صادرکنندگانچکبایدچکها
راقبلازصدورالکترونیکینیزثبتکنند
فش��ار مجلس بر بان��ک مرک��زی مبنی ب��ر اجرای��ی کردن
اصالحیه قان��ون جدید چک موجب ش��د ت��ا در نهایت بانک
مرکزی ش��رایط را برای اجرای این مصوبه مجل��س در اواخر
آذر م��اه فراهم کند .طب��ق ای��ن مصوبه مجل��س دارندگان
دس��ته چک عالوه بر صدور چک کاغذی باید اطالعات چک
را در س��امانه صیاد به صورت الکترونیکی نی��ز ثبت کنند در
غیر این صورت ش��بکه بانک��ی آن چک را نق��د نخواهد کرد.
طبق اصالحیه قانون چک ،صادرکنندگان چک ملزم شدهاند
تا اطالعات چک را هنگام ص��دور چک از طریق اینترنت بانک
خود در س��امانه صیاد ثبت کنند ،این تصمیم در شرایطی به
مرحله اجرا گذاشته شده است که بررسیهای صورت گرفته
نشان میدهد فقط  ۱۰درصد از مش��تریان بانکی از اینترنت
بانک برخوردارند.
از اواخر اذر ماه فقط برگه کاغذی چک نیست که اصالت خواهد
داشت بلکه اصالت الکترونیکی چک کنار اصالت کاغذی قرار
خواهد گرفت و ارائ��ه کنندگان چک عالوه ب��ر اینکه موظف
میشوند برگه چک را تکمیل کنند بلکه باید اطالعات برگه چک
را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند ،در غیر اینصورت چک اصالت
نخواهد داشت و بانک آن را پذیرش و کارسازی نخواهد کرد.
طبق ماده  ۲۱مکرر اصالحیه قانون چک صدور هر برگه چک
مس��تلزم ثبت هویت دارنده ،مبلغ و تاریخ مندرج چک برای
شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد
خواهد بود همچنین اگر شخصی بخواهد این چک را به شخص
دیگری منتقل کند باید هویت گیرنده جدید چک نیز در سامانه
صیاد ثبت شود.
تغییر در نقد کردن چک
طبق پیشبینیه��ای صورت گرفت��ه در صورتیکه چکهای
صادر شده از سوی اشخاص در سامانه صیاد ثبت نشده باشند،
مراجعه کننده به بانک برای نقد کردن چک با مش��کل مواجه
خواهد شد و بانک اجازه نقد کردن آن را نخواهد داشت .در واقع
قرار گرفتن اصالت کاغذی در کنار اصالت الکترونیکی نه تنها
فرایند صدور و نقدشوندگی چک را سادهتر نکرده است بلکه آن
را پیچیده نیز کرده است.هر چند از ابتدای امسال بانک مرکزی
طی ابالغیههایی کلیه بانکهای کش��وررا ملزم به پیادهسازی
سامانههای الزم برای اتصال به س��امانه صیاد و ورود اطالعات
چکها کرده است اما بررسیهای صورت گرفته از سوی بانک
مرکزی نشان میدهد که فقط  ۱۰درصد از مشتریان بانکها
از اینترنت بانک استفاده میکنند ،این در حالی است که طبق
گفته مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در طول سال،
حدود  ۱۱۰میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ
بر  ۳هزار و  ۵۰۰هزار میلیارد تومان ( مجموع چک های عادی و
رمزدار) صادر میشود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان
قرار میگیرد.
ادامه درصفحه2
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عبداله افتاده

90ictnews@gmail.com
اقتصاد کش��ور طی س��الهای اخیر با فراز و نشیبهای
فراوان��ی مواجه بوده که بر فضای تولید و صنعت کش��ور
بیتأثیر نبوده اس��ت .در واقع ،وضعیت تولید و صنعت،
بسته به ش��رایط اقتصادی و نوس��انات آن ،متغیر است.
در این رابطه ،رکود اقتصادی ،نوس��انات نرخ ارز ،کمبود
نقدینگی ،ت��ورم ،موان��ع واردات و صادرات ،مش��کالت
دریاف��ت و بازپرداخ��ت تس��هیالت و وامه��ای تولید،
استهالک ماشینآالت ،قیمتگذاری اجباری و ...برخی
از مشکالت و چالشهای صنعت است.
بر اساس سیاس��تهای تبیینشده در س��ال  98مبنی
بر تمرکز بر رون��ق تولید ،رهبر معظم انقالب امس��ال را
س��ال «جهش تولید» نامگذاری کردن��د؛ موضوعی که
سالهاس��ت سیاس��تگذاران کشور بر توس��عه هر چه
بیشتر آن ،تاکید و تمرکز کردهاند زیرا الزمه اصلی رونق
اقتصادی کش��ور ،رشد تولید اس��ت و تاکید مکرر بر این
موضوع ،حاک��ی از لزوم حرکت مل��ی همهجانبه در این
عرصه ،بهویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور است.
جهش تولید یعنی کار عملیاتی در زمان کوتاه که اتفاق
بزرگی را رقم میزند .بنابراین نیاز به طرح دقیق ،علمی
و کارشناسیش��ده و نیز برنامهریزی عملیاتی و توجه به
بخشهای خاص دارد که قبال کمتر مدنظر قرار میگرفت.
در این میان ،آمارهای منتشرشده از وضعیت شاخصهای
صنعتی نشان از عقبگرد بخش صنعت در یکسال اخیر
دارد .تازهترین گزارش مرکز آمار درباره رش��د اقتصادی
در پایان سال گذش��ته از رشد منفی  9.6درصدی بخش
صنعت ،حکایت دارد.
از این رو ،تقویت س��اخت داخل و تولید قطعات وارداتی
با تکیه بر توانمندی نیروهای مستعد و پرتالش داخلی،
از دیگر ملزوماتی است که برای رس��یدن به خودکفایی
ملی و جهش در بخش صنعت و تولید کشور ،باید به آن
توجه شود.
همه اینها در حالی اس��ت که طی یک س��ال گذش��ته،
خصوصا شش ماهه اول امسال ،نوع سیاست گذاری بازار
ارز به شکلی هدایت شد که تولیدکنندگانی که در چند
ماه گذشته با ثبت س��فارش تجهیزات و مواد اولیه خود
با دالر  30هزار تومانی ،مواجه ش��دند ،چنانچه همانند
بسیاری از س��وداگران ،اقدام به س��فته بازی میکردند،
امروز قطعا از نظر مالی ،وضعیت بهتری داشتند .فراموش
نکنیم این افراد با دغدغه س��اختن ایران آباد پا به عرصه
تولید گذاش��تند و امروز با تمامی مش��کالت ،همچنان
حضور دارند؛ افرادی که هنوز کمر خم نکردند و در برابر
ادامه از صفحه اول

تمامی سختیها اس��توار ماندهاند .اینکه این مقاومت تا
کجا ادامه خواهد داش��ت و چه راهکارهایی را باید برای
حل چالشهای پیشروی تولید داخ��ل در نظر گرفت،
موضوع مهمی است.
از این رو ،در این میزگرد آنالین از سلس��له نشستهای
تخصصی بانک��داری و اقتص��اد دیجیتال ،ک��ه با عنوان
«توسعه صنعتی با رویکرد تولید داخل در فناوری مالی»،
با حضور محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسنتکنو،
مرتضی مقدسیان مدیرعامل شرکت تارا و کیوان گردان
مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و ل��وازم خانگی وزارت
مظاهری:تجربهداخلایراننشانمیدهد
بسیاریدراینحوزهبهسمتتولید
پیشرفتنداماعقبنشینیکردند.شاید
سیاستهایکالنکشور،خرجکردنپول
ارزی کالن که به کشور وارد شد و واردات
محصوالت،موجبشدبسیاریافرادازتولید
دستبکشند.پلتفرمکشور،تولیدینبود.
البتهدرحوزهپرداختوسلفسرویسهای
بانکی،بهخوبیازبرجاماستفادهکردیم.
کرهایهانسبتبهچینیهاهمراهیبسیار
بهتریداشتند.شایداروپاییهاهمنسبت
بهاینموضوع،بهترازچینیهابودند
صمت برگزار ش��د ،چالشها و راهکاره��ای رونق تولید
داخلی ب��ا تمرکز ب��ر فناوریه��ای مال��ی ،موردبحث و
تبادلنظر قرار گرفت .ماحصل این گفتوگو ،پیشروی
شماست.
حامی این میزگرد ،شرکت توسعه فناوری و تجارت
حکمت
آقای مظاهری! جنابعالی در حوزه واردات و تولید
داخل فعالیت داشتید و مش�کالت هر دو حوزه را
می دانید .لطفا تجربیات موف�ق و ناموفق خود در
زمینه تولید سختافزار در نظام بانکی و پرداخت

