��ت و همين 
ويژگي بسيار مهم، موجب شده اس��ت كه محصوالت ما در 
جايگاهي مطلوب در نظر مش��تريان قرارگرفت��ه و به  همراه 
محصوالت ُترك، از مرغوب ترين محصوالت منطقه به  شمار 

آيد.
  چ�ه مش�كالت و موانع�ي در مس�ير ص�ادرات 

محصوالت تان وجود دارد؟
مهم ترين، جديدترين و جدي ترين مش��كل صادرات مواد 
شوينده، طي يكسال گذش��ته و آن هم به دليل تصميمات 
غيرتخصصي و دستورالعمل هاي غيركارشناسانه ايجاد شد. 
يك تصميم به ظاهر دلسوزانه بود، ولي در عمل نابودكننده 
توليد و مغاير با دس��تور س��ال مقام معظم رهبري مبني بر 
»جهش توليد« شد. قضيه از آن جا آغاز شد كه ستاد مقابله با 
كرونا بدون اخذ نظرات توليدكنندگان و بدون بررسي ميزان 
توليد و مصرف داخلي مواد ش��وينده و بهداش��تي، به بهانه 
تامين نياز داخل به مواد ش��وينده، صادرات اين محصوالت 
را ممنوع اعالم كرد. اين ممنوعيت در حالي اعالم ش��د كه 
بيش از 60 درصد ظرفيت كارخانجات توليد مواد شوينده، 
به دليل اش��باع بازار داخل، سال هاست كه معطل و متوقف 
مانده و برخي كارخانجات نيز به كلي تعطيل هس��تند. اين 
دستورالعمل ها در سه نوبت و مجموعا شش ماه، مرزها را به 

روي صادرات مواد شوينده بست.
  اين محدوديت ها چه نتايجي را به دنبال داشت؟

 ابتدا كاهش تولي��د تمامي ش��ركت هاي توليدكننده مواد 
ش��وينده را رقم زدوتعديل نيرو، س��پس توق��ف و تعطيلي 
خطوط تولي��دي ش��ركت هاي تولي��دي صادرات محور و 
بيكاري كارگران را به دنبال داش��ت. بعد از آن از دست رفتن 
بازارهاي بين المللي و واگذاري سهم بازار به رقباي خارجي 
به ويژه ترك ودر نهايت سرازيرش��دن بخش��ي از س��رمايه 
توليدكنندگان به بورس را ش��اهد بوديم كه با هدف تامين 
حقوق معوقه پرس��نل و اس��تهالك و بدهي ها اي��ن اقدام 
را انج��ام دادند بع��د از آن هم ك��ه زيان مضاعف ناش��ي از 
بازار بورس براي توليدكنن��دگان رقم خ��ورد. اين اتفاقات 
در ش��رايطي اس��ت كه صادرات باي��د ركن اصل��ي اقتصاد 

ايران باش��د، اما تجربه اين تصميم غلط و س��اير تصميمات 
خلق الساعه مشابه و غيركارشناس��ي مراكز تصميم گيري، 
موجب عدم ثبات در تعامل با كشورهاي هدف صادراتي شده 
و در كنار موارد متعدد ديگري مثل غيرممكن بودن تبادالت 
بانكي با مشتريان به دليل تحريم ها و...، صادرات را با چالش 

جدي روبرو كرده است.
  به عنوان ي�ك مجموعه فع�ال در بخش خصوصي 
در افق پي�ش رو، چقدر فضاي پيش�رفت داريد و چه 

موانعي را پيش بيني مي كنيد؟
اجازه مي خواهم پاسخ اين س��وال را به  عنوان يك كارآفرين 
بدهم، ن��ه به عن��وان ي��ك توليدكنن��ده. »موفقيت« يك 
تعري��ف دروني دارد و ي��ك تعريف بيروني. معموال بيش��تر 
اف��راد روي جنبه هاي بيرون��ي موفقيت صحب��ت و تمركز 
مي كنند )موقعيت ش��غلي، ازدواج، خريدخان��ه، ملك، باغ، 
ويال، اتومبيل، كسب س��ودهاي كالن و...(، ولي از نظر يك 
كارآفرين؛ »موفقيت درون��ي« مهم تر از »موفقيت بيروني« 

است. اينكه ما از درون، چقدر خوشحال و راضي هستيم.
همين توج��ه به موفقيت دروني اس��ت كه باعث مي ش��ود 

يك كارآفرين به محض كس��ب حداقل س��ود خالص، آن را 
به تعهدي جديد براي خويش تبديل كند. اين تعهد جديد، 
چيزي جز توسعه فعاليت با هدف توس��عه اشتغال نخواهد 
بود. به عبارت ديگر؛ نياز كارآفرين به موفقيت دروني بيشتر، 
باعث توسعه فعاليت ها براي توس��عه اشتغال خواهد شد. به 
همين علت اس��ت كه معموال كارآفرينان )به جز آنهايي كه 
انگيزه الزم را از دس��ت داده اند(، همواره پروژه هاي جديد را 
ش��روع مي كنند، پروژه هاي ايجادي يا توسعه اي. اميدوارم 
كه با اين توضيح توانس��ته باشم پاسخ ش��ما را بدهم، يعني 
پيشرفت نامحدود در فضاي كسب وكار. اما در پاسخ به اينكه 
با چه موانعي براي پيش��رفت و توس��عه روبرو هستيم، بايد 
گفت فقط يك مانع؛ »از بين رفتن انگيزه«. در كش��ورهاي 
توسعه يافته مانند چين وكره جنوبي؛ تمامي تالش  دولت ها 
در يك راستا است؛ »ايجاد انگيزه«. چرا كه »انگيزه« موجب 
»كارآفريني« مي ش��ود و »كارآفريني« ني��ز منجر به توليد 
ش��غل و درآمد براي مردم وثروت )ناش��ي از ماليات( براي 
دولت خواهد ش��د. اما معموال در ايران، اين چرخه بالعكس 

اس��ت. هم دولت و هم افراد، ابتدا به دنب��ال درآمد و ثروت 
هس��تند و اين نگاه؛ باعث از بين رفتن »انگيزه« و پيدايش 

وضع موجود گرديده است.
  چش�م اندازي كه براي مجموعه خود در آينده و به 
ويژه س�ال آتي پيش بين�ي مي كنيد، ب�ه چه صورت 

است؟
قطعا كس��ب وكارهاي موفق، آنهايي هس��تندكه براي بقا، به 
تعالي وتوسعه مي انديشند. حاِل خوب امروز نمي تواند تداوم 
اين حال در آينده را تضمين كند و ضرورت دارد براي بودن در 
كوران رقابت و حفظ اشتغال، به توسعه فرآيندها و فعاليت ها 
پرداخت. براي رس��يدن به اين هدف، ش��ركت »حباب كف 
توس« چشم اندازهاي چندسال هاي داشته و داردكه آخرين 
آنها حضور در جمع س��ه برند برتركش��ور ومنطقه درس��ال 
1403 در ح��وزه توليدكنندگان صابون اس��ت. اين حضور به 
معني داشتن محصوالتي با استانداردهاي جهاني است. البته 
توجه ويژه به ارتقاي فرايندها درحوزه منابع انساني )به عنوان 
مهم ترين سرمايه هاي شركت(، توس��عه درتنوع محصوالت، 
ارايه محصوالت جديد و... نيز در برنامه هاي شركت قرار داردكه 

تالش مي كنيم به مرور آنها را محقق كنيم.
در سال گذشته من و همكارانم، با وجود تعطيلي شش ماهه 
صادرات، با تالش فراوان توانستيم ميزان توليد را نسبت به 
سال گذشته افزايش دهيم كه همين امر موجب افزايش 26 
درصدي اشتغال در سال جهش توليد در شركت »حباب كف 
توس« گرديد. حفظ اين اش��تغال؛ نيازمند كس��ب مجدد 
بازارهايي است كه طي ش��ش ماه تعطيلي صادرات از دست 
رفت. به همين علت؛ مهم ترين برنامه س��ال 1400 شركت 
»حباب كف توس« بازپس گيري س��هم قبلي در بازارهاي 
بين المللي و ورود به بازارهاي جديد است تا در كنار توسعه 
فروش داخل، بتوانيم زمينه اشتغال بيشتري را براي جوانان 

استان فراهم آوريم.
  بزرگ ترين معضل توليد امروز چيست؟

تحريم ها موجب شده است كه توليدكنندگان براي تامين مواد 
اوليه خارجي )كه در داخل كش��ور وجود ندارد(، سراغ منابع 
غيررسمي بروند و اين جريان موجب خريد مواد اوليه با حداقل 
دو برابر قيمت مي ش��ود. افزاي��ش 100 درصدي ن��رخ ارز در 
يك سال گذشته نيز موجب دو برابر شدن قيمت مواد اوليه اي 

شده است كه به دليل تحريم ها قيمت آن دو برابر شده بود.
يكي ديگ��ر از مش��كالت بزرگ ك��ه خطر از دس��ت رفتن 
»سرمايه در گردش« را باال برده اس��ت، قفل شدن تبادالت 
مالي بين شركت هاي ايراني و تامين كنندگان مواد اوليه در 
خارج از كش��ور اس��ت. تأمين مواد اوليه براي توليدكننده، 
از نان ش��ب ضروري تر اس��ت و ت��ا وجه خريد به حس��اب 
تأمين كننده خارج��ي واريز نش��ود، مواد اولي��ه اي در كار 
نخواهد بود. ع��دم وجود تب��ادالت بانكي داخل ب��ا خارج، 
توليدكننده را وادار مي كند كه از راه هاي مختلف، تحريم ها 
را دور زده و وج��ه را ب��ه حس��اب تأمين كنن��ده واريز كند. 
اس��تفاده از روش هاي مختلف براي انتقال وجه، خطر را باال 

برده و ممكن است اصل پول به مخاطره بيفتد.
توليدكنن��دگان و كارآفرين��ان – كه س��رمايه هاي خود را 
در اين كش��ور به زمين پيچ و مهره كرده ان��د تا براي جوانان 
اين مرز و بوم اش��تغال  ايجاد شود- تمامي سختي ها و موانع 
فوق را در تامين مواد اوليه، پشت سر مي گذارند و از دولت و 
حاكميت در مواجهه با تحريم ها، توقعي ندارند. تنها انتظار ما 
اين اس��ت كه تحريم هاي داخلي را برطرف كنند و از صدور 

دستورالعمل جديد و غيرمنطقي اجتناب كنند.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

ب�ه  دارد  اراده  و  اگ�ر دول�ت مي خواه�د    
توليدكنن�ده كم�ك كن�د، مي توان�د در تأمين 
نقدينگي و س�رمايه در گردش با نرخ پايين -كه 
در تمامي كش�ورهاي در حال توس�عه و با هدف 
حماي�ت از توليد داخل�ي آنها انج�ام مي گيرد- 

توليدكنندگان را ياري كند
  قفل شدن تبادالت مالي بين ش�ركت هاي ايراني 
و تامين كنندگان مواد اوليه در خارج از كش�ور است. 
تأمين م�واد اوليه ب�راي توليدكنن�ده، از نان ش�ب 
ضروري تر است و تا وجه خريد به حساب تأمين كننده 
خارجي واريز نشود، مواد اوليه اي در كار نخواهد بود. 
عدم وجود تبادالت بانكي داخل با خارج، توليدكننده 
را وادار مي كند كه از طرق مختلف، تحريم ها را دور زده 
و وجه را به حساب تأمين كننده واريز كند. استفاده از 
روش هاي مختلف براي انتقال وجه، خطر را باال برده و 

ممكن است اصل پول به مخاطره بيفتد
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آن گونه كه وزير ميراث فرهنگي و گردش�گري اواس�ط 
سال 1399 گفته اس�ت در دوران ش�يوع ويروس كرونا 
صنعت گردشگري 22000 ميليارد تومان خسارت ديده 
اس�ت و تنها 600 ميلي�ارد تومان در قالب تس�هيالت از 
اين صنعت حمايت شده است. همين آمار نشان دهنده 
اوضاع وخيم بخش خصوصي فعال در اين حوزه اس�ت. 
گفت وگوي�ي با حيدر س�اكن برجي، مدير هتل س�اكن 
كه طرح توس�عه مجموعه اش در س�ال 139۷ با حضور 
رييس جمهور به صورت ويدئوكنفرانس�ي افتتاح شد، 

داشتيم تا از ميزان خسارت اين صنعت بگويد. 

    فكر مي كنيد چرا گردشگري مهم است؟
گردشگري در تمام دنيا حائز اهميت بوده و به عنوان منبع ارزآوري 
از آن ياد مي شود كه در تراز اقتصادي بس��ياري از كشورها اثرات 
مثبتي را برجاي مي گذارد.گردش��گري دراش��تغال وزمينه هاي 
فرهنگي نيزمي تواند بس��يار موثر واقع ش��ود. گردشگري زمينه 
اشتغال بسيار بااليي در بخش هاي توليد كاالهاي ملزوم، صنايع 
غذايي، حمل و نقل ريلي، هوايي، زميني و نيز در درون ش��هري 
وس��وغات دارد و ارزآوري و اش��تغال خوب��ي را مي تواند به همراه 
داشته باشد. به دليل عدم كارشناسي صحيح درحوزه گردشگري، 
ضررهاي زيادي به فعالين اين بخش وارد شد. ويروس كرونا يكي از 

متضررترين اتفاقات سال گذشته به اين بخش بود.
بخش خصوصي گردش��گري با يك همگرايي فكري بسيار حائز 
اهميت اس��ت و در كش��ورهاي ديگر به سه قس��م مهمان پذير، 
مسافرخانه و هتل آپارتمان تفكيك مي شود كه زيرنظر يك مدير 
واحد بخش خصوصي بوده كه مطالبات خ��ود را از بخش دولتي 

طلب مي كند و در راستاي سياست هاي بلندمدت انجام مي دهند.
  چرا سرمايه گذاري در گردشگري به مشكل مي خورد؟

كمبود يك مدي��ر ورهبري واح��د در بخش گردش��گري بخش 
خصوصي در كشور ما به شدت احساس مي ش��ود. دولت در موارد 
خاصي با ورود به بخش گردشگري و ارايه خدماتي همچون خانه 
مس��افر و اعطاي مجوزهاي آني ب��راي آپارتمان ه��اي معمولي 
ضرر و خس��ارات بزرگ و غيرقاب��ل جبراني به بدنه گردش��گري 
مي زند. اثرات اين عمل بخش دولتي زماني هويدا وظاهر مي شود 
كه يك مجموعه گردش��گري و هتلين��گ ك��ه از جذابيت هاي 

گردش��گري برخوردار اس��ت نمي تواند بايك خوابگاه كوچك و 
خانه مسافروغيرقابل مقايس��ه رقابت كند چون اين مجموعه ها 
از لحاظ كالس هتلينگ بسيار پايين است و ماليات هاي كمتري 
نيز پرداخت مي كنند. مجموعه اين موارد باعث شده كه خدمات 
را ارزان ت��ر ارايه كنند و اين ض��رر تنها به امس��ال و كرونا محدود 
نمي شود و تقريبا هميش��گي و پايدار است. بنابراين، نيازمند يك 
سياست گذاري دقيق از سمت دولت هستيم. از سوي ديگر، با توجه 
به داليل گفته شده سرمايه گذاري در بخش خصوصي گردشگري 
شهر مشهد توجيه اقتصادي ندارد و بسيارند هتلداراني كه به فكر 
انتقال س��رمايه خود از اين بخش هس��تند. هتلداري و مجموعه 
گردشگري مربوط به اس��كان را در مش��هد مي توان به دو دسته 
»هسته نزديك حرم« كه در بس��ياري از موارد اصول هتلداري در 
آن رعايت نمي شود و هميشه منافع زيادي شامل حالشان مي شود 

و يك »هس��ته بيروني از محدوده حرم« كه به دليل عدم تعريف 
درستي از هتلداري، هميشه متضرر هستند، تقسيم كرد.

  رويكرد دولت را نسبت به گردش�گري چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟

در ديگركشورها درش��رايط س��خت دولت حمايت خود را از اين 
بخش افزايش مي دهد اما اين امر دركشور ما به وقوع نمي پيوندد 
و تنها وعده و وعيد به بخش خصوصي گردشگري داده مي شود. 
به عنوان مثال مي توان از بيم��ه از كارافتادگي و وام هاي مختص 
هتلداران و معوق كردن قبوض اين بخش كه بيش��تر به صورت 

حرف و وعده باق��ي ماند وهيچ وقت عملياتي واجرايي نش��د، ياد 
كرد . ناهماهنگي و عدم رعايت مصوباتي كه در سطح كالن اتفاق 
مي افتد در س��طح مديران اجرايي خرد، ضررهاي زيادي را به اين 
حوزه وارد كرده است و سياست گذاري ها به جاي ارايه تسهيالت 
به بخش گردشگري فشار را بر ما بيشتركرد. اين اتفاق در بلندمدت 
موجب كاهش سرمايه گذاري و كاهش رغبت در سرمايه گذاري 

مي شود و اثرات منفي آن در سال هاي بعد ظهور پيدا خواهد كرد.
  آيا ورود س�رمايه گذار جديد يا جذب سرمايه در حوزه 
گردش�گري و به ويژه براي واحدهاي اقامتي مش�هد در 

شرايط فعلي، قابل تصور و امري ممكن است؟
در اضالع مختلف حرم مطه��ر رضوي براي پر ك��ردن خالهاي 
به وج��ود آمده، تعدادي هتل  س��اخته ش��د اما با توج��ه به عدم 
زيرس��اخت هاي ديگر، جذابيت اين بخش كمتر ش��ده است. در 
ش��رايط كنوني با توجه به اطالعات من بس��ياري از هتل ها قصد 
فروش مجموعه خود را دارند و به هيچ وجه سرمايه گذاري جديدي 
در بخش اس��كان صورت نمي گيرد. اگرچه ام��روز در بخش هاي 
تفريحي، مش��هد نياز دارد عالوه بر وجود ب��ارگاه مطهر رضوي، 
جذابيت هاي تفريحي بيشتري را در نظر بگيرد ولي سرمايه گذاري 
در اين بخش به دليل رفتارهايي كه با سرمايه گذاران صورت گرفته 
اس��ت، به ندرت بوده و عملكرد پاييني دارد. بنابراين، در شرايط 
كنوني بيشتر بحث واگذاري و فروش مطرح بوده و انگيزه اي براي 

سرمايه گذاري در اين بخش در شرايط كنوني وجود ندارد.
  به نظر مي رسد از ماندگاري مسافر در صنعت گردشگري 

مشهد غفلت شده است؟
اين بحث مه��م در بخ��ش گردش��گري وج��ود دارد و بايد 
درباره ماهيت ماندگاري مس��افر يا برنامه پيشنهادي براي او 
در مشهد كار ش��ود. در اطراف مش��هد نقاط جذاب و ديدني 
بس��ياري وجود دارد كه بايد مورد اس��تفاده قرار بگيرند. اگر 
زيرساخت هاي درست ومداوم ازسوي بخش دولتي در مشهد 
فراهم بش��ودو همزمان دخالت  دولت و سياست گذاري هاي 
موضعي و سليقه اي روي ندهد مي توان به ماندگاري مهمان 
و مسافر اميدوار بود و حجم ورود بيشتري از مسافرومهمان به 
مشهد را مشاهده كرد. شكي نيست حمايت هاي بلندمدت 

از نظر اسكان و مشوق ها مي تواند در اين حوزه راهگشا باشد.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

حمایت هاي دولتي یا وعده و وعیدهاي گاه و بیگاه؟
بررسي معضالت پيرامون صنعت گردشگري از زبان يك هتلدار در مشهد

خصوص�ي  بخ�ش  در  س�رمايه گذاري   
گردشگري شهر مشهد توجيه اقتصادي ندارد 
و بس�يار هتل داراني كه به فكر انتقال س�رمايه 

خود از اين بخش هستند
  بيم�ه از كارافتادگ�ي و وام ه�اي مخت�ص 
هتلداران و مع�وق كردن قب�وض اين بخش كه 
بيش�تر به ص�ورت حرف و وع�ده باق�ي ماند و 

عملياتي و اجرايي نشد
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هت�ل  مدي�ر  و  موس�س  عابدي�ن زاده«  »ناص�ر 
چهار س�تاره ديپلمات اس�ت. نزديك ترين هتل به 
راه آهن مش�هد كه يك�ي از باكيفيت ترين خدمات 
و امكانات را براي مس�افرين فراهم مي كند. تجربه 
برگزاري نشس�ت »1400 با كارآفرين�ان« با حضور 
جمعي از نخبگان اقتصادي كش�ور كه در آينده نيز 
ادامه خواهد داش�ت، نويدبخش عزم مديريت اين 
مجموعه براي ارايه خدمات طراز اول در سطح ملي 
است. داستان ش�كل گيري اين مجموعه را در ادامه 

مي خوانيد.

  ابتدا بفرماييد هتل ديپلمات چگونه تأسيس شد؟ 
ايده از كجا آمد و چگونه به نتيجه رسيد؟

پدرم در ته��ران و هتل هاي مش��هد درحوزه م��واد غذايي 
فعاليت داش��ت. ابتدا در منطقه راه آهن مشهد مغازه كبابي 
افتتاح كرديم. با اينكه مغازه رو به رو راه آهن بود ولي فروش 
خوبي نداش��تيم و بعد از دو سال مغازه را بس��تيم اما بعد از 
مدتي مغازه كبابي تبديل به آشپزخانه و غذاي بيرون بر شد. 
به علت كم بودن امكان��ات براي برگ��زاري مجالس ظروف 
را كرايه مي كرديم و با وجود كس��ادي بازار م��ا ادامه داديم 
و خسته نشديم تا اينكه من براي س��ربازي به تهران رفتم و 
در وزارت دفاع به مدت هش��ت ماه مشغول به خدمت شدم. 
همانجا به من پيشنهاد ش��د كه كارمند رسمي آنجا بشوم. 
من اين پيش��نهاد را قبول كردم به ش��رط اينك��ه من را به 
مش��هد انتقال بدهند. در تهران ازدواج كردم و سه سالي در 
رفت و آمد از تهران به مشهد بوديم. در يكي از سفرها من به 
رستوران قطار پيشنهاد دادم كه غذاي قطارها را از رستوران 

ما تهيه كند. با پيگيري هاي فراوان خوش��بختانه اين توافق 
انجام ش��د. س��رانجام با خريد خانه و چند مغ��ازه در همان 
محدوده توانس��تيم يك زمين 1200 متري داشته باشيم. 
ما دنبال گسترش فضاي رس��توران بوديم كه شهرداري به 
ما گفت ۷00 ميليون دريافت مي كنيم تا مجوز س��اخت دو 
طبقه رستوران و آشپزخانه را به شما بدهيم. با توجه به متراژ 
زياد زمين ما ش��هرداري گفت ش��ما مي توانيد درخواست 
س��اختمان مرتفع يا هتل بدهيد. در همين قالب ما ش��روع 
به كار كرديم و 11 طبقه هتل س��اختيم در كنار اين كار ما 

همچنان با قطارها، مجالس و ش��ركت ها همكاري داشتيم. 
اينگونه بود كه هتل ديپلمات متولد شد. 

  فكر مي كنيد بخش خصوصي در مقابل آسيب هاي 
وارده به حوزه گردش�گري تا چه ان�دازه توان مقابله 

دارد؟
در اقتصاد ما بخ��ش خصوصي ب��ه تنهايي قادر ب��ه انجام 
كاري نيس��ت به خصوص در حوزه گردشگري كه حوزه اي 
بس��يار بزرگ و پيچيده اس��ت. بنابراين، بايد با كمك همه 

عوامل اين موضوع پيگيري ش��ود. بيشترين ضربه به حوزه 
گردشگري زماني وارد ش��د كه حمله به سفارت عربستان 
اتفاق افتاد. به علت اينكه بيش��ترين مسافران ما قبل از اين 

اتفاق اعراب بودند.
  وضع فعلي را چطور مي بينيد؟آي�ا دولت مي تواند 

كمكي بكند؟
در دوران كرونا ك��ه عمال ميزان مس��افرت ها عمال به صفر 
نزديك ش��د و در مش��هد با توجه به وجود 53% از هتل ها 
بيش��تر از هر جاي ديگر ضرر مي كرديم. دولت بايد فكري 
و مهم تر از آن برنامه اي در اين زمينه داش��ته باش��د. دولت 
اگر نمي خواهد يا نمي تواند كمك هاي مستقيم انجام دهد، 
مي تواند قس��مت مهمي از ح��وزه فعاليت هاي خ��ود را به 

بخش خصوصي بسپارد و از اين بخش خدمات بگيرد. 
  به نظر شما با شرايط فعلي ورود سرمايه گذار جديد 
يا جذب سرمايه به ويژه در واحدهاي اقامتي مشهد 

قابل تصور هست؟ 
در حوزه گردش��گري و اقامت در مشهد نمي شود به نتيجه 

دلخواه رسيد چون اين شهر به نوعي اشباع شده است.
  هي�چ اقدام�ي نمي توان�د كمك كننده ب�ه حوزه 

گردشگري مشهد باشد؟
پ��روژه اي مث��ل پدي��ده در نزديكي مش��هد ي��ك قطب 
گردش��گري بود كه اگراجازه مي دادندآقاي پهلوان آن را به 
اتمام برساند مي ش��د به اتفاق هاي خوبي در آينده اميدوار 
بود. اين پروژه بزرگ باعث جذب توريست و عرب ها مي شد 
شاهد حضور مسافران خارجي بيشتر باشيم اما متأسفانه با 

موفقيت روبرو نبود.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

 موسس هتل ديپلمات مشهد: 

 حمله به سفارت عربستان بزرگ ترین آسیب را
 به گردشگري مشهد واردكرد

    پروژه اي مثل پديده در نزديكي مشهد يك 
قطب گردش�گري بود كه اگر اج�ازه مي دادند 
آقاي پهلوان آن را به اتمام برس�اند مي ش�د به 

اتفاق هاي خوبي در آينده اميدوار بود
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رش�ته  تحصيل ك�رده  توكل�ي زاده  محمدرض�ا 
كارشناسي شيمي از دانش�گاه كانزاس امريكاست. 
در اين مصاحبه ب�ا او به عن�وان كارآفرين نمونه در 
بخش هاي مختل�ف صنع�ت و گردش�گري درباره 
»ارتباط بخش خصوصي با رس�انه« صحبت كرديم. 
او در ح�ال حاضر عضوي�ت در هيات رييس�ه اتاق 
بازرگان�ي خراس�ان رض�وي، عضوي�ت در جامعه 
حرفه اي هتلداران خراس�ان رض�وي و مديرعامل 

شركت سيمان زاوه را برعهده دارد.

  در س�ال هاي فعالي�ت اقتصاديت�ان در بخ�ش 
خصوصي آي�ا احس�اس ني�از كرديد كه رس�انه ها  
ضعيف عمل كردن�د يا بايد با قدرت بيش�تري وارد 

مي شدند؟
وقتي تمام درها به روي انسان بسته مي شود و قدرت مقابله 
با نيروهاي مخالف خود را ندارد آن زماني اس��ت كه با خود 
مي گويد كاش دسترس��ي به اف��كار عمومي مي داش��تم و 
عده بيشتري صداي من را مي ش��نيدند. امروز رسانه ها در 
اين چرخه، آخرين س��كو براي رس��يدن به فرصت شنيده 
شدن صداي افراد هستند چون كس��ي پيدا نمي شود كه با 
خود بگويد من با يك رس��انه مصاحبه كنم تا مردم صدايم 

را بش��نوند. خير اين طور نيس��ت. اين اتفاق تنها زماني رخ 
مي دهد كه افراد تحت فشار قرار گرفته باشند.

