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اعالنـات

پنج چالش نظام تدبیر
چرا اقتصاد ایران توسعه نیافته است؟

ایران کشــوری اســت که از نظــر تولید ناخالــص داخلی در 
رده بندی هایی که توســط بانک جهانی انجام می شود معموالً 
رتبه ای بین 20 تا 26 را بین کشورهای جهان به خود اختصاص 
می دهد. در عین حال از نظر موقعیت جغرافیایی با قرار گرفتن 
در یک موقعیت اســتراتژیک، مرزهای آبی در جنوب و شمال، 
همسایگی با 14 کشــور و توانایی ایفای نقش کریدور جنوب- 
شمال و شرق- غرب، موقعیتی استثنایی دارد. از نظر برخورداری 
از منابــع زیرزمینی نفت و گاز در صدر اســت و تنوع معادنش 
مثال زدنــی اســت. همچنین از بعد میــراث فرهنگی و تمدن 
چندهزارساله، بی نظیر است. اما سوال اینجاست که چرا در حوزه 
اقتصاد تا این اندازه دچار مشکل است؟ چرا مردم ایران از وضعیت 
اقتصادی خود و کشورشــان رضایت ندارند؟ چرا نرخ بیکاری تا این اندازه باال و 12 درصد اســت؟ چرا 

دهک های فقیر جامعه زیادتر شده است؟ سرچشمه این مشکالت چیست؟
به طور کلی این مشــکالت را در نظام تدبیر و تصمیم کشــور می دانــم و می توانم آن را در پنج 
ســرفصل بیان  کنم: »تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم گرفتن«، »آرمانی اندیشیدن یا صفر و یکی فکر 
کردن«، »استفاده نکردن از فرصت های ناگهانی«، »فقدان دیپلماسی اقتصادی« و »بازی نگرفتن بخش 
خصوصی«. این پنج مسئله در واقع شاه بیت مسائلی است که در اقتصاد ایران با تبعات و پیامدهای آن 

مواجه هستیم و برای هرکدام از آنها نمونه ها و مصداق های فراوانی وجود دارد.
در مسئله تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم گرفتن، نمونه های مختلفی در حوزه های متفاوت قابل  اشاره است از جمله مسئله گروگان گیری در تسخیر النه جاسوسی در اوایل انقالب. فارغ از اصل 1
مسئله تسخیر سفارت، تصمیم گیری در مورد سرنوشت گروگان ها بسیار به تاخیر افتاد. یا می توان به 
مسئله برجام اشاره کرد که تصمیم گیری در آن بسیار دیر انجام شد. نمونه متاخرتر الحاق به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم است که همچنان در کشاکش تصمیم گیری است. حوزه اجتماعی نیز کم 
از این مشــکل ضربه نخورده اســت. در دهه 60 داشتن دستگاه ویدئو یک چالش بود و بعد تبدیل به 
استفاده از ماهواره شد. در حالی که آمارهای رسمی نشان از این دارد که بسیاری از خانوارها تماشاگر 
شبکه های ماهواره ای هستند هنوز این مسئله تعیین تکلیف نشده است. می توان به مسئله شبکه های 
اجتماعی مانند توئیتر یا حضور بانوان در ورزشگاه ها نیز اشاره کرد که هنوز تصمیم مشخصی در مورد آن 

گرفته نشده و در اجرا نیز نوسان زیادی وجود دارد.
در حوزه مسائل اقتصادی اما مثال ها از تصمیم  نگرفتن یا دیر تصمیم  گرفتن فراوانِی بیشتری دارد. 
برای مثال در تمام چهل سالی که از انقالب گذشته است، مسئله تعیین نرخ ارز محل مناقشه بوده و 
هنوز تصویر روشنی از آن برای سیاست گذار، تصمیم گیر و مردم وجود ندارد. هنوز تصمیم گرفته نشده 
است که ارز را باید علت دانست یا معلول. هر دولتی که سر کار می آید در آغاز راه تالش می کند قیمت 
ارز را ثابت نگه دارد چون به ارزش پول ملی گره خورده و به غلط به یک مسئله ارزشی و میهنی تبدیل 
شده است. در حالی که ارز یک مسئله اقتصادی است و سرکوب آن در بلندمدت، نهایتا منجر به جهش 
می شــود. در پنج سال گذشته بیش از 50 مورد هشدار در قالب بیانیه، تذکر، سخنرانی و... دادیم که 
تثبیت نرخ ارز در نهایت به مشکل منجر می شود اما به آن توجهی نشد. از اواخر سال گذشته بعد از چهار 
سال تثبیت، روند صعودی قیمت ارز آغاز شد و پس از تعلل زیاد در تصمیم گیری، در نهایت شاهد اخذ 
یک تصمیم خطا و اشتباه بودیم که  سرکوب قیمت، بگیر و ببند و پلیسی شدن بازار را در پی داشت و 

بیش از پیش به تولید و تجارت ضربه زد.
در حوزه انرژی سال هاست مسئله تعیین تکلیف اعطای یارانه به سوخت در جریان است. ما جزو 
کشورهایی هستیم که باالترین مصرف سوخت را داریم و نتیجه آن آلودگی هوا، هدر دادن منابع و از بین 
بردن ثروت های خدادادی است چون قیمت سوخت مناسب نیست. در همین حال دولت مجدد به فکر 
به کار انداختن سیستم کارت سوخت است. اتاق تهران در پژوهشی که انجام داد به طور مشخص نشان 
داد که اگرچه توجیه تصمیماتی چون بنزین ارزان، حمایت از مستضعفان است اما در نهایت خروجی آن 

به کام اغنیاست. حدود 12 میلیون خانوار ایرانی خودرو ندارند و کارت سوخت به آنها تعلق نمی گیرد در 
نتیجه بهره ای از یارانه بنزین نمی برند. در پژوهش اتاق تهران نشان داده شد که برخوردارترین دهک 23 
برابر فقیرترین دهک از یارانه بنزین سود می برد. در سال حدود 200 هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین 
تعلق می گیرد در صورتی که هزینه احداث یک خط مترو تنها هفت هزار میلیارد تومان است. محاسبه 

کنید که با یک سال یارانه بنزین چه تعداد خط مترو می توان احداث کرد.
دومین مشکل اساسی نظام مدیریتی در کشور ما »آرمانی اندیشیدن« یا همان »تفکر صفر و  یکی« است. برای نمونه در مورد توافق هسته ای ایران و غرب، عده ای آن را خیانت و عده ای آن 2
را خدمت می خوانند و بر این اساس آن را به قضاوت می نشینند. باید بپذیریم که هیچ مسئله ای خیر یا 
شر مطلق نیست و فایده و زیان دارد. متاسفانه آرمانی دیدن مسائل باعث می شود که مسئله الحاق به 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان اجرای توصیه های FATF به یک مسئله حیثیتی تبدیل 
شود و دچار چالش شود. ما نیاز به پارادایمی داریم که یک بار برای همیشه تکلیفمان را با این مشکالت 

روشن و برای حل آن چاره اندیشی کنیم.
مشکل سوم نظام مدیریتی که به آن اشاره داشتم از دست دادن فرصت های ناگهانی یا همان  شــکار لحظه هاست. این فرصت ها گاهی به دست می آید و اگر از آن استفاده نشود، از دست 3
می رود؛ بزنگاه هایی که می تواند روند توسعه یک کشور را سرعت ببخشد و مسیر را تغییر دهد. چین یکی 
از نمونه های توسعه است که موفق شد از فرصت جنگ سرد و اختالف ایجادشده بین اتحاد جماهیر 
شوروی و ایاالت متحده امریکا نهایت استفاده را ببرد. درست است که تالش های فردی چون دنگ شیائو 
پنگ نباید نادیده گرفته شود اما استفاده از این فرصت طالیی در توسعه چین بسیار مهم بوده است. در 
این مورد پیشــنهاد می کنم کتاب »آن سوی دیوار« را که اتاق بازرگانی تهران به تازگی در مورد چین 

منتشر کرده است مطالعه کنید.
فقدان دیپلماســی اقتصادی را چهارمین مشــکل مدیریتی کشور می دانم. باید بپذیریم که  نمی توان در دنیای مدرن بدون توجه به قواعد و قوانین کلی دنیا حضوری فعال داشت. نمی شود 4
هرجایی که قواعد و مقررات به نفع ما بود، پیرو و مبلغ آن باشیم اما به هرجایی که نپسندیدیم عمل 
نکنیم. این کار در واقع زدن زیر میز است. درست است که می توان با توجه به منافع ملی تصمیم گرفت 
و برخی قواعد جهانی را هم با اصالحات پذیرفت اما صفر و یکی عمل کردن قابل قبول جامعه جهانی 
نیست. در حال حاضر تنها کشور ما و کره شمالی است که خارج از توصیه های FATF عمل می کند و آن 

را نپذیرفته است.
مسئله پنجم و از دید من بسیار مهم، باور نداشتن به بخش خصوصی است. از ابتدای انقالب  یک تفکر سوسیالیستی نهفته بر نظام تصمیم گیری و مدیریتی کشور تسلط داشته است که 5
روح آن را می توان در تمام قوانین و مقررات دید. اصل 44 قانون اساسی نیز با درایت و هوشمندی رهبر 

انقالب به مسئله خصوصی سازی پرداخت که متاسفانه درست اجرا نشد.
امروز می دانیم که توسعه بدون بخش خصوصی امکان پذیر نیست و کشورهای توسعه یافته ای مانند 
چین، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و... با میدان دادن به بخش خصوصی توانستند مسیر توسعه را 
طی کنند. این در حالی است که در کشور ما در سال 1356 حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
بخش ماشین آالت 15 هزار میلیارد تومان است و این رقم 40 سال بعد یعنی سال 1396 به قیمت ثابت، 

همان مقدار شده است. یعنی اجازه شکل گیری رقابت و توسعه بخش خصوصی را نداده ایم.
در شرایط تحریم اقتصادی و با مشکالت زیادی که این پدیده به همراه خطاهای تصمیم گیری در 
داخل برای اقتصاد ایران ایجاد می کند، نباید از تنها فرصت موجود یعنی توسعه صادرات غیرنفتی غافل 
شد. اگر روی صادرات غیرنفتی به دست بخش خصوصی تمرکز کنیم و جلوی دخالت بی حد و اندازه 
دولت را بگیریم، قطعاً می توانیم با توجه به جهشــی که در نرخ ارز ایجاد شده است، میزان صادرات را 
بسیار باال ببریم. دقت کنید کشورهای همسایه ما ساالنه حدود 950 میلیارد دالر واردات دارند که سهم 

ایران از این میزان  تنها 24 میلیارد دالر می شود.
اما هنوز هم معتقدیم که نباید ناامید بود و می توان با رعایت برخی اصول اولیه سیاســت گذاری و 

حکمرانی و باور به بخش  خصوصی به سمت رفتاری معقول برای توسعه کشور رفت. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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پیش بینی  می شود پس از افزایش قیمت، تقاضا برای بنزین کاهش یابد و از 90 میلیون لیتر مصرف روزانه فعلی به حدود 70 میلیون لیتر در روز برسد. در این صورت درآمد مازاد 
حاصله برای دولت از محل افزایش بهای بنزین با احتساب حدود 70 میلیون لیتر مصرف روزانه، حدود 8.4 هزار میلیارد تومان در ماه خواهد بود که در مقایسه با رقم 5.9 هزار 
میلیارد تومان یارانه ریالی ماهانه تخصیصی به خانوارها، ماهانه حدود 2.5 هزار میلیارد تومان و در سال حدود 30 هزار میلیارد تومان، درآمد اضافی نصیب دولت خواهد شد.

برقراری عدالت اقتصادی در میان تمام دهک های کشور؛ بنزین در دسته مزیت های ملی قرار 1 
دارد که تمام افراد و آحاد جامعه حق دارند به میزان برابر از آن برخوردار باشند. اما آنچه اکنون 
در نظام اقتصادی ایران اجراشده، نه تنها عدالت در بهره برداری نیست بلکه به نوعی عدم رعایت 
حقوق طبقات کمتر برخوردار هم به حساب می آید. طبق آمار بانك مركزي سهم هزينه بنزين 
در خانوار دهك اول شــهري با ميانگين هزينه ساالنه 4.2 ميليون تومان در سال 1396 حدود 
0.6 درصــد بوده درحالی که همين رقم براي خانوار دهك دهم با ميانگين هزينه 262 میلیون 
تومان در همین ســال حدود 1 درصد بوده است. درواقع هزینه بنزین یک خانواده دهک  باالی 
درآمدی در سال 1396 تقريباً 113 برابر هزينه بنزين يك خانوار دهك اول بوده است. در طرح 
پيشنهادي اتاق بازرگانی تهران، رعایت عدالت در پرداخت یارانه حمل ونقل در نظر گرفته شده 
اســت. بررسی های مستند بانک مرکزی نشان می دهد 50 درصد جامعه خودروی شخصی در 
اختیار ندارند. بنابراین آن ها در حال حاضر هم از یارانه بنزین استفاده نمی کنند. بنابراین پرداخت 
یارانــه حمل ونقل می تواند برای این گروه مزیت بزرگی به شــمار آید. ضمن اینکه افراد دارای 
خودروی شخصی هم پس از دریافت یارانه بنزین به میزان مصرفشان هزینه های مربوط به بنزین 

را پرداخت می کنند. 

استفاده ارزان از سیستم حمل ونقل عمومی؛ در اين طرح، حمل ونقل عمومي شامل مترو و 2 
اتوبوس مشمول افزايش قيمت كرايه نخواهند شد و تنها كرايه حمل ونقل نيمه عمومي شامل 
تاكسي هاي معمولي يا اينترنتي كه به نوعي خود منبع درآمدي براي خانوارهاي كم درامد و يا 

برخي جوانان محسوب مي شود، افزايش 20 تا 30 درصدي خواهند داشت.

کاهش فشار تورمی و افزایش درآمدی خانوارهای شهری؛ 3 
با توجه بــه افزايش هزينه های جــاری زندگي مردم به 
جهت رشد قيمت ها، انتظار می رود پرداخت يارانه نقدي بنزين، 
بخشــي از بار تورم ماه هاي گذشــته را پوشش دهد و جبران 
کند. بررسی های اين اتاق نشــان می دهد. در صورت افزايش 
پنج برابري بهاي بنزين و اختصاص يارانه ريالي 70 هزار تومان 
براي هر فرد و با مفروض قرار دادن اصل تغییر شــیوه استفاده 
از خودروهای شــخصی حداقل 7 گروه درآمدی از 15 طبقه 
درآمدی از اين طرح منتفع خواهند شد و مازاد درآمد مثبتي 
كســب خواهند كرد. همچنين پیش بینی می شود در صورت 
افزايش بهاي بنزين، برخي از افراد به جای خودروي شــخصي 
از وســيله حمل ونقل عمومي اســتفاده كنند)و يا استفاده از 
خودروي شخصي خود را مديريت نمايند( كه با توجه به پیش 
بيني عدم افزايش قيمت كرايه اتوبوس و افزايش مدیریت شده 
كرايه تاكسي ها )اینترنتی، تاکسیرانی و شخصی(، مازاد درآمد 

اين گروه های درآمدي، افزايش خواهد يافت. 

افزایش رقابت در اقتصاد و اجرای صحیح قانون هدفمندی 4 
یارانه ها؛ در اين طــرح عرضه بنزين از نظام قيمت ثابت 
به نظام قيمتي شــناور تغيير خواهد كرد كه يكي از نيازهاي 
هدفمندسازی واقعي یارانه ها و افزايش رقابت در اقتصاد داخلي 

است. 

پشتیبانی منطقی از خانوارها هم زمان با افزایش قیمت 5 
نفت خــام؛ در حال حاضر شــهروندان ایرانی انتفاعی از 
افزایش قیمت نفت خام ندارند. البته که رشد قیمت نفت خام 

و افزایش بودجه دولت می تواند با حرکت در مسیر توسعه زیرساخت ها به پیشرفت کشور کمک 
کند ولی خانواده های ایرانی درک ملموسی از این فرآیندها ندارند. اما با اجرای این طرح در صورت 
افزايش قيمت بنزين متناســب با رشد قيمت نفت خام، مبلغ يارانه نقدي خانوارها نيز افزايش 

خواهد يافت درنتیجه انتظار می رود از اين كانال، پشتيباني خانوارها از اين طرح تقويت شود.

قدرت انتخاب برای شــهروندان؛ یک ایراد اساسی طرح موجود سهمیه بندی بنزین، فقدان 6 
قدرت انتخاب و اختیار برای خانوارهاست. آن ها برای بهره مندی از یارانه بنزین تنها باید اقدام به 
مصرف بیشتر کنند. اما در اين طرح به افراد اختيار داده می شود تا حسب تمايل از خودرو شخصی 

يا وسيله حمل ونقل عمومي استفاده كنند.

کاهش آلودگی هوا؛ اجراي اين طرح مقارن با آغاز فصول سرد سال و شروع پديده وارونگي به 7 
علت افزايش آلودگي هوا ناشــي از تردد خودروها به ویژه در کالن شهرها، باعث خواهد شد از 
تردد خودروها كاسته شده، افراد بيشتري به سمت استفاده از سيستم حمل ونقل عمومي، هدايت 

شوند و درنهایت به تعداد روزهاي پاك در هواي شهرها افزوده شود.

مبارزه جدی با فساد در شبکه توزیع؛ در صورت اجراي موفق طرح عرضه بنزين به قيمت 8 
آزاد از شکل گیری و تشديد فساد در كل شبكه عرضه که در حال حاضر به شکل ملموسی 

وجود دارد، کاسته می شود. 

کاهش قاچاق بنزین؛ در اين طرح قيمت عرضه بنزين حدود نيم دالر ) 50 ســنت( در نظر 9 
گفته شــده درنتیجه پیش بینی می شــود بخش مهمي از قاچاق بنزين در مرزهاي كشــور 

)به استثنای تركيه به علت قيمت باالتر بنزين در اين كشور(منتفي شود.

J  چرا بنزین باید آزاد شود؟
پیش بینی  می شود پس از افزایش قیمت، تقاضا برای بنزین 
کاهش یابد و از 90 میلیون لیتر مصرف روزانه فعلی به حدود 
70 میلیون لیتر در روز برسد. در این صورت درآمد مازاد حاصله 
برای دولت از محل افزایش بهای بنزین با احتساب حدود 70 
میلیون لیتر مصرف روزانه، حدود 8.4 هزار میلیارد تومان در 
ماه خواهد بود که در مقایســه با رقم 5.9 هزار میلیارد تومان 
یارانه ریالی ماهانه تخصیصی بــه خانوارها، ماهانه حدود 2.5 
هزار میلیارد تومان و در ســال حدود 30 هزار میلیارد تومان، 
درآمد اضافی نصیب دولت خواهد شد که منابع مذکور می تواند 
برای تسویه طلب پیمانکاران بخش خصوصی و سایر بدهی های 
دولت، استفاده شود. با کاهش مصرف داخلی بنزین، فرصتی 
برای صادرات حدود 20 میلیون لیتر مازاد بنزین تولیدی کشور 
یعنی تفاوت 70 تا 90 میلیون لیتر در روز فراهم می شــود. با 
وجود افزایش بهای بنزین به 5 هزار تومان در هر لیتر، همچنان 
شکافی بین بهای بنزین در ایران و کشورهای همسایه وجود 
خواهد داشت که فرصت مناسبی برای دولت جهت صادرات 
بنزین با نرخ حداقل حدود 50 سنت در هر لیتر به کشورهای 
همسایه خواهد بود و حداقل درآمدی حدود 3.7 میلیارد دالر 
در ســال از محل صادرات 20 میلیون لیتر بنزین در روز )7.2 
میلیارد لیتر در سال(، برای دولت حاصل خواهد شد که امکان 
بهره برداری از این منابع هم برای رفع بدهی های دولت وجود 

خواهد داشت. 

جزئیاتی که باید در مورد طرح آزادسازی قیمت بنزین بدانید 

بنزین  یارانه ای خالف عدالت است 

ضعیت مصرف بنزین خانوارها برای خودروی شخصی
 در سال 1395 به تفکیک دهک درآمدی

سهم از مصرف کل دهک درآمدی
بنزین خانوارها )درصد(

11.1

23.1

34.7

2.9میانگین سه دهک کم درآمد)1 الی 3(

46.3

57.6

69.3

711.2

813.9

917.6

1025.4

میانگین سه دهک پردرآمد )8 الی 
)1019.0

تفاوت بین سه دهک نخست با سه 
16.0دهک انتهایی )لیتر-واحد درصد(

منبعدادهها:
طرحآمارگیریازهزینهودرآمدخانواردرسال1395-مرکزآمارایران
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اعالنـات

بهراد مهرجو 
سردبیر 

موج دیگری فروکش کرد. فقط یکســال قبل کشور 
سرشــار از تبلیغات و جنبش هایی بود که جوانان و 
حتی عموم مردم را دعوت به کارآفرینی و تاســیس 
شــرکت های اســتارت آپی می کرد. تقریبا در تمامی 
ســخنرانی های مســوالن ارشد کشــور و صفحات 
روزنامه ها ردپایی از کارآفرین و موســس جوان یک 
اســتارت آپ پیدا بود. کارمندی دولت تقریبا مذمت 
می شد و هر جوانی که پشت میز دانشگاه نشسته بود، 
امید داشــت که مدتی بعد میز ریاســت برشــرکت 
خودش را تجربه کند. اما این موج هم عمرش چندان 
طوالنی نبود. بازهم در برهمان پاشنه چرخیده و سایه 
ناامیدی و یاس بر ســر کارآفرینــان جوان و قدیمی 
پهن شده است. وضعیت اقتصاد ایران آنقدرها ناپایدار 
است که حتی امیدهای عادی هم به سرعت به تباهی 
می رســند. افزایش قیمت دالر فقــط کاالها را گران 
نکرده اســت. این بی ثباتی ملی در سیاســت گذاری 
و اداره اقتصــاد جوانان کارآفرین را هم خانه نشــین 
کرده اســت. به همین سادگی باید جوان ترها از الین 
تندروی اتوبان موفقیت به الین کندرو تغییر مســیر 
بدهند و قدیمی ترها آنها را سرزنش کنند که عاقبت و 
عافیت در کارمندی دولت است که حقوق اش ربطی 

به نرخ دالر و جابه جایی این وزیر و آن وکیل ندارد.
 
 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

در ماه های گذشته و طبق پیش بینی کارشناسان، 
در ماه های پیش رو اقتصاد ایران باید پیچ های بسیار 
تندی را پشــت سر بگذارد؛ شــرایطی که بسیاری از 
مســئوالن لقب » جنگ اقتصادی« را به آن داده اند؛ 
موج جدید تحریم های آمریکا عرصه را بر اقتصاد ایران 
بیش از هر زمانی تنگ کرده است و حتی کشتی غرق 
شــده سانچی و بانک تعطیل شــده تات را هم در بر 
گرفته است؛ اما نکته مهمی که در این بین به چشم 
می خورد تحریم های داخلی است؛ تکانه هایی که هر 
چند روز یک بار به دلیل سوء مدیریت ها، مدیریت های 
موازی، برنامه ریزی های غلط و... موج بلندی را بر کرانه 
اقتصاد و بازار ایران ایجاد می کنند و نمک روی زخم 
فعاالن، تولید کنندگان و تجار و البته زندگی روزمره 

مردم می پاشند. 
اگر باور مسئوالن براین اســت که کشور امروز با 

جنگ اقتصادی تحمیل شــده رو در رو شده است به 
نظر می رسد که بیش از هر زمان نیاز به یکپارچگی در 
مدیریت ها و برنامه ریزی ها وجود دارد؛ فراموش نکنیم 
در زمان جنگ تحمیلی هم آنجا که ارتش و ســپاه 
برای رو در رویی با دشمن هر کدام برنامه ای در پیش 
داشتند در نهایت برای دفاع و پیروزی مجبور شدند 
به یک استرات ژی واحد برسند و در کنار هم جنگ را 
پیش ببرند. این روزها اقتصاد ایران بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند تصمیمات منطقــی، محکم و البته 
یکپارچه است؛ نمی شــود مثال برای پذیرش قوانین 
مربوط به FATF دولت، مجلس، شــورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام یک نظر ارائه 
دهند. آنچه نیاز امروز کشورمان است و باید در اولویت 
قرار گیرد، حفظ منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی 
است و نه بازی های سیاسی؛ اقتصاد ایران بیش از هر 
زمانی سیاست زده شده است و این نگاه در شرایطی 
که »جنگ اقتصادی« خوانده می شــود، شاید برای 

کشور بسیار گران تمام شود. 
  
 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در ایــن شــماره از »آینده نگر« خالصــه کتابی را 
می خوانید درباره کشــوری به نام »سومالی لند«. این 
کشور یک کشــور غیررسمی اما مســتقل است در 
کنار ســومالی در شــاخ آفریقا. اتفاقا کشوری آرام و 
بی مناقشــه اســت و از نظر معیارهای حکومت های 
دموکراتیک، از دیگر کشــورهای منطقه مولفه های 
دموکراتیک بیشتری هم دارد. اقتصاد این کشور هم 
با این که متکی به دامداری است، اما فعال می چرخد و 
چندان مشکلی برای هزینه های اهالی ندارند. کلی آدم 
هم از بیرون این کشــور خواهان وجود و استقالل آن 
هستند و در مجامع بین المللی برای این هویت جمعی 
تالش می کنند. اما جالب اینجاست که کمتر کشوری 
در جهان و کمتر نهاد بین المللی ای ســومالی لند را 
به عنوان یک کشــور به رسمیت می شناسد. داستان 
این کشــور را که رسما کشور نیست در بخش کتاب 

ضمیمه بخوانید.  

 
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

ســال 1396 بود که مرکز مطالعات اســتراتژیک 
ریاست جمهوری »کاهش میزان سرمایه اجتماعی« 

یا »اعتماد عمومی« در جامعــه را یکی از مهم ترین 
بحران های پنجاه گانه جامعه ایران معرفی کرد. عینیت 
این ادعا در مســائلی چون افزایــش میزان طالق در 
جامعه، گسست پیوندهای خانوادگی، افزایش میزان 
قانون گریزی و گسســت پیوندهای مردم با قوانین و 
دولت، افزایش میزان انحرافات اجتماعی و گسســت 
پیوند مردم با هنجارهــا و ارزش های رفتاری، پایین 
آمدن میزان تمایل مردم بــه فعالیت های داوطلبانه 
جمعی، و باالخره در کاهش پیوند قدرت و دانش در 
جامعه فعلی ایران قابل مشاهده است. در بخش توسعه 
ماهنامه »آینده نگر« بحران اعتماد عمومی به عنوان 
یکی از شاخص های اصلی سنجش سرمایه اجتماعی 
و ارتباط آن با کارآفرینی مورد پرسش است. ارزیابی 
و تحلیل جامعه شناســان و اقتصاددان های توســعه 
را بخوانید. همچنین در بخــش آکادمی چند مقاله 
ارائه شده اســت که می تواند پاسخ برخی از سواالت 

خوانندگان مجله باشد. با ما همراه باشید.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

شــرکت چینــی هایر توانســته یک تنه سیســتم 
بوروکراتیک حاکم بر شــرکت های دنیا را به چالش 
بکشد و با الهام از ساختار اینترنت، ساختار مدیریتی 
خود را به طرزی موفــق از نو تعریف کند. به همین 
خاطر بخش ویــژه ای را به آینده مدیریت اختصاص 
داده ایم. همچنین در این شماره گزارشی داریم از عمر 
سیاسی رهبران جهان. یعنی پیش بینی کرده ایم که 
آنها چه مدت دیگر می توانند بر سر قدرت باقی بمانند. 
گزارش هشداربرانگیزی هم درباره آینده زمین داریم 
و البته در یک گزارش دیگر، گزینه هایی را برای اینکه 
شهرهایمان را در آینده آلوده زمین حفظ کنیم ارائه 

داده ایم.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در کارآفرین این شــماره شاید بد نباشد که مستقیم 
به ســراغ مطلب خاندان خضوری و بعد مصاحبه با 
لی کاشینگ میلیاردر معروف هنگ کنگی بروید. این دو 
مطلب هردو به زمانی اشاره دارد که هنگ کنگ تبدیل 
شد به یک غول تجاری و در این میان تاجران بسیاری 
را هــم ثروتمند کرد. لی کاشــینگ در مصاحبه اش 
توضیح می دهد که چطــور چین با در پیش گرفتن 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

..........................
...... ایــدههــا ...

.......................

] 5 ایده بزرگ 1. اقتصاد و توســعه [ 

قهرمان توسعه پایدار اقتصادی
جفری ساکس، اقتصاددانی که در 28سالگی استادتمام دانشگاه هاروارد شد

28 سال بیشتر نداشت که به عنوان جوان ترین استاد دانشگاه 

هاروارد در تاریخ این دانشــگاه مشــغول به کار شد. جفری 

ساکس اکنون 64ساله است، اقتصاددانی که نظیر او کمتر پیدا 

می شود. او بیشتر به دلیل فعالیت در زمینه توسعه اقتصادی 

و مبارزه علیه فقر در جهان شناخته می شود. البته او در اکثر زمینه های اقتصادی دستی بر آتش 

دارد اما این ها نمونه های برجسته فعالیت های این اقتصاددان تاکنون به شمار می آید. برای مثال او 

سازمانی غیردولتی برای پایان بخشیدن به فقر مطلق و گرسنگی راه اندازی کرده و در این زمینه 

کار می کند. حتی پروژه های مهمی را در این زمینه در سازمان ملل به عهده گرفته و تا حدودی به 

سرانجام رسانده است. به همین دلیل است که نام او با پدیده فقر گره خورده است. 

نقشــی که ساکس به عنوان یک اقتصاددان در سیاست گذاری های اقتصاد بین الملل داشته، 

مثال زدنی است. برای مثال او در دهه 80 میالدی به بسیاری از اقتصادهای امریکای التین نظیر 

برزیل، بولیوی و پرو کمک کرد افســار تورم بی رویه در اقتصاد خود را به دست بگیرند. عالوه بر 

آن به اقتصادهای در حال توسعه راهکارهایی داد تا بتوانند خود را از بار سنگین بدهی ها نجات 

بدهند. به این ترتیب ایده ها و برنامه های اقتصادی او در دهه 80 به بعد مورد اســتقبال بسیاری 

قرار گرفت. نقش او فقط در مورد اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهای در حال توسعه قابل مشاهده 

نیست بلکه در اقتصادهای توسعه یافته هم می توان نقش او را مشاهده کرد. برای مثال در هلند 

موفق شــد با برنامه هایش تکانی به بازار اقتصادی این کشور بدهد. او برنامه ای برای وزیر اقتصاد 

و دارایی هلند نوشت که در نهایت به هلند کمک کرد با یک سری برنامه های اصالحی خود را از 

بیماری های اقتصادی نجات و بدهی هایش را کاهش بدهد. به همین خاطر او به یکی از افتخارات 

هلندی ها تبدیل شده است. 

J  قدمی برای توسعه پایدار جهانی

موفقیت هایی که ســاکس در هلند به دســت آورد باعث شــد 

برنامه هایش در برخی از دیگر کشورها نظیر اسلوونی و استونی نیز 

دنبال شــود تا بتوانند اقتصاد خود را به ثبات برســانند. او حتی به 

گورباچف کمک کرد تحوالتی را در اقتصاد ایجاد کند که در نهایت 

مدال لئونتیف را به خاطر خدماتش به اقتصاد روسیه دریافت کرد. او 

قهرمان توسعه پایداری اقتصادی است. رفته رفته از توسعه اقتصادی به 

توســعه پایداری جهانی رسید تا جایی  که محیط زیست هم به یکی از 

دغدغه های مهمش تبدیل شد. او در همین زمینه ها با هند و چین 

همکاری هایی داشته و برای توسعه پایدار در این 

کشورها تالش های بی وقفه داشته است. 

توســعه اقتصادی، بهبــود وضعیت 

فقر، ســالمت و سیاست گذاری های 

امــدادی و محیط زیســت پایدار 

از جمله مباحث مهمی اســت 

ویژه  توجهــی  ســاکس  که 

او  داشته اســت.  آن هــا  به 

کتاب هــا و مقاله هایی در زمینه تغییرات آب وهوایی، فجایع 

زیست محیطی و جهانی سازی نوشته است. از سال 1995 به 

بعد نیز تالش عمده ای برای پایان بخشیدن به فقر مطلق در 

آفریقا داشته است. برای مثال در مورد آفریقا نظرش این است 

که بذر و کود مناســب باید به دست مردم این کشور برسد 

تا بتوانند محصوالت خوبی را پرورش بدهند. به این ترتیب 

کشــاورزان می توانند درآمد خود را افزایش بدهند و از این 

طریق وضعیت معیشتی و زندگِی بهتری داشته باشند. 

ساکس همیشه هم تحسین و هم نقد را در دستور کار خودش 

قرار داده، این در حقیقت فلســفه اقتصادی اوست. او معتقد 

است کشورهای فقیر به هیچ  عنوان در دام فقر گرفتار نشده اند 

و در نتیجه همیشه منتقد آن دسته از اقتصاددان هایی بوده 

که در این زمینه معتقدند فقر تله ای برای کشــورهای فقیر 

اســت و راه فرار ندارند. او همیشه رویکردهای چندمنظوره 

را بــه عنوان راهکار اقتصادی در دســتور کار خود قرار داده 

و به همین خاطر امری نظیر کمک های خارجی را هیچ گاه 

برای توسعه اقتصادی از برنامه های خود خارج نمی کند. این 

اقتصاددان با همین رویه اقتصادی موفق شده تاکنون جوایز 

بسیاری دریافت کند و نام خودش را به جهانیان بشناساند. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

جفری ساکس

متولد پنجم نوامبر 1954 در 

دیترویت در میشیگان است. بعد 

از تکمیل دوران تحصیل پیش از 

دانشگاه، قدم به هاروارد گذاشت. 

جفری ساکس مدرک لیسانس، فوق 

لیسانس و دکتری خود را از دانشگاه 

هاروارد در رشته اقتصاد دریافت 

کرد و در 28سالگی در همان دانشگاه 

به عنوان جوان ترین استاد مشغول به 

کار شد. در حال حاضر در دانشگاه 

کلمبیا تدریس می کند. رساله 

دکتری او درباره »فاکتور هزینه ها و 

تطابق اقتصاد آزاد: نظریه و اسناد« 

بود. 19 سال به عنوان استادتمام 

در دانشگاه هاروارد فعالیت کرد. 

او به غیر از تدریس، در بخش های 

دیگری نیز در دنیای اقتصاد فعالیت 
داشته است. 

نسیم بنایی

دبیر بخش ایده ها

کتابشناسی

پایان فقر ]
سال: 2005

ساکس یکی از نویســنده های معروف و شناخته شده در حیطه 

اقتصاد اســت که تاکنون چندین بار کتاب هایش در فهرســت 

کتاب های پرفروش نیویورک تایمز قرار گرفته اســت. او در کتاب 

»پایان فقر« درباره آفریقا و پایان بخشیدن به وضعیت فالکت بار 

مردم قاره سیاه نوشته است. در بخشی از کتاب می نویسد: »دولت آفریقا فقیر است چون آفریقا 

فقیر است«. آن طور که او در این کتاب استدالل کرد با تغییر و اصالح سیاست های دولتی 

و همچنین دخالت های بموقع دولت، فقر مطلق )درآمِد روزانه کمتر از 1دالر و 90ســنت( 

در عرض 20ســال در آفریقا ریشه کن خواهد شد. او هند و چین را مثال می زند که 

موفق شده اند 300میلیون نفر از جمعیت خود را با اصالح همین سیاست ها در 

عرض دو دهه از فقر مطلق نجات بدهند. پس آفریقا هم می تواند. او در کتاب 

خود توصیه کرده کمک های مالی بــه آفریقا افزایش پیدا کند )امری که 

برخی اقتصاددان ها مخالف آن هستند(. در نهایت نیز به جغرافیا و وضعیت 

آب وهوایی این منطقه به عنوان امری کلیدی اشاره می کند و تأکید دارد 

که فائق آمدن بر تمامی این مشکالت امری ساده نیست.  

................. داستان جلد .........................
........
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سیاســت »یک کشور، دو سیســتم« اجازه داد این 
شــهر خودش را در جایگاه قدرتمنــد اقتصادی اش 
نگاه دارد. در بخش تجربه هم مســتقیم بروید سراغ 
شخصیت شناسی ریچارد برانسون، ثروتمند انگلیسی 

معروفی که مبتال به اختالل ADHD است. 
 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

در این شماره گزارش هایی در مورد  صنعت توریسم 
دنیا و وضعیت ایران در این صنعت ارائه شده است. از 
طرف دیگر نقش این صنعت به عنوان یکی از معدود 
صنایعی که در ایــن روزهای تحریم اقتصادی و افت 
ارزش دالر می    تواند به اقتصاد ایران کمک کند با دقت 
مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. وضعیت بازار نفت و 
چالش های بزرگ و کوچکی که در این صنعت  وجود 
دارد هم در  گزارش هایی مجزا مورد تحلیل و مطالعه 
قرار گرفته است و می    تواند تصویر بهتری از بازار آتی 

ایران داشته باشد.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

بازار ســرمایه ایران دوره های رونق و رکود زیادی را 
پشت سر گذاشته است اما دو دوره اوج آن در دهه 90 
شباهت های زیادی به یکدیگر دارند. در سال 1392 
بعد از صعود 3 برابری بهای دالر، شــاخص بورس به 
نقطه اوج رسید و با آرام گرفتن اوضاع سیاسی به سوی 
کاهش گام برداشت. بار دیگر در ماه های اخیر با رشد 
قیمت دالر، شــاخص بازار تحریک شد و رکوردهای 
جدیدی را به ثبت رساند. در هر دو مقطع اما وضعیت 
اقتصاد که مهم ترین شاخص آن رشد تولید ناخالص 
داخلی است، نامســاعد بوده است. در سال 91 و 92 
نرخ رشــد اقتصاد در محدوده زیر صفر قرار گرفت و 
این عقب ماندگی تا ســال 95 جبران نشد. در مقطع 
صعود فعلی نیز نشــانه های افول رشد اقتصاد نمایان 
شــده اســت اما در مقابل، بورس تهران می تازد. این 
ناهمگونی وضعیت بورس با اقتصاد به رویه ای معمول 
تبدیل شــده در حالی که از بورس به عنوان دماسنج 
اقتصاد و نشــان دهنده حال عمومی آن یاد می شد. 
نقشــی که دیگر نمی توان برای بازار سرمایه متصور 
بــود. در فصل آینده ما به بررســی وضعیت بورس و 
نسبت آن با فضای واقعی اقتصاد پرداخته ایم و سعی 
کردیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا در روزهایی 

که حال اقتصاد خوب نیست، بورس به بازدهی باالی 
90 درصد در 7 ماه و نیم رسیده است.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

زمانی به آن »ببر امریکای التین« می گفتند اما حاال 
گربه ای کم جان است که به زودی همین اندک جانی 
را نیز که در بدن دارد از دســت خواهد داد. شــیلی 
گذشته باشکوهی داشــت؛ آن قدر باشکوه که به آن 
ببر امریکای التین می گفتند اما حاال از دوران شکوه 
خود فاصله گرفته؛ به نظر می رسد این کشور به یک 
خانه تکانِی حسابی نیاز دارد و گویا سباستین پینیه را، 
رئیس جمهورِی جدید این کشور می تواند با طرح های 
اصالحِی جدید دستی به سروگوش اقتصاد این کشور 
بکشد و آن را به روزهای اوجش بازگرداند. آیا کشوری 
مانند شیلی با برنامه های نجات خود می تواند الگویی 
برای احیای اقتصاد سایر کشورها نیز باشد؟ آیا ایران 
هم می تواند از برنامه های موفقیت آمیز چنین کشوری 
برای پیشبرد اهداف توسعه اِی خود بهره بگیرد؟ شاید 
بله، و شاید هم خیر؛ همه چیز بستگی به شرایط دارد. 

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

فوتبال فقط یک ورزش نیســت؛ گــردش مالی این 
ورزش میلیاردها دالر تخمین زده می شود که می توان 
بخشــی از آن را در قراردادهــای چند صد میلیون 
یورویی بازیکنان بزرگ دنیا دید. در ســال های          اخیر 
ســرمایه دارهای ایرانی برای ورود به فوتبال کشــور 
تمایل نشــان داده اند. دلیل این عالقه آنها چیست؟ 
امتیازات مالی که تصور می کنند می توان از حاشــیه 
فوتبال به دســت آورد یا عشق به این ورزش؟ در این 
شماره به طور مفصل به ماجرای ورود سرمایه دارها به 

فوتبال پرداخته ایم. 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

صادرات به چین افت کرده اســت. آیا این بازار در 
حال از دســت رفتن اســت؟ آیا جایگزینی برای بازار 
چین در صادرات وجود دارد؟ اگر شــما هم نگران از 
دســت دادن بازار چین هستید، پاسخ به این سواالت 
را می توانید در این شــماره »آینده نگــر« بخوانید. از 

سوی دیگر، اتاق بازرگانی تهران، پایشی از 600 فعال 
اقتصادی انجام داده که نشــان می دهد چهار دستگاه 
سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک 
و بانک ها در فضای کسب و کار اختالل ایجاد کرده اند. 
در این شماره به بررســی دقیق تر این نظرسنجی از 
فعاالن اقتصادی و صاحب نظران در حوزه های تخصصی 

پرداخته ایم که حتما برای شما جالب خواهد بود.

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

دالر گران شــده و این به نفــع صنایع فوالد و معدن 
است اما یک جای کار می                                                                                              لنگد و آن هم زمین خوردن 
تولیدکنندگان ماشــین آالت معدنی و صنعتی است. 
دالر گران شده و سفر به ایران مقرون به صرفه شده 
اما هنوز مقصد گردشــگران نیستیم چون مشکالت 
عمومی و همیشگی این صنعت پابرجاست. در چند 
ماه اخیر که شاید بتوان شــاخص ترین رخداد آن را 
گرانی دالر دانســت، وضعیت صنایع دگرگون شده 
اســت. این دگرگونی هم محصول تحوالت خارجی و 
هم ناشی از سیاســت های                                                            بعضا اشتباه دولتی است. 
»آینده نگر« در »نگاه« این شماره وضعیت 9 صنعت 
و منابع تامین کننده مالی آنها                              یعنی بازارهای مالی و 

بانک ها                              را بررسی کرده است.

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش گیشه

من همیشــه طرفدار کتاب های چاپــی بودم. هنوز 
هم هســتم. منتها قیمت کتاب این روزها آن قدر باال 
رفته که خرید کتاب چاپــی دارد به حرکتی لوکس 
بدل می شــود. خیلی از کتاب فروشــی های محبوبم 
در چند ماه اخیر تغییر کاربــری داده اند چون دیگر 
دخل و خرجشــان جور نمی شد. در چنین وانفسایی 
ســراغ پرونده نشــر رفتیم که اوضاع را هم از چشم 
ناشران و هم مولفان و مترجمان ببینیم. گفت وگو با 
علی صحرانورد، مدیر انتشــارات جیحون و ابوالفضل 
اهلل دادی، مترجم کتــاب از دو زاویه متفاوت صنعت 
نشر ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بخش مربوط 
به کپی رایت به خصوص جالب اســت. جایی که علی 
صحرانورد معتقد اســت قطعا باید بــه این پروتکل 
پیوست و اهلل دادی ضمن تایید حل مسئله کپی رایت 
از مشــکالتی هم که ممکن است بر سر راه مذاکره با 

ناشران خارجی وجود داشته باشد، می گوید.  
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..........................
................. آینده ما .....

..............

به دنبال دالر
بورس رشد شاخص خود را 

مدیون التهاب بازار ارز است؟

بازار سرمایه در ماه های                   اخیر رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رسانده 

اســت. بازدهی باالی 90 درصد در 7 ماه و نیم گذشته از سال جاری 

یادآور صعود رویایی بورس در سال 92 بود. جهش بورس اما به دنبال 

هیجان ایجادشده در بازار ارز رقم خورده است نه افزایش واقعی ارزش 

یا سود سهام شرکت های                   بورسی. گزارش های                   رسمی بانک مرکزی 

نشان می                                                                                                                  دهد که آمارهای رشد اقتصادی در جهت معکوسی نسبت 

به شاخص بازار سرمایه گام برمی                                                                                                                  دارند. جزئیات آمارها در بخش های 

                  مختلف اقتصاد نشــان دهنده خطر کاهــش تولید ناخالص داخلی 

نسبت سال گذشته است اما نماگر بازار سرمایه در جهت هیجانات 

سرمایه گذاران غیرحرفه ای                                                                         حرکت می                                                                                                                  کند و آیینه تمام نمای اقتصاد 
ایران نیست.

..........................
................. روایـت ......

...............

پایش اتاق بازرگانی تهران نشان داد که از نگاه فعاالن اقتصادی چهار دستگاه در فضای کسب و کار مانع 

ایجاد می کنند. این چهار دستگاه شامل سازمان امور مالیاتی، بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و گمرک 

هستند. »آینده نگر« در این پرونده به بررسی علل این موضوع پرداخته است. در مجموع می توان قوانین 

متناقض را در بانک ها، مسئولیت اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها را در گمرک و رفتار سلیقه ای را در 

سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی علت این نگرش به این چهار دستگاه دانست. 

چرا سازمان تامین اجتماعی، گمرک، بانک ها و سازمان امور مالیاتی، موانع فضای کسب و کار شناخته می شوند؟

اختالل چهارجانبه
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..........................
................. گـزارشـگر ...

............

طی چند ماه گذشته مسئله دارو یکی از سیاسی ترین ماجراهای اقتصادی 

بود   .                                                            از یک طرف برای اولین بار بعد از جنگ تولید پنی سیلین به خاطر کمبود 

مواد اولیه متوقف شد و از طرف دیگر جنگ تحریم ، به دارو هم رسید و البته 

جنگ توئیتری و اینستاگرامی هم بر سر تحریم بودن و یا نبودن دارو به راه 

افتاد   .                                                            حاال نیز طی چند ماه آینده ، دارو یکی از اصلی ترین ماجراهایی است که 

مانند دور قبلی تحریم ها می تواند عرصه نارضایتی های اجتماعی را بر مردم و 

دولت تنگ تر کند   .                                                            در این میان فعاالن اقتصادی معتقدند که مسائل داخلی و 

طلب ۴ هزار میلیاردی آن ها از دولت ، از تحریم امریکا سخت تر است   .                                                            

گزارش »آینده نگر«

از وضعیتی که در دوران تحریم به سر دارو آمده است 

دارو؛ تحریم داخلی 
یا خارجی؟ 
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..........................
................. توسعه ......

...............

آینده کارآفرینی در زمانه بحران 
کمبود، تضعیف یا بحران اعتماد عمومی چه تاثیری بر روی کارآفرینی دارد؟

سرمایه اجتماعی دوشادوش دو سرمایه درگیر برای به جنبش درآوردن نبض حیات جامعه در حرکت است؛ سرمایه  انسانی و سرمایه 

اقتصادی. ســرمایه اجتماعی بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به »همکاری« و »مشارکت« در 

تعامالت اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را امکان پذیر سازد. اما مدتی است که گزارش های رسمی از کمبود ابعاد متعدد سرمایه اجتماعی 

و اعتماد عمومی سخن می گویند و به ابربحران تعبیر می کنند. اما باید پرسید که آیا این بحران چیزی جز »بحران فرهنگ« یا »بحران زبان ورزی« در جامعه است؟ آیا 

این اختالل امکان خلق جامعه را ناممکن نمی سازد؟ در زمانه این بحران مسیر جامعه کدام است و آینده سرمایه گذاری، سیاست گذاری و کارآفرینی چه خواهد بود؟ 

پاسخ هرچه باشد اجماع نظری بر این است که:

لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه
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..........................
................. راهربد ......

...............

هرویایرانبستهمیشود؟
بازارچینب

حکایت یار غار
دربینعمدهترینمقاصد

بهعنوانمقصددومصادراتکاالهایایرانی
راننشانمیدهدکهچین

آمارمنتشرشــدهازتجارتخارجیای

دهوصدرنشیناینجدول
رغارایرانرابهخوداختصاصدا

سالهااینکشورعنوانیا
ادراتیایرانقرارگرفتهاست.ایندرحالیاستکه

ص

شتهامابهلحاظوزنباکاهشصادراتمواجه
دهدکهاگرچهبهلحاظارزش،صادراتبهاینکشوررشددا

بودهاست.آمارهاهمنشانمی

نگرانیبرخیازتجارشده
مکاریبایارغارایرانموجب

موضوعنشاندهندهصادراتکمتربهاینکشوراست.سرنوشته
بودهایمکهاین

نآسانیبازارچینراازدستنخواهیمداد.
میکنندواعتقاددارندبهای

دیگربهآیندههمچنانخوشبینانهنگاه
وبرخی
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................. کــارآفـریـن .

..........

جای خالی شاگردی
نسل جدید ایران چگونه باید به کار و کارآفرینی عالقه مند شود؟ داوود عابدی آملی یکی از بنیان گذاران صنایع شوینده در ایران که بنیانگذار کارخانه های تاژ است در پاسخ به 

این سوال می گوید در نسل او تفکر شاگردی کردن از سوی خانواده ها به فرزندانشان منتقل می شد و بسیاری از پدران از نوجوانی فرزندانشان را با کار آشنا می کردند و همین 

باعث می شد که فرزندانشان در آینده بتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. » با شاگردی کردن، نسل گذشته از نوجوانی با پول درآوردن و سختی کسب و کار آشنا 

می شدند و در ناز و نعمت بزرگ نمی شدند و همین اتفاق باعث می شد در جامعه و خانواده بیشتر بچه ها ماهی گیر بار می آمدند و نه ماهی خور.« نکاتی که این کارآفرین 81 ساله 

بر آن تأکید دارد شاید همان حلقه مفقوده کار و کارآفرینی در کشور ما باشد؛ این یک واقعیت است که خانواده های ایرانی دیگر تأکیدی بر کارکردن و کارآموزی فرزندانشان 

ندارند و بیشتر به دنبال تشویق آنها به تحصیل و آموختن دروس هستند و جای خالی پرورش برای زندگی آینده نسل جدید بسیار به چشم می خورد؛ از سوی دیگر در مراکز 

دانشگاهی و علمی کشورمان هم رد چندانی از کار عملی دیده نمی شود و حاصل این اتفاقات چند میلیون جوان تحصیل کرده ای است که به دنبال مدیریت است و نه کار و 

کارآفرینی؛ جوانانی که در وضعیت کنونی کشور و باتوجه به مشکالت دولت، توان چندانی ندارند که خودشان کاری راه اندازی کنند. 