الکترونیک ایران را تشریح فرمایید.
مظاهری :بنده حدود دو دهه و نیم اس��ت که در صنعت
فناوری مالی و فناوری اطالعات فعالیت میکنم .در حوزه
تولید ،حدود ی��ک دهه و نیم بر تولی��د نرمافزار متمرکز
بودهام .در دانشگاه در زمینه سختافزار و هوش مصنوعی
تحصیل ک��ردهام اما هیچوقت فکر نمیکردم س��روکارم
با تولید س��ختافزار بیفتد .در حوزه نرماف��زار در زمینه
فناوری مالی و تولید داخل ،انته��ای دهه  1370و اوایل
دهه  ،1380چالشهای زیادی وجود داشت .ما در سال
 1381یک پروژه نرمافزاری داش��تیم و اگر قرار بود یک
س��وئیچ داخلی ایرانی در بانک راهاندازی ش��ود ،جنس
نگرانیها این ب��ود که اگر تعداد ATMه��ا 100 ،مورد
باشد ،ممکن است به مش��کل بینجامد؛ یعنی ما در این
نقطه بودیم! اما با اقدامات انجامشده در دهههای 1380
و  1390از این نقطه عبور کردیم .در حوزه س��ختافزار
در زمینه فناوریهای مالی ،قضیه متفاوت است .حدود
سالهای  13834با شرکت س��اژم  SAGEMفرانسه
همکاری میکردی��م ،آن موقع ش��رکت اینجنیکو هنوز
س��اژم را نخریده بود .پیش��نهادی مبنی بر اینکه تحت
لیسانس س��اژم در ایران ،تولید کارتخوان انجام دهیم،
مطرح شد .در حد مطالعه هم شروع کردیم اما شاید چون
تجربهمان کمتر بود یا نسبت به صنعت ،نگاه بلندنظرانه
نداش��تیم ،آن را انجام ندادیم .آن موقع اگر اشتباه نکنم
قبل از ش��اپرک ،ش��بکه پرداختی ای��ران ،حداکثر 1.5
میلیون کارتخوان داش��ت .یک شریک صربستانی این
کار را برای کانادا انجام داده بودند و بعد برای س��اژم هم
انجام دادند.
یک موضوع مهم ،برای تولید ،داش��تن مقیاس است .در
ایران ،در برخی بازارها این مقیاس وجود دارد که خیلی
نکته مهمی است .چین ،بازار با مقیاس باالست و به خوبی
از این موضوع استفاده کرد .فکر میکنم ما تا سال ،1395
این فرصت را از دست دادیم .البته تجربه اقتصاد مقاومتی
که مطرح ش��د ،خیلی مفهوم آن قابل درک نبود و االن
متوجه شدیم که جنگ است .یعنی اینکه اگر چیزی نیاز
داریم ،کمتر به خارج از کشور پول بدهیم .این امر باعث
ش��د کار را در دهه  1390اس��تارت بزنیم .از جنس نیاز

داخل کشور ،باید عرض کنم اینکه دانشجوی کارشناسی
ارشد کشور بر روی خط اس��مبل قرار گیرد ،خوب است
اما این امر نشان میدهد چقدر شرکتهای دانشبنیان
و صاحب تولید در حوزه فناوری مالی ،نیازمند ترغیب به
فضای کار هستند .در دهه  1380تجربه دیگری داشتیم
که نمونه آن را در بسیاری از شرکتهای دیگر میبینم.
ما تالش کردیم با استفاده از طراحی داخلی ،یک OTP
بر روی دیوایسه��ای رمز یکبار مصرف ،با اس��تفاده از
کارت هوش��مند برای تقویت اینترنت بانک تولید کنیم.
یادم هس��ت مدیر فناوری بانک پاسارگاد میگفت طرح
مقدسیان:مشکلبانکیما،ارزیابان،تدارکات،
کمیسیونمعامالتومقاماتذیربطاستو
ممکناستهرجاییراشاملشود.زمانی
داشتیمسامانهستادکهمناقصاتدولترا
انجاممیدهد،راهاندازیمیکردیم،بامقامات
زیادیمانندمجلس،دولت،وزارتبازرگانیکه
صاحبمحصولبودووزارتخانههایدیگرکه
مشتریبودند،درگیربودیم.ازیکیازمقامات
امنیتیکهحامیطرحبود،درجلسهایسوال
کردیمکهآیاآمارداریدکهچقدرمشکالت
دراینزمینهداریم؟گفتآنچهمامیدانیم،
حداقل 25درصداست
آن ش��بیه چاقو ضامندار اس��ت چون ظاهر آن خشن و
تیز بود .در نهایت تالش کردیم برای بانک س��امان آن را
استفاده کنیم ،اما موفق نش��دیم .یک زمان هم به آقای
ابراهیمی در بانک انصار گفتم که میخواهیم تولید داخل
در حوزه ماشینهای بانکی داشته باشیم .ایشان هشداری
درخصوص کیفیت به من داد و گفت از مهندسان صنایع
اس��تفاده کنید ک��ه بدنه ماش��ینها ،یکنواخت باش��د.
میخواهم عرض کنم نگاه سیستمی به تولید ،مهم است.
البته فرهنگ نیروی کار ،از نظر نظ��م ،امیدواری و ...هم
چالش است .در س��فرهایی که به چین داشتم ،میدیدم
خوابگاههای کارگرها داخل کارخانههاست و حقوقشان

آنموقع  250تا  300دالر بود که  60درصد آنها وقتی از
جنوب چین به شهرهای خودشان بازمیگشتند ،ممکن
بود دوباره به محل کار برنگردند .فقری که  40 – 30سال
گذشته در چین بود ،موجب میشد کارگرها به این شیوه
کار ،تن بدهند .تجربه داخل ایران نشان میدهد بسیاری
در این حوزه به سمت تولید پیش رفتند اما عقبنشینی
کردند .شاید سیاستهای کالن کشور ،خرج کردن پول
ارزی کالن که به کشور وارد ش��د و واردات محصوالت،
موجب شد بس��یاری افراد از تولید دست بکشند .پلتفرم
کش��ور ،تولیدی نب��ود .البته در حوزه پرداخت و س��لف
س��رویسهای بانکی ،به خوبی از برجام استفاده کردیم.
کرهایها نس��بت به چینیه��ا همراهی بس��یار بهتری
داشتند .شاید اروپاییها هم نسبت به این موضوع ،بهتر از
چینیها بودند .ما تجربه خوبی داشتیم .نیروهای جوان ما
انگیزه خوبی به مدیران دادند .فکر میکنم در این روزهای
سخت ،کارهایی که راهاندازی کردیم و درباره آن توضیح
خواهم داد ،دست ما را خواهد گرفت و این چالش ارزی،
بهگونهای کمک به ماس��ت و انگیزه و باور ما هم بیش��تر
ش��ده اس��ت .از این جهت عرض کردم که اگرچه ابتدا از
تولید ،فراری بودم اما امروز این اشتیاق در من ایجاد شده
که همین مسیر را ادامه بدهم و به آن امیدوارم.
جناب مقدس�یان! آقای مظاهری مش�کالتی را
در حوزه تولید داخ�ل مطرح کردند .به نظر ش�ما
به عنوان یک پیشکسوت بانکی که در بسیاری از
پرو ژهها به عنوان خریدار ،درگیر تجهیزات بودید،
دالیل این مش�کالت و راهکاره�ای برونرفت از
وضعیت موجود چیست؟
مقدسیان :پاسخ سوال شما ،بسیار مفصل است و چند
س��اعت یا چند هفته ،زمان میطلبد! من برای پاسخ به
آن ،پنج سرفصل مدنظر دارم که چهار مورد آن «چه باید
کرد» ،اس��ت .س��عی میکنم آنها را خالصه عرض کنم.
سرفصل اول ،زیرساختی اس��ت .سرفصل دوم مشکالت
صنفی است .سرفصل سوم مدیران خصوصی و صاحبان
سهام است .س��رفصل چهارم رسانههاس��ت .سیانان،
ترامپ را س��که یک پول کرده بود و دروغش��مار برایش
گذاش��ته بود و آمار هفتگی ،ماهانه و ساالنه میداد .چه
باید کرد هم داریم .من معتقدم تحت هر شرایطی و برای
هر شرایطی ما تعداد زیادی راهحل داریم که باید از بین
آنها انتخاب کنیم .با س��رفصل اول شروع میکنیم البته
اگر شما قبل از آن نکتهای نداشته باشید.
آقای جهانگ�رد هم در گ�روه حض�ور دارند .در
فرص�ت مناس�ب دقایق�ی را در خدمت ایش�ان
خواهیم بود .آقای مقدسیان شما ادامه بدهید.
مقدسیان :مشکل اول زیرس��اختی ،نداشتن حزب در
ایران است .بنده تقریبا از سال  1365دنبال این موضوع
بودم .در چن��د انتخابات ،حضور اف��راد فاقد صالحیت را
ش��اهد بودیم .زمانی میتوانیم کار زیربنایی و درازمدت
انجام دهیم که حزب داش��ته باش��یم .تا حزب نباشد و
کارشناس��ان گردهم نیایند ،کار واقعی نمیتوانیم انجام

صادرکنندگان چک باید چکها را قبل از صدور الکترونیکی نیز ثبت کنند

داوود محمد بیگی در گفتوگو با روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرده است
که برای گسترش و تسهیل رابطهای کاربری و سادهتر کردن تعامالت مردم
با این س��امانه ،عالوه بر درگاههای بانکی ،کانالهای ارتباطی دیگر همچون
اپلیکیشنهای پرداخت را نیز در نظر گرفتهایم.
هر چندبانک مرکزی استفاده از اپهای پرداختیبرایپوششبیشتر دارندگان
چک را نیز مد نظر قرار داده است اما تعداد زیادی از صاحبان مشاغل و دارندگان
دسته چک از گوشی هوشمند استفاده نمیکنند در این شرایط بانک مرکزی
در نظر دارد برای استفاده آن دسته از کاربران زیرساختهای دیگری مانند
پیامک را به کارگیرد.طبق گفته محمد بیگی ،آن دسته از هموطنانی که از
ابزارهایمدرننظیرتلفنهایهمراههوشمنداستفادهنمیکنندنیزدرفرآیند

اجرای قانون جدید چک لحاظ شدهاند و به دنبال آن هستیم که از روشهایی
نظیر تجهیز دستگاههای خودپرداز ،تلفنبانکها پیامک و کدهای دستوری
( USSDمش��روط به رعایت امنیت اطالعات) استفاده کنیم .البته به دلیل
چالشهایی که وجود دارد ،این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و
اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام میشود.اگرچه قرار است از
اواخر آذر ماه قانون جدید چک در کشور اجرایی شود اما هنوز امکان دسترسی
تمامی کسب و کارها به بسترهای الزم برای صدور چک فراهم نیست.
چکالکترونیکی
هر چند از ابتدای امس��ال بانک مرکزی و شبکه بانکی کش��ور در تالش بود
تا زیرس��اختهای الزم ب��رای اجرایی ک��ردن قانون جدید چ��ک از جمله

