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تورم مواد غذایی در دولت گذشته 3 و 4رقمی شد

تغییر مسیر از ونزوئال! 

4

شــهروند| مخالفان دولــت می گویند وضع 
مردم تنها روی کاغذ خوب شده است. این ادعا در 
شرایطی مطرح می شــود که گزارش های میدانی 
از قیمــت انواع کاالهای مصرفی خانــوار در دولت 
گذشته و دولت فعلی نشــان می دهد خانواده های 
ایرانی از یک خطر بزرگ نجات پیدا کرده اند! خطر 
تورم افسارگســیخته که می توانســت سرنوشت 
معیشت ایرانی ها را مشــابه مردم ونزوئال کند. در 
سالی که محمود احمدی نژاد کابینه اش را تحویل 
گرفت، قیمت نان لواش تنهــا 15 تومان بود که با 
رشد حدود یک هزار  درصدی به 162 تومان در  سال 
92 رســید. قیمت یک کیلوگرم مرغ در  سال 84 ، 
یک هزار و 350 تومان بوده که در  سال 92 به 6 هزار 
و 250 تومان رسید و درواقع رشد 379 درصدی را 
تجربه کرد. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در 
 سال 84 تنها 5 هزار و 100 تومان بود که این رقم با 
رشد 576 درصدی به 30 هزار و 950 تومان رسید. 
جالب است بدانید در سالی که محمود احمدی نژاد 
کابینه اش را تحویل داد با حداقل مزد کارگران تنها 

می شد یک ربع سکه خرید. 
تورم صعودی دولت قبل، نزولی شد 

آمارها نشان می دهد در  سال 1384 احمدی نژاد 
دولت را با نــرخ تورم 10.4 درصــد تحویل گرفت 
و در  ســال نخســت فعالیت خــود آن را به 11.9 
درصد، در  ســال دوم به 18.4 درصد، در  سال سوم 
به 25.4 درصد و در  ســال چهارم بــه 10.8 درصد 
رساند. نرخ تورم در دولت دهم )سال 1389( با رشد 
12.4 درصد،  ســال 90 با 21.5 درصد،  سال 91 با 
30.5 درصد و  سال 92 با 34.7 درصد رو به افزایش 
گذاشــت، اما کابینه یازدهم در  سال 92 با تحویل 
گرفتن دولت با نرخ تورم 34.7 درصد توانســت با 
ایجاد رشــد اقتصادی و مهار نرخ تــورم این نرخ را 
به 9 درصد برســاند. با تالش هــای دولت یازدهم 
در تثبیت نرخ ها، در  ســال 95 قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوسفندی با اســتخوان به 37 هزارو 843 
تومان، گوشت گاو و گوساله بی استخوان 367 هزار 
و 620 ریال، گوشت مرغ به 53 هزار و 200 ریال و 

تخم مرغ به 86 هزار و 620 ریال رسید.
مرغ و گوشت از سبد خانوار پر کشید 

 در دولــت قبل نــرخ کاالها و خدمــات بعضا تا 
10 برابــر افزایش یافت به نحوی کــه تالش برای 
افزایــش حقوق کارگــران و کارمندان شــاغل و 
بازنشسته از 125 هزار تومان به 550 هزار تومان و 
همچنین پرداخت یارانه نقدی هم نتوانست جلوی 
کاهش قدرت خرید این گونه اقشار به »یک سوم« 
را بگیرد. حتی برخــی از مواد غذایی ضروری نظیر 
گوشت و لبنیات از سبد غذایی آنان به اجبار حذف 
شــد و از این رهگذر بیماری های متنوعی به جای 
پول نفت بــه خانواده های ایرانی ســرایت کرد. در 
ابتدای دولت نهم )سال 1384( قیمت هر کیلوگرم 
 گوشــت گوســفندی با اســتخوان 51هزار ریال 
بوده است. گوشت مرغ هم که در  سال 84 کیلویی  
یک هزار و 350 فروخته می شــد، در  سال 92 و با 
رشد 379درصدی به قیمت هر کیلو 6 هزار و 250 
تومان فروخته شد. گوشت گوساله که در  سال 84 