چرا نسل جدید عالقه ای به طی مراحل آموزش کسب وکار ندارند

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

آینده آلوده
مسابقه برای زنده نگه داشتن زمین 

به مشارکت همه دنیا نیاز دارد
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اعالنـات

چهلوچهارمیننشستهیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانبرگزارشد
رایزنی نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیت برای حل مشکالت بنیادین اقتصادی
اعضایهیئتنمایندگاناتاقتهراندرچهلوچهارمیننشستخود،درحضورعلیآقامحمدی،رئیسگروهاقتصادی
دفترمقاممعظمرهبریوعضومجمعتشخیصمصلحتنظام،بهبیانمشکالتوچالشهایاقتصادیوراهکارِیپیش
روپرداختند.فعاالنبخشخصوصیدرایندیداربهچالشهایمختلِفایجادشدهدرفضایکسبوکارپرداختندو
ازمسائلارزیگرفتهتاپیمانسپاریارزی،بخشنامههایمتعدددولت،عدمتصمیمگیریومشورتنکردنبابخش
خصوصیرابیانکردند.درایننشستهمچنینبهنقاطقوتعملکرددولتونهادهایاقتصادیاشارهوبرتقویت
آنهاتاکیدشد.اعضایهیئتنمایندگانبخشخصوصیهمچنینشنوندهتوصیههایرئیسدفتراقتصادیمقام
معظمرهبریدرموردلزومهمگرایی،همکاریوتالشدستهجمعیبرایحلمعضالتاقتصادیبودند.درادامه،
مسعودخوانساریگفت:وضعیتکنونیاقتصادایرانبهنحویاستکهگوییحلقهمحاصرههرروزتنگترمیشود
ورکودوبیکارینیزدرحالگسترشاست.باوجوداینفشارها،هرچهبیشتردرجهتانسجامداخلیحرکتکنیم،
آسیبکمتریمتحملخواهیمشد.یکیازضعفهایبزرگدرمواجههباشرایطفعلیعدمتصمیمگیرییاتصمیمات
دیرهنگاماست.امیدواریمباگزارشهاییکهبهمقاماتارشدارائهمیشود،تصمیمگیریهاتسریعپیداکند.در
ادامهایننشست،علیآقامحمدیگفت:بزرگترینتهدیدایناستکهبخشخصوصیدچارمسائلروزمرهشود
ودراینشرایطنیزبایدسرمایهگذاریوحرکتبهسویتوسعهموردپیگیریقرارگیرد.اینعضومجمعتشخیص
مصلحتنظامازمسئوالناتاقتهراندرخواستکردکهزنجیرههایتولیدرامشخصوبراساسنیازهایاینزنجیره
برنامهریزیکنندواینبرنامهراازطریقنهادهایذیصالحپیبگیرند.اووعدهدادکهواسطهمیانبخشخصوصی

ونهادهایحاکمیتیباشدوسخنگویِیفعاالناقتصادیدرایننهادهارابرعهدهبگیرد.

تالش برای توسعه روابط تجاری ایران و سوریه بر پایه پول ملی
باحضوریکهیئتتجاریبلندپایهازفعاالن
بخشخصوصیسوریه،همایشبزرگتوسعه
همکاریهایاقتصادیایرانوسوریهدراتاق
بازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیتهرانبرگزار
شد.اینهمایشاقتصادیفرصتیبودتافعاالن
اقتصادیبخشخصوصیدوکشورضمنآشنایی
بایکدیگر،زمینههایتوسعهمناسباتاقتصادی

ومراوداتتجاریرابررسیکنند.درهیئتتجاری57نفرهسوریه،سرمایهگذاران،
فعاالنصنعتیوصاحبانکسبوکارسوریحضورداشتندوسرپرستیاینهیئترانیز
محمودحمشو،دبیرکلاتحادیهاتاقهایبازرگانیسوریه،برعهدهداشت.

 1397/07/28

باتالشاتاقبازرگانیتهرانوبخشخصوصیمحققشد
بهبود 19 پله ای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

موسسهفریزردرگزارشاخیرخوددرسپتامبر
2018بااستفادهازگزارشهاومشاورههایاتاق
بازرگانیتهران،رتبهایراندراینشاخصرا
اصالحکردواز149به130ارتقاداد.
پسازنخستیننشستیکهدراتاقتهرانو
باحضورنمایندگانموسسهفریزردرشهریور
ماه1396برگزارشد،نشستهایکارشناسی

متعددیدرسطحکارشناسیدراتاقتهرانباحضورنمایندگانفریزرونمایندگانیاز
نهادهایبخشخصوصیودولتیبرگزارشدتاراهبهبودرتبهایرانهموارشودواکنون
نتیجهاینهمکارییکسالهدربهبود19پلهایرتبهایراندرشاخصآزادیاقتصادینمود
پیداکردهاست.
بهبودقابلتوجهدرجایگاهایراندررتبهبندیشاخصآزادیاقتصادی،باعثشد
تارئیساتاقتهرانورئیسمرکزخدماتسرمایهگذاریاتاقتهراندرنشستیبا
حضورخبرنگارانبهتشریحایندستاوردبپردازندوبرتداومآنتاکیدکنند.درآغاز
ایننشستخبری،رییساتاقتهرانبااشارهبههمکاریاتاقتهرانوموسسهفریزر
برایبهبودرتبهایراندرشاخصبینالمللیآزادیاقتصادیگفت:ارتقایرتبهایران
درشاخصهایبینالمللی،یکیازپیششرطهایجذبسرمایهگذاریخارجیاست.
اتاقتهرانبرایبهبوداینشاخصها،تالشهاییرادرداخلودرعینحالباهمکاری
موسساتمعتبربینالمللیبهکاربست.براینیلبهاینهدف،همکاریهاییباوزارت
اموراقتصادیوداراییوسازمانهایتابعهآنآغازشد.همچنینمعاونتبررسیهای
اقتصادیاتاقتهرانگزارشهایمتفاوتیدراینبارهمنتشرکردودرموردبرخی
شاخصهایاقتصادیباکمکاتاقبازرگانیایرانبررسیهاییجدیصورتگرفت.

1397/07/28

درپنجاهمیننشستشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیاستانتهرانمطرحشد
از رشد صادرات تا افت تولید

اعضایشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
درنشستمهرماهخودبهبررسیوموشکافیآمار

صادراتووارداتششماههنخستسالپرداختند.
همچنینگزارشیازافتتولیدبنگاههایبزرگقرائت
شدکهعاملاصلیآننوساناتنرخارزاعالمشد.

تجارتخارجی،میزانتامینارز،تامینکاالهایاساسی
وتحلیلتولیدکاالهایمنتخبصنعتیدرششماهه

نخستسالهای96و97محورپنجاهمینگردهماییاعضایشورایگفتوگویدولتوبخش
خصوصیاستانتهرانبود.دراینجلسهکهباحضورمحمدحسینمقیمی،استاندارتهرانورئیس
شورا،ومسعودخوانساری،رئیساتاقتهرانودبیرشورابرگزارشد،شاخصهایتجاریواقتصادی
کشوروپایتختبهتفصیلموردبحثوبررسیقرارگرفت.ایننشستباگزارشیداللهصادقی،
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانتهران،دربارهوارداتوصادراتومقایسهفهرست
کاالهايمنتخبتولیديدرششماههنخستسالهای1396و1397آغازشد.پسازارائهاین

گزارش،مسعودخوانساریبااشارهبهاینکهمیزانتولیدخودروسازانکاهشیافتهواینصنعت
دررکودبهسرمیبرد،افزود:حدوددوسالپیشدولتتصویبکردکهبهمردمبرایخریدخودرو
وامبدهد.چنانکهظرفدوهفته،تقاضابرایخریدخودرو10برابرشد.درواقعسیاستهایغلط
دولت،اینشرایطرابرخودروسازیهاحاکمکردهاست.محمدحسینمقیمیهمازپدیدهایبهنام
غیرتخصصیشدنوارداتانتقادکردوگفت:تاجرانباسابقهکناررفتهاندوهرفردیثبتسفارش
کردهواجازهوارداتپیداکردهاست.گوییواردات،فاقدبرنامهریزیاست،چنانکهکاهشجزئی
دروارداتبرخیاقالموافزایشوارداتبرخیکاالهایاساسیمیتوانستازکمبوداینکاالهادر

بازارجلوگیریکند.

 1397/07/29

معاوناولرئیسجمهوردرپاسخبهنامهرئیساتاقتهرانتاکیدکرد
بهبود فضای کسب و کار نباید از دستور کار حذف شود

وزارتصنعت،معدنوتجارتدرنیمهمهرماه
سالجاری،طیدستورالعملیمسئولیتبررسیو
صدورمجوزثبتسفارشکاالهایوارداتیرابه

سازمانهایصمتاستانیتفویضوثبتسفارش
کاالتوسطدارندگانکارتهایبازرگانیراکهپس

ازاسفندماهسال96صادرشدهاستممنوع
اعالمکرد.بهدنبالصدورایندستورالعملو
محدودیتهایتازهایکهازجانبآنبرایفعاالناقتصادیایجادشدهاست،رئیساتاق
تهراندرنامهایبهمعاوناولرئیسجمهور،ضمنانتقادازدستورالعملوزارتصمت،
خواستارلغوآنشد.مسعودخوانساریدرنامهخودبهاسحاقجهانگیری،بااشارهبه

اینکهدستورالعملاخیروزارتصمتمنجربهسرگردانیمتقاضیاندریافتکارتبازرگانی
شدهاست،تاکیدکردکهایناقدام،برخالفمصوبهچندیپیشهیئتدولتاستکه
طیآن،»میزانسقفارزشکاالیوارداتیبرایکارتهایبازرگانییکساله500هزار

دالرودوسالهدومیلیوندالرتعیینشدهبود.«بهدنبالنامهرئیساتاقتهران،معاون
اولرئیسجمهوردرنامهایبهوزیرصنعت،معدنوتجارت)پیشازاستعفایمحمد

شریعتمداری(،خواستاربررسیبیشتراینموضوعباتاکیدبرایننکتهشدکه»بهبود
فضایکسبوکارنبایدازدستورکارحذفشود«.

 1397/08/05
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فولکس واگن: سقوط آزاد به دره
همین چند ســال پیش بود که شــرکت خودروســازِی 
فولکس واگن به دلیل انتشار گاز کربن رسوایی هایی به بار 
آورد. حاال آزمایش های جدیدی برای وضعیت انتشار کربن 
روی خودروهای این شرکت صورت می گیرد. این آزمایش ها 
می تواند روی وضعیت فروش و تولید فولکس واگن تأثیر 
بگذارد. بررسی ها نشان می دهد فولکس واگن در چند مدت 
اخیر به لحاظ فروش سقوط کرده و فروشش نسبت به سال 
گذشته 3.6درصد کاهش یافته است. تولید این شرکت نیز 
نسبت به سال گذشته 8.2درصد کمتر شده است. همه این 
ارقام حکایت از یک امر مهم دارد: شــرکت خودروسازِی 
فولکس واگن در حال ســقوط آزاد به دره اســت. گزارش ها نشان می دهد سود این شرکت نیز 
در حال کاهش است. به همین خاطر است که اکثر تحلیل گران معتقدند این شرکت در حال 
فروپاشی است. با این حال آزمایش جدید می تواند راهی تازه برای فولکس واگن باز کند و این 

شرکت آلمانی را دوباره سرپا نگه دارد. 

تورم: بانک های مرکزی دست به کار می شوند
بانک هــای مرکزی اصالحــات خود را آغــاز کرده اند؛ فرقی 
نمی کند در کجای جهان باشند، از نیوزیلند گرفته تا نیویورک، 
همه بانک های مرکزی به این فکر افتاده اند که باید دست به 
اصالحات مشخصی بزنند. آن ها به خوبی می دانند که در وهله 
نخست باید تمرکزشان را روی نرخ تورم بگذارند. در کنار نرخ 
تورم باید به وضعیت اشتغال نیز توجه داشته باشند. در این بین 
باید بتوانند نرخ بهره را به نقطه تعادلی برسانند که همه این ها 
در شــرایط متوازن و متعادل قرار بگیرد. در بین همه این ها، 
فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی امریکا در کانون ماجرا قرار 
دارد. هر تصمیمی که این بانک برای نرخ بهره بگیرد می تواند 
روی تصمیم سایر بانک ها نیز اثرگذار باشد. نیوزیلند یکی از نمونه هایی است که بانک های مرکزی 
همه کشورها باید از آن درس بگیرند؛ از ژاپن گرفته تا سوئد و حتی فدرال رزرو می توانند از شیوه و 

دستورالعمل این بانک درس بگیرند و کار خود را در امور بانک داری به درستی پیش ببرند. 

چین: جنگ تازه در راه است
دومین اقتصاد بزرگ جهانی مدتی اســت که با نخستین 
اقتصاد بزرگ جهان وارد جنگ تجاری شده اســت. حاال 
چینی ها عالیم تازه ای از فشــار در جنگ تجاری با امریکا 
نشــان می دهند. تولید در این کشور کاهش پیدا کرده و 
هم زمــان یوآن به عنوان ارز رایج این کشــور پس از یک 
دهه سقوط در برابر دالر باالخره به نظر می رسد به ثبات 
رسیده اســت. اعداد و ارقامی که اخیراً از وضعیت اقتصاد 
چین منتشر می شود نشان می دهد دومین اقتصاد بزرگ 
جهان تحت فشار قرار گرفته و اقتصادش در حال کوچک تر 
شدن است. همین امر می تواند پکن را وادار کند دست به 
کارهای جدیدی بزند، از جمله جنگ تجارِی جدی تر با امریکا. به هر حال چینی ها در نخستین 
اقدام خود سعی کردند پول نقد به بدنه اقتصاد خود تزریق کنند. حال باید دید در ادامه ماجرا 

دست به چه ابتکاراتی خواهند زد تا با امریکا مقابله کنند. 

مارتین فارر
تحلیل گر گاردین

اپل: 5 وسیله جدید به بازار می آید
همین چند وقت پیش بود که شــرکت اپل در یک رویداد 
جدید در بروکلین پرده از ابزار جدیدی برداشت، یک لپ تاپ 
جدید، یک آی پاد و چند ابزار دیگر. رئیس شرکت اپل معموالً 
رویدادهای بزرگی ترتیب می دهد، مثل رویداد کالیفرنیا که 
در آن از آی فوِن جدید پرده برداری کرد. ولی در رویداد اخیر 
در بروکلین، خبری از آی فون یا یک مراسم بزرگ نبود؛ این 
رویداد از این لحاظ اهمیت داشت که عمده تمرکزش روی 
وســایل و ابزارهای کامپیوتری بود. این ابزارها هم برای کار 
مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت. یکی از این وسیله های 
کامپیوتــرِی جدید یک مک بوک ایر بود که شــکلی کاماًل 
متفاوت از مک بوک های قدیمی به لحاظ ظاهری دارد. قلم اپل از دیگر ابزارهای کامپیوتری بود که 
کاربردهای فراوانی دارد و شرکت اپل از آن هم به تازگی پرده برداری کرده است. روی هم رفته می توان 
گفت شرکت اپل مسیر جدیدی را در پیش گرفته و تالش دارد از صنعت تلفن همراه بیشتر به سمت 

ابزارهای کامپیوتری حرکت کند و این می تواند برای بازار هم سیگنال هایی به همراه داشته باشد. 

نیک بوستون
تحلیل گر بیزنس اینسایدر

ایوانا کوتاساوا
تحلیل گر سی ان ان مانی

ترامپ: هرچه او می گوید قانون نیست!
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا عموماً خارج از رفتارهای 
هنجار یک رئیس جمهوری در امریکا رفتار می کند. او معموالً 
قانون اساسی را نادیده می گیرد، گویی هرچه خودش می گوید 
قانون است و چیزی به اسم قانون اساسی اصالً وجود ندارد. 
نمونه این رفتار را هم می توان در حرف هایش درباره حقوق 
شهروندی کودکان مهاجری که در امریکا متولد می شوند به 
راحتی مشاهده کرد. حتی اگر حرف هایی که می زند باد هوا 
باشــد و روی چیزی تأثیر نگذارد باز هم با رئیس جمهوری 
مواجه هستیم که پشــت تریبون می ایستد و خالف قانون 
سخنرانی می کند. او بنا بر دیدگاه ها و رویکردهای شخصی 
خودش تصمیم می گیرد چه کسانی بی گناه و چه کسانی گناهکار هستند؛ این در حالی است که 
برای تشخیص گناهکار یا بی گناهِی یک فرد، قانون وجود دارد؛ هرآنچه یک رئیس جمهور می گوید 
که قانون نیســت. او با همین رویکرد موفق شــده بیش از قاضی های امریکایی حکم صادر کند 
درحالی که اصالً در جایگاه یک قاضی نیست که بتواند قضاوت کند یا حکمی برای کسی صادر کند. 

ژوان بیسکوپیک
تحلیل گر سی ان ان

آسیا: بازار سهام آرام می گیرد
چندین ماه بود که بازار ســهام آســیا روز خوش به 
خود نمی دید. اکنون مدتی است که به نظر می رسد 
شــرایط قدری بهبود یافته و باالخره به لطف بهبود 
وضعیت بازار در چین، بازار سهام آسیا نیز کمی جان 
گرفته است. اما نکته مهم این است که سرمایه گذاران 
به این بازار اطمینــان کنند و به آن روی بیاورند. از 
یک ســو نگرانی تنش تجاری میان امریکا و چین و 
از سوی دیگر نگرانی بابت رشد اقتصاد جهانی باعث 
شــده بود اعتماد و اطمینان به بازار سهام آسیایی از 
بین برود. بازارهای مالی در آسیا مدام با نوسان همراه 
بود. در حالی که دیگر بازارها در ســایر نقاط جهان وضعیت خوبی داشتند، بازار آسیا 
بدترین وضعیت خود را از سال 2011 تاکنون تجربه می کرد. اکنون به نظر می رسد 
شرایط رو به بهبود است. به همین خاطر است که انتظار می رود آینده خوبی در انتظار 

بازار سهام آسیا باشد. 

دانیل ماس
تحلیل گر بلومبرگ

تحلیلگران

اندرو گالبریت
 تحلیل گر رویترز
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اعالنـات
اعدادماه

دالر 4200 تومانی زنده است
برای تامین کاالهای اساسی 9.5 میلیارد دالر ارز دولتی پرداخت شد

طبق اعالم بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان مهرماه معادل 9.5 میلیارد دالر ارز 
دولتی با نرخ 4200 تومان برای واردات کاالهای اساســِی مشمول لیست اعالم شده، 
اختصاص یافته است. دولت برای تامین 25 قلم کاالی استراتژیک همچنان ارز دولتی 
اختصاص می دهد که این اقدام منتقدان زیــادی دارد. مخالفان اختصاص ارز دولتی 
معتقدند که اختالف باالی نرخ ارز دولتی با آنچه برای سایر کاالها اختصاص می یابد 
رانت ارزی ایجاد می کند و باید به جای این کار یارانه ریالی به خانواده ها پرداخت شود 

تا بتوانند هزینه های تامین کاالهای اساسی را تامین کنند.

9.5 میلیارد دالر
بانک مرکزی در هفت ماهه نخست سال جاری 9.5 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای واردات 

کاالهای اساسی اختصاص داد

رکورددار دریافت وام
بخش خدمات باالتر از بخش های تولیدی در دریافت تسهیالت بانکی قرار دارد

طبق گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی، 
بخش خدمات بیشترین سهم را از وام بانکی به خود اختصاص داده است. در این مدت 123 
هزار میلیارد تومان از مجموع 303 هزار میلیارد تومان وام بانکی به خدمات رسیده است که 
با سهم 40.6 درصدی، این بخش را باالتر از بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن 
و بازرگانی قرار داده اســت. در بخش خدمات تعداد 2 میلیــون و 412 هزار و 984 فقره 

تسهیالت با میانگین پرداخت هر فقره 500 میلیون تومان پرداخت شده است.

40.6 درصد
سهم بخش خدمات از تسهیالت بانکی در نیمه اول 

امسال 40.6 درصد بوده است

بانک ها چقدر وام داده اند؟
سهم 61 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیالت بانکی

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در نیمه نخست امسال 303 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به بخش های مختلف اقتصاد پرداخت شــده است که رشد 12.1 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بر این اساس سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی در شش ماهه نخست 
سال جاري مبلغ 186 هزار میلیارد تومان معادل 61.4 درصد کل تسهیالت پرداختی 

است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 7.9 درصد رشد داشته است.

12.1 درصد
تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها به بخش های 
اقتصادی در نیمه اول امسال 12.1 درصد افزایش یافت

ارز صادرات در نیما
واردکنندگان در هفت ماه 17.5 میلیارد دالر دریافت کرده اند

طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، در هفت ماهه نخست سال جاری مجموعا 27 
میلیارد دالر ارز از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما برای واردات اختصاص یافته است 
که از این رقم 17.5 میلیارد دالر از طریق سامانه نیما برای واردات انواع کاال پرداخت 
شده است. در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عمدتا پتروشیمی ها عرضه 
می شود و واردکنندگان با مراجعه به آن می توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند تا 
نیاز به حضور در بازار آزاد نداشته باشند. قیمت دالر در سامانه نیما از سوی دولت کنرل 
می شود و معموال در حدود 7 هزار و 500 تومان تا 8 هزار تومان قیمت گذاری می شود.

17.5 میلیارد دالر
بازار ثانویه ارز در هفت ماهه نخست سال جاری 17.5 

میلیارد دالر برای واردات کاال تخصیص داد

کاهش سهم تولید از وام بانکی
84 هزار میلیارد تومان وام به فعاالن صنعتی و معدنی رسید

آمار تسهیالت بانکِی ارائه شده از سوی بانک های کشور به بخش های مختلف اقتصاد نشان می دهد که بخش صنعت و معدن به عنوان اصلی ترین 
بخش فعالیت تولیدکنندگان سهمی 27.9 درصدی از تسهیالت 303 هزار میلیارد تومانی داشته است. این در حالی است که سهم این بخش در 
گذشته باالی 30 درصد بوده و فعاالن تولید معتقدند باید سهم قبلی آنها از وام بانکی احیا شود. در نیمه اول امسال 134 هزار و 146 فقره وام در این 
بخش پرداخت شده که مجموعا 84 هزار و 674 میلیارد تومان بوده است. سهم هر فقره وام به طور میانگین 630 میلیون تومان است که بیشترین 

میانگین پرداختی در میان همه بخش های اقتصاد است.

40.6 درصد
سهم بخش 

خدمات از تسهیالت 
بانکی در نیمه اول امسال 
40.6 درصد بوده 

است
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استارت آپ ها مورد توجه بانک ها
شرکت های دانش بنیان سهم خود را از تسهیالت بانکی افزایش داده اند

طی شش ماه منتهی به شهریورماه 1397، شبکه بانکی به 1043 شرکت دانش بنيان، 
معادل 3 هزار و 667 میلیارد و 590 میلیون تومان تسهيالت )به طور متوسط به هر 
شرکت 3.5 میلیارد تومان( پرداخت کرده است. همچنین درمجموع تسهیالت پرداختی 
طی دوره یک ساله از شهریور 1396 تا شهریور 1397 به شرکت های دانش بنیان، معادل 
6.1 هزار میلیارد تومان بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی مانده مطالبات غيرجاری 
در این بخش یک هزار و 13 میلیارد تومان متعلق به 167 شرکت است که معادل 16 

درصد کل مانده تسهيالت است.

3.6 هزار میلیارد تومان
شرکت های دانش بنیان در شش  ماه نخست امسال 

3.6 هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده اند.

وضعیت تحصیل کرده ها در بازار کار
زنان تحصیل کرده با نرخ بیکاری 28.8 درصدی مواجه هستند

طبق گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار طی تابستان امسال، نرخ بیکاری جمعیت 
10 ساله و بیشتر فارغ التحصیالن آموزش عالی به 18.7 درصد رسیده است که باالتر 
از میانگین نرخ بیکاری )12.2 درصد( است. تعداد بیکاران در این بخش یک میلیون 
و 313 هزار نفر اعالم شــده اســت. بر اســاس این آمار نرخ بیکاری تحصیل  کرده ها 
نسبت به تابستان سال گذشته 0.8 درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری مردان 
تحصیل کرده در تابستان امسال 13.5 درصد و نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده در این 

فصل 28.8 درصد بوده است.

18.7 درصد
نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده در دانشگاه طی 

تابستان امسال به 18.7 درصد رسید

افزایش هزینه تولید صنعتی 
نرخ تورم تولید در تابستان امسال شتاب گرفت

تورم فصلی تولید در بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به بهار 17.7 درصد 
برآورد شده است. طبق اعالم مرکز آمار ایران شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت 
در فصل تابستان ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢.٨ درصد افزايش داشته 
اســت. نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در 12 ماه منتهی به تابستان 97 نیز 
معادل ٣٢.٩ درصد بوده که روند صعودی را نشان می دهد. شاخص قيمت تولیدکننده 
در زیربخش توليد فلزات اساسي با ٢٩.٨ درصد افزايش نسبت به فصل قبل بیشترین 

تاثير را در افزايش شاخص كل فصل تابستان داشته است. 

17.7 درصد
میانگین هزینه های تولید در بخش صنعت 

طی تابستان امسال 17.7 درصد رشد کرده است

افزایش نرخ بیکاری جوانان
24.9 درصد از جوانان در تابستان امسال بیکار بوده اند

بررسي نرخ بيكاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نشان مي دهد كه ١٢.٢ درصد از جمعيت 
فعال کشــور، بيكار بوده اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص 
نسبت به تابســتان ١٣٩٦ به ميزان ٠.٧ درصد افزايش داشته است و جمعيت بيكار 
كشور با ٢٣٧ هزار نفر افزايش به ٣ ميليون و ٣٢٦ هزار نفر رسيده است. نرخ بيكاري 
جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكي از آن است كه ٢٤.٩ درصد از فعاالن اين گروه سني در 
تابستان ١٣٩٧ بيكار بوده اند. اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ٠.٨ درصد 

افزايش يافته است.

237 هزار نفر
تعداد بیکاران در تابستان امسال نسبت به تابستان 

سال گذشته 237 هزار نفر افزایش یافت

افزایش مشارکت اقتصادی
بخش خدمات بیشترین شاغالن را در خود جای داده است

گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در تابستان امسال نشان می دهد که بازار کار برای 158 هزار نفر از افراد جویای کار، شغل 
پیدا کرده است. جمعيت شاغالن ١٠ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٣ ميليون و ٩٥٦ هزار نفر بوده است. در تابستان ١٣٩٧، به ميزان ٤٠.٩ درصد 
جمعيت ١٠ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. نرخ مشاركت اقتصادي نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ٠.٢ درصد افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه در تابستان ١٣٩٧، بخش خدمات با ٤٩.٥ 
درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ٣١.٦ درصد و كشاورزي با ١٨.٩ درصد قرار دارند.

158 هزار نفر
جمعیت شاغل 
کشور در فصل تابستان 
نسبت به فصل 
بهار، 158 هزار نفر 
افزایش یافته است
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اعدادماه

صندوق بین المللی پول اعالم کرد

روزهای غیرقابل پیش بینی
اقتصاد اتحادیه اروپا و به طور کلی قاره سبز، اهمیت ویژه ای 
در رشد اقتصادی جهان دارد. زمانی آلمان، فرانسه و ایتالیا حرف 
اول را در دنیای اقتصاد می زدند. اما حاال وضعیت تغییر کرده است. 
بررســی ها نشــان می دهد اقتصاد اروپا دیگر آن اقتصاد گذشته 
نیســت. سال های گذشته ســال های خوبی برای چشم آبی های 
اروپایی بود. آن ها توانستند بسیاری از خطرات را پشت سر بگذارند 
و بسیاری از چالش ها را کنار بزنند. بسیار از ایده ها در این کشورها 
به پول تبدیل شد و کشورهای این منطقه از وضعیت نهایت بهره 
را بردند. اما حاال به نظر می رسد روزهای سخت ریاضت اقتصادی 
در راه است. دستمزدها زمانی جزو باالترین دستمزدها بود. حاال 
سرعت رشد اقتصاد کاهش یافته است. اقتصاد این منطقه در سال 
2017 رشــد 2.8درصدی و در سال 2018 رشد 2.3درصدی را 
تجربه کرده است. اکنون برای سال 2019 رشد 1.9درصدی برای 

اقتصاد اروپا پیش بینی می شود که غیرقابل باور به نظر می آید. 

1.9 درصد پیش بینی 
رشد اقتصادی اتحادیه 

اروپا تا سال 2019 است

صندوق بین المللی پول گزارش داد

دارایی های کشورها چقدر است؟
دارایی ها همیشه در قالب دارایی های شخصی برآورد نمی شوند، 
بسیاری از مواقع این دارایی ها شکل غیرشخصی و در واقع شکل 
عمومی یا دولتی دارند. اما دارایی های دولت ها یا کشورها چقدر 
است؟ این کاری است که صندوق بین المللی پول در گزارش خود 
سعی کرده انجام بدهد. البته دارایی های یکی کشور با بدهی های 
آن نیز ارتباط دارد. هرچه دارایی یک کشور بیشتر باشد، نگرانی اش 
از بابت بدهی ها کمتر خواهد بود. گاهی چیزهایی مثل جاده، پل 
و حتی چاه فاضالب نیز برای یک کشــور حکم دارایی دارند چرا 
که زیرســاخت هایی هستند که برای ســاخت آن ها هزینه های 
کالن صرف شده است. پولی که دولت ها در بانک ها سرمایه گذاری 
می کنند نیــز جزو دارایی های آن ها اســت. اما مهم ترین بخش 
دارایی های یک کشور، منابع طبیعی آن کشور است. منابع طبیعی 
زیرزمینی جزو مهم ترین مواردی است که می تواند کشوری را در 

فهرست کشورهای ثروتمند جهان قرار بدهد. 

101 تریلیون دالر 
مجموع دارایی 31 کشور 

جهان از گامبیا تا امریکا و ژاپن و ترکیه و 
برزیل و بریتانیا و چین است

سازمان ملل رصد می کند

مهاجرت هفتگی به شهر  
شــهرها در حال بزرگ شدن و روستاها در حال متروکه 
شدن هستند. هر روز تعداد زیادی از افراد به دالیل مختلف 
از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت 
می کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، هر هفته دست کم 
4میلیون و 100هزار نفر در سرتاســر جهان به شــهرها 
مهاجرت می کنند. این امر می تواند به ســادگی منجر به 
بروز بحران و فاجعه های بزرگ بشود. به هر حال هر محلی 
ظرفیتی دارد و وقتی اشباع بشود قطعاً با مشکالتی بزرگ 
و شاید الینحل روبه رو می شود. فجایع طبیعی از یک  سو 
و فجایع انسانی از سوی دیگر می تواند با مهاجرت بی رویه 
افراد به شهرها رخ بدهد. 31 اکتبر روز جهانی شهرها بود، 
در این روز سازمان ملل تالش کرد خطرات شهرنشینی را 
یادآور شود و تأکید کند که شهرها باید با زیرساخت های 

پایدار ساخته شوند. 

1.4میلیون نفر 
در هفته به دالیل مختلف از روستاها 

به شهرهای بزرگ 
مهاجرت می کنند 

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

بانک جهانی هشدار داد

هزینه غذاهای 
نامطمئن باالست

امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای 
در حال توســعه به تازگی مورد توجه 
قرار گرفته است. این اتفاق نیز در زمانی 
افتاده که بیماری های مرتبط با غذاها 
متولد شده اند و توجه همه را به خود 
جلب کرده اند. بســیاری از کشورها به 
لحــاظ امنیت غذایی در موضع ضعف 
قرار دارند. آن ها باید زیرســاخت های 
الزم را فراهم کنند تا در زمینه تغذیه 
در مسیر درستی گام بردارند. فرهنگ 
غذای ایمن و مطمئــن یکی از موارد 
مهمی اســت که کشورها سعی دارند 
تمرکز خود را روی آن بگذارند. به عالوه 
آن ها باید به فکــر قانون گذاری هایی 
نیز در این زمینه باشند تا وضعیت به 
سمت بهبود پیش برود. هزینه غذاهای 
نامطمئن در کشورهای مختلف به ویژه 
در کشورهای آسیایی و آفریقایی بسیار 
باالســت، به همین خاطر اســت که 
مقامــات باید فکری به حال آن کنند. 
ایــن هزینه ها باری اضافــی بر دوش 
اقتصاد خواهد بود و آن را در وضعیتی 

نامطمئن قرار می دهد. 

110 میلیارد 
دالر هزینه غذاهای 

نامطمئن برای 
اقتصادهای کم درآمد و 

متوسط در جهان است

بانک جهانی خبر داد

خط فقر، معضل همیشگی 
جهان

اینکه چه تعداد از جمعیت کره زمین زیر خط فقر زندگی می کنند 
جزو مسائلی بوده که همیشه رسانه های مختلف و سازمان های متنوع 
بــه آن پرداخته اند. در این بین بانک جهانی جزو نهادهایی بوده که 
بیش از سایر سازمان ها به این مسئله پرداخته است. بررسی های این 
ســازمان نشــان می دهد کمتر از 10درصد از مردم جهان در حال 
حاضر زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، یعنی کمتر از یک دالر و 
90سنت در روز درآمد دارند. نکته اینجاست که این حدود 10درصد 
در 15 کشور جهان متمرکز شده اند که اغلب نیز کشورهای آفریقایی 
است. اما بعد از ریشه کنِی فقِر مطلق، با پدیده فقر مواجه هستیم که 
به قوت خودش باقی است. بررسی ها نشان می دهد از هر دو نفر در 
جهان یک نفر کمتر از 5 دالر و 50 ســنت در روز درآمد دارد. اگر 
روزی برســد که همه باالی این رقم درآمد داشته باشند، در آن روز 
می توان گفت دیگر فرد فقیری در دنیا وجود ندارد و همه تقریباً به 

وضعیت معیشتی نسبتاً خوبی دست پیدا کرده اند. 
 

5.50 دالر 
درآمد روزانه هر نفر

 در ازای هر دو نفر در جهان امروز است
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سی ان بی سی خبر داد

افزایش شگفت آور سود سامسونگ
همین چند وقت پیش بود که سامسونگ اعالم کرد رکوردی جدید در کسب سود ثبت کرده است. 
این سود برابر با 17.75تریلیون دالر بوده است. این به تنهایی صعود 21درصدی در همین بازه زمانی 
را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. سامسونگ یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشی های 
تلفن همراه هوشــمند در جهان است و درآمد بســیار باالیی دارد. در حال حاضر فروِش خوب و 
همچنین تولید باال باعث شده این شرکت در وضعیت ایده آلی قرار بگیرد و بسیاری از سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری به این شرکت روی بیاورند. در همین حین سهام این شرکت نیز افزایش ارزش 
داشته چرا که افراد بیشتری متقاضی سهام این شرکِت پرسود شده اند. البته سامسونگ فقط در 
زمینه تلفن همراه فعال نیست بلکه در سایر بخش ها نیز فعالیت می کند و ظاهراً سود فعلی اش 

نه فقط به خاطر تلفن همراه هوشمند بلکه به خاطر تولید سایر ابزارها و وسایل هم هست. 

21درصد افزایش سود سهام شرکت سامسونگ 
که در سه ماهه سوم سال 2018 به ثبت رسیده است

سی ان ان مانی بررسی کرد

جنرال الکتریک زیر منگنه
شــرکت جنرال الکتریک این روزها شدیداً تحت فشــار مالی قرار دارد تا جایی که الری کالپ 
رئیس این شــرکت در این زمینه دست به کار شده و اقداماتی کرده است تا بتواند شرکت 119 
ســاله را نجات بدهد و دست کم سهام آن را حفظ کند. گزارش هایی که از وضعیت این شرکت 
منتشر شده، سهام داران این شرکت را به شدت نگران کرده است. این شرکت عالوه بر مشکالت 
مالی با مشــکالت قانونی نیز مواجه شده و همین امر به نگرانِی سهام داران افزوده است. شرکت 
جنرال الکتریک مورد اتهاماتی واقع شده که اکنون سعی دارد خودش را از آن ها مبرا کند. البته این 
شرکت تاکنون در این زمینه موفق نشده و به همین خاطر ارزش سهام آن در حال سقوط است. 
مدیرعامل این شرکت برای نجات شرکت از این وضعیت باید هزینه کالنی را پرداخت کند، حال 

باید دید آینده این شرکت که بیش از یک قرن عمر دارد به چه سمتی خواهد رفت. 

9درصد سقوط ارزش سهام جنرال الکتریک به 
دلیل بروز مشکالت قانونی برای این شرکت بوده است

بلومبرگ هشدار داد

طالی سیاه در معرض خطر کاهش ارزش
نفت همیشه سروصدا به پا می کند. طالی سیاه همیشه قدر و قیمت دارد و به همین خاطر همیشه در 
بازار سروصدا به پا می کند؛ هیچ وقت هم نشده که این کاال ثبات کافی داشته باشد؛ همیشه در نوسان 
بوده است. گاهی بیش از اندازه افزایش قیمت را تجربه کرده و گاهی برعکس، در مسیر سقوط شدید 
قدم برداشته است. اکنون نیز به نظر می رسد نفت دوباره در معرض خطر سقوط است. بررسی ها نشان 
می دهد طالی ســیاه به زودی دوباره به پایین ترین ارزش خود از سال 2016 تاکنون خواهد رسید. 
بخشــی از ماجرا به کاهش رشد اقتصاد جهان بستگی دارد. در واقع رشد اقتصاد جهان روی تقاضا 
برای نفت تأثیر می گذارد، وقتی تقاضایی برای نفت نباشد، طبیعی است که نفت خریدار نداشته باشد و 
قیمت و ارزش خودش را از دست بدهد. این اتفاقی است که گفته می شود اکنون در بازار نفت برای این 
کاال رخ داده است. حال باید دید در آینده وضعیت اقتصادی چه سیگنالی برای بازار نفت می فرستد. 

9درصد کاهش ارزش نفت دبلیوتی آی 
در یک ماه بوده که از سال 2016 تاکنون سابقه 

نداشته است

بلومبرگ خبر داد

امریکا خواستار پایان جنگ یمن است
خاورمیانه به گوشتی قربانی تبدیل شده، تکه تکه اش کرده اند، ُمثله شده و حاال یمن وضعیتی وخیم 
دارد. امریکا هم مثل همیشــه سعی دارد مشــکالت این منطقه را برطرف کند. امریکا اعالم کرده 
مذاکرات برای پایان بخشیدن به جنگ یمن باید به زودی آغاز شود. جنگ را عربستان سعودی آغاز 
کرده و این کشور باید به پایان بخشیدن به این جنگ، تمایل نشان بدهد. این کشور بارها مورد نقد 
قرار گرفته اما باز هم دست از جنگ با یمن برنداشته و شرایط را برای مردم یمن پیچیده کرده است. 
عالوه بر امریکا، بسیاری از مقامات دیگر کشورها و همچنین دبیرکل سازمان ملل نیز اعالم کرده اند که 
این جنگ باید به پایان برسد. جنگ با یمن از سال 2015 به صورت جدی آغاز شد و اکنون قریب به 
سه سال است که وضعیت را برای یمنی ها وخیم کرده است. مسئله اصلی جنگ قطعاً سیاسی است و 

به همین خاطر کشورها باید به مذاکره بنشینند تا بتوانند معضل جنگ را برطرف کنند. 

21میلیون نفر از جمعیت 28میلیون نفری یمن به 
خاطر جنگ به کمک هایی برای نجات از قحطی نیاز دارند

رسانهها

گاردین تحلیل می کند

فیس بوک به کاربرانش گوش بدهد
هرکسی که امسال نگاهی به روزنامه های خارجی انداخته باشد یا در خارج از ایران بیلبوردهای تبلیغاتِی شرکت فیس بوک را دیده باشد، حتما این جمله را هم 
دیده است: »متأسفیم«؛ در واقع این شرکت بزرگ بابت نشت اطالعات کاربرانش، از این طریق تالش کرده از آن ها عذرخواهی کند. قضیه مربوط به کمبریج 
آنالیتیکا بود که داده های کاربران فیس بوکی را مورد استفاده قرار داده بود. در این بین فیس بوک ناچار شد جریمه ای سنگین بپردازد، رقمی بسیار کالن که 
می تواند بسیاری از شرکت ها را برای همیشه از روی زمین محو کند اما گویا برای فیس بوک هیچ اتفاقی نیفتاده است. این شرکت به راحتی جریمه را پرداخت 
کرد چون خیلی ثروتمند است و اکنون هم به کار و کاسبی اش ادامه می دهد. نکته مهم اینجاست که فیس بوک درسی مهم از این جریان گرفت: »از این 
به بعد به کاربرانش گوش بدهد«. در واقع همه شبکه های اجتماعی باید در وهله نخست به کاربران خود توجه داشته باشند و به عبارتی حرف آن ها را گوش 
بدهند. حاال این شرکت با عبارت »متأسفیم« تالش دارد به کاربرانش نشان بدهد که به آن ها اهمیت می دهد و در واقع این کاربران هستند که اهمیت دارند. 

5000 هزارپوند 
جریمه ای که 

شرکت فیس بوک 
اخیراً به خاطر نشت 
اطالعات ناچار به 
پرداخت آن شده است

کوکاکوال جزو شرکت هایی است که این روزها حسابی جنجالی به پا کرده؛ این شرکت ابتدا گفته بود می خواهد به صنایع 
دیگری نیز ورود پیدا کند اما اکنون دوباره اعالم کرده تمایلی به حضور در سایر کسب وکارها ندارد و ترجیح می دهد 
همان نوشابه های همیشگی اش را تولید و روانه بازار مصرف کند. 
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اعالنـات
شاخص

32.3
 درصد

میزان کاهش 
معامالت مسکن 

در تهران طی مهر 
97 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 

5.7
 میلیارد دالر 

صادرات ایران 
به عراق در 

هفت ماهه نخست 
سال جاری

6.6
 میلیارد دالر 

واردات ایران از 
چین در هفت ماهه 

نخست سال 
جاری

83.5
 درصد

میزان افزایش متوسط 
قیمت مسکن در تهران 
در مهر 97 نسبت به 

مهر96

دوره رکود آغاز شده است؟

کاهش معامالت مسکن
آمار معامالت مسکن در مهرماه نشان می دهد که روند صعودی قیمت ها در این بازار همچنان ادامه دارد. این در حالی است که طی ماه های اخیر 
تعداد معامالت رو به کاهش گذاشته و نشانه های رکود در این بازار نمایان شده است. فعاالن بازار انتظار دارند تا بار دیگر دوره جدید رکود را تجربه کنند 

که این رکود می تواند با کاهش قیمت ها همراه شود اما همچنان بازار تب و تاب خود را در قیمت گذاری حفظ کرده است.

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلمهر 97شهریور 97مرداد 96
4.698.098.616.483.5متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

32.3-9.5-13815103359357تعداد معامالت )واحد مسكوني(

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در هفت ماه نخست سال هاي 1395تا 1397- بانک مرکزی
درصد تغييرپنج ماه نخست

13951396139713961397
4.234.517.016.555.4متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

14.9-9313298997842516.3تعداد معامالت )واحد مسكوني(

واردات کاهش یافت

صادرات به پیش
آمار گمرک از تجارت خارجی نشان می دهد که در هفت ماهه نخست سال  جاری، حجم صادرات غیرنفتی ایران به 67 میلیون و 299 هزار تن رسید 
که ارزش آن معادل 27 میلیارد و 200 میلیون دالر می شود بنابراین تا پایان مهرماه صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 13.23 
درصدی داشته است. در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 18 میلیون و 929 هزار تن به ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دالر بوده که 

کاهش 11.7 درصدی را تجربه کرده است.

عمده ترین صادرکنندگان کاال به ایران در هفت ماهه نخست 97 / درصدعمده ترین کشورهای خریدار کاالهای ایران در هفت ماهه نخست 97/درصد

عراق 
 %21.04

چین
% 19.76 

سایر 
%29.8

امارات
افغانستان17.3 %

%6.87

هند
% 5.14

سایر
%42.53

کره
هند6.21

% 5.71

آلمان
% 5.42

چین
% 25.18

امارات 
%14.95
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7.2
 درصد

تورم ماهانه تولید 
در بخش خدمات در 

مهر 97

صعود شاخص بهای مصرف کننده

تورم ماهانه بعد از شش ماه کاهشی شد
نرخ تورم که نشان دهنده شتاب رشد قیمت هاست از روزهای ثبت شاخص تک رقمی فاصله قابل توجهی گرفته است و با سرعت پیش می رود. برآورد 
دوازده ماهه این شاخص در پایان مهر نشان دهنده تورم 15.9 درصدی است. تورم ماهانه در ماه هفتم سال به 4.6 درصد رسیده است با این حساب نرخ 
تورم ماهانه که در شش ماه اول سال روندی صعودی را طی کرده بود، در مهرماه با کاهش مواجه شده است. تورم نقطه به نقطه در ماه مهر نسبت به 

مهر 96 معادل 36.9 درصد ثبت شده است. 
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف- مهر 97

تغيير مهر 97 نسبت به مهر 96تغيير مهر نسبت به شهریور 97گروه هاي اصلي
5.955.9خوراكي ها و آشاميدني ها

17.5165.5دخانيات
9.539.3پوشاك و كفش

0.912.8مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها
12.971.8اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

2.219.1بهداشت و درمان
3.158.6حمل و نقل
4.649.1ارتباطات

780تفريح و امور فرهنگي
9.819.1تحصيل

4.628.2رستوران و هتل
11.559كاالها و خدمات متفرقه

پرواز هزینه های تولید

تولیدکنندگان با شتاب قیمت مواد اولیه مواجه شده اند
آمارهای رسمی از هزینه تمام شده تولید نشان دهنده صعود قابل توجه قیمت نهاده های تولید در بخش های مختلف اقتصاد است. تحوالت نرخ ارز 
در ماه های گذشته بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده تولید گذاشته و تامین مواد اولیه را با رشد قابل توجه هزینه ها همراه کرده است. طبق گزارش 
بانک مرکزی تورم تولید در پایان مهرماه به 22.4 درصد رسید در حالی که در پایان شهریور این شاخص 18.2 درصد بود. تورم ماهانه تولید هم رقم 
11.5 درصد را نشان می دهد و تورم نقطه به نقطه نیز بر روی 59 درصد ایستاده است که نمایانگر تداوم رشد شاخص قیمت تولیدکننده در ماه های 

آینده است. 

جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش های مختلف تولید در مهر 97 

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
10.648.5کشاورزی، جنگلداری و ماهی گیری

14.382.1ساخت )صنعت(

11.350.4حمل و نقل و انبارداری

4.528.1هتل و رستوران

00.8اطالعات و ارتباطات

918.9آموزش

1.716.9بهداشت و مددکاری اجتماعی

2.220.3سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

32.9
 درصد

تورم نقطه به نقطه 
تولید در بخش 

خدمات در مهر 97 
نسبت به مهر 96

57.7
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه بخش کاالها 
در مهر 97 نسبت 

به مهر 96

17.5
 درصد

نرخ تورم نقطه 
به نقطه بخش 

خدمات در مهر 97 
نسبت به مهر 96 
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قابماه

روسهارصدمیکنند!
)ماجرایترامپوروسیهاینروزهادرکارتوِنکارتونیستهازیاددیدهمیشود؛اینهمیک

نمونهاش(
همبرگرشخوبنپختهبود؛گلفآخرهفتهاشرابازیمیکند...
حاالدربارهمقالهنیویورکتایمزبهصورتتلفنیگالیهمیکند.

کوپرازنیویورکر

همچنانحسبدیدارم!
نیویورکر

ترسبیخودیداری!اصالمرزدچارازدحامنیست!
نیویورکر

خشونتاولدامانخودترامیگیرد.
میشلرامیرزبرندهجایزهپولیتزر

حاالبایدچیکارکنم؟
GoComicsتریبوردراز

سقوطشاخصدودرامریکا
استیوبنسونازکریتورز



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایده بزرگ 1. اقتصاد و توســعه [ 

قهرمان توسعه پایدار اقتصادی
جفری ساکس، اقتصاددانی که در 28سالگی استادتمام دانشگاه هاروارد شد

28 سال بیشتر نداشت که به عنوان جوان ترین استاد دانشگاه 
هاروارد در تاریخ این دانشــگاه مشــغول به کار شد. جفری 
ساکس اکنون 64ساله است، اقتصاددانی که نظیر او کمتر پیدا 
می شود. او بیشتر به دلیل فعالیت در زمینه توسعه اقتصادی 
و مبارزه علیه فقر در جهان شناخته می شود. البته او در اکثر زمینه های اقتصادی دستی بر آتش 
دارد اما این ها نمونه های برجسته فعالیت های این اقتصاددان تاکنون به شمار می آید. برای مثال او 
سازمانی غیردولتی برای پایان بخشیدن به فقر مطلق و گرسنگی راه اندازی کرده و در این زمینه 
کار می کند. حتی پروژه های مهمی را در این زمینه در سازمان ملل به عهده گرفته و تا حدودی به 

سرانجام رسانده است. به همین دلیل است که نام او با پدیده فقر گره خورده است. 
نقشــی که ساکس به عنوان یک اقتصاددان در سیاست گذاری های اقتصاد بین الملل داشته، 
مثال زدنی است. برای مثال او در دهه 80 میالدی به بسیاری از اقتصادهای امریکای التین نظیر 
برزیل، بولیوی و پرو کمک کرد افســار تورم بی رویه در اقتصاد خود را به دست بگیرند. عالوه بر 
آن به اقتصادهای در حال توسعه راهکارهایی داد تا بتوانند خود را از بار سنگین بدهی ها نجات 
بدهند. به این ترتیب ایده ها و برنامه های اقتصادی او در دهه 80 به بعد مورد اســتقبال بسیاری 
قرار گرفت. نقش او فقط در مورد اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهای در حال توسعه قابل مشاهده 
نیست بلکه در اقتصادهای توسعه یافته هم می توان نقش او را مشاهده کرد. برای مثال در هلند 
موفق شــد با برنامه هایش تکانی به بازار اقتصادی این کشور بدهد. او برنامه ای برای وزیر اقتصاد 
و دارایی هلند نوشت که در نهایت به هلند کمک کرد با یک سری برنامه های اصالحی خود را از 
بیماری های اقتصادی نجات و بدهی هایش را کاهش بدهد. به همین خاطر او به یکی از افتخارات 

هلندی ها تبدیل شده است. 

J  قدمی برای توسعه پایدار جهانی
موفقیت هایی که ســاکس در هلند به دســت آورد باعث شــد 
برنامه هایش در برخی از دیگر کشورها نظیر اسلوونی و استونی نیز 
دنبال شــود تا بتوانند اقتصاد خود را به ثبات برســانند. او حتی به 
گورباچف کمک کرد تحوالتی را در اقتصاد ایجاد کند که در نهایت 
مدال لئونتیف را به خاطر خدماتش به اقتصاد روسیه دریافت کرد. او 

قهرمان توسعه پایداری اقتصادی است. رفته رفته از توسعه اقتصادی به 
توســعه پایداری جهانی رسید تا جایی  که محیط زیست هم به یکی از 

دغدغه های مهمش تبدیل شد. او در همین زمینه ها با هند و چین 
همکاری هایی داشته و برای توسعه پایدار در این 

کشورها تالش های بی وقفه داشته است. 
توســعه اقتصادی، بهبــود وضعیت 

فقر، ســالمت و سیاست گذاری های 
امــدادی و محیط زیســت پایدار 

از جمله مباحث مهمی اســت 
ویژه  توجهــی  ســاکس  که 
او  داشته اســت.  آن هــا  به 

کتاب هــا و مقاله هایی در زمینه تغییرات آب وهوایی، فجایع 
زیست محیطی و جهانی سازی نوشته است. از سال 1995 به 
بعد نیز تالش عمده ای برای پایان بخشیدن به فقر مطلق در 
آفریقا داشته است. برای مثال در مورد آفریقا نظرش این است 
که بذر و کود مناســب باید به دست مردم این کشور برسد 
تا بتوانند محصوالت خوبی را پرورش بدهند. به این ترتیب 
کشــاورزان می توانند درآمد خود را افزایش بدهند و از این 

طریق وضعیت معیشتی و زندگِی بهتری داشته باشند. 
ساکس همیشه هم تحسین و هم نقد را در دستور کار خودش 
قرار داده، این در حقیقت فلســفه اقتصادی اوست. او معتقد 
است کشورهای فقیر به هیچ  عنوان در دام فقر گرفتار نشده اند 
و در نتیجه همیشه منتقد آن دسته از اقتصاددان هایی بوده 
که در این زمینه معتقدند فقر تله ای برای کشــورهای فقیر 
اســت و راه فرار ندارند. او همیشه رویکردهای چندمنظوره 
را بــه عنوان راهکار اقتصادی در دســتور کار خود قرار داده 
و به همین خاطر امری نظیر کمک های خارجی را هیچ گاه 
برای توسعه اقتصادی از برنامه های خود خارج نمی کند. این 
اقتصاددان با همین رویه اقتصادی موفق شده تاکنون جوایز 

بسیاری دریافت کند و نام خودش را به جهانیان بشناساند. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

جفری ساکس

متولد پنجم نوامبر 1954 در 
دیترویت در میشیگان است. بعد 
از تکمیل دوران تحصیل پیش از 
دانشگاه، قدم به هاروارد گذاشت. 