زیرساختهای مورد نیاز برای چک الکترونیکی را فراهم کند اما با توجه به
همهگیری ویروس کرونا عمال اجرای این قانون و آمادهسازی زیرساختهای
الزم برای آن به تعویق افتاد.
با وجود اینکه در  ۳ماهه ابتدای سال ،بانک مرکزی مصوبات الزم برای صدور
چک الکترونیکی را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است اما به دلیل اجرایی
نشدن امضای الکترونیکی در زیرمجموعه شبکه بانکی کشور هنوز استفاده از
چک الکترونیکی در کشور امکانپذیر نیست.
مدیر اداره نظامه��ای پرداخت بان��ک مرکزی در خصوص نحوه اس��تفاده
از چک الکترونیک��ی میگوی��د« :روال کار با چک الکترونیک��ی به نحوی
پیش بینی ش��ده اس��ت که به راحتی و س��ادگی ،چک الکترونیکی توسط

بانکها صادر میش��ود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود .مشتریان
بانک��ی میتوانند از طری��ق کارتابل��ی که در اختیارش��ان ق��رار میگیرد،
اقدام به ص��دور چک کنن��د .گیرنده نی��ز از طریق کارتابل خ��ود میتواند
چک را مش��اهده و از بان��ک وصول مبلغ آن را درخواس��ت کن��د و یا اینکه
در صورت ل��زوم ،چ��ک الکترونیک��ی دریافت ش��ده را به دیگ��ری انتقال
دهد».
هر چند این مسیر بسیار ساده ترسیم شده است و به نظر میرسد از مسیری که
قرار است از اواخر آذر ماه اجرایی شود سادهتر خواهد بود اما تا زمانی که امضای
الکترونیکیدرزیرمجموعهشبکهبانکیکشوربهصورتکاملاجرانشودامکان
اجرای آن فراهم نخواهد شد.
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دهیم .سیاس��تزدگی ما موجب این امر ش��ده اس��ت.
هرکس هم اقدام��ی در این زمین��ه انجام ده��د یا باید
هزینههای��ش را بدهد یا زی��ر پایش را خال��ی میکنند.
مشکل دوم زیرساختی ،دولت ناپایدار ،ناتوان و سیاسی
است .ناپایداری در همه جا بد است .رئیس جمهوریهای
ما هم غیر از مرحوم هاشمی رفسنجانی ،هیچکدام اهل
تولید نبودن��د .بقیه با چوب الی چ��رخ گذارها ،مواجه و
مجبور به فعالیت بودند .از آق��ای جهانگرد ،این موضوع
را در دولت آقای خاتمی بپرس��ید .زم��ان آقای خاتمی،
ظلمشمار درست کردیم؛ تا جایی که ایشان گفت من یک
تدارکاتچی هس��تم .با این وضعیت که نمیتوان تولید
کرد! مشکل سوم زیرساختی ،هزینه انتخابات است .این
هزینه ،از جایی تامین میشود و بعدا سهمخواهی وجود
دارد .مش��کل چهارم زیرساختی این اس��ت که مناصب
دولتی ما بین ستاد انتخاباتی و افراد آنها تقسیم میشود.
احتماال میدانید که برادر رئیسجمهور کنونی ،چه بالیی
را بر سر نظام بانکی آورد ،آیا این بانک ،میتواند پشتوانه
تولید باشد؟ موضوع بعدی ،حوزه معامالتی است.
یکی از مش�کالت ،نبود اعتماد ب�ه تولید داخل
است .جناب مظاهری! قطعا شما هم با این ماجراها
روبهرو ش�دهاید .حتی در مواردی مانند پوش�ک
هم تولیدکننده میگوید جنس ما ایرانی نیس�ت،
خارجی و برند است اما در زمینه محصوالتی مانند
خرید گردو ،به س�مت محصوالت ایرانی میرویم.
دلیل این فرهنگ نامناس�ب چیس�ت و چرا ما به
جای حمای�ت از تولید داخل به س�مت تجهیزات
خارجی س�وق پی�دا میکنیم .هرچن�د در برخی
موارد به خاطر منافع پش�تپرده ،مس�ائلی وجود
دارد اما لطفا ش�ما به مش�کالت فرهنگ�ی در این
عرصه اشاره نمایید.
مظاهری :مشتریان و بازار حق دارند .چون تاریخچهای
از کیفیت در کارهای تولیدی حداقل در دو دهه گذشته
وج��ود دارد که ما را به س��مت اس��تفاده از محصوالت و
تجهیزات خارجی س��وق داده اس��ت .چن��د وقت پیش
کتاب پیکان سرنوش��ت ما و خاطرات احم��د خیامی را
درباره تولید خ��ودروی داخلی در ده��ه  1340مطالعه
میکردم .فضا ،در آن زمان بس��یار متف��اوت بود .وقتی
خیامی با مدیران مرسدس بنز برای این موضوع ،مذاکره
میکند ،آنها میگویند سیاس��ت ما این نیست که اجازه
بدهیم خودروی ما در کش��ور دیگری تولید ش��ود یا بی.
ام.و میگوید که همه فرایند تامی��ن زنجیره را خودمان
میدهیم و سرمهندس داخل ایران را هم ما باید بگذاریم
و  45 – 40درص��د حق توح��ش باید ب��ه او بدهید! این
موضوع را در خاطرات نوش��ته اس��ت .بعد از آن خیامی،
با فیات ،فورد آلمان و هیلم��ن انگلیس ،مذاکره میکند.
بعد میگوی��د خودتان که درباره توح��ش میگویید ،در
جنگ جهانی دوم چه کردید و مواردی نظیر آن .س��پس
اش��اره میکند که ما میخواهیم ژاپن آسیا شویم .داریم
درباره ف��ردی صحبت میکنیم ک��ه در گاراژ کار کرده و
ماشینشویی کرده اس��ت .خودش میگوید در پرواز که
برمیگش��تیم ،حبیباهلل ثابت که نماینده فولکس واگن
در ایران بود ،گفت برای تولید خودروی داخلی در ایران،
شکست میخوری .خیامی پاسخ میدهد اگر الزم شود
برمیگردم دوباره ماشینش��ویی میکنم .این ،داستان
یک کارآفرین حوزه خودرو در دهه  1340است اما االن از
صنعت خودرو با عنوان کیفیت یاد نمیشود .بقای بخش
خصوصی در کیفیت است .حمایت از تولید داخل بدون
رانت ،مهم است .واقعیت این اس��ت در دو دهه گذشته،
ش��رق در حوزه فناوریهای مالی خیلی خوب کار کرده
اس��ت و به دلیل شرایط سیاسی ،ما با ش��رق کار کردیم.
آنها سیاس��ت حمایت از تولید داخل را داشتهاند .زمانی
که به شرکت جی.آر.جی  GRGدر چین رفتم ،متوجه
شدم دولت چین به شرکتهای ژاپنی از یک جا به بعد،
اجازه نمیداد مستقیم در بازار چین ،محصول تمامشده
بدهند و باید با یک شرکت چینی همراه میشدند .مثال
شرکت اوکی در ژاپن در محصوالت بانکی مانند Cash
 Automationبا ایهوا همراه ش��ده بود و اگر به جی.
آر.جی مراجعه میکردی��د ،میگفتند این هیتاچی ژاپن
اس��ت که ما آن را بهبود دادیم .حتی الج��ی کره هم با
فوجیتسو ژاپن سرمایهگذاری کرده بودند .به گونهای که
رقابت هم وجود داشته باشد و کیفیت مدنظر قرار گیرد.
نکته جالب اینک��ه کرهایها میگفتند ای��ن بود که آنها
 OneShotنرفته بودند که یک محصول را از Scratch
بزنند ،بلکه در طول زمان ،گام به گام ،آن را توسعه دادند

