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اجماع براي ۴هزار میلیارد دالر

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 5

تولید بخش کشاورزی و اشتغال:
از شعار تا واقعیت

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 5این تجربهها چیزی اســت که
نیازمند آن هستیم .عالوه بر آن،
برآورد میشود دارایی یا ســرمایه ایرانیان مقیم خارج از
کشــور بین دو تا چهار هزار میلیارد دالر باشــد .برخی از
ایرانیهای مهاجــر جزء ثروتمندترین افراد دنیا هســتند.
به عــالوه نخبگان ایرانی در آمریکا و کشــورهای اروپایی
جایگاه برجستهای دارند .جالب است اگر ثروت مهاجران
را با تولید ناخالص داخلی در ایران مقایســه کنید که ۴۵۰
میلیارد دالر اســت ،میبینید ثروت آنها حدود چهار تا ۱۰
برابر تولید ناخالص داخلی ایران اســت .بخش اعظم این
مهاجران واقعا تعلق خاطر به ایــران دارند .اگر مطمئن
باشــند ســرمایهگذاری در ایران برایشــان ایمن اســت و
میتوانند با امنیت فعالیت کنند ،قطعا میتوانند گام اولی
برای جذب سرمایههای مستقیم خارجی باشند.
 علت تأکید شما بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از
کشور چیست؟
همانطــور که گفتم ،ورود آنها میتواند گام اول برای
جذب ســرمایههای مستقیم خارجی باشد؛ به چند علت:
 (۱زبان فارسی بلد هستند و میتوانند راحت ارتباط برقرار
کنند (۲ .خویشــاوندان و دوســتانی دارند کــه میتوانند
کانالها و شــبکههای ارتباطی ارزشمندی برایشان ایجاد
کنند (۳ .بازارهای اروپایی را میشناســند و میدانند چه
تکنولــوژیای را میتوانند در ایران کار کنند؛ بســیاری از
آنها صاحب سرمایه هستند .ایرانیان مقیم خارج از کشور
میدانند چه قوانینی در ایران وجود دارد و چه راهکارهایی
برای مقابله با مشکالت رسمی و غیررسمی هست .پس
ریســک و خطر ســرمایهگذاری در ایران برای آنها کمتر از
شرکتهای خارجی است .به عالوه ،شرکتهای خارجی
وقتــی میخواهند در ایران کار کننــد ،ترجیح میدهند از
ایرانیهای مهاجر که سالها در آن کشور زندگی کردهاند،
بهعنوان کارشناس و مدیر استفاده کنند .درنهایت ایرانیها
پل ارتباطی خواهند بود بین اقتصاد ایران و جهان.
 چنین تجربهای بین کشــورهای دیگر هم وجود
داشته؟
تجربه کشــورهای مختلف نشــان داده مهاجران در
جذب سرمایههای خارجی نقشی تعیینکننده دارند .مثال
کشور ایرلند برای جذب سرمایه ایرلندیهایی که در سراسر
دنیا پراکنده شدهاند ،خیلی تالش میکند .نمایندگیهای
دیپلماتیک در سراســر دنیا سعی میکنند با مهاجرانشان
ارتباط بگیرند و تالش کنند که فرصتهای سرمایهگذاری
و مشــارکت را برای مهاجرانی که حتی بعضیهایشــان
چندین نسل است که از ایرلند خارج شدهاند ،فراهم کنند.
یک ماجرای جالب کــه در ادبیات آمده ،مربوط به هنری
فورد ،پدر صنعت اتومبیلســازی جهان اســت .خانواده
او ایرلندی بــوده و به آمریکا مهاجرت کرده بودند .هنری
فــورد در آمریکا به دنیا آمده بــود؛ اما عالقهمند به دیدن
ســرزمین پدریاش بــود .بعدها که به ایرلند ســفر کرد،
تصمیم گرفت برای منطقهای که سابقا خانوادهاش در آن
ســکونت داشت ،کاری انجام دهد و چون آنجا منطقهای
کشــاورزی بود ،یک کارخانه تراکتورســازی درآن منطقه
تأســیس کرد که در دوران اوج فعالیتش ،هزارو  ۸۰۰نفر
در آنجا کار میکردند .هندیها برای مهاجرانشان حقوق
سیاســی زیادی قائل نیســتند که حق رأی داشته باشند یا
برای نمایندگی مجلس کاندیدا شوند؛ اما حقوق اقتصادی
کاملی برایشــان در نظر گرفتهاند .مثال هندیهای مهاجر
با مراجعه به نمایندگیهای دیپلماتیک ،کارتی مثل کارت
ملی میگیرند کــه میتوانند هر نوع فعالیت اقتصادی را
در هند انجام دهند .موفقترین کشــور در جذب ســرمایه
مهاجران ،کشــور چین اســت .اقتصاد چین در سه دهه
گذشته رشــدی حیرتانگیز داشته است و همه با حیرت
به این اقتصاد نگاه میکنند .زمانی که حزب کمونیســت
در سال  ۱۹۴۹در چین به قدرت رسید ،گروهی از چین فرار
کرده و در یک جزیره اســکان پیدا کردند که بعدها کشور
مستقل تایوان شد و با حمایت نظامی ،سیاسی و اقتصادی