جفری ساکس مدرک لیسانس، فوق 
لیسانس و دکتری خود را از دانشگاه 
هاروارد در رشته اقتصاد دریافت 

کرد و در 28سالگی در همان دانشگاه 
به عنوان جوان ترین استاد مشغول به 
کار شد. در حال حاضر در دانشگاه 

کلمبیا تدریس می کند. رساله 
دکتری او درباره »فاکتور هزینه ها و 
تطابق اقتصاد آزاد: نظریه و اسناد« 
بود. 19 سال به عنوان استادتمام 
در دانشگاه هاروارد فعالیت کرد. 
او به غیر از تدریس، در بخش های 
دیگری نیز در دنیای اقتصاد فعالیت 

داشته است. 

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها

کتابشناسی

پایان فقر ]
سال: 2005

ساکس یکی از نویســنده های معروف و شناخته شده در حیطه 
اقتصاد اســت که تاکنون چندین بار کتاب هایش در فهرســت 
کتاب های پرفروش نیویورک تایمز قرار گرفته اســت. او در کتاب 
»پایان فقر« درباره آفریقا و پایان بخشیدن به وضعیت فالکت بار 

مردم قاره سیاه نوشته است. در بخشی از کتاب می نویسد: »دولت آفریقا فقیر است چون آفریقا 
فقیر است«. آن طور که او در این کتاب استدالل کرد با تغییر و اصالح سیاست های دولتی 
و همچنین دخالت های بموقع دولت، فقر مطلق )درآمِد روزانه کمتر از 1دالر و 90ســنت( 
در عرض 20ســال در آفریقا ریشه کن خواهد شد. او هند و چین را مثال می زند که 
موفق شده اند 300میلیون نفر از جمعیت خود را با اصالح همین سیاست ها در 
عرض دو دهه از فقر مطلق نجات بدهند. پس آفریقا هم می تواند. او در کتاب 
خود توصیه کرده کمک های مالی بــه آفریقا افزایش پیدا کند )امری که 
برخی اقتصاددان ها مخالف آن هستند(. در نهایت نیز به جغرافیا و وضعیت 
آب وهوایی این منطقه به عنوان امری کلیدی اشاره می کند و تأکید دارد 

که فائق آمدن بر تمامی این مشکالت امری ساده نیست.  
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ایـدههـا

»واقعا جالب است که مردم فکر می کنند 
نمی توانیم هزینه دکتر، بیمارستان و درمان را 
به نوعی بپردازیم اما نمی توانیم هزینه دکتر، 
بیمارستان، درمان و دولتی بوروکراتیک را 
که مدیریت آن را به عهده بگیرد، بپردازیم.« 
این یکــی از چندین کالم قصــار تامس 
سول، اقتصاددان و نظریه پرداز اجتماعی و 
اقتصادِی امریکایی است. تامس سول بیشتر 
به خاطر عقاید سنتی اش در زمینه اقتصاد 
در عصر معاصر شناخته شده است. در اکثر 
موارد نیز به نوعی نقش جوجه اردک زشت 
را بازی می کند یعنی همه را به نقد می کشد. 
برای مثال همیشه رقبای لیبرال خودش را 

نقد می کند اما باز هم روی همین عقاید پافشاری دارد. او در حقیقت 
یک آفریقایی- امریکایی است که موفق شده به خاطر عقاید پیچیده 
اقتصادی اش نامش را به عنوان یکی از برجسته ترین اقتصاددان های 

عصر معاصر بر سر زبان ها بیندازد. 
وضعیت خانوادگی ســول به گونه ای بود کــه از کودکی چاره ای 
نداشــت جز اینکه در مشاغل مختلف کار کند تا زندگی را بچرخاند. 
از تایپیست تا مأمور پست، او در بخش های مختلف کار کرده تا بتواند 
خرج زندگی اش را دربیاورد. اما حاال دیگر آن روزها گذشــته و او به 
اقتصاددانی سرشناس تبدیل شده است. باالخره موفق شد کاری را پیدا 
کند که در کنار آن ادامه تحصیل بدهد و رشته ای که برای تحصیل 
انتخاب کرد، اقتصاد بود، امری که دست کم زندگی خودش را تحت 
تأثیر قرار داده بود. او برای ادامه تحصیل چاره ای نداشــت جز اینکه 
در کالس های شــبانه شرکت کند، روزها کار می کرد و شب ها درس 

می خواند تا باالخره به دانشگاه مورد عالقه اش راه یافت.
عمــده تمرکز این اقتصــاددان بر آموزش بوده اســت. به همین 

خاطر اســت که او را به عنوان نویسنده و 
نظریه پرداز می شناسند. سول در بین عقاید 
مختلف چرخید تــا باالخره ایده اقتصادی 
مورد نظرش را پیدا کــرد. ابتدا در مکتب 
مارکسیســت ها آموزش دید. در آن زمان 
مبتدی بود و هنوز با مبانی بازار آزاد آشــنا 
نشده  بود. کمی بعد تمرکزش را روی مسئله 
حداقل دستمزدها و قوانین مرتبط با آن قرار 
داد. بــه نظر او این قوانین نه تنها کمکی به 
بهبود وضعیت بیکاری نمی کرد بلکه صرفاً 
بوروکرات ها را به مال و منال می رســاند و 
دولت را در وضعیت خودش حفظ می کرد. 
این اقتصاددان مدتی نیز در مورد نژادپرستی 
فعالیت کرد؛ در واقع تالش داشــت تا می تواند مانع نژادپرســتی در 

مقاطع مختلف شغلی بشود. 

J استاد نوشتن
برخی می گویند ســول مانند ژورنالیست ها در هر زمینه ای اظهارنظر 
کرده است. به همین خاطر است که لقب ژورنالیست نیز به او داده اند. در 
واقع او استاِد نوشتن است و می تواند موضوعات و سوژه های مختلف را به 
شیوایی کامل روی کاغذ بیاورد. از سیاست های اجتماعی و سیاست گذاری 
برای این امــور گرفته تا مبارزه های نژادپرســتانه، تئوری های اقتصادِی 
مارکسیســتی و امر آموزش، همه و همه جزو مواردی هستند که سول 
می تواند درباره آن ها هرقدر که بخواهد قلم فرسایی کند. به همین خاطر 
است که کتاب های متعددی را نوشته و روانه بازار کرده است، به این خاطر 
اســت که پیشــه او به جای اقتصاددانی، نویسندگی است. به هر حال او 
خوب یاد گرفته ایده های خام اقتصــادی اش را در قالب متون زیبا روی 

کاغذ بیاورد. 
یکی از فعالیت های مهِم نگارشِی سول، نوشتِن سه گانه است، سه گانه ای 
در باب ایدئولوژی و موقعیت های سیاسی. او در این سه گانه از ریشه های 
علوم سیاســی صحبت می کند، به تفکرات لیبرالی می رسد و در نهایت 
روشنفکراِن امروزی را نقد می کند. او معتقد است دنیای امروز به روشنفکران 
و رهبرانی نیاز دارد که بتوانند دنیای اتوپیایی و آرمان شهِر رویایی را برای 
مردم دنیا بنا کنند. بحث نژادپرستی یکی از مهم ترین مسائلی است که او 
تالش کرده در هیچ یک از مقاطع زندگی خود از آن غافل نشود، شاید به 
این خاطر که خودش نیز آفریقایی بوده و طعم نژادپرســتی را به شکلی 
متفاوت چشیده است. به همین خاطر بوده که تالش کرده این مسئله را در 
کانون کارهای خود قرار بدهد. به هر حال تالش هایی که او در این زمینه 
داشته ظاهراً تا حدود زیادی موفقیت آمیز بوده است. بسیاری از کتاب های 
او در فهرست کتاب های پرفروش جهان در زمینه اقتصاد قرار دارند و همین 
هم می تواند به ســادگی نشان بدهد که او تاکنون نقش خود را به عنوان 

اقتصاددان ایفا کرده و آن قدر که باید اثرگذاری داشته است. 

] 5 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و نظریه پردازی[ 

ژورنالیستی در جلد اقتصاددان
تامس سول از معدود افرادی بود که در همه زمینه های اقتصادی اظهارنظر می کرد 

تامس سول

یک آفریقایی- امریکایی است 
که در 30 ژوئن سال 1930 در 
کارولینای شمالی به دنیا آمده و 
در نیویورک بزرگ شده است. 
جالب است که این اقتصاددان 
از مدرسه در دوره راهنمایی 
اخراج و در همان زمان وارد 

ارتش می شود تا در جنگ کره 
شرکت کند. با این همه باالخره 
مدرک لیسانسش را از دانشگاه 

هاروارد دریافت می کند. 
در سال 1959 نیز مدرک 
فوق لیسانسش را از دانشگاه 

کلمبیا می گیرد و برای دکتری به 
دانشگاه شیکاگو می رود. اکنون 
نیز فعالیت در دانشگاه های 

متعددی از جمله دانشگاه کورنل 
و دانشگاه کالیفرنیا را در کارنامه 
خودش دارد. عالوه بر آن برای 
موسسه های بسیاری نیز فعالیت 
کرده است. شیوه مبتکرانه او در 
امر آموزش برایش مدالی را 
به ارمغان آورده که تا همیشه 
می تواند به آن افتخار کند. 

 

برخی می گویند سول مانند ژورنالیست ها در هر زمینه ای اظهارنظر کرده است. به همین 
خاطر است که لقب ژورنالیست نیز به او داده اند. در واقع او استاِد نوشتن است و می تواند 
موضوعات و سوژه های مختلف را به شیوایی کامل روی کاغذ بیاورد.

اساس علم اقتصاد ]
سال: 2004

عنوان کتاب کمی غلط انداز اســت، یعنی شاید به ظاهر قرار است درباره 
اساس علم اقتصاد باشد، اما این کتاب در حقیقت برای افراد معمولی نوشته 
شده تا بتوانند با دنیای اقتصاد به زبانی ساده آشنا شوند. از میان چندین کتاب 
معروف و پرفروشی که سول نگاشته، این یکی از همه پرطرفدارتر است، چرا که 
سول اساساً نویسنده بوده و توانسته آنچه را در دانشگاه از علم اقتصاد دریافته 
در این کتاب به زبانی ساده برای مخاطبانش بیان کند. در نهایت اینکه هرکسی بخواهد به زبان ساده 
با علم اقتصاد آشنایی پیدا کند، بد نیست نگاهی به این کتاب بیندازد؛ حتماً با چیزهای جالبی آشنا 
خواهد شد. عالوه بر آن سول نگاه انتقادی به همه مسائل دارد و همین امر باعث می شود خواننده نیز 

نگاه انتقادی به مسائل پیدا کند. 

کتابشناسی
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»اقتصاد با اعصاب در ارتباط است«. این شاید اصلی ترین ایده ای 
باشد که ارنست فهر، اقتصاددان اتریشی-سوئیسی مطرح کرده است. 
شاید علم اقتصاد بسیار متفاوت از علم شیمی یا زیست شناسی به نظر 
برسد و به همین خاطر اقتصاددان ها تصور می کنند تجربه زیسته جای 
چندان زیادی در دنیای اقتصاد ندارد. اما ارنست فهر تمام تالشش را 
به کار بسته تا عکِس این مسئله را به اثبات برساند. او نشان می دهد 
که در اقتصاد هم می توان مثل علم شیمی یا زیست، فاکتورهای مهم 
را کنترل کرد و از این طریق، به نتایج مهمی در دنیای اقتصاد دست 
یافت. در واقع آن ها هم باید خوب مشاهده کنند تا بتوانند به نتایج و 
راهکارهایی برای مشکالت و معضالت اقتصادی دست پیدا کنند. این 
اصل کالم فهر اســت که تالش کرده در تمامی مباحث خود مطرح 

کند. 
دانیــل کانمن پیش تر مبحث اقتصاد رفتاری را در دنیای اقتصاد 
مطرح کــرده بود که به تازگی در ایران نیز زیاد مطرح می شــود. او 
بنیان گذار علم اقتصاد رفتاری شناخته می شود. اما ارنست فهر به عنوان 
اقتصاددانی مطرح است که راه او را ادامه داده و به شکلی جدی تر این 
مبحث را دنبال می کند. اقتصاد رفتاری در حقیقت از داده ها، مدل ها 
و روش های مختلف در علوم دیگر که نزدیک به علم اقتصاد هستند 
بهره می گیرد تا از این طریق یافته هایی را درباره شیوه ادراک انسان ها 
به دســت بیاورد و در نهایت از این یافته ها با عنواِن اقتصاد رفتاری 
اســتفاده می کند. یکی از مهم ترین علومی که در این سال ها به علم 
اقتصاد نزدیک شده، علم روان شناســی است. البته جامعه شناسی، 
انسان شناسی، زیست شناسی و دیگر زمینه ها نیز برای اثرگذاری روی 
علم اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته اند. به هر حال علم اقتصاد رفتاری 
ریشه عمیقی در یافته های تجربی دارد و از همین طریق پیش می رود. 

J آزمایش در دنیای اقتصاد
اقتصاد رفتاری در واقع یکی از ابزارهای مورد استفاده 
در علم اقتصاد اســت. این شاخه با سایر علوم در پیوند 
است. تاکنون این سایر شاخه ها نادیده گرفته می شدند 
اما اکنون این شــاخه ها نیز دیده می شوند. فهر معتقد 
است با اســتفاده از روان شناســی و نورولوژی یا همان 

عصب شناسی می توان راهی به دل اقتصاد رفتاری پیدا کرد. 
در این شیوه، آزمایش ها مانند آزمایش در دنیای شیمی 

یا زیست شناسی، می تواند ابزاری مفید برای 
مطالعه وضعیت و ویژگی ها باشد. برای 

مثال می توان شــیوه خرید در بازار را 
در مورد افراد مختلف مورد آزمایش 
قرار دارد و از منظر اقتصاد رفتاری 
به نتایج جالب توجهی دست پیدا 
کرد. این وضعیــت را می توان در 
بازار هم روی فروشنده و هم روی 

فهر در آزمایش های خود به یک نکته مهم اشاره می کند و می گوید: »سال هاست که هر روز صبح خورشید طلوع می کند و همه انتظار دارند 
فردا صبح هم خورشید طلوع کند. با این حال نمی توانید به این راحتی استنتاج کنید که همین فردا صبح حتماً خورشید طلوع خواهد کرد حتی 
اگر چنین باوری داشته باشید. باور داشتن به هیچ امری برای وقوع آن امر الزام آور نیست؛ بلکه آن امر باید به اثبات برسد.«
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دنیای اقتصادی بر مدار عصب شناسی
ارنست فهر اقتصاددانی است که به خاطر شناساندن مفهوم اقتصاِد مبتنی بر عصب شناسی شهرت یافته

خریدار مورد آزمایش و بررسی قرار داد. 
فهر در آزمایش های خود به یک نکته مهم اشاره می کند و می گوید: 
»سال هاســت که هر روز صبح خورشید طلوع می کند و همه انتظار 
دارند فردا صبح هم خورشید طلوع کند. با این حال نمی توانید به این 
راحتی استنتاج کنید که همین فردا صبح حتماً خورشید طلوع خواهد 
کرد حتی اگر چنین باوری داشته باشید. باور داشتن به هیچ امری برای 
وقوع آن امر الزام آور نیست؛ بلکه آن امر باید به اثبات برسد.« این امر در 
زمینه اقتصاد نیز به همین شکل مطرح است. فهر معتقد است نتایج 
آزمایش های اقتصادی باید به وضوح و صریح مسائلی را نشان بدهد 
تا بتوان به آن ها باور داشــت در غیر این  صورت نمی توان گفت یقیناً 
یک مسئله اقتصادی رخ خواهد داد. همه چیز به شرایط خاص و ویژه 

خودش مرتبط است. 
مدل های اقتصادی بسیاری در جهان وجود دارد. ارنست فهر 
نیز به عنوان اقتصاددانی برجسته این مدل ها را مورد بررسی 
قرار داده اســت. اما چه تعداد از این مدل ها واقع گرا هستند؟ 
فهر معتقد اســت این مدل ها تنها زمانی واقع گرا به شــمار 
خواهنــد آمد که حقیقتاً در دنیای واقعیــت رخ بدهند. در 
غیر این صورت باید گفت این مدل ها صرفاً نظرات ســاده ای 
هستند که بر واقعیت مبتنی نشده اند. به هر حال فهر تمام تالش 
خود را به کار بســته تا علم روان شناسی و به ویژه 
عصب شناســی را وارد دنیای اقتصاد 
کنــد تا رنگ وبــوی واقعیت به آن 
ببخشــد. به نظر می رسد تاکنون 
در این زمینه موفق نیز بوده است. 
حال بایــد دید آینده چه طرح 
خواهد  اقتصاد  برای  جدیدی 
داشــت که فهر هنوز به آن 

دست نیافته است. 

ارنست فهر

اتریشی- سوئیسی است و در 
زمینه اقتصاد رفتاری شناخته 
می شود، شاخه ای از اقتصاد 
که به آن اقتصاد عصبی هم 
می گویند. ارنست فهر متولد 
21 ژوئن 1956 است و در 

اتریش زندگی می کند. در زمینه 
اقتصاد کالن و اقتصاد تجربی 

مطالعاتی داشته و در همین رابطه 
نیز تدریس کرده است. در حال 
حاضر نیز از استادهای برجسته 

دانشگاه زوریخ در سوئیس 
است. سهم کالنی که در اقتصاد 
مبتنی بر عصب شناسی دارد 
باعث شده به شهرت کالنی 

دست پیدا کند. او در سال 2010 
به همراه برادرش موسسه 
مشاوره ای را راه اندازی کرد 

که در زمینه اقتصاد رفتاری به 
مراجعان خود مشاوره می دهد. او 
در سال 2016 یکی از بانفوذترین 
اقتصاددان ها در آلمان، اتریش و 
سوئیس شناخته شده است. در 
همین راستا جوایز بسیاری نیز به 

دست آورده است. 

احساسات اخالقی و عالیق مادی ]
سال: 2005

این کتاب 400 صفحه ای نوشته چهار نفر است که مهم تریِن آن ها ارنست 
فهر اســت. همه آن ها استادهای دانشــگاه های بزرگ و مهم جهان از جمله 
دانشــگاه ماساچوست و دانشگاه زوریخ هستند. کتاب »احساسات اخالقی و 
عالیق مادی« به نوعی تالش دارد به کمک شاخه های مختلف و علوم متفاوت، 
گروه هــای اجتماعی را زیر ذره بین بگذارد. بخش مهمی از این کتاب به علم 
اقتصاد می پردازد اما سایر علوم نظیر علم روان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و حتی تا حدودی 
زیست شناسِی تکاملی تا اندازه ای در این کتاب مطرح می شوند. نویسندگان در هر فصل تالش دارند 
از منظر رفتارشناســی به بررسی امور مختلف مورِد نظر خود بپردازند. عمده تمرکز کتاب بر مسائل 

اقتصادی و مالی است و نشان می دهد که انسان ها چطور در این زمینه تصمیم گیری می کنند.

کتابشناسی
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ایـدههـا

»نسبت شــارپ«؛ این تنها یکی از ابداعات ویلیام فورسیت شارپ است، 
اقتصاددانی که در سال 1990 موفق به دریافت جایزه نوبل شد. این نسبت در 
حقیقت وضعیت ریسک سرمایه گذاری را بررسی و تحلیل می کند. سال های 
نخســت زندگی اش در بوستون در ماساچوست سپری شد. در حالی که قرار 
بود در رشــته دیگری درس بخواند ناگهان به ســمت علم اقتصاد حرکت 
کرد، دنیایی که او را با جایزه نوبل به شهرت جهانی رساند. او حتی قرار بود 
حســابدار هم بشود اما گویا جوهره ای در وجود خود داشت که باعث شد به 
نوبل اقتصاد دست پیدا کند و دست کم دنیای اقتصاد را با نظریاتش متحول 
کند. البته او جایزه نوبلش را به صورت اشتراکی به همراه هری مارکوویتز و 
مرتون میلر دریافت کرد. او از مبتکران مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه نیز 
هست اما نسبت شارپ که برای تجزیه و تحلیل عملکرد تعدیل شده با ریسک 

سرمایه گذاری است مهم ترین اقدام او به شمار می آید. 
از دانشگاه واشنگتن گرفته تا دانشگاه کالیفرنیا و استنفورد، شارپ سابقه 
تدریس طوالنی دارد. عالوه بر آن به عنوان اقتصاددان در موسسه های مختلفی 
نیز مشغول به کار شده است. برای مثال مدتی به عنوان مشاور برای مریل لینچ 
و ولز فارگو فعالیت کرده است. او همچنین مطالعاتی به صورت اشتراکی با سایر 
اقتصاددان ها داشته که در شرکت های مختلف به کار رفته است. او به خاطر 
همین فعالیت هایش جوایز دیگری به جز جایزه نوبل نیز دریافت کرده است 
هرچند هیچ کدام در دنیای اقتصاد نمی تواند جای جایزه نوبل را برای او بگیرد. 
مهم ترین سهم او در دنیای اقتصاد نیز به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه 
مربوط می شــود؛ این مدل به مفهومی در علم اقتصاد مالی تبدیل شده و در 
دنیای مدیریت نیز به کار می رود. البته نظریه ای که او صادر کرده ریشــه در 
رساله دکتری اش دارد. او در نهایت این رساله چندصد صفحه ای را در قالب 
مقاله ای کوتاه برای ژورنال امور مالی در ســال 1962 فرستاد که همان زمان 
به چاپ رسید. در آن زمان مقاله اش بازخوردهای منفی بسیاری دریافت کرد. 

اما حاال همان نظریه به نظریه ای کانونی در دنیای اقتصاد تبدیل شده است. 

J اقتصاد به زبان ساده
یکی از مهم ترین ایده های شارپ همان »نسبت شارپ« است؛ اما این 
نسبت چه می گوید؟ به زبان ساده می توان گفت این نسبت ابداع شده تا 

مازاد حاصل از نسبت ریسِک آزاد به ازای هر واحد نوسان را اندازه بگیرد. 
برخی در علوم مالی به آن شــاخص شارپ هم می گویند. این شاخص 
بازده اصالح شده با ریسک را اندازه گیری می کند. برای اندازه گیرِی این 
معیار، نره بهره بدون ریســک در یک سال را از بازده ساالنه یک سهم 
کم می کنند، سپس حاصل را بر انحراف معیار بازدهِی آن سهم، در دوره 
بررسی، تقســیم می کنند. این معیار به زبان ساده بیان می کند که آیا 
بازدهی به دست آمده از سرمایه گذاری در آن سهم با توجه به ریسک باال 
به دست آمده یا خیر. هر اندازه میزان این معیار باالتر باشد، نشان می دهد 
که بازدهی به دست آمده با تقبل ریسک کمتری بوده است. نسبت شارپ 
منفی نیز نشــان می دهد که سرمایه گذاری در اوراق بدون ریسک )نرخ 

بهره بدون ریسک( توجیه ناپذیر است.
شارپ در سایت جایزه نوبل، بیوگرافی کاملی از زندگی خودش و همچنین 
عقاید و ایده های اقتصادی اش نوشته است. در بخش هایی از این بیوگرافی به 
این نکته اشاره کرده که همیشه تشنه ایده های بکر و تازه در دنیای اقتصاد 
بوده است. به همین خاطر افرادی بوده اند که در این زمینه همیشه به او کمک 
کرده اند بهترین ایده ها را به دســت بیاورد. الکس رابیچک و پائول کوتنر دو 
اقتصاددانی هســتند که به او کمک کرده اند و شــارپ بسیاری از ایده های 
جدیدش را مدیون این دو نفر می داند. البته او تأکید دارد که همکاران دیگری 
نیز داشــته که همــواره از آن ها نکات جدیدی را آموخته اســت و در همان 
بیوگرافی نام بسیاری از آن ها را می آورد. این اقتصاددان معاصر حاال دیگر پا به 
سن گذاشته اما آن طور که خودش می گوید هنوز دست از آموختن نکشیده؛ 
هنوز هم در تالش اســت تا چیزهای تازه ای یاد بگیرد. رمز موفقیت او شاید 

همین باشد، همیشه در مسیر یادگیری بوده است. 
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نسبت شارپ
ویلیام فورسیت شارپ، نوبلیستی که مدل قیمت گذارِی دارایی سرمایه را طراحی کرد

ویلیام فورسیت شارپ

متولد 16 ژوئن 1934 در 
ماساچوست است. ویلیام 

فورسیت شارپ از خانواده ای 
تحصیل کرده می آید، پدرش 
معلم ادبیات و مادرش معلم 
علوم بود. کمی بعد پدرش به 

استخدام دانشگاه هاروارد درآمد 
البته در بخش امور اداری. 

شش ساله بود که تصمیم گرفتند 
به تگزاس نقل مکان کنند. در 
آن زمان مسئله جنگ جهانی 
دوم مطرح بود. در نهایت به 

کالیفرنیای جنوبی رسیدند. سال 
1951 بود که شارپ به دانشگاه 
کالیفرنیا در برکلی راه پیدا کرد. 
برنامه اش این بود که در علوم 

پزشکی درس بخواند اما دانشگاه 
را بعد از یک سال عوض کرد 
تا در نهایت به دنیای جدیدی 

راه یافت. حاال او یک اقتصاددان 
معروف امریکایی است. در 

سال 1990 نیز جازه نوبل را در 
علوم اقتصادی به دست آورد و 
به این ترتیب به شهرت جهانی 

دست یافت. 

شارپ مطالعاتی به صورت اشتراکی با سایر اقتصاددان ها داشته که در شرکت های مختلف به کار رفته است. او 
به خاطر همین فعالیت هایش جوایز دیگری به جز جایزه نوبل نیز دریافت کرده است هرچند هیچ کدام در دنیای 
اقتصاد نمی تواند جای جایزه نوبل را برای او بگیرد. 

کتابشناسی

 نظریه اوراق و بازار سرمایه ]
سال: 1999

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مهم ترین 
مسئله ای است که ویلیام فورسیت شارپ 
تــالش کرده در کتاب »نظریه اوراق و بازار 
سرمایه« مطرح کند. این اقتصاددان در این 
کتاب که جــزو قدیمی ترین کتاب هایش 
است تالش کرده سه دهه پیش )پیش از سال 1999( را مورد بررسی 
قرار بدهد و بر اساس آن نتیجه گیری هایی کند که در نهایت به یک 
نظریه برسد. بسیاری از افراد با همین کتاب به شارپ لقب نابغه دادند. 
در بســیاری از مرورهایی که از این کتاب صورت گرفت، گفته شــد 
شارپ به خاطر همین کتاب، یکی از بانفوذترین اقتصاددان های جهان 
به شمار می آید. او در این کتاب به تفصیل درباره بازارهای مالی صحبت 
کرده و نشــان داده که این بازارها باید چه وضعیتی داشته باشند تا به 

تعادل برسند. 
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مالکیت مهم ترین مسئله ای است که پوالر دست روی آن می گذارد و در هر موردی آن را مطرح می کند. او معتقد است جهان توسعه یافته راهی برای 
مالکیت رسمی پیدا کرده و نظامی هم برای ثبت آن دارد. کسانی که در غرب زندگی می کنند این نظام را نادیده می گیرند چرا که این نظام تقریبًا 
نامرئی است؛ کسانی که در شرق هستند هم اصاًل به فکر چنین نظامی برای خود نیستند. 

»سرمایه ُمرده« یکی از اصطالحاتی 
اســت که هرنانــدو دی ســوتو پوالر، 
اقتصاددان اهل پرو به آن اشاره می کند. 
این سرمایه در حقیقت نوعی از دارایی 
است که نمی توان آن را به راحتی خرید 
یا فروخت، حتی نمی توان به راحتی آن 
را ارزش گذاری کرد و برای سرمایه گذاری 
در مــورد آن تصمیم گرفــت. او اثبات 
می کند که حتی افراد زاغه نشین هم برای 
خود اندک سرمایه و دارایی هایی دارند اما 
کسی به راحتی متوجه آن ها نمی شود. 
در واقع این دارایی ها به گونه ای نیستند 
که هرکســی بتواند آن ها را به راحتی 
دریابد یا آن ها را بشناسد. به همین خاطر 
است که ســرمایه مرده نمی تواند برای 

افراد فقیر، ارزش افزوده ای داشته باشد و در قالب همان سرمایه مرده باقی 
خواهد ماند. این تنها یکی از چندین ایده ای است که پوالر 77ساله مطرح 

کرده است. اما او دیگر چه حرف هایی برای گفتن دارد؟
مســئله مالکیت مهم ترین مسئله ای اســت که پوالر دست روی آن 
می گــذارد و در هر موردی آن را مطرح می کند. او معتقد اســت جهان 
توسعه یافته راهی برای مالکیت رسمی پیدا کرده و نظامی هم برای ثبت 
آن دارد. کسانی که در غرب زندگی می کنند این نظام را نادیده می گیرند 
چرا که این نظام تقریباً نامرئی است؛ کسانی که در شرق هستند هم اصاًل 
به فکر چنین نظامی برای خود نیســتد. وقتی نظامی در زمینه مالکیت 
وجود داشته باشــد که افراد از آن تابعیت کنند، می توان گفت که افراد 
قدمی فرای دارایی های خود برمی دارند. همه این ها نکات تازه ای هستند 
که در تاریخ بشــر مطرح می شوند و تاکنون به درستی به آن ها پرداخته 
نشده اســت. پوالر یکی از معدود کسانی است که موفق شده به درستی 
دســت روی این نقطه قوت برای غربی ها و ضعف برای توسعه نیافته ها، 

بگذارد. 

J انقالب نامرئی
وقتی خانه ای خرید و فروش می شــود، تنها یک خانه خرید و فروش 
نشده بلکه ارزش امالک آن ناحیه نیز تا حدودی معین شده است؛ این یکی 
از همان نظم هایی اســت که دیده نمی شود؛ چرا؟ چون نامرئی است. در 
واقع قیمت گذاری به صورت رقابتی و مقایسه ای انجام می شود. اگر خریدار 
و فروشنده در این زمینه دیدگاه روشنی نداشته باشند، در حقیقت باید 
گفت خرید و فروشی هم صورت نخواهد گرفت. این نظام تا جایی پیش 
می رود که روی بانک ها هم تأثیر می گذارد. در واقع آن ها هم نظام رهن 
خود را از روی همین سیستم مشخص می کنند. به این ترتیب می توان 
گفت انقالبی نامرئی به پا می شود؛ قیمت ها تعیین می شود بدون اینکه 
چیزی در عمل دیده شود؛ این امر به ظاهر ترسناک است اما اگر به خوبی 

شناخته شود، می توان گفت که بسیار 
اثربخش و مفید خواهد بود. 

پوالر معتقد اســت چه در جوامع 
توســعه یافته و چه در کشــورهای در 
حال توسعه، مســکن جزو اصلی ترین 
دارایی هــای مــردم اســت. به همین 
خاطر است که در جوامع توسعه یافته 
حتی وام های نقدینه برای مسکن داده 
می شــود. البته نبایــد چندین و چند 
فاکتور یا عامل تأثیرگــذار دیگر را در 
این زمینه نادیده گرفــت. برای مثال 
در امریــکا، کســب وکارهای کوچکی 
وجود دارند کــه دادِن وام های خرد را 
به نوعی توجیه می کنند. این مسئله در 
مورد اقتصادهای در حال توسعه صدق 
نمی کند. وام مســکن در این کشورها خیلی به ندرت دیده می شود. در 
واقع می توان گفت بسیاری از ساختمان هایی که روی زمین بنا می شوند 
هیــچ گاه موفق به دریافت وام برای کمک نخواهند شــد. اما به هر حال 
این خانه ها، اصلی ترین دارایِی مالکان خود هستند. اما این دارایی ها برای 
فرد اغلب کار نمی کنند. از آن جا که فرد از این دارایی اســتفاده می کند 
خیلی دشوار اســت که این دارایی برایش کاری انجام بدهد. آن ها خانه 
دارنــد؛ زمین دارند؛ اما نمی توانند با هیچ یک از این ها کاری کنند و این 
همان سرمایه ُمرده است که باید به تحرک دربیاید. اینجاست که مشخص 
می شود افراد فقیر آن قدر هم که تصور می کنند فقیر نیستند، آن ها هم 
می توانند سرمایه های مرده داشته باشند اما فقط باید یاد بگیرند چطور این 

سرمایه مرده را به گردش دربیاورند تا به کار بیاید. 

 ] ] 5 ایده بزرگ 5. اقتصاد و ســرمایه 

راهی به سوی سرمایه ُمرده
هرناندو دی سوتو پوالر سعی دارد نشان بدهد چرا سرمایه داری در غرب موفق و در سایر نقاط جهان ناموفق است

هرناندو دی سوتو پوالر

نامش نیز تا حدودی نشان 
می دهد که اهل امریکا نیست، 
این اقتصاددان متولد دوم ژوئن 
1941 در شهر لیما در پرو است. 
هرناندو دی سوتو پوالر به خاطر 
آنچه درباره اقتصاد رسمی نوشته 
به شهرت رسیده است. به عالوه 
او چیزهایی نیز درباره حقوق 

مالکیت نوشته که همین نوشته ها 
منتهی به اثرگذاری اش در دنیای 

اقتصاد و در نهایت شهرتش 
شده است. او کتابی نوشته که 
تام سول، اقتصاددانی دیگر به 
نقد آن پرداخته است. پوالر بر 
این باور است که اقتصادهای 
سرمایه دارانه ای نظیر امریکا 
به این خاطر در دنیای اقتصاد 

توسعه یافته اند که نظام مشخص 
و موجهی در زمینه مالکیت 
دارند. به این ترتیب او عمده 
تمرکزش را روی وضعیت 
مالکیت قرار داده است و در 
نهایت نیز به همین خاطر به 

شهرت رسیده است. 

کتابشناسی

راز سرمایه داری ]
سال: 2003

»چرا سرمایه گذاری در غرب پیروز می شود و در هرجای دیگری شکست 
می خورد؟«؛ این پرسشــی است که هرناندو دی ســوتو پوالر در کتاب »راز 
سرمایه داری« تالش کرده به آن پاسخ بدهد. این مهم ترین اثر این اقتصاددان 
معاصر است. پوالر می گوید: »آن زمان که سرمایه داری برای عده ای پیروزی 
محسوب می شود برای عده ای دیگر که تعداد قابل توجهی نیز هستند، یک 
بحران بزرگ تلقی می شود.« او سعی دارد به پرسشی پاسخ بدهد که این روزها خیلی از اقتصاددان ها 
مطرح می کنند: چرا سرمایه داری در برخی از کشورها با موفقیت همراه می شود در حالی که در برخی 
از دیگر کشورها با شکست قطعی مواجه می شود؟ یکی از نکات مهمی که پوالر در کتاب خود به آن 
اشاره می کند تفاوت فرهنگ های مختلف در تعریف واژه »موفقیت« است. در واقع ما انسان ها این حق 

را نداریم که هر اتفاقی را شکست یا پیروزی و یا موفقیت و عدم موفقیت تلقی کنیم. 
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ایـدههـا

 زندگی نامه

آمارتیا ســن در سال 1933 در هند به دنیا آمد. او پس از اخذ کارشناسی اقتصاد در 
هندوستان مدارک ارشد و دکتری خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. تمرکز آمارتیا 

سن بر فقر، بیکاری، نابرابری، قحطی و حمایت از مردم در روند توسعه بود.

 موفقیت ها

آمارتیا با مشارکت در نظریه های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه کوشش هایی در تبیین 
هرچه روشــن تر مباحث فقر، نابرابری و قحطی انجام داد و به همین ترتیب جایزه 
نوبل اقتصادی ســال 1998 را از آن خود کرد. آمارتیا سن از جمله طرفداران دولت 
رفاه است و این در حالی است که سال 1998 نظریه نئولیبرالیسم به گفتمان غالب 
تبدیل شده بود. او همچنین بر نئولیبرالیسم، دولت حداقلی و کاهش مسئولیت های 

دولت تأکید می کرد.

رفتارهای واقعی بسیاری از انسان ها تحت تاثیر مالحظات اخالقی 
است؛ بنابراین، اقتصاد و مدل سازی های اقتصادی می تواند از پیوند با 
اخالق سود ببرد. یکی از موانع بر سر راه پیوند اقتصاد و اخالق، قبول 

پیش فرض عقالنیت ابزاری است که براساس آن، رفتار انسان ها صرفا 
ناشی از جست وجوی نفع شخصی است. به طوری که خأل مبانی اخالقی در 

آموزه های علم اقتصاد، به شدت خودنمایی می کند.

آمارتیا سن
اخالق اقتصادی

 زندگی نامه

وبلن در 30 ژانویه 185۷ در یک مزرعه ســرحدی ویسکانسین متولد شد. او ششمین 
فرزند از دوازده فرزند یک خانواده مهاجر نروژی بود. تا زمانی که وارد مدرســه شــد 
انگلیســی بلد نبود. او دکترای خود را از دانشگاه ییل در رشته فلسفه در سال 1884 

دریافت کرد.

 موفقیت ها

او پس از 1۷سال گذراندن عمر در دو دانشگاه شیکاگو و استنفورد، برای مدت هفت سال 
در دانشگاه میسوری کار پیدا کرد. وبلن پس از مدتی کوتاه در دانشکده نوین تحقیقات 
اجتماعی نیویورک مشــغول تدریس و در ســال 1926 بازنشسته شد. معروف ترین و 
مهم ترین اثر وبلن در خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع، کتاب »نظریه طبقه 

مرفه« است. 

درک هر دانشمندی از واقعیت دنیای پیرامون خود به جهت گیری و زمینه 
فلسفی و ذهنی او بستگی دارد که خود این امر ناشی از واقعیت های 

تجارب زندگی اوست. میان نیاز به تولید کاال که هدف اولیه یک بنگاه 
تولیدی است و کسب سود، تضادی وجود دارد و در دوره سرمایه داری، 

بنگاه ها به سمت دومی می روند. بنابراین میان نیاز به تولید کاال و 
انگیزه سود آوری، میان خواسته های جامعه و نیاز های طبقه مرفه، میان 

تولید مولد و مصرف کاالهای نمایشی، تضاد وجود دارد.

تورستن وبلن
تضاد اقتصادی

 زندگی نامه

در 26 سپتامبر 1932 در غرب پنجاب به دنیا آمد. منموهن لیسانس خود را از دانشگاه 
پنجاب، کارشناسی ارشــد را از کمبریج و دکترایش را از آکسفورد دریافت کرد. او بین 
ســال های  195۷ تا 19۷6 استاد دانشگاه های پنجاب، دهلی نو و جواهر لعل نهرو بود. او 

مدتی در وزارت اقتصاد هند فعالیت    کرد و در سال 19۷6 وزیر اقتصاد این کشور شد. 

 موفقیت ها

منموهن تقریبا 10 سال، از 2004 تا 2014 به عنوان نخست وزیر هند خدمت کرد. در این 
مدت اغلب از منموهن سینگ به دلیل نداشتن تحکم الزم در سخنانش انتقاد شده است. 
ایندیپندنت سینگ را به عنوان محترم ترین رهبر جهان انتخاب کرد. خودرو سواری او 
یکی از ســاده ترین خودروهایی است که رهبران جهان تا به امروز داشته اند و به همین 

دلیل شهرت زیادی دارد.

منموهن سینگ و تیمش در تالش برای مغلوب کردن نظام کنترلی و 
سرکوبگر که رشد اقتصادی هند را خفه کرده بود، با تکیه بر آزادی 

بیان، نیروهای متفکر داخلی را تجهیز و از نهادهای بین المللی مانند بانک 
جهانی درخواست حمایت مالی و فکری کردند. او معتقد است نظام بازار 
باید بتواند با دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر نابرابری های اقتصادی 
و نابرابری فرصت ها را کاهش دهد. نابرابری فرصت ها در دستیابی به 

امکانات یک جامعه، مانند درآمد، کار، مسکن و تشکیل خانواده، دیر یا 
 زود جامعه را در خطر عوام گرایی اقتدارگرا قرار می دهد. 

منموهن سینگ
نابرابری فرصت ها

 زندگی نامه

راجان در سال 1963 در هند به دنیا آمد. برای تحصیل همراه با خانواده به اندونزی و بعد از 
آن به سریالنکا رفت. سال 19۷0 در بلژیک به یک مدرسه فرانسوی زبان رفت و 4 سال بعد 
به هند بازگشت. پس از آن تحصیالت خود را در هند گذراند و دکترای خود را در رشته 

بانک داری دریافت کرد.

 موفقیت ها

پس از بحران مالی 199۷ در آسیا، راگورام به عنوان مدیر صندوق بین المللی پول آغاز به 
فعالیت کرد. راجان که برای پیش بینی بحران مالی جهانی سال 2008 شهرت یافت در سال 
2013 ریاست بانک مرکزی هند را به دست گرفت. او در سال های گذشته به عنوان مشاور 
بلندپایه در وزارت دارایی هند فعالیت می کرد. همچنین کتاب او درباره بحران مالی در 

سال 1389 جایزه کتاب اقتصادی سال را دریافت کرد. 

او درباره کاهش ناگهانی نرخ بهره در هند گفت: سرمایه گذاری باید به 
شکل قوی تری صورت بپذیرد تا پاسخ گوی شرایط باشد. ما برای اینکه 

بتوانیم ضعف رشد اقتصاد جهانی را جبران کنیم به تقاضای داخلی 
قوی تری نیاز داریم. سیاست های پولی باید مطابق با این وضعیت باشد. 

مطالعات ما نشان می دهد این ضعف جهانی همچنان تداوم خواهد 
داشت. باید توجه داشت که هندوستان برای تضمین رشد و ثبات مالی 

نیازی به تعیین هدف تورمی ندارد.

راگورام راجان
هدف اصلی هندوستان

روایت اقتصاددانان
جمالتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ ساالنه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

 زندگی نامه

جمیز توبین در ســال 1918 در شمپین امریکا متولد شد. پدر او در دانشگاه ایلینوی در 
اربانا- شمپین به عنوان خبرنگار کار می   کرد و پس از آن در جنگ جهانی اول شرکت کرد. 

جیمز در سال 1935 به پیشنهاد پدرش به هاروارد رفت و فوق لیسانس گرفت. 

 موفقیت ها

 با وقوع جنگ جهانی تحصیالت او به وقفه افتاد، اما در سال 194۷ پایان نامه دکترای خود 
را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد. توبین پس از فارغ التحصیلی به تدریس 
و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاه های ایاالت متحده پرداخت. او نظریه ای درباره 
بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایه گذاری، مصرف، تولید، اشتغال و قیمت ها 

ارائه داد و در این زمینه جایزه نوبل را از آن خود کرد.

کشورهای آزاد اروپای غربی، امریکای شمالی و ژاپن نیروی محرکه 
اقتصاد دنیای غیرکمونیستی را تشکیل می   دهند. مسائلی از قبیل 

بازارهای جهانی کاال، ابزارهای مالی و پول های رایج باعث می   شود که این 
کشورها هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند. آنها به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم بازارهای اصلی صادرات کشورهای جهان سوم را تشکیل 
داده اند و عالوه بر این در شمار منابع اصلی اعطای اعتبار و سرمایه به 

ملل در حال توسعه، محسوب می   شوند. 

جیمز توبین
قطب اصلی اقتصاد دنیا

 زندگی نامه 

ژان باتیست ســه در سال 1۷6۷ در شهر لیون فرانســه به دنیا آمد. در 19سالگی، در 
جنگ های داوطلبانه انگلســتان شرکت کرد. او در یکی از بانک های پاریس و سپس در 
موسسه بیمه کار کرد.  در این مدت به عنوان روزنامه نگار نیز فعالیت داشت. او پس مدتی 
در مجلس مقننه فرانســه حضور یافت و بعد از کناره گیری از این سمت، یک کارخانه 

نخ ریسی در این کشور تاسیس کرد. 

 موفقیت ها

او در سال 1831 به عنوان استاد اقتصاد سیاسی در کالج دو فرانس آغاز به کار کرد. اولین 
اثر مهم ژان باتیست  سه، »کتاب اقتصاد یا توضیحی ساده پیرامون چگونگی تشکیل، 
توزیع و مصرف ثروت« اســت. به افکار و نظریات آدام اســمیت عالقه زیادی داشت و 
بسیاری از کتاب ها و نوشته های اسمیت را تفسیر  کرده است. او همچنین  تقسیم علم 

اقتصاد به مباحث تولید، توزیع و مصرف را مطرح کرد.

کتاب آدام اسمیت مجموعه ناهماهنگی از افکار صحیح و مشاهدات 
شخصی او است. مطالعه این کتاب روش بررسی های علمی اقتصادی را 

به من آموخت و من توانستم به کمک آن، خود به سلیقه خویش به 
تفحص و کنجکاوی بپردازم. اکنون دیگر نمی توان مرا پیرو هیچ یک از 

مکتب های اقتصادی موجود دانست.

ژان باتیست سه
پیرو هیچ کس نیستم

 زندگی نامه

میردال در 6 دسامبر سال 1898 در سوئد به دنیا آمد. او سال 1923 در رشته حقوق 
از دانشگاه استکهلم فارغ التحصیل شد و دکترای اقتصاد خود را از این دانشگاه در 
سال 192۷ دریافت کرد. میردال دوبار به عنوان سناتور در مجلس سنای سوئد حضور 

یافت.

 موفقیت ها

کتاب »عنصر سیاسی در توســعه نظریه اقتصادی« او ابتدا در سال 1930 به زبان 
سوئدی منتشر شــد و »تعادل پولی« نیز در 1931 به زبان آلمانی انتشار یافت که 
برای دومین کتابش در سال 19۷4 نوبل دریافت کرد. میردال 30 دکترای افتخاری 
از دانشگاه های مختلف دریافت کرد. او مدتی دبیر اجرایی کمیسیون اروپای سازمان 

ملل متحد بود. 

دیده های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه دارای رابطه 
علت و معلولی هستند. مثال بیکاری، باعث فقر و آن هم باعث سوءتغذیه 

و نهایتا کاهش کارآیی می شود و کاهش کارآیی به فقر می انجامد. باید 
توجه داشت که در همه زمینه ها و ساختارها این رابطه برقرار است. 

درواقع یک کشور، فقیر است برای اینکه فقیر است.

میردال
فقر، فقر می آورد

 زندگی نامه

آکرلوف در سال 1940 در نیوهیون کانتیکات به دنیا آمد. مادر او یهودی و پدرش سوئدی 
بود. اجــدادش از یهودیان آلمانی بودند که به امریکا مهاجــرت کرده بودند. او مدرک 
کارشناسی خود را از دانشگاه ییل در سال 1962 دریافت کرد و دکترای خود را در سال 

1966 از ام آی تی.

 موفقیت ها

جورج آکرلوف، همراه با مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز، جایزه نوبل سال 2001 را برای 
»تحلیل بازارها با اطالعات نامتقارن« از آن خود کردند. همسر او جنت یلن، رئیس فدرال 
رزرو است. آکرلوف، در مقاله سال 19۷0 خود، »بازار اتومبیل های بنجل«، توضیح جدیدی 
برای یک پدیده شناخته شده ارائه کرد. او از سال 19۷8 تا 1980 به عنوان استاد اقتصاد در 

مدرسه اقتصادی لندن مشغول به کار بود.

مشکالت اطالعاتی که در بازار ماشین های دست دوم وجود دارند، تا 
حدی در همه بازارها هستند. در بعضی بازارها اطالعات نامتقارن با 
فروش مجدد و وجهه و اعتبار به راحتی حل شدنی هستند. در سایر 

بازارها مثل بازارهای بیمه، بازارهای اعتبار و بازار نیروی کار، اطالعات 
نامتقارن بین فروشندگان و خریداران را به راحتی نمی توان حل کرد و 

منجر به شکست جدی بازار خواهد شد.

جورج آکرلوف
رونق بازار دست دوم
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جمالتی که شما را کارآفرین می کند

زندگی نامه

سارا بریدالو که به »مادام واکر« معروف است متولد 23 دسامبر 186۷ است. مادام در یک خانواده 
افریقایی - امریکایی به دنیا آمد. او 5 خواهر و برادر داشت، مادر خود را در 5 سالگی و پدرش را پس 
از مدت کوتاهی از دست داد. او که در نوجوانی ازدواج کرد، همسرش را نیز در 20 سالگی از دست 

داد. مادام به سنت لوئیس نقل مکان و کارش را با رخت شویی آغاز کرد. 

موفقیت ها

زمانی که او در جست وجوی درمانی برای ریزش موهای خود بود، موفق شد مجموعه ای از محصوالت 
مراقبت از مو را برای زنان سیاه پوست تولید کند. این محصوالت سیستم »واکر« نامیده شدند. واکر 
در سال 1908، یک کارخانه و انستیتو زیبایی در پیتسبورگ افتتاح کرد و تا سال 1910 شرکتش به 
سودی سرشار دست یافته بود. به طوری که نخستین زن میلیونر خودساخته شناخته شد. ثروت 
شــخصی او بین 600 تا ۷00 هزار دالر تخمین زده شده است و ارزش دارایی هایش او بیش از یک 

میلیون دالر است.

من از گذشته ام خجالت نمی کشم. از شروع سخت در زندگی ام خجالت نمی کشم.
من مجبور بودم که فرصت هایم را خودم بسازم. توانستم زندگی ام را این گونه 

بسازم و خودم برای خودم موفقیت ایجاد کنم.
منتظر آمدن فرصت برایتان نباشید، خودتان باید فرصت هایتان را بسازید.

من با دادن شانسی دوباره به خودم، زندگی ام را پایه گذاری کردم.
اگر من نبودم امروزه صنعت داروی رشد مو وجود نداشت و من به این کارم 

افتخار می کنم.

مادام سی جی واکر 
از گذشته ام خجالت نمی کشم

زندگی نامه

ترنر در 19 نوامبر سال 1938 در اوهایو به دنیا آمد. پدر او زمان جنگ جهانی دوم در ارتش 
نام نویسی کرد و تد مجبور شد محل تحصیل خود را انتقال دهد. تد ترنر پس از طی دوران 
نوجوانی و چند مورد ناکامی در ادامه تحصیالت آکادمیک در دانشگاه های مطرح ایاالت 
متحده، به همکاری با پدرش روی آورد که کارش در زمینه بیلبوردهای تبلیغاتی بود. در 

سال 1963 پدر او به دلیل بیماری روانی ای که از گذشته داشت، خود را کشت.

موفقیت ها

تد ترنر شبکه های ورشکســته ای با امواج UHF را خرید و توانست با اجاره یک کانال 
در ماهواره SATCOM II  و انتقال برنامه های شبکه های یاد شده به کانال ماهواره ای 
معروف شــود.  او در سال 1980 با سرمایه باال شبکه 24 را راه اندازی کرد که در راستای 
آن CNN نیز تاســیس شد. پخش مســتقیم و جنجالي خبر تالش براي ترور ریگان 

رئیس جمهور امریکا در سال 1981 سبب شهرت بیش از پیش این شبکه شد. 

در حال حاضر فرزند ما »کارآفرین« است. این لقب برای بیکارها است.
شما نمی توانید هیچ وقت ناامید شوید یا انصراف دهید. برنده ها 
هیچ وقت ناامید نمی شوند و ناامیدها هیچ وقت برنده نمی شوند.

زندگی یک بازی است که با پول می توانید امتیاز کسب کنید.
باید هدف های دست نیافتنی برای خود ایجاد کنید تا انگیزه برای زندگی 

داشته باشید.
به نظر من ورزش مانند جنگ است اما بدون کشتار.

تد ترنر 
کارآفرینی یعنی بیکاری

زندگی نامه

سارا بلکلی در سال 19۷1 در آتالنتا به دنیا آمد. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ایالت 
فلوریدا در چند شرکت در همان جا کار کرد. او در 2۷ سالگی با پس اندازش به آتالنتا رفت. 
ســارا بلکلی هم زمان مشغول انجام دو شغل بود. اولین شغلش، در طول روز، مربی گری 

فروش بود و دومین شغلش، در طول شب، بازیگری در یک استندآپ کمدی.