کیلویی چهارهزار و580تومان بود، در  سال 92 به 
قیمت کیلویــی 30 هزار و 950 تومان رســید که 
رشد 576 درصدی رانشان می دهد. دولت یازدهم 
با استقرار خود در  سال 92 توانست با مهار نرخ تورم 
از رشــد بی رویه قیمت گوشت قرمز نیز جلوگیری 
کند، درحالی که در دولت هــای نهم و دهم قیمت 
گوشت قرمز 510 درصد رشــد پیدا کرده بود، در 
دوره چهارساله دولت یازدهم این رشد تنها نزدیک 

16 درصد شده است. 
 رشد حدود یک هزار  درصدی 

قیمت نان لواش 
امــا افزایش قیمت هــا تنها به مــواد پروتیینی 
محدود نشد و قیمت دو قوت غالب خانوار هم رشد 
چشــمگیری را تجربه کرد. طبق آمارها نان بربری 
هم با رشــد 667 درصدی از  سال 84 به قیمت 75 
تومان به قیمت 500 تومان در  سال 92 رسید. نان 
لواش نیز با رشد 967 درصدی از  سال 84 به قیمت 
15 تومان به 160 تومان در  سال 92 رسید. آمارها 
می گوید که برنج ایرانی با 413 درصد رشد رکورد 
افزایش قیمت را به نام خود به ثبت رساند و از 1400 
تومان در  ســال 84 به 7200 تومان در  سال پایانی 

دولت دهم رسید. 
قند و شکر، چای و مواد لبنی از دیگر اقالم اساسی 
خانوار به شمار می آیند که تأمین آنها برای خانوار در 
سال های قبل بشدت سخت شده بود. چای خارجی 
در  ســال 84 که کیلویی 6هزار و 200 تومان بود، در 
 سال 92 و با رشد 385درصدی به کیلویی 30 هزار 
و 100 تومان رســید. روغن مایع در  سال 84 لیتری 
850 تومان فروخته می شد که در  سال 92 و با رشد 
440درصدی بــه قیمت چهار هــزار و 600 تومان 
رسید. قندوشکر در  ســال 84 کیلویی 560 تومان 
بود که در  سال 92 و با رشد 283 درصدی به قیمت 

دو هزار و 350 تومان رسید.
سرانه مصرف لبنیات کمتر از 60 کیلوگرم 

 ســرانه مصــرف لبنیــات درحالی بــه کمتر از
 60 کیلوگرم رسیده اســت که پنیر در دولت های 
نهم و دهم رشد نزدیک به دو هزار و 500درصدی را 
تجربه کرد و از قیمت کیلویی 600تومان در  سال 84 
به 15هزار و 560 تومان در  سال 92 رسید. ماست و 
شیر نیز هر کدام به ترتیب در  سال 84 کیلویی 580 
و 600 تومان بود که با رشد 283درصد و 252 درصد 
به قیمت کیلویی دوهزار و 250تومــان و دو هزار و 

150تومان در  سال 92 رسید.
رکوردزنی خودروهای داخلی 

تمامی خودروهای داخلی نزدیک به 150 درصد 
رشد قیمت داشــتند. مثال پرایدکه در  سال 84 به 
قیمت 6میلیون و صدهزار تومان فروخته می شــد، 
در  سال 92 با 170درصد رشد با قیمت 16 میلیون 
و 500هزار تومان فروخته شد. همچنین بهای پژو 
206 رشد 350 درصدی را تجربه کرد و از 10 میلیون 
تومان در  ســال 84 به 35 میلیون تومان در  سال 92 
افزایش یافت. پراید که پیش از دولت دهم 7 میلیون 
تومان خرید و فروش می شــد در دولت احمدی نژاد 
به 16.5 میلیون تومان رسید که از رشد 240 درصدی 
پرطرفدارترین خودرو بخش درآمد جامعه حکایت 
می کرد. اما درحالی که خرید یک دستگاه پژو پارس 
در   ســال 84 17.5 میلیون تومان آب می خورد در 
 ســال پایانی دولت احمدی نژاد برای خرید آن باید 

حداقل 35 میلیون تومان پول پرداخت می شد. 
بازار داغ انرژی

به دنبال اجرایی شدن هدفمندســازی یارانه ها در 
آذر  ســال 89 قیمت حامل های انرژی افزایش یافت. 
به طوری که در  ســال 84 که بنزیــن در جایگاه های 
عرضه ســوخت لیتری 80 تومان فروخته می شد، با 