  فكر مي كنيد رس�انه در اي�ن رابطه باي�د چگونه 
عمل كند؟

مطبوع��ات باي��د در رفتار خ��ود ب��ه درس��ت گفتاري و 
درس��ت كرداري متعه��د باش��ند ولي ب��ا تكيه ب��ر قانون 
حرف حق و حرف دل مردم را عن��وان كنند. امروز بخش 

خصوصي در كن��ار بخش دولت��ي نيازمن��د توجه هرچه 
بيش��تر رسانه هاس��ت تا ص��داي آنها نيز ش��نيده ش��ود. 
رس��انه ها نبايد خود را محدود به اين كنند كه تنها صداي 

قش��ر خاصي در بخش دولتي يا خصوصي باشند بلكه بايد 
صداي همه اقشار جامعه باش��ند و در هر زماني به صداي 

نياز جامعه گوش فرادهند.
  ش�ما در بخش ه�اي مختلفي مثل گردش�گري و 
صنع�ت فعاليت داري�د، چطور مي ش�ود يك جوان 
مس�يري كه ش�ما رفته ايد را با قدرت طي كند و در 

جايگاه امروز شما بايستد؟
هميش��ه عالقه ب��ه يادگي��ري در درونم وجود داش��ته و 
كارهاي بس��ياري را تجربه ك��رده ام و در كن��ار تحصيلم 
باز هم به يادگيري فنون و حرفه ه��اي مختلف پرداختم. 
پس از پايان دوران خدمتم پدرم از من خواس��ت به حوزه 
گردشگري بپردازم كه من هم به اين رشته پرداختم و در 

جريان آن از كسب وكار بسيار آموختم.
امروز احس��اس مي كنم هر تصميمي ك��ه گرفته ام عالمانه 
بوده و خدا را ش��اكرم كه تاكنون تصميم نس��نجيده اي در 
حوزه كاري ام نگرفتم. جوان��ان امروز بايد براي زندگي خود 
هدف تعيين كنند. اين ه��دف از جنبه هاي مالي و س��اير 
جنبه ها بايد سنجيده شود. البته معتقدم كارآفريني نبايد 
به عنوان يك هدف در نظر گرفته ش��ود چراكه كارآفريني 

و اشتغال در واقع نتيجه هر تصميم اقتصادي درست است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

گفت وگو با عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني خراسان رضوي

كارآفریني هدف نیست، یك نتیجه است

   جوان امروز بايد ب�راي زندگي خود هدف تعيين 
كند. هدف از جنبه ه�اي مالي و س�اير جنبه ها 
بايد س�نجيده ش�ود. البته معتقدم كارآفريني 
نبايد به عن�وان يك هدف در نظر گرفته ش�ود 
چراكه كارآفريني و اش�تغال در واقع نتيجه هر 

تصميم اقتصادي درست است
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محمد محمدي، كارشناس ارش�د مهندسي معدن 
اس�ت. او پس از اخذ مدرك كارشناسي  از دانشگاه 
بيرجند و كارشناسي ارشد از دانشگاه شهيد باهنر 
كرم�ان وارد فعاليت ه�اي اقتصادي ش�ده اس�ت. 
در طي ح�دود پانزده س�ال فعالي�ت در زمينه هاي 
مختلف معادن در مجموعه هاي مختلف مش�اوره و 
ش�ركت هاي توليدي معدني، در نيمه شرقي كشور 
و در اس�تان هاي كرمان، يزد، خراسان هاي شمالي، 
رضوي و جنوبي، س�منان و اصفهان فعاليت داشته 
اس�ت كه از جمله آنها مي توان ب�ه مجموعه معادن 
كروميت اس�فندقه كرم�ان، س�رب و روي زريگان 
ي�زد، مع�ادن ط�الي زرمهر، مع�ادن س�نگ آهن 
س�نگان خواف و معادن زغال سنگ س�منان اشاره 
كرد. اي�ن عضو نظ�ام مهندس�ي معدن خراس�ان 
رضوي از مس�يري كه طي كرده اس�ت و مهم ترين 
اولويت ه�اي ح�وزه مع�دن در گفت وگو ب�ا اعتماد 
خراس�ان رضوي صحبت كرده اس�ت ك�ه در ادامه 

مي خوانيد.

  ابتدا كمي درباره پيشينه و سپس فعاليت هاي اقتصادي 
امروز خود توضيح دهيد.

در ح��ال حاضر به عن��وان ريي��س هيات مديره ش��ركت فني و 
مهندسي »توسعه شايان معادن ش��رق« و همچنين مديرعامل 
شركت »س��نگاه« مش��غول به كار هس��تم. در مجموعه فني و 
مهندسي »توسعه ش��ايان«، در غالب يك شركت مهندسي و با 
كادري متخصص و مجرب، خدمات فني و مهندسي به معدنكاران 
عزيز ارايه مي شود و در شركت »سنگاه«، با استخراج و دانه بندي 
س��نگ آهك، محصوالتي در 8 دانه بندي مختل��ف توليد و ارايه 
مي شود كه به لطف خداوند و تالش و كوشش همكاران عزيز اين 
مجموعه در س��ال 99 به عنوان بهره بردار نمونه معادن روباز سال 

استان انتخاب شده است.
  ميزان اهميت معادن در رش�د صنايع و اقتصاد كشور را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ذخاير معدني از ظرفيت هاي كش��ور هس��تند كه با تنوع باال در 
تمامي عرصه جغرافيايي كشور گسترده شده اند، به طوري كه ايران 
در حال حاضر با داش��تن بيش از 68 نوع ماده معدني از نظر تنوع 
ذخاير در بين 10 كشور اول جهان قرار دارد. از نظر ذخاير شناسايي 

شده )براساس آمار وزارت صمت( با حدود 5۷ ميليارد تن، كه 3۷ 
ميليارد تن آن قطعي و بقيه احتمالي است، جزو 15 كشور اول دنيا 
در موادمعدني هس��تيم. در نتيجه ذخاير معدني و معادن يكي از 
موضوعات محوري كشور اس��ت كه در صورت استفاده صحيح از 
اين ظرفيت مي توان در جه��ت افزايش درآمدهاي ملي و كاهش 

وابستگي به نفت بهره الزم را برد.
با توجه به تالش كش��ور در جهت استقالل و كاهش وابستگي به 
واردات و بيگان��گان، در زمينه هاي��ي كه در آنها از مزيت نس��بي 
برخوردار هس��تيم، معادن به عنوان تامين كنن��دگان مواد اوليه 

صنايع، نقش موثري در اين خودكفايي خواهند داشت.
مقام معظم رهب��ري )مدظله العال��ي( در بيانات خ��ود در جمع 
مس��ووالن دولت يازدهم، بازار نفت را يك بازار غيرمطمئن كه با 
يك اش��اره قدرت ها و در پي آن اقدامات عناصر خبيث منطقه، از 
100 دالر به 40 دالر مي رسد. ايش��ان بخش معدن را از بهترين 
جايگزين ها براي كاهش وابس��تگي به درآمده��اي نفتي عنوان 

كردند.
  اثرات پررنگ ش�دن حوزه معدن چه ابعادي در اقتصاد 

كشور دارد؟

يك فعال حوزه معدن در خراسان رضوي مطرح كرد 

 چالش تامين مالي و فقدان سازوكارها براي تامين سرمايه در گردش و تامين مالي سرمايه گذاري
 از مشكالت صنايع معدني است

گرفتاري صنایع معدني در توفان تحریم ها
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بخش معدن مي تواند در ايجاد فرصت هاي شغلي و كاهش بيكاري 
در كشور نقش اساسي داشته باشد. بخش معدن و صنايع معدني 
نه تنها از طريق ايجاد اشتغال مستقيم باعث افزايش درآمد خواهد 
شد، بلكه به طور غيرمستقيم از طريق ايجاد روابط قبل و بعد توليد 
مواد معدني با ساير بخش هاي اقتصادي كشور همانند حمل و نقل، 
صنعت توليد تاسيسات و تعميرات آنها، مسكن، صنايع غذايي، 
خدمات جانبي تعميرگاه��ي و ماش��ين آالتي و... مي تواند نقش 

مثبتي در افزايش اشتغال و درآمد داشته باشد.
از عوامل ديگر ك��ه مي تواند رش��د اقتصادي را رق��م بزند نقش 
درآمدي معادن در تامين بودجه كش��ور اس��ت. كه هم از طريق 
دريافت حق االرض در ثبت و اكتش��اف معادن و هم از طريق اخذ 
حقوق دولتي )مالكانه( در زمان بهره برداري رخ مي دهد. از طرف 
ديگر همانند تمامي كش��ورهاي صنعتي ديگر نيز با اخذ ماليات 
برصادرات موادمعدن��ي و همچنين اخذ ماليات از ش��ركت هاي 
معدني فعال در اين بخش، كس��ب درآمد منابع دولتي را افزايش 

دهد.
با توجه به گستردگي معادن در سطح كشور در صورت مديريت 
صحيح، كمك شاياني به شكوفايي اقتصادي در مناطق مختلف 
مي ش��ود و اولي��ن نتايج آن تقس��يم صحي��ح ث��روت و درآمد، 
تمركززداي��ي از واحدهاي صنعت��ي خواهد ب��ود. در حال حاضر 
بسياري از معادن در مناطق محروم قرار دارند كه در جهت عدالت 
توزيع منابع و درآمدها، لزوم رشد متوازن و برابر بخش هاي مختلف 
كشور و توسعه آنها، ايجاد اشتغال در نواحي محروم و كمتر توسعه 
يافته و در نتيجه جلوگيري از مهاجرت اهالي اين مناطق به سمت 
شهرهاي بزرگ، ايجاد زيرس��اخت هاي اجتماعي در اين مناطق 
)همانند توسعه شبكه  راه ها، گسترش ش��بكه توزيع نيرو، ايجاد 
شغل هاي خدماتي و...(، استعداد بالقوه و موقعيت ويژه  اي را براي 
بخش معدن ايجاد كرده است. منافع ناش��ي از اين زيرساخت ها 
نه تنها به وسيله بخش معدن مورد استفاده قرار مي گيرند، بلكه 
به ساير بخش هاي اقتصادي نيز سرريز مي شوند. به عنوان مثال 
معدن سنگ آهن گل گهر، 65 درصد از هزينه هاي احداث راه آهن 
كرمان- سيرجان را بر عهده گرفته است و سازمان »ايميدرو« در 
مش��اركت با وزارت راه 50 درصد هزينه هاي توسعه مسير تربت 
حيدريه تا معادن سنگان خواف را متقبل شده است كه بخشي از 

اين مسير در حال اجرا است.
براس��اس مطالعات خارجي مناطق معدني در مقايس��ه با ساير 
مناطق مشابه، مصرف سرانه بيش��تر و فقر كم تري دارند. اما اين 
اثرات مثبت با افزايش فاصله اداري و جغرافيايي از مركز استخراج 
معدن به ش��دت كاهش مي يابد. در يك مطالعه در كش��ور سوئد 
نتايج نش��ان داده، درآمد ني��روي كار نه تنه��ا در بخش معدن و 
ساختمان بلكه در ساير بخش هاي اقتصاد محلي و منطقه اي نيز 
افزايش پيدا كرده است. همچنين، ميزان افزايش درآمد نيروي كار 

در شهرهايي با معادن بزرگ، بيشتر از ساير شهرها برآورد شد.
همچنين در يك مطالعه ديگر، تاثير افزايش توليد مس بر اقتصاد 
منطقه اي در زامبيا مورد بررس��ي قرار گرفته و نتايج نش��ان داده 
افزايش توليد م��س در آن منطقه، اس��تانداردهاي زندگي را در 
مناطق اطراف معدن حتي براي خانوارهايي كه به طور مستقيم 
در بخش معدن شاغل نبودند، بهبود بخشيده است. اثرات مثبت 
بر وضعيت واحدهاي مس��كوني، خريد كاالهاي مصرفي بادوام 
و سالمت كودكان از جمله آثار مثبت معادن مس در اين مناطق 
بوده است. همچنين، افزايش توليد مس سرريز مثبتي به مناطق 
روس��تايي، مناطق مجاور و نيز مناطقي كه در مسير حمل و نقل 

مس قرار دارند، داشته است.
  آيا در ايران هم پژوهش هايي در اين زمينه صورت گرفته 

است؟
بله. نتايج ي��ك تحقيق در ايران نيز مويد نتايج مش��ابه اس��ت و 

افزايش سرمايه گذاري و بهره وري بخش معدن و صنايع معدني 
تاثير مثبتي ب��ر درآمد خانوارهاي ش��هري و روس��تايي دارد. به 
عنوان مثال در اس��تان خراسان رضوي با گس��ترش بهره برداري 
از معادن س��نگ آهن منطقه س��نگان خواف و تبديل شدن اين 
بخش به عسلويه معدني شرق كش��ور، اين افزايش درآمد و تاثير 
آن بر بخش هاي مختلف اقتص��ادي ديگر را ب��ه خوبي مي توان 
مشاهده نمود؛ هر چند متاسفانه به علت عدم اجرايي دقيق قوانين 
در بحث توزيع درآمدها، اين گس��ترش با استانداردها و ايده آل ها 
فاصله وجود دارد.بررسي آمار بخش معدن طي سال هاي اخير، به 
رغم تحريم هاي ناعادالنه و شديد اقتصادي و ركود در بخش هاي 
مختلف اقتصادي ديگر، اين بخش عملكرد نسبتا مناسبي داشته 
است. براساس آمار بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخش معدن، 
در س��ال 1398 به رغم ركود س��ال 9۷، برابر با مثبت 9/ 1 درصد 
بوده و در شش  ماه سال 99 نسبت به زمان مشابه سال قبل رشدي 
برابر با مثبت 5/ 3 درصد داشته است. گزارش عملكرد 9 ماه سال 
1399 نسبت به زمان مشابه س��ال قبل نشان مي دهد كه در اين 
مدت، مقدار وزني توليد فوالد خام ح��دود 8 درصد، محصوالت 
فوالدي10 درصد، كاتد مس 11 درصد، ش��مش آلومينيوم51 

درصد و سيمان15 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر گزارش 
وزارت صمت نيز حاكي از روند رو به رش��د صدور پروانه اكتشاف، 
گواهي كشف و پروانه بهره برداري طي9  ماه سال جاري نسبت به 

سال گذشته است.
  بزرگ ترين موانع و چالش هايي كه در حوزه معادن با آن 

مواجه هستيد، چيست؟
با وجود مزيت ها و قابليت هاي بخش مع��ادن و صنايع معدني در 
اقتصاد ايران، اين بخش همزمان ب��ا موانع و تنگناهاي متعددي 
نيز روبرو اس��ت. در اغلب مناطق و حوزه هاي معدن خيز كشور به 
ويژه مناطق مركزي و شرقي كشور، ضعف ها و نواقص بسياري در 
زيرساخت هاي حمل ونقل ريلي و جاده اي و زيرساخت هاي انرژي 
و آب وجود دارد. به عنوان مثال در منطقه سنگان خواف با وجود 
توليد ثروت زياد و اس��تقرار واحدهاي معدني و صنعتي زياد طي 
ساليان اخير، متاسفانه هنوز راه هاي ارتباطي منطقه آنچنان كه 
بايد نيستند و مشكالت زيادي براي س��رمايه گذاران و اهالي اين 

مناطق ايجاد نموده اند.
يكي ديگر از موانع و چالش هاي اين بخش در كشور، معدن كاري 
كوچك مقياس و ساختار نامناسب سازماني آنها است كه ناشي 

از سياست هاي نادرست گذشته اس��ت. براساس آمارها در حدود 
۷0 درصد معادن كشور، واحدهايي با كمتر از 10 نفر پرسنل بوده 
و واحدهاي كوچك محس��وب مي ش��وند و فقط درصد كوچكي 
از واحدهاي معدني كش��ور واحدهاي بزرگ با بي��ش از 100 نفر 
پرسنل هستند. معدن كاري در مقياس كوچك، موجب شده است 
اغلب معدن داران كش��ور توان تجهيز معادن خود با ماشين آالت 
پيشرفته را نداشته باشند و اين مساله موجب افزايش هزينه توليد 
وكاهش توان رقابت پذيري اين واحدها و ايجاد ش��كاف فناوري و 

تجهيزاتي و فرسودگي ماشين آالت در اين بخش شده است.
بخش معادن و صنايع معدني با چالش تامين مالي و فقدان س��از 
وكارها و ابزارهاي مالي مناس��ب براي تامين س��رمايه در گردش 
و تامين مالي س��رمايه گذاري در مقياس هاي ب��زرگ مواجه اند. 
متاسفانه با وجود تعريف و تبيين قانون در جهت قبول مجوزهاي 
معدني به عنوان تضمين دريافت تسهيالت، سيستم بانكي كشور 
اين مجوزها را فاقد اعتبار الزم دانس��ته و حاضر به اجراي قوانين 
مربوطه و قبول آنها جهت ضمانت نيستند و در نتيجه معدن كاران 
كه بعضا تمامي دارايي ه��اي خود را براي راه ان��دازي معادن خود 
صرف نموده ان��د در توفان هاي اقتصادي و تورمي كش��ور جهت 
تامين هزينه هاي ماشين آالت و تجهيزات، بدون پشتوانه و حمايت 
الزمه تنها مي مانند. با توجه به تحريم ه��اي فلج كننده مالي كه 
كشور با آنها روبروس��ت بحث مشاركتي و س��رمايه گذاري هاي 

خارجي نيز تقريبا مسكوت مانده است.
تش��ديد تحريم هاي خارجي و موانع بانكي، صادرات محصول و 
توسعه زيرساخت هاي معدني كشور را با مشكل روبرو نموده است. 
با توجه به عدم توليد ماشين آالت الزم در كشور، معادن وصنايع 
معدني از نظر تامين مالي، واردات و انتق��ال فناوري، تاحدزيادي 
نيازمند ارتباطات وتعامالت اقتصادي خارجي هستند. اگرچه فعال 
افزايش نرخ ارز منجر به افزايش صادرات محصوالت معدني و رونق 
توليدشده است ولي در بلندمدت، تحريم هاي خارجي مانع از ايجاد 

ظرفيت هاي جديد و توسعه زيرساخت هاي معدني مي شود.
همانطور كه اش��اره ش��د اگرچه طي ماه هاي اخير ب��ر اثر وجود 
ظرفيت هاي خالي در بخش صنايع فلزي و همچنين در اثر افزايش 
نرخ ارز، جذابيت صادرات افزايش يافته، ولي با توجه به استهالك 
شديد ظرفيت هاي توليد در بخش معادن كشور، در صورت ادامه 
روند فعلي، رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود و احتماال در 

دراز مدت انتظار اُفت عملكرد اين بخش در آينده را شاهد باشيم.
همانطور كه گفتم عملكرد مثبت و روبه رشد بخش معدن و توليد 
محصوالت معدني و فلزات اساسي را شاهد هستيم ولي به اذعان 
مديران خانه معدن، بررس��ي هاي بانك مركزي نش��ان مي دهد 
مقدار موجودي س��رمايه ثابت خالص در بخش معادن كشور، از 
سال 1390 تاكنون هيچ افزايشي نداشته است و ارزش دارايي هاي 
سرمايه اي معادن كشور طي سال هاي1390 تا 1398 به ميزان24 
درصد كاهش داش��ته است. در واقع ميزان س��رمايه گذاري هاي 
جديد در بخش معدن كش��ور طي يك دهه گذشته براي جبران 
استهالك دارايي هاي س��رمايه اي كافي نبوده و از اين رو از ميزان 

خالص دارايي هاي فيزيكي طي اين دوره كاسته شده است.
بي ثباتي سياس��ت هاي كالن اقتصادي و عدم اطمينان از وضع 
اقتصادي نيز از عوامل مهم چالشي در اين بخش است كه انگيزه 
س��رمايه گذاران را نس��بت به س��رمايه گذاري در بخش معادن 
كاهش داده اس��ت. بي ثبات��ي سياس��ت هاي ارزي، رابطه مالي 
متزلزل وناپايدار دولت بامعادن، عدم ثبات وتغييرات زياد درتعيين 
بهره مالكانه و دخالت ه��اي قيمت گذاري دول��ت داليل ناامني 

سرمايه گذاري در حوزه معادن و صنايع معدني هستند.
همچنين صدور بخشنامه هاي خلق الساعه و بدون مطالعات كامل 
و پشتوانه علمي و تحقيقاتي صحيح و عدم اطالع از روندهاي كار 
نيز در كاهش س��رمايه گذاري در اين بخش تاثير بسزايي داشته 

   در استان خراسان رضوي با گسترش بهره برداري 
از معادن س�نگ آهن منطقه سنگان خواف و تبديل 
ش�دن اين بخش به عس�لويه معدني ش�رق كشور، 
اين افزايش درآمد و تاثي�ر آن بر بخش هاي مختلف 
اقتصادي ديگر را به خوبي مي توان مشاهده نمود؛ هر 
چند متاسفانه به علت عدم اجرايي دقيق قوانين در 
بحث توزيع درآمدها، اين گسترش با استانداردها و 

ايده آل فاصله وجود دارد
  مع�دن كاري درمقي�اس كوچك، موجب ش�ده 
اس�ت اغلب معدن داران كش�ور توان تجهيز معادن 
خود با ماشين آالت پيش�رفته را نداشته باشند. اين 
مس�اله موجب افزايش هزينه تولي�د و كاهش توان 
رقابت پذيري اين واحدها و ايجاد ش�كاف فناوري و 
تجهيزاتي و فرس�ودگي ماش�ين آالت در اين بخش 

شده است
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است. ضمن آنكه مالحظات توسعه پايدار و تعارضات و تناقضات 
حل نشده معادن با محيط  زيست و منابع طبيعي نيز به عنوان يك 

مانع بر سر راه توسعه بخش معادن محسوب مي شوند.
متاسفانه در بيش��تر برنامه هاي راديويي و تلويزيوني يك جانبه 
به قضيه معادن وصنايع معدني نگاه مي ش��ود و به طور اجمالي و 
عاميانه معادن را تنها مخرب محيط زيست و منابع طبيعي اعالم 
كرده اند و ب��دون در نظر گرفتن عواق��ب تعطيلي يك مجموعه 
معدني بر طبل تجاوزگري معادن ب��ر عرصه هاي منابع طبيعي 
مي كوبند. استخراج معادن قطعا تخريب هايي در بر دارد و شكل 
اوليه زمين در آن منطق��ه را تغيير خواهد داد ول��ي راه حل هاي 
جبران آنها در قوانين كشور ديده شده است. در تمامي بخش هاي 
فعاليت معادن از ثبت تا بهره برداري، بابت تخريب هاي انجام شده 
از دارندگان مجوزهاي معدني هزينه هاي تخريب و بازسازي اخذ 
مي ش��ود و در حقوق دولتي اخذ ش��ده از معادن 12 درصد بابت 
بازسازي منابع طبيعي در نظر گرفته شده كه متاسفانه در محل 
مربوطه هزينه نمي ش��ود و تمامي اينها در حالي است كه اغلب 
معدن كاران خود پيش قدم شده و سعي در حفظ محيط زيست 
دارند و مبالغ زيادي در طرح هاي محيط زيس��تي هزينه كرده و 

اقدامات قابل مالحظه اي در اين راستا انجام مي دهند.
  از نظر آماري فعاليت هاي معدني چه روندي در سال هاي 

گذشته داشته اند؟ 
براس��اس جداول آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت و پايگاه 
اطالع رساني دولت، در سال گذشته شمار پروانه ها و گواهينامه هاي 
اكتش��افي و همچنين پروانه هاي بهره برداري از رش��د برخوردار 
بوده است. بررس��ي آمارهاي منتشر ش��ده وزارت صمت تا پايان 
بهمن ماه س��ال 99 حاكي از ص��دور 88۷ فقره پروانه اكتش��اف 
است كه با احتس��اب صدور 882 پروانه در مدت مشابه سال 98، 
افزايش0.6 درصدي در اين حوزه داش��ته است. همچنين هزينه 
عمليات اكتش��اف در اين مدت به يك ه��زار و 302 ميليارد ريال 
رسيد كه رش��د 28.2 درصدي در مقايسه با مدت مشابه پارسال 
نش��ان مي دهد كه البته اين ميزان افزايش بايد با در نظر گرفتن 
تورم اقتصادي بررس��ي ش��ود تا به صورت صحيح بتوان مقايسه 
كرد. همچنين تا پايان بهم��ن ماه 99 تع��داد 4۷0 فقره گواهي 
كشف معدني صادر ش��ده كه حاكي از رش��د 2.4 درصدي دارد. 
برپايه اين گزارش صدور 566 فقره پروانه بهره برداري معدني در 
11 ماهه سال 99 حاصل شده است، آماري كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد ۷.6 درصدي است. اشتغال 
پروانه هاي بهره برداري معدني در اين م��دت، تعداد 4 هزار و 563 
نفر و در 11 ماهه سال قبل از آن، 4 هزار و 416 نفر بوده است كه در 

اين بخش نيز رشد 3.3 درصدي را داشته است.
  چشم انداز معادن در سال 1400 را چگونه مي بينيد؟

اكتش��افات معدني از اقدام هاي اساس��ي و زيربنايي براي توسعه 
بخش معدن به ش��مار مي رود كه در سال هاي گذشته، تقريبا به 
فراموشي سپرده شده بود و فعاليت كم رمقي در اين بخش انجام 
مي شد، اما در ساليان اخير حركت هاي نسبتا خوبي در اين زمينه 
شكل گرفته اس��ت. براس��اس اعالم معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، پشتيباني از بخش توليد را وظيفه همه 
اركان حاكميت دانس��ته و بر اين اس��اس، توسعه سرمايه گذاري 
اولويت وزارت صمت در سال 1400 اعالم كرده است. اميدواريم 
در سال جديد و با توجه به دس��تورات وزير محترم صمت، جناب 
آقاي رزم حسيني، در جهت تعيين تكليف محدوده هاي غيرفعال 
و بلوكه شده، اين محدوده ها براي فعاليت افراد و شركت هاي فعال 

معدني آزاد شوند.
همچنين بخش اعظمي از مساحت كشور در ساليان اخير در غالب 
پهنه هاي معدني بلوكه شده بودند و به مجموعه ها و شركت هاي 
بزرگ سپرده شدند كه متاسفانه بيشتر اين پهنه ها از برنامه هاي 

اكتشافي در نظر گرفته شده براي آنها عقب هستند. اگر اكتشافات 
اين پهنه ها مطابق برنامه به نتيجه برس��د و بقيه آنها آزاد ش��وند 
شركت هاي كوچك تر و محلي نيز مي توانند بر روي محدوده هايي 
كه شرايط استخراج و فعاليت محلي داشته و در شركت هاي بزرگ 
فاقد توجيه الزم جهت سرمايه گذاري است، فعاليت كنند. در اين 

شرايط بالطبع فعاليت هاي معدني رونق بيشتري خواهند يافت.
همچنين در سال گذشته ثبت برخي محدوده هاي معدني گروه 
يك ممنوع شده بود كه به تازگي و با راي ديوان عدالت اداري اين 
محدوديت برطرف شده و شاهد فعاليت بيشتر در عرصه معادن 
خواهيم بود. براس��اس اعالم مس��ووالن س��ازمان زمين شناسي 
ميانگين اكتشافات كشور در بخش معدن كمتر از 50 متر است 
در حالي كه اندازه مطلوب اكتش��افات 150 متر است تا بتوان به 
يك ماده معدني دست پيدا كرد. بنابراين، الزم است با برنامه ريزي 
مناس��ب و اصالح قوانين و در نظر گرفتن مشوق هاي الزم زمينه 
حضور س��رمايه گذاران داخلي و خارجي را بيشتر فراهم كنيم تا 
بتوان آنگونه كه شايس��ته اين بخش است شاهد رونق فعاليت ها 

باشيم.
  بحث »خام فروشي« در معدن چقدر اهميت دارد؟

همانطور كه گفته ش��د ايران با حدود 68 نوع م��اده معدني و 5۷ 
ميليارد تن ذخاير بالقوه در ميان15 ق��درت معدني جهان جاي 
گرفته، كه از اين تعداد فق��ط حدود 20 ماده معدني اكتش��اف، 
مش��خص و در مرحل��ه ف��رآوري قرار گرفت��ه اس��ت. در نتيجه 
فرآورده هاي معدني كشور بخش بسيار كوچكي از توليد ناخالص 
داخلي را تشكيل مي دهد كه نشان مي دهد اين ظرفيت كم نظير 

اقتصادي براي توسعه كشور به طور كامل به كار گرفته نشده است.
در كش��ور ما ظرفيت مواد معدن��ي وجود دارد ام��ا فراهم نبودن 
مواردي مثل آب صنعتي، انرژي مورد نياز براي بخش توليد، فقدان 
شبكه گسترده حمل ونقل و امثال آن جز موانع رشد بخش معدن 
هستند و خام فروشي را به يك راهكار ش��ايع تبديل كرده است. 
همچنين عدم تبادالت تجاري مس��تمر با س��اير كشورها و عدم 
تخصيص اعتبار مورد نياز اين بخش در كنار تحريم ها از سوي ديگر 
باعث گسترش خام فروشي مواد معدني شده است چون فرآوري 
محصول نياز به س��رمايه، تجهيزات و تكنولوژي دارد كه با وجود 
تحريم ها امكان ورود تجهيزات به راحتي ميسر نبوده و همين امر 
موجب شده تا فعاالن اين بخش ناچار شوند بخشي از محصول را 

به صورت خام صادر كنند.
تا چند س��ال پيش در زمان بهره برداري از مع��ادن، موادي وجود 
داشت كه باطله به حساب مي آمد، اما امروز با كمك تكنولوژي هاي 
جديد و نياز بيشتر به مواد معدني، در بس��ياري از معادن، همين 
مواد باطله فرآوري مي شود و در صنايع مربوطه مورد استفاده قرار 
مي گيرد كه از اين نوع مي توان به افتتاح بزرگ ترين واحد فرآوري 

و توليد كنس��انتره كروميت توس��ط بخش خصوصي استان در 
اسفندماه 99 اشاره كرد.