و صاحب محصول ش��دند؛ یعنی best practiceهایی
در این شرکتها دیده میش��د که سیاست کالن انتقال
فناوری و تولید به آن کشورها انجام ش��ده بود و آنها یاد
گرفته بودند و رقابت میکردند .ما نسبت به کیفیت بسیار
محتاط بودیم و بسیار میترس��یدیم .باید از تجربه دنیا
در تولید اس��تفاده کنیم .در دنیا ،ممکن است محصول
مربوط به شما باش��د و  R&Dهم انجام داده باشید و از
 OEM Servicesکش��ور دیگری برای تولید استفاده
کنی��د؛ یعنی در چین ،ش��رکتهای ژاپنی هس��تند که
 OEM Servicesارائ��ه میدهن��د .ش��ما محصول را
 R&Dمیکنید ،اما تولید و کیفیت آن ،به جز محاس��ن
طراحیاش این مزیت را دارد که ش��رکتی  Factoryو
 Manufactoryرا با فقط  OEM Servicesمیدهد.
بنابراین یک اکوسیستم در اینجا شکل گرفته است .یادم
هس��ت س��ال  1395در ایران ،به این فکر میکردیم که
فکتوری تولید نکنیم بلکه از یک فکتوری موجود با حالت
 OEM servicesاستفاده کنیم .در این حالت ،کیفیت،
تضمینشده است .این نگاه ماژوالر به کلیت تولید ،مطرح
اس��ت اما بنده به اینک��ه خودکفایی یعن��ی همهچیز را
خودمان انجام دهیم ،معتقد نیس��تم .فکر میکنم تولید
بای��د بازارگرا و رقابتی باش��د اما بخ��ش خصوصی آن را
انجام دهد .هرچند حمایت الزم اس��ت ،ام��ا باید رقابت
باش��د .ما تجربههای دیگران را به داخ��ل آوردیم البته
برخی جاها هم دیدگاههای خود را مطرح کردیم .وقتی
مدیرعامل الجی برای بازدید آمد ،گفت باید در ساختار
سازمانیتان R&D ،را از تولید جدا کنید .ما بیش از 300
هزار کارتخوان ب��ه بازار ایران دادی��م و آب از آب تکان
نخورد و ب��ا  OEM Servicesتا ان��دازهای با احتیاط،
به پارتنر خارجی نزدیک ش��دیم .فکر میکنم میتوانیم
موفق شویم .زنجیره تامین در ایران ،مساله مهمی است
و قرار نیس��ت همهچیز را خودمان تولید کنیم .هرکس
متخصص س��اخت در یک زمینه اس��ت .صنعت خودرو
با همه نقدها ،زنجیره تامین در ایران س��اخته اما صنعت
نظامی ما هنوز امتحانش را پس نداده است و خدایناکرده
اگر جنگ شود ،معلوم میشود چطور کار میکند یا مثال
میخواهیم آداپتور تولید کنیم واقعا چقدر آداپتورساز در
ایران وجود دارد؟! باید زنجیره تامین را بسازیم که کمک
میکند کار را خُ ��رد کنیم .در مجموع ،مش��تری درباره
کیفیت حق دارد .تولید باید در دس��ت بخش خصوصی
باشد و بخش خصوصی ما هم باید رویکرد مدرن ،ماژوالر،
امروزی و سیستمی به تولید داشته باشد و مانند تجربیات
شرکتهای خوب کرهای و چینی که در برابر ژاپنیها ،به
کیفیت رسیدند ،عمل کند .اگر دولتیسازی کنیم و رانت
بسازیم ،نباید انتظار کیفیت داش��ته باشیم .تولید اگر به
مقیاس نرسد ،بهدرد نمیخورد و قطعا برای کسب سهم
بازار ،نیازمند حمایت است.
ش�نیده ش�ده بی�ش از  50درص�د خریدها در
گردان :در بخش خصوصی ،الزام به خرید
تولیدات داخلی نداریم اما در بخش دولتی
که بسیاری از گالیهها مربوط به آن حوزه
است ،باید رعایت شود و حتی این موضوع،
درباره خصولتیها هم در قانون سال
گذشتهاصالحشدودستگاههاینظامی
هم اگر نیاز به خرید خارجی داشته باشد و
مشابه داخلی نداشته باشد ،باید اذن مقام
معظمرهبری راداشتهباشندوآنهاهم
مشمولقانونهستند
کمیس�یون معامالت و ت�دارکات در نظ�ام بانکی
ناسالم است .آیا این موضوع را تایید میفرمایید و
اگر پاسخ ،مثبت است ،راهکار چیست؟
مقدس�یان :تایید بنده بیش از این مقدار و باالی  90تا
 95درصد است و فقط بانکی هم نیس��ت! مشکل بانکی
ما ،ارزیابان ،تدارکات ،کمیس��یون معام�لات و مقامات
ذیربط اس��ت و ممکن اس��ت هرجایی را ش��امل ش��ود.
زمانی داشتیم سامانه س��تاد که مناقصات دولت را انجام
میده��د ،راهاندازی میکردیم ،با مقام��ات زیادی مانند
مجلس ،دولت ،وزارت بازرگانی که صاحب محصول بود
و وزارتخانههای دیگر که مشتری بودند ،درگیر بودیم .از
یکی از مقامات امنیتی که حامی طرح بود ،در جلسهای
س��وال کردیم که آیا آمار دارید که چقدر مش��کالت در
این زمینه داری��م؟ گفت آنچه ما میدانی��م ،حداقل 25

درصد است .اگر شما اقدامی انجام دهید و فقط  5درصد
وضعیت را بهبود دهید ،کار بزرگی انجام دادهاید .انصافا
 70درصد مشکالت ما را افرادی مانند ایشان حل کردند
وگرنه هیچ مقام دولتی حرف ما را گوش نمیکرد .دولت،
تقریبا  70 60هزار میلیارد تومان خرید میکند .البته این
آمار مربوط به چهار پنج سال پیش است و شاید به خاطر
نداش��تن بودجه و تحریمها ،کمتر هم ش��ده باشد .این
مقوله ،یکی از مشکالت اساسی است که ما فدا میشویم.
موردی وجود داش��ت که صراحتا میگفت هرچه س��ود
میکنید 50 ،درص��د آن را میخواهم! قب��ل از انقالب،
ارتشبد طوفانیان بود .میگویند شاه ...اگر آقای مظاهری
میدانند دقیقتر اشاره کنند...
مظاهری :بله .چ��ون خاطرات آذربرزی��ن را خواندهام،
عرض میکنم .بین کمپانی مکدانل داگالس و گرومن
آمریکا اخت�لاف افتاد .گرومن  F14م��یداد و مکدانل
داگالس .F15 ،گرومنیها البی کردند و به ایرانF14 ،
فروختند و با شکایت ش��رکت مکدانل داگالس کار به
سنای آمریکا کش��ید .فکر میکنم دو میلیارد و خردهای
دالر ،هزینه  F14شد .در سنا مدیر شرکت گرومن بعد از
سوگند گفت که این کمپانی  28میلیون دالر داده بود تا
معامله انجام شود.
مقدس�یان :بله .از این موارد زیاد داریم .به نیم درصد و
یک درصد ،قانع نیستند .بنده زمانی یک رساله تحقیقی
نوشتم که تا  10درصد وجود دارد اما بیشتر از آن نگیرید!
حداقل جنس خوب داده ش��ود! یکی از مش��کالتی که
هم تولید نرمافزار را با مس��اله مواجه ک��رده و هم تولید
سختافزار ،این است که کس��ی از طرف ایرانی حمایت
نمیکند چون درآمدهای خاص از دست میرود.
آقای گردان ،مدیرکل دفت�ر صنایع برق ،فلزی
و لوازم خانگی وزارت صمت ه�م روی خط برنامه
هس�تند .موضوع�ی ک�ه در تولید داخ�ل مطرح
میش�ود ،بح�ث واردات م�واد اولیه اس�ت .طی
صحبتی که ب�ا تولیدکنندگان داش�تم ،میگفتند
طی شش ماهه اول امس�ال ،سیاستگذاری بانک
مرک�زی در ح�وزه اختص�اص ارز نیمای�ی و آزاد،
آنها را دچ�ار مش�کل ک�رد و تولیدکنندگانی که
میتوانس�تند در ش�ش ماه اول ،مواد خام و اولیه
را ب�ا دالر  20هزار تومانی وارد کنند ،در ش�ش ماه
دوم ،مجبور شدند به س�مت دالر  30هزار تومانی
بروند و ثبت سفارش بدهند .چرا وزارت صمت در
حوزهای که بانک مرکزی ،مش�کالت زیادی برای
تولیدکنندگان ایجاد کرد و ما هم بارها در رس�انه
به این موضوع اش�اره کردیم ،اقدامی صورت نداد
یا اگر انجام شده ،بفرمایید تا ما هم مطلع شویم.
گ��ردان :ببینید در ش��رایطی که کش��ور ،دچ��ار جنگ
تمامعیار اقتصادی است و مسائل مختلفی انجام میشود
قرار نیست حوزههای مختلف دولت ،کارها را به رسانهها
بکش��انند و از طریق رس��انهها با همدیگر صحبت کنیم.
شاید از ابتدای سال  ،1399بیش از  50درصد پیگیریها،
برنامهها و جلس��اتی که در وزارت صمت داشتیم ،درباره
تامین ارز واحدهای تولی��دی و تامین ارز م��واد اولیه و
قطعات تولید بوده اس��ت .اگر در رس��انهها چیزی گفته
نشده ،دلیل بر عدم پیگیری نیست .حتی ما اولویتها را
به حوزههای تولیدی دادیم و هر مجوزی یا دستور خاصی
از دولت گرفته شده ،همگی در زمینه مواد اولیه و تامین
نیاز ارز قطعات واحدهای تولیدی بوده است.
البته نمیدانم چگونه پیگیری شد اما تا شش ماه
دوم به نتیجه نرسید و بس�یاری از تولیدکنندگان
ب�ا دالر  30هزار تومان�ی ثبت س�فارش دادند .آیا
تایید میکردید که بان�ک مرکزی ،همراهی نکرده
است؟ برخی دوستان میگفتند حاضریم دالر 28
هزار تومانی از بازار آزاد بگیریم چون جنس ما در
گمرک معطل مان�ده و منتظر نامهای هس�تیم که
بانک مرکزی بای�د بدهد اما بانک مرک�زی نامه را
نمیدهد که جنس را تحویل بگیریم و هر روز دچار
خسران میشویم.
گردان :البته نامه نبوده اس��ت بلکه کد ترخیص یا ساتا
بوده ش��ما باید به صورت موردی بگویید .خیر! من آن را
تایید نمیکنم .بانک مرکزی در هر جایی که توان داشت،
همراهی کرد .البته ما مدتها ،منتقد بانک مرکزی بودیم.
بههرحال آنها هم معذوریتهایی دارند و از نزدیک ،شاهد
آن بودهام .فروش نفت ،تحری م و ...مشکالت غیرقابل انکار
ایجاد کرد .بانک مرکزی ،ابتدای تیرم��اه ماه که مهلتی
برای صادرکنندگان تا پایان م��رداد ماه داد ارز حاصل از