رشد 775 درصدی،  در  سال 92 به لیتری 700 تومان 
رسید. گازوییل هم که در  ســال 84 لیتری 16 تومان 
بود، در  ســال 92 به قیمت 350 تومان رسید که رشد 
بیش از دو هزار  درصدی را نشــان می دهد. برق که در 
 ســال 84 کیلوواتی 16/5 تومان بود، در  ســال 92 و با 
رشد 161 درصدی به 43 تومان رسید. گاز که در  سال 
84 مترمکعبی 10تومان بود؛ با رشد 620 درصدی به 

مترمکعبی 72 تومان رسید.
 خرید یک ربع سکه 

با حداقل حقوق در  سال 92
اما بازار طال هم از رشــد قیمت ها بی نصیب نماند و 
بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که در سال 1384، 
106 هزار تومان خرید و فروش می شد به یک میلیون 
و 425هزار تومان در  سال 92 رسید. اما برخالف تمام 
پیش بینی ها بــا روی کار آمدن دولــت یازدهم روند 
صعودی قیمت ها ادامه نیافت و بهای سکه به کمتر از 
یک میلیون تومان کاهش یافت. آن گونه که آمارها نشان 
می دهد درحال حاضر دولت یازدهــم روزهای پایانی 
خود را ســپری می کند هر قطعه سکه تمام بهارآزادی 
به قیمت یک میلیون و 219 هزار تومان معامله می شود. 
شاید بد نباشد بدانید که با حداقل دستمزد در  سال 84 
که حدود 122 هزار تومان بود امکان خرید 1.26 سکه 
وجود داشــت این درحالی است با حداقل دستمزد در 

 سال 91 حتی امکان خرید یه ربع سکه وجود داشت. 
فرجام ســخن، در دولت یازدهم با اجرای برجام و در 
اولویت قرار دادن تحقــق برنامه های اقتصاد مقاومتی 
مورد تأکید مقام معظم رهبری، دولت یازدهم توانست تا 
حد ممکن با کاهش نرخ تورم از افزایش قیمت کاالهای 
مصرفی جلوگیری کند اما با وجــود این که کماکان با 
رشد نامحسوسی مواجه بودیم به طورکلی این افزایش 
 با رشد جهشی قیمت ها در دولت های نهم و دهم قابل

 مقایسه نیست.

وقتی رئیسی آدرس غلط می دهد

نامه خطا برای روحانی!

ایلنا| حجت االســالم رئیسی درحالی نسبت به 
افزایش ســاخت مال ها و مراکز تجاری برای عرضه 
محصــوالت و برندهای خارجــی از روحانی انتقاد 
می کند که مجوز ســاخت اکثر این مال ها از سوی 

قالیباف شهردار اصولگرا صادر شده است.
ابراهیم رئیســی با اعتراض به گســترش پدیده 
پاساژسازی و مال سازی و عرضه برندهای خارجی 
در این مال ها، آن را مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی 
دانست. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری 
به نظر می رســد. یکی این که همان طــور که آقای 
رئیسی به درستی اشــاره کرده اند بخش بزرگی از 
این مال ها که به صورت لوکس و فوق لوکس ساخته 
می شوند، پس از احداث، میزبان برندهای گرانقیمت 

خارجی و اجناس وارداتی می شوند.
نکتــه دوم این که ایــن مال ها عمدتا توســط 
شــرکت های وابســته به بنیادها و نهادهای خارج 
از مالکیت و نظارت دولت درحال احداث اســت و 
شــهردار اصولگرای تهران نیز در این مسیر، نهایت 

همراهی و همکاری را با مال سازان داشته  است.
نکته سوم این که حال که جناب آقای رئیسی 
به درستی باب این اعتراض را گشوده اند، شایسته 
اســت که به الزامات برخورد با این پدیده ناموجه 
تا انتها پایبند باشــند و در نقد اقدامات نهادها و 
بنیادهای مال ساز و نیروهای سیاسی پشتیبان 
آنان، ازجمله محمدباقــر قالیباف، بیش از پیش 
اهتمام داشته باشــند. نکته دیگر قابل توجه هم 
جایگاه شهر مشهد در آمار مال ســازی در ایران 
اســت. برخالف تصور رایج به جــای تهران، این 
مشهد است که در صدر جدول مال سازی کشور 

قرار دارد. 