بعد از اكتشافات كه به مثابه ريشه درخت معادن هستند، فرآوري 
مواد معدني به عنوان مهم ترين دغدغه اين بخش مد نظر اس��ت. 
براي رفع اين دغدغه نياز به تدوين نقشه راه بهره برداري از ذخاير 
معدني در قالب ي��ك زنجيره كامل و يكپارچه و پيوس��ته توليد 
هستيم. نگاه جامع باعث خواهد شدتا زمينه توسعه بخش معدن تا 

صنايع پايين دست و مصرف كنندگان فراهم شود.
  استان ما نسبت به ساير استان ها چه وضعيتي دارد؟

در اس��تان خراس��ان رضوي در بخش هاي مختلف به اين مساله 
توجه ش��ده و با تمركز واحدهاي مربوطه بر اي��ن مناطق در واقع 
شهرستان ها و ش��هرك هاي صنعتي و تخصصي اين مواد شكل 
گرفته است كه قدم بزرگي در راستاي جلوگيري از خام فروشي 
سنگ استخراجي از معادن است. در منطقه معدني سنگان خواف 
اين زنجيره از استخراج معدن تا توليد كنسانتره و گندله در حال 
اجرا اس��ت و اميد اس��ت به زودي و با تكميل پروژه انتقال آب از 
جنوب كشور به اين منطقه اولين كارخانه ذوب نيز در اين منطقه 
يا مناطق نزديك نيز احداث و به بهره برداري برسد كه چرخه توليد 
كامل شود. در منطقه بردسكن نيز با احداث كارخانه هاي فرآوري 
مس در مجتمع هاي مختلف، اين ماده معدني از استخراج تا توليد 
كنسانتره و كاتد مس اجرا مي ش��ود كه نقش بسزايي در كاهش 
هزينه ها و توليد ارزش افزوده بيشتر داشته است. در منطقه سبزوار 
نيز با اح��داث كارخانه توليد فروكروم از س��نگ معدني اين ماده 
معدني و احداث كارخانه هاي فرآوري و پرعيارسازي قدم بزرگي در 

خروج سنگ خام استخراجي به خارج برداشته شده است.
وجود كارخانه ه��اي مختلف برش س��نگ در اس��تان در توليد 
س��نگ هاي مورد نياز در نماي س��اختمان از قدي��م نقش دارند 
اما اين كارخانه ها جوابگوي نيازهاي روز بازار نيس��تند و با تغيير 
سليقه مصرف كنندگان و نياز به توليد محصوالت جديد، نيازمند 
سرمايه گذاري هاي جديد در اين بخش و ورود ماشين آالت الزم 
براي افزايش بهره وري و توليدسنگ اسلب هستيم كه اميد است 
اين موضوع م��ورد توجه قرار گيرد تا از صادرات س��نگ هاي خام 
به كش��ورهايي همچون ايتاليا و چين و بازگش��ت آنها به صورت 

محصول به كشور جلوگيري شود.
  انتظار داريد رس�انه ها چه نقش�ي در رابط�ه با تقويت 

فعاليت هاي معدني ايفا كنند؟
تغييرات و نواسانات نرخ ارز، عدم ثبات سياست هاي اعالم شده، 
صدور بخشنامه هاي خلق الساعه، معرفي معدن كاران با عناويني 
همانند تخريب گران محيط زيست و...، هزينه هاي توليد بخش 
معدن را افزاي��ش داده و صنعتي كه بازگش��ت س��رمايه در آن 
درازمدت بوده و نيازمند ثبات وحمايت است را تحت تاثيرفراوان 
قرارداده اس��ت، به طوري ك��ه س��رمايه گذاران حاضر به حضور 
در اين بخش نيس��تند و در نتيجه يكي از مهم ترين بخش هاي 
اقتصادي و خودكفايي كشور تحت تاثير و بي مهري قرار گرفته 
اس��ت، بنابراين، الزم اس��ت تا با حمايت و تعيين مش��وق هاي 
مالياتي و بيمه اي و تدوين قوانين الزم به ثبات اين بخش كمك 
شود تا سرمايه گذاري بيش��تر در اين زمينه را شاهد باشيم. در 
اين جهت نيازمند معرفي صحيح رس��انه ها و بدون پيش داوري 
اين بخش به تمامي اقشار هستيم تا توليدكنندگان اين بخش، 
دلگرمي داش��ته و به فعاليت هاي توليدي خود ادامه دهند و از 
طرف ديگ��ر با آموزش اص��ول معدن كاري و تغيير ش��يوه هاي 
سنتي به مدرن، كمترين تخريب محيط زيست و منابع طبيعي 
را ش��اهد باش��يم. در پايان از حماي��ت روزنامه وزي��ن »اعتماد 
خراس��ان رضوي« و توجه مسووالن اين رس��انه عزيز به بخش 

معدن تشكر و قدرداني مي كنم.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

   مق�دار موج�ودي س�رمايه ثاب�ت خالص در 
بخش معادن كشور، از س�ال 1390 تاكنون هيچ 
افزايش�ي نداش�ته اس�ت و ارزش دارايي ه�اي 
س�رمايه اي معادن كشور طي س�ال هاي1390 تا 
1398 به ميزان24 درصد كاهش داشته است. در 
واقع ميزان س�رمايه گذاري هاي جديد در بخش 
معدن كشور طي يك دهه گذش�ته براي جبران 
استهالك دارايي هاي سرمايه اي كافي نبوده و از 
اين رو از ميزان خال�ص دارايي هاي فيزيكي طي 

اين دوره كاسته شده است
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در آخري�ن روزه�اي س�ال 1399، زمزمه هاي�ي درب�اره 
بازتعريف جايگاه معدن در نقش�ه حكمراني اقتصادي و 
اميدواري وزارت صمت به جايگزيني معدن با نفت عنوان 
ش�د. تحقق اين امر با رش�د 10 برابري صادرات معدني و 
رس�يدن به مرز ۷0 ميليارد دالررقم مي خ�ورد اما بخش 
معدن با مش�كالتي دس�ت وپنجه نرم مي كند كه گويي 
قرار نيست تمام شود. علي اوحدي كارشناس مهندسي 
اس�تخراج معدن با ح�دود 2۵ س�ال س�ابقه كار اجرايي 
در عملي�ات معدن�ي و همچنين اح�داث تونل ه�اي راه 
وانتقال آب اس�ت. او در حال حاضر به عنوان مدير معادن 
و مسوول فني در مجموعه شركت هاي »مهرآبين فوالد« 
و »گنجينه كاني مس پارت ش�رق« در منطقه بردس�كن 
مشغول به فعاليت اس�ت واعتقاد دارد انجام دادن كار به 
صورت غيرتخصصي باعث فعال شدن واس�طه ها، افراد 
فاقد تجربه مرتبط و بي تجربه در كار معدن شده است كه 
به ذخاير معدني و همچنين اعتبار ساير شاغلين متخصص 
اين بخش آسيب وارد كرده است. با او گفت وگويي درباره 
مهم ترين اولويت هاي معادن اس�تان داشتيم كه در ادامه 

مي خوانيد. 

   نق�ش معادن در رش�د صناي�ع و اقتصاد كش�ور را 
چگونه ترسيم   مي كنيد؟

بخش معدن به عنوان تأمين كنن��ده اصلي مواد اوليه صنايع 
كليدي كش��ور مانند فوالد، صنايع مس، كاشي، سراميك، 
فس��فات، صنعت س��نگ، صنايع آلومينيوم و... اس��ت. در 
حال حاضر ش��اهد ش��كل گيري مناطق معدن��ي و صنايع 
تبديلي معدني مانند منطقه س��نگ آهن س��نگان، منطقه 
مس بردس��كن به عنوان قطب هاي معدني ش��رق كشور در 
استان خراس��ان رضوي هس��تيم. تعداد پروانه بهره برداري 
معدني معتب��ر در خراس��ان رض��وي 914 فقره ب��ا ذخيره 

2.۷۷ ميلياردتن و اس��تخراج اس��مي 39.6 ميلي��ون تن با 
س��رمايه گذاري 109 هزار و ۷2 ميليارد ريال و اش��تغالزايي 
براي 10 هزار و 336 نفر اس��ت. اضافه بر اينها بايد اشاره كرد 
كه 46 نوع م��اده معدني در خراس��ان رضوي وجود دارد كه 
عمده مواد ش��ناخته شده در كشور را ش��امل مي شود. مواد 
فلزي شامل سنگ آهن، منگنز، طال، كروميت و مس و مواد 
غيرفلزي شامل خاك صنعتي، سيليس، كائولن، زغال سنگ، 
مصالح ساختماني و سنگ هاي تزييني عمده معادن استان 

خراسان رضوي را تشكيل مي دهند.
بخش مع��دن در ايجاد اش��تغال پايدار داراي اهميت بس��يار 
بااليي اس��ت. بر اس��اس آمار موج��ود، هر اش��تغال در بخش 
معدن و صنايع معدني، مستلزم س��رمايه گذاري به ميزان پنج 
ميليارد ريال است. اشتغال در بخش معدن، فصلي نيست و يك 
پروسه پنج تا پانزده س��اله را شامل مي شود كه به همين دليل 
س��يماي اقتصادي منطقه وقوع معدن و احداث واحد صنايع 
تبديلي را به شكل اساس��ي، چه اقتصادي و چه افزايش سطح 
مهارت تحت تأثير قرارداده و زمينه توسعه پايدار ملي را فراهم 
مي كند. در بيش��تر كشورهاي جهان، س��هم بخش معدن در 
توليد ناخالص ملي 5 تا ۷ درصد اس��ت در حالي كه متاسفانه 
با وجود ذخاير بس��يار غني معدني مانند مس، سنگ آهن و... 
س��هم بخش معدن در توليد ناخالص ملي ما كمتر از 1 درصد 
است كه حكايت از عقب ماندن كشور در عرصه سرمايه گذاري 
دراين بخش دارد. براي جبران اين وضع، اتخاذ سياس��ت هاي 
حمايتي در راستاي جذب سرمايه در اين بخش توسط بخش 
حمايتي، چ��ه در بحث حقوق دولتي و چ��ه در بحث ماليات و 
همچنين ايجاد تف��اوت در پرداخت بيمه س��هم كارفرما )در 
راستاي افزايش اشتغال( و نيز حمايت در خريد و وارد نمودن 
ماشين آالت معدني وصنايع معدني ضروري است. در سال هاي 
اخير ش��اهد تصويب برخي دس��تورالعمل ها در همين راستا 

بوديم كه مستلزم بسط آن در بخش وسيع تري از معادن است.

  با توجه به ظرفيت هاي�ي كه ايجاد كردي�د بزرگ ترين 
موان�ع و چالش هايي ك�ه در حوزه مع�ادن ب�ا آن مواجه 

هستيم، چيست؟
بزرگ ترين مان��ع در حال حاضر مس��اله ع��دم ارجاع تخصصي 
خدمات مهندسي توسط س��ازمان نظام مهندسي معدن شامل 
تهيه طرح ها و گزارش ها، به ويژه خدمات مسووالن فني اكتشاف 
و استخراج اس��ت. ارجاع خدمات، بدون توجه به سوابق اجرايي و 
تجربه اعضاي نظام مهندس��ي به دارن��دگان پروانه هاي معدني 
صورت مي گيرد. در برخي موارد شاهد هستيم خدمات به افرادي 
ارجاع شده كه فاقد تجربه الزم هستند و همين مساله در برخي 
موارد، منجر به واسطه گري و صوري ش��دن خدمات شده است. 
لزوم تخصص��ي كردن ارايه خدم��ات با توجه ب��ه اهميت ذخاير 
معدني به عنوان ذخاير تجديدناپذي��ر و اهميت صيانت از ذخاير 
داراي جايگاه انكار ناپذيري است كه تاكنون كمتر به آن پرداخته 
ش��ده اس��ت. مطابق ماده 3 – 4 بخش پنجم نظام نامه سازمان 
نظام مهندسي، س��ازمان استان اعضا را برحس��ب رسته، زمينه، 
تخصص وتجربه گروه بندي مي كند. متقاضي استفاده از خدمات 
مهندسي، با مراجعه به سازمان استان، كارشناس واجد شرايط )در 
صورت امكان 5 نفر( به متقاضي معرفي مي كند. متاسفانه درباره 
گروه بندي بر اساس تخصص و تجربه تاكنون حركتي در استان 
شاهد نبوده ايم كه منجر به دخالت افراد فاقد تجربه در برخي موارد 

شده است و اين وضع تضييع حقوق دارنده پروانه را رقم زده است.
تداوم روش هاي استخراج سنتي هم از ديگر موانع موجود است. 
هنوز در بخش گسترده اي از معادن ش��اهد روش هاي استخراج 
و مديريت س��نتي در اداره امور مجموعه هاي معدني هس��تيم 
و متاس��فانه در محاس��بات قيمت تمام ش��ده هزينه سرمايه اي 
ماشين آالت و تأسيس��ات موجود مورد توجه قرار نگرفته و تنها 
در پايان سال ضرر و زيان مجموعه مورد بررسي قرار مي گيرد. به 
كارگيري كادر متخصص و مجرب كارشناسي در راستاي افزايش 
بهره وري و يك مديريت اصولي قطع��ا در راهبري فني اقتصادي 

يك فعال حوزه معدن با »اعتماد« در ميان گذاشت

رسانه ملي، معدن را تخریب مي كند
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اصولي موثر خواهد بود.
  چه راهكارهايي براي جبران اين معضالت سراغ داريد؟

در ح��ال حاضر در بخش مع��دن چند روزنام��ه تخصصي داريم 
ك��ه تمام��ًا داراي مخاطب هاي متخصص هس��تند ول��ي لزوم 
فرهنگ سازي عمومي در راس��تاي معرفي بخش معدن توسط 
رس��انه ملي و روزنامه هاي پرتي��راژ به عنوان ي��ك راهكار وجود 
دارد. متاس��فانه در معرفي بخش معدن به عنوان يك��ي از اركان 
توليدي اقتصاد و تامين كننده مواد اولي��ه صنايع، رويه تخريبي 
در رس��انه ملي و برخي روزنامه هاي پرتيراژ ديده مي شود. قطعا 
هر فرآيندي كه توسط انسان صورت مي گيرد، داراي آثار مثبت 
و همچنين منفي اس��ت كه در ارزيابي امكان س��نجي بايد مورد 
توجه قرار گيرد. متاسفانه ش��اهد آن هستيم در رسانه ملي فقط 
به جنبه هاي منفي عمليات معدنكاري پرداخته مي شود و تبعات 
مثبت معدن و صنايع معدن��ي خصوصا در مناط��ق دور افتاده و 
محروم به هيچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. اين مهم در 
برخي موارد به تحريك س��اكنين بومي منطقه انجاميده و منجر 
به مشكالت اجتماعي ش��ده اس��ت. البته در برخي موارد شاهد 
تخريب هاي گسترده منابع طبيعي و حتي ذخاير معدني توسط 
برخي معدنكاران هستيم كه مستلزم اعمال كنترل هرچه بيشتر 
بر عمليات معدني توسط مهندس��ين ناظر و مسوول فني است. 
قابل ذكر است بخشي از اين تخريب ها ناش��ي از عدم وجود يك 
طرح اجرايي و فني است كه گاه منجر به عمليات هاي غير علمي 
در اكتشاف و استخراج مي شودكه قطعا با پر رنگ شدن حضور افراد 

متخصص و باتجربه مي توان از اينگونه موارد كاست.
  ماش�ين آالت معدني در اين جريان چه وضع�ي دارند و 

كارايي و عدم كارايي آنها چه نقشي مي تواند داشته باشد؟
يكي از مشكالتي كه مي توان به آن اشاره كرد بحث ماشين آالت 
فرس��وده موجود در بخش معدن و ع��دم صدور مج��وز واردات 
ماشين آالت دست دوم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سال 1399 اس��ت كه از محل ارز حاصل از صادرات موضوع ماده 
109 و 110 آيين نامه اجرايي قانون معادن بايد رقم مي خورد ولي 

عمال مسكوت مانده است.
متاس��فانه بيش��تر ماش��ين آالت موجود در بخش معدن بسيار 
فرسوده هس��تند. هزينه تعمير و نگهداري بسيار باال و همچنين 
مشكالت مربوط به قطعات يدكي غيراصل وكمياب و همچنين 
افزايش شديد قيمت ماشين آالت به دليل افزايش قيمت ارز براي 
بخش��ي از معادن كه صرفا فروش داخلي دارن��د و ميزان افزايش 
قيمت فروش محصول توليد معدن با افزايش قيمت ارز متناسب 
نيست، منجر به مش��كالت اقتصادي براي بخش��ي از واحدهاي 
معدني شده وگاه تعطيلي واحد را در پي داشته است. در خصوص 
برخي مواد از جمله مواد اوليه ساختمان سازي مانند صنايع كاشي، 
سراميك، سنگ تزييني و... عمال افزايش قيمت هاي توليد منجر 
به افرايش الزامي قيمت فروش شده است كه به نوبه خود منجر به 

افزايش قيمت تمام شده ساخت مسكن مي شود.
مساله روند طوالني اس��تعالم از ادارات و ارگان ها در زمان صدور 
پروانه هاي معدني و نگرش منفي برخ��ي ادارات به بخش معدن 
را هم بايد به مشكالت افزود. الزم است با تفكيك بين واحد هاي 
معدني بر اس��اس اهميت منطقه اي و حتي مل��ي، در برخورد با 
معادن و صنايع معدني، سياس��ت هاي تشويقي ايجاد واحد هاي 
معدني در ايجاد صناي��ع تبديلي با ايجاد ارزش اف��زوده باال مورد 
توجه قرار گيرند. متاس��فانه به دليل عدم شناخت كافي برخي از 
سازمان ها از پروسه اكتشاف، استخراج و فرآوري، روند رسيدگي به 
گزارش هاي امكان سنجي و صدور پروانه هاي هاي معدني با كندي 
بسيار همراه شده است. مس��اله تربيت كادر كارگري ماهر چه در 
عمليات اجرايي و چه در اپراتوري ماشين آالت و تجهيزات را هم 

بايد مد نظر قرار داد.

  چه اقداماتي مي تواند س�رمايه گذاري در حوزه معدن را 
افزايش دهد؟

ل��زوم اجراي��ي ك��ردن سياس��ت هاي حمايت��ي در تش��ويق 
سرمايه گذاري درصنايع معدني  از ديگر موارد مهم است. متاسفانه 
با وجود نرخ س��ود بس��يار باالي بانكي وهمچنين ريسك بخش 
معدن، س��رمايه گذاري در بخش معدن مس��تلزم نرخ بازگشت 
داخلي سرمايه حداقل 2۷ تا 32 % است كه نرخ بسيار بااليي است 
و عمدتا ناشي از هزينه هاي بس��يار باالي توليد است. لزوم توجه 
به سوابق مجموعه هاي معدني متقاضي ش��ركت در مزايده هاي 
سازمان هم نقش��ي تعيين كننده دارد. در حال حاضر در مزايده 
معادن، الزام داشتن صالحيت فني و مالي به عنوان پيش شرط و 
ركن اصلي شركت در مزايده هاي محدوده معدني مورد توجه قرار 
گرفته است. لحاظ كردن س��وابق مرتبط نيز بايد مورد توجه قرار 
گيرد. در اين شرايط عمال از واسطه گري برخي افراد و شركت ها كه 
تنها به عنوان واسطه عمل مي كنند كاسته شده و زمينه ساز حضور 
مجموعه هايي كه داراي زير س��اخت علمي و تجربي و واحدهاي 

فرآوري الزم هستند در فعال سازي چنين محدوده هايي هستيم.
مس��اله ايجاد زيرس��اخت هاي الزم براي مناطق معدني موضوع 
ماده 113 ايين نامه اجرايي قانون مع��ادن در خصوص در اولويت 
قرار گرفتن ايجاد و توسعه زيرساخت هاي عمومي معادن و صنايع 
معدني به خصوص حمل و نقل ريلي، جاده اي و تامين انرژي است 
كه عمال مسكوت مانده و تمامي بار مالي آن متوجه بهره برداران 
معادن و واحد هاي صنعتي معدني شده است. حتي در تخصيص 
ميزان انرژي برق نيز كمبودهاي بس��ياري وجود دارد كه عمال به 
عنوان يكي از مشكالت اساسي در ايجاد و توسعه واحد هاي صنايع 

معدني مطرح مي شود.
  ميزان رش�د صدور پروانه هاي اكتش�افي در سال اخير 

چطور بوده است؟
به اعتقاد من صرف توجه به تع��داد پروانه هاي اكتش��اف صادره 
دليل بر توسعه فعاليت اكتشافي نيس��ت. هرگز اكتشاف در يك 
مجموعه معدني بزرگ با دس��تيابي به ذخاير بزرگ، نبايد با يك 
پروانه اكتشاف معدني در يك كفه قرار گيرد. عمليات اكتشاف بايد 
براساس ذخايرحاصل از عمليات اكتشاف مورد توجه قرار بگيرد. 
در راستاي اكتشاف ذخاير معدني، طي چند سال اخير، عمليات 
اكتش��اف در مقياس منطقه اي در قالب پهنه هاي اكتشافي مورد 
توجه قرار گرفت. عمال در طي اين پروس��ه با وجود كاهش پروانه 
اكتش��اف در اين پهنه براي يك بازه زماني، محدوده اي مس��تعد 
عمليات وس��يع براي اكتش��اف ذخاير متوس��ط تا بزرگ فراهم 
مي شود. البته اين پهنه ها مي بايس��ت در مدت زمان مقرر بررسي 
و تعيين تكليف شود و با آزادس��ازي پهنه، اميد است در خصوص 
س��اير بخش هايي كه در برگيرنده انديس هاي محدود و كوچك 
هستند، مجدد در قالب پروانه هاي اكتشاف مورد اكتشاف مجموعه 
كوچك تر قرار گيرد. البته كم كاري ها توس��ط برخي شركت هاي 
تعاوني معدني با تعداد قابل توجه س��هام دار متخصص در شركت 
در مزايده پهنه هاي معدني صورت گرفته كه مي توانس��ت ضمن 
بهره گيري از تخصص و تجربه اعضا خود در ايجاد اش��تغال اعضا 
سازمان نظام مهندسي در اين پروس��ه موثر قرار گيرد. متاسفانه 
آمار دقيقي از ميزان حجم عمليات اكتشاف، از جمله متراژ حفاري 
مغزه گيري در دست نيس��ت كه مس��تلزم ايجاد فايل هاي ثبت 
اطالعاتي در سامانه هاي نظام مهندسي به عنوان متولي ساماندهي 
خدمات مهندسي در اين بخش اس��ت. در اعالن نتايج هم بايد بر 

روي ميزان ذخاير اكتشاف شده، قطعي و احتمالي صحبت كرد.
  چشم انداز معادن در سال جديد را چگونه مي بينيد؟

عمال با وجود تحريم هاي موجود و مش��كالت حاكم بر ب��ازار ارز، 
صحبت از ش��رايط آينده كمي مشكل اس��ت. افزايش هاي بازار 
بورس در س��ال 1398 و نيمه اول سال 1399 بخش گسترده اي 

از نقدينگي را از بخش تولي��د خارج كرد. همچني��ن نرخ باالي 
سود بانكي، جاذبه سرمايه گذاري در بخش معدن را كاهش داده؛ 
همچنين برخي سياس��ت هاي ابالغي و برخي م��وارد اصالحي 
قانون معادن كه در ح��ال حاضر در كميس��يون معادن مجلس 
محترم شوراي اس��المي در دست بررسي اس��ت )كه در صورت 
تصويب اكتشاف ذخاير جديد در معادن در دست بهره برداري را 
براي واگذاري در اختيار دولت قرار مي دهد( به عنوان عامل منفي 
در سرمايه گذاري بخش معدن مطرح مي كند. هرگونه تغيير در 
بخش معدن تابع سياست هاي كالن اقتصادي كشور و سيستم 

بانكي است كه در شرايط موجود جاذبه چنداني ندارد.
  وضعيت خام فروشي و رشد واحدهاي فرآوري معادن به 

چه صورت است؟
ما از كلمه خام فروشي تعريف درس��تي نداريم. در زنجير معدن و 
صنايع معدني هر بخش از سيكل توليد كننده مواد خام مصرفي 
سيكل بعدي است. در هر مرحله ش��اهد توليد محصول با ارزش 
افزوده باالتري هستيم. آنچه در حال حاضر به عنوان عمومي ترين 
برداشت از خام فروش��ي وجود دارد، صادرات محصوالت معدني 
بدون هرگونه فرآوري اس��ت. قطعا در داخل كشور بايد به سمت 
توليد محصوالت باارزش افزوده باالتري برويم، هم از لحاظ صيانت 
ذخاير معدني و هم تأمين ذخاير مورد نياز نس��ل هاي آينده اين 

جريان از اهميت و ارزش مالي باالتري برخوردار است.
با ش��كل گيري اقتص��اد چين ط��ي دو دهه گذش��ته، ش��اهد 
خريدگس��ترده مواد خام معدني بوديم كه در توس��عه داخلي و 
همچنين تامين مواد اوليه صنايع تبديلي اين كشور مورد استفاده 
قرار مي گيرد. دراين ميان كشورهايي همچون استراليا، اندونزي 
و... نيز در فهرس��ت جمهوري خلق چين قرار دارند. صادرات مواد 
خام معدني هرگاه منجر به جذب سرمايه در ايجاد صنايع تبديلي 
گردد، در كوتاه مدت )دوره هاي 3 تا 5 س��اله( بسيار مفيد است و 
تامين منابع مالي مورد نياز صنايع تبديلي را در پي خواهد داشت. 
ولي تداوم صادرات و عدم سرمايه گذاري درايجاد صنايع تبديلي و 
تبديل پول آن به سرمايه اي به صورت برج، ويال چه در داخل و چه 
درخارج تنها يك دوره درآمد و چندين برابر تضييع ذخاير معدني 
را در پي خواهد داش��ت. در حال حاضر عمده بحث خام فروشي 
در روي معادن سنگ آهن، كروميت و سنگ ساختماني است كه 
مستلزم ايجاد و توسعه صنايع پايين دستي است. در بحث سنگ 
ساختماني داراي ظرفيت هاي بسيار بااليي در كشور هستيم كه 
متاسفانه رشد واحدهاي سنگ بري نوين هم پاي توسعه بخش 
معدن صورت نگرفته است. ايتاليا جزو بزرگ ترين توليد كننده هاي 
س��نگ س��اختماني، بزرگ ترين وارد كننده هاي س��نگ خام و 
برترين توليد كننده هاي سنگ فرآوري ش��ده است. پرداختن به 
بخش صنايع سنگ مس��تلزم يك فرصت زماني كافي است كه 
در اين مجمل فرصت آن نيست. در خصوص سنگ آهن، شاهد 
شكل گيري يك منطقه صنعتي و معدني بسيار گسترده در منطقه 
سنگان هستيم كه عمال زنجيره نس��بتا كاملي تا مرحله پاياني 
ُگندله سازي را شاهد هستيم كه تامين كننده مواد مصرفي صنايع 
فوالد كشور اس��ت. در خصوص كروميت، عمده صادرات سنگ 
كروميت مربوط به معادن كوچك است و در منطقه اصلي معادن 
اصلي كروميت از منطقه كهنوج و رودان ش��اهد ايجاد واحدهاي 
فروكروم در كنار معادن هس��تيم. ايجاد صنايع معدني در داخل 
معادن قطعا در راستاي تحقق افزايش بهره وري ذخاير، مستلزم 
سياست هاي تشويقي ديده شده در قانون و اصالح ساختار بانكي 
و اقتصادي و به ويژه فرهنگ سازي عمومي براي هدايت سرمايه 
به اين بخش است.همچنين، بخش معدن پتانسيل بسيار بااليي 
در كشور ما دارد و قطعا  مستلزم سياست هاي حمايتي و تشويقي 

مبتني بر اصالح ساختار اقتصادي و اعتباري كالن كشور است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(
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قاسم خان محمدي كارآفرين جواني است كه بيش از 
يك دهه فعاليت درحوزه ورزش�ي دارد ودرشرايطي 
ك�ه كارنامه پرب�اري درح�وزه ساخت وس�از وتوليد 
داشته، حضور درعرصه تجارت را هم به كارنامه خود 
اضافه كرده است. درباره چالش هاي حوزه سالمت از 
اين فعال اقتصادي سواالتي پرسيديم كه پاسخ هاي 
صريح و شفافش مي تواند ترسيم كننده فضاي فعلي 
و راهگشاي مش�كالت براي دس�ت اندركاران باشد. 
تا همين امروز س�رمايه گذاري در حوزه سالمت يك 
دغدغه مديران وحتي وزير بهداش�ت بوده است كه 
در مصاحبه هاي خود براي استقبال از سرمايه گذاري 
خارجي، مش�وق تعيي�ن مي كردند. ح�ال بايد رفتار 
دولت و شرايط حاكميتي براي سرمايه گذار داخلي را 

بررسي كرد.