صادراتشان را در نیما به چرخه ارز کشور برگردانند ،در
همان ابتدای تیرماه ،بی��ش از دو و نیم میلیارد دالر طی
دو هفته به حوزههای مختلف تولیدی ،تخصیص ارز داده
اس��ت .حاال ش��اید واحد تولیدی خاصی ،دچار مشکل
شده که قابل بررسی اس��ت .ما حتی در برخی حوزههای
تولیدی ،مواردی داری��م که تخصیص ارز در س��ال 99
نسبت به سال  98رشد داش��ته و این موضوعی که اشاره
کردید ،برای همه تولیدکنندگان نمیتواند صادق باشد.
در مواجهه با تحریمها ،متاسفانه در برخی جاها،
دچار بنبست شدیم .برنامههای وزارت صمت برای
حمایت از تولید داخل چیس�ت؟ چرا در کش�ور،
برنامه بلندم�دت در حوزه تولید داخ�ل نداریم و
بارها مش�اهده ش�ده که با تغییر دولته�ا و وزرا،
سیاستهای اجرایی ،کامال تغییر کرده و سلیقهای
عمل شده است .نظر شما چیست؟
گردان :شاید در گذش��ته ،سیاستهای مختلفی اعمال
ش��ده اما اکنون در زمینه حمایت از تولید داخل ،قانون
حمایت از ساخت داخل ،اصالح و آییننامههای اجرایی
آن تدوین شد و س��امانه توانیران (توانمندیهای ایران)
ش��کل گرفته است .بر این اساس ،دس��تگاههای دولتی،
خصولتی و حتی نظامی ،مکلف هستند از ساخت داخل
در خریدهای خود استفاده کنند مگر اینکه نمونه مشابه
داخلی نداشته باشد که البته در این صورت هم کمیسیون
نظارت با مشارکت چند دس��تگاه دولتی وجود دارد که
دولتیها باید از آن مجوز بگیرند و مسیر پیچیدهای وجود
دارد .در حالی که مس��ووالن کش��ور بهویژه مقام معظم
رهبری ،بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید دارند ،بعید
میدانم دس��تگاه دولتی با تبعات این قضیه ،عدم توجه
به این مس��یر را دنبال کنند .ضمن اینکه ذیحس��ابان
دستگاههای اجرایی مکلفند این موارد را کنترل کنند .بر
اساس اقداماتی قانونی که ربطی به حضور افراد و دولتها
ندارد و طی دو سه سال گذش��ته در وزارت صمت ،پیچ و
مهره آن محکمتر شده ،فعالیتهای خوبی صورت گرفته
که روزبهروز در حال کاملتر ش��دن اس��ت .البته بخش
خصوصی ،مختار اس��ت از کانالهای مختلف اس��تفاده
کند .در آنجا هم باید فضا ب��رای رقابت بخش خصوصی
تولید خودمان فراهم ش��ود ت��ا کااله��ای باکیفیت و با
قیمت مناس��ب برای مصرفکننده داخلی تولید کنند.
در بخش خصوص��ی ،الزام ب��ه خرید تولی��دات داخلی
نداریم اما در بخش دولتی که بسیاری از گالیهها مربوط
به آن حوزه است ،باید رعایت ش��ود و حتی این موضوع،
درباره خصولتیها هم در قانون سال گذشته اصالح شد
و دستگاههای نظامی هم اگر نیاز به خرید خارجی داشته
باشد و مشابه داخلی نداشته باشد ،باید اذن مقام معظم
رهبری را داشته باشند و آنها هم مشمول قانون هستند.
جناب گردان! به عنوان آخرین س�وال از ش�ما،
همانط�ور که مطل�ع هس�تید کرونا بس�یاری از
مقدسیان:بههمیننظامصنفیرایانهاینگاهکنید
کهتقریباهمهعضوآنهستیم؛حاالممکناست
شرکت در حوزه فینتک PSP،یا  ...باشد چون باید
رتبهایبگیرندباالخرهگذرآنهابهآنجامیافتد
امااالنعملکردیدیدهنمیشود.تنهاخاصیتش
این است که رزومهای برای برخی مدیران درست
میکندکهبگویندرئیس،عضوهیاتمدیرهیاعضو
کمیسیونبودهاند!زمانیآقایسعیدینائینی،
رئیس بود که هر از گاهی ،به برخی اتفاقات ،واکنش
نشان میداد اما االن از آن هم خبری نیست!
ش�رکتهای تولی�دی را دچ�ار مس�اله ک�رده و
شرایط سختی دارند .چه راهکارهایی را در حوزه
معافیتهای مالیاتی ی�ا نظای�ر آن در برنامههای
وزارت صمت مدنظر قرار دادهاید؟
گردان :واقعیت این اس��ت که دولت به دلی��ل بار مالی
طرحها و مش��کالت موجود ب��رای اصناف آس��یبپذیر
ی��ا واحده��ای کوچک صنف��ی ک��ه تعطیل ش��دهاند،
حمایتهایی را درنظر گرفته اس��ت اما موضوع در دولت
درباره آسیبهای ناشی از کرونا ،همچنان مطرح است و
باید ببینیم آیا میتواند حمای��ت کند یا خیر .به هر حال
درآمد دولت ،بیشتر به فروش نفت و مالیات برمیگردد و
برنامههایی نیز برای بودجه  99در حوزه مالیاتی دارد که
این امر هم تنگناهایی ایجاد میکند.
مظاهری :یکی از مش��کالتی که البته صرف��ا به وزارت
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صمت برنمیگردد ،همکاری دستگاهها با یکدیگر است.
وزارت صنایع یک پروس��ه دارد ،گمرک ایران و اجرایی
نیز پروسه اجرایی و اما و اگر زیادی دارند .کاری که ما در
حال انجام آن هس��تیم ،برزیل و چین نیز همزمان انجام
میدهند .در دول��ت برزیل در زمین��ه کارتخوانهای
بانکی ،تولید به صورت  CKDانجام میش��ود .مش��کل
دیگر ،کیفیت قطعات بعد از حملونقل اس��ت .ش��رکت
پارتنر چینی گفته بود زمان ارسال از شرکت ما به شما،
شش ماه طول میکشد در حالی که دوهفتهای به برزیل
میرسد! اول این موضوع را حل کنید .درست است حمل
آنها هوایی است اما به هرحال این مشکالت وجود دارد و
از حوزه آقای گردان هم خارج است .باید زمانها را کوتاه
ن شش ماهه ،پرهزینه و فرسایشی است که
کنیم .این زما 
نیازمند اقدامات خاصی مانند نگهداری در گمرک است.
البته تحریم در این زمینه کمک کرده اس��ت؛ یعنی ما به
شرکتهای چینی میگوییم که کشور ما اجازه نمیدهد
محصول تمامشده وارد کنیم و آنها اجبارا در جهت تولید
باید همکاری کنند .این امر ناخواسته بهخاطر تحریمها
ایجاد شده که مثبت است.
گردان :ما دو موضوع کلیدی را از س��ال گذشته اجرایی
کردیم .یکی با وقفه و عدم مشخص شدن موضوع صورت
گرفت .قاعده دو الف بود که بی��ن گمرک ،وزارت صمت
و ریاست جمهوری ،محل مناقش��ه بود و خوشبختانه با
دعاوی حقوقی وزارت صنعت ،رای به نفع این وزارتخانه
داده شده و مرجع تشخیص در س��طح کشور ،مجموعه
دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت است.
همچنین بند ک ماده  38اس��ت که خوشبختانه اجرایی
شد .البته گمرکات ابتدا مقاومت شدیدی داشتند .با این
وجود ،ما سد را شکستیم اما همچنان با ناراحتیهایی از
سوی دیگران مواجه میش��ویم .بنده پیشنهاد میکنم
این موضوع را دنبال کنیم و طی جلسهای با معاون فنی
گمرک که دیدگاه مثبتی نسبت به این موضوعات دارد،
ابالغیهای به گمرکات بدهیم که اقدامات ،تس��هیل شده
و روان پیش رود .بنده هم معتق��دم تولیدکننده ما نباید
دچار پیچوخمهای اداری شود و آمادگی کامل داریم این
موضوع را پیگیری کنیم.
اگر نکت ه پایانی مدنظر دارید ،بفرمایید.
گردان :بنده با توجه مس��وولیتی که در حوزه تجهیزات
پزش��کی هم دارم ،بهخاطر کرونا ،درگیر تامین اکسیژن
برای بیمارستانهای کشور هستم .از این رو عذرخواهی
میکنم چون همزمان جلس��ه ویدئوکنفرانسی با وزارت
بهداشت دارم.
مقدسیان :من هم یک سوال کوتاه از آقای گردان دارم.
زمان آقای هاشمی رفس��نجانی ،وزرا به طور مستمر به
مردم پاس��خ میدادند و روابط عمومیها هم پاس��خگو
بودند .به نظر شما ممکن است ما به دوران دولت پاسخگو
و روابط عمومی پاسخگو برگردیم؟
گردان :این س��وال را مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه
باید پاسخ بدهد اما شخصا احساس میکنم برای پیشبرد
برنامهها باید با ذینفعان هر موضوع ،ارتباط نزدیک داشت
و از آنجا که ذینفعان ما واحدهای تولیدی و متخصصان
کشور هستند ،ما در مجموعه خودمان ،جلسات حضوری
مختلفی برگزار میکنیم.
جناب مقدسیان! چرا در حوزه تولیدکنندگان تجهیزات
آیتی ،صنعتگران ما دچار سردرگمی هستند؟ نمونهاش
اینکه هیچگاه ص��دای یکپارچهای از ش��رکتها درباره
سازمان نظام صنفی رایانهای نش��نیدهایم .عملکرد این
سازمان چگونه بوده است؟
مقدس�یان :اگر اجازه بدهید درب��اره موضوعات قبلی،
چند نکته عرض کنم و بعد به این س��وال ،پاس��خ دهم.
ششمین مشکل زیرساختی ما ،بحث مردمی است .مردم
را خراب کردهایم .آنها به مقام��ات و دولت نگاه میکنند
و وقتی میبینند این مقامات ،مش��کل دارند ،ضریب این
مشکالت و ناهنجاریها توسط مردم هم بیشتر میشود.
با این وضعیت ،نباید انتظار حمایت از سوی مردم را داشته
باشیم .مشکل هفتم و پایانی در حوزه زیرساختی ،از نظر
بنده ،کله س��گ اس��ت! اصطالحی بین رقبا و شرکتها
وجود دارد مبنی بر اینکه« :دیگی که برای من نجوش��د،
کله س��گ در آن بجوش��د ».حتی جاسوس��ی میکنند.
موردی سراغ دارم که میخواستیم دستگاهی را بخریم
اما ش��رکت اس��ترالیایی نامهای ارس��ال کرد که وزارت
خارجه اعالم کرده با شما معامله نکنیم!
درباره س��وال ش��ما باید عرض کنم یکی از مشکالت به
صنف ما برمیگردد .به همین نظام صنفی رایانهای نگاه
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کنید که تقریبا همه عضو آن هستیم؛ حاال ممکن است
ش��رکت در حوزه فینتک PSP ،یا  ...باش��د چون باید
رتبهای بگیرند باالخره گ��ذر آنها به آنجا میافتد اما االن
عملکردی دیده نمیش��ود .تنها خاصیتش این است که
رزومهای برای برخی مدیران درست میکند که بگویند
رئیس ،عضو هیاتمدیره یا عضو کمیسیون بودهاند! زمانی
آقای سعیدی نائینی ،رئیس بود که هر از گاهی ،به برخی
اتفاقات ،واکنش نش��ان میداد اما االن از آن هم خبری
نیست! این نظام صنفی چه دردی را از صنف میخواهد
دوا کند؟ اصوال یک اتحادیه رسمی نداریم .مشکل بعدی
این است که ما یک اتحادیه غیر رس��می هم نداریم .آیا
تعدادی از ش��رکتها نمیتوانند دور هم جمع ش��وند و
انجمن یا ...تشکیل دهند .ما نه یک نظام ،اتحادیه و صنف
رسمی منسجم داریم نه غیرمنسجم .اینکه غیرمنسجم
نداریم ،تقصیر خودمان اس��ت .فقط بحث دولت نیست،
مقداری هم به خود اصناف برمیگردد.
اواخر این ماه ،انتخابات شش�مین دوره سازمان
نظام صنفی کش�ور اس�ت که البته ابتدا اس�تانی
برگزار میشود و سپس کشوری .آیا انتخابات نظام
صنفی را پیگیری میکنید؟
مقدس�یان :من سالهاس��ت پیگیری نمیکنم .بعد از
آقای سعیدی نائینی ،افرادی مانند خانم داننده آمدند و
بعد از آن آرام و ساکت شد .اصال چرا باید پیگیری کنم؟!
در حوزه نرمافزار یا سختافزار کمک میکند یا در حوزه
تولید یا در عرصه سیاست و اقتصاد؟!
ظاه�را ق�رار اس�ت در ای�ن دوره جدی�د ،این
دغدغههای شما پیگیری شود.
مقدسیان :جرات ندارند!
باید ببینیم در مرحله عمل ببینیم چه میش�ود.
برگردیم به آقای مظاهری .بنده درباره سیاس�ت
نادرست بانک مرکزی طی شش ماه ابتدای امسال
پرس�یدم .ش�نیدم ش�ما هم نامهای را برای آقای
همتی ارس�ال کردید .اگر ممکن اس�ت مشکالت
مربوط به این حوزه را بفرمایید و اینکه درخواست
شما در این نامه چه بوده است؟
مظاهری :کش��ور در وضعیت خاصی اس��ت .بازار ما در
خاورمیانه یک دارایی اس��ت و نباید به راحتی در اختیار
ش��رکتهای خارجی قرار گیرد .برخی از این شرکتها
مجبور شدند در کره ،ایتالیا و ...سرمایهگذاری کنند .در
ایران به دلیل شرایط سیاسی میس��ر نشد و ما خودمان
به عنوان بخ��ش خصوصی این س��رمایهگذاری را انجام
میدهیم .در نیمه دوم س��ال گذش��ته به دلی��ل تورم و
اتفاقات بازار س��رمایه ،پول راحت برای بسیاری افراد به
دس��ت آمد؛ بهگونهای که برخی اوقات بهتر اس��ت کار
نکنید و زمین یا ...بخرید .مگر تولید با این همه ریسک،
نرخ ارز ،کنترلها و ...چقدر ب��ازده دارد .تولید ،بندبازی
میخواهد! تابستان امسال را برای صنعت  ،ICTتابستان
سیاه نامگذاری میکنم .به تولید در حوزه  ICTظلم شد.
صنایع تجاری اگر اولویتبندی هم کنند ،حتی چنانچه
به آنه��ا ارز تخصیص ندهن��د ،بعد از یک وقف��ه دوباره،
ش��روع میکنند ،چ��ون کارخانه و نیروی انس��انی با آن
حجم وجود ندارد ام��ا تولیدیها چهکار باید بکنند؟ آنها
باید پیوس��ته کار کنند .تخصیص ارز در بهار و تابستان،
به صورت قطرهچکانی صورت گرف��ت :تقریبا هیچ! باید
پش��ت چراغ قرمز بانک مرکزی میایستادیم تا اینکه ارز
از  13هزار تومان در ش��ب عید به  30هزار تومان رسید.
اگر هم در بازار آزاد ،اقدامی انجام ش��ود ،اخالل در نظام
ارزی محسوب میشود .خوشبختانه در پاییز ،گشایشی
صورت گرفت اما ارز به حدود  30هزار تومان رسیده است.
بنده نامهای هم ب��رای آقای خوانس��اری در اتاق تهران
نوشتم .درخواست بنده این بود که با صنعتگران در بانک
مرکزی حرف بزنند شاید راهحلهایی پیدا شود .نمیدانم
این روند ،چقدر طول میکشد .وقتی با مقامات صحبت
کنید ،میگویند غذا و دارو نداریم ،اوضاع خراب اس��ت!
در صورتی که م��ا میبینیم ارزهایی در ب��ازار آزاد وجود
دارد .االن ب��رات بدون تعهد را گذاش��تند که اگر ابتدای
تابستان میگذاشتند ،خوب بود .ضربهای به شرکتهای
تولیدی خورد که یا باید تماشا میکردند یا به بازار سرمایه
میرفتند .این موضوع ،بس��یار تاملبرانگیز است .در این
شرایط ،زیرساخت بانکی هم آسیب میبیند.
با توجه به اینکه بسیاری از افراد معتقدند آینده
آن نرمافزار اس�ت ،آیا در وضعیت کنونی ،رفتن
از ِ
به سمت تولید در حوزه سختافزار ،منطقی است؟
مقدسیان :سابقه من سختافزاری است هرچند رشته