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

آموزش لوفتانزا به خلبانان ایرانی
تسنیم|مدیران شرکت هواپیمایی لوفتانزا گفتند، 
این شــرکت پس از لغو تحریم ها، درحال مذاکره با 
ایران ایر در مورد ارایه خدمات مواد غذایی، تعمیرات و 
آموزش خلبانان به این شرکت است. مدیر منطقه ای 
شــرکت لوفتانزا در منطقه خلیج فــارس گفت: ما 
درحال انجام مذاکرات خیلی خیلی فشرده به صورت 
تقریبا هفتگی هستیم.او در ادامه گفت: ما درحال 
مذاکره با ایران ایر هستیم، زیرا هواپیماهای جدید آنها 
در راه است. البته که آنها نیاز به آموزش دارند و ما در 
همه این زمینه ها دارای تجربه هستیم اما نمی توانیم 

محدوده زمانی مشخصی را دراین باره تعیین کنیم.

صدرنشینی نفت و کشاورزی
ایرنا| آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی نشــان می دهد با وجود سهم 
60 درصدی نفت در رشــد مثبــت اقتصادی ایران 
در  ســال 1395 بر پایه آمارهای رســمی، بخش 
کشاورزی با رشد بیش از پنج درصد، رتبه دوم را از 
آن خود کرد.براســاس آمار اعالمی بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران رشد بخش نفت در 9 ماهه  سال 95 
به ترتیب برابر 65.4 درصد و 85.4 درصد بوده است. 

آمریکا مانع پرتاب ماهواره نیست 
ایرنا| وزیرارتباطات و فناوری اطالعات انتشــار 
خبری مبنی بر تالش آمریکا برای جلوگیری از پرتاب 
ماهواره ایرانی »شریف ســت« را بی اساس خواند.
محمود واعظی ادامــه داد: آمریکا هیچ دخالتی در 
پرتاب شدن یا نشدن ماهواره های ایرانی نمی تواند 
داشته باشد و ارتباطی هم به آنها ندارد.عضو هیأت 
دولت خاطرنشان ســاخت: ماهواره های ایرانی هر 
زمان که شرایط برای پرتاب آنها فراهم باشد بدون 

کوچکترین مانعی پرتاب  می شوند.

 پرواز نخستین
 هواپیمای ATR در هفته آینده 

 ATR ایرنا| سایت رسمی شرکت هواپیماسازی
دیروز با انتشــار خبر عقد قرارداد با ایــران ایر برای 
فروش 20 فروند هواپیمــای ATR72-600، از 
ورود نخســتین هواپیمای این شــرکت به تهران 
در هفتــه آینــده خبــر داد.روز 24 فروردین ماه 
 امســال قرارداد خرید 20 فروند از این هواپیماهای

 کوتاه برد به ارزش 400 میلیون دالر بین ایران ایر و 
شرکت هواپیماسازی  ATRبه امضا رسید.

مهلت دریافت سبد کاال تا آخر خرداد 
ایرنا|  معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: ســبد امنیت غذایی ماه های 
بهمن و اسفند به سه میلیون و 406 هزار و 633 خانوار 
تعلق می گیرد که یک میلیــون و 248 هزار و 408 
خانوار زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( 
 و ســازمان بهزیســتی کشــور ســبد خــود را 
دریافــت کردند.احمــد میــدری تصریــح کرد: 
خانوارهایی که ســهمیه بهمن ماه خود را دریافت 
نکرده اند تا پایان اردیبهشت ماه و خانوارهایی که سبد 
اسفندماه را نگرفته اند تا آخر خرداد می توانند نسبت 

به دریافت سبد خود اقدام کنند. 

   تداوم تورم دولت محمود احمدی نژاد ایران را به سرنوشت ونزوئال می رساند
   در دولت گذشته قیمت نان حدود 1000  درصد، قیمت گوشت قرمز 576 درصد، قیمت مرغ 370 درصد و قیمت برنج 413 درصد رشد کرد

   با حداقل حقوق کارگران در سال پایانی دولت گذشته تنها می شد یک ربع سکه خرید

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

بازتاب

 سال سخت
 شرکت های آمریکایی در چین

مهــر| تعدیــل مواضــع ترامــپ در قبال 
سیاســت های تجاری چین موجب شــد اتاق 
بازرگانی آمریکا اعالم کند که  سال جاری میالدی 
برای شرکت های آمریکایی که در چین فعالیت 
می کنند، یکی از پرچالش ترین سال ها خواهد بود.

