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 رقابت و ارزش 
دوچالش  صنعت ايران 

نسیم توکل 
عضو اتاق بازرگانی تهران 

سرمقاله

 مزیت رقابتی و نداشتن 
ارزش، یکــی از نکات 
چالش برانگیزی است 
کــه مقوله صنعــت در ایران با آن روبه رو 
شــده است. مهم تر از این چالش، بحران 
اساســی دیگری است که می توان آن را 
نداشــتن صنعت در کشــور تعبیر کرد. به 
معنای اینکه، اقتصاد ایران با تعداد بسیار 

زیادی سوله و انبوهی از ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه

بیشترین تاثیر تحریم ازمحدودیت صنعت نفت  است

 نگاه صنعت نفت 
به مذاکرات هسته ای 

قاسمی برای ۲ سال آینده سیاست گذاری گرد:
 نوسازی ۳۰۰ هزار

 واحد مسکونی فرسوده
شامخ در آبان ۱۴۰۰ به ۵۱,۰۷ واحد رسید

 تولید در محاصره 
مشکالت همیشگی

گروه صنعت و تجارت: شاخص مدیران خرید اقتصاد در آبان امسال به مرز ۵۰ واحد 
نزدیک شد. بنگاه های اقتصادی از تداوم افزایش قیمت و کاهش موجودی مواد اولیه 
گالیــه کرده انــد و از کاهش تقاضای بازار خبر داده اند. مرکز پژوهش های اتاق ایران 
گزارش بیست و ششمین دوره طرح شاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد موسوم 
به شامخ را برای آبان ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ اقتصاد در آبان 

ماه نیز روند نزولی خود را ادامه داده و به مرز ۵۰ واحد ...        صفحه 6
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 معــاون پارلمانــی رییــس جمهور از نمایندگان خواســت 
محدودیت های دولت را در نظر داشته باشند و گفت: برخی 
نمایندگان توقع ۲۰ پروژه بزرگ دارند که اجرای همه آنها در 
توان دولت نیســت. انتظار داریم نمایندگان واقع بین باشند. 
به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی گفت: ۲۵۵ مورد سوال 
از دولت انجام شــده و به ۵/۴ برابر قبل رســیده که این حق 
نمایندگان است، ولی اگر وزرا دائم قرار باشد به سواالت پاسخ 

دهند به کار خود نمی رسند...

رییس مجلس شــورای اســالمی، تحول در حکمرانی را از 
ملزومات کشــور دانســت و در مورد انتقاد از نامه حمایت 
نمایندگان از کاندیداتوری رئیســی گفت: اینکه در مجلس 
نامه بنویســند و از کســی حمایت کنند، این کار پسندیده 
نیســت حتی برای هر کس که انجام بدهیم. این نقد شــما 
وارد اســت و من اجازه ندادم که آن نامه از تریبون مجلس 
خوانده شــود. به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف گفت: در 

حوزه حکمت عملی و حکمرانی...

 فریاد دولت از 
زیاده خواهی نمایندگان 

  عدالت و شفافیت 
با تحول در حکمرانی

همین صفحه  صفحه 2

نان و معیشت  مردم
 دغدغه  اولویت دار دولت

 رییسی از کنترل تورم خبرداد

اژه ای تخلف و جرم در بازار سرمایه را غیرقابل بخشش دانست

بورس زیر تیغ نقد دستگاه قضا

رقابت و ارزش دوچالش  صنعت ایران 

تفاوت تورم رسمی با تورم ملموس

رئیس دســتگاه قضا با اشــاره به بررســی ویژه و مجدد 
وضعیت بورس گفت: در حوزه بورس اگر تخلف و جرمی 
صورت گرفته به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.

محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره 
به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله 
بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل 
کشور در گذشته دنبال شده اما کفایت نمی کند و بسیاری 
از موضوعات را اگر یک بار دنبال و ســپس رها شــوند به 

نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی اضافه کرد: قرائن و شواهد این گونه حکایت می کند 
یــک روال عادی و متعارف در بــورس رقم نمی خورد، 
بنابراین بار دیگر رســیدگی به این موضوع را درخواست 
می کنم. دســتور مکتوب این موضوع به رییس سازمان 
بازرسی کل کشور هم ابالغ شد، گزارشات قبلی خود را 
بــه روز کــرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب 
کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته اســت به هیچ 

وجه قابل بخشش و اغماض نیست.
رئیس دســتگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم 
مــا اعتمــاد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حاال 
متضرر شــده اند. بخشی از این ضررها در بورس طبیعی 
است زیرا باید آموزش می دیدند و توجه و رعایت می کردند 
اما به هر صورت بســیاری از افراد تقریباً هســتی خود را 
وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند. بنابراین 
بازرسی کل کشور به گزارش های قبل اکتفا نکنند و این 
موضــوع را بــه صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر 

تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین 
ذی ربط گزارش کنید.محسنی اژه ای ادامه داد: دادستان 
کل کشــور هم این موضوع را رها نکنند و در شــوراهای 
عالی بورس و ســایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. 
فرضا اگر مشــخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت 
باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود، در حال 
حاضــر برای مردم ایــن ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی 

صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررســی مشــخص شد هیچ چیز 
خالفی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف 
آن را توضیــح دهنــد. در نتیجه در این موضوع به صرف 
گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی ربط 
مکتوب اعالم کنید، به بنده هم اعالم کنید تا دنبال کنم 
و ان شــاءاهلل به نتیجه برسیم. رئیس قوه قضائیه به انبار 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و 
گفت: انبار ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
نمونه ای اســت که با پیگیری خوب پیش رفته اســت و 

نشــان می دهد اگر موضوعات پیگیری شــود کار پیش 
می رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می کنم که به این 
موضوع ورود خوبی داشــتند و معاون اول رییس جمهور 
از نزدیک دیدند و کارگروهی تشــکیل شد، وزیر اقتصاد 
به میدان آمدند و اقدامات بســیار خوبی انجام شــده و در 
حال انجام است که همه بر اثر پیگیری های انجام شده 

رقم خورده اند.
محســنی اژه ای ادامه داد: روسای کل دادگستری ما در 
این زمینه به ورود خوبی داشتند، در دولت هم همینطور 
بوده اســت. از مسئولین ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی تشــکر می کنم که خوب به میدان آمدند.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته 
باشــند. بســیاری از اموال به مزایده گذاشته می شوند و 
بسیاری در حال تعیین تکلیف شدن هستند. در موضوع 
بورس هم درست است که ماهیت کار کاماًل متفاوت است 
اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی و همه جانبه 
انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و 
وزارت اقتصاد و ســازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار 
نشوند. دادسراها و دادستان های کشور و وزیر دادگستری 

نیز نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.
رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع اموال تملیکی آسیب 
شناسی شد و مشخص شده است که چه جایی مشکل 
تعزیرات وجود داشته و چه جایی مشکل دادگستری و یا 
اجرا وجود داشته است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که 

وزیر دادگستری اینها را به صورت جدی دنبال کند.

ادامه از همین صفحه... تجهیزات دســت به گریبان اســت و روزی نیســت که یکی از 
این کارخانه داران برای پر کردن ظرفیت مونتاژ خود و دریافت سفارش تماس نگیرد. 
با نگاهی دقیق در خواهیم یافت که شــیوه دریافت مجوزهای تولیدی از اســاس دچار 
مشــکل اســت و در وزارت صمت نام تولید کننده به غلط با حضور در شــهرک های 

صنعتی، سوله داری و تجهیزات گره خورده است.
شرایط کنونی و حفره های موجود در اقتصاد، بدهی  بانک ها و به صرفه نبودن فعالیت 
حاصل منوط شــدن تولید به این گزاره ها اســت. یعنی این ســوله های خاک خورده از 
محل تسهیالت دریافتی افراد از بانک ها ایجاد شده اند و ارز به منظور خرید تجهیزات 
فاقد کارآیی در اقتصاد از ایران خارج شــده و متأســفانه کارخانه داری حاصل دیگری 