اول من آنالیز سیس��تم بود و بعد به س��مت سختافزار
رفتم .دوباره نرمافزار خواندم و درمجموع تلفیقی از اینها
را گذراندهام .حدود  10سال پیش برای ساخت قطعات
پوز و توکنهای یکبار مصرف ،از  15مهندس الکترونیک
اس��تفاده کردیم .با دولت فعلی ،همهچیز بههم ریخت.
اگر گذرتان به جایگاههای س��وخت بیفتد ،دستگاههای
قرمزرنگی میبینید که هنوز هم در حال کار کردن است.
این امر ،نتیجه استمرار و همکاری ما با شرکتهای دیگر
بود .قطعا هم به صالح اس��ت و هم اینکه باید به س��مت
س��ختافزار برویم اما راهحل دارد .در برخی از اهداف ما،
تایمتومارکت مهم است .باید زمانی ارائه دهیم که بتوانیم
از آن کسب درآمد کنیم .به نظرم این زمانبندی میتواند
از سه ماه تا شش ماه ،یک سال ،سه سال ،پنج سال ،هفت
سال ،پانزده سال و چهل سال باشد .بنده چند کار انجام
دادم که معتقد بودم باید چهل سال بعد به ثمر بنشیند.
مثال قضیه پرداخت الکترونیک در جایگاههای سوخت را
در دولت آقای خاتمی شروع کردیم که در توافقنامهاش،
امضای من هس��ت .زمان آقای احمدین��ژاد گفتند چرا
کار نمیکند؟ گفتیم چون شما کار نمیکنید! باالخره با
آقای نعمتزاده ،کار را پیگیری کردیم و به نتیجه رسید؛
یعنی هشت س��ال منتظر ماندیم تا دولت پیگیری کند.
االن در حال سوددهی خوبی است و شاید سود هلدینگ
آن مجموعهای که دارن��د ،همین یک پروژه ،جبران کند
یا پروژه سامانه ستاد که ویژه مناقصات دولت بود .بعد از
هفت هشت سال به ثمر نشست و سود آن ،کل هلدینگ را
جواب میدهد .ما نباید فقط به پروژه چندماهه ،یکساله
و کوتاهمدت اکتفا کنیم بلکه پروژه درازمدت  15ساله و
 40ساله هم داشته باشیم .ژاپنیها آمار دادند که  16هزار
ش��رکت با قدمت بیش از  100س��ال دارند .حلواشکری
عقاب فکر کنم جزء 100سالههاست و چند شرکت دیگر.
حدود هشت راهکار برای موفقیت سختافزار هم درنظر
دارم که اگر فرصت شد ،مطرح میکنم.
مظاهری :من  10س��ال آین��ده را در رون��د تکنولوژی
و فناوری دیجیت��ال ،نمیتوانم پیشبینی کنم .س��وال
مطرحش��ده به پارادای��م تغیی��ر تکنولوژی و نی��از بازار
برمیگردد .من فک��ر میکنم روند دیجیت��ال فیزیکال،
گردان :از ابتدای سال  ،1399بیش
از  50درصد پیگیریها ،برنامهها و
جلساتی که در وزارت صمت داشتیم،
درباره تامین ارز واحدهای تولیدی و
تامین ارز مواد اولیه و قطعات تولید
بوده است .اگر در رسانهها چیزی
گفته نشده ،دلیل بر عدم پیگیری
نیست .حتی ما اولویتها را به
حوزههای تولیدی دادیم و هر مجوزی
یا دستور خاصی از دولت گرفته شده،
همگی در زمینه مواد اولیه و تامین
نیاز ارز قطعات واحدهای تولیدی
بوده است
درس��ت اس��ت و درباره فولدیجیتال در فناوری مالی،
طی پنج تا ده سال آینده باید به آن فکر کنیم .در زمینه
دیجیتال فیزیکال ،قطعا فرصتهای زیادی وجود دارد و
باید درباره آن ،نوآوری صورت گی��رد .به نظرم اندروید و
اسمارت دیوایسها ،در حوزه نوآوری بسیار تسهیلگرند و
مشتریان آن بیشتر فینتکها هستند تا صنعت پرداخت.
حداقل تا پنج س��ال آینده ،ظرفیت زیاد داریم .بعد از آن
باید روند تغییرات را ببینیم چ��ون برخی فناوریها ،دو
دهه یا سه دهه هم از عمرشان نمیگذرد.
آقای جهانگرد! ش�ما از س�ابقون در حوزههای
سیاستگذاری ،اجرایی ،تولید داخل و ...هستید.
هرچند ماههای پایانی فعالیت دولت است اما لطفا
نظرت�ان را در این ح�وزه بفرمایید ب�ه امید اینکه
چراغ راه برای آینده باشد.
جهانگرد :درباره مسائل ویژه امسال ،آن را استثنا بدانید.
مثال اینکه شش ماه اول سال ،بانک مرکزی پاسخی نداده،
واقعا ارز نب��وده و اگر هر نوع تقاضا به بازار وارد میش��د،
مس��اله را تش��دید میکرد بنابراین نمیتوانستند پاسخ
اجرایی بدهند .البت��ه االن با ش��یوهها و مدلهای تهاتر
مرزی و کاالبهکاال جب��ران میکنند هرچن��د تاخیر در
تصمیم بود .درباره موضوع تولید در کشور باید عرض کنم
ساختار فرهنگی ما در کشور ،یک ساختار وارداتمحور و