موفقیت ها

او کارش را در سال 2000 در آپارتمانش آغاز کرد و همه تماس ها و بازاریابی ها با خودش 
بود. بلکلی حدود 5 هزار دالر از پس اندازش و دو سال وقتش را صرف تحقیق، برنامه ریزی، 
ساخت و آماده سازی محصولش در راستای تحقق ایده اش کرد. او با فروختن محصولش 
روی یک میز تاشــو به نیمن مارکوس محصوالت خود را عرضه کرد. سال 2014 در میان 
زنان قدرتمند جهان از دیدگاه مجله فوربس جا گرفت. در حال حاضر صاحب  کسب وکار و 

بنیان گذار شرکت Spanx، یک تولیدکننده محبوب پوشاک است. 

از آنچه چیزی درباره اش نمی دانید نترسید؛ شاید بزرگ ترین نقطه قوت شما 
همان باشد. اطمینان حاصل کنید کارها را متفاوت از دیگران انجام می دهید.

همه اتفاق ها در اجتماع یک هدفی را دنبال می کند
چیزهایی را که نمی دانید بپذیرید.

من شانس آوردم در امتحان ورودی برای وکیل شدن، افتادم. اگر قبول 
می شدم االن یک وکیل ناموفق بودم.

پول شما را به آن آدمی که باید باشید نزدیک تر می کند.

سارا بلکلی 
بزرگ ترین نقطه قوت، ترس است

 زندگی نامه

ساندرز سال 1890 در ایالت ایندیانای امریکا متولد شد. پدر او قصاب بود. در 5 سالگی 
پدرش را از دســت داد. بعد، از خواهر خود آشپزی یاد گرفت. وقتی ساندرز 12 ساله بود 
با ناپدری خود دچار کشمکش شد و بعد از یک سال به شهرستان کالرک ایندیانا رفت. 

کلنل  15 ساله بود که راننده تراموا شد؛ در 16 سالگی نیز در کوبا سرباز بود.

 موفقیت ها

ساندرز در 40 سالگی برای مشتریان یک پمپ بنزین و فروشگاه میان راهی در کوربین ایالت کنتاکی 
خوراک مرغ درست می کرد. رستوران او از یک میز و شش صندلی و چند ماهی تابه تشکیل شده 
بود. کلنول هارندز ساندرز در سال 1949 توسط معاون فرماندار تشویق شد و به عنوان یک سرآشپز 

حرفه ای کار خود را آغاز کرد. ساندرز در سال 1980 حدود 6000 شعبه در سراسر جهان داشت.

هیچ دلیلی برای ثروتمندترین آدم بودن در قبرستان وجود ندارد. از آنجا 
نمی توانید هیچ تجارتی انجام دهید.

من فقط دو قانون داشته ام: تمام تالشت را بکن و به بهترین شکلی که 
می توانی تالش کن. این تنها راهی است که می توانید احساس دستیابی 

به چیزی را پیدا کنید.
باید همیشه در نظر داشته باشید که شکست می تواند شما را به یک 

موفقیت دائمی برساند.
کار، اساس زندگی کردن است.

به فقرا خدمت کنید و پولدار شوید یا به پولدارها خدمت کنید و فقیرتر 
شوید.

کلنل ساندرز
پول را نمی توان به گور برد
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ ساالنه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

رید هافمن در سال 196۷ در کالیفرنیا به دنیا آمد. او از دبستان تا دبیرستان در مدارس 
دولتی درس خواند. بعد از دبیرستان به زادگاهش کالیفرنیا برگشت و برای ادامه تحصیل 
به دانشگاه بزرگ اســتنفورد رفت. او در ابتدا آرزو داشت نویسنده، استاد یا روشنفکر 
حوزه عمومی شناخته شود اما وارد صنعت تکنولوژی شد و در شرکت اپل آغاز به کار کرد.

موفقیت ها

او در سال 199۷ شبکه اجتماعی خود با نام »سوشــیال نت« را راه انداخت که افراد با 
عالقه مندی های مشترک را به هم می رساند. سال 2002 با استفاده از سهمش از فروش 
پی پل به »ای بی« باالخره به دنبال تحقق رویایش رفت و لینکدین متولد شــد. در حال 
حاضر ثروت او بیش از 3 میلیارد دالر برآورد می شود. در سال 2014 تخمین زده بودند که 

در هر 2 ثانیه یک نفر به لینکدین اضافه می شود.

این روزها هر آدمی، شبیه یک کسب و کار است و همان طور که کسب و 
کارها با هم شبکه دارند، من دوست دارم آدم ها هم شبکه داشته باشند.

کارآفرین کسی است که از باالی صخره به پایین می پرد، و در مسیر 
سقوط، برای ساختن هواپیما تالش می کند.

معنای زندگی را مردم می سازند، پس باید سعی کنید با مردم اطراف 
خود مهربان باشید.

همه چیز در زندگی دارای ریسک است، و تو فقط باید یاد بگیری چطور 
آنها را هدایت کنید.

آینده خیلی سریع تر و عجیب تر از چیزی است که فکر می کنید.

رید هافمن 
معنای زندگی را مردم می سازند

زندگی نامه

او در 5 اکتبر سال 1902 در اوک پارک ایلینوی متولد شد. در زمان جنگ جهانی اول، در 
ســال 191۷ درباره سنش دروغ گفت تا بتواند به عنوان راننده آمبوالنس به موسسه رد 
کراس بپیوندد .او به عنوان نوازنده پیانو و فروشنده فنجان و مخلوط کن چندکاره  مشغول 

به کار شد. در این شغل با برادران مک دونالد آشنا شد.

موفقیت ها

کراک نظر خود را برای گسترش رستوران های مک دونالد در سرتاسر امریکا با دو برادر 
در میان گذاشــت. در 1955 شرکت مک دونالد را تاسیس کرد و 5 سال بعد انحصار نام 
مک دونالد را خرید. 4 هزار و 1۷۷ رســتوران در امریکا و 21 رستوران در خارج از کشور 
داشت. به طوری که مک دونالد در سه ماهه سوم 1996 توانست 126 سه ماهه سودآوری 

متوالی را اعالم کند.

شانس با تالش ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر بیشتر تالش کنید 
خوش شانس تر خواهید بود. همچنین موفقیت بیشتر تشکیالت من، 

حاصل انتخاب مناسب افرادی است که برای کارهای مهم و کلیدی 
برگزیده ام.

کیفیت یک رهبر در استانداردهایی است که برای خود تعیین می کند.
شما به اندازه افرادی که استخدام می کنید خوب هستید.

شانس با تالش ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر بیشتر تالش کنید 
خوش شانس تر خواهید بود.

من نظافت دست شویی، توالت و کف سالن را هرگز عار نمی دانم.

ری کراک 
ارتباط مستقیم شانس با تالش

زندگی نامه

میلتون در 13 سپتامبر سال 185۷ در پنسیلوانیا به دنیا آمد. او در سن 18 سالگی تصمیم 
گرفت یک مغازه آب نبات فروشی برای خودش باز کند، به همین دلیل از سال 18۷6 در 
فیالدلفیا، آب نبات خرید و فروش می کرد. اما بعد از شش سال شکست خورد و به شهر 
دنور رفت. او در این شهر در یک مغازه شکالت فروشی آغاز به کار کرد و طرز تهیه کارامل 

را یاد گرفت.

موفقیت ها

میلتون هرشی در سال 1893 برای نخستین بار به سراغ تولید شکالت رفت و کارامل های 
شکالتی تولید کرد. در سال 1900، او کسب و کار تولید کارامل خود را به ارزش یک میلیون 
دالر به یک شرکت امریکایی تولید کارامل در فیالدلفیا فروخت. او شکالت های شیری نیز 

درست می کرد. شرکت شکالت سازی هرشی توانست در جهان مشهور شود.

بهترین تبلیغ در جهان، کیفیتی است که ارائه می  کنید.
وقتی به گذشته خودم نگاه می کنم به اینکه با اصول اخالقی و کار 

سخت بزرگ شده ام افتخار می کنم.
فرد زمانی می تواند واقعا خوشحال باشد که دیگران را خوشحال کرده 

باشد.
کسب و کار یک امر انسانی است.

اگر می توانستیم به هزاران کودک کمک کنیم، اتفاق بسیار ارزشمندی 
در جهان رخ می داد.

میلتون اس. هرشی
کسب وکار یک امر انسانی است

زندگی نامه

در 2 جوالی سال 1932 در آتالنتیک سیتی به دنیا آمد. دیو هیچ وقت مادرش را ندید و 
فردی در میشیگان او را به فرزندی قبول کرد. اما در 5 سالگی نامادری دیو نیز از دنیا رفت. 
پس از آن دیو پیش مادربزرگش زندگی کرد. او کار خود را در 15 سالگی در یک رستوران 

آغاز کرد. سپس ترک تحصیل کرد و به کار در رستوران ادامه داد. 

موفقیت ها

توماس اولین شعبه وندیز را در سال 1969 افتتاح کرد. رستوران های زنجیره ای او دچار 
فراز و نشــیب های بسیاری شد اما با تبلیغات گسترده عالقه بینندگان تلویزیونی را به 
دست آورد و در دهه 1990 شهرت زیادی پیدا کرد. در این دهه وندیز هزار شعبه داشت. 
در سال 2002 درگذشت اما گفته می شــود ارزش خالص دارایی های او 99 میلیون دالر 

بود. دیو در زمینه کارهای خیر و تاسیس خیریه برای کودکان فعالیت گسترده ای داشت.

برای شروع یک کسب وکار به چه چیزی نیاز دارید؟ سه چیز ساده: 
محصولتان را بهتر از هرکسی بشناسید، مشتری تان را بشناسید و 

اشتیاق سیری ناپذیری برای موفقیت داشته باشید.
شما هر روز با کارهایی که می کنید، شهرت خود را به دست می آورید.
فکر می کنم هرچه سخت تر کار کنید، شانس بیشتری خواهید داشت.

اگر چیزهایی که دوست دارید در دنیایی که در آن بزرگ شده اید 
نیست، زندگی خود را متفاوت با آن سازید.

از کسب و کارتان حمایت کنید تا کسب و کارتان هم از شما حمایت کند. 

دیو توماس 
شرایط آغاز یک کسب و کار
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی نامه

نام بیک برای بسیاری در ایران با خودکارهای شیشه ای چندضلعی و درپوش های نوک تیزش 
گره خورده است، خودکارهایی که بسیاری با آنها باسواد شدند. کسی که آن را به ایرانیان هدیه 
داد و حتی کارخانه تولیدش را در ایران راه اندازی کرد، علی اکبر رفوگران بود. او در سال 1309 به 
دنیا آمد و از نوجوانی در بازار کار کرد. استعداد زیادی در کسب و کار و صنعت داشت و همیشه 

به دنبال ایده های نو و اجرای آنها بود. 

موفقیت

علی اکبر رفوگران در خانواده ای بزرگ شــد که همه اهل کسب و کار بودند و پدرش از کسبه 
قدیمی بازار لوازم التحریر بود. او سال ها در کنار پدر کار کرد و تجربه هایی که به دست آورد باعث 
شد خودش به فکر تولید لوازم التحریر در ایران بیفتد. تولید خودکار بیک و مداد سوسمارنشان 
از جمله این موفقیت ها اســت. او همچنین کارخانه عطر بیک را ســال 13۷6 و با همراهی 
خواهرزاده اش راه اندازی کرد و حاال با گذشت دو دهه از شروع کار، آنها ساالنه 6 میلیون عدد 
عطر بیک تولید می کنند و 30 درصد سهم بازار تولید عطرهای همراه )جیبی( را در اختیار دارند. 

»برای من با 87 سال سن هیچ لذتی بزرگ تر از این نیست که در کارخانه قدم بزنم 
و کار کردن 200 تا 300 نفر کارگر زن و مرد را ببینم. این کار همیشه لبخند روی 
لب هایم می آورد و انعکاس شادی آن را در قلبم احساس می کنم. من با کارخانه 

زنده هستم. در این سن نه به دنبال کسب درآمد بیشترم و نه پول می خواهم. 
هرکاری در زندگی دوست داشته ام انجام داده ام؛ االن چرخیدن چرخ کارخانه و چهره 

خوشحال کارگرها من را شاد می کند. کار کردن بزرگ ترین عشق زندگی ام است.«

زندگی نامه

متولد ۷ خرداد ســال 1348 در تهران است و زندگی اش در کودکی فراز و فرودهای بسیاری 
داشت. حدودا 9 ساله بود که  هم زمان با پیروزی انقالب خانواده اش از ایران به کانادا مهاجرت 
کردند.  او در یک خانواده کارآفرین بزرگ شده است و خانواده اش قبل از اینکه اموالشان مصادره 
شود بیش از 10 کارخانه در ایران راه اندازی کرده بودند که در بین آنها نام هایی مانند مینو، تولی 
پرس، تولید دارو و... دیده می شود. دارا خسروشاهی در ابتدا پزشکی خواند تا جراح شود ولی 

بعد به دلیل عالقه اش تغییر رشته داد و فارغ التحصیل مهندسی بیوالکتریک شد.

موفقیت

مدیر امور مالی در شرکتInter Active Corp  (IAC) که یک هلدینگ بزرگ و بسیار معتبر 
 Home Advisor، Vimeo در آمریکا محسوب می شود و از معتبرترین رسانه های اینرنتی مانند
و Dotdash تشــکیل شده است؛ مدیرعاملی شرکت اکسپدیا  )Expedia( بزرگ ترین شرکت 
مسافرتی آنالین دنیا و در نهایت مدیرعاملی اوبر، بزرگ ترین شرکت تاکسی های اینترنتی جهان، 

مهم ترین موفقیت های دارا خسروشاهی در زندگی کاری اش محسوب می شود.

دارا خسروشاهی پس از اینکه پیشنهاد هیئت مدیره اوبر برای مدیرعاملی این 
شرکت را پذیرفت، یادداشتی برای کارمندان شرکت اکسپدیا نوشت: »من به شما 

می گویم که ترسو هستم؛ من آن قدر در اینجا )شرکت اکسپدیا( ماندم که فراموش 
کردم زندگی در خارج از این مکان چگونه است و چه تفاوت هایی دارد. بزرگ ترین 

چیزها را زمانی یاد گرفتم  که تغییرات بزرگی در زندگی  ام رخ داده یا مسئولیت های 
جدیدی گرفته  ام. شما برای پیشرفت باید از منطقه امن خود خارج شوید.«

زندگی نامه

رامتین منزهیان که 34 سال دارد، در دوسالگی همراه والدین خود به شهر کلن آلمان مهاجرت 
کرد. او دانش آموخته دکترای امور مالی از دانشــگاه کلن آلمان است و در حوزه طراحی بازار 
سرمایه نیز تجربه همکاری با موسسات سرمایه  گذاری و بانک هایی چون رویال بانک اسکاتلند، 

بانک سرمایه گذاری بین المللی الزارد و شرکت KPMG را دارد.

موفقیت

او بنیان گذار و مدیرعامل فروشگاه اینترنتی »بامیلو« است که در سال 1392-1393 در حوزه 
تجارت الکترونیک کار خود را شــروع کرد، حاال با گذشت حدود 4 سال، 20 درصد سهم بازار 

فروش اینترنتی در کشور را در اختیار دارد و جزو 20 سایت پربازدید ایران محسوب می شود.

»هرکسی باید جعبه موفقیتش را پیدا کند و دنبال آن برود و جرئت داشته 
باشد.سال 2014 به ایران آمدم و شروع کردم به اجرای ایده ام برای راه اندازی 

یک شرکت اینترنتی؛ با بیش از 500 نفر مصاحبه کردم و در نهایت 50 نفر را 
استخدام کردم؛ افرادی که خیلی از آنها نه تجربه داشتند و نه حتی مارکتینگ 
را می شناختند ولی امیدوار بودند. من آن زمان و در هنگام مصاحبه ها متوجه 

شدم دو گروه افراد وجود دارند؛ گروهی در زمان مصاحبه دائم می پرسند: 
چقدر پول می دهید؟ جایگاه شغلی من چیست؟ دفتر کارم کجاست؟ و... ولی 
در مقابل گروهی هم بودند که به دنبال تجربه کار متفاوت بودند. به اعتقاد 

من تفاوت این دو گروه در امید است. افرادی که امیدوار هستند، ترس از 
تجربه ناشناخته ندارند و به دنبال آن هستند که تا آخر هرکاری پیش بروند.«

زندگی نامه

نازنین دانشور متولد 1362 در تهران و 35ساله است. او  لیسانس مهندسی نرم افزار و فوق  لیسانس  آی تی  را 
از دانشگاه امیرکبیر گرفت و هم زمان با دوران دانشجویی کار را شروع  کرد. او سال 1386 باتوجه به پیشنهاد 
کاری که در انگلستان به او  شد، به این کشور سفر کرد اما مدت زیادی در پایتخت این کشور یعنی لندن نماند 
و بعد از یکی از سفرهایش به ایران، تصمیم گرفت  همین جا بماند و با چیزهایی که آموخته کسب و کار خود را 
راه اندازی کند. اما بعد از چند شکست در کار وقتی دوباره، با پیشنهاد یک شرکت آلمانی روبه رو شد به برلین 

رفت ولی در این شهر هم دوام چندانی نیاورد و بار دیگر با ایده ای جدید به ایران بازگشت.

موفقیت

دانشــور تصمیم گرفته بود که یک کار نو را در ایران شروع کند؛ او یک سوپرمارکت اینترنتی به 
نام »میدانک« راه اندازی کرد ولی باتوجه به اینکه شرایط پاسخ گویی به سفارش ها را نداشت آن 
را تعطیل کرد اما دست از تالش برنداشت و در نهایت با راه اندازی سایت تخفیفان که ایده اش را از 
شرکت  Groupon  گرفته بود، توانست به موفقیت برسد. تخفیفان سال 1390 در یک دفتر کوچک 

40 متری کلید خورد و حاال بزرگ ترین سایت تخفیف گروهی  فارسی است.

راز موفقیت شرکت های فروش اینترنتی صرفا در داشتن دانش فنی الزم نیست 
بلکه نقطه قوت این کار  آشنایی کامل با نوع و مدل این کسب  و  کار و البته تالش و 

پشتکار است.  »اگر قرار است 1 تا 10 را بشماریم فقط 1 تا 5 را نشماریم و مابقی را به 
روز دیگری موکول  کنیم؛ باید سعی کنیم شمارش 1 تا 10 را تمام کنیم تا بعد عددهای 

دیگری را شروع کنیم. هرچقدر ما مسئولیت  بیشتری داشته باشیم وجود و ذهن 
خودمان ساخته می شود و به این شکل پله های موفقیت را بهتر می توانیم  طی کنیم.« 

علی اکبر رفوگران
بوی خوش زندگی

دارا خسروشاهی
مرد تاکسی های اینترنتی جهان

رامتین منزهیان
امید باید داشت

نازنین دانشور
دختر »تخفیف« فروش



......................... داستان جلد .........................

ان
ری

عط
ا م

ض
: ر

س
عک

با نهایت سرعت...
آیندهنگربررسیمیکند:
10صنعتموثرکشوردرچهوضعیتیقراردارندو
بهکجامیرسند؟

صنایع گردشگری، فوالد، ساختمان، سیمان و صنایع تبدیلی در افت و خیزهای 
اخیــر به چه چالش هایی              برخوردند؟ بانک ها                              و بازارهای مالی به ویژه بورس اوراق 
بهادار تهران چه شرایطی را ســپری می                                                                                              کند؟ »آینده نگر« در »نگاه« این شماره 
به سراغ وضعیت 9 صنعت و بانک ها و بازار مالی رفته است. بررسی وضعیت این 

بخش ها                              در سال 97 نوید چه را می                                                                                              دهد؟

ISSN:2322-3316

شماره

78

 ماهنامه اقتصادی| قیمت: 15000 تومان| 196 صفحه| شماره 78 | آذر 97

آیندهنگربررسیمیکند:

راردارندوبهکجامیرسند؟
10صنعتموثرکشوردرچهوضعیتیق

با نهایت سرعت...



آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوهشت، آذر 281397

نگـاه

دلیل عمده عدم استفاده صنعت گردشگری از افزایش 
نرخ ارز فقدان ثبات منطقه ای                                                                                                                        و حواشی سیاسی مربوط به 
روابط بین المللی ایران، اروپا و امریکاست.

 ] صنعت گردشگری   [

صنعِت همیشه بیمار
مشکالتگذشتهپابرجاست؛فرصتهاکیدیدهمیشود؟

گزارش
تشنه رونق و سیاست های                                 درست

صنعت گردشگری ایران دچار بیماری های                                 مزمنی است. بررسی هرساله صنعت نشان 
از مشــکالت تکراری و همیشگی دارد که گاه تشدید و گاه تضعیف شده است. در این 
بین گاهی فرصتی برای تنفس بهتر صنعت بیمار گردشــگری فراهم شده که البته به 
درســتی هم از آن فرصت استفاده نشده اســت. گرانی دالر در یک سال اخیر یکی از 
همین فرصت هاســت. افزایش نرخ انواع ارزهای خارجی در کشور فرصت سفری ارزان 
و مقرون به صرفه را برای گردشــگران خارجی فراهم می                                                                                                      کرد اما این فرصت به دالیل 
مختلف در یک سال اخیر دیده نشده و از آن استفاده نشده است. تحلیل گران می                                                                                                      گویند 
یکی از مهم ترین دالیل عدم بهره مندی صنعت گردشگری از این فرصت در ابعاد گسترده 
تنش های                                 سیاسی و البته  نوسان نرخ ارز به جای ثبات قیمت است. حواشی سیاسی و 
تنش های                                 منطقه ای                                                                                                                        غیر از عدم آمادگی زیرساختی و فقدان امکانات، مشکالت همیشگی 
این صنعت اســت. غیر از مشکالتی که دیگران برای صنعت گردشگری ایران به دلیل 
حاشیه سازی های                                 سیاسی فراهم کردند باید به تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی در 
ارتباط با بخش های موثر در این صنعت هم توجه کرد. از جمله این تصمیم ها                                            مســئله 
مالیات بر ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه گردشــگری اســت. براساس 
تصمیم دولت مالیات بر ارزش افزوده تورهای ورودی 9 درصد بوده و دولت در تصمیمی 
در سال گذشته اعالم کرد که قصد دارد این میزان را به 12 درصد برساند. این تصمیم 
درحالی مطرح شده که ســود تورهای ورودی از حضور گردشگران خارجی 10 درصد 
است و با اعمال 12 درصد مالیات بر ارزش افزوده در عمل بسیاری از بنگاه های                                 اقتصادی 
فعال در این زمینه در آستانه تعطیلی قرار می                                                                                                      گیرند. بخش خصوصی فعال در این زمینه 
می                                                                                                      گوید آژانس های                                 خارجی همکار برای ورود گردشگران به ایران این میزان مالیات بر 
ارزش افزوده را نمی پذیرند. اســتدالل مخالفان افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورهای 
گردشگری ورودی این است که گردشگران مالیات بر ارزش افزوده را در قالب استفاده 
از خدمات شهری یا خرید کاال پرداخت می                                                                                                      کنند و به تعیین نرخ مجزای دیگری به این 

عنوان برای دریافت پول از آنان نیاز نیست. 

آینده
استقبال از گردشگر کشور همسایه

ظرفیت ها                                            و جذابیت های                                 گردشگری در ایران که نقطه قوت این صنعت در کشورمان 
است، بیش از هرچیز تشنه سیاســت گذاری درست و تبلیغات بیشتر به نظر می                                                                                                      رسد. 
هرچند مشکالت متعدد در سال 96 زنگ هشدار بی رونقی گردشگری در سال 97 را به 
صدا درآورده بود اما به گفته مسئوالن در بهار امسال یک میلیون و 440 هزار نفر به ایران 
سفر کردند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30 درصد رشد نشان می                                                                                                      دهد. آمار 
پلیس مهاجرت ایران نشان می                                                                                                      دهد که سفر اتباع اروپایی به ایران در سال 97، 24 درصد 
کمتر شده است که بیشتر ناشی از مشکل بیمه این مسافران به دلیل تحریم هاست. در 
مقابل عراقی ها                                            75 درصد بیشتر از سال گذشته به ایران سفر کردند و سفر اتباع ترکیه، 
آذربایجان و افغانســتان هم در این مدت افزایش یافته است. باتوجه به این آمار به نظر 
می                                                                                                      رسد هرچند سفر گردشگران از کشورهای اروپایی و امریکایی                                            به ایران به دلیل تحریم ها 
تهدید می                                                                                                      شود اما تالش برای جذب گردشگران کشورهای همسایه و نزدیک نقطه قوتی 

برای آینده گردشگری ایران است. 

اعداد سال

1200 
دالر

ارزآوری هر گردشگر خارجی 
برای ایران

 7.5
 درصد 

سهم گردشگری از اقتصاد 
ایران

 7000
 میلیارد دالر

درآمدزایی صنعت گردشگری در 
تولید ناخالص جهان

درصد افزایش گردشگران ورودی از کشورهای مختلف نسبت به سال گذشته در بهار 97
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عراق افغانستان آذربایجان ترکیه اتحادیه اروپا 

علیرضا خائف

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران 

انتظار همه این است که صنعت گردشگری با افزایش 
نرخ ارز در کشور به رشد و درآمدزایی بیشتری برسد 
اما در سال 97 نوسان نرخ ارز چنین پیامدی را برای این 
صنعت به همراه نداشته است. دلیل عمده عدم استفاده 
صنعت گردشــگری از افزایش نــرخ ارز فقدان ثبات 
منطقه ای                                                                                                                        و حواشی سیاســی مربوط به روابط بین المللی 
ایران، اروپا و امریکاســت. به دلیل این حواشی می                                                                                                      توان 
گفت که گردشگری ایران تغییر چندانی در ماه های                                 اخیر 
نکرده است و مسائل این صنعت همان است که پیش از 
این بود. به نظر من تحریم از عوامل اثرگذار بر عدم توسعه 
گردشگری است چراکه با تبلیغ منفی علیه کشورها همراه 
است و این درحالی است که از سوی دولت در کشور ما 
حرکتی برای شناساندن موثر جاذبه های                                 گردشگری انجام 
نشده است. در شرایط فعلی به دلیل دسترسی مردم به 
شبکه های                                 اجتماعی حرکت های                                 خودجوشی برای معرفی 
فرهنگ و جذابیت های                                 گردشگری ایران به عالقه مندان 
به سفر آغاز شده است. چنین حرکت هایی                                                                                          به طور حتم 
اثرگذار است چراکه حتی تماشای یک ویدئو یا تصویر 
کوچک از کشور می                                                                                                      تواند به انگیزه سفر اشخاص تبدیل 
شود. در کمیسیون اتاق بازرگانی تهران درباره ساخت 
برنامه های                                 موثر برای تبلیغ در کشــورهای مختلف و 
شبکه های                                 خبری صحبت شده است. باتوجه به کنش های 
                                دولت به نظر می                                                                                                      رسد این خود بخش خصوصی و مردم اند 
که باید برای صنعت گردشگری تبلیغ کنند چراکه دولت 
هیچ کمکی به معرفی جذابیت های                                 گردشگری نمی کند.
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در شهریورماه به دلیل معضالت ناشی از بخشنامه ها                                            و چالش های                                 صادرات، رشد شش ماهه 
صادرات فوالد ایران منفی شد. با وجود این، به دلیل افزایش قیمت در فروش فوالد و عدم 
تنظیم بعضی هزینه ها                                            عملکرد فوالدی ها                                            در بورس هم مثبت بود.

 ] صنعت فوالد   [

ارزآور بزرگ
اوضاعفوالدخوباست

گزارش
رشد قیمت به لطف گرانی دالر

فــوالد و صنایع فوالد در ماه های                                 اخیر از منتفع ترین صنایع از گرانی ارز بود. این 
صنعت که بیش از بازار داخل چشــم به آن سوی مرزها دوخته با افزایش نرخ ارز در 
کشور به درآمدی بیش از آنچه مورد انتظار بود رسید. گرانی نرخ ارز در سال های                                 96 
و 97 باعث شد ارزش صادرات محصوالت فوالدی ایران به 3 تا 4 میلیارد دالر برسد 
و پیش بینی آینده ای                                                                                                                        گرم برای فوالد ســرد به رونق معامالت ســهام این صنعت در 
کنار دیگر صنایع ارزآور مثل پتروشیمی ها                                            منجر شد. فوالد با گرانی دالر در بازارهای 
جهانی و بورس داخلی تازاند هرچند انتقاد نســبت به بازگشت ارزهای این صنعت 
موثر در توسعه صادرات غیرنفتی حواشی ای هم برای آن به همراه داشت. فوالد ایران 
در 11 ماهه گذشــته از ســال 96، بیش از 18 میلیون تن محصول به بازارها عرضه 
کرد و دســت اندراران این صنعت پیش بینی می                                                                                                      کنند که فوالدی ها                                            در سال های                                 نزد
یک از مرز 25 میلیون تن برای تولید محصول عبور کنند. براساس گزارش های                                 جه

انی ایران ســیزدهمین تولیدکننده فوالد جهان در سال 2017 شناخته شده است. 
این رتبه البته در ســال 2018 به جایگاه دهم ارتقا پیدا کرده است. صنایع فوالد در 
ماه های                                 گذشته از تیغ تیز بخشنامه های                                 متعدد و تصمیم های                                 ناگهانی دولت بی نصیب 
نماند. افزایش قیمت فوالد در بازار داخلی دولت را به صرافت دخالت انداخت. افزایش 
قیمت بیش از 75 درصدی فوالد که بعضی آن را ناشی از رونق داللی به دلیل شرایط 
ارزی جدید می                                                                                                      دانســتند، وزارت صمت را واداشت تا از ظرفیت های                                 بورس کاال برای 
بهبود وضعیت بازار داخل استفاده کند. به همین دلیل  سقف فروش فوالد در بورس 
کاال حذف شــد تا تهیه آن برای صنایع پایین دســتی که از نرخ های                                 داللی و گران 
رنج می                                                                                                      بردند آســان تر شود. تالش دولت برای پاسخ به نیاز تولیدکنندگانی که مواد 
اولیه شــان منشاء دالری داشت منجر به ایجاد مشــکالتی برای صادرکنندگان شد. 
مشــکالتی که صادرات در تمام بخش ها                                            از جمله فوالد را هم تا اندازه ای                                                                                                                        درگیر کرد. 
گفتنی است که بیش از 20 میلیون تن فوالد و آهن در کشور تولید می                                                                                                      شود که 12 

میلیون تن آن در بازار داخل به مصرف می                                                                                                      رسد. 

آینده
آینده گرم فوالد سرد 

صنایع فوالد از امیدهای صادرات غیرنفتی اســت بخش عمده ای                                                                                                                        از صنایع فوالد به 
نهادهــای عمومی که خارج از دایــره بخش دولتی و بخش خصوصی فعالیت می                                                                                                      کنند 
واگذار شــده است. هرچند حال صنایع پایین دستی مثل خودرویی ها                                            و قطعه سازها به 
عنوان مشتری اصلی فوالدی ها                                            خوب نیست اما این صنعت استراتژیک چشم به بازارهای 
صادراتی دوخته و تالش می                                                                                                      کند از فرصت افزایش قیمت ارز در داخل به بهترین شکل 
استفاده کند.  البته این مسئله به معنای بی چالشی مسیر پیش روی صنایع فوالد نیست 
چراکه قیمت محصوالتی مثل الکترود گرافیتی یا بعضی آلیاژ ها                                            بیشتر شده است و همین 
مسئله نیاز این واحدها به نقدینگی برای تامین مواد اولیه را تشدید می                                                                                                      کند. میزان بازگشت 
ارز حاصل از صادرات این واحدها نیز به دلیل شــرایط ویژه کشور در آینده محل سوال 
است و باید دید بین دولت و فوالدکاران بزرگ غیردولتی و غیرخصوصی چه توافقی در 

این زمینه شکل می                                                                                                      گیرد. 

اعداد سال

 10
 رتبه

جهانی ایران در تولید فوالد 
در سال 2018

 18
 میلیون تن

تولید فوالد در 11ماهه 
سال 96

 4
 میلیارد

ارزآوری صنایع فوالد در 
ایران 

میزان تولید فوالدسازان بزرگ از فروردین تا تیرماه 97) هزار تن(
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سید بهادر احرامیان

مدیرعامل فوالد یزد

رشد تولید صنایع فوالد در سال جاری ادامه دارد اما تمام 
اتکا و محرک این رشــد صادرات است. در سال جاری 
هرچند افزایش قیمت ارز به نوعی به صادرات محصوالت 
فوالدی کمک کرد اما در ادامه بخشنامه های                                 ضد و نقیض 
و منافی با سیاســت های                                 اعالم شده دولت صادرات را با 
مشکل روبه رو کرد. هرچند در پنج ماه ابتدای سال جاری 
صادرات ایران مثبت بود و رشد تولید فوالد هم به پشتوانه 
این صادرات مثبت ادامه می                                                                                                      یافت اما در شهریورماه به 
دلیل معضالت ناشی از بخشنامه ها                                            و چالش های                                 صادر

ات، رشد شــش ماهه صادرات فوالد ایران منفی شد. با 
وجود این، به دلیل افزایش قیمت در فروش فوالد و عدم 
تنظیم بعضی هزینه ها                                            عملکرد فوالدی ها                                            در بورس هم 
مثبت بود و قیمت سهام شرکت های                                 فوالدی با رشد قابل 
توجهی همراه شد. اکنون تنها یک شرط برای ادامه روند 
مثبت صنایع فوالد در نیمه دوم سال جاری وجود دارد 
و آن هم نگاه به صادرات است. مصرف در بازار داخلی 
کاهش یافته و پیش بینی ها                                            این است که رکود بازار داخلی 
عمیق تر شــود. اگر قرار است صنایع فوالد به سوددهی 
بیشتر برسد، این ســوددهی از ناحیه صادرات متوجه 
اقتصاد کشور خواهد شد. باید دید در آینده دولت تا چه 
اندازه سیاست هایش را در راستای بهبود صادرات تنظیم 
می                                                                                                      کند و قصد دارد چه سیاســت هایی                                                                                          را برای توسعه 
صادرات در پیش بگیــرد؟ آیا در نیمه دوم چالش های 
تازه ای                                                                                                                        از ناحیه سیاســت های                                 دولت متوجه صادرات 
خواهد شد؟ وضعیت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 

فوالد چگونه خواهد بود؟ 
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نگـاه

 تعداد پروانه های                                 ساخت در این مدت 10 تا 
20 درصد افزایش یافت درحالی که رشد قیمت 
شیب تندتری داشت.

 ] صنعت ساختمان   [

در امتداد رکود
سرصنعتساختمانبیکالهمیماند؟

گزارش
صنعت ساختمان با شیب قیمت رشد نکرد

 کسب وکار ساختمان سازها باید سکه به نظر برسد. همیشه همین طور بوده اما در یک 
سال اخیر تحوالت بخش مسکن و فوران قیمت در آن، به همان اندازه برای صنعت ساختمان 
خوب نبوده است. به گفته تحلیل گران هرچند قیمت مسکن تا بیش از 60 درصد در یک 
سال گذشته افزایش یافته اما ساخت و ساز متناسب با این رشد قیمت به آنچه باید نرسیده 
اســت. هجوم مردم برای خرید مسکن به عنوان کاالی سرمایه ای                                                                                                                        در بازه زمانی کوتاهی به 
انتفاع صنعت ساختمان آن هم به طور محدود کمک کرد. مرکز آمار اعالم کرده که در سال 
96 یعنی سال آغاز رونق بخش مسکن صدور پروانه ساختمان در سال 96 نسبت به سال 
95 در تهران 1.4 درصد کاهش یافته اســت و کل شــهرداری های                                 کشور در این سال 2.1 
درصد کمتر پروانه ساخت صادر کرده اند. در سال 1396، 65 هزار و 118 واحد مسکونی در 
پروانه های                                 صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش بینی شده است. 
این میزان نسبت به سال 95 کاهش 1.4 درصدی را نشان می                                                                                                      دهد و متوسط تعداد واحد 
مســکونی برای هریک از این پروانه ها                                            7.0 واحد است. کل پروانه های                                 احداث ساختمان در 
سال گذشته در شهر تهران 9 هزار و 316 مورد بوده است که نسبت به سال گذشته 7.4 
درصد رشــد را نشان می                                                                                                      دهد. آمار ســال 96 در صدور پروانه ساخت نشان می                                                                                                      دهد که در 
این ســال برای 11 هزار و 823 هزار متر مربع مساحت پروانه ساخت صادر شده که 11.5 
درصد نســبت به سال 95 کمتر است. براساس این گزارش متوسط مساحت زیربنای این 
دسته از پروانه ها                                            در دوره مورد بررسی یک هزار و 269 مترمربع بوده است. یکی از مهم ترین 
چالش های                                 صنعت ساختمان ســازی در یک سال اخیر بحث ممنوعیت واردات قطعات و 
لوازم آسانســور بود. این صنعت عالوه بر مشکالت عمومی ناشی از بالتکلیفی ارزی دولت، 
با ممنوعیت واردات برخی اقالم که مشابه داخلی آن تولید می                                                                                                      شود روبه رو شد. اقالمی که 
هرچند در اسم مشابه داخلی داشت اما تامین آن در کیفیت و انواع مختلف وابسته به خارج 
بود. دست اندرکاران صنایع آسانسور از این گالیه می                                                                                                      کردند که وزارت صنعت هیچ مشورتی 
با فعاالن بخش خصوصی در ایجاد این ممنوعیت ها                                            نکرده است. صنعت آسانسور در حوزه 
تامین تجهیزات نو همچنان به خارج وابسته است. مثال تولید ریل هایی                                                                                          که یک متر بر ثانیه 
سرعت دارند و برای آسانسورهای کمتر از 10 طبقه مناسب است در ایران انجام می                                                                                                      شود اما 

تجهیزات آسانسور برای ساختمان های                                 بلندمرتبه  از خارج خریداری می                                                                                                      شود. 

آینده
دوباره رکود

تحلیل گران پیش بینی می                                                                                                      کنند که بخش مسکن از ابتدای سال 98 وارد دور تازه ای                                                                                                                        از 
رکود شود. به این ترتیب سر صنعت ساختمان که با فاصله ای                                                                                                                        زمانی از رونق مسکن منتفع 
می                                                                                                      شد، بی کاله می                                                                                                      ماند. در سال 96 و 97 که میانگین قیمت مسکن بیش از 70 درصد 
در آن رشــد کرده است، صدور پروانه ساخت افت کرده است. این شاخص پیش از این 
یعنی در سال های                                 92 تا 96 هم افت 50 درصدی را تجربه کرده بود. صنعت ساختمان 
پس از سرمستی های                                 بخش مسکن و فوران قیمت در آن در انتظار سیاست های                                 دولت 
است. سیاست هایی                                                                                          که نقشی تعیین کننده در تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی 
مسکن به جای واسطه ها و سرمایه داران دارد. ایران ساالنه به عرضه بیش از یک میلیون 

واحد مسکونی نیاز دارد اما تنها توان ساخت 900 هزار واحد مسکونی وجود دارد. 

مهدی سلطان محمدی

تحلیل گر اقتصاد مسکن 

تفاوت عمده صنعت ساختمان با دیگر صنایع مشاهده 
چرخه های                                 آشکار و بارز و در دوره های                                 رونق و رکود آن 
است. به طور معمول این چرخه ها                                            به مجموعه ای                                                                                                                        از رکود 
و رونق حدودا پنج تا شش ساله در ایران می                                                                                                      انجامد. در 
دوره رونق با افزایش قیمت، حجم معامالت و ســاخت 
و ساز مواجهیم که این مسئله خودبه خود تولید مصالح 
ساختمانی را نیز تحت تاثیر قرار می                                                                                                      دهد. آخرین دوره 
رکود مسکن در ایران از ســال 92 آغاز شده است. این 
دوره نسبتا طوالنی رکود تا سال 95 ادامه یافت و انتظار 
این بود که تا سال96 وارد دوره رونق شویم. این پیش بینی 
محقق شد. قیمت ها                                            به تدریج در سال 96 افزایش یافت 
و در سال 97 افزایش قیمت با شیب تند دنبال شد. همراه 
با این افزایش قیمت اما شاهد افزایش قابل توجه حجم 
معامالت و میزان ساخت و ساز در بخش مسکن نبودیم. 
پس از چند سال معدل منفی در کارنامه صنعت ساختمان 
و میزان و ســهم منفی این بخش در تولید ناخالص ملی 
در سال 96 شــاهد اندکی تغییرات مثبت بودیم اما این 
تغییرات بسیار کمتر از انتظارات بود. تعداد پروانه های 
                                ســاخت در این مدت 10 تا 20 درصد افزایش یافت 
درحالی که رشد قیمت شیب تندتری داشت. رونق مورد 
انتظار درصنعت ساخت و ساز در سال 97 پدید نیامد و 
البته این  پیش بینی هم مطرح می                                                                                                      شود که مسکن دوباره 
در سال 98 به چرخه رکود وارد شــود. می                                                                                                      توان گفت 
که صنعت ســاختمان از فرصت پیش آمده پس از یک 
دوره رکود طوالنی بهره مند نشد و میزان تولید مصالح 

ساختمانی آن طور که انتظار می                                                                                                      رفت افزایش نیافت. 

اعداد سال

70 
درصد

رشد میانگین قیمت مسکن

 8
 میلیون تومان 

متوسط قیمت هر مترمربع 
مسکن در تهران

 50
 درصد

افت تولید مسکن از سال 92 
تا 96

درصد تغییر ساالنه شاخص کل قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران  
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تغییر قیمت ارز در سال 97  باعث شد که نرخ مواد اولیه مورد نیاز تولید در مقایسه با کشورهای 
همسایه به طرز قابل توجهی تغییر کند و این باعث شد صادرات مواد اولیه صنایع تبدیلی به این 
کشورها تشدید و تهیه این مواد برای تولیدکنندگان در این بخش سخت تر شود.

 ] صنایع تبدیلی   [

فشار چندجانبه به صنایع تبدیلی
اهدافتوسعهایدورازدسترسبهنظرمیرسد

گزارش
وقتی مواد اولیه ریالی و دالری کم می                                                                                                      شود

تاخیر در مواد اولیه، دخالت های                                 دولت در عدم واردات برخی مواد خوراکی و غذایی، 
طرح های                                 خرید تضمینی و عدم حمایت های                                 صادراتی از مشکالت چندین ساله صنایع 
تبدیلی غذایی اســت. این بخش پس از تغییر و تحوالت ســاختاری در وزارت خانه ها 
                                           بین وزارت جهاد کشــاورزی و صمت سرگردان است درحالی که باید مسائل تجاری و 
صنعتی اش را با وزارت صمت و مســائل مربوط به تامین مواد اولیه و خرید محصوالت 
کشــاورزی را با وزارت جهاد کشاورزی حل کند. سال 97 برای صنایع تبدیلی غذایی 
سالی با مشکالتی بیشــتر از این بود. نوسان نرخ ارز تامین مواد اولیه با منشأ ارزی را 
برای این واحدها سخت کرد و البته ممنوعیت های                                 وارداتی و صادراتی ناگهانی هم به آن 
افزود. برای مثال در مورد کمبود مواد اولیه صاحبان کارخانه های                                 تولید آب میوه گزارش 
کردند که در کشــور واحد تولیدی که پالپ و پرک تولید کند، یا وجود ندارد یا میزان 
تولید آن به اندازه ای                                                                                                                        کم است که پاسخ گوی واحدهای صنایع تبدیلی نیست. از سوی 
دیگر بافت و نوع محصوالت پرتقال و نارنگی بومی ایران به گونه ای است که نمی توان 
از آن برای تولید پالپ و پرک اســتفاده کرد. در تابستان سال 97 و تشدید مشکالت 
مربوط به واردات انواع محصوالت، خرید ملزومات تولید مثل بسته بندی ها، برچسب ها 
                                           و کارتن هم برای صنایع تبدیلی سخت تر شد. از سوی دیگر افزایش صادرات مواد اولیه 
کشاورزی و باغی به کشورهای همسایه به دلیل نوسان نرخ ارز و مزیت نسبی صادرات 
آن، تهیه مواد اولیه برای شرکت های                                 داخلی را سخت کرد. نمونه بارز این مسئله داستان 
گوجه فرنگی و رب آن بود. در مرداد و شــهریورماه سال گذشته صادرات گوجه فرنگی 
ایرانــی بیش از 5 برابر بود. این در حالی بود که قیمت خرید برای تولیدکنندگان رب 
ایــن محصول در بازار داخلی افزایش پیــدا کرده بود و دولت در نهایت بدون توجه به 
چالش های                                 این بخش صادرات این محصول را هم ممنوع اعالم کرد. این تصمیم دولت 
درحالی مورد انتقاد فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت که آنها                                            پیش تر به نادیده گرفته 
شدن مسائل و منافع این بخش در بسته حمایت از تولید وزارت صمت اعتراض کرده 
بودند. از جمله این نادیده انگاری ها                                            قرار نگرفتن بخشی از ماشین آالت تولیدی صنایع 

تبدیلی در گروه کاالیی یک برای تخصیص ارز دولتی بود. 

آینده
راه طوالنی تا تحقق اهداف توسعه ای 

در شــش ماهه نخست ســال 1397، میزان صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع 
غذایــی 3 میلیون و 514 هزار تن و به ارزش 3149 میلیــون دالر بوده که از نظر وزن 
6.2 درصد و از نظر ارزش 13.6 درصد کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت. میزان ارزش صادرات شش ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل 27.1 درصد افزایش داشته و در مقایسه با کلیه سال های قبل از آن 
باالترین رقم بوده اســت. براساس اسناد باالدســتی و توسعه ای                                                                                                                        صنایع تبدیلی باید به 
14.5 میلیارد دالر صادرات در ســال های                                 آینده برسد، هدفی که با توجه به رویکردها و 
سیاست های                                 اخیر دولت دور از دسترس به نظر می                                                                                                      رسد؛ بی ثباتی نرخ ارز، پیمان سپاری 
ارزی و دیگر موانعی که نیمه اول سال 97 را به کام صنایع تبدیلی تلخ و عبور فعاالن این 

بخش از نیمه دوم سال را سخت تر کرده است. 

اعداد سال

 600
 میلیارد تومان

تسهیالت دولت برای صنایع 
تبدیلی

 14.5
 میلیارد دالر

صادرات هدف گذاری شده برای 
صنایع تبدیلی

 13
 درصد

سهم صنایع تبدیلی غذایی 
از سبد صادرات غیرنفتی در 

سال 96 

صادرات انواع محصوالت صنایع تبدیلی در سال 96 )میلیون دالر(
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تغییر قیمت ارز در ســال 97  باعث شد که نرخ مواد 
اولیه مورد نیاز تولید در مقایسه با کشورهای همسایه 
به طرز قابل توجهی تغییر کند و این باعث شد صادرات 
مواد اولیه صنایع تبدیلی به این کشورها تشدید و تهیه 
این مواد برای تولیدکنندگان در این بخش سخت تر 
شود. این اتفاق باعث شد نیاز واحدهای صنایع تبدیلی 
به نقدینگی به دلیل کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه 
افزایــش پیدا کند درحالی که تامیــن نقدینگی برای 
آنها                                            هم دشوار شــده بود. باتوجه به این فشار قیمت 
محصوالت صنایع تبدیلی افزایش یافت درحالی که 
تامین مواد اولیه آنها                                            اصال منشأ ارزی نداشت و ریالی 
بود. از سوی دیگر تامین بعضی ملزومات تولید مثل 
کارتن، قوطی و برچســب ها                                            که منشــأ ارزی داشت 
هم به دلیــل افزایش نرخ ارز در داخــل به افزایش 
هزینه های                                 تولید دامن می                                                                                                      زد. این افزایش هزینه ها                                            در

حالی تولیدکننده صنایع تبدیلی را مجبور به افزایش 
قیمت می                                                                                                      کرد که مشتریان او افرادی با درآمد ثابت 
بودند و در نهایت این افزایش قیمت به ریزش مصرف 
منجر می                                                                                                      شد. درواقع مصرف کننده شاید از خرید رب 
گوجه فرنگی و روغن دست نمی کشید اما در دهک های 
                                پایین خرید محصوالتی مثل مربا که از نیازهای اساسی 
سبد خانوار نیست حذف می                                                                                                      شد. زیان صنایع تبدیلی 
از تحوالت اقتصادی درحالی اتفــاق افتاد که دولت 
با ممنوعیت های                                 صادراتی اش حتی فرصت اســتفاده 
از افزایش قیمت ارز بــرای این صنایع را هم محدود 

کرد و از بین برد.   
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نگـاه

قیمت های                                 قطعه سازان در دو سال گذشته تعدیل نشده یا تعدیل آن جزئی بوده است. این باعث شد واحدهای زیان دیده 
با کاهش ظرفیت تولید روبه رو شوند و نیروی کارشان را از دست بدهند. مسئله دوم نیاز این واحدها به نقدینگی است 
چراکه قطعه سازان پول را چهار ماه دیرتر و حتی بیشتر، از خودروسازان دریافت می                                                                                                      کنند.

صنعت خودرو [   [

شمارش لحظه ها                                            برای افزایش قیمت
خودروسازیبامشکالتمالیوفقرتکنولوژیدستوپنجهنرممیکند

گزارش
بازار متالطم

خودرو هم مثل دیگر کاالهای سرمایه ای                                                                                                                        در چند ماه اخیر بازار متالطمی داشت. پس از 
افزایش نرخ ارز و سکه و رشد قیمت در بخش مسکن، بازار محصوالت دو خودروساز بزرگ 
ایران تحت تاثیر داللی و سفته بازی طوفانی شد و حتی قیمت خودروی پراید به بیش از 40 
میلیون تومان در بازار آزاد رسید. البته تفاوت قیمت خودرو از درِ کارخانه و بازار آزاد کمتر 
کسی را به فکر مشکالت خودروسازان و دست اندرکاران این صنعت نینداخت. صنعت پیشران 
خودرو از ابتدای دولت یازدهم بیش از دیگر صنایع مورد توجه قرار گرفت. اختصاص اعتبار 
قابل توجه برای پیش فروش خودرو از پنج سال پیش به بهبود نسبی وضعیت این صنعت و 
البته اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی ناکوک ایران انجامید، اما حاال شرایط خودروسازی ایران 
متفاوت است. صنعتی که دل به بهبود تکنولوژیکی در کنار شرکای خارجی بسته بود، پس از 
خروج ترامپ از برجام کنار هیچ یک از مدعیان از رنو گرفته تا پژو نایستاده است. از سوی دیگر 
شورای رقابت با مقاومت در افزایش قیمت راه را برای افزایش درآمدزایی و حل مشکالت مالی 
خودروسازان بست و تشدید تحریم ها                                            و مشکالت تجاری ورود قطعات الزم را هم دچار مشکل 
کرد. همه این مسائل دست به دست هم داد تا صنعت خودرو در شش ماه اول سال 97، 15 
درصد کاهش تولید را تجربه کند و در شهریورماه سال جاری 46 درصد کمتر از شهریورماه 
ســال گذشته خودرو بسازد. آمارهای وزارت صنعت نشان می                                                                                                      دهد که صنعت خودروسازی 
ایران در شهریورماه سال گذشته 686 هزار و 687 دستگاه انواع خودرو تولید کرده بود اما در 
شهریورماه امسال 582 هزار و 747 دستگاه خودرو تولید کرده است. کارشناسان می                                                                                                      گویند 
دو خودروساز بزرگ ایران به دلیل عدم افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار در سال های                                 اخیر 
متحمل زیان جدی شده اند. براساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی تهیه دستورالعمل تنظیم 
قیمت در بازارهای انحصاری برعهده شــورای رقابت گذاشته شده است. این شورا براساس 
فرمول مشخصی  قیمت خودرو را تعیین کرده است. شــورای رقابت هر سال در خردادماه 
درصد افزایش قیمت خودرو را اعالم می                                                                                                      کند و در سال 96،  خودروهایی به 7.5 درصد افزایش 
قیمت رسیدند. امسال براساس تصمیم وزارت صنعت این شورا از قیمت گذاری خودرو کنار 
گذاشته شده است و اکنون ستاد تنظیم بازار میزان افزایش قیمت خودرو را بررسی می                                                                                                      کند. 