  به عنوان اولين سوال، چه چيزي ش�ما را به واردات 
لوازم ورزشي سوق داد؟

حدود دوازده سال اس��ت که در حوزه لوازم ورزشی فعال هستم و 
چون اين کار مربوط به س��المت بود و فضای خوبی هم برای آن 
داشتيم بعد از چند سفر و مشورت با دوستانم کار در اين زمينه را 

شروع کردم.
  چق�در اين صنع�ت در ايران ج�ا افت�اده و روند آن 

چگونه بوده است؟
ورزش امروز تبديل به صنعت ش��ده و رشد بسياري داشته است. 
ورزش بدن س��ازي امروز خيلي در جامعه رواج پي��دا كرده، ديگر 
تخصصي نيس��ت و حالتي عمومي دارد. حدود 80 درصد جامعه 
كه ورزش مي كنند به طور مداوم به آن مش��غولند و همين باعث 

جدي تر شدن مقوله ورزش و تندرستي در جامعه شده است.
  بازار تجهيزات پزش�كي از لحاظ توليدات داخلي و 

خارجي در چه شرايطي به سر مي برد؟ 
م��ا دو نمونه محص��ول داري��م. تع��دادي كه مكانيكي اس��ت و 
دستگاه هايي كه الكترونيكي و برقي است. دستگاه هاي بدن سازي 
كه از قدي��م طراحي آنه��ا امريكايي بوده اس��ت، خيلي حرفه اي 
طراحي شده اند كه بازدهي زود داشته باشد و به بدن فشار اضافه 
وارد نكند. چيزي در اين حوزه جديد نشده است؛ امروز دستگاه ها 
همان قديمي هاست اما چندكاره شده و كاربردهاي بيشتري دارد. 
محصول توليد داخل از همه لحاظ مثل وزنه ها، تش��ك  صندلي، 

رنگ و آلياژ با محصوالت خارجي تفاوت هاي بسياري دارد.
  براي تسهيل روند واردات چه پيشنهاد هايي داريد؟

در يك س��ال اخيركه واردات تعطيل ش��ده بود و ارز ب��ه اين كار 
اختصاص نمي يافت، مي گفتند شما اولويت سوم هستيد و به تبع 
آن جنس ها استهالك داش��تند و امروز قطعات آنها بايد تعويض 
ش��ود. وقتي راه ورود اين كاالها بسته شود مش��كالتي به همراه 
مي آورد البته دولت، ضرر و زيان حاصل از اين تصميم ها را ناديده 

مي گيرد.
  در اين يك سال چقدر رشد قيمت داشته ايد؟

تقريبا دويست درصد كه به هر دو عامل ممنوعيت واردات و قيمت 
دالر مرتبط بود.

  در دوران كرون�ا محدوديت هايي ب�راي ورزش هاي 

دس�ته جمعي اتفاق افتاد. مردم به س�مت ورزش در 
منزل هم كش�يده ش�دند. آيا ش�ما تغيي�ري در اين 

جريان احساس كرديد؟
در ش��رايط معمولي زمستان ها فروش بيش��تري داريم. ولي اين 
ديدگاه درس��ت اس��ت و كرونا فروش بازار را بيش��تر كرد. چون 
باشگاه ها تعطيل شدند و از سوي ديگر ورزش در خانه خيلي تبليغ 
شد. البته متأسفانه چون گمرك بسته شده و كاالها در انبار مانده 
بود، كاالها با چند برابر قيمت وارد بازار شد و قيمت ها را به شدت 
افزايش داد. اگر اي��ن محدوديت ها نبود به تقاضاي مردم با هزينه 

پايين تري پاسخگو بوديم.
  در اين بازار سهم كاالي ايراني و خارجي چقدر است؟

ما جنس ايراني را ب��ا هر كيفيتي توليد كنيم بازار ف��روش آن در 
داخل خوب نيس��ت. برعكس، در كشورهاي همس��ايه از كاالي 
ايراني استقبال مي شود و اگر شما سمت كشورهاي آسياي ميانه 
برويد؛ اين موضوع را به خوبي مي بيني��د. ولي همين كاال، وقتي 
مي خواهد درايران فروخته شود مردم از آن استقبال نمي كنند. به 
نظر مي رسد پيش فرض مردم نسبت به كاالي توليد داخل خوب 

نيست و براي آنها بد جا افتاده است. 
  چرا اين اتفاق افتاده است؟

اين به قيمت تمام ش��ده و كارمزد كارمن��دان و كيفيت كاال هم 
برمي گردد و از همه مهم تر اينكه قيمت كاالي ايراني ثبات ندارد. 
از سوي ديگر، امكان توليد برخي وسايل مثل تردميل را در ايران 
نداريم چون نه فناوري آن ايران هس��ت و نه با قيمت هاي ارزاني 
كه چين ارسال مي كند ميدان رقابت باقي مي گذارد. امروز كيفيت 
جنس هاي چيني واقعا خوب اس��ت و از سروته كار نمي زنند و ما 
دقيقا جنسي كه خريداري مي كنيم و سفارش مي دهيم را تحويل 
مي گيريم. پانزده  س��ال پيش تردميل را دويست دالر خريديم و 

امروز هم همان دويست دالر است.
  با افزايش تقاضا در بازار چه عواملي مانع رونق حوزه 

سالمت  مي شوند؟ 

بانك ها امروز همكاري نمي كنند و ش��رايط وام دادن را س��خت 
كرده ان��د. وارد كننده ه��اي اين ش��غل تعداد كمي هس��تند. ما 
مي خواهيم تبليغ كنيم مي گويند اس��م كرون��ا را نياوريد. وقتي 
تبليغات مي كني��م از دارايي مي آين��د كه چ��ه خريده ايد و چه 
فروخته ايد. براي همين اس��ت كه كس��ي در اي��ن كار تبليغات 
نمي كند. ما معتقديم وقت��ي واردات انج��ام مي دهيم در حيطه 
سالمت هستيم و بايد ماليات كمي بدهيم. قبال درحوزه سالمت 
تعريف ش��ده بوديم و ماليات ها كم بود اما االن ما را جزو كاالهاي 
لوكس حساب مي كنند. حتي نمي شود تبليغات وسيع داشت و 
از مزاياي ورزش گفت. در كش��ورهاي پيشرفته وقتي شما از يك 
حدي وزن تان ب��اال برود بايد ماليات بدهيد ام��ا ما اينجا وقتي در 
حوزه سالمت كار مي كنيم بايد ماليات بدهيم. من سالي بيست 
و پنج كانتينر جنس مي آوردم واين رقم درسال 99 خيلي كم شد. 
متأسفانه هش��ت ماه هم هزينه انبار دادم. بعد از آن وقتي كاال را 
تحويل گرفتيم مستهلك شده بود وكلي هزينه به ما تحميل شد. 
قيمت ها باالرفت و واردات ما سال 99 نصف ش��د؛ امسال دوازده 
كانتينر سفارش داده ايم. قيمت ها هم خيلي باال رفته است و بازار 
كشش اين قيمت ها را ندارد. ما قبال چهاردرصد گمرك مي داديم و 

االن اين مبلغ بيش از بيست درصد شده است.
  در پايان چه توصيه اي داريد؟

اوايل كه واردات لوازم ورزش��ي به صورت انبوه ش��روع شد خيلي 
حمايت كردند و مالي��ات و عوارض گمركي آن كم ب��ود اما امروز 
جريان فرق كرده اس��ت. تنها واردات نيس��ت، س��ازمان ورزش 
ماليات هايي كه براي باشگاه ها وضع مي كند خيلي سخت گيرانه 
است. اگر بتوانند به كساني كه يارانه مي گيرند، وام سالمت بدهند 
خيلي وضعيت سالمت كشور بهتر خواهد شد. من فكر مي كنم 
مسووالن بايد نگاه وسيعي به ورزش و سالمت داشته باشند. اگر 
مردم سالمت بيش��تري داشته باشند پيشرفت كشور هم بيشتر 

مي شود؛ از قديم هم گفته اند كه عقل سالم در بدن سالم است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

در گفت وگو با يك فعال اقتصادي حوزه سالمت مطرح شد

خان محمدي: محدوديت هاي دولتي افزايش قيمت را رقم زد
مالیات از ورزش!
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كرون�ا، روزه�اي س�ختي را ب�راي كارآفرين�ان و 
كارگ�ران ايج�اد كرده اس�ت. فرصت هاي ش�غلي 
يكي پس از ديگري نابود ش�دند و بخش خصوصي 
محكوم ب�ه اين اس�ت كه هميش�ه بايد با ش�رايط 
سخت كنار بيايد و راهي براي برون رفت از آن پيدا 
كن�د. از مصطفي مرواري�د، مديرعامل »موسس�ه 
مش�اوره روانشناس�ي پرديس« پرس�يديم كه در 
اين ش�رايط چه توصيه هاي�ي مي توان ب�ه نيروي 
كار ومديريتي داش�ت. او س�ابقه س�ال ها مشاوره 
تخصصي آموزش مهارت هاي زندگي در سازمان ها 
وادارات دولت�ي وخصوص�ي داش�ته اس�ت و جزو 
مش�اوران اوليه مجموعه »صداي مش�اور« )1480 
فعلي( بوده اس�ت. در اين مصاحبه با مس�يري كه 
طي كرده است و نكته ها و درس هايش بيشتر آشنا 

مي شويم. 

  چه عواملي زمينه ساز ورود شما به حوزه مشاوره 
بود؟

دو دليل عمده در ورود من به حوزه مشاوره وجود داشته 
اس��ت. دليل اول؛ عالقه ش��خصي و دروني خودم بود كه 
ب��ه دوران اوايل نوجواني برمي گردد آن ه��م در زماني كه 

اس��م روانش��ناس و مش��اور خيلي بعيد بود حتي مطرح 
ش��ود. دليل دوم رش��ته تحصيلي و كاري مرتبط به من، 
در آموزش و پرورش اس��ت. مقطعي كه در كنار تدريس 
توانمندي ارتباط و گوش كردن هاي عاطفي را احس��اس 
مي كردم و بازخوردي كه از ديگران مي گرفتم س��بب شد 
تا به طور رسمي از دهه هفتاد وارد حيطه مشاوره تربيتي 
تحصيلي و خانوادگي ش��وم و تا امروز به اين كار مشغولم. 
از بودن در اين نقش رضايت خوبي دارم و باورم اين است 
كه ويژگي هاي مشاور بودن الزم است در تيپ شخصيتي 
فرد وجود داش��ته باش��د و معجوني از درونمايگي عالقه، 
هنرعش��ق ورزيدن ب��ه ديگ��ران و ياري رس��اني در فرد 
شكل گرفته باش��د تا مش��اور بتواند به عنوان يك مرجع 
مورد اعتم��اد و رازدار ايفاي نقش بنمايد. مش��اوره مانند 
مديريت، تلفيقي از علم و هنر اس��ت. اقبال مراجعان هم 
مي تواند نش��ان دهنده عملكرد مشاور باش��د و به او يك 
شاخص بدهد كه تا چه حد توانسته است در كارش موفق 

باشد.
  در ش�رايط فعلي چه مش�اوره هايي براي عبور از 
ش�رايط س�خت اقتصادي مي ش�ود به كارآفرينان 

ارايه داد؟
بخشي از توصيه من بر اس��اس تجربه ام است. كارآفرينان 

الزم اس��ت توجه داش��ته باش��ند كه مش��كالت مي تواند 
انس��ان ها را محدود كند اما معلول ش��دن رواني در عمل، 
توس��ط خود فرد صورت مي گيرد به اين معن��ي كه اگر در 
ذهن، باور ناتواني القا ش��ود فضايي از هجوم افكار منفي و 
ناكارآمد ناش��ي از مقايس��ه گرايي، ترس از آين��ده اي كه 
وجود ن��دارد، ف��رد را به س��مت نااميدي س��وق مي دهد. 
همه مي داني��م كه زندان رواني و احس��اس نااميدي س��ر 
منش��أ همه شكس��ت ها و معلوليت هاي عملكردي است و 
بااستعدادترين افراد هم با اين وضع موفق نخواهند شد. به 
همين دليل است كه موفقيت قبل ازآن كه مديون »هوش 

كّمي« باشد ناشي از»هوش هيجاني وعاطفي« است .
تجرب��ه ديگر من ب��راي كارآفرينان اين اس��ت كه قبل از 
شروع به فعاليت، مطالعه اكتشافي در حوزه كاري كه قرار 
است وارد شوند انجام دهند و مراحل اجراي كار و تكميل 
طرح خ��ود را بر اس��اس مطالعه علمي و تج��ارب موجود 
قرار دهن��د وآن  را به صورت پروژه ه��اي متوالي، منطقي 
و اجراي��ي درقالب س��رمايه فيزيكي و كالب��دي طراحي 
كنند و اصطالحا شناگري را در اس��تخر كم عمق سپس 
نيمه عميق و عمي��ق بياموزند به اين دلي��ل كه موفقيت 
حاصل توالي گام ه��اي منطقي، كوچك و موفق اس��ت و 

آنگاه درتوالي گام ها كار بزرگ شكل مي گيرد.

مديرعامل موسسه مشاوره پرديس از گذراندن روزهاي سخت كرونايي مي گويد 

همدلي راه چاره كارآفرینان و نیروي كار
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  چه مش�اوره هايي براي كس�اني ك�ه مي خواهند 
وارد حوزه كار شوند، داريد؟

تجرب��ه ديگر م��ن ب��راي ني��روي كار اين اس��ت كه در 
هركار و ش��غلي كه مي خواهند وارد ش��وند مهارت الزم 
را به دس��ت آورند. داش��تن س��واد فني و حرفه اي كار، 
مسووليت پذيري، وظيفه شناسي و به قول يكي از بزرگان 
فلسفه »با تمام وجود وارد يك كار ش��دن« را بياموزند و 
مهارت هاي الزم كار را در خود رش��د دهند آنگاه اتفاقي 
كه مي افتد اين است كه كارفرماي هوشيار از دست دادن 
اينگونه نيروي مس��لط به علم عملي واخ��الق حرفه اي 
رازيان خود و كار مي داند و با وجود بس��ياري از مشكالت 
سعي در حفظ او خواهد داشت. از سوي ديگر با اطمينان 
مي تواند او را به حوزه كاري ديگري معرفي كند يا توسط 
سايركارفرمايان مورد شناسايي قرارگيرد؛ چون همه در 
جست وجوي انسان هاي كارآمد، س��الم و دقيق هستند. 
من معتقدم س��المت كاري و اخالقي، ضمان��ت كار را به 

دنبال مي آورد.
  اگر نيروي انساني را سرمايه هر مجموعه بدانيم، 
امروز بخش خصوص�ي نمي تواند امنيت ش�غلي را 
براي س�رمايه هايش تضمين كند، چه توصيه اي در 

اين باره داريد؟
جمله معروفي در كتاب ش��ازده كوچولو وجود دارد آنجا 
كه روباه به ش��ازده كوچولو مي گويد: »تو مس��وول گلي 
هس��تي كه آن را پ��رورش داده اي«. اين جمل��ه به نظرم 
بس��يار اهميت دارد. يك بنگاه اقتصادي هوشيار مراقب 
است كه نيروي كاري زبده و ورزيده خود را به هر قيمتي 
حفظ كند و از دس��ت ندهد. براي اينكار الزم اس��ت يك 
همدلي دوجانبه اتفاق بيافتد ت��ا در تنگناها و بحران هاي 
اقتصادي به قول معروف نه سيخ بسوزد و نه كباب. به اين 
معني كه يك كارفرماي منصف و اخالق مدار در پي ايجاد 
يك فضاي امن رواني اس��ت تا نيروي كار در آن احساس 
تعلق پيدا كن��د و محيط كار را خانه خ��ود بداند و خود را 
عضوي از يك خانواده بزرگ توليد. و اين ممكن نيس��ت 
مگر از طريق انتقال س��ه ح��س مهم ب��ودن، موثر بودن 
ومحترم بودن در محيط كار ومعني ي��ك كارگروهي نيز 
همين اس��ت كه بزرگ ترين عضوگ��روه وكوچك ترين و 
ضعيف ترين عضو كامل كننده هم هستند و نبود يك تكه 
كوچك از پ��ازل مي توانديك نقش بزرگ را ناقص نش��ان 
دهد. بنابراي��ن، الزم اس��ت هركس درجاي��گاه خوداين 

حس ها را دريافت كند.
اگر بخواهي��م در موقعيت كنوني صحب��ت كنيم واقعيت 
نش��ان دهنده نابس��اماني مديريت اجتماعي و اقتصادي 
است و بس��ياري از كارفرمايان با وجود توانمندي و ميل 
باطني شان ناچار به سمت سياس��ت تعديل نيرو حركت 
مي كنند ك��ه در نتيجه آن رابط��ه بازن��ده –بازنده ميان 
كارفرما و ني��روي كار ش��كل مي گيرد و ه��ر دو زيانمند 
مي ش��وند .هم انس��انيت لطمه مي خ��ورد و اخالق و هم 
صنعت و تجارت. در دنياي كس��ب و كار اخراج يك نيرو 
و بيكارش��دن وي گاه مانند آب ريختن داخل النه موري 
اس��ت كه س��يل ايجاد مي كند و كس��ي كه آب مي ريزد 
متوجه خس��ارت وارده نمي ش��ود و اينكه چ��ه ولوله اي 
دردنياي انس��ان هاي ديگ��ر ايجاد كرده اس��ت را متوجه 
نمي ش��ود يا ناديده مي گيرد و متأس��فانه ذهن توجيه گر 

انسان، فرد را تسلي مي دهد و آرامش مي كند.
راهكاري كه در زمانه صعب و دهشتناك مي تواند كمك 
كند اين اس��ت كه مديريت هدايت��ي را در پيش بگيريم 

نه مديريت رياس��تي ب��ه اين معني كه مه��ارت و اخالق 
حرفه اي و انساني كارفرما و نيروي كار خود را نشان دهد 
و هر دو طرف همدالنه به مساله نگاه كنند در اين شرايط 
نيروي كار مش��كالت كارفرما را لمس مي كند و كارفرما 
نيروي كار را »فرزند« خود مي داند و به اين فكر مي كند 
كه اگر براي او تعدي��ل پيش  آيد چه مش��كالتي برايش 
ايجاد مي شود. در هنگامه همدلي »چشم ها كور نيست« 
و »گوش ها ب��ه كري زده نمي ش��ود« و وجدان انس��اني 
هرگروه را به سمت واژه انصاف مي برد كه معنايي جزاين 
ندارد ك��ه »برخورديكس��ان با مس��ائل يكسان«باش��د. 
تنهاآنگاه اس��ت كه انتظ��ارات متقابل معقول مي ش��ود 
و به جاي اخراج به عنوان اولين و س��اده ترين سياس��ت 
حل مساله دنبال يك راه حل برنده-برنده بودن خواهند 
رفت. اين امر فضاي حداقلي احساس��ي ازامنيت رواني و 

عاطفي را براي طرفين ايجاد مي كند.
  آيا بخش خصوصي بايد خ�ود را ملزم به آموزش 

كارآفرينان و كارگران بداند؟
اس��تفاده از خدمات مش��اوره و درك نياز به آن در حوزه 

كار امري بديهي ش��ده اس��ت و برخالف دو دهه گذشته 
كه كمترتوجه به آن به صورت فراگيروجودداش��ت اقبال 
خوبي در سطح جامعه واقش��ار عمومي وهمچنين صنايع 
و كارفرمايان ديده مي ش��ود. خدمات مشاوره مي تواند از 
چند جهت به مش��اغل وكارفرمايان كمك رس��ان باشد: 
اول گزينش مناس��ب نيرو و تطبيق ويژگي هاي ش��غل و 
شخصيت داوطلب براي شغل را هوش��مندانه تر مي كند.

دوم از طريق آم��وزش و برگزاري دوره هاي روانشناس��ي 
كار وتوس��عه فردي نيروي كاروكارفرما را به روز مي كند.

سوم با استفاده از مشاوره، رفع مشكالت عاطفي، رواني و 
خانوادگي نيروهاي شاغل دنبال مي شود و بهبود راندمان 
فض��اي كار را موجب مي ش��ود. البت��ه اين دس��تاوردها 

مستلزم وجود نگاه »انسان گرا« در كارفرما است.
  توصيه نهايي شما چيست؟

اميدوارم كه هر محيط كاري ع��الوه بر اينكه مهارت هاي 
فن��ي و حرف��ه اي ني��روي كار را رش��د مي ده��د فضايي 
ايجاد كند كه هر ف��رد از طريق عالقه من��دي به مطالعه 
و كتاب خواني، ش��ركت در دوره هاي انگيزش��ي و به ويژه 
ارزياب��ي خ��ود در اخالق انس��اني و حرف��ه اي آنچنان به 
زبدگي برس��اند كه كارفرما به نيروي كار افتخار و اعتماد 
كند. قطعا در اين فضا خواهد بود كه ارزش س��نجي هاي 
صرفا مادي و منافع نگري هاي كوچك نمي تواند حقيقت 
بزرگ نيك ب��ودن و نيك ماندن را از ه��ر دو طرف بگيرد 
وبه قول زنده كننده ايران وايراني، فردوسي بزرگ رفتارها 

براين روال خواهد بود كه: 
ز روز گذر كردن انديشه كن
پرستيدِن دادگر پيشه كن
به نيكي گراي و ميازار كس

كه راه رهايي همين است و بس
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

  راهكاري ك�ه در زمان�ه صعب و دهش�تناك 
مي تواند كمك كند اين است كه مديريت هدايتي 
را در پيش بگيري�م نه مديريت رياس�تي؛ به اين 
معني ك�ه مه�ارت و اخ�الق حرفه اي و انس�اني 
كارفرما و نيروي كار خود را نش�ان ده�د و هر دو 
طرف همدالنه به مساله نگاه كنند در اين شرايط 
نيروي كار مش�كالت كارفرما را لم�س مي كند و 

كارفرما نيروي كار را »فرزند« خود مي داند
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محس�ن روش�نك متولد 13۵8 در شهرستان نيشابور 
اس�ت. تحصيالت خ�ود را تا مقط�ع ديپلم و در رش�ته 
برق صنعتي در نيش�ابور گذرانده و س�پس براي ادامه 
تحصيل در رش�ته برق قدرت به زنجان رفته است. پس 
از اتمام تحصيالت در س�ال 1381 كه از خدمت مقدس 
سربازي در نيروي هوايي فارغ ش�ده است، تحصيالت 
تكميلي خود را در مقطع كارشناس�ي ارش�د در رشته 
مديريت بازرگاني ادامه داده و پ�س از پايان تحصيالت 
آكادمي�ك در دوره ه�اي DBA مديري�ت بازرگان�ي و 
كسب وكار شركت كرده و فعاليت هاي اقتصادي اش را با 
موفقيت پشت سر گذاشته است. او در حال حاضر عضو 
هيات رييسه انجمن دانش بنيان خراسان رضوي و رييس 

هيات مديره انجمن شتاب دهنده هاي استان است.

   در حوزه دانش بني�ان چه ظرفيت ه�اي ممتازي در 
خراسان رضوي نسبت به ساير نقاط كشور وجود دارد؟

نيروي انساني با دانش باال يكي از نقاط قوت بحث دانش بنيان 
در خراسان رضوي است. س��رانه نيروي ارزشمند با دانش به 
نسبت بقيه كشور در استان مابسيار باال است كه خوشبختانه 
همين نشان دهنده شرايط خوب دانش��ي در خراسان رضوي 
اس��ت. در حال حاضر اكوسيستم اس��تان ما به نسبت كشور 
پيشرو است و ظرفيت باالي تغييرپذيري در حوزه دانش بنيان 

در خراسان رضوي بسيار مشهود، شاخص و برتر است.
   در افق 1400 چ�ه زمينه هايي براي ج�ذب نيروهاي 
نخبه و دانش�گاهي در حوزه دانش بنيان استان وجود 

دارد؟
در آين��ده نزديك، چش��م انداز ما بر اين اس��ت ك��ه با جذب 

نيروهاي جوان، تازه نفس و نخبه به اين س��مت حركت كنيم 
كه شرايط استان وكشور را بهبود بخشيم تا از اين طريق از فرار 
مغزها جلوگيري كنيم. به طور قطع اگ��ر بتوانيم از دانش اين 
نيروهاي ارزشمند اس��تفاده كنيم، جذب نخبگان به درستي 

شكل مي گيرد و معضل فرار نخبگان هم رخ نمي دهد.
   سرمايه گذاران و حاميان را چگونه مي توان به حضور 

و حمايت از حوزه دانش بنيان ترغيب كرد؟
اين نگاه كه سرمايه گذاران به سمت س��رمايه گذاري درحوزه 
دانش بنيان جذب ش��وند نياز به يك فرهنگ سازي عمومي 
دارد و چيزي كه مس��لم اس��ت اگركس��ب و كارهاي موجود 
تغييرات تكنولوژي و دانش نو را نپذيرند بدون شك در آينده 
از بين خواهند رفت. هرچند س��ودآوري درحوزه دانش بنيان 
درابت��دا ريس��ك پذيري دارد ول��ي در ادام��ه اصل و س��ود 
س��رمايه گذار را به راحتي بازمي گرداند، بنابراين دعوتي كه از 
سرمايه گذاران در اين حوزه انجام مي شود با اين نگاه است كه 
چنانچه به حوزه دانش بنيان وارد نشوند و سرمايه خود را به اين 

موضوعات اختصاص ندهند با خطر از دست رفتن سرمايه شان 
روبرو مي شوند.