نداشته است.
از ســوی دیگــر، بــا این فرمول وقتی پای محصــول نهایی به میان می آید دیگر پولی 
نداریم تا در بخش تحقیق و توســعه و بهبود کیفیت هزینه کنیم. در واقع، بهره های 
ســنگین و هزینه های باال در تأمین موارد قبلی ســبب به صرفه نبودن انجام تحقیق و 
توســعه می شــوند. از همه  مهم تر مزیت رقابتی اســت و متأسفانه بیشتر کارخانه داران 

به آن فکر نمی کنند.
در کشورهای مختلف و صنایع متفاوت مزیت رقابتی به صورت متنوع تعریف می شود. 
فرقی نمی کند از کدام صنعت صحبت کنیم. هر صنعتی که به تولید برســد، بخواهد 
دانش را به فناوری تبدیل کرده و آن را در اختیار بگیرد و در نهایت از این چرخه تولید 

ثروت کند، برای فروش نیازمند مزیت رقابتی و ارائه ارزشــی به جامعه اســت؛ یعنی 
برای یک مسئله راهکار ارائه دهد.

برای ارائه مزیت رقابتی تاکنون کشورها و صنایع، استراتژی های متفاوتی را پیاده سازی 
کرده اند. به عنوان نمونه چین استراتژی رهبری قیمت را دنبال کرده است. در هر نقطه 
صنعت چین پیشــانی قیمت بود و با این اســتراتژی بازاریابی توانست بازارهای جهان 
را فتح کند. آنقدر قیمت  محصوالت  شان پایین بود که به همین نسبت نرخ پول ملی 
خود را پایین نگه داشــتند و دولت یارانه های فراوانی به تولیدکنندگان چینی ارائه داد 
که تقریبًا محصول کشــور دیگری نمی توانســت با آن ها رقابت کند و به همین طریق 

مهم ترین مزیت رقابتی را در اقتصاد جهان ایجاد کردند.
با این حال، هر گاه در ایران به صنعتی می نگریم و مزیت رقابتی موجود در بخش ها را 
بررسی می کنیم بیشتر به اهمیت سیاست گذاری کالن پی می بریم. به عبارت دیگر، 
هر تولید کننده ای برای خود مزیت رقابتی در نظر گرفته است و براساس آن مطالعات 
بازار و جانمایی کسب وکار خود را صورت داده، اما همه این ایده ها و برنامه ها در نهایت 
زیر چتر برنامه ریزی اصلی کشور قرار می گیرد. یعنی تولیدکننده هر مزیت رقابتی داشته 
باشــد اگر چشــم انداز آن با سیاست گذاری و برنامه یزی کالن کشور متفاوت باشد قادر 
به دستیابی آن نخواهد بود. بنابراین مجموعه تولیدکنندگان وابسته به سیاست گذاران 
کشور هستند و چنانچه برنامه های حکومتی در مسیر مناسب و اصولی طراحی نشود 

تالش جمعی بی فایده خواهد بود.

ادامه از همین صفحه...  در این شرایط حقوق های بسیار باالی رده های باال در بدنه ی 
دولت آزاردهنده اســت؛ کارگران آنچه می گیرند، فقط حق الســعی است که بخشی از 
ارزش افزوده ی کارگاه هاست؛ در واقع این کارگران هستند که باعث ایجاد تولید ناخالص 
ملی می شوند و دستمزد آن ها بخشی از همین ارزش اضافی تولید است؛ بنابراین بین 
دســتمزد کارگران و کارمندان و میزان تاثیرگذاری آن ها بر نرخ تورم و اقتصاد، فرق 
بســیار اســت. دولت قبلی تا شهریور امســال، یک تورم سنگین ۵۰ درصدی به مردم 
تحمیل کرد. تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و تورم سالیانه ۴۰ درصد و اندی بر زندگی 
مردم به اجبار تحمیل شــده اســت؛ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد، یعنی یک کاال را به 
نسبت ماه مشابه سال قبل، ۵۰ درصد گران تر می خریم. همین امر موجب ایجاد شکاف 
بین تورم و معیشت شده است؛ روی سبد معیشت، یک تورم سنگین نشسته؛ حتی اگر 
فرض بگیریم تورم صفر درصد باشد، صفر مطلق، باز هم همه چیز گل و بلبل نمی شود؛ 
در آن صورت باید بپرســیم تکلیف آن تورم شــش ماهه نخســت سال چه می شود؛ در 
همان شش ماهه نخست سال، یک تورم حداقل ۵۰ درصدی بر سبد معیشت کارگران 
تحمیل شده که علی القاعده تاثیر آن باید در دستمزد سال آینده جبران شود. در همان 