آینده
آینده در هاله ای                                                                                                                        از ابهام

آینده صنعت خودروسازی ایران در هاله ای                                                                                                                        از ابهام است. صنعتی که برای بهبود کیفی 
و رشــد فناورانه دل به شرکای اروپایی بسته بود تنها مانده است. شرکت های                                 پژو، رنو و 
سیتروئن به عنوان شرکای قدیمی و باسابقه خودروسازی ایران از ترس تحریم های                                 امری

کا پا پس کشیدند و خیلی پیش تر از 4 نوامبر سال 2018 اعالم عدم همکاری کردند. از 
سوی دیگر دو خودروساز بزرگ ایران با مشکالت مالی فراوان دست و پنجه نرم می                                                                                                      کنند، 
مشکالتی که بین آنها                                            و قطعه سازان در گردش است. باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم 
بازار چه درصدی از افزایش قیمت را برای خودروی ایرانی در نظر می                                                                                                      گیرد و این میزان 
افزایش قیمت می                                                                                                      تواند به حل مشــکالت مالی خودروسازان کمک کند؟ نیاز واحدهای 
تولیدکننده قطعات به نقدینگی افزایش یافته است. دولت برای حل مشکالت 1530 واحد 
قطعه ساز که اشتغال مستقیم 505 هزار نفر را تضمین کرده راهکاری دارد؟ پیش بینی 

تولید یک میلیون و 700 هزار خودرو در سال 97 محقق می                                                                                                      شود؟

اعداد سال

 46
 درصد

کاهش تولید خودرو در 
شهریور 97

 15
 درصد

کاهش تولید خودرو در 
شش ماه اول سال 97

 18
 درصد

افزایش میزان تولید خودرو 
در سال 96 

تولید خودرو سواری در نیمه نخست سال 97
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محمدرضا نجفی منش

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 

در شش ماه گذشته از ســال نسبت به سال گذشته 15 
درصد کاهش تولید را در خودروســازی های                                 کشــور 
ثبت کردیم. دو مشــکل عمده در صنایع قطعه سازی 
و خودروســازی وجود دارد. مشــکل اول این است که 
قیمت های                                 قطعه سازان در دو سال گذشته تعدیل نشده 
یا تعدیل آن جزئی بوده است. این باعث شد واحدهای 
زیان دیده با کاهش ظرفیت تولید روبه رو شوند و نیروی 
کارشان را از دست بدهند. مسئله دوم نیاز این واحدها به 
نقدینگی است چراکه قطعه سازان پول را چهار ماه دیرتر 
و حتی بیشتر، از خودروسازان دریافت می                                                                                                      کنند. با وجود 
این تاخیر اما خرید قطعه ســازان نقدی انجام می                                                                                                      شود و 
حتی برای بعضی خریدها آنها                                            بایــد مبلغ مورد نظر را 
زودتر پرداخت کنند. این مسئله نیاز واحدها به نقدینگی 
را افزایش داده است. سومین مشکل این صنعت مربوط 
به مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز است. کسی که 
کاالیی را وارد می                                                                                                      کرد باید کد 16 رقمی دریافت می                                                                                                      کرد 
که این هم منوط به ثبت سفارش ارز تخصیص داده شده 
بود. این ارز را به طور عمده به سامانه نیما حواله می                                                                                                      کردند 
که آنجا هم ارزی وجود نداشت. به دلیل همین مشکالت 
تهیه مواد اولیه و قطعات برای صنایع با دشواری انجام 
شد. به این مشکالت باید حذف امکان خریدهای اعتباری 
از طریق یوزانس و ریفاینانــس را هم اضافه کرد که در 
عمل به ورشکستگی واحدها و خدشه دار شدن اعتبار تاجر 
ایرانی منجر شده است. تشدید تالش شورای رقابت در 
ثابت نگه داشتن قیمت خودروها هم از دیگر مسائل جدی 

قطعه سازی و خودروسازی است.
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در شهریورماه به دلیل معضالت ناشی از بخشنامه ها                                            و چالش های                                 صادرات، رشد شش ماهه 
صادرات فوالد ایران منفی شد. با وجود این، به دلیل افزایش قیمت در فروش فوالد و عدم 
تنظیم بعضی هزینه ها                                            عملکرد فوالدی ها                                            در بورس هم مثبت بود.

 ] صنعت دام و طیور   [

تولید، در سایه نگرانی
ازنبودنهادههایتولیدتااختاللحملونقل

گزارش
داستان کاالی اساسی

ماه هــای                                 مانده به موعد تشــدید تحریم ها                                            با کنش های                                 هیجانــی جامعه همراه 
بود. هجوم مردم به فروشــگاه ها                                            برای تهیه کاالی مورد نیاز برای چند ماه آینده، به 
احتکار خانگی دامن زد و افکار عمومی نگران از جوسازی ها                                            اخبار مربوط به واردات، 
تولید و توزیع انواع کاال را دنبال می                                                                                                      کرد. در این بین مثل همیشــه ذره بین بر روی 
تولیدکنندگان کاالهای اساسی قرار گرفته بود. اخبار از تسهیل تولید در این بخش 
نمی گفت اما با وجود همه مشکالت به گفته فعاالن خصوصی، بازار هیچ وقت با کمبود 
عرضه روبه رو نشد. در تابستان سال جاری قیمت بعضی محصوالت پروتئینی از جمله 
تخم مرغ افزایش یافت که البته آن را به افزایش هزینه های                                 تولید نســبت دادند. به 
گفته نبی پور، رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار، قیمت نهاده های                                 تولید در صنعت دام و 
طیور نزدیک به 300 تا 400 درصد افزایش یافت و البته قیمت ذرت و کنجاله سویا 
85 تا 90 درصد گران شد. از سوی دیگر اختالل در حمل و نقل بین شهری به دلیل 
اعتراض و اعتصاب کامیون داران از دیگر معضالت صنعت دام و طیور بود چراکه هر 
نوع تاخیر در تامین خوراک طیور به زیان صنعتگران تمام می                                                                                                      شــد. با نزدیک شدن 
به ماه های                                 ســرد سال نگرانی از اپیدمیک شدن آنفلوانزای مرغی در بین صنعتگران 
بخش طیور هم افزایش یافت هرچند آمارها تا آبان ماه امسال از کاهش 90 درصدی 
کانون های                                 بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در ایران حکایت می                                                                                                      کرد. یکی از مهم ترین 
راهکارها برای مقابله با بیماری آنفلوانزای مرغی که در سال گذشته 12 استان کشور 
را درگیــر کرد، تبدیل مرغداری های                                 کوچک به واحدهای بزرگ و مدرن اســت. به 
گفته فعاالن صنعت طیور رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی در این واحدها آسان تر از 
واحدهای کوچک است اما دولت سال هاست با رویکردی اشتباه به واحدهای کوچک 
مجوز راه اندازی مرغداری می                                                                                                      دهد و این مســئله گســترش انواع بیماری پرندگان را 
آسان کرده است. در سال جاری همچنین صادرات مرغ در مقطعی متوقف شد اما در 
آبان ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را لغو کرد. به گفته معاون امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ساالنه در ایران 15 میلیون تن مواد پروتئینی 

تولید می                                                                                                      شود.  

آینده
الزام مدرنیزاسیون 

مکانیزاســیون هرچه بیشــتر تولید در صنعت دام و طیور از اولویت ها                                            اســت. با 
توجه به حمایت همیشــگی دولت ها                                            از تولید انواع محصوالت دامی باید گفت که این 
صنعت همواره افت و خیزهای خاص خود را در بازار داشته است و اکنون چشم انتظار 
سیاست گذاری های                                 مناســب برای مدرن سازی است. حفاظت های                                 بهداشتی و مبارزه 
علمی، و بهبود روش های                                 تولید و توزیع در گرو عزم ملی اســت. به گفته فعالان این 
صنعت تا زمانی که جمع بندی الزم درباره بهبود عملکردها در سطح کشور در ارتباط 
با صنایع دام و طیور حاصل نشود، خطراتی مثل آنفلوانزای مرغی که زیان قابل توجهی 
روی دست مرغداران کشور گذاشت، همواره این صنعت را تهدید می                                                                                                      کند. دخالت بیشتر 
دولت و سرکوب قیمت ها                                            به نفع مصرف کننده نهایی از دیگر معضالت همیشگی صنعت 

دام و طیور است. 

مهدی معصومی اصفهانی

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

میزان تولید در صنایع طیور با سال گذشته تفاوتی نداشته 
است. خوشبختانه در تولید مرغ و تخم مرغ کسری ایجاد 
نشده و با افزایش قیمت ها،                                            هم تولیدکننده به سود تقریبی 
نسبتا مناسبی رســیده و هم بازار متعادل شده است. البته 
تولید در ســال 97 با چالش های                                 ویژه ای                                                                                                                        همراه شد. اولین 
چالش کمبود ملزومات تولید بــود. غیر از غالت که البته 
آن هم با مشکالتی تهیه شد، وسایل بسته بندی، واکسن ها، 
داروها و اســید آمین ها                                            کم بود و به همین دلیل با قیمت 
باالتری در بازار تهیه شد. از سوی دیگر این کمبودها باعث 
شد تولیدکنندگان به خرید نقدی ملزومات تولید مجبور 
شــوند درحالی که در زمینه تامین نقدینگی دچار چالش 
بودند. مســئله اثرگذار بعدی چالش های                                 حمل و نقل بود 
که به نگرانی تولیدکنندگان افزود. در این صنعت کاال برای 
مصرف تولید می                                                                                                      شــود و تامین نیازها فوق العاده ضروری 
است. اگر یک روز به مرغ ها                                            دانه نرسد، همه از بین می                                                                                                      روند. 
تولید با وجود چنین چالش هایی                                                                                          در سال جاری ادامه یافت اما 
نقطه ضعف ها و نگرانی ها                                            همچنان ادامه دارد. هرچند دولت 
از وجود کافی غالت می                                                                                                      گوید اما نوسانات بسته بندی، حمل 
و نقل و تهیه کارتن هنوز از بین نرفته اســت. طبیعی است 
که چنین چالش هایی                                                                                          به افت تولید می                                                                                                      انجامد هرچند در این 
صنعت تمام فشار بر دوش تولیدکننده است و مصرف کننده 
کمتر آن را حس کرده اســت. قیمت محصوالت هرچند 
افزایش یافته اما این افزایش به دلیــل تفاوت نرخ ارز از 
3200 تومان سال گذشته به 4200 تومان در سال جاری 
اســت. با وجود همه چالش ها                                            بازار هرگز خالی از محصول 

نشده و تنش های                                 ناگهانی متوجه بازار نشده است.  

اعداد سال

 198
 سرانه

ساالنه مصرف تخم مرغ 
در ایران

 15
 میلیون تن

تولید ساالنه مواد پروتئینی

 400
 درصد

رشد قیمت نهاده های                                 دامی 

آمار تولید انواع  محصوالت دامی در سال 96 ) هزار تن(
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نگـاه

ظرفیت تولید 88 میلیون تن سیمان در کشور وجود دارد در حالی که تنها 55 
میلیون تن تقاضا در بازار داریم. در چنین شرایطی باید برای حفظ اشتغال در 
این بخش از ظرفیت بازارهای صادراتی استفاده کنیم.

 ] صنعت سیمان   [

محصول روی زمین مانده است
توقفصادراتریالیسیمانخوبنیست

گزارش 
چشم انتظار افزایش قیمت

تولید سیمان در ایران به دلیل مزیت وجود معادن سنگ آهن توسعه یافت. 
هرچند این فرایند به کندی پیش می                                                                                              رفت اما تا نیمه دهه 80 تولید سیمان به 
27 میلیون تن رسید. اکنون ظرفیت تولید این محصول در کشور به 88 میلیون 
تن رســیده است و 15 میلیون تن هم سیمان مازاد روی زمین مانده است. در 
سال های                                                            گذشته تعمیق رکود مسکن و البته کاهش بودجه عمرانی دولت باعث 
کاهش تقاضای داخلی برای این محصول شــد به همین دلیل تولیدکنندگان 
تالش کردند برای گذار از این شرایط مازاد تولید را صادر کنند. صادرات سیمان 
ایران در چند ســال گذشــته با همین هدف به کشــورهای همسایه از جمله 
عراق و افغانســتان افزایش یافت. بعضی از واحدهای تولیدکننده برای حضور 
در بازارهای دورتر و اســتفاده بهتر از فرصت بازار کشورهای همسایه اقدام به 
راه اندازی واحدهای آسیاب سیمان در این کشورها کردند. این روند هرچند به 
کمک صنعت ســیمان آمد اما تمام مشکالت آن را حل نکرد. در بعضی موارد 
افزایش تعرفه واردات سیمان ایرانی هم مشکل ساز شد که از جمله آن افزایش 
تعرفه از سوی همسایه غربی ایران یعنی عراق بود. اخیرا اما سیاست های داخلی 
مزاحم تر از مشــکالت خارجی به نظر می                                                                                              رســد. گویا قیمت گذاری سیمان به 
اعتراض دست اندرکاران این صنعت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان منجر 
شده است. این صنعت گران معتقدند در شرایطی که مصرف داخلی به زیر 50 
میلیون تن رسیده است، و البته افزایش قیمت دیگر نهاده های تولید هزینه ها 
                             را افزایش داده، دلیل بر عدم افزایش قیمت ســیمان نمی شود. به گفته محمد 
اتابک از فعاالن صنعت ســیمان در دو ماه گذشته از سال 97 صادرات سیمان 
ایرانی نزدیک به 20 درصد رشــد کرده است. این صنعت در سال گذشته 12 
میلیون تن از محصوالتش را صادر کرده  و پیش بینی می                                                                                              کند که امســال هم 
14 تا 15 میلیون تن ســیمان صادر کند. با وجود این اما معتقد است با توجه 
به تغییرات و تعهدنامه های ارزی، بــه دلیل غیرواقعی بودن قیمت ها صادرات 

افت خواهد کرد. 

آینده
ضربه دوباره رکود

اصلی ترین ضربه به صنعت ســیمان از ناحیه رکود صنعت ساختمان وارد شده 
اســت. تقاضای داخل در رکود نیم دهه ای بخش مســکن برای سیمان به شدت 
کاهش یافت و از ســوی دیگر توقف و کاهش ســرعت پیشبرد طرح های                                                            عمرانی 
دولتی هم ســیمان را دچار مشکل کرده اســت. آینده صنعت سیمان در داخل 
کشــور بیش از هرچیز به رونق ساخت و ساز وابسته است. افزایش میزان صادرات 
به عراق که دوره بازســازی پس از جنگ را طی می                                                                                              کند فرصتی اســتثنایی برای 
تولیدکنندگان سیمان ایران است هرچند تغییر سیاست های                                                            اقتصادی این دولت 
ممکن است مشکالتی را در این زمینه ایجاد کند. با تعمیق دوباره رکود مسکن در 
ســال 98 تقاضای داخلی سیمان کمتر هم می                                                                                              شود. در این شرایط ضروری است 

که دولت فرایند صادرت سیمان را تسهیل کند.

اعداد سال

10 
درصد

افزایش تحویل سیمان در نیمه 
نخست سال 97

 88
 میلیون تن 

ظرفیت تولید سیمان در کشور

 55
 میلیون تن

تقاضای موثر در بازار داخل 
برای سیمان

مقاصد صادراتی سیمان ایران در بهار 97 
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مرتضی لطفی

فعال صنعت سیمان 

عملکرد شش ماهه ســال 97 نشــان از افزایش بازار 
مصرف دارد. تحویل ســیمان در نیمه نخست سال 10 
درصد افزایش یافته است. به طور کلی وضعیت تولید 
خوب است اما با توجه به دستورالعمل دولت در مردادماه 
امسال درباره ممنوعیت صادرات ریالی هرگونه کاال به 
کشورهای همســایه، صادرات وضعیت خوبی ندارد. 
این ممنوعیت چالشی جدی برای صنعت سیمان است 
چراکه این صنعت به دلیل عدم ایجاد مکانیزم الزم برای 
جابه جایی ارز و تحریم ها                              صادرات ریالی سیمان به عراق 
و افغانستان را دنبال می                                                                                              کرد. از سوی دیگر سیمان به طور 
عمومی به کشورهای همســایه صادر می                                                                                              شود و و البته 
ماهیت این صنعت طوری است که صادرات آن به شعاع 
دورتر از 300 کیلومتر به دلیل فساد محصول توجیه پذیر 
نیست. امیدوارم دولت برای کاالهایی که با رکود دست 
و پنجه نرم می                                                                                              کنند استثنا قایل شود. صنعت سیمان تحت 
تاثیر رکود ساخت و ساز و عدم اجرای پروژه های                                                            عمرانی 
در کشور است. ظرفیت تولید 88 میلیون تن سیمان در 
کشور وجود دارد در حالی که تنها 55 میلیون تن تقاضا 
در بازار داریم. در چنین شرایطی باید برای حفظ اشتغال 
در این بخش از ظرفیت بازارهای صادراتی استفاده کنیم. 
همواره در سال های                                                            گذشته مصرف در شش ماهه دوم 
سال کاهش یافته اســت. اگر دولت در سال جاری به 
سرعت در مورد رفع محدودیت های                                                            صادرات سیمان 
تصمیم گیری نکند، بسیاری از کارخانه جات به این دلیل 
که تقاضای داخلی هم کافی نیســت، با مشکل روبه رو 

خواهند شد. 
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بانک ها                              در عملکرد داخلی از استانداردهای بین المللی پیروی نکرده بودند و همین مانع تقویت 
روابط بین المللی آنها بود. از سوی دیگر عدم توجه به استانداردهای الزم به پخش سودهای 
غیرواقعی در گزارش بانک ها                              منجر شده بود که نتیجه آن هرج و مرج بیشتر بازار پول بود.

 ] بانک   [

بدهکاران بزرگ
نوسانارزی،ارزشداراییبانکهاراکمکردهاست

گزارش
رشد قیمت به لطف گرانی دالر

افزایش بدهــی بانک ها                              به بانک مرکزی، افزایش مطالبات بانک ها                              از اشــخاص 
حقیقی و حقوقی و بدهی دولت به بانک ها عبارت های تکراری اخبار چند سال اخیر 
است. اوضاع بازیگران بازار پولی کشور پس از اولین تنش ها                              از کنار رفتن موسسات 
مالی و اعتباری غیرمجاز رو به وخامت رفت و البته مســائل دیگری چون تشــدید 
تحریم ها، لغو تحریم ها                              و تالش برای تقویت روابط بانکی بین المللی هم آثار خود را 
برای شــبکه بانکی به همراه داشت. زمانی که تحریم های                                                            بین المللی علیه ایران لغو 
و برجام تصویب شد، شاید بانک از امیدوارترین بخش های                                                            اقتصاد به نظر می                                                                                              رسید 
اما رفته رفته کنار رفتن محدودیت های                                                            ارتباط به مثابه آینه ای نقایص شبکه بانکی 
ایــران را برمال کرد. بانک ها                              در عملکرد داخلی از اســتانداردهای بین المللی پیروی 
نکرده بودند و همین مانع تقویت روابط بین المللی آنها بود. از سوی دیگر عدم توجه 
به اســتانداردهای الزم به پخش سودهای غیرواقعی در گزارش بانک ها                              منجر شده 
بود که نتیجه آن هرج و مرج بیشتر بازار پول بود. آمارها نشان می                                                                                              دهد که وضعیت 
بانک ها                              در سال های                                                            اخیر رو به افول است. میزان بدهی بانک های                                                            تجاری و تخصصی 
به بانک مرکزی در سه ماه نخست سال 90، 37 هزار میلیارد تومان برآورد شده است 
درحالی که این رقم در ســال 89، 19.4 هزار میلیارد تومان بود. این بدهی تا تیرماه 
ســال جاری به 147 هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش 36.4 درصدی را 
نسبت به تیرماه سال گذشته نشان می                                                                                              دهد. بررسی آمارها نشان می دهد که  سرعت 
رشــد بدهی بانک ها                              به بانک مرکزی دو برابر شده است درحالی که این شاخص در 
سال 95 و در همین ماه 18.7 درصد بوده است. تحلیل گران می                                                                                              گویند اضافه برداشت 
بانک ها                              از بانک مرکزی به پیدایش چنین رقم بزرگی منجر شــده است. رئیس کل 
بانک مرکزی هم این موضوع را ناشی از بی نظمی ترازنامه های                                                            بانک ها                              دانسته است. 
نوســان های                                                            ارزی باعث شده بانک ها                              در یک سال اخیر با مشکالت متعددی روبه رو 
شوند. به گفته رئیس کل بانک پارسیان افزایش نرخ ارز ارزش دارایی بانک ها                              را نصف 
کرده است. اکنون بحث تغییر نرخ سود بانکی هم مطرح شده است و مشخص نیست 

این سیاست به چه شکل دنبال می شود. 

آینده
سود سرنوشت ساز 

قانونمند کردن و منظم کردن بانک ها                              تالشــی است که بانک مرکزی از سال ها 
                             پیش آغاز کرده است اما روند فعالیت بانک ها                              نشان می                                                                                              دهد که  توفیق بانک مرکزی 
در این زمینه کم بوده اســت. افزایش میزان بدهی بانک ها                              به بانک مرکزی یکی از 
نشانه های                                                            این عدم توفیق است. بانک مرکزی در آینده ای نزدیک باید در مورد تغییر 
نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد، تصمیمی که البته بعضی بانک ها                              آن را چراغ خاموش 
به اجرا گذاشــته و ســود را افزایش داده اند. بعضی از کارشناسان معتقدند که بانک 
مرکزی برای جمع کردن نقدینگی از بازار پول به افزایش نرخ ســود بانکی مبادرت 
می                                                                                              کند. بعضی هم معتقدند که به طور کلی افزایش این حجم از نقدینگی ناشی از 
سودهای موهوم و غیرواقعی بانک هاست و بازگشت دوباره سود باالی بانکی شرایط 

را بدتر می                                                                                              کند. 

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی

تحلیل گر بانکی

سال 97 ســال مطلوبی برای شــبکه بانکی نبوده 
است. نوسان شــدید نرخ ارز بر دارایی بانک ها                              اثر 
گذاشته است. بعضی فکر می                                                                                              کنند که ارزش دارایی 
ارزی بانک ها                              بیش از بدهی آنهاســت که مسئله 
مابه التفاوت زیان آنها                              از نوسان نرخ ارز را حل کند 
درحالی که در واقع بدهــی ارزی بانک ها                              از منابع 
ارزی شان بیشتر است. فراز و فرودهای غیرطبیعی 
اقتصاد دوره ای از جهــش قیمت ها                              و به دنبال آن 
رکود را به همراه دارد و این جهش و رکود باعث شده 
بانک ها                              در وصول مطالباتشان دچار مشکل شوند. از 
سوی دیگر درآمدهای بانکی تحقق پیدا نکرده است. 
اضافه برداشت بانک ها                              در سال های                                                            اخیر با توجه به 
رشد نقدینگی افزایش یافت و به علت عدم وصول 
مطالبات و کسری بودجه دولت که در نهایت منجر 
به عدم پرداخت معوقات پیمانکاران شــد شرایط 
برای بانک ها                              پیچیده تر شد. آنها                              با مشتریان روبه رو 
بودند که به دلیل تورم نیازمند سرمایه در گردش 
بیشــتری بودند به همین دلیل توان بازپرداخت 
مطالبات بانک ها                              را نداشــتند. از سوی دیگر بانک 
مرکزی تالش کرد در چند ســال اخیر فعالیت ها 
بانک ها                              را منظم کند. براساس الزامات بانک مرکزی 
بانک ها                              باید کسری پرداخت و اضافه برداشت ها                              را 
جبران می                                                                                              کردند و بعد تسهیالت را می                                                                                              پرداختند. 
این فرایند البته مثل سال های                                                            گذشته به دلیل کاهش 
ارزش پول ملی بانک ها                              را دچار عوارض جدی کرد. 
مشکالت بانک ها                              تشدید شد و تورم لجام گسیخته 
و غیرقابل پیش بینی که رکود را به دنبال دارد هم 

مزید بر علت شد.  

اعداد سال

 147
 هزار میلیارد تومان

بدهی بانک ها                              به بانک 
مرکزی تا تیرماه 97

 36.4
 درصد

سرعت رشد بدهی بانک ها                              به 
بانک مرکزی

 19.4
 هزار میلیارد

بدهی بانک ها                              به بانک 
مرکزی در سال 89 

 

کل تسهیالت و سپرده های                                                            ریالی و ارزی بانک ها                              و موسسات اعتباری 
در چهار ماه نخست سال 97

مقاطع زمانی  تسهیالت 
)جاری و غیرجاری(

سپرده ها                              
بعد از کسر سپرده قانونی 

پایان فروردین 97 12800858 15034815

پایان اردیبهشت 97 12821282 15087682

پایان خرداد 97 12974804 15418986

پایان تیر 97 13236453 15664913
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نگـاه

به دلیل مشکالت عمومی تولید در کشور بسیاری از پیمانکاران در صنایع نفت ایران وضعیت خوبی 
ندارند. بیژن زنگنه وزیر نفت در این باره از سرمایه گذاری600 میلیون یورویی در تاسیسات نفتی برای به 
حرکت درآوردن چرخ صنعت نفت گفته است.

 ] صنعت نفت   [

سایه تحریم بر توسعه صنعت نفت
10قراردادتوسعهایصنعتنفتبهیکقراردادکاهشیافت

گزارش
فرصت توسعه سوخت

تحوالت صنعت نفت ایران از ســال 94 و موعد لغو تحریم ها                              نشان می                                                                                              دهد که 
تالش برای توســعه ظرفیت های                                                            این صنعت با اتکا به طرف های                                                            خارجی به نتیجه 
نرسیده است. ایران پس از لغو تحریم ها                              عالوه بر بازگشت به مدار تولید و صادرات 
بیشــتر نفت تصمیم گرفت در قالب قراردادهای جدید نفتی که ســرمایه گذاری 
برای طرف خارجی را جذاب تر می                                                                                              کرد، به پیشــرفت این صنعت نیز کمک کند. 
از معروف ترین این قراردادها، قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی با شرکت 
فرانسوی توتال بود، شرکتی که پیش از این در این میدان با ایران همکاری کرده 
بود. این قرارداد در ابتدای ســال 96 به امضای طرفین رسید اما با پیروزی ترامپ 
در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا و احتمال تغییر سیاست های                                                            این کشور در 
قبال برجام، سمت و ســوی دیگری پیدا کرد. در نهایت با خروج ترامپ از برجام 
و تهدید شــرکت های                                                            همکار با ایران بــه تحریم، توتال هم از پارس جنوبی خارج 
شد و حتی در مهلت 60 روزه ای که وزیر نفت ایران از آن سخن گفت هم اتفاقی 
نیفتاد. گفتنی است که پیش از لغو این قراردادها سازندگان تجهیزات نفت کشور 
در تــالش مداوم برای حضور در ایــن قراردادها با وزارت نفت رایزنی کرده بودند. 
به دلیل مشــکالت عمومی تولید در کشور بسیاری از پیمانکاران در صنایع نفت 
ایران وضعیت خوبی ندارند. بیژن زنگنه وزیر نفت در این باره از سرمایه گذاری600 
میلیون یورویی در تاسیســات نفتی برای بــه حرکت درآوردن چرخ صنعت نفت 
گفته است. به گفته زنگنه در سال های                                                            90 و 91، 42 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
انجام شــده که عموما صرف هدفمندی یارانه ها                              شده است. او اعالم کرده که اگر 
4 میلیارد دالر به پیمانکاران بدهیم زنده می                                                                                              شــوند و چرخ سرمایه گذاری هم به 
گــردش می                                                                                              افتد. به گفته زنگنه در مناقصه های                                                            4 میلیارد دالری هیچ اجباری به 
اســتفاده از تولید داخلی نبود اما 70 درصد شرکت های                                                            ایرانی برنده این مناقصه 
شدند. وزارت نفت همچنین در تابستان سال جاری برای حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی تجهیزات صنعت نفت واردات 84 قلم کاالی این صنعت را که دارای مشابه 

داخلی است ممنوع اعالم کرد. 

آینده
آینده بدون قراردادهای نفتی

بــا توجه به واکنش طرف های                                                            خارجی در قراردادهای نفتی به نظر می                                                                                              رســد که 
هر نوع توســعه متکی به خارج صنعت نفت منوط و مشــروط به وضعیت تحریم ها 
                             و سیاست های                                                            امریکاســت. هرچند تحریم ها                              نمی تواند مانع فروش نفت ایران شود 
اما این سیاســت ها                              بر توسعه صنعت نفت ســایه انداخته است. در چنین شرایطی 
سرمایه گذاری در حوزه پایین دستی صنعت نفت مقرون به صرفه تر به نظر می                                                                                              رسد. 
تحلیل گران می                                                                                              گویند اصالح قیمت انرژی و مدیریت یارانه ای که دولت به این بخش 
می                                                                                              دهد در آینده توسعه صنعت نفت اثرگذار است. هرچند اقداماتی مثل بهره برداری 
از ســتاره خلیج فارس به تناسب مصرف و عرضه بنزین در بازار کمک کرده اما عدم 
پدیده هایی             مثل قاچاق سوخت و یارانه انرژی بهره وری در این بخش را هدف گرفته 

است.

اعداد سال

200 
میلیارد دالر

سرمایه گذاری مورد نیاز 
صنعت نفت

 42
 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری در صنعت نفت 
در سال های 91 و 92

 900
 میلیارد دالر

سرمایه گذاری مورد نیاز در 
صنعت نفت خاورمیانه و 
افریقا تا پنج سال آینده

صادرات نفت
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رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 

توسعه صنایع نفت براساس اصول و استانداردهای جهانی 
در سه بخش عمده میان دستی، باالدستی و پایین دستی 
تقسیم می                                                                                              شود. در بخش باالدستی طرح های                                                            توسعه ای 
اکتشاف و تولید دنبال می                                                                                              شود. صنعت نفت ایران نیز 
در زمینه اکتشــاف و تولید در اسناد باالدستی از جمله 
برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز اهدافی را تعریف 
کرده بود که البته به آن دست پیدا نکرده است. ایران در 
مسیر توسعه تولید و اکتشاف با ده کشور قراردادهایی 
را منعقد کرده بود که از آن تعداد تنها یک کشور باقی 
مانده اســت. باقی قراردادها به دلیل تحریم و نگرانی 
کشورها از فشــار اقتصادی امریکا از بین رفته است. با 
توجه به لغو قراردادها اهداف توسعه ای باالدستی ایران 
محقق نشده است.  در بخش میان دستی به طور عمده 
در حوزه ایجاد مینــی ال ان جی و خطوط لوله نفت و گاز 
و ذخیره ســازی اهدافی تعریف شده است. بخش های 
مربوط به خطوط لوله نفت و گاز انجام شده اما بخش های 
                                                           مربوط به طرح های                                                            توســعه در زمینه ذخیره سازی در 
بنادر معلق مانده اســت. در بخش پایین دستی تعریف 
اهداف به طور عمده توسعه پاالیشگاه ها                              و پتروشیمی ها 
                             را در بر می                                                                                              گیرد و ضریب پیشرفت در بخش پایین دستی 
از میان دستی و باالدستی به مراتب بیشتر و بهتر است. 
برای مثال در توســعه پاالیشگاهی توانستیم پاالیشگاه 
بزرگ تولید میعانات گازی ستاره خلیج فارس را به طور 
کامل بهره برداری کنیم که 360 هزار بشکه به ظرفیت 
تولید اضافه کرده اســت و باعث خودکفایی کشور در 

تولید بنزین شده است. 
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بازار سرمایه نسبت به اخبار سیاسی 
اخیر واکنش منفی نشان داده اما به عقب 
بازنگشته است.

 ] بازارهای مالی   [

حال به ظاهر خوب بازار سرمایه
وضعیتسبزدرتاالرشیشهایپابرجاست

گزارش
خوشحال در میانه بحران

 بــورس اوراق بهادار تهران در چند ماه اخیر حال به ظاهر خوبی داشــت. 
بازار ســرمایه با افزایش حبابی نرخ دالر در بازار داخل با رشــد شــاخص کل 
رو به رو شد. این رشد بیش از هرچیز مدیون و مرهون درآمد شرکت های                                                            صادر

اتی فعال در بازار ســرمایه بود چراکه با افزایش نرخ ارز معادله به نفع آنها                              حل 
می                                                                                              شــد. در این بین سهام شرکت های                                                            فوالدی و پتروشیمی بیشتر مورد توجه 
قرار گرفت و در برهه هایی              بانک ها                                                            و خودرویی ها                              بیشتر دیده شدند. هرچند در 
دوره رونق بازار سرمایه معامله سهام حقیقی ها                              هرگز از حقوقی ها                              پیشی نگرفت 
اما نســبت معامله ســهام حقیقی ها                              در هفته هایی             در مقایسه با گذشته رشد 
یافت. داده های                                                            آماری از وضعیت بورس در شش ماهه ابتدای سال جاری نشان 
می                                                                                              دهد که ســرمایه گذاران پنج صنعت از ابتدای سال 97 به طور میانگین به 
بازدهی 133 درصدی در بازار سهام رسیده اند. در همین بازه زمانی سهام داران 
80 شــرکت بیش از 100 درصد سود کرده اند و 20 صنعت به بازدهی بیش از 
50 درصد رسیده اند. در بین صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه بازدهی سهام 
شــرکت های                                                            گروه استخراج نفت و گاز  نزدیک به 200 درصد بوده است. گروه 
دوم محصوالت چوبی اند که ســهام آنها                              138 درصد رشــد کرده است و گروه 
اســتخراج زغال سنگ با 117 درصد سود سهام در جایگاه سوم قرار گرفته اند. 
بازار ســرمایه در نیمه نخست سال جاری رکوردهای تاریخی بر جای گذاشت 
که از جمله آنها فتح کانال 160 هزار واحد و رسیدن به کانال 190 هزار واحد 
بود. به گفته تحلیل گران وضعیت کنونی بورس به شــدت وابسته به حواشی و 
تحوالت سیاسی خواهد بود. این تحلیل در حالی مطرح می                                                                                              شود که بازار سرمایه 
نسبت به اخبار سیاســی اخیر واکنش منفی نشان داده اما به عقب بازنگشته 
است. شاخص کل بازار سرمایه رشد را همچنان ادامه می                                                                                              دهد درحالی که انتظار 
درآمد مثبت شرکت های                                                            صادراتی با وجود کاهش نرخ انواع ارز در بازار داخلی 

همچنان ادامه دارد. 

آینده
رونق سرمایه گذاری 

انتظار مثبت از آینده، بازار ســرمایه را در سال 97 به 190 هزارتایی شدن 
شاخص رسانده است اما بعید نیست که تجربه سال های                                                            91 و 92 در مورد نرخ 
ارز و بازار ســرمایه در سال های 97 و 98 هم تکرار شود. تحلیل گران معتقدند 
که وضعیت بازار ســرمایه بیش از هرچیز منوط به تحوالت سیاسی است و در 
صورت بی ثباتی وضعیت بین المللی نمی توان انتظار رشــد شاخص کل داشت. 
بعضی دیگر از کارشناســان هم در تحلیل ها                              توجه بیشتر به دیگر شاخص ها                              و 
بازدهی آنها                              را از مردم مطالبه می                                                                                              کنند. گذشــته از همه این تحلیل ها                              شاخص 
کل در حال رشــد است و این رشد حتی دارندگان سرمایه های                                                            خرد را وسوسه 
کرده تا به ســراغ بورس بیایند. تشدید تمایل به خرید سهام در بورس از سوی 

دارندگان سرمایه خرد به رونق فعالیت صندوق های                                                            سرمایه گذاری می                                                                                              انجامد.

سیدحسین سلیمی

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

مسئله تحریم ها                              آثار مثبت و منفی خود را برای بازارهای 
مالی از جمله بورس اوراق بهادار تهران به همراه خواهد 
داشت. ماه های                                                            نخستین اجرای تحریم ها                              برای قضاوت 
میزان و چگونگی اثرگذاری تحریم بر بازار سرمایه زود 
است. به هرحال شــاخص بورس در نیمه نخست سال 
جاری روند خوبی را طی کرده و بازدهی شاخص کل بیش 
از 30 درصد بوده است. یک دلیل عمده در رشد شاخص 
بورس بهبود وضعیت شرکت های                                                            صادراتی با توجه به 
افزایش نرخ ارز است. رشد واقعی ارز و حرکت آن از 4 
هزار و خرده ای تا 8 هزار تومان باعث شد که شرکت های 
                                                           صادراتی مثل شــرکت های                                                            پتروشــیمی و فوالدی با 
درآمدی بیــش از پیش بینی ها                              روبه رو شــوند. رونق 
اقتصادی که شاخص کل بازار ســرمایه تجربه کرد به 
همین دلیل بود و پس از آن دیدیم که وضعیت نمادهای 
بانکی هم تا اندازه ای رونق گرفت. شاخص در عمل نشان 
داد که وضع رونق اقتصادی در بازار ایجاد شده است تا 
اینکه ارز در سامانه نیما روی نرخ مشخص به ثبات رسید 
و بازار کمی کندتر عمل کرد. به هرحال باز هم با توجه 
به ثبات یا افزایش تدریجی نرخ ارز درآمد شرکت های 
صادراتی و بیالن ها                              مثبت است. پس از آغاز تحریم ها                              افت 
و خیزهای بازار سرمایه طبیعی است. مقداری از این افت 
و خیزها به اثرات بالتکلیفی تحریم ها                              بازمی                                                                                              گردد و اینکه 
هنوز پاسخ بعضی سواالت روشن نیست. تعیین اینکه نفت 
ایران تا چه اندازه صادر شده و پول آن در کجا متمرکز 
می                                                                                              شود از مسائل مهم پیش روست که آینده بازارهای 

مالی را تحت تاثیر قرار می                                                                                              دهد.   
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نگـاه

با توجه به افزایش نرخ ارز فعالیت معادن رونق گرفته و تقاضای 
ماشین های                                                            معدنی در این بخش بیشتر شده است اما پاسخ به این تقاضا به 
دلیل تحریم ها                              و نیاز مضاعف به نقدینگی دشوار است.

صنایع ســاخت ماشین آالت کشاورزی و معدنی و راه سازی [   [

کاهش تولید  و دیگر هیچ
معدنیهاماشینبیشتریمیخواهند

گزارش
تجربه تلخ هپکو

کاهش واردات کاالهای ســرمایه ای و واســطه ای از جمله ماشین آالت صنعتی، 
معدنی و راه ســازی نوید کاهش نرخ رشــد اقتصادی در سال های                                                            آینده را می                                                                                              دهد. 
آمارها نشان می                                                                                              دهد که در چند سال گذشته واردات این نوع کاال به کشور کاهش 
قابل توجهی یافته اســت. براساس آمار وزارت صنعت درصد تغییر واردات کاالهای 
سرمایه ای و واسطه ای از نظر وزنی و ارزشی در چهارماهه ابتدای سال جاری نسبت 
به ســال 96 کاهش یافته اســت. برای مثال واردات انواع کاالی واســطه ای از نظر 
وزنی در چهار ماه نخســت سال جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 
2.5- درصد تغییر کرده و از نظر ارزشــی 1- درصد تغییر کرده اســت. در بخش 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی هم تغییرات منفی است. آمارها نشان می                                                                                              دهد که 
واردات ماشــین آالت و تجهیزات در چهار ماه نخست سال 97 نسبت به همین بازه 
زمانی در سال گذشته از نظر ارزشــی 11.9- درصد کمتر شده است. شاید میزان 
کاهش واردات فرصتی برای تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات مختلف از جمله 
معدنی، کشاورزی و راه سازی در داخل به نظر برسد اما رخدادهای اخیر نشان داده 
که بعضی از این بنگاه ها                              حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. از جمله این بنگاه ها 
                             هپکوســت که از سال ها                              پیش به عنوان تولیدکننده ماشین آالت معدنی و راه سازی 
فعالیت می                                                                                              کرد اما اخیرا به دلیل مشــکالت مختلف زمین گیر شــده و در آستانه 
تعطیلی قرار گرفته است. هرچند فعاالن معدنی در یک دوره تالش کردند با تمرکز 
خریدهایشان از هپکو به این تولیدکننده قدیمی که بین دولت و بخش خصوصی در 
فرایند خصوصی سازی دست به دست شده بود جان تازه ای ببخشند اما این کمک 
هم در حل مشــکالت هپکو کارساز نبود. در بخش کشــاورزی تالش برای توسعه 
مکانیزاسیون با ســرمایه گذاری بر تولید داخلی ماشین های                                                            کشاورزی همراه شده 
است. به گفته کامبیز عباســی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت 
جهاد کشاورزی، از ســال 92 تا 96، 5500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه 
مکانیزاســیون کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ ماشین در مزارع انجام شده است و 
البته 95 درصد از این سرمایه گذاری در صنعت داخلی انجام شده و 5 درصد از آن 

به دریافت فناوری از خارج اختصاص یافته است.

آینده 
بهبود به شرط حل مشکالت مالی

تولید صنعتی ماشین آالت معدنی، راه سازی و کشاورزی در کشور در آینده و با توجه 
به مشکالت مالی و  عمومی واحدهای تولیدی به سختی امکان پذیر خواهد بود. امکان 
گشایش اعتبار و خرید هر نوع تجهیزات برای این واحدها در ماه های                                                            آینده با توجه به 
تحریم دشــوار است. از سوی دیگر نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی تشدید شده اما 
شــبکه بانکی قادر به پاسخ گویی به تقاضای به وجودآمده نیست. باید دید دولت برای 
حمایت از این واحدها چه سیاست هایی              را در پیش می                                                                                              گیرد. آیا تجربه هپکو می                                                                                              تواند 
دیگر بنگاه های                                                            تولیدی را نجات دهد؟ در حوزه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تالش 
دولت بیشتر معطوف به استفاده از توان داخل است هرچند در ابتدای سال جاری ارز 

الزم برای واردات این نوع ماشین ها                              اختصاص داده شده است. 

لطف اهلل سعیدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 

اکنون در بخش ماشین آالت راه سازی و معدنی 
شــرایط ســختی داریم. در مورد ماشین آالت 
راه سازی و معدن بیشتر به واردات متکی هستیم 
و سهم ساخت داخل کم است. در مقابل در زمینه 
ماشین آالت راه سازی بیشتر به سهم داخل متکی 
هستیم اما در مجموع سال 97 سال سختی برای 
هردوی این بخش ها                              بوده اســت. دشــواری این 
ســال برای تولیدکنندگان ماشین آالت معدنی 
و راه سازی به ســختی خرید قطعات و یا دستگاه 
تکمیل شده بازمی                                                                                              گردد. گشایش اعتبار امکان پذیر 
نیســت و نیاز به نقدینگی فزاینده است. ظرفیت 
بازار پول برای تامین نیاز صنعت کافی نیســت. 
از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز فعالیت 
معادن رونق گرفته و تقاضای ماشــین های                                                            معد

نی در این بخش بیشتر شده اســت اما پاسخ به 
این تقاضا به دلیل تحریم هــا                              و نیاز مضاعف به 
نقدینگی دشوار است. ماشــین آالت کشاورزی 
اکنون در کشور وضعیت بهتری از ماشین آالت 
معدنی دارند بــه ویژه در نیمه اول ســال بانک 
مرکزی رفتار متفاوتی در تامین نیازهای ارزی برای 
تهیه ماشین آالت کشــاورزی از خود نشان داد. 
هرچند سهم ساخت داخل در تولید ماشین آالت 
کشــاورزی به نسبت ماشــین آالت راه سازی و 
معدنی بیشتر است اما بعید نیست که این بخش 
هم در نیمه دوم سال در تهیه ماشین آالت مورد 

نیاز دچار مشکل شود.

اعداد سال

5500 
سرمایه گذاری

برای مکانیزاسیون کشاورزی 
از سال 92 تا 96

 -85.1
 درصد 

تغییر ارزش واردات 
ماشین آالت و تجهیزات

 1188
 میلیون دالر

ارزش واردات کاالهای 
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به پنج ماهه سال 96
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29.3-1369.83247.4مصرفی 

5.3-10990.711880.3واسطه ای

85.1-306.22876.8ماشین آالت و تجهیزات 
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تئوری توطئه یا اصالحات؟
مقاله ای از محمدعلی همایون کاتوزیان، استاد مدرسه سنت آنتونی و دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد

ـه
ـان
ـه
ملت ها رستگار نمی شوند مگر اینکه تاریخ بخوانند؛ گفته ای که سبب می شود برای مشکالت امروز خود به دنبال »چه باید کرد؟« بگردیم و از تاریخ پاسخ بخواهیم. در این مقاله ب

همایون کاتوزیان سعی کرده با اشاره به یک تجربه تاریخی به نقد تئوری توطئه و آنچه بر سرملت ها می آورد، بپردازد.

خلیل ملکی در سال 1316 همراه با گروهی که به »53 
نفر« شهرت یافتند دســتگیر، محاکمه و زندانی شد. 
بعضی از اعضای این گروه در مجله ای غیرسیاســی که 
دکتر تقی ارانی منتشــر می کرد، مقاله می نوشتند ولی 
بیشترشان فقط آن را می خواندند. ملکی در هنگام درس 

خواندن در آلمان در ســال های بحرانی 1920 و 
1930 به سوسیال دموکراسی تمایالتی پیدا 

کرده بود ولی مانند اغلب دیگر زندانیان در 
زندان 53 نفر مارکسیست شد.