اتاق بازرگانی آمریکا تأکید کرد که کاخ سفید باید از 
منافع اقتصادی آمریکا در چین حفاظت کند. اتاق 
بازرگانی آمریکا با انتقاد نسبت به تعدیل مواضع 
ترامپ درباره سیاست های تجاری چین، مقامات 
چینی را متهم به حمایت از کارخانه های داخلی 
خود و نیز تنگ کردن فضای کســب و کار برای 

شرکت های خارجی کرد.

 آینده اقتصادی سیاه 
در انتظار انگلیس

فارس| یک موسسه فعال در زمینه مدیریت منابع 
انسانی ضمن انتقاد از دولت انگلیس هشدار داد آینده 
اقتصادی خوبی در انتظار این کشــور به ویژه بعد از 
خروج از اتحادیه اروپا نیست. موسسه سی آی پی دی 
با انتقاد از عملکرد دولت انگلیس در زمینه تجارت 
و اقتصاد طی دو دهه گذشــته گفته است به دلیل 
ســرمایه گذاری های انــدک، انگلیــس از رقبای 
خود عقب افتاده و در 4 زمینه شــامل مهارت های 
دیجیتال، آموختن و توسعه، سواد و حساب و کتاب 

اقتصادی ضعف دارد.

نحوه تشخیص موبایل قاچاق 

فارس| گمرک ایران اعالم کرد: استعالم شماره 
سریال گوشی های تلفن همراه جهت تشخیص 
گوشــی های قاچاق از غیرقاچــاق تنها از طریق 
سامانه پیامکی 30008887 یا لینک مخصوص 
استعالم شماره ســریال گوشی های تلفن همراه 
وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی 

www.irica.ir قرار داده شده، امکان پذیر است.
نحوه اســتعالم به این صورت است که شماره 
شناسه 15 رقمی گوشــی تلفن همراه به شماره 
پیامک یا لینک مخصوص اســتعالم ارســال و 
پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناســه 
استعالم شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال 
می شود و پس از آن، امکان استعالم شماره سریال 
گوشی های تلفن همراهی که از ابتدای سال جاری 
به صورت رسمی وارد کشور شــده است، فراهم 

می شود.

برخی برنامه های اپل رایگان شد
فارس| اپل تعــدادی از برنامه های محبوب و 
جذاب خود را رایگان کرد، یکــی از این برنامه ها 
بــه نــام iWork رقیبی جــدی بــرای برنامه 
آفیس مایکروســافت محســوب می شــود. به 
گزارش انگجت، ایــن خدمات به افــرادی ارایه 
می شــود که در چند ســال اخیر گوشی آیفون، 
تبلت ای پد یــا رایانه های مک خریــداری کرده 
باشــند. از جمله برنامه هــای اپل کــه از این به 
بعد به رایگان در دسترس هســتند، می توان به 
 iMovie ،Pages ،Numbers ،Keynote
و GarageBand اشــاره کرد. به نظر می رسد 
رایگان شدن iWork استفاده از آن در محیط های 
کاری و آموزشی را افزایش دهد و چالشی جدی 

برای مایکروسافت ایجاد کند.

 واکنش اسنپ
 به عکس اشتباهی »شهروند«

با سالم،
احتراما درپاســخ بــه خبر منتشــره درصفحه 
اقتصادی روزنامه شهروند، شماره 1103، سه شنبه 
مورخ 96/1/29 با عنوان: »جمله ای که اسنپ چت را 
به خاک سیاه نشاند.« جوابیه و موارد ذیل به منظور 
تنویر افکار عمومی و دستور انتشار با همان حجم و 

فونت در صفحه های مذکور به اطالع می رساند:
1- خبر انتشاریافته از جانب این روزنامه با استفاده 
از لوگوی »شــرکت اســنپ«، که یک ســرویس 
درخواست خودروی آنالین در ایران می باشد، هیچ 
ارتباطی به این شــرکت نداشــته، بلکه مرتبط به 
شرکت خارجی »اســنپ چت« می باشد که حوزه 