آمریکا شــکل گرفت و هنوز روابــط خصومتآمیزی بین
چین و تایوان وجود دارد و چین ،تایوان را بهعنوان کشوری
مســتقل نمیپذیــرد .رهبران چین در اواخــر دهه ،۱۹۷۰
بعد از  ۳۰ســال که از بهقدرترســیدن حزب کمونیست
میگذشت ،به این نتیجه رسیدند چین عملکرد اقتصادی
بسیار بدی داشــته ،فقر و گرسنگی در کشور افزایش پیدا
کرده و شــکاف میان اقتصاد چین با کشــورهای منطقه
عمیق شــده اســت .مثال در دهه  ۵۰اقتصاد چین و ژاپن
اختــالف زیادی نداشــت؛ چــون ژاپن هم بعــد از جنگ
جهانی دوم بهشــدت فرو ریخته بــود و چین هم بعد از
جنگهای داخلی بهشــدت فقیر بود .هر دو کشور تالش
کردند پیشــرفت کنند؛ اما بعد از  ۳۰ســال ،چین کشوری
فالکــتزده بود که با نگرانی پیشــرفتهای ژاپن را نظاره
میکرد .درنهایت در ســال  ،۱۹۷۸تقریبا  ۳۰ســال پس از
رویکارآمدن حزب کمونیست ،رهبران حزب به این اجماع
رســیدند که باید تحولی اساسی در کشور ایجاد شود .آنها
افزایش رشــد اقتصادی را در اولویت قــرار دادند و برای
اینکه بتوانند در اقتصاد تحرک ایجاد کنند ،چند منطقه آزاد
در همســایگی تایوان و هنگکنگ ایجاد و امنیت ورود و
خروج سرمایه تایوانیها را به چین کامال تضمین کردند و
به آنها اجازه دادند هر زمان بخواهند ،بخشی از سودشان
را از کشــور خارج کنند .جالب اینکه در دهههای  ۱۹۸۰و
 ۱۹۹۰بیش از  ۸۰درصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
چین از تایوان و هنگکنگ آمده و بعد از بحران اقتصادی
ســال  ۲۰۰۸که سرمایهگذاری مســتقیم خارجی تا حدی
کم شــد ،باز هم بیش از  ۶۰درصد سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در چین مربوط به چینیهای مهاجر است .ما در
ایران حرکتی معکوس داریم که دائما ســرمایهها از ایران
خارج شــده و در دوبی ،ارمنســتان ،ترکیه ،گرجستان و...
شــروع به فعالیت میکنند .باید از تجارب ســایر کشورها
دراینزمینه استفاده کنیم.
 عمدتا نگاه خوبی به ایرانیان مقیم خارج نیست .با
این نگاه چه باید کرد؟
ابتدای بحثم گفتم سرمایههای زیادی در ایران هستند
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رویکــرد جدید و تدوین الگوی بومی توســعه
کشــاورزی و روســتایی با توجه بــه خصوصیات
بخش کشــاورزی و روســتایی ما از ضرورتهای
ایجابی است که متأسفانه در کشور مغفول مانده
اســت .صرف ایجاد یــک نهاد یا ســازمان دولتی
نمیتواند باعث معجزه شود؛ بلکه حضور بخش
دولتی مرتبــط با موضوع و بخــش غیردولتی در
کنار هم میتواند این تغییر ســاختاری را به وجود
آورد .بــه عبارتــی در بخش کشــاورزی و مناطق
روستایی عوامل گوناگونی بر توسعه ناکافی تولید
و اشــتغال تأثیرگذار بوده و رفع و تعدیل و کاهش
این مشکالت بهتنهایی از عهده یک سازمان یا نهاد
برنیامــده و نیازمند مشــارکت همه دســتگاههای
دولتــی و غیردولتــی در داخل کشــور و نهادهای
بینالمللــی و کشــورهای جهــان در عرصههای
مختلــف بهویــژه تأمین مالــی ،فنــاوری و انتقال
تجــارب در مدیریت تولید و بــازار و زنجیره ارزش
محصوالت است .اندیشــه جدید توجه به تولید و
اشــتغال در بخش کشــاورزی و مناطق روستایی
)فعالیتهای غیرکشــاورزی( با رویکرد همزمانی
توجــه به توســعه روســتایی و کشــاورزی پایدار
مســتلزم مشــارکت دولت و مردم کشور همراه با
زمینهسازی مناســب برای جذب سرمایه ،فناوری،
دانش و مدیریت آن در تولید ،بازار و زنجیره ارزش
و عرضه اســت .بخش کشاورزی و روستایی کشور
ما با مشــکالت و تنگناهای عدیدهای روبهرو است
که بارها از دیدگاه مسئوالن و کارشناسان و محققان
مطرح شده اســت که بهعنوان نمونه میتوان به
مشــکالت مربوط به آب ،خاک ،تخریب جنگلها،
تغییرات اقلیــم ،نبود شــفافیت بازار ،نوســانات
قیمت محصوالت و نهادهها و تضمیننبودن سود
متعارف بــرای تولیدکننده ،پایینبــودن بهرهوری
محصــوالت و عوامــل تولیــد ،نبــود زنجیرههای
ارزش و عرضه محصــوالت ،انحصار در واردات و
رانتهای بیشمار ،قاچاق ،نبود الگوهای مدیریت
بهینه در ســاختار دولتی ،مشــارکت کــم و پایین
ذینفعــان با هم و در تصمیمســازیهای دولتی،