بــا این وصف ملکی پس از شــهریور 
1320 و رفتن رضاشاه از ایران حاضر نشد 
در تاسیس حزب توده شرکت کند زیرا که از بیشتر سران آن رفتارهایی را در 

زندان 53 نفر دیده بود که از نظر اخالقی و سیاسی شایسته نمی دانست. حزب 
توده در چند سال نخست پیدایش و فعالیت خود یک حزب کمونیست نبود و 

ادعای آن را هم نداشت. این حزب بر مبنای جبهه های ملی یا ضدفاشیستی ای 
تشکیل شده بود که در زمان جنگ در فرانسه، ایتالیا، یوگسالوی، یونان و سایر 

کشورهای اروپایی برای مبارزه با نازیسم و فاشیسم پدید آمده بودند. رهبری 
این جبهه ها را غالبا عناصر مارکسیست تشکیل می دادند ولی چنان که از 
عنوانشان پیداست دربرگیرنده طیف وسیعی از لیبرال ها، سوسیالیست ها، 
دموکرات ها و کمونیست هایی بودند که به این ترتیب در جبهه ای برای 

مبارزه با اشغالگران نازی و فاشیست متحد شده بودند.
حزب توده هم در آن زمان جبهه وســیعی بود که طیف وســیعی 
از فعاالن سیاســی را در بر می گرفت، و طبق منشور آن صریحا حزب 
اصالح طلبی متعهد به رژیم مشروطه سلطنتی بود. اما این دیری نپایید و 
به زودی شکافی بین جناح لیبرال و دموکرات و سوسیالیست از سویی و 

جناح کمونیست که رشته رهبری در دستشان بود، پدید آمد.
در ایــن بین گروهی از جوانان زبــده آن حزب به رهبری هنرمند 
برجسته عبدالحسین نوشین، مکررا پیش ملکی از رفتار سران حزب 
خود شــکایت می کردند و از او دعوت می کردند که برای اصالح حزب 
توده به آنان بپیوندد و آنان را در کوشــش برای اصالح حزب رهبری 

کند که باالخره پذیرفت.
اعتراض اصلی انتقادکنندگان داخل حزب بر دو محور قرار داشت، 
یکی دیکتاتــوری رهبری در داخل حــزب، و دیگری اطاعت همان 

چرا باید خواند:
اگر به خواندن مسائل 
تاریخی عالقه دارید 
و در تاریخ برای حل 
مشکالت امروز خود، 

پاسخ می جویید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

رهبری از دســتورهای سفارت شوروی. این انتقادکنندگان گروه بزرگی از سازمان ایالتی 
تهران )که در کنگره حزب، دوسوم آرا را داشت( و بعضا جای دیگری بودند - مانند خلیل 
ملکی، دکتر اپریم، احمد آرام، دکتر رحیــم عابدی، انور خامه ای، فریدون توللی، جالل 
آل احمد و غیره که به اصالح طلبان شهرت یافتند. یعنی کسانی که می خواهند حزب را 
از داخل اصالح کنند. احسان طبری، نورالدین کیانوری، احمد قاسمی و غیره نیز در ابتدا 
با اینها بودند ولی ســر بزنگاه به آن سو رفتند و به دشمن ترین دشمنان اصالح طلبان 

بدل شدند.
پشــتیبانی رهبری و نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم از دادن 
امتیاز نفت به شوروی، حزب توده را اندکی تکان داد ولی برخورد بزرگ بین 
اصالح طلبان و رهبری بر سر مســئله آذربایجان پیش آمد. فرقه دموکرات 
آذربایجان به رهبری کمونیست های آذربایجانی مانند سیدجعفر پیشه وری 
قیام کرده و خواســتار خودمختاری برای آذربایجان بودند. در آن زمان 
آذربایجان ایران و پیوستن آن به آذربایجان شوروی مطرح 
بود و امارات گوناگون نشان می داد که نیت اصلی 
جداکردن آذربایجان ایران و پیوســتن آن به 
آذربایجان شوروی بود که اسناد و مدارک 

به دست آمده آن را تایید کرده اند.
اصالح طلبــان حزب تــوده عقیده 
داشــتند که حزب در این زمینه روش 
بی طرفی مثبت در پیش گیرد، یعنی 
ضمن دفاع از حقوق پایمال شده مردم 
آذربایجان، خود را به قیام دموکرات ها 
- کمونیست ها متعهد نکند. رهبری 
حزب توده هــم در ابتدا همین نظر 
را داشــت ولی پس از دریافت دستور 
از ســفارت شــوروی تغییــر جهت 
داد، ســازمان ایالتی حزب خود را در 
آذربایجان عمال در اختیار پیشــه وری 
گذاشــت و از قیام کنندگان پشتیبانی 

بالشرط و بی چون و چرا کرد.
طولی نکشید که شــوروی در عوض 
قولی که دولت ایران برای دادن امتیاز نفت 
شمال به آن کشــور داد، ارتش خود را از 
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ایران برد و از پشتیبانی از فرقه دست برداشت. به این ترتیب فرقه و قیام آذربایجان در اندک 
مدتی فروپاشیدند و سران آن از مرز گذشتند. این واقعه عمال رهبری فرقه را ورشکست 
کرد چنان که فریدون توللی عضو اصالح طلبان حزب، قصیده ای خطاب به رهبران آن را 

با این بیت آغاز کرد:
ای رهبران که تکیه به باد خزان زدید/ برق محن به چادر زحمتکشان زدید

و صادق هدایت که اگرچه عضو حزب توده نبود ولی به اصالح طلبان ارادت داشــت و 
جلسات آنان در خانه او تشکیل می شد در نامه ای نوشت: »خیانت دو، سه جانبه بود. حاال 
توده ای ها خودشان را گه مالی می کنند تا اصل واقعه را بپوشانند. به هر حال باید افتخارات 

گه آلود خودمان را قاشق قاشق بخوریم و به به بگوییم.«
رهبری حزب به هیئت اجتماع استعفا کرد و یک هیئت اجراییه موقت تشکیل شد که 
نُه تن از یازده تن اعضای آن از اصالح طلبان بودند ولی ملکی پیشنهاد دبیرکلی را نپذیرفت؛ 
زیرا که حاضر نبود که رابط بین حزب توده و ســفارت شــوروی باشد. اما دقیقا به خاطر 
ماهیت حزب توده و روابط آن با شوروی دیری نپایید. زیرا که نفوذ و قدرت شوروی و )به 
همان دلیل( دگردیسی بعضی از سران اصالح طلبان مانند کیانوری و طبری باعث شد که 

بار دیگر کار به منوال سابق بازگردد.
در نتیجه عده ای از جوانان زبده اصالح طلب، به ویژه جالل آل احمد و حســین ملک، 
بر آن شــدند که دیگر کوچک ترین امکانی برای تغییر ماهیت حزب نیست و باید حزب 
دیگری را به وجود بیاورند. اصرار این جوانان بود که خلیل ملکی را قانع کرد که انشعاب 
1326 را رهبری کند. آنان تشکیل »جمعیت سوسیالیست توده ایران« را اعالم کردند ولی 
رادیو مسکو بالفاصله آنان را به جاسوسی امپریالیسم انگلیس متهم کرد که طبعا مانع از 
این می شــد که توده های حزب به آنان رو آورند و این سبب شد که از تشکیل جمعیت 

مزبور منصرف شوند.
در جریــان نهضــت ملی و حکومت دکتر مصــدق، ملکی و یارانــش اول با بقایی و 
هواخواهانش حزب زحمتکشان ملت ایران را تشکیل دادند. ولی پس از انشعاب او از این 
حزب به دلیل مبارزه با مصدق، حزب نیروی سوم را پدید آوردند. این حزب، سوسیالیست، 
طرفدار )ولی نه بی چون و چرای( دولت مصدق و هواخواه عدم تعهد و استقالل از دو بلوک 
بود. به همین دلیل بود که حزب توده جزوه ای به عنوان »نیروی ســوم، پایگاه اجتماعی 
امپریالیسم« منتشر کرد و در آن بدترین تهمت ها را به ملکی بست. در واقع حزب توده 
هیچ گاه با ملکی وارد بحث نشد بلکه صرف نظر از آنچه ملکی می گفت و می نوشت، یک 
روز او را جاسوس انگلیس، روز دیگر نوکر دربار، و باز هم روز دیگر جاسوس سازمان امنیت 

خواند.
حزب توده از نخســت وزیری مصدق در اردیبهشــت 1330 تا قیام 30 تیر 1331 از 
هیچ گونه تهمت کتبی و شــفاهی نسبت به مصدق و همکاران و طرفدارانش دریغ نکرد. 
پس از قیام 30 تیر لحن حزب توده تا اندازه ای تغییر کرد ولی هیچ گاه به یک اپوزیسیون 

سازنده بدل نشد، چنان که وقتی که در دی ماه 1331 مصدق حاضر نشد امتیاز به پایان 
رسیده شوروی برای ماهی گیری در دریای خزر را تمدید کند، حزب توده اعالم کرد که او 

ماهی گیری شمال را به دستور اربابانش ملی کرده است.
ملکی و نیروی ســوم اما همچنان به پشــتیبانی خود از مصدق و نهضت ملی توأم با 
انتقادها و رهنمودهای سازنده ادامه دادند. این جمله ملکی معروف است که در مخالفت با 
رفراندم برای بستن مجلس به مصدق گفت: »آقای دکتر مصدق راهی که شما می روید به 

جهنم است ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد.«
تندروی های حزب توده از جمله عواملی بود که قدرت های خارجی و داخلی را از اینکه 
شاید قدرت به دست آن حزب بیفتد بیمناک کرد، و این در تکوین کودتای 28 مرداد موثر 
بود. با این وصف در روز 28 مرداد 1332 حزب توده با سازمان وسیع و منظم و منسجم 
خود، سازمان مخفی نظامی که نزدیک به ششصد افسر عضو آن بودند، و داشتن یک انبار 
مخفی اسلحه، کوچک ترین اقدامی در برابر کودتاچیان نکرد. اما از آن مهم تر، در ماه های 
پس از کودتا که رژیم جدید ضعیف و متزلزل بود، و در عین حال تشکیالت نظامی و مدنی 
حزب توده کامال بر قرار ســابق بودند باز هیچ اقدامی نکرد تا اینکه اعضایش را گرفتند و 
سازمان نظامی، اسلحه خانه و چاپخانه روزنامه »مردم« را کشف کردند و بند از بند آن حزب 

و اعضایش جدا کردند.
پس از 28 مرداد، ملکی با اینکه رهبر یک حزب قانونی بود یک سال در زندان فلک االفالک 
زندانی شــد و بار دیگر در دهه 40 دستگیر، محاکمه نظامی و به جرم »قیام علیه سلطنت 
مشروطه« محکوم و زندانی و از همه حقوق اجتماعی از جمله بازنشستگی ای که به عنوان یک 

معلم ساده از دولت می گرفت محروم شد و چندی بعد در تنهایی و انزوا درگذشت.
از انبوهی از جزئیات مهم که بگذریم بزرگ ترین ویژگی ملکی برای زمان خود )و حتی 
زمان ما( یکی مخالفت سرسختانه با تئوری توطئه، و دیگری اعتقاد به اصالح و در نتیجه 
دیالوگ و سازش اصولی بود، یعنی - برخالف همه دیگران- با انقالب خونین و سیاست 
حذف دیگران مخالف بود. فقط به عنوان یک نمونه کوتاه از مبارزه او با تئوری توطئه )آن 
هم در در سال 1329، در بحبوحه مبارزه برای ملی شدن نفت( در مقاله ای با عنوان »مرض 
استعمار زدگی« نوشت: »از استعمار بریتانیا شبح هولناکی برای ملت ایران ساخته اند و در 
سایه آن شبح یک محیط بدبینی و بدگمانی و بی ایمانی و عدم اعتماد به نیروی ملت به 
وجود آورده اند... در نیرومندی استعمار هیچ شکی نیست، ولی باید دید این نیرومندی در 
چیست و این تاثیر در رگ و ریشه جامعه ما که ورد زبان این آقایان استعمارزده گردیده، از 
کجا سرچشمه می گیرد... یکی از بزرگ ترین و مهم ترین عوامل یا اسلحه و ابزار استعمار  که 
بر همه مستولی شده، همین یأس و بدبینی )است(... این عده سیاست بانان و روشنفکران 
را که به مرض خیالی قادر مطلق بودن استعمار و حقیر بودن ملت ایران دچارند، حقا باید 

مردمان استعمارزده نامید...«
یک نمونه اعتقاد به اصالح و دیالوگ زمانی پیش آمد که در فروردین 1340 دکتر علی 
امینی به رغم میل شاه و با برنامه اصالحات ارضی و اجتماعی نخست وزیر شد. ملکی اعالم 
کرد، و تا سقوط دولت امینی در تیرماه 1341 ادامه داد، که نیروهای آزادی خواه و ملی باید 
به امینی فرصت دهند که اصالحات خود را انجام دهد، و بدون اینکه در دولت او شرکت 
کنند با او مبارزه حیاتی- مماتی نکنند. او گفت و نوشت که اگر امینی به دست نیروهای 
ارتجاع با همکاری آزادی خواهان و مخالفان شکست بخورد جانشین آن استبداد مطلقه 
خواهد بود. اما حزب توده و جبهه ملی دوم با تمام قوا امینی را کوبیدند و در نتیجه خود 

آنان شکست خوردند و حکومت استبدادی نیز مستقر گردید.
در این دوره ملکی یک بار نوشــت که اگر ســران جبهه ملی دوم به سیاست حذف 
ادامه دهند »جبهه ملی به معبد متروکی بدل خواهد شد که رهبران آن فقط بتوانند در 
مراسم ختم یکدیگر حاضر شوند و از دور سری به عالمت آشنایی و تأسف تکان دهند« 
و عینا همان طور شــد. اما در شرایطی که همه طرفدار سیاست حذف بودند و هر قدرتی 
می خواست قدرت های دیگر را به کلی محو و نابود کند نتیجه برای ملکی چه شد؟ فقط 
اینکه کمونیست ها به او تهمت بزنند که جاسوس آمریکا است و راست ها او را به اتهام »قیام 
علیه سلطنت مشروطه و اقدام به مسموم کردن ذهن جوانان« محاکمه نظامی، زندانی، و از 

همه حقوق اجتماعی محروم کنند. 

نکته هایی که باید بدانید

ملکی در مقاله ای با عنوان »مرض استعمار زدگی« نوشت: »از استعمار بریتانیا 	]
شبح هولناکی برای ملت ایران ساخته اند و در سایه آن شبح یک محیط بدبینی و 

بدگمانی و بی ایمانی و عدم اعتماد به نیروی ملت به وجود آورده اند...«
در فروردین 1340 دکتر علی امینی به رغم میل شاه و با برنامه اصالحات 	]

ارضی و اجتماعی نخست وزیر شد. ملکی اعالم کرد، و تا سقوط دولت امینی در 
تیرماه 1341 ادامه داد، که نیروهای آزادی خواه و ملی باید به امینی فرصت دهند 
که اصالحات خود را انجام دهد، و بدون اینکه در دولت او شرکت کنند با او مبارزه 

حیاتی- مماتی نکنند.
تندروی های حزب توده از جمله عواملی بود که قدرت های خارجی و داخلی 	]

را از اینکه شاید قدرت به دست آن حزب بیفتد بیمناک کرد، و این در تکوین 
کودتای 28 مرداد موثر بود.
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مشارکت در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی تضمین کننده رشد پایدار نیست. اّما، رشد پایدار نیز 
بدون مشارکت در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی میّسر نیست. و الزمه چنین مشارکتی گسترش 
روابط مسالمت آمیز در عرصه بین الملل و پایداری آنهاست.

در این نوشته خواهم کوشــید تا با ارائه برخی داده ها و با 
ارجاع به یافته های برخــی از پژوهش های اخیر در حوزه 
اقتصاد بین الملل، بر اهمّیت مشارکت بیشتر ایران در عرصه 
تجارت و سرمایه گذاری بین المللی تأکیدی دوباره کنم. پیش 
از آنکه به این موضوع بپردازم، اّما، بد نیست که نکته ای مهم 
را یادآوری کنم. همان طور که غالب خوانندگان »آینده نگر« 
می دانند، تفاوتی چشمگیر میان راه حل مشکالت اقتصادی 
در شــرایط جنگ با راه حل مشکالت اقتصادی در شرایط 
صلح وجود دارد. در شرایط جنگی، مهم ترین مسئله دفاع 
است. رشد پایدار محلی از اعراب ندارد. در چنین شرایطی، 
کشور نیازمند دولت مرکزی قدرتمند و یکپارچه ای ا ست که 
بتواند از تمامیت ارضی دفاع کند و به رتق و فتق امور روزانه 
کشور بپردازد. در شرایط صلح، اّما، مهم ترین مسئله رشد 
پایدار است. در چنین شرایطی، دولت مرکزی در بهترین 
حالت می تواند تنها زمینه ساز رشد باشد. مابقی تابعی خواهد 
بود از انگیزه های شهروندان، صنعتگران، کشاورزان ، تاجران 
و صاحبان سرمایه به مشارکت در امر تولید. تحت شرایطی 
خاص، این مشارکت ممکن است به رشدی پایدار بینجامد. 
در نخستین قدم، بنابراین، سیاست گذاران باید به ارزیابی 
شرایط عمومی کشور بنشــینند. تا آن زمان که در میان 
ایشان اجماعی درباره شرایط عمومی کشور حاصل نشود، 
اقتصاددانان نمی توانند درباره راه حل مشکالت اقتصادی اظهارنظری کارشناسانه کنند. شرایط 
جنگ الزامات و چالش های خاص خود را دارد و شرایط صلح فرصت ها و چالش های خاص خود 
را. پس از یادآوری کردن این نکته، برای پیشبرد این نوشتار فرض می کنیم که سیاست گذاران 
به اجماعی رسیده اند و از قضا به دنبال رشد پایدارند. برای دست یابی به این هدف، ایشان نیازمند 

راه حل هایی برای رفع چند مشکل اساسی هستند:
اول، تخریب و آلودگی محیط زیست و کمبود منابع آب و هوای پاک در ایران

دوم، اتّکای بودجه عمومی به درآمد حاصل از صادرات نفت
سوم، حضور گسترده و بیهوده دولت در فّعالیت هایی که از اساس بر عهده دولت مرکزی نیست

چهارم، اتّکای سیاســت گذار مالی به سیاست های منفعل پولی جهت تأمین کسری بودجه 
عمومی

پنجم، عدم توازن در منابع، مصارف و تعّهدات بانک ها، موسسات مالی و صندوق های بازنشستگی
ششم، انزوا در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی.

به واسطه عالئق پژوهشی ام، در این نوشته تنها به آخرین مورد از موارد فوق الّذکر می پردازم. 
این همه، اّما، بدان معنا نیست که پنج مورد دیگر اهمّیت کمتری دارند. دیگر همکارانم بهتر از 

من می توانند در آن موارد اظهارنظر کنند.
بد نیست که چند سالی به عقب بازگردیم. پس از پایان جنگ ایران و عراق، در سال 1990 

صالح صحابه تبریزی
استادیار اقتصاد دانشکده 
اقتصاد دانشگاه اکالهما

چرا باید خواند:
چه باید کرد و برای 

رهایی اقتصاد ایران 
از موانع و مشکالت 
تدبیر چیست؟ در 

این مقاله مشارکت 
در عرصه تجارت 
و سرمایه گذاری 

بین المللی چاره راه 
است. آن را بخوانید.

 رهاورد حضور جهانی کدام است؟
مشارکت بیشتر در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

ـه
ـان
ـه
چگونگی مشارکت ایران در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده نشان داده شود که چگونه می توان ب

با مشارکت در تجارت بین الملل ره گشای اقتصاد ایران و آینده این اقتصاد بود.

میالدی )1368 و 1369 هجری شمســی( تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران تقریباً با تولید 
ناخالص ملّی سرانه در کره جنوبی برابر بوده است. به تخمین بانک جهانی، تولید ناخالص ملّی 
ســرانه در ایران در سال 1990 میالدی در حدود 11400 دالر بین المللی بوده است. این رقم 
به شاخص برابری قدرت خرید و تحت قیمت های ثابت در سال 2011 میالدی محاسبه شده 
است.  براساس همین شاخص، در سال 1990 میالدی تولید ناخالص ملّی سرانه در کره جنوبی 
در حدود 11600 دالر بین المللی بوده است. برای آنکه تخمینی از ابعاد این میزان تولید داشته 
باشید، بد نیست بدانید که در همان سال تولید ناخالص ملّی سرانه در ایاالت متحده در حدود 
3۷000 دالر بین المللی و تولید ناخالص ملّی سرانه در چین در حدود 1500 دالر بین المللی 

بوده است. 
پس از گذر بیست و هفت سال، در سال 201۷ میالدی )1395 و 1396 هجری شمسی( 
تولید ناخالص ملّی ســرانه کره جنوبی به مرز 36000 دالر بین المللی نزدیک شد. اّما، تولید 
ناخالص ملّی سرانه در ایران تنها توانست به مرز 19000 دالر بین المللی برسد. بار دیگر برای 
آنکه تخمینی از ابعاد این میزان تولید داشته باشید، بد نیست بدانید که در سال 201۷ میالدی 
تولید ناخالص ملّی سرانه در ایاالت متحده در حدود 54200 دالر بین المللی و تولید ناخالص 
ملّی ســرانه در چین در حدود 15300 دالر بین المللی بوده است. نمودار شماره یک با دقت 
بیشــتری روند رشد تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران، کره جنوبی، ایاالت متحده و چین را 

ترسیم می کند. 
اّما چرا تجربه کره جنوبی می تواند برای ایران آموزنده باشــد؟ درســت است که رشد کره 
جنوبی بسیار چشمگیر بوده، اّما درباره علل این رشد اختالف نظرهایی وجود دارد. برای مثال، 
به زعم دنی ُردریک )اقتصاددان دانشــگاه هاروارد( زمینه ســاز رشد اقتصادی در کره جنوبی 

نکته هایی که باید بدانید

به تخمین بانک جهانی، تولید ناخالص مّلی سرانه در ایران در سال 1۹۹0 در حدود 	]
11400 دالر بین المللی بوده است. این رقم به شاخص برابری قدرت خرید و تحت 

قیمت های ثابت در سال 2011 محاسبه شده است.  
پس از آنکه سیاست گذاران عزم خود را برای ارتقای صادرات کاالها و خدمات 	]

جزم کنند، فرصتی فراهم می آید تا اقتصاد ایران با جذب سرمایه گذاری های 
بین المللی حضوری فّعال تر و مؤثّرتر در زنجیره تولید جهانی داشته باشد.

در بسیاری از موارد، بازار ایران به تنهایی نه برای تولیدکننده داخلی مقیاس 	]
خوبی فراهم می کند و نه برای سرمایه گذار خارجی. ارتقای صادرات و دسترسی بیش 
از پیش به بازارهای بین المللی می تواند مقیاس مناسب تری برای تولید فراهم آورد و 

سودآوری بیشتری در پی داشته باشد.
دسترسی بیشتر تولیدکنندگان ایرانی به دروندادهای تولیدی وارداتی می تواند بر 	]

بهره وری ایشان و بر نوآوری ایشان تاثیری مثبت بگذارد.
مشارکت افزون تر در صادرات و واردات صنعتی تغییراتی در نظام تولیدی به وجود 	]

می آورد که در نهایت منجر به افزایش بهره وری و رفاه می شود.
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آکــادمـی

سرمایه گذاری هایی است که در اوایل دهه 1960 در این کشور انجام شد. در آن زمان ترکیبی 
از مؤلّفه هایی نظیر عرضه باالی نیروی کار ماهر در کره جنوبی، عدم نابرابری مزمن در ثروت 
خانوارها، یارانه های مخصوص سرمایه گذاری، برنامه ریزی و در نهایت هماهنگی سرمایه گذاری ها 
توسط دولت مرکزی بنیاد اقتصادی نوین را بنا کرد که توانست در دهه های پایانی قرن بیستم، 
رشدی شگفت انگیز را تجربه کند. افزایش سرمایه گذاری ها در کره جنوبی، موجب افزایش تقاضا 
برای واردات کاالهای ســرمایه ای شد که خود، به گمان دنی ُردریک، مشّوق افزایش صادرات 
صنعتی بود. بر اساس این دیدگاه، صادرات صنعتی موتور محّرک رشد اقتصادی در کره جنوبی 
نبوده است، بلکه، رونق صادرات خود تابع رشد بوده است و راهی برای تأمین نیازهای وارداتی. 
در مقابل، اّما، شــواهدی که اخیراً توسط میشله کانولی )اقتصاددان دانشگاه دوک( و ِکی- مو 
یی )اقتصاددان دانشگاه هیوستون( ارائه شده حاکی از آن است که عالوه بر سرمایه گذاری ها، 
سیاســت های بازرگانی نیز نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کره جنوبی بازی کرده اند. به طور 
خاص، تسهیل واردات کاالهای سرمایه ای و دروندادهای تولید به رشد اقتصادی در این کشور 
کمکی فراوان کرده است. به عالوه، رشد صادرات صنعتی نیز که تا حدودی ماحصل پیوستن 
کره جنوبی به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت )GATT( در سال 196۷ میالدی بود، نقشی 

بسزا در رشد اقتصادی این کشور داشته است. 
البته در پژوهش های دیگری نیز بر اهمّیت دسترسی اقتصاد به کاالهای سرمایه ای وارداتی و 
دسترسی به دروندادهای وارداتی تولید تأکید شده است. به عالوه، موضوع تأثیر صادرات بر رشد 
اقتصادی نیز در مطالعات بسیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. فارغ از جزئیات این پژوهش ها 
که در حوصله این بحث نیز نمی گنجد، سخت معتقدم که همراه با اصالحات دیگر، اقتصاد ایران 

نیز باید از انزوای تاریخی خویش در عرصه تجارت بین المللی خارج شود. 
مشارکت بیشتر در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دست کم چهار دستیافت برای 

اقتصاد ایران دارد:

بخش مهّمی از نیازهای سرمایه گذاری داخلی می تواند با واردات گستره ای از 
کاالهای سرمایه ای و واردات دروندادهای تولیدی فراهم  شود. به عالوه، دسترسی 1

بیشتر تولیدکنندگان ایرانی به دروندادهای تولیدی وارداتی می تواند بر بهره وری 
ایشان و بر نوآوری ایشان تاثیری مثبت بگذارد. به طور خاص، پتیا تُپالُوا )اقتصاددان صندوق 
بین المللی پول(، اَمیت َخنِدلوال )اقتصاددان دانشــگاه کلمبیا(، پنلپی گلدبِرگ )اقتصاددان 
دانشگاه یِیل( و نینا پَونیک )اقتصاددان کالج دارتِمث( به طور مبسوط به مطالعه تأثیر مثبت 
دسترسی به دروندادهای تولیدی وارداتی بر عملکرد بنگاه ها پرداخته اند. شواهدی که از مطالعات 

ایشان به دست آمده است، بسیار امیدوارکننده است و راه گشا. 
تسهیل دسترســی بیشــتر بنگاه های ایرانی به بازارهای بین المللی می تواند 

زمینه ساز رونق تولید صنعتی شود. به عالوه، دسترسی بیشتر شهروندان ایرانی 2
به تولیدات خارجی می تواند زمینه ســاز ارتقای رقابت در بــازار کاالها و رفاه 
شهروندان گردد. مشارکت افزون تر در صادرات و واردات صنعتی تغییراتی در نظام تولیدی به 
وجود می آورد که در نهایت منجر به افزایش بهره وری و رفاه می شود. در این میان، بنگاه های 
کم بازده از گردونه تولید خارج می شوند و بنگاه های پربازده به واسطه مشارکت در فعالّیت های 
صادراتی، فربه  تر و پُرسود تر می شوند. بی گمان، مهم ترین مطالعه در این زمینه کاری  است از 
مارک ِملیتز )اقتصاددان دانشــگاه هاروارد( که به دقت به بررسی تأثیرات تجارت بر بهره وری 
صنایع و رفاه مصرف کنندگان می پردازد. همراه با این تغییرات، حّتی امکان آن وجود دارد که به 
واسطه صادرات بیشتر، بهره وری و سودِدهی صادرکنندگان ایرانی افزایشی چشمگیر یابد. ولکن، 
یافته های پژوهشــگران در این حوزه چندان جامع نیست. با این همه، در این زمینه پژوهشی 
خواندنی درباره بنگاه های ایرانی وجود دارد. کوثر یوسفی )اقتصاددان مؤّسسه مطالعات مدیریت 
و برنامه ریزی(، فاطمه سبحانی )از دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مؤّسسه مطالعات مدیریت 
و برنامه ریزی( و ســّید علی مدنی زاده )اقتصاددان دانشگاه شریف( در مقاله ای شواهدی ارائه 
کرده اند که نشــان می دهد که صادرکنندگان ایرانی پس از آغاز فّعالیت های صادراتی شان در 
کوتاه مّدت عملکردی بهتر از بنگاه های مشابه دارند. ولکن، هنوز شواهدی از تأثیرات بلندمّدت 

در ایران به دست نیامده است.
البته به گمان من فرقی نمی کند که رشد، موتور محّرکه تجارت باشد یا آنکه تجارت موتور 

محّرکه رشــد. آنچه مهم است آن است که رشد پایدار بدون تجارت میّسر نیست. بگذارید به 
شیوه پدرم مثالی بزنم. یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید. فرقی نمی کند که یک دروازه بان خوب 
موجب استحکام خط دفاعی یک تیم باشد یا آنکه یک خط دفاعی خوب موجب امنیت دروازه. 
آنچه مهم اســت آن است که در بلندمّدت دفاع مستحکم در فوتبال بدون داشتن دروازه بانی 
مطمئن میّسر نیست. اینکه رشد موجب رونق تجارت می شود یا تجارت موجب رشد افزون تر 
پرسشی است که پژوهشگران بدان پیش از این پرداخته اند و پس از این نیز خواهند پرداخت. 
فارغ از این بحث ها، آنچه در نهایت برای سیاست گذاران اهمّیت دارد آن است که رشد پایدار 

اقتصادی در انزوا و گوشه نشینی میّسر نیست.  
ایران فرصتی خواهد یافت که در تعامل با دیگر کشورها عالوه بر تجارت کاالیی 

در تجــارت خدمات نیز مشــارکت کند. در بازه زمانی ســال 2005 تا 2016 3
میالدی، کم و بیش 80 درصد تجارت جهانی مرتبط به کاالها بوده است و 20 
درصد تجارت جهانی مرتبط به خدمات. این نسبت در ایران تقریباً 90 درصد به 10 درصد است. 
در ســال 201۷ میالدی )1395 و 1396 هجری شمسی(، داده های سازمان تجارت جهانی 
حاکی از آن است که مجموع صادرات کاالیی ایران در حدود 92 میلیارد دالر بوده است -که بر 
اساس داده های سازمان کشورهای صادرکننده نفت اندکی کمتر از 53 میلیارد دالر آن متعلّق 
به صادرات نفت است. در همان سال، داده های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که مجموع 
صادرات خدمات از ایران تنها به 10 میلیارد دالر می رسد. با توّجه به جایگاه جغرافیایی و تاریخی 
ایران، صادرات خدمات حمل و نقل و خدمات مســافرتی می تواند افزایشــی چشمگیر بیابد. 
همچنین، با توّجه به عرضه نیروی کار ماهر در ایران، صادرات خدمات تجاری، مهندســی و 
عمرانی نیز می تواند بسیار بیشتر از اینها باشد. این حوزه نوپا می تواند فرصت ها و پویایی های 

ویژه ای را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
برای آنکه درک بهتری از میزان ارزش نسبی تجارت خدمات در میان کشورهای همسایه 
ایران داشــته باشیم، بد نیست که به داده های صادرات کاالها و خدمات در ترکیه و پاکستان 
رجوع کنیم. داده های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن اند که مجموع صادرات کاالیی از ترکیه 
در ســال 201۷ میالدی از مرز 15۷ میلیارد دالر می گذرد. در حدود ۷5 درصد این صادرات 
متعلّق به صادرات کاالهای صنعتی ا ست. مجموع صادرات خدمات از این کشور در همین سال 
به مرز 43 میلیارد و 400 میلیون دالر نزدیک شده است- که به تنهایی در حدود 80 درصد 
ارزش صادرات نفت خام از ایران در همان سال است. جالب آن است که در حدود 50 درصد 
صادرات خدمات در ترکیه متعلّق به خدمات مسافرتی ا ست. 35 درصد آن نیز متعلّق به خدمات 
حمل و نقل اســت. بر اساس این داده ها، ســهم صادرات خدمات از مجموع صادرات کاالها و 
خدمات در ترکیه در حدود 22 درصد است، که به مراتب بیشتر از سهم صادرات خدمات در 
ایران است. نه تنها ترکیه، بلکه پاکستان نیز مشارکتی چشمگیرتر از ایران در صادرات خدمات 

تولید ناخالص مّلی سرانه به شاخص برابری قدرت خرید

منبع: داده های بانک جهانی
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بدون امنیت خاطر نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری، تولید و صادرات را داشت. تنش زدایی از روابط با دیگر کشورها، اصالحات 
در قوانین مالکیت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند امنیت خاطر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد و زمینه ساز 
ارتقای صادرات کاالها و خدمات از ایران شود.

دارد. مجموع صادرات کاالیی از پاکســتان در سال 201۷ میالدی از مرز 21 میلیارد و 500 
میلیــون دالر می گذرد. در حدود ۷8 درصد این صادرات متعلّق به صادرات کاالهای صنعتی 
ا ست. مجموع صادرات خدمات از این کشور در همین سال به مرز 4 میلیارد دالر نزدیک شده 
اســت. بر خالف ترکیه، در حدود 65 درصد صادرات خدمات در پاکســتان متعلّق به خدمات 
تجاری  است. 25 درصد آن نیز متعلّق به خدمات حمل و نقل است. بر اساس این داده ها، سهم 
صادرات خدمات از مجموع صادرات در پاکستان در حدود 15 درصد است، که باز هم بیشتر 
از سهم صادرات خدمات در ایران است. توفیق ترکیه و پاکستان در صادرات خدمات می تواند 
نمونه ای آموزنده برای سیاســت گذاران در ایران باشــد. به طور خاص، ایشان نباید از اهمّیت 
صادرات خدمات در کاستن از اتّکای اقتصاد ایران به صادرات نفت غافل شوند. همچون صادرات 
کاالهای صنعتی، صادرات خدمات نیز فرصت بالقّوه ای برای سیاســت گذاران در ایران فراهم 

می آورد که از طریق آن بتوانند تنّوع فعالیت های تولیدی در ایران را افزایش دهند. 
پس از آنکه سیاســت گذاران عزم خود را برای ارتقای صادرات کاالها و خدمات 

جزم کنند، فرصتی فراهم می آید تا اقتصاد ایران با جذب ســرمایه گذاری های 4
بین المللی حضوری فّعال تر و مؤثّرتر در زنجیره تولید جهانی داشته باشد. البته، 
مشارکت در این زنجیره تولید الزاماتی دارد. نااطمینانی درباره روابط سیاسی با دیگر کشورها، 
بی گمان مهم ترین مانع در جذب سرمایه گذاری های بین المللی ا ست. همچنین، نااطمینانی 
درباره حقوق مالکیت و نااطمینانی درباره معاهدات تجاری می توانند موانعی بزرگ در برابر جذب 
این سرمایه ها باشند. پژوهش های اخیر نُنو لیماو )اقتصاددان دانشگاه مریلند( و کایل هندلی 
)اقتصاددان دانشگاه میشیگان( شواهدی جدید درباره اهمّیِت امنیت خاطر سرمایه گذاران و 
تولیدکننــدگان داخلی و خارجی ارائه می کند. بــدون امنیت خاطر، نمی توان انتظار افزایش 
ســرمایه گذاری، تولید و صادرات را داشت. تنش زدایی از روابط با دیگر کشورها، اصالحات در 
قوانین مالکیت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند امنیت خاطر سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی را فراهم آورد و زمینه ساز ارتقای صادرات کاالها و خدمات از ایران شود. 
فراموش نکنیم که تولید، نیروی محّرک اقتصاد است و از مهم ترین ملزومات رشد پایدار. 
مهم ترین انگیزه تولید نیز ســودآوری است. در بسیاری از موارد، سودآوری نیازمند بازارهایی 
است با مقیاسی بزرگ. به برآورد بانک جهانی و به شاخص تولید ناخالص ملّی حقیقی بر اساس 
برابری قدرت خرید، اقتصاد ایران تنها 1.3 درصد اقتصاد جهانی است )برای آنکه درک بهتری از 
این سهم داشته باشید، بد نیست بدانید که بر اساس همین شاخص چین در حدود 18 درصد، 
اتحادیه اروپا در حدود 16 درصد و ایاالت متحده در حدود 15 درصد اقتصاد جهانی هستند(. 
در بســیاری از موارد، بازار ایران به تنهایــی نه برای تولیدکننده داخلی مقیاس خوبی فراهم 
می کند و نه برای سرمایه گذار خارجی. ارتقای صادرات و دسترسی بیش از پیش به بازارهای 
بین المللی می تواند مقیاس مناســب تری برای تولید فراهم آورد و سودآوری بیشتری در پی 
داشته باشد. پس از فراهم آوردن امنیت خاطر، چنین مقیاس و سود بالقّوه ای می تواند فرصتی 
برای سرمایه گذاری بین المللی در ایران فراهم آورد و ایران را تبدیل به سکویی برای صادرات به 
کشورهای دیگر کند. این همه، موجب رونق تولید در ایران می شود. به عالوه، دسترسی اقتصاد 
به کاالهای سرمایه ای و دروندادهای تولیدی وارداتی افزایش می یابد و فناوری های نوینی وارد 

اقتصاد می شود.

در پایان، اّما، نباید فراموش کرد که هدف غایی از مشــارکت بیشــتر در عرصه تجارت و 
سرمایه گذاری بین المللی رشد پایدار است. برای پایداری رشد، همان طور که رونق تولید مهم 
است، حفظ محیط زیست و منابع آب و هوای پاک نیز مهم است؛ همان طور که حقوق مالکیت 
مهم اســت، حقوق نیروی کار و مشارکت گسترده آن در تولید نیز مهم است؛ همان طور که 
سیاست های بازرگانی مهم هستند، سیاست های مالی و پولی نیز برای مدیریت ادوار تجاری 
و حفظ قدرت خرید مهم هســتند. مشــارکت در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی 
تضمین کننده رشــد پایدار نیســت. اّما، رشد پایدار نیز بدون مشــارکت در عرصه تجارت و 
سرمایه گذاری بین المللی میّسر نیست. و الزمه چنین مشارکتی گسترش روابط مسالمت آمیز 

در عرصه بین الملل و پایداری آنهاست.       
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آکــادمـی

اقتصاد ایران در اثر عوامل مختلف، از جمله افت مســتمر نرخ 
ســرمایه گذاری، بی ثباتی اقتصاد کالن، تحریم های خارجی، 
کاهش تقاضای اقتصاد، محیط کســب و کار نامســاعد و توان 
پایین رقابت پذیــری صنایع داخلی، که در مقاالت قبل نیز به 
آنها اشــاره شد، وارد دوره جدید رکود شده است و به احتمال 
باال رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده منفی خواهد بود.  
بخش عمده ای از کاهش سطح تولید اقتصاد، صرف نظر از نقش 
عوامل بیرونی، متاثــر از کاهش ظرفیت های تولید در اقتصاد 
ملی است. در این بین، کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری نقش 
تعیین کننده ای دارد. بنابراین در این شماره، نقش سرمایه گذاری 

در احیای رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. 
J روند کاهش سرمایه گذاری

روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته 
روندی نزولی بوده است. این مسئله از سال 1388 آغاز شده و 
تاکنون نیز ادامه دارد. در اغلب سال ها طی دهه گذشته، رشد 
تشکیل سرمایه ثابت نرخی منفی داشته است. آمارها نشان 
می    دهد نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی 
طی دوره ای نزدیک به شش دهه به طور میانگین برابر با 31 
درصد بوده است. این نسبت در سال های                   اخیر کاهش شدید 
پیدا کرده به طوری که در سال 1396 این نسبت به نرخ 19.۷ درصد رسیده است که کمترین نرخ 
سرمایه گذاری طی شصت سال گذشته است. روند نزولی نرخ سرمایه گذاری منجر به کاهش توان 
تولید کشور و بازگشت اقتصاد به رکود شده است.  در هر اقتصادی برای جبران استهالک دارایی های 
سرمایه ای و ایجاد ظرفیت های جدید برای رشد اقتصادی، الزم است سرمایه گذاری های جدید انجام 
شود. کاهش روند سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد ایران در سال های اخیر، موجب شده است که 
صرفاً استهالک دارایی های ثابت جبران شود و عمالً بر میزان موجودی سرمایه خالص کشور افزوده 
نشود. بنابراین در سال های اخیر، رشد موجودی سرمایه خالص کشور به صفر نزدیک شده است که 

در اثر آن، اقتصاد توان رشد خود را از دست داده است. 
J علل کاهش نرخ سرمایه گذاری

کاهش سرمایه گذاری طی یک دهه گذشته، علل و ریشه های                   مختلفی داشته است. مهم ترین 
علت کاهش نرخ سرمایه گذاری طی سال های                   گذشته، بی ثباتی اقتصاد کالن، سیکل های مخرب 
»سرکوب نرخ ارز - جهش نرخ ارز«، محیط کسب و کار نامساعد، ضعف بازار سرمایه، فقدان بسیاری 
از ابزارهای متعارف تامین مالی، مشکالت ساختاری نظام بانکی و انجماد دارایی بانک ها، تحریم های 
                  خارجی، ناکارایی سیاســت های مالی دولت و نظایر آن بوده اســت. کاهش نرخ سرمایه گذاری در 
اقتصاد، آثار عینی و واقعی در اقتصاد برجای گذاشــته اســت. در کارگاه های تولیدی شواهدی از 
فرسودگی ماشین آالت و شکاف فناوری و فاصله گرفتن از فناوری های روز دنیا مشاهده می شود. 
عالوه  بر آن، در کل اقتصاد نیز ضعف زیرساخت ها به ویژه زیرساخت های حمل و نقل ریلی و هوایی 

به وضوح قابل مشاهده است. 

چرا باید خواند:
اگر به بررسی مسائل 

روز عالقه مند 
هستید و می خواهید 

سرنوشت آن را در 
امروز و روزهای آینده 

جست وجو کنید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می    شود.

نقش سرمایه گذاری در احیای رشد چیست؟
سرمایه گذاری در تنگنای تحریم

J سرمایه گذاری و تحریم
بازگشت مجدد تحریم ها، روند رو به کاهش سرمایه گذاری را بدتر از قبل خواهد کرد. بازگشت 
تحریم ها، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشین آالت صنعتی و انتقال فناوری را کاهش خواهد داد. 
همچنین در شرایط تحریم، امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جذب تسهیالت خارجی 
برای طرح های                   ســرمایه گذاری داخلی بسیار دشوار خواهد شد. از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از 
شوک های                   خارجی، محیط سرمایه گذاری را برای بنگاه های                   داخلی نامساعدتر خواهد کرد. بنابراین 

انتظار می    رود با تشدید تحریم ها، شرایط سرمایه گذاری با تنگناها و مشکالت بسیاری مواجه شود.
J راهکارهایی برای افزایش سرمایه گذاری 

با وجود تمام مشکالت و تنگناهای موجود در مسیر توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری بنگاه ها، 
راه حل هایی وجود دارد که می    توان مانع از افت سرمایه گذاری شد یا حتی میزان سرمایه گذاری را در 
اقتصاد افزایش داد. یکی از مهم ترین اقدامات برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری، اصالح نظام بانکی و 
تعیین تکلیف بانک های                   مشــکل دار است. مشکالت ساختاری نظام بانکی از جمله دارایی های                   سمی 
بانک ها، ناترازی منابع مصارف بانک ها، روند فزاینده مطالبات غیرجاری، کمبود سرمایه بانک ها               و نظایر 
آن موجب شده است که توان تسهیالت دهی بانک ها               کاهش یابد. این مسئله نقش نظام بانکی را در 
نوسازی و تجهیز بنگاه های                   اقتصادی و همچنین توسعه زیرساخت های                   اقتصادی کاهش داده است. 
بنابراین الزم اســت در اسرع وقت، اقدامات جدی برای اصالح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های 
                  مشکل دار انجام شود. از جمله اقدامات دیگری که برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری 
الزم است، توسعه بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی است. به عنوان مثال توسعه انواع ابزارهای ایجاد 
بدهی برای طرح های                   زیرساختی و حتی تامین مالی بنگاه های                   بزرگ اقتصادی، می    تواند منجر به شتاب 
بخشیدن به روند سرمایه گذاری شود. همچنین عرضه سهام شرکت ها در بازار سرمایه می تواند ظرفیت 
ســرمایه گذاری شرکت ها               را افزایش دهد.  از جمله اقدامات بسیار حیاتی برای توسعه سرمایه گذاری، 
ثبات اقتصاد کالن اســت. نوسانات قیمت ها               و به ویژه بی ثباتی نرخ ارز، مانعی بسیار جدی در مسیر 
سرمایه گذاری های                   بلندمدت اســت. از یک سو، بی ثباتی قیمت ها                و از سوی دیگر تغییرات مستمر 
سیاست ها               و مقررات دولتی، در عمل سرمایه گذاری را با مشکالت و موانع روبه رو کرده است. الزم است 
دولت از تغییرات پی درپی مقررات تجاری و ارزی اجتناب کند. همچنین الزم است از طریق اصالحات 
بودجه ای و اصالح نظام بانکی، دو سرمنشأ رشد بی رویه نقدینگی و بی ثباتی قیمت ها               برطرف گردد.  
مسئله دیگری که در دوره تحریم ها               رشد اقتصادی کشور را تهدید می    کند، کاهش توان سرمایه گذاری 
دولت در زیرساخت های                   اقتصادی و طرح های                   عمرانی است. در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، کسری 
بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، امکان سرمایه گذاری دولت در طرح های                   عمرانی 
را کاهش خواهد داد. در این شرایط الزم است دولت با انتشار اوراق برای طرح های                   عمرانی اولویت دار، 
مشــکل تامین مالی این طرح ها               را برطرف کند. البته، انتشار اوراق در ابعاد گسترده منجر به افزایش 
نرخ اوراق در بازار خواهد شد ولذا الزم است بانک مرکزی به اتکای مقررات جدید، اقدام به خرید اوراق 
دولت با هدف کاهش نرخ اوراق در بازار کند. اقدام دیگری که می    تواند به توسعه سرمایه گذاری ها               در 
شرایط تحریم کمک کند، تشکیل کنسرسیوم های                   بزرگ غیردولتی است. برخی تجربه های                   موفق ولی 
بسیار محدود از تشکیل این گونه کنسرسیوم ها               با مشارکت بخش خصوصی در ایران وجود دارد. تشکیل 
کنسرسیوم های                   بزرگ با مشارکت شرکت های                   تولیدی، بانک ها               و شرکت های                   سرمایه گذاری می    تواند تا 

حد زیادی مشکل تامین مالی بنگاه های                   بزرگ را برطرف کند.  
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برخی از رشد اقتصادی منفی و رکود اقتصادی در سال جاری و سال آینده می گویند. این موضع بهانه ای است تا در سلسله مقاله های متعدد درباره عوامل رشد مثبت و منفی، رکود و 
رونق اقتصادی در دوره تحریم گفته شود. این مقاله را بخوانید.

حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی
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براساس تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و با توجه به شواهد آماری، رشد اقتصادی سال 
جاری و سال آینده با احتمالی بسیار باال، منفی برآورد می شود و می توان انتظار داشت اقتصاد در 
آستانه بازگشت مجدد به رکود طوالنی تر قرار گرفته باشد.

فراگیــر و همگانی می انجامد اما به این نکته کمتر توجه می شــود که چنین توافقی )و 
اقدام هایی که در پی آن صورت می گیرد( برای مقابله با وضعیتی خاص مناســب است و 
راه حلی اساسی برای مسئله نیست. وی با توضیح اینکه در چنین کشورهایی با دو شکل از 
خشونت مواجه هستیم )حکومت کنندگان و حکومت شوندگان( پیچیدگی مسئله را به 
خوبی بیان کرده و خشونتی را که در روابط میان شهروندان موج می زند نیز با جداسازِی 
مردم و حاکمان کتمان نمی کند و این نکته ای است که در نوشته ها و گفته های روشنفکران 
ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و می گیرد. او که جهان ســوم را هم خاســتگاه اندیشــه 
عدم خشونت )با اشاره به گاندی( و هم جهانی خشن می شناساند، می نویسد: »در حقیقت، 
این دو شکل از خشــونت دست به دست یکدیگر می دهند و با ترکیب این دو است که 
خودکامگان در کشــورهای جهان ســوم قدرت را قبضه می کنند... در اینجا ما با معمای 
خشــونت در کشورهایی روبه رو می شویم که در آنها شــکنجه دیده به نوبه خود بدل به 
شکنجه گر می شود. بدین گونه، در هر اقدام سیاسی، این خطر وجود دارد که خودکامگی 
تازه ای جایگزین خودکامگی قبلی شود... باید ریشه های خشونت را بیرون کشید و با اخالقی 
مبتنی بر عدم خشونت بر آنها حمله برد... باید اندیشه عدم خشونت را که به صورتی نظری 
در متون دیده می شود )مقصود من عدم خشونتی است که عارفان مسلمان، متفکران هندو 
یا خردمندان بودایی موعظه کرده اند( از حاشیه بیرون کشید و رویاروی اندیشه های معاصر 
قرار داد.« به نظر وی، برای عملی ساختن اندیشه عدم خشونت در جوامع عقب مانده و جهان 
سومی الزم است تا به تعبیری، یک انقالب کوپرنیکی در قلمرو سیاست پدید آید زیرا در 
جهان مفهومِی سیاست )در این کشورها( خشونت چنان غلبه دارد که برای اقدام بر مبنای 
عدم خشونت مجالی باقی نمی گذارد یا مجال چندانی باقی نمی گذارد. با وجود این، او که 
مبارزه برای استقرار عدم خشونت را مبارزه ای برای عدالت و صلح، و نه ضرورتاً مبارزه ای برای 
کسب قدرت می شناساند، آموزش »گفت وگو« و »رواداری« را موثرتر دانسته و با تکیه بر 

دکتر مصطفی رحیمی در کتاب »تراژدی قدرت  در شــاهنامه« و در تحلیل داســتان  رستم و 1
سهراب می گوید، کسانی در تقابل قرار می گیرند و با هم 
می ســتیزند که تضاد میان آنها را »ناآشنایی« شدت 
می بخشــد، و این اساس فاجعه می شــود تا سرانجام 
نوشــدارو نیز که آخرین امید نجات بود نرسد و پهلوان 
جوان از دســت برود. نوشدارویی که در اختیار کاووس 
است، و کاووسی که از پیوند پدر و پسر بیمناک است. در 
اینجا نشــان داده می شــود ذهن و ضمیــر کاووس و 
افراســیاب در چنین بزنگاه هایی تا چه اندازه می تواند 
همخوانی داشــته باشد: »دو ناشــناخته همراه با هم 
می ستیزند، تا دو شناخته ناهمراه، همچنان برقرار مانند 
و سهراب انگار آمده است تا همین قرارداد را بر هم زند. 
و در حرکت سهرابی خود آن را بر هم زده است. رستم 
و سهراب دو فردند، اما به نمایندگی از دو نظم ذهنی با 
هم می جنگند. ستیز آنان ستیز نو و سنت است...« به 
بــاور رحیمی، ســهراب کارکرد قــدرت را نمی بیند، 
مظاهرش را می بیند: »همه نوآوری ها در شــور جوانی 
است و اگر این شور نبود بشر هنوز در برابر نخستین نهاد 
اجتماعی سر خم کرده بود و از آن دایره پای بیرون نگذاشته بود. خرد چشم به گذشته 
دارد، و شور، دیده به آینده. عقل های مصلحت اندیش با بد خو می گیرند. استبداد چون دیر 
بماند امری عادی می شود. مردمان می پندارند که ستم از آسمان می رسد... در برابر این 
تباهی پیداشدن صدایی که سیاهی ها را بشکافد، ذهن های تنبل را تکان دهد و نگهبانان 
ســتم را به خود آورد، از اهورایی ترین آواهاست... و سهراب قهرمان چنین پیامی است. 
سهراب ها نمی خواهند زیردست کاووس ها و افراسیاب ها باشند و این فضیلت، به خودی 
خود کم نیست... با افتادن سهراب شور زندگی از میان می رود و چون زندگی باید - در 
همه جنبه های خود- ادامه یابد نسل سهراب در زمان جاری می شود... اما در مقابل، شور 

جوانی اگر با خرد پیری همجنس نشود به وادی گمراهی می غلتد...«

دکتر رامین جهانبگلو سال ها قبل، در مقاله ای با نام »آیا عدم  خشونت در جهان  سوم آینده ای دارد؟« با اشاره به این نکته که موقعیت های گوناگونی برای اعمال 2
خشونت در فضاهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم موجب شده 
تا »خشــونت« به عامل محرکه در روابط اجتماعی این کشورها تبدیل شود، پرسش از 
»عوامل بیرونی« تشدید موقعیت سیاسی و مشکالت اقتصادی متعدد این کشورها را ناکافی 
ارزیابی کرده و مخاطبان را به اندیشیدن درباره »عوامل درونی« فراخوانده بود. یعنی آنچه 
از قرن های گذشته به پدیدآمدن و گسترش جلوه های تازه خشونت منجر شده است. به 
نظر وی، رســیدن به راه حلی فوری و سیاسی برای مسئله خشونت خیلی زود به توافقی 

در غیبت گفت وگو
قدرت، خشونت پرهیزی و گفت وگو

محمد صادقی
روزنامه نگار

چرا باید خواند:
اگر به مباحث جامعه 

شناختی-روشنفکری 
عالقه مند هستید، این 

مقاله به شما درباره 
اهمیت این مسئله 

خواهد گفت.
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اگر در جایی گفت وگو و استدالل تعطیل شود، فقط برای دو چیز دیگر جا باز می شود: خشونت و فریب کاری؛ این نکته پایانی مقاله همان دلیل شروع آن است. در غیبت گفت وگو جامعه به 
چه مسیری گام می نهد؟ پاسخ این پرسش را در مقاله پیش رو بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

همه نوآوری ها در شور جوانی است و اگر این شور نبود بشر هنوز در برابر 	]
نخستین نهاد اجتماعی سر خم کرده بود و از آن دایره پای بیرون نگذاشته بود. 

خرد چشم به گذشته دارد، و شور، دیده به آینده.
بسیار جای اندیشیدن دارد که »آیا بهترین دفاع از عدم خشونت اقدام 	]

روزمره کسانی نیست که برای رعایت حقوق شهروندان در کشورهای جهان 
سوم مبارزه می کنند؟«

آموزش استدالل گرایی نیز در نظام آموزش و پرورش ما غایب است در نتیجه 	]
پشتوانه سخن و ادعای ما دلیل نیست، بلکه شخصی است که سخنی گفته یا 

ادعایی را مطرح کرده است.
اگر در جایی گفت وگو و استدالل تعطیل شود، فقط برای دو چیز دیگر جا 	]

باز می شود: خشونت و فریب کاری.
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آکــادمـی

هیئت وزیــران در مصوبه ٦٣٧٩٣ تاریخ شــانزدهم 
مردادمــاه 139۷ و اصالحیــه تاریخ بیســت وچهارم 
مردادمــاه 139۷عالوه بــر افزایش ســختگیری در 
خصوص صادرکنندگان، جهت بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات به کشور، در خصوص واردکنندگان در اقدامی 
شگفت انگیز مقرراتی را وضع کرده که بیشتر به شوخی 
تجارتی می نماید تا واقعیت. بگذریــم از اینکه دولت 
به جهت کســری بودجه نیاز به چنین وجوهی تحت 
عنوان مابه التفاوت نرخ ارز و غیره دارد، ولی ممکن است 
تصویب کنندگان این مصوبه می خواسته اند به طریقی از 
دارا شدن بالجهت و غیرعادالنه تعدادی از واردکنندگان 
که از بخت خوش آنها از تاریخ پرداخت و تامین مبلغ 
نرخ ارز کاالی خریداری شده تا مرحله ترخیص، قیمت 
ارز به طور چشمگیری افزایش یافته است جلوگیری به 
عمل آورند. به عبارت دیگر احتماال دولت خواسته با این 
شگرد از تکاثر ثروت قانونی ولی ناعادالنه، و همچنین 
از تشــدید اختالف طبقاتی ناشــی از افزایش نرخ ارز 
جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است اگر دولت چنین 
قصد خیری داشته، نفس نیت خیر دولت قابل تقدیر 
است، اما مشــکل کار آنجاست که این نیت خیر، اگر 
به جا و به درستی هدایت نشود جز شر و فالکت اقتصادی و ورشکستگی واردکنندگان و 
تولیدکنندگان و مآال بیکاری قشر کارگر و زحمت کش کشور نتیجه ای نخواهد داشت. 
به نظر من در تصویب مصوبه حاضر حتی اگر خیری باشــد نتیجه ای جز شر و فالکت 
اقتصادی ندارد. گرچه ممکن اســت نیت خیری در پشــت این مصوبه به نفع مردم و 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی هم وجود داشــته باشد، اما این مصوبه بنا به 
دالیل ذیل با قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و عرف و عادت تجاری مخالف است.

J  گفتار اول
دالیل مخالفت مصوبه هیئت وزیران با قانون اساسی و قوانین عادی:  

1- همان طور که بخشــنامه مورخ 9۷/1/22 هیئت وزیران نشــان می دهد از تاریخ 
9۷/1/22 نرخ ارز برای تمام مصارف ارزی به طور یکسان ٤٢٠٠ تومان تعیین شده است 
و طبق بند ١٣ همین بخشنامه هرگونه اقدام برخالف مقررات اعالمی را از مصادیق قاچاق 
ارز و قابل تعقیب شناخته است  به عبارت دیگر به موجب بخشنامه مزبور ارائه و فروش 

تصمیم ارزی 
در ترازوی عدل

بررسی و تحلیل مصوبه هیئت وزیران
در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز

سید مهدی موسوی شهری
وکیل پایه یک دادگستری

چرا باید خواند:
حتما شما به مباحث 

حول و حوش ارز عالقه 
دارید و می خواهید 

راهکارهای قانونی را 
درباره مصوبات این 

حوزه بدانید. خواندن 
این مقاله به شما توصیه 

می شود.