  چ�ه چالش ه�ا و موانع�ي كارآفرين�ي در ح�وزه 
دانش بنيان را دشوار مي كند؟

در اين حوزه چالش هاي زيادي وج��ود دارد و به طور مختصر 
بايد گفت عدم نوآوري مانع س��ودآوري اس��ت و ب��ا اين وضع 
نمي توانيم در حوزه دانش بنيان به درس��تي فعاليت كنيم. از 
سوي ديگر، متأسفانه در كشور ما شفافيت كافي وجود ندارد 
و همين باعث مي شود كه نوآوري ش��كل نگيرد چون در يك 
ساختار شفاف است كه موضوعات مطرح، بررسي، حل و فصل 
و امكان نوآوري فراهم مي شود. در حال حاضر هزينه نوآوري 
براي كشور رو به افزايش اس��ت و با اين وجود تمامي كسب و 
كارهاي س��نتي ما نياز به نوآوري و به روز ش��دن دارند و بايد 
هرطور كه ش��ده در مقابل اين ش��كنندگي با ايجاد تغييرات 

بنيادي بايستيم.
   چه انتظاري از فضاي رسانه هاي كشور داريد؟

خواهشي كه از رس��انه هاي فعال دارم اين اس��ت كه رسالت 
فرهنگ س��ازي در ح��وزه ن��وآوري را به عنوان يك رس��الت 
اجتماعي در نظر بگيرن��د چون اين اكوسيس��تم نياز به يك 
نگاه و بس��يج عمومي دارد. نوآوري امروز در كشور ما غريب و 
در تصميم گيري ها »جدا افتاده« و به عبارتي تنها مانده است. 
بايد رس��انه ها به كمك بيايند و با انتشار مطالب مفيد با هم به 
سمت رشد و توسعه اين بخش قدم برداريم. در نهايت اميدوارم 
با كمك همه صاحبان قدرت از رس��انه گرفته تا بخش اقتصاد 
زماني فرا برسد كه نيروهاي نخبه ما براي امرار معاش و شرايط 

بهتر كاري و علمي به كشورهاي ديگر مهاجرت نكنند.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

عضو هيات رييسه انجمن دانش بنيان خراسان رضوي: 

باید از نوآوري در كسب و كار غربت زدایي شود

  اي�ن ن�گاه ك�ه س�رمايه گذاران ب�ه س�مت 
سرمايه گذاري درحوزه دانش بنيان جذب شوند 
نياز به يك فرهنگ س�ازي عمومي دارد و چيزي 
كه مس�لم اس�ت اگر كس�ب وكاره�اي موجود 
تغييرات تكنولوژي و دانش ن�و را نپذيرند بدون 

شك در آينده از بين خواهند رفت
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آذر كياني نژاد، نايب رييس كانون زنان بازرگان خراس�ان 
رضوي اس�ت و مديريت ش�ركت هاي دانش بنيان »كيان 
گسترش س�المت« در حوزه مشاوره و س�اخت اتاق هاي 
تميز و شركت »سامانه ساز صنايع خراس�ان« را در حوزه 
مشاوره سيستم هاي مديريت كيفيت و بهره وري برعهده 
دارد. حضور فعال در بخش خصوصي با رويكرد حمايتي و 
تشويقي براي بانوان ديگر بوده است. گفت وگوي ما با اين 

بانوي كارآفرين را در ادامه مي خوانيد.

  چگونه ش�روع به كار كرديد و چه مدت طول كش�يد تا 
موفق شديد به يك چهره فعال اقتصادي تبديل شويد؟

من س��ال ۷6 وارد دانش��گاه فردوس��ي مشهد ش��دم و در رشته 
شيمي تحصيالت خودم را ادامه دادم. در سال 80 از اين دانشگاه 
فارغ التحصيل شدم و از آن س��ال در صنعت خراسان مشغول به 
كارم. ابتدا با توجه به رشته درس��ي  و عالقه ام دوست داشتم وارد 
صنعت بشوم. اول به استخدام كارخانه قند شيرين درآمدم و بعد 
از آن به شركت »مهتاب خراسان« رفتم. در سال 84 شركت خود 
را تحت عنوان »سامانه ساز صنايع خراسان« به ثبت رساندم. در 
حوزه مش��اوره سيس��تم هاي مديريت كيفيت و بهره وري كار را 
ش��روع كردم و با توجه به تيم تخصصي اي كه داشتيم توانستيم 
روي استانداردها و بعضي حوزه ها شناخته بشويم.يكي از مهم ترين 
شاخه هاي اين حوزه  تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهاي صنعتي 
بود. پس از آن با آش��نايي با كارخانه هاي مختلف، نياز تجهيرات 
پزش��كي و دارويي به يك فيلد تخصصي تحت عن��وان اتاق هاي 
تميز براي ما به وجود آمد. در سال 94 شركت دوم خودم را به نام 
»كيان گسترش سالمت آسيا« به ثبت رس��اندم. در اين شركت 
در حوزه طراحي، ساخت و صحه گذاري اتاق هاي تميز تخصصي 
شروع به فعاليت كرديم و اولين آزمايش��گاه تخصصي اتاق هاي 
تميز را افتتاح كرديم. در حال حاضر هر دو شركت در پارك عمل و 

فناوري خراسان مستقر است. 
  با توجه به اينكه در س�طح مديريتي و به عنوان مشاور 
فعاليت داش�تيد بيش�ترين چالش هايي كه شركت هاي 
دانش بنيان با آن مواجه هستند به ويژه در استان خراسان 

رضوي را چه مي بينيد؟
دانش بنيان فقط يك عنوان اس��ت اما پش��ت اي��ن عنوان يك 
تاريخچه، تعاريف و الزاماتي وجود دارد. در جامعه ما بيشتر به توليد 
كاال توجه مي ش��ود در حالي كه، كشورهاي ديگر از مرحله توليد 
كاال گذر كرده اند و اهميت به توليد دانش و فناوري رسيده است. 
شايد به همين دليل است كه در توليد متأسفانه به درجات باالتر 
نرسيديم. به نظرم حوزه هايي مانند خدمات، پشتيباني، فناوري و 
آي تي و هوش مصنوعي مواردي از اين دس��ت هستند كه آينده 
كسب و كار را رقم مي زنند. اگر ما به اين مرحله برسيم كه با دانش 
و نوآوري و خدمات نوآورانه همگام باشيم به جايگاه واقعي دانش 

بنيان هم خواهيم رسيد.
  چ�را در تج�ارت اول توليدي ها به چش�م مي آيند؛ در 
صورتي كه يك ش�ركت خدماتي ارزش افزوده و مس�ير 
رشدي كه براي خود و ديگران به وجود مي آورد به مراتب 

ارزشمندتر و بهتر هست؟

زمان يا تالش زيادي الزم است تا اين تفكر به وجود ايد. ما در حوزه 
دانش بنيان با اين ضعف مواجهيم كه همه چي��ز را از ديد »كاال« 
نگاه مي كنند. مهم ترين چالش، تفكر توليد محور است در حالي 
كه طبق شعار سال كه توس��ط رهبري نيز بيان شده است، توليد 
بايد با پشتيباني همراه باشد. قطعا براي پشتيباني نيازمند حضور 

بسياري از خدمت ها و شركت هاي غير توليدمحور هستيم.
  چه دشواري هايي وجود دارد؟

به طور كلي تمام شركت هاي دانش بنيان با مشكالت فراوان روبرو 
هستند. مسير كسب و كار در مشهد و خراسان هم براي خانم ها 
به مراتب ناهموارتر و سخت تر است. در حال حاضر وجود شرايط 
جنگ اقتصادي سايه سنگيني بر روي همه كسب و كارها انداخته 
است. شركت هاي دانش بنيان هم به واسطه اينكه سرمايه اصلي 
شركت مهارت، دانش و تخصص شان است و گاهي ممكن است 
در اشل اس��تارت آپ يا كس��ب و كارهاي نوپا و خرد باشند شايد 
اين شرايط براي شان كمي سخت تر باشد كه در اين صورت الزم 
است با بهره گيري از مشاوران و متخصصان در امور مختلف ريسك 

فعاليت هاي كسب و كار خود را به حداقل برسانند.
  مشكالتي كه بانوان به ويژه در حوزه مديريتي در استان 

دارند، چه مواردي است؟
شرايط كسب و كار براي بانوان نه تنها در مش��هد و در ايران بلكه 
در تمام دنيا متفاوت از شرايط آقايان اس��ت. اين سختي ها براي 
خانم هايي كه پا به عرصه اقتصاد گذاش��ته اند شناخته و پذيرفته 
شده است. همزماني دو ش��غل براي يك خانم، يكي در بيرون از 

منزل و يكي در منزل، ايفاي دو نقش و گاهي سه نقش براي يك 
خانم به عنوان كارفرما، همسر و مادر قطعا سختي هاي خودش را 

دارد و مهارت هاي خاص خود را نيز مي طلبد.
  آيا در فضاي كاري و ش�غلي برنامه يا اي�ده اي براي بهتر 

شدن شرايط به بانوان داريد؟
براي انج��ام كار نبايد از ديگران انتظار داش��ت. م��ا بايد خودمان 
توانمند بش��ويم. بايد اعتماد به نفس داشته باش��يم و كار كردن 
با همجنس خ��ود را ياد بگيري��م. در بخ��ش بانوان ب��ه ويژه در 
شبكه س��ازي و كارگروهي اجتماعي ضعيف هستيم. متأسفانه 
بانوان از همكاري با هم جنس خود استقبال نمي كنند و گاهي بر 
اساس احساسات عمل مي كنند. خبر خوب اينكه اقتصاد جنسيت 
نمي شناسد و تنها توانمندي مي شناسد. با اين حال به عنوان يك 
چشم انداز دوس��ت دارم بگويم، اميد دارم اتحاد گروهي ما بانوان 
بتواند در آينده دريچه هايي به سوي معرفي توانايي هايمان ايجاد 

كند.
  فرازو  نشيب هاي شركت سامانه ساز را چگونه پشت سر 

گذاشتيد و چگونه توانستيد اين شركت را توسعه دهيد؟
يكي از دشواري هاي من اين بود كه خانواده ام همگي كارمند بودند 
و اصال آشنايي با شغل آزاد نداشتيم و تا حدودي مخالف شغل آزاد 
من بودند لذا تجربه و همراهي براي شروع يك كسب وكار نداشتم. 
وقتي به گذش��ته نگاه مي كنم مي گويم كاش تجربه اي داشتم و 
مستقيم سمت آزمون و خطا نمي رفتم؛ طوري كه بعد از ده سال 
شركت دوم را تاس��يس كردم. در زمان تأسيس شركت دوم تمام 
قوانين كاري را شناخته بودم اما اگر با تفكر امروزم شروع مي كردم 
همكاري با شركت هاي ديگر را با هدف استفاده از تجربيات و كمك 
گرفتن از آنها، از آغاز در دس��تور كار قرار م��ي دادم. در زمان هاي 
مختلف مشكالتي داشتم و حتي ورشكستگي مالي را هم تجربه 
كردم كه همه اين تجربه ها توانس��ت من را به سمت بهتر شدن و 
نهايتا تأسيس ش��ركت دوم ترغيب كند. از نظر من رمز موفقيت 
انسان ها، تمركز بر اهداف اس��ت و البته نبايد همه چيز را شخصا 

تجربه كرد. فقط بايددر راهي كه انتخاب شده است تالش كرد.
  مجموعه هاي تحت مديريت شما از نظر كمي و كيفي چه 

دستاوردهايي داشته اند؟
در سامانه ساز اول از حوزه استان خراسان شروع كرديم اما االن در 
كل كشور شناخته شده  ايم. در تجهيزات پزشكي و آزمايشگاه ها به 
دست آوردن اعتبار در سطح خصوصي و حتي دولتي خيلي براي 
ما اهميت داشته و دارد. در اتاق بازرگاني مرحله اي از رشد خودم 
را به چش��م ديدم و اين به من كمك كرد كه توانمندي هاي خود 
را كشف كنم. ما در حال برقراري ارتباطات بازرگاني با افغانستان 
و استراليا و اروپا هس��تيم. من فكر مي كنم اگر قدم هاي آهسته و 
پيوسته برداريم مي توانيم موفق باشيم. با ديدي كه از سامانه ساز 
به وجود آمد توانستيم شركت كيان را در سطح ايران معرفي كنيم.

  و اما حرف آخر؟
دريك جمله بايد دانش و دانايي به روز داشته باشيم تا بتوانيم در 
كسب و كار موفق شويم. درست است سرمايه هميشه نياز هست 
اما مهم ترين چيز براي انجام فعاليت تج��اري و بازرگاني در وهله 

نخست دانش و مهارت به روز است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

به جاي كاال، دانش تولید مي كنیم

  در يك جمله بايد دانش و دانايي به روز داش�ته 
باشيم تا بتوانيم در كسب و كار موفق شويم. درست 
است سرمايه هميشه نياز است اما مهم ترين چيز 
براي انج�ام فعاليت تج�اري و بازرگان�ي در وهله 

نخست دانش و مهارت به روز است

نايب رييس كانون زنان بازرگان خراسان رضوي: 

كياني نژاد: اقتصاد جنسيت نمي شناسد
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محمدعل�ي چمني�ان كارآفرين�ي متول�د مش�هد و 
دانش آموخته مهندس�ي برق و ارش�د مديريت اجرايي 
از دانشگاه فردوسي همين شهر اس�ت. او از سال 13۷4 
ش�ركت ني�ان الكتروني�ك را راه ان�دازي ك�رد و امروز 
عالوه بر مديرعاملي اين ش�ركت در تش�كل هاي بخش 
خصوصي هم نقش پر رنگي دارد؛ رياس�ت كميس�يون 
س�رمايه گذاري و ب�ازار و پول ات�اق بازرگاني خراس�ان 
رضوي، عضويت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
و رياس�ت هيات مديره انجمن تخصص�ي صنايع همگن 
برق و الكترونيك خراس�ان بخش�ي از مس�ووليت هاي 
اوس�ت. تنها يكي از موفقيت ه�اي او را مي ت�وان تامين 
80 % نياز اپراتورها به تجهي�زات تغذيه نيروي مخابراتي 
در داخل كشور دانست.عنوان برترين فن آفرين كشور، 
منتخب جش�نواره ملي فن آفريني شيخ بهايي، برترين 
فناور صنعت ساز كشور، منتخب معاون علمي و فناوري 
رياست جمهوري، صادر كننده نمونه دانش بنيان و... نيز از 
ديگر عناويني است كه اين كارآفرين نمونه كسب كرده 
است. در شرايط سخت اپيدمي كرونا اين شركت توانست 
با افزايش تيراژ، قيمت تمام ش�ده توليد را كاهش دهد و 
با اس�تفاده از ارزش افزوده دانش ب�ه كاهش نرخ طراحي 
و توليد محصول كمك كن�د. گفت وگوي ما ب�ا او درباره 
فرصت ها و چالش ها در سال 1400 و انتقال بخش كوچكي 

از تجربياتش، به شكل زير پيش رفت. 

   برنامه ش�ما براي كارآفرين�ي و توس�عه فعاليت هاي 
توليدي در سال 1400 چيست؟

اصوال در كش��ور ما برنامه ريزي  براي س��ال هاي آينده كار بسيار 
سختي است چون هيچ چيز معلوم نيس��ت كه ما بتوانيم با وجود 
تحريم ها و نرخ بي ثبات ارز و در ش��رايط كرونا به فعاليت درس��ت 
بپردازيم. در كنار همه اينها دليل دولتي بودن اقتصاد ما يك مساله 
اصلي اس��ت كه هربار با روي كار آمدن ي��ك دولت جديد و تغيير 
سياس��ت هاي دولت قبلي منجر به تغيير بس��يار از شاخصه هاي 
اقتصادي مي شود. در كشور ما بر خالف تمام دنيا اقتصاد به سياست 
سوبسيد و هزينه مي دهد. به عنوان مثال، براي اينكه تحريم ها را 

تحمل كنيم اقتصاد بايد به كمك سياس��ت بيايد تا به مش��كل 
برنخوريم. تجربيات ما در گذشته و در دوران تغيير هر دولت ثابت 

كرده كه فقط سختي  بيشتر به توليد كننده و تجار وارد شده است.
   با تغيير دولت ها چه اتفاق هايي رخ مي دهد؟

متاسفانه يك مشكل ديگر در بحث تغيير دولت ها مچ گيري است 
كه دولت بعد با بررسي فعاليت هاي دولت قبل مي خواهد مچش 
را بگيرد. متاسفانه در اين پروسه بسياري از قراردادها و پرونده ها 
و مدارك و... ممكن است لغو ش��ود چون دولت بعد ممكن است 
معتقد باش��د دولت قبل زد و بند كرده اس��ت! تغيي��ر دولت ها 
تاثير بسيار شديد تري حتي نسبت به بحث كرونا و تحريم ها بر 
فعاليت  هاي اقتصادي توليدكنندگان وتجار دارد تا جايي كه آنها 
نمي دانندكه بايد در آينده چگونه فعاليت كنند وچگونه براي خود 

نقشه راه ترسيم كنند.

   با وجود اين دس�تكاري ها در ساختارهاي اقتصادي آيا 
هنوز كار كردن در حوزه توليد به هزينه هاي آن مي ارزد؟

نه متاسفانه. كار كردن در توليد به هيچ عنوان در كشور ما نمي ارزد. 
مثل راه رفتن بر لبه تيغ يك كارد بس��يار پر ريسك و خطرناك 
است و حتي ممكن است فعاليت در برخي از حوزه ها به باور افراد 
و جامعه هدف نزديك نباشد. همين مساله باعث شود مشكالت 
و تعارضات مختلفي به وجود  آيد. اگر امروز توليدكننده س��ودي 
هم مي كند اين سود تنها با ضرر بخشي از جامعه ممكن است يا 
ممكن است تنها تقسيم ثروت خلق شده توسط او باشد. فعاليت 

اقتصادي در كش��ور ما مانند قمار يا يك جنگ سخت است و به 
عبارت ديگر عواقب تداوم شرايط فعلي مي تواند بسيار وخيم باشد.

   آيا رفع احتمالي تحريم ها مي توان�د به اصالح برخي از 
مشكالت منجر شود؟

تعريف رفع تحريم ها از ديد يك فرد اقتصادي و يك سياست مدار 
يا مردم عادي متفاوت اس��ت. آن چيزي كه بخش اقتصادي ما از 
باز ش��دن تحريم ها انتظار دارد گس��ترش ارتباطات بين المللي 
و يك نوع افزايش حسن همجواري و برداشته شدن موانع مالي 
اس��ت. بخش اقتصادي اميدوار اس��ت كه درآمد دولت از س��اير 
بخش ها صرف ارتقاي بخش اقتصادي ش��ود. كشورهاي عربي 
از بهترين و پولدارترين مش��تريان ما در سال هاي گذشته بودند 
ولي امروز متاس��فانه هيچ خبري از آنان نيست و به نظر مي رسد 
آنها را از دس��ت داده ايم. چرا بايد ص��ادرات امروز م��ا تنها به دو 
كشور افغانستان و عراق محدود شود كه خود آنها در فعاليت هاي 

اقتصادي شان متحير مانده اند.
   آيا دولت متوجه اين مشكالت نيست؟

تصور و انتظار دولت و بخش اقتصادي از برطرف شدن تحريم ها 
كامال متفاوت است ود ولت بايد در تصميم گيري هايش بيشتر به 
بخش اقتصاد توجه داشته باشد تا مسائل حاشيه اي. اميدوارم با 
وجود همه اين سختي ها در آينده، توليدكننده معناي واقعي خود 

را دوباره بازيابد و بتواند به درستي فعاليت كند.
   براي افرادي كه امروز قرار است وارد عرصه توليد شوند 

چه نكاتي را گوشزد مي كنيد؟
روزي كه من وارد كار توليدي شدم مسووليت هايي را قبول كردم 
و اگر به اين قول ها عمل نمي كردم انس��اني و شايسته نبود. من 
براي هركسي كه قرار است وارد اين كار شود خطرات و مشكالت 
و مزاياي اين كار را مطرح مي كنم و اي��ن را نيز به او مي گويم كه 
بايد حداقل 25 تا30 سال بر سر تعهدش به خود و جامعه بايستد 
و با شرافت فعاليت كند چون اگر درست فعاليت نكند حلقه اي 
از زنجي��ره اقتصاد پاره مي ش��ود و با اين اتفاق بس��ياري از افراد 
بيكار مي ش��وند و اقتصاد هم ضربه مي خورد. بنابراين شناخت 
پيامدهاي توليد يكي از مهم ترين نكاتي اس��ت ك��ه بايد افراد 

جديدالورود به اين عرصه به آن توجه كنند.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

نايب رييس كميسيون كسب  وكارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران: 

تولید، راه رفتن روي لبه تیغ است

  تجربي�ات م�ا در گذش�ته و در دوران تغيي�ر 
هر دولت ثابت كرده كه فقط س�ختي  بيش�تر به 

توليد كننده و تجار وارد شده است
  كش�ورهاي عرب�ي از بهتري�ن و پولدارترين 
مش�تريان ما در س�ال هاي گذش�ته بودند ولي 
امروز متاسفانه هيچ خبري از آنان نيست و به نظر 

مي رسد آنها را از دست داده ايم

خراسان رضوي دانش بنيان
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مريم اس�المي، فارغ التحصي�ل دانش�گاه صنعتي 
ش�ريف اس�ت كه بعد از پاي�ان دوره دانش�گاه در 
س�ال 1364 به اس�تخدام وزارت صناي�ع و معادن 
در آمد. در تم�ام اين س�ال ها، رده ه�اي مختلف از 
كارشناس�ي ت�ا مديرعاملي ش�ركت ش�هرك هاي 
صنعتي خراسان بزرگ را در دولت اصالحات تجربه 
كرده و كارنامه درخش�اني از خود در بدنه دولتي به 
جاي گذاش�ته اس�ت اما ارتباط پررن�گ و مثمرثمر 
او در همين س�ال ها با بخش خصوصي ب�ه تدريج او 
را از بدن�ه دولتي جدا ك�رده اس�ت. دور از فضاهاي 
سياس�ي و بر پايه س�ال ها تجربه نش�ان داده است 
كه در بخش خصوصي مي تواند هم كارآفرين باش�د 
و هم مش�اوري زبده ب�راي كارآفرين�ان. در ادامه، 
گفت وگو با كس�ي كه دغدغه »توليد« و بهره گيري 
از »سيستم« و »دانش« روز دنيا را دارد، مي خوانيد. 

  خانم اس�المي در ابتدا براي مخاطب�ان بگوييد كه 
كارتان را از كجا شروع كرديد و چه فعاليت هايي در 

اين سال ها داشته ايد؟
ضمن گذراندن دوران انقالب و انق��الب فرهنگي در دوره 
تحصيلي ام در دانشگاه، در س��ال 1364 از دانشگاه شريف 
ته��ران فارغ التحصي��ل و پ��س از آن به اس��تخدام وزارت 
صنايع ومعادن ايران درآمدم. مدتي كارشناس، كارشناس 
مس��وول و مدتي هم مدير واحد آم��ار و اطالعات اداره كل 

صنايع اس��تان بودم. ابتدا كار خ��ود را از وزارت صنايع در 
ته��ران آغاز كردم و بعد در اس��تان خراس��ان مش��غول به 
كار ش��دم. در مش��هد كارش��ناس صنايع غذايي بودم و با 
واحدهاي صنعت��ي در اين حوزه ارتباط خوبي داش��تم. از 
كارهاي خوبي كه در آن سال هاي دور )سال هاي 69 -68( 
انجام دادم، برگزاري نمايش��گاه بين المللي در محل فعلي 
كوهستان پارك شادي بود كه مس��احت ۷000 متر مربع 
را با چادر پوشش داديم. اين نمايشگاه دستاوردهاي خوبي 
داش��ت كه به نظر من علت آن، وجود مديران سالم و فعال 

بود.
تا سال ۷2 در وزارت صنايع مش��غول به كار بودم و آخرين 
پس��ت من معاونت آمار و اطالعات اداره كل ب��ود و بعد از 
آن به دليل اينكه حضور خود را در آنجا مفيد نمي دانس��تم 
خ��ارج و وارد بخ��ش خصوصي ش��دم و مركز ص��ادرات 
كااله��اي صنعتي اي��ران را در منطقه س��پاد ب��ا همراهي 
آقاي صابري فر راه اندازي ك��ردم. در اين مجموعه با انتقال 
اطالعات به تج��ار مي توانس��تيم ص��ادرات كاالي ايراني 
به ويژه در حوزه مواد غذايي و بهداش��تي به كش��ورهايي 
مانند افغانستان داشته باش��يم و تجار مي توانستند به طور 

مستقيم از كارخانه هاي داخل كشور صادرات انجام دهند.
در س��ال ۷4 مجددا وزارت صنايع از من ب��راي راه اندازي 
شهرك فناوري صنايع غذايي و بايوتكنولوژي شرق كشور، 
دعوت ب��ه كار ك��رد )در اين مدت مرخصي ب��دون حقوق 
داش��تم و با اس��تعفاي من موافقت نش��ده بود( و به دليل 

حضور دكتر رضوي كه مي توانس��تم درس ه��اي زيادي از 
ايش��ان بگيرم، اين مس��ووليت را پذيرفتم و تا سال 80 در 
سمت معاونت ش��هرك فناوري در ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي استان مش��غول به كار بودم. در اين مدت شهرك 
فناوري راه اندازي و ارتباطات بين المللي آن شكل گرفت و 
به كمك اطالعات خوبي كه يكي از ش��هرك هاي ايتاليايي 
در اختيار ما قرار داد توانس��تيم مركز خدم��ات فناوري را 

راه اندازي كنيم.
در س��ال 80 به دليل عملك��رد خوب ش��هرك فناوري و 
س��رعت آن در توليد، توس��عه، حفظ و نگهداري دانش در 
رش��ته صنايع غذايي هم در داخل كشور و هم در فضاهاي 
بين المللي، از طرف آقاي وزير پيشنهاد مديرعاملي شركت 
ش��هرك هاي صنعتي به من داده ش��د. اين اتفاق از طرفي 
براي محدود كردن من و از طرف ديگر نوعي تشويق براي 
من ب��ود و من تا س��ال 84 در اين س��مت فعالي��ت كردم. 
اين دوران از لح��اظ تجربه دوران خوبي ب��راي من بود اما 
به لحاظ وج��ود بازي هاي سياس��ي دوران خوبي را تجربه 
نكردم. در اين دوران اولي��ن دوره »خويش فرماي خالق« 
را براي جذب جواناني كه با ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
ارتباط داش��تند و عالقه من��د به ورود به كس��ب وكارهاي 
صنعتي بودن��د، راه اندازي كردم. اي��ن دوره به كمك يكي 
از اساتيد دانش��گاه اميركبير راه اندازي شد و نتايج موثري 
در پي داش��ت. در اين دوران مديريتي، كارهاي خوبي در 
جهت رشد زيرس��اخت هاي صنعتي انجام ش��د به نحوي 

رييس ديروز شركت شهرك هاي صنعتي خراسان بزرگ و مشاور امروز صاحبين كسب وكارها 
تجربيات بخش خصوصي و دولتي اش را روايت مي كند

فقدان محافل كاري براي زنان!
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كه در اين چهار س��ال، س��ه س��ال شركت ش��هرك هاي 
استان خراس��ان بزرگ در عملكرد اجرايي و كيفيت ارايه 
خدمات به مردم رتبه اول كشوري را كسب كرد. البته اين 
دس��تاوردها فقط مربوط به من نب��ود و حاصل تالش يك 
گروه ب��ود. در آن دوران جريان هاي سياس��ي زيادي عليه 
من شكل گرفت البته من چندين مرتبه استعفا دادم چون 
معتقد بودم در حد توان و دانش خ��ود، خدمت كرده ام اما 
با اس��تعفاي من موافقت نمي ش��د. ح��دود 8-۷ ماه هم با 
در دولت آقاي احمدي ن��ژاد كار كردم تا اينك��ه باالخره با 