خدمات آن کامال متفاوت است.
2- بازی با عنــوان خبر از جانــب روزنامه فوق و 
استفاده از لوگوی شرکت اســنپ، این تردید را به 
وجود می آورد که آن روزنامه محترم، قصد بی اخالقی 
رسانه ای درجهت خدشه دارکردن این برند را داشته 
است، که طبعا براساس پیشینه مثبت و روشن آن 
مطبوعه، قطعا چنین قصدی محتمل نیست. لذا از 
آن رسانه درخواست می گردد پس از این در انتخاب 
متن و تصاویر مربوط به کسب و کارهای تجاری دقت 
عمل بیشــتری را به عمل آورد  تا به طور ناخواسته، 

لطمه و صدمه ای به اعتبار برندی وارد نگردد.
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ایسنا| به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، واردات سیگار در  سال 
گذشته که به میزان چهار میلیارد نخ بوده است، نسبت به سال قبلش کاهش 76 درصدی دارد. 
علی اصغر رمزی علت کاهش شدید واردات سیگار در  ســال 1395 را اجرایی کردن تبصره 
3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و اظهار کرد:  این تبصره دولت را مکلف کرد تا 

واردات سیگار را با همان برند اصلی به تولید داخلی تبدیل کند.

فارس|  در بازار تهران سکه طرح جدید با 8 هزار تومان کاهش یک میلیون و 217 هزار تومان 
و دالر با یک تومان افزایش 3751 تومان معامله شــد.روز گذشته در بازار تهران سکه طرح 
جدید با 8 هزار تومان کاهش یک میلیون و 217 هزار تومان، ســکه طرح قدیم با  هزار تومان 
افت قیمت یک میلیون و 188 هزار تومان و نیم ســکه با رشد 3 هزار تومانی، 697 هزار تومان 

دادوستد شد.

76
درصد

8 
هزار تومان

کاهش قیمت سکهکاهش واردات سیگار 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

یادداشت

محمد کرمانی، کارشناس پتروشیمی| رقابت یار غار همه صنایع 
و حرفه هاست و اصوال بدون رقابت نوعی جمود بر تولید و ارتقای کیفی 
سایه می اندازد. شاید در هزاره سوم این رقابت از حیث دگرگونی سریع 
فرآیندها و ظهور بازارها و نیازهای جدید و همچنین حذف و محو شدن 
برخی دیگر از این نیازها نیز قابل  توجه شده باشد. این امر کم و بیش بازار 

پتروشیمی را نیز فرا می گیرد. 
رقابت دیگر یک راهبرد تک محوره نیســت. مثــال دیگر نمی توان 
اقتضائات رقابت را معطوف به کاهــش قیمت ها یا ظهور محصوالت و 
گسترش دامنه کاربردهای نهایی جدید دانست،  بلکه این رقابت عمدتا 

»چندجانبه گرا« است.
شاید از 20 سال پیش که نخســتین مناطق ویژه اقتصادی صنعت 
پتروشــیمی پایه گذاری می شــد تا زمان حاضر، صنعت پتروشیمی 

خاورمیانه با چنین رقابت و چالشی مواجه نشده است. 
چین با گسترش تولید گاز سنتز از زغال سنگ زنجیره تولید در متانول 
و اوره را مدنظر دارد و از ســویی کاهش مصرف زغال سنگ در چین و 
غرب به معنی کاهش شدید قیمت آن است که می تواند با هدایت زغال 

ارزان به صنعت پتروشیمی مزیت گاز طبیعی را بشدت تضعیف کند.
 ایاالت متحده با گسترش فناوری نفت و گاز شیل، تولید گاز و زنجیره 
اولفین را با قیمــت پایین به پیش برده و حاصــل آن زنجیره تولید تا 
پلی اتیلن و پروپیلن های با قیمت پایین است که نمی تواند بازار اروپا و 

ژاپن را از دسترس کشورهای خاورمیانه خارج کند.
انواع معاهدات چون معاهده آب و هوا در پاریس یا کمپین های مبارزه 
با کیســه های نایلونی و... به گونه ای طراحی شده اند که )خواه با حسن 
نیت یا شیطنت های تجاری( مصرف پالستیک ها و گوگرد را محدود 
کرده و با کاهش تولید به نسبت ظرفیت واحدها فشار قیمتی باالیی را بر 