شش ماهه نخست، نرخ سبد معیشت به شدت افزایش یافته ولی دستمزد ثابت مانده؛ 
دولت باید فکری به حال تورم شش ماهه نخست سال بکند، البته در خوشبینانه ترین 

حالت که فرض بگیریم تورم در دولت رئیسی صفر درصد است.
البته تورم رســمی با تورم ملموس در زندگی کارگران تفاوت دارد؛ باید به نرخ تورمی 
فکر کنند که بر مولفه های سبد تاثیرگذار است و در زندگی کارگران نقش دارد؛ قیمت ها 
باید ملموس و در دســترس باشــد؛ مثاًل نمی توان ادعا کرد وقتی در فالن ســامانه مثاًل 
»بازارگام«، برنج دولتی با هزار دشــواری و به میزان محدود به مردم عرضه می شــود، 
پــس آن قیمــت دولتی ســامانه را مبنا قرار دهیم و ادعــا کنیم تورم برنج فالن درصد 
اســت یا قیمت ثابت مانده؛ آنچه که قرار اســت مالک تورم واقعی قرار بگیرد، نرخ 
برنجی است که در همه ی جای کشور برای همگان در دسترس است. نمی توان یک 
ســبد دلبخواهی و تصنعی برای محاســبه ی تورم در نظر گرفت و بعد ادعا کرد، تورم 
همین است و بس! این روند، که مصداق روشن عددسازی است، موجب اعتمادزدایی 
در جامعه می شود و بنابراین بهتر است نمایندگان دولت جدید در مذاکرات مزدی، به 

سمت احصا و مبنا قرار دادن تورم واقعی تمایل داشته باشند.

تفاوت تورم رسمی با تورم ملموس
فرامرز توفیقی 

رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای کار

يادداشت

  مدتی اســت به بهانه 
هزینــه هــای دولت، 
زمزمه افزایش نامتناســب حقوق مطرح 
می شــود در حالی که گره کار در بزرگ 
بودن دولت اســت. کوچک سازی دولت 
در شــرایط فعلــی، یک الزام بدون بحث 
است اما باید دقت داشت که کوچک سازی 
با خصولتی ســازی و واگذاری به خواِص 
 بــدون کفایــت، از زمیــن تا آســمان 

تفاوت دارد...
ادامه در همین صفحه

رییس مجلس شــورای اســالمی، تحول در حکمرانی 
را از ملزومات کشــور دانســت و در مورد انتقاد از نامه 
حمایت نمایندگان از کاندیداتوری رئیسی گفت: اینکه 
در مجلس نامه بنویســند و از کســی حمایت کنند، این 
کار پسندیده نیست حتی برای هر کس که انجام بدهیم. 
این نقد شما وارد است و من اجازه ندادم که آن نامه از 

تریبون مجلس خوانده شود.
بــه گــزارش ایلنا، محمدباقر قالیبــاف گفت: در حوزه 
حکمت عملی و حکمرانی در کشور اصال کارنامه قابل 
دفاعی نداریم و حتما یکی از موضوعات جدی آن مسئله 
شایسته پروری و شایسته ساالری است. اینکه در حوزه 
حکمرانی دچار مشکل هستیم چاره کار و کلید حل آن 

در دانشگاه ها است.
رئیــس مجلس با تاکید بر اینکه اگر خواســتار اصالح 
ســاختار بودجه، محرومیت زدایــی، برقراری عدالت و 
شفافیت هستیم، تنها از بستر تحول در عرصه حکمرانی 
امکان پذیر اســت گفت: اگر ســه مسئله شفاف سازی، 
هوشمندســازی و مردم ســازی را در مسئله حکمرانی 
محور قرار دهیم، در یک بازه ۵ ساله ثبات اقتصادی حتی 
با استمرار شرایط تحریمی در کشور امکان پذیر است و 
دیگر شــاهد بی انضباطی در اقتصاد و باال رفتن روزانه 
قیمت ها نخواهیم بود که البته ما برنامه هفتم توسعه را 

برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته ایم. 
وی با بیان اینکه امروز کشــور با ســه چالش جمعیت، 
آب و اقتصاد مواجه  است  گفت: از اقتصاد وقتی حرف 
می زنیم به این معنی نیست که صدها چالش را جلوی 
روی خــود بگذاریــم بلکه اگر تنها دولت بیش از دخل 
خود خرج نکند قطعا مشــکل خلق پول و نقدینگی در 

کشور قابل حل است.