وجود ضایعــات در فرایند قبل از تولید تا ســفره،
نبود الگوی کشــت بهینه در هر منطقه و روســتا،
توجه ناکافی به تغییــر و تحول در الگوی مصرف
خانوار ،خردبــودن اراضی و اقتصادینبودن اندازه
بهرهبرداریها ،ضعف مدیریت دانش و اطالعات،
کارآمدی پایین تشــکلهای غیردولتی و خصوصی
در حضور قدرتمنــد در عرصههای مختلف تولید،
بــازار و تجــارت و خدمات مرتبــط ،وجود فضای
ناامنی و نااطمینانی برای ورود ســرمایهگذاران در
فعالیتهای بخش کشاورزی و وجود ریسکهای
زیــاد ،حضــور ناکافــی در بازارهــای جهانــی و
ازدســتدادن مزیت رقابتی ،نبود نظام تأمین مالی
بهینه برای کشــاورزان و روســتاییان )بر حســب
انــدازه و مقیاس ،عملکرد و درآمد و ســود و نوع
محصول ســایر متغیرهای اقتصــادی و اجتماعی
الگوهــای تأمین مالی متفاوتی بــرای هر گروه در
نظر گرفته شــود( ،ناکافیبودن ترویج و تحقیق و
آموزشهای کاربــردی ،ناکافیبــودن نظام تأمین
اجتماعی )بازنشستگی و درمان و بهداشت( و رفاه
کشاورزان و روستاییان ،ناکافیبودن زیرساختهای
اقتصــادی و اجتماعــی و خدمــات عمومــی و
تخصصی و بسیاری از مشکالت و محدودیتهای
دیگر اشاره کرد .برایند این مشکالت را میتوان در
شــرایط موجود دید .بهعنوان نمونه در سالهای
 ۱۳۸۵تــا  ۱۳۹۰آمار مرکز آمار نشــان میدهد که
تعداد  ۱۳۷۷روســتا خالی از سکنه شده است .به
عبارتی دیگر بخشی از کانونهای انسانی و تولیدی
کشور در پنج سال خالی از سکنه شده است؛ یعنی
مهاجرت روستایی به شــهرها )الزم به ذکر است
برخی از مناطق روســتایی به شهر تبدیل شدهاند(
عموما به دلیل ر جستوجوی کار و شغل و زندگی
بهتر بوده اســت .نمونه دیگر کوچکبودن اراضی
کشاورزی است.
براســاس آمار سرشماری کشــاورزی سال ۹۳
نشان میدهد که در حدود  ۷۵درصد بهرهبرداران
بخش کشــاورزی فقط  ۱۹٫۵درصد مســاحت کل
آن
زمینهای کشــاورزی و بــاغ و قلمســتان را از ِ
خــود کردهاند که کمتر از پنــج هکتار زمین دارند؛
یعنی زمین کمتری به بهرهبرداران بیشــتری توزیع
شده که نتیجه آن کوچکبودن اراضی و در نتیجه
تولیــد کمتر و درآمد کمتر را به دنبال دارد .نمونه
دیگر باالبودن نرخ بیکاری جوانان در روستاست.
براســاس آمار مرکز آمار ،نرخ بیکاری روســتایی
برای سنین  ۱۵تا ۲۴ساله در سال  ۱۳۸۵در حدود
 ۱۴درصد بوده که به رقم  ۲۰درصد در سال ۱۳۹۴
رسیده و برای سنین  ۱۵تا ۲۹ساله نرخ بیکاری در
سال  ۱۳۸۵برابر با  ۱۳درصد بوده که به رقم ۱۷٫۶
درصد در ســال  ۱۳۹۴رسیده است؛ یعنی افراد در
ســنینی که میتوان از نیروی خالقیــت و ابتکار و
توان فکری نیروی جوانان اســتفاده کرد ،به دلیل
نبود نگاه سیستمی به موضوع تولید و اشتغال در
مناطق روستایی ،بیکار هستند.
به نظر میرسد بخشی از مشکالت و تنگناهای
موجود را میتوان با توجه بــه راهکارهای به کار
گرفتهشده به وسیله کشــورهای جهانی در قالب
اقتصاد ســبز ،به حداقل رســاند؛ ازاینرو در ادامه
مباحث مرتبط به اقتصاد ســبز کــه بر راهکارهای
توســعه ک ّمی و کیفی تولید و توسعه فرصتهای
شغلی تمرکز داشته ،پرداخته خواهد شد.
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کــه گرایش به فعالیتهــای مولد ندارنــد؛ چون فضای
کسبوکار برای صاحبان سرمایه پرخطر و نامطمئن به نظر
میآید .در این شرایط ســرمایههای فکری و مالی ممکن
اســت تصمیم بگیرند از این فضــای نامطمئن به جایی
مطمئنتر بروند؛ یعنی همچنان جریان خروج سرمایههای
فکری و مالی را داریم ،در شــرایطی که بهشــدت به آنها
احتیاج داریم .بحث من این اســت که هرچند خروج این
سرمایهها برای کشــور یک تهدید است ،ولی میتوانیم از
آن فرصت هم ایجاد کنیم .باید نحوه برخورد با مهاجران
تغییــر کنــد و با ایرانیــان مهاجر بــه دلیل فــرار مغزها
برخوردی خصومتآمیز نداشته باشیم؛ همانطور که در
دنیــا این دیدگاه تغییر کرده اســت .از دهه  ۱۹۷۰میالدی
به بعد ،بسیاری از کشورها به مهاجران خودشان بهعنوان
منبعی برای توسعه نگاه میکنند .اصطالحا گفته میشود
توسعه ،بســیج تمام نیروهای شناخته و ناشناخته است.