ـه
ـان
ـه
مصوبه اخیر ارزی به لحاظ قانونی چگونه ارزیابی می شود و چرا ایراد قانونی بر آن ب

وارد است؟ در این مقاله موسوی شهری، وکیل پایه یک دادگستری به این پرسش 
پاسخ داده است. آن را بخوانید.

اینکه اقدام بر مبنای عدم خشــونت در پی آن اســت تا جامعه بشــری را با روش هایی 
اخالق مدارانه متعادل کند، تعریفی مسئوالنه تر از مفهوم شهروندی ارائه دهد و اخالق و 
سیاست را با یکدیگر آشتی دهد، مقاله اش را با این پرسش به پایان می رساند که بسیار جای 
اندیشیدن دارد که »آیا بهترین دفاع از عدم خشونت اقدام روزمره کسانی نیست که برای 

رعایت حقوق شهروندان در کشورهای جهان سوم مبارزه می کنند؟«

نیاز به »گفت وگو« برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، موضوعی است  که گاهی به شکل شعاری در فضای جامعه ما مطرح می شود بلکه در اصالح وضع 3
موجود و بیرون رفتن از وضعی که مطلوب نیست، اثرگذار باشد. طرح این موضوع با توجه 
به اینکه گفت وگو در فرهنگ عمومی ما جایگاهی ندارد، شعاری نیک خواهانه است. اما 
پرسشی جدی هم در ذهن ایجاد می شود، زیرا مفهومی که درست و دقیق توضیح داده 
نشده و مردم با آن آشنا نیستند، در نظام آموزش و پرورش ما، در مدرسه ها، دانشگاه ها، 
درس ها و کتاب های ما غایب است، در روزنامه ها، مجله ها، رادیو و تلویزیون، و رسانه های 
جدید توجهی به آن نشده، کتاب های بسیار اندکی درباره آن به فارسی ترجمه شده، و 
شــوربختانه اندیشمندان و روشــنفکران ما تا اندازه زیادی آن را لوکس و دکوری جلوه 
داده اند، چگونه می تواند در فضای جامعه ما )و به ویژه فضای سیاسی کشور که بیشتر به 
آن توجه می شود( تغییری پدید آورد؟ واقعیت این است که ما هیچ دوره ای از زندگی مان 
چه در خانواده، چه در مدرسه، چه در دانشگاه و چه در کنار رادیو یا در پای تلویزیون به 
طور مستمر و دقیق با این مفهوم آشنا نشده و اصول و قواعد آن را نیاموخته ایم و بنابراین 
از توانایی ها و ظرفیت های الزم برای گفت وگو برخوردار نیستیم. گفت وگو به تعبیر استاد 
مصطفــی ملکیــان مکالمه ای هدفمند برای حل مســئله یا رفع مشــکلی اســت و 
»استدالل گرایی« یعنی ارائه دلیل یا دالیلی برای سخن و ادعایی که داریم، مهم ترین اصل 
در شکل گیری و تقویت گفت وگو اســت. آموزش استدالل گرایی نیز در نظام آموزش و 
پرورش ما غایب است در نتیجه پشتوانه سخن و ادعای ما دلیل نیست، بلکه شخصی است 
که سخنی گفته یا ادعایی را مطرح کرده است. فضای سیاسی کشور ما هم به خاطر وجود 
این نقص ها و ضعف های فرهنگی، فضایی ناسالم است. پشتوانه فکری و فرهنگی آن نیز 
بسیار ناچیز و ناکارآمد است. برای نمونه اگر دقت کنیم ما همچنان با زندگی و اندیشه های 
لنین، هیتلر، استالین، چه گوآرا و... بسیار بیشتر از زندگی و اندیشه های چهره های درخشان 
و صلح طلبی مانند گاندی، مارتین لوترکینگ، الکســاندر دوبچک، واسالو هاول و... آشنا 
هستیم. ناشناخته ماندن چهره هایی که در فعالیت و مبارزه سیاسی اهل گفت وگو، مدارا و 
احترام به زندگی بودند، بیش از هرچیزی به اخالق و انسانیت می اندیشیدند و بر اساس 
»عدم خشونت« حرکت می کردند، یک مسئله جدی است. شوربختانه در فضای فرهنگی 
و روشنفکری ما غیر از چند روشنفکر )که صدایشان هم در میان هیاهوها چندان شنیده 
نشده( شناساندن این چهره ها و اندیشه ها جدی گرفته نشده و مغفول مانده، که نشانه بارز 
ضعف بینایی فرهنگی و سیاسی ماست. مصطفی ملکیان سال ها قبل در یک سخنرانی با 
نام »نیاز مردم ســاالری به معنویت شهروندان« که در جلد دوم کتاب »در رهگذار باد و 
نگهبان الله« هم منتشر شده، نکته های راه گشایی را درباره ارتباط مردم ساالری و معنویت 
بیان کرده بود که همچنان جای اندیشــیدن دارد و توجه به آن می تواند سرآغازی برای 
کاستن از حجم مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی ما باشد. ملکیان در آن سخنرانی 
تاکید دارد که »برای بهروزی، فقط نیاز به نهادهای دموکراتیک نداریم، بلکه به نهان های 
دموکراتیــک هم نیاز داریم. درون ضمیرمان هم باید دموکراتیک شــود نه اینکه فقط 
نهادهای بیرونی و آبجکتیو جامعه دموکراتیک شوند. نهان ها، درون و ضمایر و انفس ما هم 
باید یک سلسله ضمایر و انفس دموکراتیک و مردم ساالرانه باشند. نهان دموکراتیک نیز 
همان نهاد اخالقی و معنوی اســت. کسانی در درون، دموکراتیک هستند که در درون، 
مردم دوست، اخالقی و معنوی هستند.« سپس به اهمیت و ضرورت تحوالتی در درون ما 
می پردازد که به تعبیر او بدون آن تحوالت )کوشش برای  برخورداری از زندگی اخالقی و 
معنوی( نمی توانیم نهادهایمان را به معنای واقعی کلمه، دموکراتیک کنیم. همچنین به 
موضوع »عدم خشونت« پرداخته و تاکید دارد: »اگر در جایی گفت وگو و استدالل تعطیل 

شود، فقط برای دو چیز دیگر جا باز می شود: خشونت و فریب کاری.« 
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دالر به قیمت باالتر را به نوعی جرم دانسته است.
بگذریم از اینکه طبق قانون اساسی جرم انگاری هر عملی نیاز به مصوبه مجلس دارد و 
قوه مجریه و بانک مرکزی در جایگاهی نیستند که بتوانند با افزایش ارکان مادی یا معنوی 
یا قانونی عملی را جرم تلقی کنند و با این وصف همین بخشنامه مورخ 9۷/1/22 نیز که 
جرم انگاری جدیدی مخالف قانون اساسی انجام داده است از درجه اعتبار ساقط است، اما 
به هر حال واردکنندگان به استناد اعتبار و قوت بخشنامه مزبور اقدام به ثبت سفارش و 

خرید کاال از خارج ازکشور کرده اند.
هم اکنون که واردکنندگان بر اســاس بخشــنامه خود دولت، اقدام به خرید و ثبت 
سفارش کاال کرده اند، چطور بعد از ورود کاال به گمرک، واردکنندگان را می     توان مجبور 
بــه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کــرد؟ واقعا اقدام دولت در این مورد می     تواند یک نوع 
خفت گیری قانونی تلقی شود. به ویژه اینکه واردکنندگان در افزایش نرخ ارز در بازار نیز 

نقشی ندارند.
بدیهی است اگر واردکنندگان در افرایش نرخ ارز دخالتی داشته باشند از باب تسبیب 
طبق قانون مســئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر یا 

قصور خود خواهند بود.
افزایش نرخ ارز هر دلیلی داشــته باشد )خواه تحریم های اقتصادی، خواه نیاز دولت 
جهت تامین کسری بودجه خود و غیره( امری نیست که مسئول جبران آن واردکنندگان 

کاال باشند.
2- واقعیــت این اســت که هدف همه تجــار و بازرگانان اعــم از واردکنندگان یا 
صادرکنندگان استفاده از سود معقول و مشروع اعمال بازرگانی خود است و هر مصوبه ای 
که به این سود مشروع لطمه وارد سازد عالوه بر اینکه طبق اصل ٤٠ قانون اساسی ممنوع 

است، طبق قاعده الضرر و ال ضرار فی االسالم بی اعتبار است. 
بند ٥ مصوبه شماره ٦٣٧٩٣ و اصالحیه آن، جز اضمحالل فعالیت های تجاری مشروع 
و ورود ضرر و ورشکستگی تجار اثری ندارد ولو اینکه با هدف و نیت خیر تصویب شده 

باشد.
3- مصوبه ٦٣٧٩٣ و اصالحیه مورخ24 /9۷/5 با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 
ماهوی موضوع ماده ٤ قانون مدنی و قاعده اعتبار حقوق مکتسبه اشخاص، در تعارض 
جدی است. زیرا با تک نرخی کردن قیمت ارز توسط خود دولت در تاریخ 9۷/1/22 به 
مبلغ ٤٢٠٠ تومان عمال خود دولت قیمت را به طور معین معلوم ساخته است لذا اخذ 
مبلغی مازاد بر ٤٢٠٠ تومان تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز مخالف مصوبه قبلی خود 
دولت است و عمال مصوبه ٦٣٧٩٣ برخالف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی 

است و مآال باطل است.

4-  مصوبات مزبور با مواد ١٩١ الی ١٩٤ و مواد ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤١ قانون مدنی نیز 
در تعارض است.

زیرا واردکنندگان در زمان ثبت ســفارش اقدام به خریــد ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی 
کرده اند و تمام یا قسمتی از مبلغ مزبور را به بانک عامل یا بانک مرکزی بابت خرید ارز 

پرداخت کرده اند و از زمان تامین ارز، انتقال مالکیت ارز به آنها صورت پذیرفته است.
بــه عبارت دیگر واردکنندگان، طبق قانون مدنی اقدام به انعقــاد قرارداد خرید ارز 
کرده اند و قصد انشای خود را با گشایش اعتبار اسنادی اعالم کرده اند و این ایجاب، مورد 

قبول بانک مرکزی یا بانک عامل قرار گرفته است.
لــذا بعد از انعقاد قرارداد طبق مواد ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی طرفین و قائم مقام آنها 
ملــزم به اجرای قرارداد و نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد 
حاصل می شود خواهند بود. بدین جهت هرگونه افزایش قیمت یا تعدیل آن بعد از انعقاد 
قرارداد جایز نیست. مگر اینکه طرفین، تعدیل مبلغ قرارداد را به صورت شرط ضمن العقد 

درج کرده باشند.
علی هذا از منطوق و مفهوم مواد قانونی فوق الذکر معلوم می شــود که بند ٥ مصوبه 
شــماره ٦٣٧٩٣ و اصالحیه مورخ ٢٤/٥/٩٧ آن، در تعارض با این مواد قانونی اســت و 

محکوم به بطالن است.
5- در تصویب نامه اصالحی مورخ ٢٤/٥/٩٧ اخذ تعهدنامه اجباری ارزی پیش بینی 
شده است. از حیث حقوقی اعتبار چنین تعهدنامه ای که اشخاص در وضعیت اضطراری 
و ضرورت حقوقی شبیه به اکراه، ممکن است امضا کنند به شدت محل تردید است. زیرا 
اشخاص به جهت عدم تحمل ضرر بیشتر ممکن است ناچار شوند چنین تعهدنامه ای را 
امضا کنند تا بتوانند از متروکه شــدن کاال یا مرجوعی شدن آن یا دموراژ و ورود سایر 

خسارات جلوگیری به عمل آورند.
6- سوءاستفاده دولت از قدرت و اختیارات ناشی از حاکمیت خود و تحمیل قدرت بر 
اشخاصی که به اعتماد دولت و با نرخ مصوب خود دولت اقدام به ورود کاال کرده اند در 

این مصوبه اصالحی چشمگیراست.
دولت از ابزارهای قهریه خود )همچون ســازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی( 
علیه قربانیان این مصوبه استفاده می کند. چنین اقدامی مخالف اصل ٤٠ قانون اساسی و 
همچنین مخالف حقوق ملت در مبحث حمایت از کسب و کار و اشتغال )اصل ٤٥( است.

در مصوبه اصالحی، دولت واردکننده نگون بخت را در وضعیتی اسفناک قرارداده است. 
تولیدکننده مجبور می     شود یا از خیر کاالی وارداتی خود بگذرد یا اینکه تعهدنامه ارزی 
را امضا کند که در هر صورت اجبار و سوءاستفاده از ابزارهای قدرت ناشی از حاکمیت 

دیده می شود.
 
J گفتار دوم: تفاوت های این دو مصوبه

تفاوت های این دو مصوبه به قرار ذیل است:
1- در مــاده ٥ مصوبه شــماره ٦٣٧٩٣ مقرر شــده بــود: »ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این 
تصویب نامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت 
نپذیرفته )به جز کاالهای موضوع بند یک این تصویب نامه( ضمن اخذ مابه التفاوت »نرخ 
ارز زمان پرداخت« و »نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص« و با رعایت سایر ضوابط نسبت به 
صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.« همان طور که مالحظه می کنید در بند ٥ مصوبه سابق، 
ترخیص کاالهایی که تا قبل از تصویب این مصوبه، ارز آنها از طریق بانک یا سامانه نیما 
تامین شده است منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز )یعنی مابه التفاوت نرخ ارز زمان 
پرداخت و نرخ ارز زمان ترخیص( و همچنین منوط به صدور مجوز ترخیص از سازمان 

حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده بود.
بدیهی اســت با این مصوبه عمده واردکنندگان کــه با نرخ ارز اعالمی دولت )یعنی 
٤٢٠٠ تومان( اقدام به واردات کاال کرده اند هم اکنون بعد از ورود کاال بایستی مجددا با 
توجه به افزایش نرخ ارز مبالغ سنگینی پرداخت کنند تا بتوانند کاالی وارداتی خود را 

ترخیص کنند.

 هم اکنون که واردکنندگان بر اساس بخشنامه خود دولت، اقدام به خرید و ثبت سفارش کاال کرده اند، چطور بعد از ورود کاال 
به گمرک، واردکنندگان را می     توان مجبور به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کرد؟ واقعا اقدام دولت در این مورد می     تواند یک 
نوع خفت گیری قانونی تلقی شود. به ویژه اینکه واردکنندگان در افزایش نرخ ارز در بازار نیز نقشی ندارند.

نکته هایی که باید بدانید

دولت به جهت کسری بودجه نیاز به وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ 	]
ارز و غیره دارد، احتماال دولت خواسته با این شگرد از تکاثر ثروت قانونی 

ولی ناعادالنه، و همچنین از تشدید اختالف طبقاتی ناشی از افزایش نرخ ارز 
جلوگیری به عمل آورد.

مشکل مصوبه اخیر ارزی دولت آنجاست که نیت خیرش، اگر به جا و 	]
به درستی هدایت نشود جز شر و فالکت اقتصادی و ورشکستگی واردکنندگان 
و تولیدکنندگان و بیکاری قشر کارگر و زحمت کش کشور نتیجه ای نخواهد 

داشت.
طبق قانون اساسی جرم انگاری هر عملی نیاز به مصوبه مجلس دارد و قوه 	]

مجریه و بانک مرکزی در جایگاهی نیستند که بتوانند با افزایش ارکان مادی 
یا معنوی یا قانونی عملی را جرم تلقی کنند و با این وصف بخشنامه تاریخ 

۹7/1/22 نیز که جرم انگاری جدیدی مخالف قانون اساسی انجام داده است از 
درجه اعتبار ساقط است.
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آکــادمـی

بند ٥ مصوبه 63۷93 در تاریخ 9۷/5/24 اصالح شــده اســت. در بند 5  اصالحیه 
مصوبه 63۷93 مقرر شده است: »در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی 
ثبت برات اســنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 9۷/5/16 از طریق بانک یا سامانه نیما 
پذیرفته شده ولیکن کاالی مربوط ترخیص نگردیده است )به جز کاالهای موضوع بند 
یک تصویب نامه( بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ثانویه زمان ترخیص کاال، معادل 
بیســت و هشت هزار )٢٨٠٠٠( ریال به ازای هر دالر )و متناسب نسبت به دیگر ارزها( 
نســبت به صدور اعالمیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اســالمی ایران )مجوز 

ترخیص کاال( اقدام نماید.«
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین 
پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل و واریز به حســاب خزانه داری کل کشــور و 

حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص است. 
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب کند، بانک عامل باید 
ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران منعکس کند تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
 2- در مصوبه قبلی )مورخ 9۷/5/16(  مابه التفاوت پرداختی به طور دقیق معین نشده 
بود ولی در مصوبه اصالحی  جدید )9۷/5/24( در مقابل هر دالر به طور معین بایستی 

٢٨٠٠٠ ریال پرداخت شود.
 3- در مصوبه قبلی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به عنوان متولی 
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز و همچنین صادرکننده مجوز ترخیص پیش بینی شده بود ولی 
مصوبه اصالحی مورخ 9۷/5/24، بانک های عامل را متولی اخذ تعهدنامه ارزی مبنی بر 
پذیرش پرداخت مابه التفاوت ظرف شش ماه و صدور اعالمیه تامین ارز اعالم کرده است.

 4- در مصوبه قبلی تا زمانی که وجه مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت به طور 
کامل پرداخت نمی شد امکان ترخیص کاال وجود نداشت ولی در مصوبه اصالحیه مورخ 
9۷/5/24 صرف پذیرش و تعهد پرداخت مابه التفاوت ظرف شش ماه جهت ترخیص کاال 

کفایت می     کند.
5- در مصوبه قبلی به جهت اینکه ترخیص کاال منوط به پرداخت کامل مابه التفاوت 
ارزی بود لذا تهدید قانونی در مصوبه مزبور منتفی بود ولی در مصوبه اصالحی به جهت 
اینکه واردکننــده در زمان ترخیص وجهی بابت مابه التفاوت نمی دهد و صرفا تعهد به 
پرداخت مابه التفاوت ظرف شش ماه آینده می کند، لذا دو تهدید قانونی در متن مصوبه 

اصالحی مورخ 9۷/5/24 وجود دارد:
تهدید اول اینکه چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تعهد، مابه التفاوت پرداخت 
نشــود متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی می     شود؛ تهدید دوم اینکه از بانک مرکزی 

تقاضای عدم همکاری واردکننده در موارد دیگر خواهد شد. 
در مصوبه اصالحی مورخ 9۷/5/24  معلوم نیست صرف پر کردن یک تعهدنامه عادی 
یا محضری نزد بانک عامل جهت ترخیص کاال کافی است یا اینکه بایستی تضامین یا 

وثائق ملکی و غیره نیز عالوه بر تعهدنامه عادی و محضری سپرده شود.
اینکه آیا به مصلحت واردکنندگان است که چنین تعهدی بدهند یا خیر بایستی گفت:

موضوع به مصلحت اندیشــی شــخصی واردکنندگان مربوط است. مثال ممکن 
اســت یک واردکننده منفعت سنجی کند و ببیند که با پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز، ســود حاصل از فروش کاال در بازار قابل توجه اســت ولی شخص دیگری به 
نتیجه متفاوتی برسد. با این وصف توجه داشته باشید که چنانچه تعهدنامه ارزی 
امضا شود استفاده از قاعده عطف بماسبق نشدن قانون و مصوبات مقداری تضعیف 
می شود. زیرا شما با امضای اخیر خود در ذیل تعهدنامه ارزی، مسئول تعهداتی که 

اخیرا کرده اید خواهید بود.

J گفتار سوم: معافیت ها
حاال این سوال مطرح می     شود که آیا در مصوبه اصالحی معافیت هایی برای برخی از 

صنوف و یا فعالیت ها، از پرداخت مابه التفاوت ارزی پیش بینی شده است؟ 

بله. در مصوبه اصالحی موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف شده اند: 
 1- ماشین آالت، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی 
خط تولید و طرح های مرتبط با هریک از دســتگاه های اجرایی با تشخیص وزارت خانه 

ذی ربط 
 2- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی 

قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارت خانه تولیدی ذی ربط 
3- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات 

پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت.
در تاریخ 9۷/6/5 گروه هایی که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شده اند بر اساس 
شــماره تعرفه به صورت تفصیلی نام برده شده اند. در دستورالعمل معافیت های پنجم 

شهریورماه، 36۷5 قلم کاال از پرداخت مابه التفاوت معاف شده اند.
اما یکی از مشکالتی که هم اکنون واردکنندگان با آن روبه رو هستند این است که 
بخشنامه بانک مرکزی و معافیت های اعالم شده، عمال در خصوص ثبت سفارش هایی 
اجرا می     شــود که بانک عامــل، ارز مورد نیاز واردکننده را )مطابق ثبت ســفارش و 
درخواســت( از بانک مرکزی خریداری کرده و بانک مرکزی نیز قبال ارز مورد نیاز را 
تخصیص داده باشــد، در غیر این صورت در عمل برای ثبت ســفارش هایی که هنوز 
بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص نداده است،  برخورداری از معافیت ها با مشکل 

روبه رو می شود.
مشکل دیگر این است که اولویت بندی کاالها، بعد از ثبت سفارش بنا به دالیل نامعلوم 
تغییر می     کند و این تغییر اولویت کاالها، واردکننده را با مشکل مواجه می کند و ضرر و 
زیان زیادی به واردکننده وارد می     سازد. زیرا معموال قبل از بحث سفارش از حیث قیمت 
کاال بین فروشــنده خارجی و واردکننده داخلی توافق های اولیه صورت گرفته است و 
چه بســا واردکننده داخلی به محض توافقات اولیه با فروشنده خارجی، تمام یا بخشی 
از کاالهای ثبت سفارشی شده را با نرخ توافقی به غیر واگذار کند. متاسفانه این تغییر 
اولویت ها می     تواند به واردکننده ضرر و زیان وارد سازد که مسئول این خسارت به طور 

مستقیم دولت است.
یکی از مشــکالتی که متاسفانه در قوانین ما وجود دارد و نیاز به اصالح جدی دارد 
انتهای ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است. در ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر 
شده است: »...در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای 
تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور 

به پرداخت خسارت نخواهد بود.«
وجود چنین متنی موجب شده اســت دولتمردان به عذر و بهانه اعمال حاکمیت، 
تصمیماتی بدون آسیب شناسی تخصصی و کارشناسی الزم اتخاذ کنند و به آحاد ملت و 
یا گروه و یا صنوف خاص لطمه وارد سازند و مسئولیت اقدامات خود را نپذیرند. در حالی 
که بایستی معنا و مصادیق اعمال حاکمیت به طور مضیق روشن شود و قیود و شروطی 
بر آن بست تا تصمیم گیران، مسئول تصمیمات آسیب رسانی که با بی تدبیری و بدون 

کارشناسی اتخاذ می کنند باشند.
یکی از مشکالت ارزی این است که طبق اعالم بانک مرکزی خرید به صورت دالری 
ممنوع شده است و خرید باید به صورت یورویی باشد و یا اینکه چنانچه با کشورهایی 
نظیر چین، ترکیه، هند و... معامله صورت بپذیرد از ارز خود آن کشورها بایستی استفاده 
شــود. حال مشکل اینجاست که ارز این کشورها در بازار نیست و از طرفی بانک ها نیز 
چنین ارزهایی جهت ارائه و فروش ندارند. ناچار واردکنندگان بایستی متوسل به صرافی ها 
شوند و صرافی ها  نیز حدود ۷/5 درصد بابت تسعیر و حواله از مشتریان چنین ارزهایی 
دریافت می     کنند. زیرا آنها عمال دو مرحله تســعیر انجام می     دهند که جمع دو مرحله 
تســعیر حدودا ۷/5 درصد است. بدیهی است این مبالغ به قیمت تمام شده کاال شدیدا 

می     افزاید.
در خصوص کاالهای اولویت دوم نیز که مشمول ارز نیمایی می     شوند با این مشکل 
روبه رو هستیم که هم اکنون ارز نیمایی موجود نیست و اساسا کانال هم پیدا نمی شود و 

اشخاصی که در اولویت دوم قرار گرفته اند با مشکل ارز نیمایی روبه رو هستند. 
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عرضه نفت خام در بورس انرژی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شروع شده است. اما نکته این است 
که نفت خام ایران مورد تحریم است و نه مثال فروش آن توسط شرکت یا شخص خاص. هر شخص حقیقی یا 
حقوقی هم در بورس انرژی، نفت ایران را بخرد برای صدور آن دچار مشکل خواهد بود.

فروش برســاند. باید به این نکته توجه کرد که داســتان فراورده فرق می کند و از دیرباز 
بخش خصوصی در زمینه صادرات آن فعال بوده ولی نفت  خام در احجام بزرگ جابه جا 
می شــود و من فکر نمی کنم بخش  خصوصی واقعی بتواند در این زمینه فعالیت کند. 
تولید نفت به طور متمرکز در کنترل شرکت ملی نفت است و چنانچه ذکر شد براساس 
سیاست های ابالغی اصل 44 قانون اساسی نیز قرار نیست این بخش واگذار شود. تمام 
امکانات لجســتیکی انتقال و صدور نفت  خام نیز در کنترل شرکت ملی نفت است. کل 
نفت  خام تولیدی در مناطق مختلف خشکی برای صادرات از طریق خطوط  لوله به جزیره 
خارک منتقل و از آنجا صادر می شــود و نفت  خام تولید دریایی نیز  بســته به مورد از 
نزدیک ترین پایانه دریایی و عمدتا از جزیره خارک بارگیری می شود. نفت  خام در احجام 
باال بارگیری می شود. کوچک ترین سایز کشتی های حمل نفت  خام حداقل 80 هزار تن 
معادل 600 هزار بشــکه است و نفت  خام ایران معموال در کشتی های 120هزار تا 350 
هزارتنی معادل حدود 1 تا 2.5 میلیون بشــکه ای بارگیری و صادر می شود که تنها در 
اســکله های جزیره خارک امکان پذیر است. به نظر من در این سیستم بخش خصوصی 

نقش خاصی نمی تواند ایفا کند.
ظاهرا کسانی گفته اند که با این روش می خواهند با اوپک رقابت کنند؛ اما این حرف 
اغراق آمیز و به نظر من خنده  دار اســت. کســی که این حرف را زده احتماال نه اوپک را 
می شناسد و نه با سازوکارهای بازار نفت آشنایی دارد. اوپک یک سازمان متشکل از دوازده، 
سیزده کشور نفتی است که فقط سعی می کند سیاست های نفتی این کشورها را از نظر 
کنترل عرضه به منظور تاثیرگذاری بر قیمت هماهنگ کند و این یک بورس داخلی خاص 

معامالت نفت ایران است اینها هیچ ربطی به هم ندارد.
اما اینکه آیا ورود ایران به بورس نفت می تواند ره گشای مشکالت حوزه نفتی باشد یا 
نه؟ باید گفت که ما نباید مسائل را با هم خلط کنیم. ما در جهان دو بورس عمده داریم 
که معامالت آتی نفت  خام در آن انجام می شود: بورس لندن به نام ICE و بورس نیویورک 
به نــام NYMEX. در این بورس ها همان طور کــه عرض کردم معامالت آتی یعنی برای 
تحویل نفت در آینده یا به عبارتی معامالت کاغذی انجام می شود و نفت روزانه فیزیکی 
معامله نمی شود و سازوکار خاص خود را دارد و االن بحث ورود ایران به چنین بورس هایی 
مطرح نیست. در مقابل اینها بورس های معامالت فیزیکی وجود دارد که حداقل من در 
مورد نفت  خام بورس فیزیکی یعنی بورس معامله روزانه نفت  خام در جایی سراغ ندارم. 
البته اخیرا چینی ها با همکاری چند کشور در منطقه آسیای شرقی تالش دارند بورس 
فیزیکــی را راه بیندازند که باید دید نتیجه چه می شــود. در هر حال االن بحث بردن 
معامــالت فیزیکی نفت ایران به بورس انرژی داخلی ایران مطرح اســت که به نظر من 
بیشتر سیاسی است و من امکان موفقیت آن را نمی بینم. قبال هم در دولت های گذشته 
این بحث مطرح شده و یکی، دو معامله کامال صوری هم انجام شده است. موضوع بورس 
نفت حدود بیست سال است که مطرح است ولی متاسفانه هرگز برخورد علمی درستی با 
آن نشده است. سال ها پیش نیز در جزیره کیش ساختمانی خریداری شد و بورس نفت 
نام گرفت ولی هرگز توفیق پیدا نکرد و آسیب  شناسی هم نشد و این بار خوب بود از آن 

تجربیات استفاده می شد. 

اخیرا عرضه نفت خام در بورس انرژی با تصویب شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی شــروع شده است. شاید این 
مسئله به عنوان راهی برای دور زدن تحریم ها مورد توجه 
قرار گرفته است. اما نکته این است که نفت خام ایران 
مورد تحریم اســت و نه مثال فروش آن توسط شرکت 
یا شــخص خاص، بنابراین به فرض اینکه هر شخص 
حقیقی یا حقوقی هم در بــورس انرژی، نفت ایران را 
بخرد برای صدور آن دچار مشــکل خواهد بود. اگر هم 
خریدار خارجی باشد که بتواند و حاضر باشد که علی رغم 
تحریم، نفت ایران را بخرد یا مجوز از امریکایی ها داشته 
باشد، خب چه دلیلی دارد از بورس بخرد و مثل گذشته 
می تواند از شــرکت نفت بخرد. لــذا من این حرکت را 
چندان مهم نمی دانم و فکر می کنم اگر معامله ای هم 

انجام شود تبلیغاتی و صوری خواهد بود.
البته برخی معتقدند که این تصمیم می تواند آینده 
بازار نفت خام صادراتــی ایران را تغییر دهد؛ اما به نظر 
من این کار در شرایط عادی یعنی در شرایط نبود تحریم 
اصال معنا و مفهومی ندارد و عرضه کننده انحصاری نفت 
خام ایران شرکت ملی نفت است و همه این را می دانند 
بنابراین رقابتی وجود ندارد. نفت خام یک کاالی جهانی اســت و پایه قیمت آن در سطح 
جهان بر اساس مالک های جاافتاده و پذیرفته شده در سطح بین المللی تعیین می شود و 
توسط مراجع پذیرفته شده توسط خریداران و فروشندگان، اعالم می  شود و البته تفاوت هایی 
میان قیمت انواع نفت خام  در مناطق مختلف وجود دارد که توســط همان مراجع اعالم 
می شود. و همان گونه که همه می دانند و در بسیاری از قوانین و مقررات نیز مشخص است، 
حتی نفت خام های تحویلی به پاالیشگاه های داخلی نیز بر اساس قیمت جهانی آن  )فوب 
خلیج فارس( محاسبه می شود. موضوع کشف قیمت نیز که یکی از اهداف بورس های کاالیی 
است در مورد نفت خام مصداق ندارد. بنابراین همان طور که عرض کردم ظاهرا این برای دور 

زدن تحریم و به نوعی انفعالی است. پس تحول خاصی اتفاق نمی افتد.
نفت  خام در تمام کشــورهای جهان غیر از یک اســتثنا )امریکا( در مالکیت دولت 
اســت و در جمهوری  اسالمی  ایران نیز نفت  خام قانونا در تملک دولت است و انحصارا 
توسط شرکت  ملی  نفت  ایران تولید می شود و طبق سیاست های ابالغی اصل 44 قانون 
 اساسی نیز بخش  باالدستی صنعت نفت شامل اکتشاف و استخراج و تولید نفت  خام قابل 
واگذاری به بخش خصوصی نیست. بنابراین شرکت ملی نفت ایران تحت نظر وزارت نفت 
عرضه کننده انحصاری نفت  خام است ولذا بازار داخلی نفت  خام یک بازار انحصاری است 

در حالی که بورس کاالیی در یک بازار رقابتی معنا و مفهوم پیدا می کند.
گفته می شــود وزارت نفت می خواهد با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای 
صــادرات، نفت خام و فرآورده های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشــور به 

بورس نفت: تصمیم سیاسی یا علمی؟
بورس نفت راه اندازی شد

غالمحسین حسنتاش
کارشناس ارشد حوزه انرژی

چرا باید خواند:
اگر به مسائل روز حوزه 
نفت عالقه دارید به شما 

توصیه می شود این 
مقاله را که درباره آینده 

بورس نفتی در ایران 
است بخوانید.

ـه
ـان
ـه
ب

آیا ورود ایران به بورس نفت می تواند ره گشــای مشکالت حوزه نفتی باشــد یا نه؟ آیا این تصمیم یک راهبرد سیاسی است یا می تواند رهاوردی برای اقتصاد نفتی ایران داشته 
باشد؟ این مقاله را بخوانید.
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آکــادمـی

جمهوری اسالمی ایران بعد از پیروزی انقالب همواره با تحریم های مختلفی 
مواجه بوده است؛ اما شــدت اثرگذاری این تحریم ها بر بخش  های مختلف 
اقتصادی متفاوت بوده اســت. به طوری که تحریم سال های 138۷ تا 1394 
)پذیرش برجام( از جمله تحریم هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه کشور 
بیشتر بوده و آثار و پپامدهای آن برای آحاد مردم کشور ملموس بود. اینکه 
یک فعالیت بــه چه میزان تاب  آوری آثار تحریم را )به صورت مســتقیم یا 
غیرمستقیم( دارد بستگی به میزان آسیب  پذیری آن فعالیت دارد. به عبارت 
دیگر فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد 
و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد. در مطالعات مختلف نشــان داده 
شده که تحریم بر قیمت ها، هزینه های تولید، ارزش پول ملی، تولید )میزان و 
نوع آن(، سرمایه گذاری، مصرف، تجارت، رفاه، بهره  وری، غذای سالم، حفاظت 
و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار بوده که همه 
این مولفه  ها ســهمی در ساخت و ایجاد شاخص  های توسعه پایدار دارند. در 
این میان بخش کشــاورزی و فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم وابسته به 
آن، در قالب کسب وکارهای بخش کشاورزی همانند سایر فعالیت ها از تحریم 
متاثر شده است. بخش کشاورزی، بخش استراتژیک اقتصاد، تامین کننده غذا 
برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت های اقتصادی کشور است 
و توسعه این بخش و رونق فعالیت های آن نیازمند توجه ویژه است. به دالیل 
مختلف از قبیل ریســک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوری های جدید برای 
افزایش بهره وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و 
پس انداز بهره برداران، تغییر کاربری اراضی، کاهش بهره  وری خاک، مسئله آب 
و خشکسالی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، و تغییرات آب و هوایی 
و اقلیم، نیازمند سیاست های منطقی، هدفمند و در راستای توسعه پایدار در 

شرایط تحریم است. 
توجه و اهتمام به پیاده سازی اقتصاد کشاورزی سبز یکی از پیش نیازهای 
توســعه پایدار و کاهش آثار مخرب تحریم بر منابع طبیعی و محیط زیست 
است. مفهوم اقتصاد کشاورزی سبز برای پیاده سازی تعریف و کاربرد اقتصاد 
Greening the Econo- )ســبز با تأکید بر امنیت غذایی ارائه شده است.

my with Agriculture.GEA(  درواقــع GEA با هدف ترویج گفت وگو 
و گفتمان میان کشــاورزی، جنگل داری و شیالت و دیگر بازیگران، درصدد 
استراتژی های توسعه پایدار که امنیت غذایی و امنیت ذی نفعان را به دنبال 
دارد، است. در این مفهوم به موضوعاتی همانند تسهیل دسترسی به منابع و 
نهادها و ترتیبات و فرایندهایی که حرکت به سمت توسعه پایدار را رقم بزند، 
توجه شده است. برای این منظور مشارکت فعال مباحث در سطح بین المللی، 

منطقه ای و ملی را طلب می کند. 
اهداف پیگیری شده از ســوی GEA عبارت است از: دستیابی به امنیت 
غذایی و تغذیه از طریق یک تعادل مناسب بین تولید داخلی و تجارت، کمک 

چرا باید خواند:
در زمان تحریم چه 

سرنوشتی در انتظار 
اقتصاد سبز است و 

آسیب ها و موانع کدام 
است؟ برای یافتن 
پاسخ این پرسش، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

بستر توسعه سبز هموار نیست
تحریم و اقتصاد سبز

به حق دســتیابی به غذای کافی برای همه، اطمینان از معیشت مناسب و 
معقول روستایی، استفاده از دانش بومی  و علمی  برای حفظ اکوسیستم های 
سالم و به همراه آن تولید مواد غذایی و احترام به محدودیت های منابع طبیعی. 
دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در بخش 
کشاورزی اســت که این مهم در شرایط تحریمی که انگیزه سرمایه  گذاری 
کاهش می  یابد، ضرورت سیاست گذاری مناسب برای ارتقای سرمایه گذاری 
را دارد. ســرمایه گذاری در موضوعاتی همانند فناوری نوین، سیســتم های 
تولید جدید، نهادسازی و تشکل سازی، انرژی های نو و پاک، تولید و توسعه 
به کارگیری نهاده های تولید دوستدار طبیعت، ابزار و ماشین آالت متناسب با 
شرایط اقلیمی  و محیطی و دوستدار طبیعت، حفاظت و صیانت از منابع پایه 
و منابع طبیعی، معیشــت پایدار و افزایش رفاه کشاورز و روستایی و تحقیق 
و توســعه و ترویج و سایر موارد نیاز به ســرمایه گذاری دارد. به عبارتی دیگر 
فعالیت های نوین بخش کشــاورزی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز، 
سرمایه بر شده است؛ یعنی نیاز به سرمایه دارد. این مسئله ایجاب می کند که 
سیاســت های کالن کشور در راستای همان تغییر و تحول در حکمرانی در 
جهت اهداف توسعه پایدار تغییر کنند. در این میان افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی در واحد ســطح و بهبود کیفیت محصوالت و جلب اعتماد بازار، 
افزایش بهره وری و کارایی عوامل تولید و منابع پایه با مجهز شدن به وسایل 
و امکانات پیشــرفته، فناوری و به موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر 
است. به همین دلیل کاربرد فناوری های نوین ضمن افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی در واحد سطح، موجب کاهش هزینه های تولید و متعاقب آن منجر 
به کاهش قیمت تمام شده این محصوالت و از سوی دیگر افزایش کیفیت و 
اســتاندارد آن خواهد شد و امکان رقابت پذیری را با کاالهای مشابه خارجی 
فراهم خواهد ساخت. از سوی دیگر غذای سالم را برای مصرف انسان فراهم 

می سازد و از هدررفت نهاده ها و خصوصا منابع آبی جلوگیری خواهد کرد. 
می  توان گفت که بخش کشاورزی برای تامین غذای سالم و امنیت غذایی، 
توســعه پایدار کشاورزی و حفظ و صیانت از منابع پایه و تاب آوری در مقابل 
تهدیدهای تغییرات اقلیم به »انقالب فناوری« نیاز دارد. در حقیقت فناوری 
و دانش کاربردی است که این اجازه را می دهد تا  به عنوان نمونه با به نژادی، 
کشــت های بدون خاک، انواع روش های آبیاری و کشت گلخانه ای، استفاده 
از انواع ســموم و کودهای دوستدار محیط زیست و سالمت انسان، کمیت، 
کیفیت، تنوع پذیری، خلق ارزش و ثروت را فراهم ســاخته که به دنبال آن 
کارایی، بهره  وری، غذای سالم و حفاظت و صیانت از محیط ریست و منابع را 
به همراه دارد. آموزش، انتقال و به کارگیری و ترویج فناوری های نوین نیازمند 
ارتباطات سازنده و مستمر و پایدار با مراکز تحقیقاتی و تولیدکننده دانش و 
فناوری در خارج کشور است. در زمان تحریم یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
تحریم آن به شدت اقتصاد کشاورزی سبز  و امنیت اقتصادی و غذایی را در 

فاطمه پاسبان
کارشناس اقتصاد کشاورزی

فرسایش خاک 
در ایران هر سال 
15 تن در هکتار 
است که در حدود 

3 هزار و 500 
میلیارد ریال 

برآورد شده است 
که رقم بسیار 
باالیی است 

ـه
ـان
ـه
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در شرایط جدید اقتصادی که تحریم ها بار دیگر در حال برکشت هستند، چه بر سر اقتصاد کشاورزی و اقتصاد سبز خواهد آمد؟ در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده 
شود و اینکه راهکار پیش روی کدام است؟
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بخش کشاورزی مورد تهدید قرار می  دهد در خصوص مراودات علم، دانش، 
فناوری و نهاده  های تولیدی استاندارئ و دوستدار طبیعت است. اینکه چگونه 
مدیریت کنیم که حداقل هزینه به طبیعت و محیط زیست وارد شود و غذای 
سالِم باکیفیت و قیمت تمام شده پایین به دست مصرف  کننده برسد و بهره وری 
نهاده ها، آب و خاک ارتقا یابد از جمله مسائلی است که نباید از آن غافل شد. 
در این میان رانت و فساد و قاچاق به عنوان عوامل تهدیدکننده برای اقتصاد 

کشاورزی سبز عمل خواهند کرد. 
قاچاق محصوالت کشاورزی و غذایی اقتصاد کشاورزی سبز را به دالیلی 
به خطــر خواهد انداخت: دالیلی چون 1( ورود غیــر قانونی و عدم کنترل 
اســتانداردهای تغذیه  ای و بهداشتی که ســالمت مصرف کننده را به خطر 
می اندازد؛ 2( ورود قاچاق محصوالت و نهاده ها، احتمال ورود آفات و بیماری ها 
را در بخش تولید افزایش می دهد و تولید با تهدید انواع بیماری ها و آفات روبه رو 
خواهد شد؛ 3( در بازار محصوالت کشــاوری و غذایی داخلی به دلیل وفور 
محصوالت خارجی انگیزه تولید را کاهش خواهد داد. به عبارتی رانت، فساد 
و قاچاق ناکارآمدی، کاهش تولید و درآمد، تهدید شاخص  های امنیت غذایی، 
دسترسی ناکافی به غذای سالم و تهدید امنیت رفاهی بازیگران زنجیره ارزش 
محصول را به همراه خواهد داشت. در زمان تحریم این سه عامل )رانت، فساد و 
قاچاق( با شدت بیشتری بر اقتصاد کشاورزی سبز تاثیر منفی خواهند گذاشت. 
در کنار آن برخی از پیامدهای تحریم همانند تضعیف پول داخلی، صادرات 
برخی محصوالت را سودآورد می کند و چه بسا صادرات برخی محصوالت بدون 
توجه به حفظ و صیانت از آب، خاک، منابع طبیعی و محیط زیست افزایش 
یابد. این مسئله تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را به همراه دارد و منافع 
نسل حاضر و نسل های آینده را در مخاطره قرار می دهد. در شرایط تحریمی 
و با افزایش تورم، کاهش قدرت خرید واقعی مردم اتفاق می افتد و در صورت 
عدم جبران قدرت خرید کاهش می یابد )حداقل در سطح واقعی قبل از تورم( 
و در مناطق روســتایی کشور این احتمال وجود دارد که فشار بر مراتع برای 
پرورش دام و استفاده از چوب جنگل برای مصارف سوخت و یا مصارف دیگر 
افزایش یابد که تخریب مرتع و جنگل را به همراه خواهد داشت.  بسیاری از 
احتماالت وجود دارد که در شرایط تحریمی، اقتصاد کشاورزی سبز و اقتصاد 
سبز را مورد تهدید قرار دهد. تجربیات قبلی تحریم در خصوص آثار احتمالی 
تحریم بر اقتصاد کشاورزی سبز متاسفانه مستند به صورت علمی و بر اساس 
روش عملی مناسب صورت نگرفته است. تحریم جدید یک جانبه امریکا در 
شــرایط فعلی گرچه شرایط موجود از نظر اقتصاد کالن، اقتصاد کشاورزی و 
توســعه کشاورزی و روستایی پایدار و سرمایه اجتماعی به مراتب متفاوت از 
شرایط سال های 138۷ تا 1394 است اما نیازمند آن است که از تجربه قبلی 
درس عملیاتی گرفته شــود تا تکرار تاریخ اتفاق نیفتد. در این میان مراجعه 
به کارشناســان و متخصصان هر حوره فعالیت و مصاحبه عمیق و برگزاری 
کارگاه  های مشورتی خواهد توانست راهکارهای عملیاتی مناسبی برای مواجهه 
با تحریم جدید و کاهش خطرات و تهدیدهای آن برای اقتصاد سبز ارائه کند. 
مطالعه علمی با روش تحلیل مناسب در خصوص آثار و پیامدهای تحریم بر 
شاخص های اقتصاد کشاورزی سبز و اقتصاد سبز نیاز گذشته، حال و آینده 
کشور اســت. این نکته نیز یادآوری می شود که بخش کشاورزی در شرایط 
کنونی آسیب پذیرتر از شرایط تحریم سال های 138۷ تا 1394 است، مسئله 
آب و خشکسالی، مسئله خاک، مسئله تغییرات اقلیمی و آب و هوا و مسئله 
بازار از جمله موضوعاتی است که بخش کشاورزی را آسیب  پذیر کرده است. 
در حال حاضر بر اساس اطالعات ارائه  شده توسط کارشناسان و متخصصان، 
فرسایش خاک در ایران هر سال 15 تن در هکتار است که در حدود 3 هزار و 
500 میلیارد ریال برآورد شده است که رقم بسیار باالیی است. از سوی دیگر 
در گزارش ناسا که درباره شرايط جوي زمين در 30 سال آينده منتشر شده، 

آمده است 45 كشور جهان دچار خشكسالي شديد و در صورت عدم ذخيره 
منابع آبي دچار بحران در توليد كشــاورزي و دامداری می شــوند که در این 
گزارش ایران رتبه چهارم در میان 45 کشور در معرض خطر را دارد. در مناطق 
خشك و فراخشك ايران با توجه به شرايط اقليمي و همچنين عوامل انساني 
بيابان زا از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط، برداشت بي رويه از سفره هاي 
آب زيرزميني، آلودگی آب های زیرزمینی از طریق پساب های صنعتی، شهری 
و کشــاورزی، تغيير كاربري اراضي، برداشت غیر معادن سطحی، مدیریت 
نامناسب مراتع و مدیریت غیراصولی اراضی کشاورزی، پديده بيابان زايي رشد 
فزاينده اي داشته است. در زمان حاضر خشكسالي هايي كه به وقوع مي پيوندد 
بيابان زايي را تشديد مي كند؛ اما در ايران عوامل انساني نقش مهمی در ایجاد 
بيابان زايي دارد و شــايد مهم ترين آنان افزايش جمعيت باشد. عالوه بر این 
در این گزارش پیش بینی شــده اســت که بعید نیست بین 30 تا 40 سال 
آینده بخش های وســیعی از ایران به بیابان تبدیل شود. در حال حاضر 20 
درصد مساحت ایران بیابان مطلق است. نیمی از مساحت ایران بیابان است 
و دوسوم مساحت ایران در شمار مناطق خشک و نیمه خشک قرار می گیرد 
که با پیش بینی ناسا بخش وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل و یا غالب 
مناطق نیمه خشک کنونی نیز به بیابان تبدیل می شود. چه مطالعات داخلی 
و چه گزارش ناسا وقوع خشکسالی در ایران را نشان داده و این پدیده اقلیمی 

رخ داده و هم اکنون آثار سوء آن دیده می شود. 
از ســوی دیگر به دلیل بحران آب مهاجرت اجباری شکل گرفته است. 
بخشی از جمعیت کشــور برای ادامه زندگی به اجبار مهاجرت کرده و این 
مهاجرت از شــرق به غرب کشــور به دلیل بحران آب شــکل گرفته است. 
استان های شرقی کشــور که شامل خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان 
و خراســان جنوبی است در معرض خشکســالی و کم آبی اند که  براساس 
سرشماری سال 1395 در حدود 10 میلیون از جمعیت کشور )حدود 12.5 
درصد ســهم( را در خود جای داده اند. اخبار منتشرشــده حاکی از آن است 
که جابه جایی جمیعت به دلیل خشکســالی و کمبود آب اتفاق افتاده است. 
از دیدگاه جمعیتی و محیط زیســت، تراکم جمعیت در مناطقی از کشور، 
منجر به تسریع روند تخریب محیط زیست شده  و فشار  بهره  برداری بر منابع 
طبیعی و منابع آب و خاک وارد خواهد شد و این مناطق را با مشکالت عدیده 
زیست محیطی و بهداشتی و سالمتی روبه رو خواهد ساخت. همچنین از نظر 
برنامه ریزی منطقه ا ی و آمایش سرزمین، افزایش جمعیت مازاد بر تاب آوری 
و ظرفیت منابع منطقه )مادی، فیزیکی، طبیعی و...( دستیابی به شاخص های 
توسعه پایدار را غیرممکن خواهد ساخت. در این شرایطی که بخش کشاورزی 
به دلیل عوامل درون بخشی و برون بخشــی آسیب پذیرتر است، کاهش آثار 
تحریم یک جانبه امریکا نیازمند پایش، مطالعه، تحقیق روزآمد و مســتمر و 

پیاده سازی آن در عمل است.  

نکته هایی که باید بدانید

بخش کشاورزی، بخش استراتژیک اقتصاد، تامین کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد 	]
اولیه برای سایر فعالیت های اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیت های آن 

نیازمند توجه ویژه است.
توجه و اهتمام به پیاده سازی اقتصاد کشاورزی سبز یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار و 	]

کاهش آثار مخرب تحریم بر منابع طبیعی و محیط زیست است.
فعالیت های نوین بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز، سرمایه بر شده 	]

است؛ یعنی نیاز به سرمایه دارد.
در زمان تحریم سه عامل رانت، فساد و قاچاق با شدت بیشتری بر اقتصاد کشاورزی سبز 	]

تاثیر منفی خواهند گذاشت.