خوشنشینی است .حافظه کوتاهمدت تاریخی هم وجود
دارد و تا فشارها برداشته میش��ود ،دوباره به رفتارهای
س��ابق برمیگردیم .از نظر مدیریتی هم ثبات بلندمدت
در کشور وجود ندارد .فقدان ثبات سیاست بلندمدت در
توسعه صنعتی کش��ور نیز مزید بر علت است .باالخره با
تغییر وزیر صنعت نباید خط آن تغییر کند .گاهی اوقات
معاون همان وزیر که رئیس شده ،تغییر سیاست میدهد!
تولید در ایران ،بس��یار سخت اس��ت .من معتقدم بخش
خصوصی میتواند اپتیمم عمل کند؛ به شرطی که دولت،
سیاست روشنی داش��ته باش��د .در بخشهای مختلف،
شاهد لطمه تغییر سیاس��تها به بازار فعالیتها بودیم.
اگر مستقل از این موضوعات صحبت کنیم و ذات تولید را
مدنظر قرار دهیم ،باید عرض کنم تولید در پلتفرم جهانی
معنا پیدا میکند؛ یعنی کیفیت ،قیمت ،نیروی کار ماهر،
برنامه درست و داشتن یک پارتنر بینالمللی که در تامین
مواد اولیه و نیز مارکت کردن در سطح بینالمللی فعالیت
کند .دولت باید برای دوره معینی ،س��هم ب��ازار به تولید
داخل بدهد که دارای ثبات شود و به مقیاس برسد و بتواند
با قیمتهای جهانی رقابت کند .سازمان نظام صنفی باید
پیگیر ایجاد این مدلها باشد درحالی که نظام صنفی ما
عمدتا بر اساس درخواست اعضا ،نامه برای رفع مشکالت
به نهادها ارسال میکند .هیچگونه برنامهای برای تولید
سختافزار ،نرمافزار ،سرمایهگذاری در بخش و حفظ یا
نگهداری سهم بازار ندارد .امیدوارم گروه جدید ،اقدامی
انجام دهد یا به قول آقای مقدسیان ،انجمنهای تخصصی
ذیل صنف ایجاد ش��ود و کار کنند .حاال که حزب نداریم
این کار را ی��ک گروه صنفی انجام دهد .بعد از  20س��ال
فعالیت حرف��های در حوزه آیتی ،اکن��ون بهترین زمان
برای فهم صحبتهای آیتیمنهاست .امیدواریم بتوانیم
برنامههای روشن و ماژوالر تدوین کنیم تا وقتی به سراغ
صنعت میرویم ،سیاستها دچار مشکل نباشند .االن در
ماینینگ مش��کل داریم ،چون سیاستها روشن نیست،
در تولید س��ختافزار ،نرمافزار و ...سیاس��تهای تعیین
سهم بازار ،محدود اس��ت .باید سیستمی صحبت کنیم،
نگاه جامع داشته باشیم و برای آن ایستادگی کنیم .سخن
منسجم ،گوش شنوا در دولت دارد هرچند برخی مواقع
اینگونه نشان نمیدهند! حتما در سطح دولت ،صحبتها
و برنامههای نظام صنفی و گروههای منسجم در این حوزه
را گوش میدهند .خواهش من این است که صنف فناوری
اطالعات ،به سمت تدوین پکیجهای روشن در موضوعات
اساس��ی این حوزه قدم بردارد .جمع نخبگان این عرصه،
اجازه این حرک��ت را میدهد .به نظرم ن��کات حاصل از
اظهارات دوس��تان در این میزگرد را اس��تخراج کنیم و
درباره آن ن��کات محوری ،نشس��ت حرفهایتری برگزار
کنیم تا تبدیل به مانیفست در گفتگو با دولت شود.
با توج�ه ب�ه اینکه ب�ه پای�ان میزگ�رد نزدیک
میش�ویم ،چنانچ�ه میهمان�ان گرام�ی ب�رای
جمعبندی ،نکاتی مدنظر دارند ،ارائه فرمایند.
مقدس�یان :دو بخ��ش از صحبتهای قبل��ی من باقی
مانده :یکی رسانهها و دیگری مدیران بخش خصوصی و
صاحبان سهام؛ به همراه «چه باید کرد ».مشکل رسانهها،
این اس��ت که درد نان آنه��ا اولیتر از درد مردم ،کش��ور
و رس��الت مطبوعاتیشان اس��ت .به عناوین مختلف هم
تهدید میشوند یا آگهی به رسانهها داده نمیشود .البته
خود رسانهها هم از کسانی که موضوع انتقاد هستند و باید
آنها را به چالش کشید ،درخواست آگهی میکنند! فاجعه
دیگر اینکه برخی رسانهها ،از شرکتها و موضوعاتی که
قرار است به چالش بکشند ،اسپانس��ر میگیرند! در این
حالت ،چطور میخواهید آنها را به چالش بکشید؟ حداقل
یکبار ،مانیفس��ت مطبوعات خارجی را ن��گاه کنیم .بر
اساس قوانین آنها ،مصاحبهشونده ،مقدار محدودی مثال
حدود  80 – 70سنت میتواند شما را مهمان کند و مثال
اگر یک دالر شد ،خودتان باید پرداخت کنید .نمیشود
که ش��رکتها ،هزینه هتل و ...را هم به خبرنگار بدهند و
در نهایت ،هدیهای هم تقدیم او کنند! این چه رس��انهای
است؟! خودسانسوری مدیران و کارشناسان هم موضوع
دیگری است .یک مدیر یا کارشناس بانکی جرات انتقاد
ندارد .به محض انتقاد ،رواب��ط عمومی ،دبیرخانه و خود
آقای همتی میگویند چرا انتقاد کردی؟ ش��ورای عالی
بانکها ،انجمنها و ...تاکنون صحبتی کردهاند؟ خیر! بعد
میگویند سخنگو داریم ،دبیرخانه داریم و از این حرفها!
با  99درصد صحبتهای ش�ما در حوزه رس�انه
موافقم .فقط این نکت�ه را عرض کنم رس�انههای
بخش خصوصی که دستش�ان در جیب خودشان