مهاجران برای کشورهای مختلف عمال بهعنوان بخشی از
منابع توسعه عمل کردهاند .اما وضعیت ریسکی و پرخطر
مانع از ورود سرمایههای مالی و فکری مهاجران به ایران
اســت .با وجود اینکه بخش اعظم مهاجران تعلقخاطر
جدی برای بازگشت به ایران دارند و عالقهمند به توسعه
ایران هســتند ،احساس میکنند گویی هنوز زمان فعالیت
در ایران فرا نرسیده است.
 شــما اشــاره کردید با مرکز پژوهشهای مجلس
طرحی پژوهشــی در این زمینه دارید .نگاه مجلس به
جذب سرمایههای ایرانیان مقیم خارج چیست؟
در مجلس گرایش جدی نسبت به جلب سرمایههای
فکــری و مالی ایرانیان مقیم خارج از کشــور وجود دارد.
فراکســیونی شــامل صــد نماینــده در رابطه بــا جذب
سرمایههای مهاجران ایرانی شکل گرفته است .در وزارت
امور خارجه نیز ســازمانی تأسیس شــده که وظیفهاش
تسهیل تعامل ایرانیان خارج از کشور با داخل ایران است.
به نظر میرسد در شرایطی که دچار رشد اقتصادی پایین
و مشکالت جدی بیکاری یا مشــاغلی با بهرهوری پایین
هســتیم ،نیاز به ایجاد یک فضای کســبوکار شــفاف و
اطمینانبخش داریم .اگر این فضای شــفاف و تضمینها
و اطمینــان خاطر بــرای جلب ســرمایههای خارجی به
صــورت جــدی در عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعی و
قضائی ایران شکل بگیرد ،آثار مثبتش را در سرمایهگذاری
داخلی هم خواهیم دید .وقتی امنیت و افق مثبت ایجاد
شــود ،مجموعه صاحبان ســرمایه در چنیــن فضایی که
فرصتهای سودآوری هســت ،ورود میکنند ،اما نگرانی
از آینده ســرمایهگذاران را از فعالیت اقتصادی مولد دور
میکند .بحث اصلی من این است که ایجاد فضای امن و
جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایههای خارجی
و حتــی تضمین فعالیــت اقتصادی برای ســرمایههای
داخلی به تنهایی از دست دولت برنمیآید .ایجاد فضای
امن برای ســرمایهگذاری بهخصوص برای ایرانیان مقیم
خارج از کشــور به مجموعه قوای سهگانه و سازمانها و
نهادهای تصمیمساز کشور ارتباط دارد .همانطور که در
رابطه با مذاکرات هستهای عزم ملی شکل گرفت که باید
فضای مســموم را علیه ایران تغییر دهیم و تحریمها را از
دوش اقتصــاد ایران برداریم ،درباره تغییر فضای فعالیت
اقتصادی و جذب ســرمایه خارجی هم نیازمند اجماع و
تفاهم هســتیم .تفاهمی مبنی بر اینکه وضعیت کنونی،
برای ایجاد رشد اقتصادی باال و پایدار مناسب نیست .باید
تحولــی مثبت ایجاد کنیم تا فضا را برای ســرمایهگذاری
داخلی و جلب سرمایههای فکری و مالی مهاجران تغییر
دهیم و از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم.
 ایرانیان خارج از کشور نگران هستند که در صورت
ورود به ایران از امنیت کافی برخوردار نباشند .قوانین
ما تا چه اندازه علیه مهاجران ایرانی است؟
به نظــر من برخورد تند و تیز نســبت بــه مهاجرانی
که عالقهمنــد به برگشــت و فعالیت در ایران هســتند،
بســیار به اقتصاد ایران ضربه میزنــد .باید فضای امنی
بــرای مهاجران در ایــران ایجاد کنیم .حزب کمونیســت
چیــن مخالفانی را جلــب کرد که از چین خارج شــده و
کشــوری دیگر را تشــکیل داده بودند .تأکید من این است
حزب کمونیســت چین با این تصمیم چقدر قدرتمندتر و
باثباتتر از  ۳۰ســال قبل شده .االن بسیاری از ایرانیهای
مهاجر مایلاند به ایران سفر کنند اما مطمئن نیستند ایران
برایشــان امن است .باید به وضوح و به صورت هماهنگ
میان دستگاههای مختلف اجرائی و قضائی این باور برای
مهاجران ایجاد شود که ایران برای فعالیتهای اقتصادی
مهاجران کامال امن اســت .چندیقبل یکی از نمایندگان
مجلس اعالم کرد ایرانیان دوتابعیتی حق داشــتن اموال
غیرمنقول را در ایران ندارند .بعدا ســعی کردند این گفته
را تلطیف کننــد .چرا حق ندارند؟ یک ایرانی که در آلمان
زندگی میکند و اینجــا آپارتمانی دارد ،با این تصمیم چه
کند؟ آپارتمانش را فروخته و تبدیل به ارز و از کشور خارج
کند؟ هیچ کجای دنیا اینطور نیست .هند به مهاجرانش
حق همه نوع فعالیت اقتصادی در همه جای کشور داده.
در چین حق فعالیت در سراســر کشور به همه مهاجران
چینی داده شده است .آنهاحق دارند فعالیت و سودشان