استعفاي من موافقت شد.
  بعد از پايان دوره رياس�ت در شركت شهرك هاي 

صنعتي خراسان چه مسيري را طي كرديد؟
بعد از آن، با همراه��ي چند نفر از مديران خانم، موسس��ه 
كارآفريني زنان توانمند خراس��ان رضوي را ايجاد و اولين 
دوره  كارآفريني را با توجه به تجربه اي كه از دوره آموزشي 
خويش فرماي خالق داش��تم، براي اولين بار در مشهد و به 
نوعي در كشور برگزار كرديم.  اين دوره ها در اداره كارورفاه 
اجتماعي و با نظارت مس��ووالن اداره كار و ش��خص وزير 
وقت )آقاي دكتر جهرمي( برگزار ش��د. بعد از آن، به مرور 
وارد بحث هاي نو صنعتي و شبكه سازي در صنعت شدم و 
در همين راستا مجتمع صنعتي »آسه«را طراحي و شركت 
»كيهان كاوان« را براي ارايه خدمات مشاوره اي و طراحي 
هلدينگ هاي مالي و سرمايه گذاري در اس��تان راه اندازي 
كردم. راه اندازي هلدينگ معدن و صادرات صنايع معدني 
ني��ان كاوان كاني ها در كن��ار تعدادي از س��رمايه گذاران 
اس��تان، يكي از خروجي هاي ش��ركت كيه��ان كاوان بود. 
وارد موضوع استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و سيستم هاي 
خالق و نوآوران��ه هم ش��دم و در كنار اي��ن فعاليت ها و به 
كمك تع��دادي از خانم هاي فعال اقتص��ادي، كانون زنان 
ب��ازرگان اي��ران را در اتاق بازرگان��ي ايران و كان��ون زنان 
بازرگان خراسان را در استان خراسان راه اندازي كردم و در 
اولين دوره، عضو هيات مديره ه��ردو بودم.  در حال حاضر، 
شركت »نيان كاوان« داراي دوازده شركت معدني فلزي و 
غيرفلزي و همچنين شركت هاي تحقيقاتي در حوزه مس 
و آهن است كه در استان معادن قابل توجهي است. در اين 
سال ها و در فاصله س��ال 9۷ تا پايان س��ال 98 يك واحد 

صنعتي براي توليد قهوه نيز راه اندازي كرديم.
  مديريت واحد هاي صنعتي ي�ا توليدي كوچك به 
ويژه در ش�رايط اقتصادي فعلي را چگون�ه ارزيابي 

مي كنيد؟
به عقيده من، كش��ور دچار يك بيماري ش��ديد اقتصادي 
اس��ت و از نبودن برنامه ريزي در س��طوح الزم رنج مي برد. 
به طور طبيعي، در كشوري كه تفكر توليد بربرنامه ريزي ها 
حاكم نيس��ت و عم��ده درآم��د از طريق واس��طه گري و 
نوس��انات بازارهاي مختلف به دس��ت مي آي��د، واحدهاي 
صنعت��ي و توليدي كوچ��ك يا ب��زرگ خس��ارت زيادي 
مي بينند و حتي بهبود ش��رايط وابس��ته به ن��وع مديريت 
داخلي آنها نيس��ت. در حال حاضر، ش��رايط كش��ور براي 
توليد در يك مس��ير رو به توسعه مهيا نيس��ت و به همين 
دليل اس��ت كه ديگر عملكرد مديران تاثي��ر زيادي ندارد. 
همه كساني كه در اين ش��رايط توانس��ته اند باقي بمانند، 
انسان هاي باهوش و انعطاف پذيري هستند و اميدوارم كه 
به زودي اتفاقات خوبي در بخش برنامه ريزي ها در س��طح 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت بيفتد تا واحدهايي 
كه تاكنون دوام آورده اند بتوانند وارد مس��ير توسعه شوند 
و واحدهاي كوچك ديگ��ري هم به وجود آمده اند، رش��د 

كنند. متاس��فانه در ايران، نس��ل دوم مديريت واحدهاي 
صنعتي بسيار كم هستند، اكثرا نسل اول هستند و زماني 
كه مي خواهند اطالعات خود را به نسل بعد منتقل كنند از 

بين مي روند و اين موضوع يك ضعف بزرگ است. 
  شما به واس�طه پس�ت مديريتي خود و حضور به 
عنوان مش�اور در مجموعه هاي صنعتي، چالش هاي 
كارآفريني در س�طح اس�تان را چه مواردي ارزيابي 

مي كنيد؟
بيش��ترين چالش��ي كه در حوزه كارآفريني ب��ا آن مواجه 
هس��تيم و اين چالش از ابتدا هم وجود داش��ته، سيس��تم 
آموزشي كش��ور است. اين سيس��تم نيروي انس��اني را به 
س��مت خالقيت و نوآوري هدايت و تشويق نمي كند و يك 
مسير س��اده و معمول با چهارچوبي مش��خص را آموزش 
مي ده��د. اخيرا ب��ه دليل وج��ود رس��انه هاي اجتماعي و 
فعاليت سيس��تم هاي فناوري محور در كل دنيا، اطالعات 
به شكل بهتر و با س��رعت بيش��تر انتقال پيدا مي كند. اگر 
بس��تر اقتصادي به خوبي فراهم ش��ود و بت��وان به كمك 
شتاب دهنده هاي موجود، اس��تارت آپ ها را حمايت كرد، 
پروژه هاي بس��يار خوبي كه مفهوم كارآفرين��ي به خوبي 
در آنها ديده مي ش��ود، راه اندازي خواهند ش��د. در دنياي 
امروز كارآفريني، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها سيستم 
و فرآيند روش��ني دارد كه اگر ما فارغ از اين سيس��تم و به 
ش��كل جزيره اي و موضعي از بخش��ي حمايت كنيم و آن 
بخش تنها شعاردهنده و ميرا باشد، متاسفانه نتيجه خوبي 

نمي گيريم.
  به عن�وان ي�ك خانم ب�ا چ�ه محدوديت هايي در 

اشتغال و به ويژه مديريت روبرو بوديد؟
در كارآفريني هيچ محدوديت��ي مختص زنان وجود ندارد. 
به نظر من بزرگ ترين مش��كل بانوان، عدم خودباوري آنها 
در كارهاي اجتماعي و توانايي هايش��ان اس��ت، به هر حال 
محدوديت هايي در كل اجتماع و نه حوزه مديريتي وجود 
دارد و آنچه كه بيش��ترين محدوديت را ب��راي بانوان مدير 
ايجاد مي كند، نداش��تن ق��درت البي گري در مقايس��ه با 
آقايان اس��ت. آقايان محافلي خارج از محيط كار دارند كه 
در آن به تبادل اطالع��ات و تجربيات كاري هم مي پردازند 
اما اين امكان براي خانم ها دركش��ور ما وج��ود ندارد. اين 
موضوع طبيعتا س��بب كاهش اطالعات كافي بانوان براي 
تصميم گيري و عدم هماهنگي با جامعه مديران كه عمدتا 
آقايان هس��تند، مي ش��ود. به نظر من محدوديت ديگري 
در حوزه اش��تغال وجود ندارد و اگر مي��زان خودباوري در 
خانم ها بيشتر شود، تعداد مديران خانم هم بيشتر مي شود 
و اين محدوديت در البي گري مي تواند ب��ا ايجاد تعادل در 

تعداد مديران خانم با آقا از بين  برود.
  تاكنون ايده و طرحي براي گسترش حوزه اشتغال 

زنان ارايه داده ايد؟
موسس��ه كارآفريني زنان توانمند خراسان رضوي مهم ترين 
ايده من بود كه در اين زمينه خيلي خ��وب كار كرديم. البته 
بهره مندي آقايان در آنجا بيشتر از خانم ها بود ولي با اين حال 
خانم ها توانستند با مشورت گرفتن، فعاليت هايي را آغاز و به 
نقطه اقتصادي برسانند و محصوالت خود را وارد بازار كنند. 
البته در شرايط س��خت اقتصادي فعلي و رقابت باال شرايط 
ورود براي خانم ها و آقايان تقريبا يكسان است و اگر طرح هاي 
نو كه نيازهاي جديد جامعه را مرتفع كند نداشته باشند، خود 
به خود امكان توسعه فعاليت و اشتغال ندارند. به اعتقاد من، 
از لحاظ سياست گذاري كّمي در جامعه ما، تمايل زيادي به 

گسترش فعاليت خانم ها وجود ندارد.
  به نظر ش�ما كمبودها و چالش هاي اشتغال بانوان 

در سطح استان چيست؟
در ابتداي ام��ر، نبود بان��وان توانمند و با تجرب��ه در حوزه 
برنامه ريزي و تصميم گيري در استان است و بعد از آن هم 
عدم تمايل به ايجاد اشتغال براي بانوان به ويژه در شرايط 

كنوني كه بسياري از آقايان هم كار مناسبي ندارند.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

  در كارآفريني هي�چ محدوديتي مختص اين 
كار وجود ن�دارد. به نظر من بزرگ ترين مش�كل 
بانوان، عدم خودباوري آنها در كارهاي اجتماعي و 
توانايي هايشان است، به هر حال محدوديت هايي 
در كل جامع�ه و نه ح�وزه مديريتي وج�ود دارد 
وآنچ�ه كه بيش�ترين محدوديت را ب�راي بانوان 
مدير دارد، نداشتن قدرت البي گري در مقايسه با 

آقايان است
  در كش�وري كه تفكر توليد بر برنامه ريزي ها 
حاكم نيست و عمده درآمد از طريق واسطه گري 
و نوس�انات بازارهاي مختلف به دس�ت مي آيد، 
واحده�اي صنعت�ي و توليدي كوچك ي�ا بزرگ 
خس�ارت زيادي مي بينند و حتي بهبود ش�رايط 

وابسته به نوع مديريت داخلي آنها نيست
  آقاي�ان محافلي خارج از محي�ط كار دارند كه 
در آن به تب�ادل اطالعات و تجربي�ات كاري هم 
مي پردازند اما اين امكان براي خانم ها در كش�ور 
ما وجود ندارد. اين موضوع طبيعتا سبب كاهش 
اطالعات كافي بانوان ب�راي تصميم گيري يا عدم 
هماهنگي ب�ا جامعه مدي�ران كه عمدت�ا آقايان 

هستند، مي شود



42يكشنبه 21 شهريور  ماه Sep. 12.  2021 -  1400 فرهنگخراسان رضوي

مدرسه سازي را از هر طرف نگاه كنيم كاري خير خواهانه 
است. چه آنجا كه موجب رونق مدرس�ه و درس و كالس 
و تربيت دانش آموزان مي شود و چه آنجا كه فرهنگ ساز 
است. حتي اگر آن را به عنوان فعاليتي در نظر بگيريم كه 
به بهبود اثرگذاري سياس�ت هاي دول�ت كمك مي كند. 
بي شك وجود افرادي خير پيش از هر چيز موتور محرك 
اين فعاليت انسان دوستانه است كه اگر جز اين بود شاهد 
چنين دستاوردهاي مهمي نبوديم. خوشبختانه از ديرباز 
مدرسه سازي در فرهنگ ايراني رواج داشته و اين وضع 
در خراس�ان رضوي تا امروز ت�داوم يافته و زمينه س�از 
اتفاق هاي خوبي در ش�هرها و روس�تاهاي كش�ور بوده 
است. گفت وگويي خواندني با » غالمعلي رافتي «، رييس 
مجمع خيرين مدرسه س�از خراس�ان رض�وي پيرامون 

اهميت اين جريان داشتيم كه در ادامه مي خوانيد.

  لطفا ضمن معرفي خود روندشكل گيري مجمع خيرين 
مدرسه س�از وهمچنين چگونگي ورود خودت�ان به اين 

مجمع را توضيح دهيد.
غالمعلي رأفتي متولد 1324 در مش��هد هستم و از سال 1388 
به عنوان رييس مجمع خيرين مدرسه س��از اس��تان خراس��ان 
رضوي در خدمت نظام و تعليم و تربيت نونهاالن ميهن اسالمي 
در راستاي تامين فضاي آموزش��ي مناسب به همت و مشاركت 
خيري��ن بزرگوار مدرسه س��از بوده و قب��ل از آن ه��م به عنوان 
نايب رييس و عضو هيات مدي��ره و هيات موس��س مجمع اين 

افتخار را داشته ام.
  كمي درباره مجمع بيشتر توضيح دهيد. نخستين بار به 

همت چه كساني شكل گرفت؟

مجمع خيرين مدرسه ساز استان در سال 13۷۷ به همت جمعي 
از بزرگ مردان خير از جمله مرحوم دكتر جهانگير فرخ و مرحوم 
حاج حبيب اهلل قفلى به عنوان اولين مجمع در كش��ور ش��كل 
گرفت. حقير هم افتخ��ار حضور در جمع اين نيك انديش��ان را 
داشتم. البته حضور در اين عرصه معنوي، براي من از سال 136۷ 
با ساخت مدرسه اي پنج كالسه در روستاي خرم آباد شهرستان 
چناران آغاز ش��د كه لذت اين كار ارزش��مند باعث شد تاكنون 

مشمول اين رحمت الهي باشم. 

  مي�زان مش�اركت خيرين مدرسه س�از نس�بت به 
سال هاي گذشته چگونه است؟ آيا با توجه به مشكالت 

اقتصادي و بيماري كوويد19 تغييري كرده است؟
  خوشبختانه با وجودي كه بيماري كوويد ومشكالت اقتصادي 
براي مردم به وي��ژه بازاريان ب��ه وج��ودآورده همچنان حضور 
خيرين بزرگوار مدرسه ساز نسبت به سال گذشته از رشد بسيار 
خوبي برخوردار بوده به طوري كه از ابتداي سال 99 بالغ بر 250 

ميليارد تومان تعهدات خيرين مدرسه ساز بوده كه نشان از رشد 
بيش از 150 درصدي آن دارد.

  آيا دولت در هموار كردن مسير مجمع خيرين، تاثيري 
داشته است؟

بله. دولت درباره ساخت پروژه هاي خبرساز برابر استاندارد هاي 
روز همكاري بسيار خوبي داش��ته و در راستاي تكميل به موقع 
پروژه هاي مشاركتي در س��ال جاري عملكرد به مراتب بهتري 

داشته است.
  بفرماييد چه چالش ها و مشكالتي پيش رو است؟

يكي از مهم ترين مشكالت و تنگناها، رشد قيمت مصالح است 
كه نمي گذارد پ��روژه را با ب��رآورد اوليه به پايان برس��انيم و در 
مواردي اين امر باعث تاخير در اج��را و تحويل به موقع پروژه ها 

مي شود.
  ب�راي ادام�ه فعاليت ه�اي خ�ود در اي�ن عرص�ه چه 

چشم اندازي براي سال 1400 درنظر گرفته ايد؟
مهم ترين برنامه هاي مجمع همكاري در جهت تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام و همچني��ن اولويت قراردادي بي��ش از پيش مناطق 

محروم و كم برخوردار استان به ويژه حاشيه شهر مشهد است.
  و سخن آخر؟

آخرين حرف ش��ايد اين مي تواند باش��د كه مدرسه سازي يك 
روند مس��تمر اس��ت چون مدارس احداثي قديم به مرور دچار 
فرسودگي شده و بايد بازسازي شوند و همچنين توسعه و تعمير 
فضاها نيز به طور مس��تمر اجتناب ناپذير است. بنابراين از عموم 
مردم ش��ريف دعوت مي كنيم در اين كار خير س��هيم باشند؛ 
مجمع خيرين مدرسه ساز اس��تان آمادگي همكاري با خيرين 

براي تحقق نيات خيرخواهانه شان را دارد.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان خبر داد

 رشد 150 درصدي تعهدات خیرین مدرسه ساز
 در خراسان رضوي

 خوش�بختانه امس�ال با وجودي ك�ه بيماري 
كوويد و مش�كالت اقتصادي براي مردم به ويژه 
بازاريان به وج�ود آورده همچنان حضور خيرين 
بزرگوار مدرسه س�از نس�بت به س�ال گذشته از 
رش�د بس�يار خوبي برخوردار بوده به طوري كه 
از ابتداي س�ال 99 بالغ ب�ر 2۵0 ميلي�ارد تومان 
تعهدات خيرين مدرسه ساز بوده كه نشان از رشد 

بيش از 1۵0 درصدي آن دارد.
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اهمي�ت و لزوم بررس�ي س�طح كيفي و آموزش�ي 
مدارس بر كسي پوش�يده نيست چون بخش مهمي 
از آينده كودكان امروز در ارتباط با مدرسه وتفكري 
كه به واسطه آن رش�د مي يابد، شكل گرفته و شايد 
بيراه نباش�د كه بخش اعظم اين تفكر را وابسته به 

تفكر و عملكرد مدير يك مدرسه بدانيم. 
چه بس�يار فرزنداني كه با توجه به ش�يوه مديريت 
س�ازنده مدي�ر مدرس�ه حت�ي در يك مقط�ع، در 
مس�يري متفاوت قرار گرفته و وارد راهي س�ازنده 

شده اند.
حس�ين موذن�ي كالت، مدير مدرس�ه »به�ار جان 
و خرد«، از آن دس�ت مديراني اس�ت ك�ه در جهت 
تعلي�م و تربي�ت دانش آم�وزان خود ب�ا محوريت 
ن�گاه كيفي ت�الش مي كن�د. او در روز نخس�ت ماه 
كالت،  شهرس�تان  در   1348 تابس�تان  پايان�ي 
س�رزمين تاريخ و طبيعت، متولد ش�ده است و در 
اين گفت وگ�و از ارزش ها و اصولي كه ب�راي ترويج 
فرهنگ كار و كارآفريني به دانش آموزان اين ش�هر 

آموزش داده مي شود، صحبت مي كند.
  حس�ين موذن�ي كالت را چگونه براي م�ا معرفي 

مي كنيد؟

در خانواده اي اصي��ل و متدين زاده ش��دم و باليدم. پدرم 
كارمند مركز بهداش��ت و درمان كالت بود كه 30 س��ال 
تمام ب��ا صداقت و دلس��وزي خدم��ت كرد و بازنشس��ته 
ش��د. مادرم نيز نازنين��ي از تبار س��ادات و عش��ق و ايثار 
است. دوران ابتدايي تا متوس��طه را در زادگاهم گذراندم 
و در س��ال 6۷ كه كالس س��وم تجربي بودم با تعدادي از 
همكالس��ي هايم در جبهه حق عليه باطل توفيق خدمت 
يافتم. پس از بازگش��ت، به توصيه پدرم وارد دانشس��راي 
تربيت معلم شدم و در مهرماه 69 رس��ما شغل معلمي را 
از روس��تاهاي كالت ش��روع كردم و در چند پايه مختلف 
آم��وزگار ش��دم. به ق��ول معروف باي��د جان ببخش��ي تا 
آموزگار شوي. اما موهبت شگفت زندگاني ام همان سال و 
همزمان با شروع به كارمعلمي ام بود كه شيفته نازنيني از 
خانواده سادات و متدين شدم كه هرچه يافته ام از گرمي، 

مهر و همراهي او و البته شفاعت برادر شهيدش است.
  آيا به غي�ر از معلمي در ارگان ه�ا و مجموعه هاي 

ديگري هم فعاليت داشته ايد؟
پس از آن دوره، س��ال هايي را در پست هاي اداري آموزش 
و پ��رورش، هيات مدي��ره و مديرعام��ل تعاون��ي مصرف 
فرهنگيان انجام وظيفه كردم. از س��ال 81 ت��ا 83 مامور 
به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ش��دم. سرپرستي اداره 

فرهنگ و مس��ووليت كتابخانه هاي عمومي شهرس��تان 
كالت را برعه��ده گرفتم. در دوره دوم ش��وراي اس��المي 
ش��هركالت با رأي اعتماد همش��هريان عزيزم عضو شورا 
ش��دم و همزمان به مدت چهار س��ال رياس��ت ش��وراي 
شهرس��تان را به عهده داش��تم. در ارديبهشت 82 با طرح 
اي��ده برگ��زاري هماي��ش كالت شناس��ي توس��ط اولين 
فرماندار شهرس��تان جن��اب آق��اي دكتر ذاك��ر، دبيري 
همايش كالت شناس��ي را بر عهده گرفتم كه اين همايش 
به همت همه كالتي ها، شور و شوق و شكوه و افتخار براي 
كالت به ارمغان داشت. از س��ال 86 تا 89 به وزارت كشور 
مامور و به عنوان ش��هردار مزداوند س��رخس مش��غول به 
كار ش��دم. از س��ال 90 تا 92 در ناحيه 3 مش��هد خدمت 
كردم و در اوايل دولت تدبير و اميد، جاذبه زادگاهم سبب 
رفتن من به كالت شد. با ابالغ مديركل وقت استان جناب 
آقاي دكتر حس��يني از بهمن ماه92 تا مرداد96 به عنوان 
مدير آموزش و پ��رورش كالت منصوب ش��دم. برگزاري 
جشنواره هاي عش��ايري اس��تان، همايش هاي متعدد در 
ايام هفته معلم، توس��عه و مش��اركت خيرين مدرسه ساز، 
تشكيل كانون بازنشس��تگان فرهنگي، رتبه هاي دورقمي 
كنكورتوسط فرزندان كالت، حاصل تالش همه همكاران 

عزيزم دراين دوره بود.

در گفت وگو با مدير دبيرستان »بهار جان و خرد« مطرح شد

تعلیم و تربیت نباید تك ساحتي باشد
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پس از اتمام ماموريت دوباره به مش��هد برگشتم و خداوند 
را سپاس��گزارم كه به لطف و عنايت او در سال سي و سوم 
خدمت��م، به عن��وان مدير دبيرس��تان »س��رآمد رأفتي« 
آموزش و پرورش ناحيه ۷ مش��هد كه در سال 99-98 نيز 
مدير نمونه استاني معرفي ش��دم. خداوند را شاكرم كه در 
كنار همسر و سه فرزندم احساس آرامش مي كنم. در طي 
س��ال هايي كه به كار آموزش��ي و اجرايي گذشت به اينجا 
رس��يدم كه از گلس��تان دنياي هستي هميش��ه مي توان 

گل هاي زيبا چيد.
  دانش آموزي كه در مدرس�ه »بهار ج�ان و خرد« 
پرورش مي ياب�د چه آموزه هايي را در س�احت هاي 
تربيتي فرا مي گيرد كه در مدارس ديگر كمتر مورد 

توجه قرار مي گيرد؟
در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي عالي نظام تعليم و 
تربيت و راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 
س��احت هاي ش��ش گانه تعليم و تربيت با تصدي��ق و گواه 
خانواده ه��ا و اوليا و تأييد معاونت محت��رم آموزش ابتدايي 
ناحيه ۷ دبس��تان »بهار جان و خرد« توانس��ته كارنامه اي 
قابل قبول ارايه كند. باتوجه به اينك��ه تعليم و تربيت نبايد 
تك س��احتي باش��د يعني در كنار آموزش به ساحت هاي 
ديگر هم پرداخته ش��ود، ل��ذا تربيت اقتص��ادي حرفه اي، 
تربيت علمي و فناوري، تربيت اجتماعي- سياسي، تربيت 
زيس��تي بدني، تربيت هنري و زيبايي ش��ناختي و به ويژه 
تربيت اعتقادي، عبادي و اخالق��ي دانش آموزان به عنوان 
زيربناي تعليم و تربيت مورد توجه قرار مي گيرد. به همين 
دليل، ش��عار مدرس��ه »بهار جان و خرد« هم زمان با شروع 
به كار و تأس��يس آن در مهرماه 98 »تعلي��م و تربيت تمام 

ساحتي با محوريت مدرسه كيفي« بود.
در س��ند تحول براي هريك از دوره هاي تحصيلي هدفي 
تربيتي مط��رح ش��ده، يعن��ي در دوره اول ابتدايي هدف 
عمده تربيت، يادگيري مهارت هاي پايه اس��ت و در دوره 
دوم ابتدايي هدف تربيتي، هويت يابي اس��ت، لذا عالوه بر 
آموزش، به دانش آموزان نقش داده مي ش��ود و همچنين 

اصول زيست محيطي را نيز فرامي گيرند.
  ي�ك رويك�رد رس�انه هاي م�ا تروي�ج فرهن�گ 
كارآفريني است و ش�ما هم يك كارآفرين در حوزه 
آموزش هستيد، آيا از مسيري كه انتخاب كرده ايد، 

رضايت داريد؟
همه مي داني��م كه آم��وزش و پرورش ه��م از نظر كمي و 
هم از نظر كيفي نقش اول را در توس��عه كشور ايفا مي كند 
چراكه هم توليد سرمايه مي كند، هم سرمايه انساني، هم 
س��رمايه فرهنگي و هم س��رمايه اجتماعي. لذا با توجه به 
اينكه بنده 33 س��ال در حوزه آموزش و پست هاي اداري 
و اجراي��ي انج��ام وظيفه نم��وده ام جزو نق��اط قوت خود 
مي دانم و نسبت به آن احس��اس افتخار مي كنم كه نهايتا 

به رضايت نيز ختم مي شود.
  ش�ما چ�ه ويژگي هاي�ي مرتب�ط ب�ا فرهن�گ و 

كارآفريني را در مسير آموزش دنبال مي كنيد؟
بايد عرض كنم جامعه اي پيشرو است كه از نيروي انساني 
ماهر، متخصص، نوآور، خالق و خود باور برخوردار باش��د 
و يكي از راه هاي رس��يدن به چنين هدفي تربيت افرادي 
با داشتن روحيه خالق و كارآفرين است كه قسمت اعظم 
مس��ووليت اين آموزش برعهده مدارس اس��ت. همچنين 
تربي��ت دانش آموزان محق��ق وكارآفرين از اهداف س��ند 
تحول بنيادين اس��ت و مي دانيم ك��ه محوري ترين هدف 
س��ند تحول بنيادين هدايت دانش آموزان در رس��يدن به 

حيات طيبه است كه بايد در ش��ش عرصه تعليم و تربيت 
هدايت ش��وند. براي افزايش كارايي در نظام آموزشي بايد 
كارآفريني در مس��ير آم��وزش قرار گيرد و دراين مس��ير 
دانش آم��وزان مهارت هاي زندگ��ي و ارتباطي و همچنين 
مهارت ه��اي گفت وگ��و، اعتماد ب��ه نف��س، فرهنگ كار 
گروهي، اس��تقالل و اعتماد پذيري را در آموزشگاه »بهار 

جان و خرد« فرا مي گيرند.
و  آم�وزش  محدودكنن�ده  چالش هاوقواني�ن    
فرهنگ سازي براي كساني كه مي خواهند در حوزه 

فرهنگي كارآفريني كنند را براي ما بازگو كنيد.
با توجه به اينك��ه كارآفريني در نظام آموزش��ي ما مبحث 
جديدي اس��ت و آم��وزش پاي��ه اي كارآفرين��ي هنوز در 
مدارس م��ا ش��كل نگرفته اس��ت، از طرفي مش��وق هاي 
كارآفرين��ي ني��ز از س��وي متولي��ان امر بس��يار ضعيف 
اس��ت اگر فرد كارآفرين تشويق نش��ود ممكن است پس 
از مدتي بدون انگيزه و دلس��رد ش��ده و كار خ��ود را ترك 
كند. ديگر اينك��ه تامين منابع مالي ه��م مي تواند يكي از 
چالش هاي پيش روي ح��وزه كارآفريني باش��د. لذا براي 
اينكه كارآفريني به نتيجه برسد و نظام آموزشي كارآفرين 

تربيت كن��د بايد بس��تر آموزش��ي، قانون��ي و حمايتي از 
كارآفرينان مهيا شود.