تولیدکنندگان وارد   می کنند.
اکنون چه راهکارهایی برای مواجهه با این موقعیت ها وجود دارد؟

واقعیت آن است که مزیت نســبی گاز و نفت کمرنگ شده و دیگر 
نمی توان انتظار داشت که به لطف سوخت و خوراک ارزان همچنان به 
سود باالیی دست یافت. نمی توان انتظار داشت که با هزینه هایی مانند 
الیسنس ، تجهیزات کیفی و گران قیمت غربی و واردات حجم وسیعی 

مواد اولیه، اقدام به تولید و فروش مناسب کرد.
راه حل اصلی، توسل به »مزیت های همه جانبه« است. ایران در بخش 
متخصصان جــوان و خبره مزیت باالیی دارد و یک صد ســال صنعت 
 نفت بایستی زمینه ساز تولید تجهیزات و استفاده از آنها در واحدهای 

عملیاتی باشد.
بی اغراق سابقه شرکت های پتروشیمی چین از شرکت های ایرانی 
بیشتر نیســت ولی درحال حاضر بســیاری از فناوری ها توسط آنها 

مدل سازی و بومی سازی شده است.
در حدود 15 سال پیش صنعت پتروشیمی کشــور با وجود این که 
در اوج سال هایی قرار داشــت که ساخت و احداث مجتمع های جدید 
پتروشیمی از اولویت های اصلی کشور بود، نسبت به برگزاری دوره های 
مدیریت عالی با حضور بهترین دانش آموختگان شــاغل اقدام کرد و 
حاصل آن رشد مدیرانی بود که اکنون سکانداران صنعت پتروشیمی 

کشور هستند. 
قریب به اتفاق مدیــران کالن معتقدند که رشــد و ادامه حیات هر 
ســازمانی وابســته به دانش مدیریتی آن مجموعه اســت. اکنون که 
شــرکت های تولیدی این صنعت طی فرآیند خصوصی سازی واگذار 
شده، باید اظهار داشت که تربیت مدیران نسل بعد و مدیرانی که بتوانند 
با تکیه بر دانش روز، همه چالش های موجود را شناسایی و پیش بینی 

کنند، در اولویت قرار نداشته و بلکه تمرکز عمده معطوف بر سود و بهای 
سهام و... بوده است.

این درحالی است که داشته های رقبای ایران، نفت و گاز ارزان نبوده 
و نیست بلکه مجموعه ای از دانش ها و قابلیت های مدیریتی است که 
منشأ تولید کیفی، ایجاد بازارها و نیازهای جدید، رقابت قیمتی و طراحی 

سیستماتیک مالی شده است. 
 نکته در اینجاست که این رقابت در 5 سال آینده می تواند به چالشی 
سنگین بدل شود و راه حل نیز جز این نیست که همان مسیر به سرعت 

بومی سازی شود. 
درحال حاضر این تجربه بالقوه و پتانســیل در شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی وجود دارد و بایستی با پیوســتن شرکت های خصوصی 
تولیدی و دانش بنیان، هرچه ســریع تر نســبت به برنامه ایجاد فضا و 
ساختار تخصصی و دانش محور در جهت تسهیل و همگرایی شرکت ها و 

سازمان های ذیربط این صنعت اقدامی عاجل کرد. 
تربیت مدیران میانی، ایجاد کارگروه های مشترک و اقدام مشترک و 
هماهنگ شرکت ها در زیرساخت موجود شاید یگانه راه رسیدن به این 

هدف مشترک باشد. 
نباید از نظر دور داشت که عدم تمرکز توانایی شرکت ها و رقابت آنها 
حتی با یکدیگر از یک سو، عدم تمکن مالی شرکت های کوچک برای 
انجام عملیات بانکی، عدم وجود دانش کارشناسی مناسب که حاصل 
پراکندگی و جدایی شرکت ها بوده است، همگی مانعی در راه کارآیی 

آنهاست.
ماحصل آن که حفــظ و ارتقای این صنعت جــز از طریق همکاری 
جمعــی و کار تخصصی، آموزش و تکیه بر تولید دانش بومی، میســر 

نخواهد بود. 

صدای پای رقبای جدید در بازار پتروشیمی