را از کشور خارج کنند .همه دنیا برای سرمایههای خارجی
فرش قرمز پهــن میکنند .دلیلی ندارد بــا ایرانیان مقیم
خارج به نحوی برخورد کنیم کــه خودمان را از امکانات
فکری و مالیشــان محروم کنیم .جنبه دیگر این است که
بعضیها معتقدند در بیــن ایرانیان مقیم خارج خیلیها
ضد انقالب هستند .من معتقدم یک در هزار ایرانیان مقیم
خارج هم فعال سیاسی نیستند و هر کدام در یک گوشه از
دنیا مشغول زندگیشان هستند .آقای علوی وزیر اطالعات
گفتهاند اگر شــما پنجره را باز کنید ،پشه و مگس هم وارد
میشــوند اما راه مقابله با پشــه و مگس بستن پنجرهها
نیست چون خودمان هم خفه میشویم .به نظر من ،االن
چین و همه کشــورها ممکن اســت این نگرانی را داشته
باشند کمااینکه کشور چین سرمایهگذاری چینیهای ساکن
کشور متخاصم تایوان را با آغوش باز پذیرفت .اگر افرادی،
در میــان ایرانیان مهاجری که به کشــور وارد میشــوند،
مشکوک باشــند ،باید آنها را از کشور اخراج کرد؛ نه اینکه
فضایی ایجاد کنیم که کسی وارد نشود.
به نظر من باید از تجربه ســایر کشورها درس بگیریم.
ما در شــرایطی هســتیم که واقعا نیازمند تحرکی جدی
در اقتصاد هســتیم .بیکاری ،فقر و آسیبهای اجتماعی
ناشــی از آن در کشــور ما به وضعیت خطرناکی رســیده
اســت .هرچه اقتصاد راکدتر و فقر گستردهتر باشد ،قطعا
آســیبهای اجتماعــی هم جدیتر و جدیتر میشــود.
بــه قول وزیر ســابق اقتصــاد یوگســالوی ،اقتصاددانان
جامعهشناس نیستند ولی آسیبهای اجتماعی زنگهای
خطر را بــرای اقتصاددانان هم به صــدا درمیآورند .به
هر طریق ایران هم مســتحق اســت و هم توانش را دارد
که به تحولی مثبت و بزرگ دســت پیدا کند .ســال ۱۳۹۶
هم ســال »اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال« نامگذاری
شده اســت .نمیشود رشــد منفی ســرمایهگذاری برای
مدتی خیلی طوالنی ادامه یابد .کشــورهای دیگر در حال
پیشرفت هستند .به کره و کشورهایی نگاه کنیم که در دهه
 ۱۳۵۰از مــا عقبتر بودند .ببینید جمهوری آذربایجان در
دهه  ،۱۹۹۰پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی چه
وضعیتی داشــت و االن کجاست .مســلما پتانسیلهای
ایران برای رشــد اقتصادی بســیار بیشــتر از بســیاری از
کشــورهای درحالتوســعه اســت .چرا این پتانسیلها از
بالقوه به بالفعل تبدیل نشود؟
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 علت این همه مخالفت بــا ورود ایرانیان مهاجر
چیست؟
چندین گروه ممکن است با ورود ایرانیان مقیم خارج از
کشور مخالفت کنند .یک گروه که قدرت اقتصادی انحصاری
دارند و این انحصار برایشــان خیلی سودآور است و قدرت
اقتصادی و سیاسی آنان را تقویت میکند .این گروه با ورود
رقبای بالقوه که فضای اقتصادی را باز کنند ،مخالفاند .در
چین هم زمانی که فضای باز برای ســرمایهگذاری خارجی
ایجاد میشــد ،ســهم شــرکتهای دولتی و نهادهایی که
در اقتصاد قدرت و نفوذ داشــتند ،کم شــد .نظام جمهوری
اســالمی ایران باید بداند تجربه جهانی نشــان میدهد که
از طریق یک گــروه کوچک غیرممکن اســت اقتصاد ایران
به توســعه دســت یابد .ما بدون بخش خصوصی فعال و
مشارکت میلیونها کنشگر ،نمیتوانیم اقتصاد کشور را پیش
ببریم .بدون حضور فعال ســرمایههای خصوصی روزبهروز
اقتصادمان کوچک و کوچکتر خواهد شــد .شبهدولتیها
و انحصارها هیچوقت اقتصــاد ما را متحول نخواهند کرد.
حتی اتحاد جماهیر شــوروی که در دهههای  ۱۹۵۰و ۱۹۶۰
خوب عمل کرد ،در دهه  ۱۹۷۰رو به افول گذاشت .اقتصاد
به میلیونهــا انگیزه ،نوآوری و خالقیت نیــاز دارد تا پیش
برود .گروهی هم هســتند که نگراناند بخشــی از ایرانیان
مقیم خــارج که زمان انقالب از ایران فــرار کردهاند ممکن
است اندیشههای نامناسب را وارد ایران کنند .اما حدود ۴۰
ســال از انقالب گذشته اســت و تجربه چین هم نشان داد
که بازکردن فضا ،نظام مستقر را نهتنها تضعیف نکرد بلکه
قدرتمندتر کرد .اگر با وحشــت از اینکه مهاجران برای نظام
خطرناک هســتند در را به رویشان ببندیم ،ضعف اقتصادی،
ما را بیشتر تحت فشــار قرار خواهد داد .در چند سال اخیر
نشســتهایی در برلین )ســال  (۲۰۱۵و در بارسلون )سال
 (۲۰۱۶با حضور کارآفرینان ایرانی مقیم خارج و داخل کشور
که عمدتا در حوزه  ITفعالیت داشتند ،برگزار شد و تعدادی
از ایرانیان به این نشست رفته بودند .روزنامه کیهان انواع و
اقسام انگهای مختلف را به این افراد زده بود که جاسوس
عربســتان ،اسرائیل و آمریکا هستند که همه وحشت کنند و
چنین ارتباطاتی پا نگیرد .به نظرم اینکه یک گروه نسبت به
هر چیزی مخالفت کنند ،طبیعی اســت .خیلیها مخالف
برجــام و مذاکرات هســتهای بوده و هنوز هم هســتند؛ اما
در نظام یک اجماع نظر شــکل گرفــت که این تحریمها به
اقتصاد ما بســیار آســیب میزنــد و ظالمانه اســت و باید
تالش کنیم آنها را کنار بزنیم .درحالحاضر هم برای جذب
سرمایههای ایرانیان مقیم خارج از کشور برای ایجاد تحول
در اقتصاد کشــور ،به اجماع نظر نیاز داریم .میشود گفت
در بین کارشناسان بدون نشســت مشترکی این اجماع نظر
شکل گرفته.
 به مجلس و دولت اشاره کردید .قوه قضائیه هم در
این زمینه کاری میکند؟
به نظر میرســد تالشهایی میشود که نشستهای
تخصصی با حضور قوای مختلف برگزار شود .ولی چون
متأســفانه فضای گفتوگو و تعامل در کشــور ما چندان
مساعد نیست ،این حرکتها خیلی کند و محتاطانه است.
اما ما در حال ازدســتدادن زمان هستیم .به نظر میآید
وزارت امور خارجه ،مجلس و اتاق بازرگانی در این عرصه
تالش میکنند.