رییس قوه مقننه ادامه داد: هوشمندسازی، شفاف سازی 
و مردمی ســازی ســه اصل مهم برای کسب موفقیت 
و پیشــرفت اســت. اگر در اقتصاد با یک مانع بزرگ 
مواجه باشیم آن مانند دولتی بودن است. در مواقعی در 
کنار این اشــکال بر این اســت که مبتنی بر باورها هم 

حرکت نمی کنیم. 
وی افــزود: فاصله »مــا می توانیم« و »ما نمی توانیم« 
شمال و جنوب اتوبان کرج است. در شمال اتوبان کرج 
تجلی خالقیت، دانشــگاه، پژوهش، پیشرفت، دانش، 
نوآوری، خودباوری و دانشــجو است که دستاوردهای 
عظیمــی در حــوزه فضای هوافضا داریم و ۱۵۰ متر آن 
طــرف در جنوب اتوبان یک خودرو به خاطر یک پمپ 

برف پاک کن در پارکینگ می ماند.
قالیبــاف بــا تاکید بر اینکه مجلــس حتمًا نباید وکیل 
الدوله باشــد گفت: مجلس نماینده مردم اســت و باید 
دغدغه های مردم را دنبال کند. این نقد وارد اســت که 
هیچ معنی نداشــت که در مجلس نامه بنویســند، امضا 
کنند و بخوانند که قالیباف برای ریاست جمهوری بیاید 

یا رئیسی بیاید. 
وی ادامه داد: اینکه کسی که آمده نماینده مردم است 
همانطــور کــه مقام معظم رهبری فرمودند هیچ دلیلی 
ندارد که آنجا بشــود محل عبور و برود به دنبال قدرت 
و جایــگاه اجرایی؛ البته دولت با تشــخیص و پیگیری 
خودش این انتخاب ها را داشــت اســت. من شــهادت 
می دهــم کــه این دو وزیری کــه از مجلس به دولت 
رفتند، خود این دو برادر نامزد رفتن نبودند و هیچ البی 
برای رفتن نکردند و دولت با بررسی هایی که انجام داد 
آن ها را انتخاب کرد. حتی آقای خاندوزی تا ۷۲ ساعت 
آخــر خودش مقاومت می کــرد و می گفت من نماینده 

مردم هستم و باید اینجا انجام وظیفه کنم.
رییس مجلس اظهار داشت: یکی از مهمترین گام های 
اصالح قانون انتخابات در مســیر تحول است و ما باید 
بــرای تحــول گامی در مســیر تمرکززدایی برداریم و 
باید قانون شــهرداری و شــوراهای شهر را از این حالت 
تشــریفاتی خارج کنیم، ۶ اصل قانون اساســی برای 
شوراهاســت اما چون به آن هویت مستقل ندادیم آنجا 

مشکالت متنوعی به وجود می آید.
 به دلیل همین مسئله عدم تقسیم درست و مسئولیت ها 
نماینــده وقتــی در حوزه انتخابیه حضور پیدا می کند از 
علوفه دام تا آســفالت جاده و هر مســئله جزئی دیگری 
را مــردم مســتقیمًا از نماینــده درخواســت می کنند؛ 
مســئولیت ها را باید متناســب تقسیم و تفکیک کنیم 
و اصالحات الزم را انجام دهیم تا مســئول هر امری 
مشــخصًا به وظایف خود بپردازد. من مصمم هســتم 
کــه در مجلس قانــون انتخابات مجلس را تغییر دهیم 
و این وضعیت مدیریت شــهری و محلی را از مجلس 

جدا کنیم.

قالیباف بر تغییر قانون انتخابات مجلس تاکید کرد 

محرومیت زدایی، عدالت و شفافیت با تحول در حکمرانی