آي�ا م�دارس غيردولت�ي در تحق�ق اه�داف    
تعيين شده موفق بوده اند؟

درباره نقش مدارس غيردولتي بايد عرض كنم كه عدالت 
آموزشي، كيفيت آموزشي و مشاركت مثلثي است كه اين 
س��ه ضلع اهداف مهم آموزش و پرورش را در سند تحول 
بنيادين تش��كيل مي دهد و توس��عه م��دارس غيردولتي 
دقيقا به اي��ن اهداف مهم كمك مي كن��د. اگر بخواهيم به 
بخشي از دس��تاوردهاي مدرس��ه »بهار جان و خرد« در 
همين م��دت كوتاه فعاليت اش��اره كنم كس��ب مقام اول 
در ناحيه ۷ و اس��تان در طرح »بازي و يادگيري« اس��ت. 
اين دبس��تان به عنوان دبيرخانه توليد محتواي آموزشي 
رياضي پايه شش��م، مدرس��ه حامي قطب1 در ناحيه ۷ و 

مجري طرح خوانا انتخاب شده است.
  در پايان اگر نكته اي داريد، ب�ا مخاطبين در ميان 

بگذاريد.
در پايان از حمايت ها و سياست هاي راهبردي معاونت محترم 
آموزش ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه ۷ تش��كر مي كنم. 
همچنين از پشتيباني و حس��ن همكاري خدمات و زحمات 
بي دريغ همكارانم جناب آقاي دكت��ر مرواريد و جناب آقاي 
مهندس يوس��في و همچني��ن مدير و معاوني��ن و معلمين 
دبستان »بهار جان و خرد« صميمانه سپاسگزاري مي كنم و 

موفقيت همه آنها را از خداوند متعال خواهانم .
جا دارد به طور خاص از دس��ت ان��دركاران روزنامه وزين 
اعتماد در خراس��ان رضوي اعم از سرپرس��تي، س��ردبير، 
تحريري��ه، عكاس��ان و خبرن��گاران عزي��ز ك��ه در ترويج 
كارآفريني در حوزه آموزش و تعليم و تربيت به دبس��تان 
»بهار جان و خ��رد« اعتماد كرده و اي��ن مصاحبه را انجام 

دادند صميمانه و خالصانه سپاسگزاري كنم. 
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

  براي افزايش كارايي در نظام آموزش�ي بايد 
كارآفريني در مس�ير آموزش ق�رار گيرد و در 
اين مس�ير دانش آم�وزان مهارت ه�اي زندگي 
و ارتباط�ي و همچنين مهارت ه�اي گفت وگو، 
اعتماد به نفس، فرهنگ كار گروهي، اس�تقالل 
و اعتماد پذي�ري را در آموزش�گاه »بهار جان و 

خرد« فرا مي گيرند
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عليرضا روش�نك، كارآفرين جواني از بخش خصوصي 
اس�ت كه فعاليت�ش در حوزه هاي مختل�ف اقتصادي او 
را از توجه و ت�الش در عرصه فرهنگ دور نكرده اس�ت. 
عضوي�ت در هيات مدي�ره كانون كارآفرينان خراس�ان 
رضوي و انجم�ن كارآفرينان س�ازنده حري�م رضوي و 
شركت هاي فعال در حوزه توليد، تجارت و ساخت وساز 
پروژه هاي انبوه، تنها بخش�ي از فعاليت هاي او به شمار 
مي رود. وجهه فرهنگي كارنام�ه اش عالوه بر مداومت بر 
مطالعه و آشنايي با ساحت هاي انديشه اي، او را به تقويت 
و حمايت از انجمن خيرين كتاب س�از خراس�ان رضوي 
واداشته اس�ت. س�اخت و تجهيز كتابخانه سيار سردار 
شهيد ابوافضل روشنك كه امروز زنده كننده نام عموي 
ش�هيدش و مامني براي آش�نايي حاشيه نشينان شهر 
مشهد با كتاب است، نشان دهنده عزم او براي حمايت از 

كتاب و كتاب خواني است.

  به عنوان اولين سوال بفرماييد چه كتابي خوب است كه 
مطالعه را با آن شروع كنيم؟

اولين و مهم ترين كتابي كه همه بايد به آن توجه داش��ته باشند 
قرآن است اما نه براي ثواب كردن. بايد كتاب خدا را يك بار بخوانند 
و هر كس بايد به زبان خودش آن را بخوان��د. قرآن را بايد با معني 
خواند تا فهميد كه خداوند چه چيزي از انس��ان ها خواسته و چه 
چيزهايي به آنها ياد داده است چون متأسفانه ما امروز اين آموزه ها 
را در جامعه نمي بينيم. اگر پنجاه درصد از كتاب خدا در يك جامعه 
اجرا شود آن جامعه گلستان خواهد شد. متأسفانه ما قسمت هايي 
را بد برداش��ت و به رأي ناقص خودمان تفس��ير كرده و مشكالت 
زيادي ايجاد كرده ايم. خيلي از مسائل را نگفته و به مسائل فرعي 
پرداخته اي��م. به خاطر خيلي از سوءبرداش��ت ها ام��روز خيلي از 
جوان ها مي گويند كه خدايي كه به آنها معرفي ش��ده  است مدام 
انسان را نهي مي كند و اين باعث فاصله گرفتن جوانان از قرآن شده 
است. آنها به بيراهه رفته اند و اين گم شدن خودشان را آزار مي دهد.

خداوند در كالمش مدام بر بخش��ش و انفاق پ��اداش مي دهد و 
توصيه مي كند. اگر كالم ح��ق را دريابيم متوجه مي ش��ويم كه 
خداوند متعال باب��ت همه اين كارهاي نيك در دو دنيا به انس��ان 
پاداش مي دهد. من معتقدم اولين كتابي كه بايد به آن رجوع كنيم 

كتاب خداست و بايدبدون تعصب با آن برخورد كنيم. 
  از دل انديشه ها و انديشيدن چه تصوير جديدي ايجاد 

خواهد شد؟
جوان اگر بفهمد كه خداوند چقدر دوستش دارد امكان ندارد روي 
خودش را برگرداند. هر چقدر مي توانيم بايد محبت خداوند را به 
بندگانش بگوييم. آنقدر ما از غضب خداوند شنيده ايم كه از خداوند 
فاصله گرفته ايم. خداوند آغوشش را براي بندگانش باز كرده است. 
من هميشه مي گويم به آغوش خداوند برويد و با او صحبت كنيد. 
داستان موسي و شبان را ببينيد. خداوند پيامبر خودش را فرستاد 
تا از يك چوپ��ان عذر خواهي كند. اينها به م��ا درس هاي بزرگي 
مي دهد. من هميشه به جوان ها مي گويم كه خداوند از آنها بهتر 
مي پذيرد. اين اشتباه بزرگي اس��ت كه نااميد شويم چرا دختري 
كه حجاب درس��تي ندارد به اين فكر كند كه خداون��د ديگر او را 

نمي پذيرد. خداوند دل هاي ما را مي بيند. 
  به عنوان ي�ك كارآفرين حامي كتاب، چه س�دي مانع 

نزديكي جوانان به كتاب شده است؟

متأسفانه ما نتوانستيم آن طور كه بايدوش��ايد كتاب را به جوانان 
معرفي كنيم تا آنه��ا بدانند كه بايد چه انتظاري از كتاب داش��ته 
باشند. اين ضعف را متأسفانه سال ها داشته ايم و هنوز هم برطرف 

نشده است.
 براي مثال قاعده اي كه به اش��تباه جا افتاده و تبليغ مي شود 
اين اس��ت كه »هر كتاب��ي ارزش يك بار خوان��دن دارد« در 
حالي كه اش��تباه محض است وعمر انس��ان اجازه نمي دهد 
تمام كتاب هاي جهان را بخواند. بنابراين بايدشرايط مختلف 
را سنجيد. يك نش��انه كه بايد آن را دنبال كرد اين است كه 
آن كسي كه كتابي را نوشته اس��ت آيا خودش از آن بهره اي 
گرفته است. آيا خودش رستگار ش��ده يا اصال خودش موفق 
شده است؟ مساله بعدي ناديده گرفتن مرزهاي جغرافيايي است. 
در انتخاب كتاب درست نبايد به مليت يك نويسنده به عنوان يك 
معيار براي خوب و بد بودن توجه كرد. كتابي كه خوب است را بايد 
خواند حاال نويسنده آن هر مليتي كه مي خواهد داشته باشد. براي 
جواناني كه از دنياي كتاب فاصله دارند، توصيه ام اين است كه در 
يك حوزه مطالعاتي شروع به مطالعه كنند و در هر سطحي حتي 
اندك، استمرار در مطالعه داشته باش��ند. امروز دنبال يك حوزه و 
فردا دنبال يك حوزه ديگر نباشند. بايد روي يك حوزه تمركز كرد 

و در آن عمق گرفت تا انديشه هاي جديد شكل بگيرد و بارور شود.
  براي ترويج انديش�ه كارآفريني چه چالش هايي وجود 

دارد؟
در نتيجه دور بودن از مطالعه و فضاي كتاب و كتاب خواني خيلي 
از جوانان امروز فكر مي كنن��د از كتاب چي��زي در نمي آيد و اين 
باورغلط، يك آفت بزرگ براي جامعه ما ش��ده اس��ت. به نظرم هر 
چقدر مي توانيم بايد به نس��ل جديدياد بدهيم كه چطور از طريق 
كتاب به جايي برسند و موفق شوند. اگر انسان راهي را بگيرد و تصور 
كند كه آن راه به جايي نمي رس��د يا عاقبتي در آن ندارد، آن راه را 
رها خواهد كرد. ما وظيفه داريم كه انتهاي مسير را نشان دهيم تا 
جوان براي مسير نقشه ترسيم كند تا در راه گم نشود. اشكال بزرگي 
كه در جامعه ما وجود دارد اين اس��ت كه مدام مي گوييم »نكن« و 
»انجام نده«. ما فكر مي كنيم همين كه يك نفر كاري را شروع كرد 
بايد حتما موفق شود. نبايد از ترس شكست پا در ميدان نگذاشت و 
جا خالي كرد. متأسفانه گاهي مي خواهيم موفقيت را ساده كنيم؛ 
اين اشتباه اس��ت. بايد واقعيت را به جوانان گفت. مسير موفقيت 

سخت است و زمين خوردن دارد اما نبايد جا خالي كرد. اگر بروي 
به نتيجه خواهي رس��يد. به قول موالنا »سايه حق بر سر بنده بود/ 
عاقبت جوينده يابنده بود«. امكان ندارد كسي مسيري را طي كند و 
به موفقيت نرسد. خداوند گفته است برويد تا برسيد و اين مهم ترين 
دستور است. همه انسان هاي موفق خستگي ناپذير بوده اند. خداوند 
از اين لذت مي برد كه آدم خسته نشود. او مدام بار انسان را سنگين 
مي كند تا ببيند كه ما تا كجا مي توانيم تحمل كنيم. كتاب در اين 
مسير به انس��ان كمك مي كند و تا مي خواهي خسته شوي به تو 
تلنگر مي زند كه خسته نشو. خوشبختانه اتفاق هاي خوبي در حوزه 
كتاب افتاده است. آن هم به اين دليل است كه ما كتاب را به مناطق 
دورافتاده مي بريم. البته قبول دارم كه بخش��ي از اقدامات هنوز در 
حد نمادين است و به نظرم خيلي پايه اي نيست اما اگر جدي باشد 
بسيار مفيدخواهد بود. اگر كتاب به جاهاي دور برود اتفاقا با استقبال 
بيشتري مواجه مي شود. من محدوديتي براي كتاب خواندن قائل 
نيستم. هميشه اول به خودم و بعد ديگران توصيه مي كنم كه بياييم 
هر چقدر در توان مان هست كتاب بخوانيم. هر تالشي كه مطالعه 
را ترويج كند مفيد اس��ت. بايد از فضا و فرصت ها اس��تفاده كنيم. 
خوش��بختانه امروز حتي كتاب هاي صوتي هم جا افتاده و خيلي 
خوب است. حتي مي شود در كوه و دشت و طبيعت هم كه مي رويم 
با خودمان كتاب ببريم. از هر ظرفيتي كه به مطالعه بيشتر جامعه 

كمك كند بايد استقبال كرد.
  بعد از اين دعوت به انديشيدن چه توصيه اي داريد؟

آنچه بايد خيل��ي به آن توجه ش��ود عم��ل كردن اس��ت چون 
صرف��ا خوان��دن آدم را به كم��ال نمي رس��اند. به بعض��ي افراد 
مي گويند»كتاب خوان« اما بايد دي��دآن فرد چه چيزي در چنته 
دارد. بايد ديد نمود آن چه است. بايد ديد فردي كه كتاب خوانده 
است چه كاركرده اس��ت و در عمل مطالعه چه اثري در زندگي او 
داشته است. وقتي خداوند گفته است مهربان باش اگر من كتاب او 
را خواندم و مهربان نبودم فرقي با آن االغي كه كتاب را بار مي برد، 
ندارم. اگر كتابي خواندي��م و به آن عمل نكردي��م انتظار معجزه 
نمي توانيم داشته باش��يم. من اگر بدانم كه رفتار خوب و درست 
كدام اس��ت و كار بد را انجام دهم بدتر است. اينجا جايي است كه 
خواندن و نخواندن تأثيري ندارد. پس بخوانيم و عمل كنيم. اين 

تمام آنچه بايد انجام دهيم است.
)اين مصاحبه در اسفند سال 1399 انجام شده است(

گفت وگو با يك كارآفرين فعال فرهنگي كه »انديشه« و »انديشيدن« را ترويج مي كند
بخوانیم و عمل كنیم



46يكشنبه 21 شهريور  ماه Sep. 12.  2021 -  1400 جوابيهخراسان رضوي

 »به نام خدا« 
با سالم و احترام، 

بازگشت به گزارش ويژه نامه اعتماد خراسان رضوي به تاريخ 
سه ش��نبه 30 دي ماه 1399 در خصوص عطر ارايه ش��ده از 
سوي دانشگاه  ش��هيد بهش��تي براي مصرف در حرم مطهر 
رضوي، نظر به اينكه گزارش مذكور حاوي اطالعات غيرواقع 
و بعضا كذب بوده اس��ت براي روشن ش��دن حقيقت و تنوير 
افكار خوانندگان محترم درخواست مي شود توضيحات ذيل 
را مطابق قانون مطبوعات در همان صفحه  و با همان كيفيت 
منتشر نماييد. براين اس��اس ابتدا به صورت خالصه تاريخچه 
موضوع به اس��تحضار مي رس��د، س��پس موارد بيان شده  در 
گزارش ويژه نامه مذكور به صورت جداگان��ه مورد بحث قرار 

خواهد گرفت. 
1-  در سال 1391 معاون محترم اماكن متبركه حرم رضوي 
از دانش��گاه شهيد بهش��تي درخواس��ت نمودند در خصوص 
نمونه عطر ارايه ش��ده  از س��وي يك ش��ركت كانادايي كه به 
عنوان يك رايح��ه كامال طبيع��ي، براي زدودن ب��وي غذاي 
محيط اط��راف غذاخ��وري حرم مطهر اس��تفاده  مي ش��ود 
بررسي هاي الزم توسط دانشگاه شهيد بهش��تي به دليل دارا 
بودن تنها پژوهش��كده احداث ش��ده از سوي س��ازمان ملل 
متحد  در خصوص گياهان دارويي ص��ورت گيرد. نمونه هاي 
شركت كانادايي با دو دس��تگاه مختلف آناليز شد و نتايج آن 
نش��ان دهنده حضور  تركيبات سنتزي و س��نگين نفتي در 
نمونه ارايه شده بود و براساس گزارش دانشگاه شهيد بهشتي، 
از خريد اين رايحه جلوگيري ش��د.  در س��ال 1392 از سوي 
حرم مطهر از دانشگاه شهيد بهش��تي درخواست شد تا عالوه 
بر بازديد از هواسازهاي حرم مطهر، در خصوص  كيفيت عطر 
خارجي مصرفي در حرم نيز بررس��ي هاي الزم صورت پذيرد. 
يك هيات از اساتيد رشته هاي مختلف دانشگاه شهيد  بهشتي 
به همراهي اعضاي پژوهش��كده گياهان و مواد اوليه دارويي از 
هواس��ازهاي حرم مطهر بازدي��د و از نمونه هاي عطر خارجي 
مصرفي، نمونه گيري انجام شد؛ نمونه ها مورد آناليز قرار گرفت 
و نتايج بصورت مكتوب به حرم مطهر رضوي اعالم گرديد كه 
نمونه  عطر مصرفي خارجي داراي مشكالتي است )جزييات 
اين مشكالت در نامه دانشگاه شهيد بهشتي به حرم مطهر ارايه 
گرديد(. از سوي  شركت خارجي ارايه كننده عطر اعالم گرديد 
كه ايران امكان تولي��د عطر بدون اين مش��كالت و به ويژه در 
مقياس زياد را ندارد، اين امر  سبب شد تا پژوهشكده گياهان و 
مواد اوليه دارويي دانشگاه شهيد بهشتي به صورت داوطلبانه و 
بدون بار مالي در سال 1392، چندين  رايحه را توليد كرده و در 
اختيار حرم مطهر رضوي قرار دهد. پس از چندين نوبت رفت 
و برگشت اطالعات عطرهاي ارايه ش��ده، در  نهايت يك عطر 
مورد توجه قرار گرفت اما سرانجام به توليد داخلي و عرضه آن 
نرسيد. با شروع مس��ووليت توليت جديد در سال 1394،  اين 
امر دوباره مورد توجه قرار گرفت و با اين نگاه كه نمي توان اين 
حجم مصرف عطر براي بيش از سي ميليون زائر امام رضا)ع( 
را  به خارج از كشور سپرد، مجدانه به دنبال توليد داخلي عطر 
مصرفي حرم رضوي بودند. بر اين اساس طي تماس مجددي 
كه با  پژوهش��كده گياهان و م��واد اوليه دارويي گرفته ش��د، 
اين بار جلسه اي با حضور جمعي )حدود 1۷ نفر( از مسووالن 
بخش هاي مختلف  حرم مطهر رضوي در محل پژوهش��كده 

گياهان و مواد اوليه دارويي دانش��گاه شهيد بهشتي تشكيل 
و پ��س از بازديد از امكان��ات توليد صنعت��ي )دو راكتور 500 
MS/ ليتري( و آزمايشگاه هاي آناليز شيميايي )دستگاه هاي

MS-LC، MS-GC و MS/MS-GC (و  آزمايش��گاه هاي 
بيوش��يمي و ميكروبي، ق��رار دادي به مبلغ چه��ار ميليارد و 
س��يصدوهفتاد ميليون تومان براي توليد 1900 ليتر عطر ٢  
)حسب اعالم حرم مطهر رضوي در نوبت هاي مختلف( ميان 
دانشگاه شهيد بهشتي و حرم مطهر رضوي منعقد گرديد كه 
تا امروز تنها  يك ميليارد تومان آن برحس��ب درخواست حرم 
مطهر براي عطر مورد نياز، محقق شده اس��ت. از سوي ديگر 
نظر به اينكه دانشگاه  شهيد بهشتي تابع قوانين دولتي است 
واريز مبلغ مذكور به حساب دانشگاه و طي اسناد مالي مربوطه 
)10 درصد ماليات براي ه��ر  خريد و 9 درص��د ارزش افزوده 
براي هر فاكتور( توسط بازرس��ان دانشگاه و ديوان محاسبات 
بررسي و مورد تاييد قرار گرفت. دانشگاه  طبق قرارداد منعقده 
در بازه هاي زماني كه در قرارداد درج ش��ده بود محصول عطر 
را به قيمت هر ليتر دو ميليون و س��يصد هزار تومان به همراه 
پرداخت كليه هزينه هاي بس��ته بندي و حمل هوايي توسط 
دانش��گاه، در فرودگاه مش��هد به نماينده حرم مطهر رضوي 

تحويل  داد. 
همچنين در س��ال 1394 از سوي دانش��گاه شهيد بهشتي، 
پيشنهاد پايش بار ميكروبي حرم مطهر رضوي در هر فصل و 
تغيير عطر  داخلي مصرفي نسبت به بار ميكروبي در هر زمان 
نيز مطرح شد. فراهم كردن امكان آناليز سريع بار ميكروبي و 
مش��خص كردن نوع  باكتري، ويروس و قارچ )توسط سيستم 
دس��تگاهي اس��پكترومتري جرمي( تحولي عظيم در حفظ 
س��المت زائران و خدام است كه  زيرس��اخت مورد نياز آن در 
دانشگاه شهيد بهشتي )با توجه به مقاالت متعدد منتشره در 
اين خصوص( وجود دارد.  اما در خصوص مباحث مطرح شده 
در گزارش منتشره در ويژه نامه اعتماد خراسان رضوي، هر يك 
از موارد ذكر شده به ترتيب  موضوعات ارايه شده در متن مقاله، 

به صورت زير پاسخ داده مي شود: 
1- .در متن گزارش عنوان ش��ده »سرنوشت نامعلوم عطر 80 
ميليارد توماني«؛ چنانكه در قرارداد ميان حرم مطهر رضوي 
و  دانش��گاه آمده اس��ت اين قرارداد چهار ميليارد و سيصد و 
هفتاد ميلي��ون تومان بوده ك��ه تنها يك ميلي��ارد تومان آن 
تا سال  1398 توانس��ت تحقق يابد و بعد از اين سال تاكنون 
درخواستي از حرم مطهر دريافت نشده است. حال عدد »80 
ميليارد  تومان« از كدام منبع موثق و مورد اعتمادي استخراج 
شده جاي سوال دارد! مبلغ هر ليتر عطر تحويل داده شده در 
آخرين  فاكتور، دو ميليون و س��يصد هزار تومان بوده اس��ت. 
مبلغ »چهل ميليون تومان« به ازاي هر ليتر كه در مقاله آمده 
است براس��اس كدام س��ند و مدرك اس��ت؟ اين عدد جعل و 
خالف واقع اس��ت كه انتظار مي رود مسووالن محترم روزنامه 
در چني��ن  م��واردي مس��تندات الزم را از ارايه كنندگان آن، 
مطالبه نمايند اين حجم از ادعا توسط هر فردي كه در جريان 
اين قضيه  قرار مي گيرد قانونا، ش��رعا و عرف��ا الزم به پيگيري 

است.
2- در متن آمده است كه توليد و تحويل اين عطر به سفارش 
س��ازمان اقتصادي حرم در س��ال 1394 صورت گرفته است 
در  حالي كه بنا به توضيحات صدراالش��اره، اصل بررسي عطر 

كانادايي از سال 1391 به در خواست بخش اماكن حرم مطهر 
صورت گرفت و شروع توليد آزمايشي آن در سال 1392 بود. 
در س��ال 1394 نيز به پيش��نهاد و پيگيري معاونت محترم 
علمي  و فناوري وقت آستان قدس رضوي توليد صورت گرفت 
و از سوي دانشگاه شهيد بهش��تي براي استمرار آن در مشهد 
مقدس پيشنهاد شد كه مركزي در مشهد معرفي شود كه پس 
از اين پيشنهاد، از سوي معاونت محترم علمي و فناوري وقت 
آستان  قدس رضوي چندين گروه مورد بررسي قرار گرفت و 
در انتها پيشنهاد شد كه اين موضوع توسط شركت داروسازي 
ثامن براي توليد دنبال ش��ود؛ درنهايت موضوع توليد توسط 
شركت ثامن آغاز شد و عطر ارايه ش��ده به شركت داروسازي 
ثامن به  قيمت هر ليتر يك ميلي��ون و پانصدهزار تومان براي 
پانصد ليتر ارايه ش��د. اما به رغم پيگيري هاي صورت گرفته و 
ارسال  چندين نامه از س��وي دانشگاه شهيد بهشتي، به علت 
تغيير مديريت اين ش��ركت در آن مقطع اگر چه مقادير اوليه 
تهيه شد  ولي براي ادامه كار پاسخي داده نشد )كليه نامه هاي 
ارسالي از سوي دانشگاه موجود است(، لذا حرم مطهر رضوي 

مستقيما  وارد قرارداد با دانشگاه شهيد بهشتي شد.
3- در ادامه مقاله آمده اس��ت كه يك آزماي��ش بايد در خارج 
از كش��ور انجام مي ش��د. به نظر بيان اين موضوع بيش��تر از  
جنس داستان هاي جذاب ژورناليستي اس��ت تا يك گزارش 
تحليلي و مستند به اس��ناد و مدارك معتبر. الحمداهلل تمامي 
آزمايش هاي آناليز عطر مي تواند در كش��ور انجام ش��ود و در 
هيچ مورد در توافق ميان دانش��گاه و حرم مطهر رضوي هيچ  
آزمايشي به خارج از كشور محول نگرديده است. ضروري است 
نام آزمايش مربوطه و نام كشوري كه اين آزمايش قرار بود  در 
آن انجام شود را بصورت مستند اعالم بفرماييد تا بدانيم كدام 
آزمايش براي آناليز صحت و س��المت عطر در دنيا انجام مي  
شود كه امكان انجام آن در كشور وجود ندارد و بر اساس توافق 
دانشگاه با حرم مطهر بايد در خارج از كشور صورت مي  گرفته 
اس��ت؟ الزم به ذكر اس��ت كه آزمايش هاي كلينيكي نيز در 
دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه ش��هيد بهشتي صورت گرفته  

است.
4- متاس��فانه نويس��نده محترم گ��زارش حتي نام رس��مي 
مجموعه هايي را كه مورد بحث قرار داده به درستي نمي داند. 
چنانكه  عرض شد پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي در 
دانشگاه شهيد بهش��تي يكي از مجموعه هاي دانشگاه شهيد 
بهشتي  است و پژوهشكده گياهان دارويي در سال هاي گفته 
شده در دانشگاه ش��هيد بهشتي وجود نداش��ته و تنها جهاد 
دانش��گاهي  پژوهش��كده اي به اين نام دارد. چگونه مي توان 
در خصوص مجموعه اي شناخته ش��ده )و به اذعان نويسنده 
محترم در طي  پنج س��ال( مطالعه ك��رد اما حتي ن��ام آن را 

ندانست؟
5- ادعا شده كه »مقرر ش��ده بود كه به مدت 6 ماه، اين عطر 
از يكي از پژوهش��كده هاي دانش��گاه شهيد بهش��تي تهران  
خريداري شود و همزمان، پژوهشكده فرمول عطر را به آستان 
قدس رضوي اهدا كند ولي اين اتفاق نيفتاد.« دانشگاه شهيد 
بهش��تي تهران و به تبع آن پژوهش��كده گياهان و مواد اوليه 
دارويي از روز اول آماده ارايه كليه اطالعات به دست  آمده بوده 
و هستند؛ اما باز اين امر بس��يار قابل توجه است كه بازه زماني 
مذكور در كجا و طي چه توافقي مقرر گرديد؟  مستند آن كجا 

 پاسخ دانشگاه شهید بهشتی
 به گزارش »سرنوشت نامعلوم عطر 80 میلیارد تومانی«
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اس��ت؟ آيا اين ادعا يك شگرد ژورناليس��تي ديگر براي نشان 
دادن ظاه��ري دقيق از يك موضوع كامال بي محتوا  نيس��ت؟ 
در مقاله آمده است كه دانشگاه شهيد بهشتي علي رغم وعده 
داده شده براي وقف فرمول عطر توليد  ش��ده آن را در اختيار 
حرم مطهر رضوي قرار نداده است. در طول سال هاي خدمت 
براي حرم مطهر رضوي )البته با  همت و كمك همه بزرگواران 
حرم مطهر رض��وي به ويژه بخش بهداش��ت(، پژوهش��كده 
گياهان و مواد اوليه دارويي دانشگاه  شهيد بهشتي دانش فني 
توليد و فرموالس��يون عطر، به همراه اطالعات نحوه پاشش و 
پاشش كننده ها، مشكل پاشش كننده هاي استراليايي نصب 
ش��ده براي عطر خارجي، نحوه نگه��داري و توزيع عطر، انواع 
رايحه هاي الزم براي محلهاي مختلف در  حرم مطهر رضوي، 
مناسب بودن هر عطر براي از بين بردن هر باكتري، ويروس و 
قارچ و ده ها دانش ديگر را تكمي��ل كرده و بحمداهلل همچنان 
موجود است. البته بارها افراد متفرقه به نام حرم مطهر، حتي 
با تهديد و ارعاب به دانشگاه شهيد بهشتي  مراجعه كرده اند تا 
بتوانند براي خود كسب درآمدي نمايند و درخواست دريافت 
اين دانش و اطالعات را به نام حرم مطه��ر  رضوي بدون ارايه 
هيچ نامه اي از سوي حرم مطهر داشته اند، اما به صراحت و قويا 
تاكيد مي شود كه هيچ نامه رسمي كه  حاكي از معرفي فرد يا 
شركتي از سوي حرم مطهر رضوي باشد وجود نداشته و ندارد. 
دانشگاه در چندين نامه به خصوص  آخرين نامه معاون محترم 
پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي در س��ال 1398 درخواست 
معرفي فرد يا نهادي براي دريافت اين  وقف از سوي حرم مطهر 
رضوي را نموده اس��ت كه تاكنون حرم مطه��ر رضوي فرد يا 
شركتي را به هر علتي كه خود صالح مي داند معرفي نكرده اند. 
خواهش��منديم در صورت امكان معرفي نامه صادر ش��ده از 
جانب حرم مطهر رضوي براي معرف��ي  فرد يا نهاد مربوطه به 
منظور دريافت فرمول عطر )و يا ديگر دانش هاي گفته شده( 
را ارايه نمايند تا قصور دانشگاه ش��هيد  بهشتي و پژوهشكده 