تمدید ثبتنام کارگران ساختمانی
در سامانه وزارت کار
 مهر :ســامانه خدمــات حمایتــی وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی که تا  ۳۰اســفند برای ثبتنام
کارگران ســاختمانی در راســتای دریافــت خدمات
حمایتی و بیمهای بازگشــایی شــده بود ،تمدید شد.
همه کارگران ســاختمانی حائز شرایط متقاضی بیمه
نامه تأمین اجتماعی در سراســر کشــور ،میتوانند با
دراختیارداشــتن مدارک مورد نیاز و ورود به ســایت
 ،http://www.samanehrefah.irبرای ثبتنام در این
سامانه و گرفتن کد رهگیری اقدام کنند.

نفت با موشک گران شد
 تســنیم :پس از آنکه آمریکا دهها موشک کروز به
سمت یک پایگاه هوایی در سوریه شلیک کرد ،قیمت
نفــت با بیش از دو درصد افزایش ،به باالترین رقم در
یک ماه گذشته رسید .به گزارش رویترز ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا ،شب گذشته اعالم کرد دستور
حمله موشکی را به یک پایگاه هوایی در سوریه ،صادر
کرده اســت .آمریکا مدعی است ســوریه از این پایگاه
برای حمله شــیمیایی اوایل هفته به ادلب اســتفاده
کرده است.