است و به نهاد خاص وابسته نیستند ،باید به سمت
اسپانس�رها بروند .فنآوا کارت از بنده به در عصر
ارتباط به خاطر گزارش�ی که منتشر کرده بودیم،
شکایت کرد .البته خوش�بختانه در دادگاه ،برنده
شدیم .اگر رسانه ،نقش خود را درست ایفا کند ،در
دادگاه هم میتواند موفق شود .البته نمونه دیگری
هم هست که نام نمیبرم و مدیرمسوول قبلی عصر
ارتباط ،گرفتار ش�د .ما در گزارش�ی درباره تبلت
دانشآموزی با برند خاص گفتیم که وارداتی است
و تولید داخل نیست و فقط سوله ایجاد شده است.
دادگاه بدون حضور مدیر مس�وول س�ابق ما ،رای
داد و دو میلیارد به همراه شالق برای مدیر مسوول
جریمه ش�دیم! ما دغدغههای اینچنینی داریم.
البته رس�انهها هم برخی مواقع بد عمل میکنند.
بنده عصر پرداخت را از فضای منتقدانه خبری به
سمت دانشی تغییر مس�یر دادهام .در مملکتی که
نمیتوان نقد کرد و اگر نقد کنیم ،دشمنتراش�ی
میکنند و حتی در صورت انتشار گزارش نقادانه،
تیز و بُرن�ده به جایی نمیرس�یم ،چ�ه باید کرد؟!
ِ
پرداخت  250نف�ره مدیران ،نقد
ما در گروه عصر
کردیم به آقایان برخورد .البته تقصیر خودش�ان
بود .در این وضعیت که کاری نمیشود کرد .خیلی
سخت است.
مقدسیان :باید از رکن پنجم استفاده کرد .رکن چهارم
که به جایی نمیرسد.
رکن پنج�م که به ما نمیرس�د .بگذری�م ...لطفا
ادامه دهید.
مقدسیان :اجازه بدهید قس��مت «چه باید کرد» را هم
مطرح کنم .من معتقدم تحت هر ش��رایطی ،راهحلهای
زیادی وج��ود دارد و ناامیدی معنا ن��دارد و خدا خودش
درها را باز میکند .بنده معتق��دم باید دولت ،وام بانکی،
مجلس و حتی قوه قضائیه را س��هطالقه کنیم! دولت بی
دولت! باید گروهی درست کنیم که انواع پیشبینیها را
انجام دهد .برخی مواقع هم س��وار موجها شویم از جمله
سفتهبازی و داللی برای کسب درآمد و آن را خرج تولید
کردن .وام بانکی ،سم مهلک است .حرام اندر حرام است!
جهانگرد :درباره مسائل ویژه امسال ،آن
را استثنا بدانید .مثال اینکه شش ماه اول
سال ،بانک مرکزی پاسخی نداده ،واقعا
ارز نبوده و اگر هر نوع تقاضا به بازار وارد
میشد ،مساله را تشدید میکرد بنابراین
نمیتوانستند پاسخ اجرایی بدهند .البته
االن با شیوهها و مدلهای تهاتر مرزی و
کاالبهکاال جبران میکنند هرچند تاخیر
در تصمیم بود .درباره موضوع تولید در
کشور باید عرض کنم ساختار فرهنگی
ما در کشور ،یک ساختار وارداتمحور و
خوشنشینی است

سود و بهره ندهید .مفت نمیارزد! اگر شریک ،اسپانسر یا
مدلهای دیگر پیدا کردیم ،بهتر .چند شرکت مطرح پیدا
کنیم ،بخشی از این هزینه تولید ،تحقیقات و ...را بدهد.
دنبال مدیر ارزان نباشیم .مدیر ارزان برای کا ِر گران بهدرد
نمیخورد .باید مدیر توانمند پیدا کنیم و آنها را در مناطق
اصلی کار قرار دهیم و مدیریتشان کنیم .همچنین باید
تقس��یم کار خارجی و داخلی در ش��رکت انجام دهیم و
شرکت بزرگ و معتبری که بتواند در این حد ورود کند،
پیدا کنیم .اینها کلیات است و زیربخشهایی دارد .اینکه
بگوییم نمیشود ،حرف خوبی نیست .طی سالها انجام
دادهایم و انجام ش��ده است .ایران ،ش��رایط خاص خود
را دارد .آخرین م��ورد را هم عرض کن��م .مدیران بخش
خصوصی و صاحبان سهام یکی دیگر از مشکالت هستند.
ما مدیران موفق داشتیم اما تابع زمان بودند .ماموت هم
اگر تحریم نبودیم ،به ثمر نمیرسید .در صنایع دیگر هم
ش��رکتهای موفقی داریم که در بورس هستند و ارزش
خصوصی خصوصی هستند.
س��هام آنها هم باالس��ت و
ِ
مدیران ما ،مقداری تمامیتطلب هستند .موارد بسیاری
دیدم که شکست خوردهاند اما میگویند زیر  51درصد
نمیگیرم! برخی از آنها هم حق دارند .بههرحال صاحبان
صنایع و مدیران خصوصی باید طوری کار کنند که آنهایی
که واقعا کارآفرین هستند ،پای کار بیایند .اکثر مدیران،

شغلی زیرمجموعهش��ان را هم به دلخواه تعیین
امنیت
ِ
میکنند .نصب و عزل مدیرعامل هم به درس��تی صورت
نمیگیرد .نظام و مت��ون حقوقی مدون ،منظم و متعادل
هم نداریم.
جن�اب مظاه�ری! ب�رای جمعبن�دی نهایی در
خدمتتان هستیم.
مظاهری :اجازه بدهید چون درب��اره ماجرای  F14و
 F15صحبت شد ،یک نکته بامزه هم عرض کنم .آقای
مقدس��یان! کمپانی گرومن که  F14تولید کرده ،تنها
مش��تریاش ،نیروی دریایی آمریکا بوده است .این در
حالی اس��ت که  F15برای ایران ،بهتر بوده ،و به جای
 70مورد F14 ،میتوانس��تند  280مورد F15 ،بخرند
اما میخواس��تند به گرومن کمک کنند چون در حال
ورشکست شدن بوده بنابراین یک مشتری پولدار نیاز
داشته که این مش��تری ،ایران بوده است! نگاه به تولید
باید بازارگرا و بلندمدت باشد .بازارگرا بودن مهم است.
ما در قالب شرکتهای مهندسی ،فعالیتهای کارگاهی
انجام میدهیم اما در تجاریس��ازی و مقیاسس��ازی،
مش��کل داریم .باید مشارکت ،طوری باش��د که بتوان
این مس��یر را پیمود .اینک��ه به زنجی��ره تامین جهانی
متصل باش��یم ،اکنون ،خیلی معنا دارد .ما در بازدید از
شرکت گلوری ژاپن مشتری هم با خودمان برده بودیم
گلوری ژاپن ،تاالریس را در انگلی��س خرید .ژاپنیها،
ش��رکت انگلیس��ی را خریدند و ما رفتیم ت��ا کارخانه
گلوری را در گوانگ��ژو چین ببینیم .دیدی��م آنها افراد
دیگری هس��تند و  OEMکمپانی هستند .میگفتند
کار م��ا  Manufactureاس��ت و محص��ول گلوری
را آنج��ا تولید میکنن��د و در ویتنام ،تای��وان و  ،...پنج
کارخانه دارند .ببینید زنجیرهها چق��در به هم متصل
هستند و س��رعت عمل باالست .ش��رکت  20سالهای
همسن و سال ش��رکت خودمان ،توس��ن ،میشناسم
که پارتنر ماس��ت و س��االنه  400میلیون دالر فروش
میکند چون ب��ه بازارهای جهانی متصل اس��ت و نگاه
به صادرات دارد .اگر ایران میخواهد در صنعت آیتی
در حوزه فناوریهای مالی کار کن��د ،همه باید کمک
کنند .در این صورت ،مشتریها ،بانکها و شرکتهای
پرداخ��ت همگی منتفع میش��وند .زنجی��ره تامین با
تولید معنا پیدا میکند .دول��ت میتواند حمایتهایی
از تولید داشته باشد که از جنس رانت نباشد و امید به
نس��ل جوان وجود دارد .فرایندهای ادارات دولتی باید
چابک شود و  Fast Trackشکل گیرد .آنچه باید در
ش��رکتهای فناوری مدنظر قرار گیرد ،نوآوری و نگاه
مدرن به تولید اس��ت .در فناوری مال��ی ،فرصتهای
زیادی میبین��م ،به آن ایمان دارم ،خوشبین هس��تم
و فکر میکنم نوآوریه��ا را میتوان با فینتکها انجام
داد .ما باید از روزهای تحری��م درس بگیریم زیرا تولید
به ما کمک کرده اس��ت .اکنون ما بر سر یک سِ نت هم
با ش��رکت خارجی میجنگیم .امیدوارم اگ��ر اوضاع،
خوب شد ،سیاس��تگذاریهای کالن ،درست تدوین
ش��وند .به جای واژه خودکفایی ،از رویکرد خلق ثروت
با تولید در سطح کالن اس��تفاده میکنم که باید شکل
گیرد .امیدوارم سیاستها ،ثبات داشته باشد تا بخش
خصوصی به میدان س��رمایهگذاری بیاید وگرنه بخش
خصوصی گریزپاس��ت .در این صورت ،مسائل کیفیتی
نسبت به ش��رکتهای دولتی ،حل میشود و میتواند
نگاه به صادرات داشته باشد .بالیی که اخیرا بر سر ترکیه
درخصوص ارزش لیر در برابر دالر ایجاد شده ،به همین
قضیه برمیگردد .آنها در نرمافزار به جایی رس��یدهاند
که ما حدود  15سال پیش رسیدهایم و برایشان گران
تمام میشود .روسیه را هم چک میکردم و میدیدم که
در محصوالت سختافزاری ضعیفتر هستند و بخش
خصوصی ما میتواند نقشآفرین باش��د .م��ا برای آن
میجنگیم .از بازار بانکی و پرداخت هم تشکر میکنم.
آنهایی که صبور هستند ،نفعشان را از بازار میبرند .در
همین رابطه شعری را از فردوسی نقل \
میکنم:
به گفتار دانندگان ،راه جوی  /به گیتی بپوی و به هرکس
بگوی
ز هردانشی چون سخن بش��نوی  /از آموختن ،یک زمان
نغنوی
در پایان از ش��ما هم بهخاطر این گفتوگوها ،اش��تراک
دانش و همفکریه��ای اهالی صنعت در ح��وزه اقتصاد
دیجیتال تشکر میکنم .این گفتوگوها ،به توسعه دانش
در حوزه فناوریهای مالی کمک میکند.