گياهان و مواد اوليه دارويي در انجام اين امر مشخص گردد.
6- در گزارش منتش��ره ادعا ش��ده كه»درصد اس��انس گل 
محم��دي در آن 2/2 درصد برآورد ش��د كه اي��ن مقدار، يك 
صدم  استاندارد بود و ...«. قابل ذكر است كه تمامي نمونه هاي 
آناليز شده توسط دانش��گاه، داراي برگه هاي آناليز شيميايي  
)20 درصد اس��انس( و آناليز ميكروبي )ضد باكتري هاي گرم 
مثبت و منفي( براي هر محموله ارايه ش��ده بوده و ممهور به  
مهر دانش��گاه ش��هيد بهش��تي بوده اند. اين نمونه ها توسط 
معاونت علمي آس��تان نيز بالفاصله بعد از دريافت مورد آناليز 
)به  همراه چندين بخش ناظر بيرون از ح��رم مطهر رضوي( 
قرار مي گرفته اند. همان گونه كه در فرم آناليز نمونه ها اش��اره 
شده،  20 درصد عطر ارايه شده به حرم مطهر شامل مخلوط 
اسانس هايي اس��ت كه طبق فرموالس��يون پژوهشكده تهيه 
گرديده  اس��ت كه اين نتايج هم در بخش بهداشت، حراست 
و بازرس��ي حرم مطهر و هم در دانشگاه شهيد بهشتي موجود 
است.  حال در همين باب چندين س��وال قابل طرح است كه 
ضروري است نگارنده محترم مقاله در صورت داشتن مدارك 
و  مستندات علمي قابل قبول، پاسخگوي ادعاي مطرح شده 
باشد. نخست اينكه نحوه محاسبه درصد اسانس گل محمدي 
در  مخلوط ي��ك عطربا فرموالس��يون نامعلوم و متش��كل از 
چندين اسانس نامشخص و با نسبتهاي مجهول )عليرغم عدم 
دسترسي به فرموالسيون عطر به جهت استنكاف پژوهشكده 
از ارايه آن بر اساس ادعاهاي اوليه( از چه طريق و شيوه علمي 
صورت  گرفته اس��ت. مس��اله دوم اينكه 2/2 درصد از اسانس 
گل محمدي موجود، معادل »يك صدم اس��تاندارد« برآورد 
شده چه  مفهومي دارد؟ يعني بايد بر اساس استاندارد ادعايي، 

انتظار 220 درصد اس��انس گل محمدي در عطر ارايه ش��ده 
داشته باش��يم؟  و در نهايت اينكه مقادير مورد اشاره براي دارا 
بودن عطر نهايي از مقدار اسانس��ي 100 برابر 2/2 گفته شده 
از سوي نگارنده  محترم با كدام استاندارد مقايسه شده و بيان 
گرديده است؟ لذا خواهشمنديم نگارنده محترم ضمن پاسخ 

به اين سواالت،  مستندات علمي مربوطه را نيز ارايه نماييد.
۷- در خصوص مان��دگاري كم بوي عطر طبيع��ي داخلي در 
مقاله اظهارنظر شده است. لطفا به نتايج ارايه شده از شدت اين  
عطر در گزارش اماكن، حراست و بخش خدام تنها با استفاده 
از يك پاشش كننده )ساخت پژوهشكده گياهان و مواد اوليه  
دارويي دانشگاه ش��هيد بهشتي(، در قس��مت دارالزهد حرم 
مطهر رضوي كه داراي هفت ورودي و خروجي است مراجعه 
شود.  فايل صوتي و تصويري مسووالن حرم مطهر رضوي در 
خصوص رضايت از كيفيت عطر مصرفي موجود اس��ت. عطر 
داراي س��ه نت اصلي اس��ت كه مدت ماندگاري در محيط، با 
اضافه كردن نت س��نگين تر افزايش مي يابد. همچنين فايل 
تصويري صحبت  مس��ووالن حرم در اين خصوص وجود دارد 

كه قابل ارايه است.
8- در صفحه اول )صفحه 20 مجله( س��طر شش��م از ستون 
اول از سفارش عطر از سوي س��ازمان اقتصادي آستان قدس 
رضوي به دانش��گاه خبر داده و در صفحه دوم ستون اول سطر 
چهارم گفته شده كه توليد عطر از سوي پژوهشكده  گياهان 
و مواد اوليه داروي��ي به معاونت علمي آس��تان قدس رضوي 
پيشنهاد شده اس��ت )صفحه 21 مجله( . اوال  مشخص كنيد 
كه از منظ��ر مقاله، كدام بخ��ش به ديگري درخواس��ت داده 
است. آيا اين موضوع به منزله عدم اطالع دقيق گزارش دهنده 
نيست؟ در غير اين صورت در يك متن دو صفحه اي تناقضاتي 
از اين دست وجود نمي داشت. حقيقت ماجرا،  چنانكه پيشتر 
نيزاشاره شد، اين است كه پس از آناليز عطر خارجي )كانادايي( 
براي اولين بار در سال 1391، آناليز عطر وارداتي براي مصرف 
در حرم مطهر رضوي از سال 1392 به دانشگاه شهيد بهشتي 
سپرده شد. اين دانشگاه مشكالت عطر  مذكور را در گزارشي 
مكتوب به حرم مطهر رضوي ارسال كرد و در جلسه اي كه در 
حرم مطهر رضوي با حضور شركت  تامين كننده عطر خارجي 
برگزار ش��د، احتمال توليد اينگونه عطر از سوي ايران توسط 
ش��ركت خارجي ارايه دهنده عطر  خارجي به چالش كشيده 
شد. پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي براي نشان دادن 
توان علمي و عملي كش��ور نمونه هاي  اوليه عطر را توليد و به 

حرم مطهر رضوي ارايه نمود.
9- ادعا ش��ده كه در دانش��گاه شهيد بهش��تي »با البي گري 
توانس��ته اند تايي��د توليد عط��ر را بگيرند« و نقل قول ش��ده 
كه مي توان اين عطر را از ده ميليون توم��ان تا پنجاه ميليون 
تومان توليد كرد. لطفا به قيمت ها دقت ش��ود. خوب س��وال  
اين اس��ت كه چه البيگري بايد صورت گيرد تا همان عطري 
كه مي فرمايند ب��ا قيمتي بين ده تا پنج��اه ميليون مي توانند  
تهيه نمايند با قيمت دو ميليون و س��يصد هزار تومان توسط 
پژوهش��كده گياهان و م��واد اوليه دارويي دانش��گاه ش��هيد 
بهشتي توليد شده باش��د و در اختيار حرم مطهر رضوي قرار 
گرفته باش��د؟ آيا مي ت��وان البي گري كرد و به قيمت بس��يار 
كمتر فروخت؟  ضمنا با توجه به اينك��ه  البي گري بدون هيچ 
دليل و مدركي، تهم��ت و افترا مجرمانه اس��ت، ضمن اعالم 
مراتب اعتراض  دانشگاه، شايسته است عذرخواهي رسمي از 

مسووالن دانشگاه به عمل آيد.
10- .در گزارش آمده اس��ت ك��ه توليد عطر توس��ط افراد و 
ش��ركت هاي ديگر نيز امكان پذير است. اوال الحمدهلل مديران  
شركت هاي خوشنام داخلي تصديق مي كنند كه براي توليد 

اين عطر از سوي دانشگاه شهيد بهش��تي با آنها مذاكره شده  
و همگي )البته به حق( درخواس��ت قرارداد طوالني مدت را از 
سوي حرم مطهر رضوي داشتند تا بتوانند براي خط توليد اين 
عطر سرمايه گذاري نمايند. دانشگاه شهيد بهشتي براي اينكه 
اين موضوع به چالش زماني )اول توليد يا اول سرمايه گذاري(  
برخورد نكند با بودجه خود، مواد اوليه را تهيه كرد و محصول را 
در اختيار حرم مطهر رضوي قرار داد. اين عطر از سوي  دانشگاه 
شهيد بهش��تي در اختيار حرم حضرت معصومه )س( و ديگر 
اماكن متبركه نيز قرار گرفته است. آيا كساني كه مدعي  اين 
انحصار هستند مي توانند با سند ثابت كنند كه عطر توليدي 
آنها براي چه اماكني خريداري ش��ده است؟ اگر صرفا تباني  و 
البيگري در خريد عطر حرم مطهر رضوي از دانش��گاه شهيد 
بهشتي دخيل بوده، چرا اين البيگري در اماكن متبركه ديگر  
نمي تواند توسط اين افراد رخ دهد؟ در خصوص كيفيت عطر 
ارايه ش��ده نظرات معاون محترم وقت اماك��ن متبركه آقاي  
مهندس منبتي به صورت فاي��ل تصويري و همچنين نظرات 
مكتوب معاونت علمي آس��تان ق��دس رضوي چ��ه در زمان 
مسووليت معاونت علمي و فناوري آستان قدس رضوي موجود 
اس��ت كه در صورت تقاضاي نش��ريه قابل ارايه اس��ت )فايل 

تصويري صرفا به صورت حضوري نمايش داده خواهد شد( .
11- در گزارش ادعا شده كه به جاي عطر گالب غليظ به حرم 
مطهر رضوي داده ش��ده اس��ت. چگونه ممكن است دانشگاه  
شهيد بهش��تي در همه برگه هاي آناليز ارايه ش��ده، معاونت 
علمي حرم مطهر رضوي در آناليز هر باره نمونه دريافت شده،  
بخش اقتصادي حرم مطهر رضوي در آناليزهاي صورت گرفته 
داخلي و به ادعاي آنها خارجي، هيچكدام به بودن آب و  حضور 
گالب در محموله هاي تحويل��ي پي نبردند، ام��ا ناگهان اين 
موضوع در جريان تهيه اين گزارش توسط فردي كشف و علني 
شد؟ نمونه ها هم اكنون نيز در بخش هاي بهداشت و بازرسي 
حرم مطهر موجود هستند و به آساني و با انجام يك  آزمايش 
س��اده Titration Fischer Karl  حضور آب در آنها قابل 
ارزيابي است. آيا مي شود كه همه اين مراجع علمي،  قانوني و 
مسوول علي رغم انجام آناليزهاي دقيق دستگاهي راه را به خطا 
بروند و ادعاي باطل فردي كه به ظن خويش و س��اده انگارانه 
به اصالت عطر توليدي ترديد وارد مي كند، درس��ت پنداشته 
شود؟! كه اگر چنين شود بايد به حال اين كشور و مردم  تاسف 

خورد و اگر نباشد براي اين ادعا چه بايد كرد؟
12- در ادامه گزارش گفته شده كه قيمت چهل ميليون تومان 
براي يك اسانس قيمت مناسبي اس��ت. با در نظر گرفتن  اين 
موضوع، اكنون كه دانشگاه بدون مطالبه هزينه هاي پرسنلي 
و ديگر هزينه ه��ا و بدون توجه ب��ه درآمدزاي��ي و اخذ هزينه  
آناليزهاي شيميايي و ميكروبي، هزينه هاي توسعه و گسترش 
و ديگر هزينه هاي متداول، اين محصول را ب��ا هدف اينكه  از 
واردات آن جلوگيري ش��ود ت��ا فرآيند توليد داخلي توس��ط 
شركت هاي توليد كننده اسانس )بيش از سي شركت داخلي(  
و فرموله كننده )بيش از پنج شركت داخلي( به سرانجام برسد، 
به قيمت دو ميليون و س��يصد هزار تومان عرضه كرده است،  

چه واژه اي براي توصيف اين اقدام بايد به كاربرد؟
13-گفته شده كه عطر ارايه ش��ده در مرحله پژوهش ثانويه 
قرار گرفته است. دانشگاه شهيد بهش��تي اعالم مي دارد كه از  
اين موضوع بي اطالع است و هيچگونه درخواستي در دو سال 
اخير براي پژوه��ش ثانويه يا در خصوص تهيه عطر از س��وي  
حرم مطهر رضوي نداشته است. اگر مس��ووالن محترم ويژه 
نامه اعتماد خراسان رضوي اطالعات بيشتري در اين خصوص  

دارند، لطفا ارايه نمايند. 
14- دانشگاه شهيد بهش��تي همچنان اين آمادگي را دارد كه 
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در صورت درخواس��ت آس��تان قدس رضوي، از طريق پايش 
بار و فلور ميكروبي فضاهاي سرپوش��يده حرم مطهر توس��ط 
دستگاه هاي پيش��رفته اس��پكترومتري جرمي، توليد عطر 
مناسب براي از بين  بردن آنها را در دستور كار خود قرار دهد. 
اين دانش به انضمام دانش توليد عطر بصورت وقف در اختيار 

آستان قدس رضوي  قرار خواهد گرفت.
15- در بخشي از گزارش آمده اس��ت كه آقاي دكتر محمد 
مهدي طهرانچي معاون محترم علمي و فناوري آستان قدس  
رضوي در زمان توليت حجت االس��الم رييسي در خصوص 
عطر ارايه شده به حرم مطهر رضوي پاس��خگو نبوده اند. در 
مراجعه به روابط عمومي و مركز ارتباطات و رس��انه آس��تان 
قدس رضوي نيز از گزارش��گر محترم خواس��ته  ش��ده كه 
س��واالت خود را بصورت مكت��وب ارايه ده��د و مدير خبر و 
رس��انه هاي نوين آس��تان قدس درمصاحبه با  ايشان اعالم 
داشت كه »با توجه به انتصابات جديد و تغييرات ساختاري 
آس��تان قدس رض��وي زمان بيش��تري  براي پاس��خگويي 
مسووالن نياز اس��ت«. با فرض صحت موارد مورد ادعا، بحث 
عطر توليدي و توضيح در مورد كيفيت آن نس��بت به نمونه 
خارجي، موضوعي تخصصي اس��ت كه مس��ووالن محترم 
روابط عمومي و نيز مركز ارتباطات و رس��انه آس��تان  قدس 
رضوي در اقدامي بجا درخواس��ت كردند سواالت به صورت 
مكتوب مطرح شود تا از مراجع ذيصالح در پي پاسخ باشند. 
آقاي دكتر طهرانچي اس��تاد برجسته فيزيك كشور هستند 
كه دانشگاه ش��هيد بهش��تي نيز مفتخر به حضور ايشان در 
اين  دانشگاه است، هم ايشان و هم جانشين بعدي ايشان در 
معاونت علمي آس��تان قدس رضوي، آقاي دكتر مهدي نژاد 
نوري،  مصرانه به دنبال توليد داخ��ل در مقابل واردات عطر 
بودند؛ نه تنها در زمينه عطر، كه در مورد ساير نيازمندي هاي 
حرم  مطه��ر از جمله ص��وت، تهويه ه��واي پاركينگ هاي 
زيرگذر، نورپ��ردازي، مديري��ت امواج موبايل ها، حراس��ت 
و امنيت و بس��ياري  از زمينه هاي ديگر ن��گاه اين عزيزان به 
توانمندي داخلي بوده و اين پروژه ها به دانشگاه امام رضا)ع( 
و برخي دانشگاه ها و  مراكز پژوهشي و فناوري كشور سپرده 
شده اند. چنانچه گزارشگر محترم به صورت حرفه اي به دنبال 
پاس��خي براي س��واالت  خود بوده آن هم در مورد موضوعي 
كه پيش از اين به صورت واردات محصول خارجي يا س��نتي 
)در حوزه هايي كه به غير  عطر نيز گفته شد( دنبال مي شده و 
راهكاري علمي براي توليد آنها متصور نبوده و از اينرو سبب 
خريد چند ده باره  مواد، وس��ايل و دستگاه ها شده بود، براي 
موضوع عطر داخلي توليد شده براي حرم مطهر رضوي با يك 
جست وجوي ساده اينترنتي پژوهشكده گياهان و مواد اوليه 
دارويي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان توليد كننده عطر حرم 
مطهر رضوي و ش��ماره هاي تماس آنكه در سايت دانشگاه، 
سايت آزمايشگاه هاي راهبردي رياس��ت جمهوري و سايت 
شبكه گياهان دارويي  نيز موجود است را در چشم برهم زدني 
مي توان يافت. آيا اخالق حرفه اي و خبرنگاري اقتضا نمي كرد 
با يك تماس كوتاه با پژوهشكده در خصوص سواالت مطرح 
شده از صحت و سقم محتواي گزارش قبل از انتشار اين همه 
مطالب سراس��ر مجعول  وكذب، اطمينان حاصل مي شد؟ 
آيا مي توان به هر ش��خص حقيقي و حقوقي در هر س��طح و 
جايگاهي در جامعه ده ها مورد  ناروا و خالف واقع نسبت داد، 
بدون آنكه ابهامات و پرس��ش ها قبل از ه��ر مرجع ديگري با 

خود وي در ميان گذاشته شود؟ 
آيا ش��ما به عنوان يك خبرنگار اجازه مي دهيد در مورد خود 
يا موسسه متبوع تان اينگونه بي پروا و غيرمنصفانه مطالبي  
غيرواقع در جامعه انتش��ار داده ش��ود تا چه رسد به دانشگاه 

كه همه جوامع س��عي بر ايجاد شرايط مناس��ب براي ايجاد 
دانش  و فناوري و كمك به شكوفايي استعداد فرزندان شان 
در آن هس��تند. كااليي كه پيش از اين از خارج كش��ور آنهم 
در شرايط  سخت تحريم هاي ظالمانه وارد مي شد و عوارض 
گوناگوني بر سالمتي ميليون ها زائري كه ساالنه به حرم مطهر 
رضوي  مشرف مي ش��وند و هزاران خادمي كه در اين آستان 
خدمت مي كنند به همراه داشت و به نفايس هنري و ميراث 
فرهنگي  آن نيز در گذر زمان آس��يب ج��دي وارد كرده بود، 
با تالش پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي توانست در طي 
چندين سال  با محصول داخلي و كامال طبيعي و بدون ضرر و 
عوارض جانبي جايگزين شود. حال اين امر جاي افتخار دارد 
يا چنين بي  محابا تاختن؟ اگر امروز دانشگاه به عنوان پيشران 
پيش��رفت و اعتالي كش��ور اينگونه با بي مهري مورد هجمه 
قرار گيرد،  انتظار از چه فرد يا مجموعه اي ديگري مي توانيد 

داشته باشيد؟
16- در بخش ديگري از گزارش آمده اس��ت كه از آقاي دكتر 
طهرانچي سوال شده كه »اين عطر بصورت وقف بوده يا  توسط 
آستان قدس خريداري شده اس��ت؟ همچنين نحوه انتخاب 
پژوهش��كده براي توليد اين عطر برچه مبنايي  بوده است؟« 
در خصوص قسمت اول سوال، مگر در ابتداي اين گزارش قيد 
نشده كه قرار بوده فرمول يا دانش توليد عطر وقف شود؟ هزينه 
دو ميليون وسيصد هزارتومان بابت هر ليتر عطر، ارزش ريالي 
دانش توليد آن نيست، بلكه هزينه  خريد مواد اوليه، برق، آب 
و گاز مصرفي، راكتورهاي مورد اس��تفاده، بسته بندي، حمل 
و موارد ديگر اس��ت كه قرار نبوده دانشگاهي كه با بودجه بيت 
المال اداره مي شود آن را هبه نمايد؟ از طرف ديگر همان گونه 
كه به نقل از يك فعال اقتصادي  در اين گزارش آمده، اگر عطر 
حتي ليتري چهل ميليون تومان نيز خريداري مي شد توجيه 
داش��ت، بهاي دو ميليون و  سيصد هزار تومان براي محصولي 
كه مورد تاييد اماكن متبركه، معاونت علمي و فناوري آستان 
قدس و سازمان اقتصادي آس��تان قدس رضوي بود، چه جاي 
سوال دارد؟ آيا اصوال طرح اين پرس��ش كه اين عطر بصورت 
وقف بوده يا توسط آس��تان قدس خريداري شده است، سوال 
انحرافي نيس��ت؟ اما در رابط��ه با دليل انتخاب پژوهش��كده 
گياهان و م��واد اوليه دارويي ب��راي  توليد عطر، پاس��خ آن از 
قسمت اول سوال هم واضح تر اس��ت. مركز ديگري در كشور 
را معرفي كنيد كه توس��ط يونيدو تاييديه  تاسيس در كشور 
را داشته باشد، نيمي از گزارشات علمي در خصوص اسانس و 
كيفيت اسانس را بصورت مستند در منابع  علمي دنيا منتشر 
كرده باش��د و اين تعداد افراد از ش��يمي دانان، گياه شناسان، 
داروسازان، مهندسين شيمي و كشاورزي را  يكجا در خود گرد 
آورده باشد. مركز ديگري را در كشور نام ببريد كه صدها مقاله 
علمي در خصوص اس��انس به چاپ رس��انده  باشد، محصول 
دارويي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
بازار ارايه كرده باشد، بيش از ده ها استاندارد  ملي براي گياهان 
دارويي كش��ور به سفارش س��ازمان ملي اس��تاندارد تدوين 
كرده باشد و باالخره موسس��ه ديگري را بيابيد كه  تاكنون دو 
اس��تاندارد ISO بين المللي تدوين و منتش��ر كرده باش��د و 
فعاليت هاي علمي و پژوهشي آن در حوزه تركيبات  طبيعي 

گياهي در اين سطح يا همتراز با آن باشد. 
1۷- در پاراگراف آخر گزارش آمده »به نظر مي رسد شفافيت 
درباره پرداخت 80 ميليارد تومان به پژوهش��كده دانش��گاه  
شهيد بهشتي براي عطري كه ناپديد ش��ده است از سطوح 
باالتر مديريتي عمليات��ي امكان پذير مي باش��د«. اوال  هيچ 
يك از بخش هاي دانشگاه شهيد بهشتي از جمله پژوهشكده 
گياهان و مواد اوليه دارويي نمي توانند دريافت مستقيم  مالي 

داشته باش��ند چون حس��اب بانكي جداگانهاي ندارند و هر 
پرداختي مستقيما به حساب دانشگاه واريز مي شود. از سوي  
ديگر دانش��گاه بايد تمام مبالغ دريافتي خود را به حس��اب 
خزانه دولت واريز كند و س��پس خزانه با توجه به مستندات 
ارايه  شده از سوي دانشگاه، مبالغ مربوطه را عودت مي دهد. 
ديوان محاس��بات نيز ناظر بر همه اين تراكنش ها اس��ت. با 
اين  توضيحات، چنانكه ادعا ش��ده، اسناد مالي پرداخت 80 
ميليارد تومان يا حتي قرارداد منعقده به اين مبلغ با دانشگاه 
را ارايه نماييد. يقينا دانشگاه بيش از هردستگاه ديگري از پيدا 
شدن چنين مبلغ هنگفتي استقبال خواهد كرد! لطفا واريز 
اين مبلغ  به پژوهشكده دانشگاه ش��هيد بهشتي را مستندا 
نشان دهيد. از سوي ديگر، در جايي از گزارش آمده كه عطر 
داخلي بعد از  تحويل ترش شده است، در جايي ديگر مطرح 
ش��ده كه با بهاي گراني به حرم مطهر فروخته شده يا اينكه 
درصد ناچيزي  اسانس در فرمول آن به كار برده شده و حتي 
ادعا ش��ده كه به جاي عطر، گالب داده شده و حاال در بخش 
پاياني گزارش حرف  از ناپديد شدن عطر به ميان آمده است! 
مگر مي توان براي عطر ناپديد شده، كيفيت و درصد اسانس 
تعيين كرد، آن را  وقف كرد يا گ��ران فروخت، بدل به گالب 
كرد يا ترش ش��دن براي آن قائل ش��د؟ آيا هم��ه بخش ها و 
كاركنان و خدام حرم  مطهر رضوي اعم از حوزه بهداش��ت، 
خدمات زائ��ر، اماكن متبركه، ام��ور قراردادها، پش��تيباني 
و تاسيسات دست به دس��ت هم  داده اند تا مبلغ 80 ميليارد 
تومان براي ي��ك عطر ناپديد ش��ده ازخزانه آس��تان قدس 
رضوي به حساب دولتي دانش��گاه واريز  كنند؟ اين همه آدم 
آخرت شان )كه البته اگر مستندي باشد دنياي خود را نيز( را 

براي يك چيز ناپيدا و ناپديد شده فروخته اند؟ 
انتش��ار اين همه مطالب خ��الف واقع در قالب س��ناريوهاي 
پراكنده و از هم گس��يخته در زمينه هاي مالي، كيفيت عطر، 
نحوه چرخش  كار و موارد بس��يار ديگر ك��ه از حوصله بحث 
خارج بود مايه بسي تاسف است، هرچند به صورت موضوعات 
مس��تقل قابليت پيگيري  حقوق��ي و قضاي��ي دارد. در طي 
سال هايي كه به بهانه توليد عطر توفيق تشرف و حضور در حرم 
مطهر امام هشتم )ع( براي  پژوهشگران اين پژوهشكده فراهم 
شد، چه ماجراها كه ساخته و پرداخته نشد و چه حاشيه ها كه 
ناآگاهانه يا عامدانه به آنها  دامن زده نش��د، با اين حال با سعه 
صدر از طرح و پيگيري همه آنها صرف نظر شد و شكايت تنها 

به محكمه عدل الهي برده شد.
اميد كه خدمت ناچيز امروز مايه ش��فاعت ام��ام رئوف )ع( و 
اجداد و اوالد طاهرينش در دستگيري و خطاپوشي ما در روز 
جزا باشد.  لذا، با توجه به رويه معمول دانشگاه در اينگونه موارد 
كه حلم و بردباري و حتي االمكان عدم پيگيري قضايي است و 
با عنايت  به مذاكره رياست محترم دانشگاه با مديران مسوول 
محترم روزنامه اعتماد و نيز ويژه نامه خراس��ان اين روزنامه به 
صورت جداگانه و درخواست هر دو پس از استماع صحبت هاي 
رياست محترم دانشگاه شهيد بهش��تي، براي ارسال جوابيه 
جهت درج در روزنامه  و ويژه نامه خراس��ان رضوي، دانشگاه 
شهيد بهش��تي اين متن را خدمت تان ارسال مي نمايد؛ كليه 
اسناد و مدارك در دانش��گاه  موجود و حس��ب ضرورت قابل 
ارايه در هر مرجع قانوني و ذي صالح مي باش��د  بديهي اس��ت 
مسير در پيش گرفته شده از سوي دانشگاه شهيد بهشتي بنا بر 
سياست هاي داخلي آن است و موضع احتمالي  آستان قدس 
رضوي كه در اين گزارش مورد تهمت و افت��را قرار گرفته نيز 
لزوما بر همين س��ياق نخواهد بود. اميد آنكه خداي  سبحان 

توفيق خدمت را عنايت فرمايد. 
والعاقبت للمتقين
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