ذخایر نفت روی آب ایران
به پایان رسید
 مهر :بهگزارش رویترز آمار منتشرشــده از ســوی
منابــع ردیابی تانکرهای نفتی حاکــی از اتمام ذخایر
نفــت روی آب ایــران و چالــش جدی کشــور برای
افزایش صادرات خود است .منابع کشتیرانی اعالم
کردند ایران تمام ذخایر نفت خود را که ســالها روی
دریا ذخیره کرده بــود ،فروخته و درحالحاضر تهران
برای افزایش صادرات ،با محدودیتهای تولید مواجه
شده است .از زمان لغو تحریمها از ایران که در ژانویه
ســال  ۲۰۱۶میالدی کلید خورده ،این کشور در تالش
برای جبران فروش ازدســترفته خود به آزادســازی
میلیونها بشــکه نفت ذخیرهشــده در تانکرها روی
آورد .منابــع ردیابــی تانکرهای نفتی اعــالم کردند
بیشــتر این ذخایر ،میعانات نفتی و نفت فوق ســبک
بودهانــد و درحالحاضر منابع حیاتی خــود را برای
افزایش صادرات از دســت داده است .درهمینحال
ریچارد مالینسون گفت :فکر میکنیم ذخایر نفت روی
آب ایران عامــل اصلی افزایش صادرات این کشــور
محسوب میشــود و درحالحاضر این ذخایر به پایان
رســیدهاند و کل صادرات نفت خام و میعانات نفتی
هم تقریبا تنزل پیدا کرده است .بعد از رفع تحریمها از
ایران ،تولید نفت این کشور از  ۲٫۹میلیون بشکه در روز
به تقریبا  ۳٫۶میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن افزایش
پیدا کرد؛ اما این رقم بهندرت با افزایش روبهرو شــد و
بین  ۳٫۶میلیون بشکه و  ۳٫۷میلیون بشکه در روز در
نوسان بوده؛ این در حالی است که ایران تالش سختی
را با اعضــای اوپک بهمنظور مستثناشــدن از کاهش
تولید انجام داده است.
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نوبتدوم
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شماره مجوز۱۳۹۶-۲ :

شرکت پاالیش نفت آبادان

»سهامي عام«

شرکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد کاالي موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلي مشروحه از طریق مناقصه عمومي دو مرحلهاي از سازندگان
و تامین کنندگان خریداري نماید.
ردیف

۱

شماره مناقصه
40-90-9541800059/PH
40-90-9442400722/PH

شرح کاال

کمپرسور هوا

۲
۳
40-90-9542400822/P08 ۴
40-90-9443500313-P08 ۵
 48-90-9312845/PH ۶اولترا فیلترهاي واحد RO
40-90-9441800053/P06

AIR COMPRESSOR
لیفتراگ  ۱۰تن
پمپ واحد تفکیك گاز
پمپ

تعداد مبلغ ضمانتنامه حداقل امتیاز ساعات بازگشایي تاریخ گشایش پاکات )الف و ب(
ارزیابي کیفي پاکات فني شرکت هاي تایید شده در ارزیابي کیفي
به ریال
اقالم

۱
۲
۱
۱
۱
۱

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵
۷۰
۶۰
۷۰
۷۰
۶۰

۱۶/۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۲۷

۱۵/۳۰
۱۶/۰۰
۱۶/۴۵
۱۵/۳۰
۱۵/۴۵

۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۱۳۹۶/۰۳/۳۱

از کلیه شــرکتهاي واحد شــرایط که آمادگي و توانایي انجام موضوع مناقصه/مناقصات مذکور را دارند دعوت ميشــود اسناد اســتعالم ارزیابي کیفي مناقصه گران
)دفترچه شماره دو و معیارهاي ارزیابي کیفي( به انضمام سایر اسناد مناقصه) متن قرارداد شامل موافقتنامه شرایط عمومي و خصوصي و شرایط شرکت در مناقصه،
فرم تقاضا  PMRو فرم معبارهاي ارزیابي فني( موجود در شــبکه اطالعرســاني این شرکت به نشاني  http://www.abadan-ref.irرا دریافت  ،پس از مطالعه و تکمیل
به همراه کلیه مدارك مورد نیاز ،اسناد مناقصه مربوطه  ،وفق برنامه زمانبندي فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان تحویل نمایند.
 محل تشکیل جلسات و بازگشایي پاکات :آبادان -ساختمان دفتر مرکزي )جنرال آفیس( -طبقه دوم -سالن جلسات کمیسیون مناقصات تکمیل کلیه اطالعات خواســته شــده در فرمهاي ارزیابي کیفي مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارســال تمامي مدارك و مســتندات سوابق کاري و مالي و ...مربوطه به صورت کپي برابر اصل)مصدق شــده( که به امضاي صاحبان امضاء مجاز رســیده و ممهور به مهر شــرکت متقاضي باشــد ،در پاکت سربسته الزامي است.
درصورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعالم ارزیابي کیفي و سایر مدارك فوقاالشاره  ،صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسي نخواهد بود.

 نحوه ارزیابي کیفي و معیارهاي موردنظر ،به شرح مندرج در فرمهاي مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابي کیفي مناقصه گران و فوقالذکر ميباشد.ارائه مدارك و ســوابق مذبور هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و ســایر اســناد و مدارك در صورت عدم تایید در هرکدام از مراحل مناقصه به صورت
سربسته عودت ميگردد.
پس ارزیابي کیفي و مشــخص شــدن لیست کوتاه مناقصه مناقصات مذکور به شرکتهاي تایید شــده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرر در آگهي و اسناد
مناقصه اطالعرساني خواهد شد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه  /مناقصات از سامانه اینترنتي پاالیگاه ۱۵ :روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره  ۲به انضمام اسناد مصدق شده کپي برابر اصل مورد نیاز  ۱۵ :روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصهپیشنهاد فني ميبایست مطابق با فرم تقاضا  PMRو بر اساس فرم معیارهاي ارزیابي فني تهیه و ارسال گردد.
 نرخ پیشنهاد دهندگان بایستي مقطوع بوده و شامل کلیه هزینههاي مربوطه از جمله مالیات برارزش افزوده )به طور مجزا در پیشنهاد مالي درج گردد (.و هزینه حملباشد همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ)سه ماه(  ،محل تحویل کاال )پاالیشگاه آبادان( و مدت زمان تحویل کاال به استناد به )اسناد مناقصه( درج گردد.
تاریخ بازگشایي پاکات مالي متعاقبا در جلسه بازگشایي پاکات فني اعالم خواهد شد و شرکتهایي که پیشنهاد فني آنها حائز حداقل امتیاز فني گردد ميتوانند  ۷۲ساعت
قبل از بازگشایي پاکات مالي نسبت به ارسال نرخ اصالحي اقدام نمایند .ضمن اینکه مراتب تایید اعالم تایید از طریق نمابر اطالعرساني خواهد شد.
ضمنا آگهي این شــرکت در شــبکه اطالعرساني شانا به نشاني  www.shana.irو همچنین پایگاه اطالعرســاني این شرکت به نشاني  http://www.abadan.ref.irو نیز
پایگاه اطالعرساني مناقصات به نشاني  iets.mporg.irو سامانه کشوري نظارت بر مناقصات دستگاههاي اجرایي www.tenderbazresi.irدرج و قابل مشاهده ميباشد
نوبت چاپ آگهي نوبت اول۹۶/۱/۱۶ :

نوبت چاپ آگهي نوبت دوم۹۶/۱/۱۹ :
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