اقتصاد کشاورزی 
سبز با هدف ترویج 
گفت وگو و گفتمان 
میان کشاورزی، 

جنگل داری و 
شیالت و دیگر 

بازیگران، درصدد 
استراتژی های 
توسعه پایدار که 
امنیت غذایی و 
امنیت ذی نفعان 
را به دنبال دارد، 

است 

اهداف پیگیری شده از سوی GEA عبارت است از: دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه از طریق یک تعادل مناسب بین تولید داخلی و تجارت، 
کمک به حق دستیابی به غذای کافی برای همه، اطمینان از معیشت مناسب و معقول روستایی، استفاده از دانش بومی  و علمی  برای حفظ 
اکوسیستم های سالم و به همراه آن تولید مواد غذایی و احترام به محدودیت های منابع طبیعی.
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آکــادمـی

»فون   هایک«، بزرگ اقتصــاددان نامدار مکتب اتریش، گفته 
بود که خوبی اقتصاد این اســت که به انسان می آموزد چقدر 
در طراحی آینده ناتوان است؛ با این حال بوروکرات   های دولت 
کم و بیش در همه جای جهان وعده ســاختن این باور را القا 
 می کنند که چنین نیست و می توان با سیاست های پولی و مالی 
مناسب آینده را ساخت و کلید خوشبختی در دستان پرتوان 
آنها اســت. با این حال پیش بینی آینده اقتصاد به این سادگی 
نیست، عوامل دیگری مانند اعتماد مردم به چنین سیاست   هایی 

شرطی اساسی است.
راجر فارمر در کتاب »اقتصاد چگونه کار می کند؟«، ترجمه 
محمدرضا فر  هادی پور، می نویسد: »سیاست پولی و مالی شاید 
اثری را که هواداران آن ادعا  می کنند داشــته باشد؛ مشروط بر 
اینکه خانوار  ها و شرکت ها با خرید دارایی های مشهودی مانند 
مسکن و سرمایه گذاری ثروتشان در بازار سهام به اقتصاد اعتماد 
کنند. به گونه ای که شــرکت ها دوباره به ســرمایه گذاری در 
کارخانه ها بپردازند. هیچ دلیل اقتصادی محکمی وجود ندارد 
که تنها به اعتبار اینکه دولت ]بر اساس توصیه های اقتصاددانانی 
مانند »جان مینارد کینز«[ پولی را ]از بانک مرکزی یا کشور  های 
دیگر[ استقراض و آن را بر روی کاال یا خدمات هزینه می کند، 
چنین اتفاقی بیفتد... اعتماد عامل مستقلی است که منجر به تعیین نرخ بیکاری می شود. اگر ما اعتماد 
را به میان مردم و جامعه بازنگردانیم، شــاید اقتصاد دوباره شــروع به رشد کند، اما بخش خصوصی 
مشاغلی را که برای بازگشت اعتماد کامل ضروری است ایجاد نمی کند«. به بیان دیگر، از دشواری   های 
ذاتی سیاست گذاری اقتصادی که بگذریم، اعتماد مردم به کارآمدی و تدبیر دولت   ها شرطی اساسی 
در تحقق اهداف سیاست های آنهاست. برای کشوری مثل ایران »اعتماد شهروندان به دولت« با توجه 
به تحریم   های بین المللی یک پیامد مهم دیگر هم دارد، چنان که ریچارد نفیو در کتاب معروف خود 
»هنر تحریم ها« شرح داده است، »استقامت« )resolution( کشور تحریم شده عاملی پراهمیت در 
تصمیم گیری در مورد تحریم هاســت؛ یعنی برای کشور  هایی که تصور می شود با وجود آسیب   ها و 
هزینه   های تحریمی همچنان تن به تغییر رفتار نمی دهند، استفاده از تحریم ها جذابیت کمتری خواهد 
داشت. روشن است که در نشان دادن این استقامت نقش اعتماد مردم به دولت ها چقدر پررنگ است، 
اگر مردم اعتماد کافی نشان ندهند، دولت  ها در مورد تحریم بسیار آسیب پذیر خواهند بود؛ زیرا دولتی 
که میان مردمش مقبولیت باالیی ندارد، بعید است بتواند زیر فشار تحریم   های زیاد استقامت کند. 
OECD: Organization for Eco- )برای کشور  های عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
nomic Cooperation and Development( شــاخصی برای سنجش اعتماد مردم به دولت 
وجود دارد که نشان می دهد حتی در کشور  هایی مانند ژاپن و امریکا هم اوضاع به هیچ رو رضایت بخش 
نیست. برای ایران شاخص معتبر مشابهی به چشم نمی خورد، ولی عجیب نیست ادعا کنیم اعتماد 
ایرانیان به دولت بسیار پایین است. از رتبه درخشان )!( ایران در شاخص ادراک از فساد می توان حدس 
زد که اعتماد مردم به دولت   ها وضعیت مطلوبی ندارد. از این رو عجیب هم نیست که اگر دولت  ها در 
اجرای سیاست های خود چندان موفق عمل نکنند و صحبت در مورد سمت و سوی آینده اقتصاد ایران 
این قدر دشوار باشد. این پرسش را در میان شهروندان ایرانی زیاد شنیده ایم که آینده اقتصاد ایران چه 
می شود و آیا امیدی به بهبود اوضاع هست. هرچند به قول محمد قائد، روزنامه نگار معروف، پیشگویی 
در مورد آینده را باید به متخصصان فال قهوه سپرد، ولی به واقع ایرانی ها حق دارند نگران باشند، به یاد 
می آوریم جز مدتی کوتاهی پس از برجام، از آغاز قضیه هسته ای به این سو مردم این کشور در حالتی 

پیش بینی مسیر با علم اقتصاد
کار متخصصان فال قهوه

امیرحسین خالقی
پژوهشگر توسعه

چرا باید خواند:
علم اقتصاد چقدر 

می تواند در ترسیم 
آینده موفق عمل کند؟ 

آیا اقتصاد امکانی برای 
پیش بینی آینده دارد؟ 

پاسخ این سواالت را در 
مقاله پیش رو بخوانید.

میان خوف و رجا به سر برده اند. روزی نیست که از بحران های جدی پیش روی کشور خبری نشنویم. 
»شرایط حساس کنونی« از زبان سیاسیون ایرانی نیفتاده است و آنها همواره از مردم خواسته اند که در 
این شرایط سخت آنها را تنها نگذارند، با این حال روشن نیست آیا برنامه مشخصی برای آینده دارند 
یا خیر. شوربختانه در شرایطی که گروه   های سیاسی مختلف کشور حتی فهم مشترکی از اوضاع و 
گزینه   های پیش رو هم ندارند، انتظار یک صدا بودن و همدلی برای حرکتی مشخص و هماهنگ خیلی 

خوش بینانه است. اما راه حل احتمالی برای ثبات بخشی به اقتصاد ایران چیست؟
اجازه دهید ادعا کنیم تا وقتی مســئله سیاســی ما یعنی ارتباط با بزرگ ترین قدرت سیاسی و 
اقتصادی جهان حل نشود، مجالی برای امیدواری به آینده اقتصاد ایران به وجود نمی آید. امریکا تنها 
یک کشور کیلومتر  ها دورتر از ما نیست، نمایانگر یک فرهنگ و نگاه به جهان است، از قضا درست همان 
نگاهی که ما پیشرفت و توسعه و اقتصاد پررونق را با آن معنا می کنیم. امریکا تنها پرقدرت ترین کشور 
جهان از نظر اقتصادی و نظامی نیست؛ این کشور بیش و پیش از این دو یک ابرقدرت فرهنگی است؛ 
فرهنگی که آن دستاورد  هایی اقتصادی و نظامی را به وجود آورده است. به خاطر نمی آورم حتی یک 
کشور در تاریخ معاصر داشته باشیم که با تخاصم با امریکا پیشرفت پایدار را تجربه کرده باشد؛ لیبی، 
عراق، کره شمالی و البته ایران نمونه های غم انگیزی از فرصت هایی از دست رفته اند؛ از نگاه روان شناسی 
سیاسی به قضیه بنگریم وقتی با کسی دشمنی می کنیم، سعی در رد و انکار همه آن چیزی می کنیم 
که او دارد؛ غریب نیست که در مورد امریکایی  ها نیز چنین باشد. وقتی »اقتصاد بازار آزاد« و »آزادی« 
و »دموکراسی« و مانند آن را نپذیری، مجبوری »اقتصاد بومی« و »حریت« و »مردم ساالری« و مانند 
آن را علم کنی و در مقابل هرچیز که رنگ دشمن می دهد مقاومت کنی. قضیه خیلی پیچیده نیست. 
تعجبی ندارد که به این وضعیت افتاده ایم، دنیا نظم خودش را دارد و قرار نیست به میل ما تغییر کند. 
در این حالت تخاصم و »شرایط حساس کنونی« هر شکستی توجیه می شود، همه تالش  می کنند در 
برابر تحریم  ها مقاوم شویم و وقت را بگذرانیم شاید گشایشی شود، بدون آنکه بپرسیم اصال کشوری 
با این تاریخ و مردم و ظرفیت چرا باید تحریم شود. سیاست گذار و ا  هالی سیاست هم انگیزه ای برای 
بهبود کیفیت حکمرانی شان ندارند؛ کشوری  »در شرایط حساس کنونی« قرار نیست خود را با دیگران 
مقایسه کند؛ جنگ است و در حال جنگ »توسعه« کاالی لوکس و تفننی می شود، قرار است زنده 
بمانیم، با چه کیفیتی، خیلی مهم نیست. اجازه دهید صریح عرض کنم راه حل مشکل ایران تغییر در 
سیاست خارجی و آشتی با دنیاست، دشمنی با بزرگ ترین قدرت دنیا حاال گیریم امپریالیست و زورگو 
و... به زیان منافع ملی ماست، مهم نیست حقیقت کدام سو است، مهم رفاه و آرامش 80 میلیون آدمی 
است که نام ایرانی بر خود دارند. بگذارید آن گفته شادروان داریوش همایون را تکرار کنیم: »ما باید از 
گنداب خاورمیانه بیرون بیاییم« و این جز با آموختن و یادگیری و کمک آن کشور قدرتمند آن سوی 

آتالنتیک ممکن نیست، واهلل اعلم. 

نکته هایی که باید بدانید

 پیش بینی آینده اقتصاد به این سادگی نیست، عوامل دیگری مانند اعتماد 	]
مردم به چنین سیاست   هایی شرطی اساسی است.

 اگر ما اعتماد را به میان مردم و جامعه بازنگردانیم، شاید اقتصاد دوباره شروع به 	]
رشد کند، اما بخش خصوصی مشاغلی را که برای بازگشت اعتماد کامل ضروری 

است ایجاد نمی کند.
وقتی اعتماد مردم به دولت ها وضعیت مطلوبی ندارد، عجیب نیست اگر 	]

دولت  ها در اجرای سیاست های خود چندان موفق عمل نکنند و صحبت در مورد 
سمت و سوی آینده اقتصاد ایران این قدر دشوار باشد.
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 در سنت باغ شهر خیابان های تکراری بیهوده اند، واحد اولیه طراحی شهر خیابان نیست، بلکه بلوک و به ویژه ابربلوک است. محل 
تجارت باید از محل سکونت و فضای سبز جدا شود. نیاز یک محله به کاالها باید به طریقه ای »علمی« محاسبه و به همان میزان 
فضای تجاری به آن اختصاص داده شود.

در نگاه به شهرســازی )برنامه ریزی و طراحی شــهری( موجود 
درمی  یابیم که ســه سنت در شــکل دهی آن موثر بوده است: 
مرکززدایان )که باغ شــهر بخشی از آن اســت(، شهرتابناک و 
زیباشهر و البته تفاسیر انشعابی یا ترکیبی از آنها )به ویژه باغ شهر 
و شــهرتابناک(. ویژگی مشترک هرسه ســنت در فرم گرایی، 
جانشینی ایده های طراح به جای زندگی واقعی شهر، جداسازی 
کارکردی و ضدیت با پویایی شــهری بوده اســت. در همه این 
سنت های شهرســازی، واالگرایی و استانداردگرایی غلبه داشته 
اســت که آرمانی از شهرباشــکوه و برنامه ریزی شده است. ابتدا 
نگاهی به ایده های محوری این ســنت ها می  اندازیم تا تصویری 

داشته باشیم از آنچه شهرسازان برای شهرهای ما می  اندیشند.
در باغ شهر که بنیان گذار ایده آن، »ابنزر هاوارد« است،  ایده آن بر توقف رشد شهر و اسکان مجدد جمعیت در 1
شهرک های حومه ای مبتنی است، شهرک هایی با سی هزار نفر 
جمعیــت، احاطه شــده با کمربنــدی از مناطق کشــاورزی، 
پهنه بندی های برنامه ریزی شده صنعتی جداگانه، پهنه بندی های 
زیستی )خانه ها، مدارس و فضای سبز( جداگانه و پهنه بندی های 
تجاری و فرهنگی جداگانه که هر تغییر کوچک تحت نظر مقامات 
محلی است. یک گونه مشابه متأثر از این ایده، شهرهای شرکتی 
است. در این سنت، تدارک مسکن سالم اصل محسوب شده و هرچیز دیگر نسبت به آن فرعی محسوب 
می   شود. برنامه ریزی خوب، مجموعه ای از فعالیت های آماری است که بتواند همه آنچه را مورد نیاز است، 
پیش بینی کرده و بعد از پیاده شدن آن نیز در برابر جزئی ترین پیامدهای تغییر قابل حمایت باشد. بر 
مبنای ایده باغ شهر، که چهره هایی چون پاتریک گدس، لوییس مامفورد، کالرنس اشتاین، هنری رایت 
و کاترین باور آن را گسترش دادند، خیابان ها محیط نامناسبی برای انسان هاست، خانه ها باید از آن رو 
برگردانده و به طرف داخل و فضای سبز داخلی رو کنند. در سنت باغ شهر خیابان های تکراری بیهوده اند، 
واحد اولیه طراحی شهر خیابان نیست، بلکه بلوک و به ویژه ابربلوک است. محل تجارت باید از محل 
سکونت و فضای سبز جدا شود. نیاز یک محله به کاالها باید به طریقه ای »علمی  » محاسبه و به همان 
میزان فضای تجاری به آن اختصاص داده شود. حضور مردم غریبه در بهترین شرایط، یک بد الزم است 
و حداقل هدف برنامه ریزی شهری خوب، جداسازی و ایجاد حریم شخصی از نوع حومه شهر است. به 

زعم اینان، برنامه ریزی خوب، برنامه ریزی پروژه است.
سنت شهرتابناک سنتی است که لو کوربوزیه نظریه پرداز آن بود. تصویر این شهر چنین است:  »تصور کنید از راه پارک بزرگ وارد شهر می شویم. ماشین تندرو ما مسیرمرتفع مخصوص تندرو 2
بین آســمان خراش های جادویی را در پیش می گیرد. هنگامی   که نزدیک تر می   شویم بیست و چهار 
آسمان خراش در آسمان برابر دیدگان ما تکرار می   شوند؛ سمت چپ و راست ما در حاشیه هر ناحیه ویژه، 
ساختمان های مدیریت و شهرداری قرار دارند. ساختمان موزه ها و دانشگاه، فضا را محصور می   کنند. همه 
شهر یک پارک اســت. تعداد انسان های ساکن،1200 نفر در هر آکر است اما با توجه به ارتفاع بسیار 
ساختمان ها، نود و پنج درصد زمین به صورت باز باقی می ماند. آسمان خراش ها تنها پنج درصد زمین را 

اشغال می کنند. مردم با درآمد باال، در خانه های کوتاه تر لوکس در اطراف محوطه ها در حالی خواهند 
زیست که هشتاد و پنج درصد زمین هایشان باز خواهد بود. اینجا و آنجا نیز رستوران ها و تئاترها قرار 
خواهند گرفت. در این شهر جاده های شــریانی بزرگی برای تردد سریع السیر به صورت یک طرفه در 
نظرگرفته شده است زیرا راه های متقاطع دشمن ترددند. خودروهای سنگین راه های زیرزمینی خواهند 
داشــت و پیاده روها از خیابان ها و پارک ها حذف می   شوند.«  فنون بازسازی با عناوین گوناگونی مانند 
پاکسازی انتخابی، نوسازی لکه ای، برنامه ریزی نوسازی یا حفاظت برنامه ریزی شده - به معنی احتراز از 
پاکســازی کلی یک ناحیه کهنه- به طور عمده تالشی است تا ضمن نگهداری برخی ساختمان های 

قدیمی  ، ناحیه به یک تفسیر قابل قبول از باغ شهر تابناک تبدیل شود.
منظم فراوانی به سبک باروک برپا شدند که به هیچ کاری نمی آمدند. شهرها یکی پس از دیگری 3 سنت زیباشهر سنتی است که به یادمان سازی گرایش دارد. براساس طرح های آن بلوارهای 
مرکز مدنی یا فرهنگی خود را برپا داشــتند. این ســاختمان ها در طول یک بلوار، در طول بازارچه، در 
محاصره یک پارک و یا پراکنده درون پارک، چیده شده بودند. صرف نظر از نحوه چیدمان آنها، نکته مهم 
آن بود که یادمان های جداافتاده از شهر، کوچک ترین تاثیری نداشتند.* تصوری در شهرسازی وجود دارد 
که برمبنای آن پول به عالوه طرح مساوی است با شهرکامل و می   توان تمام مشکالت را حل کرد، از 
زاغه ها گرفته تا ترافیک. اما نتیجه آن چیزی جز تخریب بیشتر شهرها از طریق از بین بردن توان های 
واقعی زندگی شهری، بزرگراه ها، زوال محالت، ساخت انواع شهرهای اشباح/ شهر خوابگاهی/  شهرهای 
گتویی/ شــهرهای گیت شده و گســیختگی کاربری ها و فعالیت ها نبوده است. انعکاس این سنتها در 
شهرسازی را می   توان در زمینه های متعددی دید. چشم انداز شهر، طرح جامع، پهنه بندی طرح تفصیلی، 
تقلیل نیازهای زندگی شهری به سرانه هایی هفتگانه در قالب فعالیت هایی دسته بندی شده است.  رفتار 
اجتماعی و اقتصادی ساکنان شهر با یکدیگر و با محیط پیرامونشان هیچ جایی در سنت های برنامه ریزی 
نداشــته اند و در بهترین حالت، ساکنان به پرســش نامه نیازسنجی خام در مورد سرانه های خدماتی 
فروکاسته شده اند. آنچه بر سنت های برنامه ریزی حاکم بوده است حتی زیباشهر که احساساتی رمانتیک 
دارد، عقالنیت ابزاری بوده است نه عقالنیت ارتباطی که حاصل کارکرد واقعی شهرها تحت تأثیر کنش 
و واکنش ساکنان و توافق های آنها باشد. این الگو از برنامه ریزی در مدیریت شهری، به شهرداری تصدیگر 
به جای شهرداری تسهیلگر انجامیده که به جای فراهم آوری سازوکارهایی برای تقویت و بهبود کارکرد 
واقعی شهر از طریق ذی نفعانش، به مداخله در به هم ریزی این کارکرد براساس تصورات ذهنی یا منافع 

ذی نفعان محدودی چون انبوه سازان، پیمانکاران بزرگ عمرانِی راه و باند و بانک ها مبادرت می کند.
راه خروج از این سنت های برنامه ریزی که البته در ایران به صورتی رانتی و در قالبی شیادانه درآمده اند، 
رجوع به واقعیت زندگی شــهری برای برنامه ریزی و مبنا قــراردادن رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و 
توافق های اجتماعی و حرکت از شــهرداری تصدیگر به شهرداری تسهیلگر در برنامه ریزی، مدیریت و 
تخصیص بودجه است، اقدامی   که می تواند شهرداری را چابک و کوچک سازی کند و هزینه های آن را 
نیز به نحو قابل توجهی کاهش دهد. زیرا مداخالت شهرداری هم کاهش می یابد و هم به لحاظ مقیاس 
خردتر می شــود و از مگاپروژه ها به سمت میکروپروژه ها، از پروژه های سخت افزاری به سوی پروژه های 
نرم افزاری حرکت می کند. در این چهارچوب است که بخش های اقتصادی چون اصناف )ثابت و سیار، 
تولیدی و توزیعی( و استارت آپ ها می توانند در بازطراحی شهر نقش ویژه ایفا کنند و شهر بر مبنای قواعد 

اقتصاد شهری برنامه ریزی و اداره شود. 
* برگرفته از مقدمه »مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی«، جین جیکوبز

محمدکریم آسایش
پژوهشگرشهری

چرا باید خواند:
اگر به برنامه ریزی 

شهری و برنامه ریزی 
برای شهروندان یک 

شهر و مسائل آن 
عالقه مند هستید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

توسعه مخرب 
شهر خیالی در برابر شهر واقعی

ـه
ـان
ـه
ب

چگونه می توان یک شــهر را محلی خوب برای زندگی و بالندگی طراحی کرد؟ سنت ها کدام است و برنامه ریزیان براساس چه اصولی باید کار کنند؟ در این مقاله سعی شده سه 
سنت شهرسازی تعریف و تفسیر شود. آن را بخوانید.
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آکــادمـی

نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، 
همواره مورد توجه کارشناسان حوزه های اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی بوده است. عملکرد کشورهای مختلف دارای منابع 
طبیعی نشــان می دهد که این ثروت بــادآورده می تواند هم 
منشأ توســعه و هم مخرب آن باشد. رشد اقتصادی پایین تر 
کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها 
تناقضی اســت که به بالی منابع، نفرین منابع یا به تناقض 

فراوانی شهرت دارد.  
منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی، که 
خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آنها تزریق 
می شــود، محور سیاســت گذاری های اقتصادی قرار گرفته 
و منجــر به افزایش هزینه ها و مصــارف دولتی، دخالت های 
نامطلوب دولت ها در اقتصاد و اخالل در عملکرد بازار شــده 
است. این درآمدها به جای آنکه به منظور ایجاد زیرساخت های 
اقتصادی و اجتماعی و تأســیس نهادهای الزم برای توسعه 
اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند، مستقیماً به بخش دولتی 
تزریق می شــوند و اقتصاد را هرچه بیشتر به سمت دولتی تر 
شدن سوق می دهند. چنین فرآیندی حاکمیت انحصار، گریز 
از رقابت و عدم تخصیص بهینه را در راســتای حفظ منافع 
و گســترش اقتدار دولــت، کاهش قدرت رقابتی در ســایر 

بخش های اقتصادی، بیماری هلندی و... را به دنبال خواهد داشت.
در ایران نیز وابســتگی اقتصاد به نفت حایز اهمیت است، به طوری که بخش قابل توجهی از 
درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می شود که این موضوع مشکالتی را متوجه بخش های 
تولیدی اقتصاد ایران و منافع نســل های آینده کرده است، زیرا از یک سو منافع نسل های آینده 
صیانت نمی شــود و از سوی دیگر نوســان این رابطه مالی و عدم کفایت منابع حاصل از آن برای 
صنعت نفت، انجام برنامه ریزی های توسعه ای برای بخش های تولیدی را دشوار کرده است. در عین 
حال وابستگی اقتصاد داخلی به درآمد صادرات نفت، تا حد زیادی اقتصاد کشور را از نوسانات بازار 
نفت ضربه پذیر می کند. از سویی با توجه به شرایط پیش روی اقتصاد کشور و لزوم قطع وابستگی به 

نفت می بایست این مهم در رئوس اهداف سیاست گذاری کشور لحاظ شود. 
بررسی بودجه های سنواتی کشور نشان از آن دارد که همواره درآمدهای نفتی نقش مهمی در 
قوانین بودجه داشته است، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام از 
ابتدای صدور آن یعنی 1335 آغاز شده و سهم 6 درصدی نفت از درآمد ملی در این سال، همواره 
رو به افزایش بوده به طوری که سهم نفت از درآمد ملی هیچ گاه از 43 درصد قبل از انقالب و 35 
درصد بعد از انقالب اسالمی کمتر نبوده است. در سال های اخیر نیز مطابق آنچه در نمودار زیر نشان 
داده شده است، بیشترین وابستگی به این درآمدها با سهم ۷1 درصد مربوط به سال1382 بوده و 
در سال 1395، سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان طی دو دهه گذشته و معادل 35 درصد 
رسیده است. بنابراین با توجه به سهم باالی نفت در بودجه و لزوم استقالل اقتصاد کشور از منابع 

چرا باید خواند:
عده ای نفت را بالی 

سیاه می دانند و 
برخی آن را طالی ناب 

می خوانند. در این 
مقاله سعی شده است 

به راه حل استفاده 
درست از این منبع 
طبیعی اشاره شود.

سرنوشت نفت در بودجه چه می شود؟
بازخوانی تجربه کشورهای توسعه یافته

نفتی می بایست راهبردها و اقدامات اصولی برای این مهم در نظر گرفته شود. در این خصوص در 
ابتدا تجربه برخی از کشــورها بیان می شود و پس از آن اقدامات و راهبردهایی به صورت خالصه 

بیان می شود. 

J  تجربه برخی از کشورها
در اغلب کشورهای موفق دارای منابع طبیعی راه های مدیریت شامل مديريت جريان ورودي 
درآمدها و انجام مخارج از طريق سياست هاي بودجه اي بدون استفاده از ساز و کار صندوق هاي منابع 
طبيعي و تأسيس صندوق هاي منابع )پس اندازی، احتیاطی و تثبیتی( و استفاده از آن براي مديريت 
درآمدها و اندوختن بخشــي از آن در اين صندوق ها بوده است. در جدول زیر برخی از کشورهای 

موفق و ارزیابی از نحوه عملکرد صندوق های تثبیت درآمدهای منابع طبیعی آورده شده است. 
در حالت کلی ارزیابی تجربه تشکیل حساب و صندوق های ذخیره ارزی منابع طبیعی و تثبیت 
منابع طبیعی در کشورهای موفق نشانه ای از جلوگيري از اختالل زا شدن مازاد درآمد ارزي حاصل 
از منابع طبیعی، مولد کردن منابع موجود در حساب ذخيره ارزي، تفکيک منابع مازاد از کل منابع 

ارزي کشورها، قانون گرایي و احترام به برنامه توسعه و... بوده است. 

J راهبردها و اقدامات در زمینه مدیریت کاهش منابع نفتی در بودجه
راهبردها و اقدامات در حوزه نظام مالیاتی؛ اگرچه طبق قوانین باالدستی موجود میزان وابستگی 
بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد، اما طی سال های گذشته به رغم تمرکز دولت بر روی 
افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی، به دلیل افزایش قیمت نفت، 

این امر محقق نشده و همواره درآمدهای نفتی نقش مهمی در بودجه های سنواتی داشته است.
راهبردها؛ گسترش پایه های مالیاتی که دربردارنده شفاف  سازی معافیت  های مالیاتی و اجرای کامل 
مالیات بر ارزش افزوده اســت. اصالح قوانین و مقررات مالیاتی که این راهبرد با توجه به اهمیت 
قوانین و مقررات مالیاتی که در واقع شاکله اصلی یک نظام مالیاتی را تعیین می کند، می بایست 
مدنظر قرار گیرد. تقویت نظام اطالعات مالیاتی که این امر بر ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان 

مالیاتی تأکید دارد.
اقدامات؛ شفاف  سازی مشوق های مالیاتی در قالب قوانین بودجه سنواتی و هدفمندسازی آنها در 
چارچوب اصالح قانون مالیات  های مستقیم در سال 1394 صورت گیرد. اجرای مهم ترین پروژه طرح 

آزاده داوودی
پژوهشگر مسائل اقتصادی

ـه
ـان
ـه
ب

کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به درآمد منابع طبیعی است، چه برنامه ای برای اقتصاد خود دارند؟ تاسیس صندوق های پس اندازی، احتیاطی و تثبیتی در کنار بودجه ریزی منظم 
راهبردی برای پیشبرد اقتصاد است که در این مقاله بررسی شده است. آن را بخوانید.

سهم نفت در بودجه عمومی دولت طی سال های 1380-139۷

منبع: بودجه سنواتی کشور
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نام 
صندوق 

سال 
وابستگي به نفت انضباط مالي دولت تورم مديريت صندوق ساز و کار ورود و خروج منابع تأسيس 

1990 نروژ 
- تمامي درآمدهاي حاصل از نفت و سود 

سرمايه   گذاري   هاي صندوق 
- تمامي واريزها و برداشت   ها با اجازه 

پارلمان 

بانک مرکزي و وزارت دارايي 
هيئت عامل توسط پادشاه منصوب 

می شوند و براي يک دوره چهار ساله 
فعاليت مي   کنند. 

نزولي و از سال 1990 همواره زير 
پنج درصد 

- کسري بودجه مشخص و محدود 
- رشد هزينه   هاي دولت اندک )به طور متوسط 3/2 

درصد طي سه دهه( 
همواره زير شش درصد 

1960 کويت 

- تثبيت: تمامي درآمدهاي دولت 
- پس   انداز:50 درصد از منابع صندوق 

ذخاير عمومي به عالوه 10 درصد از کل 
درآمدهاي دولت اعم از درآمدهاي نفتي 

و غيرنفتي 

سازمان سرمايه   گذاري کويت که 
سازماني دولتي است. 

بين 10 تا 15 درصد 
با نوسانات بسيار شديد شاخص 
تعديل توليد ناخالص داخلي 

رشد هزينه   هاي دولت همواره زير پنج درصد بوده 
است. 

همواره باالي 80 درصد 
)به جز سال 1991 که 

به 40 درصد کاهش يافت( 

براي هموار کردن آثار نوسانات قيمت مس 1985 شيلي 
بر اقتصاد 

نرخ  هاي تورم دورقمي دهه 1980 
و 1990 به 4/5 و 2/9 درصد طي 
سال   هاي 2000 و 2010 کاهش 

يافته   اند. 

محدود کردن رشد واقعي هزينه  هاي دولت و 
سياست  هاي مالي محتاطانه به 5/3 درصد که سبب 

ايجاد يک مازاد مالي برابر با 2/2 درصد از توليد 
ناخالص داخلي شد. 

شيلي به طور 
موفقيت   آميزي وابستگي 
خود را به منابع حاصل از 
مس به وسيله متنوع   سازي 

پايه صادراتي خود 
کاهش داد. 

2000 مکزيک 
40 درصد مازاد درآمدهاي نفتي بر اساس 

»قانون تعهد مالي« با توجه به قيمت مرجع 
مشخص شده وارد صندوق مي   شود. 

نزولي و از 35 درصد در سال 1995 بانک مرکزي 
به 3/9 درصد در سال 2010 

مخارج دولت طي سه دهه گذشته به طور متوسط 
3/2 درصد رشد کرده است که البته با تأسيس 

صندوق تثبيت اين وضع ادامه داشته است ولي نوسان 
مخارج دولت کمتر از درآمدهاي نفتي بوده است 

نزولي و از 62 درصد در 
سال 1980 به 16 درصد 
در سال 2010 که البته 
با تشکيل صندوق تثبيت 
در سال 2000 نمي   توان 

نظري داد. 

2004 روسيه 
مازاد درآمد نفت و گاز تا زماني که 

موجودي صندوق به 10 درصد توليد 
ناخالص داخلي برسد. 

همواره تورم دورقمي داشته است 
ولي از سال تشکيل صندوق افزايش 

نيافته است. 

رشد مخارج دولت نوساني بوده است. قوانين صندوق 
جهت تأمين مالي کسري بودجه به طور موقت تا سال 

2015 به تعليق درآمد. 

از 19/2 درصد در سال 
1994 به 45/۷ درصد در 

سال 2010 

زماني که قيمت نفت باالتر از قيمت مرجع 1986 نيجريه 
بانک مرکزي قرار گيرد. 

در 1980 بين 30 تا 40 درصد که 
در 2006 به زير 10 درصد رسيد و 

دوباره افزايش يافت. 
همواره 80 درصد و بيشتر رشد درآمد بيش از رشد مخارج 

2000 الجزاير 

باقي  مانده درآمد نفتي پس از تخصيص 
بودجه )منابع جهت تأمين مالي کسري 

بودجه( 
اگر دارايي صندوق به زير 10 ميليارد دالر 

برسد اجازه برداشت وجود ندارد. 

نزولي و پس از سال 2000 همواره 
زير 10 درصد بوده است ولي شاخص 
تعديل توليد ناخالص داخلي دورقمي 

بوده است 

رشد مخارج دولت همواره زير 25 درصد و کمتر از 
رشد درآمد نفت که از سال 2000 اين روند ادامه 

يافته است. 

از 91 درصد در سال 
1980 به 59 درصد در 
سال 1986 و افزايش به 
92 درصد در سال 2010 

جامع مالیاتی به نحوی که سیستم نرم افزار یکپارچه مالیاتی پیاده سازی شود.   لحاظ پایه های جدید 
مالیاتی )مالیات سبز و مالیات کاالهای خاص( و الزام برخی صاحبان مشاغل به نصب صندوق  های 
مکانیزه فروش در نظر گرفته شود. منتفی کردن تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص از طریق 
علی الرأس و تعیین درآمد اشخاص از طریق اظهارنامه تسلیمی، جایگزینی نرخ صفر به جای برخی 
معافیت هــای مالیاتی، و امکان رهگیری جریان اطالعات فعاالن اقتصادی باعث ایجاد شــفافیت 

اقتصادی در حوزه نظام مالی دولت می شود.  
مصارف عمومی دولت؛ در طرف مصارف عمومی بودجه، هم زمان با ارتقای منابع غیرنفتی بودجه در 
طرف منابع، مدیریت بهینه تخصیص اعتبارات نیز می بایست مدنظر قرار گیرد. بر این اساس دولت 
با اولویت بندی تخصیص اعتبارات به نحو مطلوبی می تواند اثرات نوسانات نفت را در بودجه تعدیل 
کند. بر این اساس در بخش اعتبارات هزینه ای با اولویت به تخصیص اعتبارات اجتناب ناپذیر از جمله 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت، وظایف حاکمیتی خود را به سرانجام رساند. در بخش اعتبارات 
سرمایه ای با اولویت بندی و تخصیص به طرح های نیمه تمام عمرانی این مهم را به انجام رساند. در 
بخــش اعتبارات تملک دارایی های مالی نیز با اولویت به پرداخت تعهدات اجتناب ناپذیر از جمله 

تعهدات مربوط به اسناد مالی، بودجه دولت را مدیریت کند. 
راهبردها؛ ارتقای انضباط مالی و بودجه  ای دولت و اجتناب از کسری بودجه که این راهبرد همواره 
یکی از رویکردها و مولفه  های اصلی برنامه  های توسعه  ای و سیاست های کلی حاکم بر آنها و از جمله 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که می بایست در مرحله اجرا مورد توجه خاص قرار گیرد. 

تخصیص درآمد حاصل از نفت به سرمایه  های زاینده اقتصادی که این امر با توجه به ضرورت 
ارتقای ظرفیت های اقتصادی کشور و همچنین اجتناب از آثار و پیامدهای منفی تأمین هزینه  های 

جاری دولت از منابع نفتی می بایست مورد تاکید قرار گیرد. 

شفاف  ســازی و سالم  سازی اقتصادی به طوری که این راهبرد در بند 19 از سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است، نقش بسزایی در ارتقای کارایی تخصیص منابع در بخش 
عمومی و بالطبع رشــد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی سیاســت های کلی اقتصاد 

مقاومتی دارد.
اقدامات؛ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف عمومی بودجه و اجتناب از کسری بودجه و تحمیل آثار 
و تبعات آن بر متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله تورم از نقش و جایگاه ویژه  ای در این خصوص 
برخوردار است. البته الزم به ذکر است این امر در شرایطی است که اقتصاد کشور طی سال  های اخیر 
با محدودیت های ناشی از تحریم  ها علیه ایران مواجه بوده و خواهد بود و تالش دولت می بایست بر 
این اساس قرار گیرد تا با اتخاذ انضباط مالی و مدیریت هزینه  های عمومی از تکانه  های ناشی از عدم 
تعادل  های مالی بر اقتصاد کشور بکاهد، ضمن آنکه در اجرای وظایف حاکمیتی دولت کوچک ترین 
خللی وارد نشود. افزايش سهم اعتبارات ســرمایه ای در بودجه  هاي سنواتي و استفاده از سازوكار 
تخصيــص منابع حاصل از صادرات نفت خام به طرح هــاي عمراني و با محوریت اتمام طرح های 

نیمه تمام از شاخص  هاي مورد عمل در اين خصوص است. 
الزام دولت به احصا و ثبت بدهی ها و مطالبات خود، اجازه انتشار اوراق تسویه خزانه ضمن حذف 
زمینه های بروز فساد، شرایط شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را فراهم می آورد. ممانعت برداشت از 
صندوق توسعه ملی از طریق کاهش فشار مصوبات برداشت های ریالی دولت و مجلس به نحوی که 
یک وفاق عمومی بین تصمیم سازان اقتصادی شکل بگیرد. تجربه صندوق های بین المللی و حساب 
ذخیره ارزی نشــان می دهد بدون توجه به اصل مهم »ایجاد محدودیت برای مصرف و برداشــت 
دولت« این صندوق ها کارایی خود را از دســت می دهند. بنابراین چنانچه صندوق توسعه ملی از 

شفافیت و استحکام نهادی برخوردار نباشد به اهداف مدنظر سوق پیدا نخواهد کرد.  

منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی، که خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آنها تزریق 
می شود، محور سیاست گذاری های اقتصادی قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه ها و مصارف دولتی، دخالت های نامطلوب 
دولت ها در اقتصاد و اخالل در عملکرد بازار شده است.
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آکــادمـی

انتشار دورنمای پنج ساله اقتصاد جهانی در وضعیت فعلی و 
بی ثبات جهانی بیشتر از آنکه امری هوشمندانه باشد، شجاعانه 
اســت. جهان خطرهای زیادی را در 12 ماه گذشته در رابطه 
با ضعف عمیق در پیش بینی کوتاه مدت توسعه های سیاسی و 
اقتصادی تجربه کرده است. فراتر از آن، گفت وگوهای مداوم 
بشر با رهبران در سراسر جهان، این دیدگاه را تصدیق می کند 
که فعالیت در محیط کنونی روز به روز پیچیده تر، زمان گیرتر 

و مشکل تر می شود.
به علت عدم اطمینانی که با آن مواجه هســتیم، نیاز به 
تحلیل دقیق عواملی که دورنمای اقتصادی را شکل می دهند 
بسیار بیشتر شده است. در این صورت، ما یک ارزیابی شبکه ای                                                                                                        از عوامل موثر در شکل گیری مسیر 

اقتصاد جهانی بین سال جاری و سال 2021 را ارائه می کنیم.
عنوان این ارزیابی، »تمام دست های                                                                آشکار«، تردیدی در رابطه با اینکه در کدامین نقطه از این 
ارزیابی قرار گرفته ایم در ما بر می انگیزد. ما در حال پیوستن به پایان »پایان تاریخ«، پایان )یا حداقل 
وقفه( بسیاری از اهرم های اقتصادی سیاست هستیم که پیش بینی نتایج را برای ما روشن می                                              کند و 

ما در بیست و پنج سال جهانی شدن قرار گرفته ایم.
آدام اســمیت می گوید »دست های پنهان« به ســرعت در حال ناپدید شدن است. اگر روند 
همچنان ادامه داشــته باشد، دست های پشت پرده به این زودی قابل رویت نخواهند بود. در این 
جایگاه، ما می توانیم رشد مداوم دست های آشکار را که بازتابش بر روی ملی گرایی اقتصادی، تغییر 
در افزایش جریان های عامل مرزی که طی دهه ها موجب رشد اقتصادی شده است را انتظار داشته 

باشیم. تجارت، نمای قابل توجهی از تصمیم های دولت را شامل می شود.
البته، متغیرهای سیاسی همیشه بخش اصلی معادله اقتصاد جهانی بوده اند. اما ما فکر می کنیم 
موازنه آنها، در پنج سال آینده حتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. به عالوه، ما فکر می کنیم 
عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی سبب ایجاد روند ریسک نزولی بیشتری نسبت به سال های گذشته 
شده است. به همین علت، ما بر روی جریانات حاضر در سیاست پولی اجرایی بانک مرکزی، سیاست 
پولی اجرایی دولت، افزایش بدهی ها، نقش مقررات، حمایت از تولید داخلی، و تنش های ژئوپلیتیکی، 
متمرکز شده ایم. هریک از آنها حرکتی مهم و سیاستمدارانه را نشان می دهد و همه آنها احتماالت 
قابل توجهی را در مورد اینکه چگونه آینده، آنها را فاش خواهد کرد به ما نشان می دهد. شرکت ها، 
به خصوص آن دسته که نیاز به عملکردهای جهانی دارند، نیاز مبرم به استراتژی های حمایتی برای 
شناسایی این عدم اطمینان سیاسی دارند زمانی که بشر استمرار این دست های                                                                پنهان را درک کند، 

بسیار فراتر از زمان خویش خواهد بود.
اریک آر. پیترسون
مدیرعامل انجمن سیاسی تجارت جهانی

 
 رشد اقتصاد جهانی به آرامی تقویت می شود و به 3.1 درصد در سال 201۷ خواهد رسید، 2/3 
درصد باالتر از سال 2016، اما دورنمای میان دوره ای بدون تغییر است. رشد متوسط تولید جهانی 
به طور ساالنه تا سال 2021 حدود 3/5 درصد است. این بهبود به علت رشد در تعداد محدودی از 

بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور تقویت خواهد شد.
 چهار عامل اقتصادی به طور ویژه، به ما کمک می کند تا علت ثابت بودن رشد پیش بینی شده را 
توضیح دهیم: قدرت رو به رشد دالر آمریکا، ادامه چرخه رکود منابع جهانی، وقفه در حال وقوع در 

جهانی شدن و بهره وری ضعیف دستاوردها.
 به همان اندازه که این موارد بنیادی و دیگر موارد اقتصادی مهم هستند، سیاست، تدبیر، مقررات و 

تمام دست های                                                                آشکار
ریسک اقتصادی و عدم اطمینان نظارتی به شدت بر دورنمای اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد

ریسک ژئوپلیتیکی نقش مهمی را در تعیین نتایج اقتصادی ایفا می کند. این سبب ایجاد یک محیط 
عملیاتی جهانی برای کسب و کارها می شود.

از آنجایی که سیاست های ملی در بازارهای کلیدی سراسر دنیا غیرقابل پیش بینی می شوند، این 
عامل سبب ایجاد یک محیط عملیاتی غیرقابل اطمینان برای کسب و کار می شود. پنچ مورد از این 
خطرات سیاسی به طور                                                       خاص نشان دهنده نیاز قابل توجه به دورنمای اقتصاد جهانی است؛ سیاست 
پولی اجرایی بانک مرکزی، سیاست پولی اجرایی دولت، مقررات اقتصاد جدید، سیستم حمایت از 

تولیدات داخلی، شوک های سیاسی داخلی ژئوپلیتیکی.
 این متغیرهای سیاســی در پنج اقتصاد بزرگ جهان در حال ظهور هستند که در سال 2016، 
۷1 درصد کل تولید جهانی )به نرخ بازار( محسوب شده است. برای مثال، حمایت از تولید داخلی و 
حمایت از مردم در دورنمای میان دوره سبب نگرانی ایاالت                                                         متحده و اعضای اتحادیه اروپا شده است. 
درحالی که                                                          ، اروپا و ژاپن همچنان به دنبال سیاست های غیرواقعی پولی جهت تحریک رشد داخلی 
هستند. هم زمان با اصالحات نظارتی، هند و چین در حال چالش با تغییرات جهانی هستند که از 
ویژگی های                                                                بارز آن می                                              توان به افزایش بی ثباتی اشاره کرد. هر پنج بازار احتماال تحت تاثیر تنش های 

ژئوپلیتیکی، تنش های خودساخته، قرار گرفته اند. 
 رهبران کسب و کار - به ویژه آنهایی که با عملیات جهانی سر و کار دارند- باید استراتژی هایی 
را برای عدم قطعیت سیاسی تدبیر کنند. با در نظر گرفتن خطر سیاسی فعلی عملکرد دست های 
                                                               آشکار در شکل گیری نتایج اقتصادی، اولویت های مهم کسب و کار در میان دوره و یا نزدیک به آن، 

توانایی پیش بینی استراتژیکی و دادن پاسخ سریع و موثر به شرایط متغیر است.
اقتصاد جهانی در سال 201۷ تغییر چندانی ندارد، اما رشد دورنمای آن تا حدودی مقاوم تر 
از سال های اخیر است. از دیدگاه مثبت، ما آینده  روشنی را برای اقتصاد جهانی همچون اقتصاد 
آمریکا و هند و بهبود جزئی وضعیت اقتصادی برزیل و روســیه در ســال 201۷، پیش بینی 
می کنیم. مقدار قابل توجهی از این رشد، کوتاه مدت خواهد بود. در حالی که                                                          ، پیش بینی پنج 
سال آینده با متوسط رشد ساالنه 3 درصد تا سال 2021 ثابت است. این بهبود جزئی متغیر 
خواهد بود. آسیای جنوبی، جنوب صحرای آفریقا و آسیای شرقی باالترین سطح پویایی را در 
پنج سال آینده مشاهده خواهد کرد. از دیدگاه منفی، رشد در مناطق توسعه یافته بازار همچنان 
ضعیف خواهد بود، و آمریکای التین عملکرد پایین تری نسبت به بازارهای منطقه ای در حال 

رشد خواهد داشت.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران

رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به میزان اندک تقویت خواهد شد.

GDP )تولید ناخالص داخلی( با نرخ ارز بازار اندازه گیری شده است. بازارهای توسعه یافته 
IMF  )صندوق بین المللی پول( به عنوان اقتصاد توسعه یافته مشخص  آنهایی هستند که 
شده است و بازارهای در حال رشد آنهایی هستند که IMF  به عنوان بازار در حال توسعه و 

بازار در حال رشد مشخص شده است.
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برخی از عوامل اقتصادی کمک می کنند تا توضیح دهیم چرا بهبود ناپایدار و متغیر است.چهار 
مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. ابتدا، در حالی که                                                           بهبود اقتصاد آمریکا در سال 201۷ و 
فراتر از آن هنوز یک سوال ناتمام است به ویژه با حضور یک دولت جدید برای شروع کار- یک تاثیر 
شفاف آن بر روی اقتصاد جهانی در دوره کوتاه تا متوسط، افزایش قابل توجه دالر آمریکا در برابر 
ارزهای اصلی دیگر است. در اواخر سال 2016،دالر آمریکا در برابر دیگر ارزهای تجاری به مدت 15 
سال از ارزش  باالتری برخوردار بود و در سال 201۷ هم چنان قوی باقی خواهی ماند. اگرچه، این امر 
به رقابت صادرات آمریکا لطمه وارد می کند، در غیاب محدودیت های جدید آمریکا، تقاضای آمریکا 

برای واردات از سایر نقاط جهان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
این مسئله رقابت صادرات از دیگر بازارهای توسعه یافته همچون اتحادیه اروپا را بهبود می بخشد، 
و باعث تقویت این اقتصادها خواهد شد. به عالوه، دالر آمریکای قوی همچنان تمایل دارد که سرمایه 
را از بازارهای درحال ظهور جذب کند زیرا ســرمایه گذاران به دنبال سود بیشتر در ایاالت                                                         متحده 
هستند. اگرچه، بیشتر بازارهای در حال رشد در وضعیت ارزهای داخلی تعریف شده است، آنها دارای 

ذخایر ارز مبادله ای                                                                                                        قوی تری هستند و امور مالی دولتی در شرایط پایدارتری قرار دارد.
دوم، مــا پیش بینی می کنیم که چرخه رکــورد جهانی، قیمت کاالها را هم چنان متوقف نگه 
می دارد و رشد را در میان کشورهای وابسته به منابع صادرات محدود می سازد. در حالی که                                                          ، بیشتر 
جوامع اقتصادی تحت تاثیر اثرات منفی این شوک قرار گرفته اند، ضعف مداوم در بودجه دولتی و 

سرمایه گذاری در بخش کاال بر روی چشم انداز رشد آنها تاثیر می گذارد.
همان طور که در شکل نشان داده می شود، ما پیش بینی می کنیم که رشد بازارهای نوظهور بعد 
از 201۷ حدود 5.4 درصد به طور                                                       سالیانه افزایش خواهد یافت. برخی از کشورها اطالعات اقتصادی 
را به صورت قانون درآورده اند تا با رشد تحمیل شده قیمت های پایین کاالها به ویژه با مکزیک که 
در این زمینه فعال است، مقابله الزم را انجام دهند. صادرکنندگان بازارهای در حال رشد کوچک تر، 
همچون اندونزی، پرو و امارات متحده عربی نیز اصالحات تجاری پیشرفته را جهت بهبود عملکرد 
اقتصادی و فعال کردن سرمایه گذاری در بخش خصوصی پیش می برند. محیط نامناسب جهت ادامه 
جهانی شدن عامل سوم است. در سال 2016 این مسئله به وضوح مشاهده شد که شهروندان در 
بسیاری از بازارهای توسعه یافته از لحاظ اقتصادی بسیار ناراضی هستند و بسیاری از آنها به علت 

نگرانی هایشان جهانی شدن را زیر سوال بردند )شکایت کردند(.
برخی از چهره های سیاسی شامل افرادی است که از انواع مختلف ملی گرایی اقتصادی حمایت 

می کنند و این سبب ایجاد نگرانی شده است. در نتیجه، وقفه در جهانی شدن همچنان ادامه دارد. 
اقتصاد جهانی احتمال دارد که با ســناریوی Islandisation روبه رو شود که در آن ملت گرایی 
افزایش می یابد و کشورها بر روی مسائل داخلی متمرکز می                                               شوند، اقدامات تجاری محافظه کارانه 
و جداســازی اقتصاد صورت می گیرد. این اقدامات محافظه کارانه و انزواگرایی سبب ایجاد تفرقه 
می شود. این سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایی سبب کاهش رشد برخی بازارهای توسعه یافته 
بزرگ در چند سال آینده خواهد شد. درحالی که                                                           ایاالت متحده و برخی از بازارهای اروپایی بر روی 
مسائل داخلی اقتصادی متمرکز شده اند، چین، هند، برخی از جوامع اقتصادی بزرگ جنوب آمریکا 
و دیگر بازارهای در حال رشد به دنبال تجارت بین المللی جدید و فرصت های سرمایه گذاری هستند.
ریسک مدیریتی، سیاسی تمام دست های                                                                آشکار که سبب شکل گیری دورنمای اقتصاد 

جهانی می شود
عامل چهارم که از رشد تولید جهانی جلوگیری می کند، رشد پایین بهره وری است. رشد 
بهره  وری ساالنه در سطح کشور از سال 2016-2008 تنها 0/4 درصد بوده است. این میانگین 
به طور                                                       ویژه توســط بازارهای توسعه یافته کاهش داشته است. واحد اطالعاتی اقتصاددانان 
برآورد می کند که در ســال 2016، رشــد بهره وری در امریکا منفی و کمتر از درصد ژاپن و 
تیتر بازاهای اروپایی توسعه یافته بوده است. دورنمای طوالنی مدت تا حدی قوی تر است، اما 
تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی وجود دارد که در طوالنی مدت مشکل ساز می شود. عامل 
مهم در بین این تغییرات، باال رفتن سن جمعیت جهان است که سبب رکود جمعیت کار در 

سراسر جهان می شود.
با توجه به این مالحظات، جنبشی اقتصادی پایدار خواهد ماند و بسیاری از خطرات سیر نزولی 
دارند. به عالوه، ماهیت این خطرات در حال تغییر است از آنجایی که بنیاد اقتصادی توسط خطرات 
دیگری محاصره شده است. جدال فعلی را در رابطه با وضعیت اقتصاد جهانی مد نظر قرار بدهید. 
بیشتر مباحث بر روی مســائلی چون برگزیت، خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا، وضع وخیم 
زیرساخت ها، برنامه اصالحات چین، تاثیر تغییرات مالیاتی بر روی سرمایه گذاری تجاری آمریکا، 
پیامدهای سیاست های پولی غیرمتعارف بانک ها و همچنین خطرات افزایش حمایت از مردم است.

آنچه که در عملکرد روسای اقتصادی جهان مشترک است این مسئله است که آنها آشکارکننده 
خطرهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی هستند وتمام دست های                                                                آشکار، دورنمای اقتصاد جهانی را 

شکل می دهد. / بخش اول 

بازارهای در حال ظهور همچنان ادامه خواهند داد تا سبب بهبود بازارهای توسعه یافته شوند. آسیای جنوبی سریع ترین رشد را دارد.

رشدGDP  با قیمت ثابت اندازه گیری شده است. آمار GDP میانگین میزان رشد ساالنه 2021-2017 اقتصادها در هر منطقه است.
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آکــادمـی

خروج امریکا از برجام، تقاضای روس ها از ایران برای خروج از سوریه، آغاز تحریم های جدید علیه ایران، نزدیکی اسرائیل به 
روس ها، دعوت ترامپ از روس ها برای بازگشت به گروه کشورهای صنعتی، هم آوایی روس ها و عربستان در اوپک و چندین 
نکته دیگر همگی نشانه هایی از آن است که خاورمیانه آبستن حوادثی ناگوار برای آرمان فلسطین و کشورهای معتقد به آن است.

پس از آنکه روس ها از گردنه بحران شبه جزیره کریمه 
و فشارهای اوباما به سالمت عبور کردند، چندی است 
که در قامت یکــی از بازیگران فرامنطقه ای خاورمیانه 
قدرت نمایی می کنند. دولت ترامپ و تغییر سیاست کلی 
امریکا نسبت به خاورمیانه، این اطمینان را به روس ها 
داد که دیگر مسئله اصلی آنان در مواجهه با امریکا، شرق 
اوکراین نیســت. از طرف دیگر رفتار ایاالت متحده در 
برابر متحدان اروپایی اش و تنها گذاشتن آنها در بسیاری 
از موارد، سبب فراموش شــدن این موضوع حتی نزد 
اروپاییان شده است. روسیه در حال بازگشت به نقش 
تاثیرگذار خود در معادالت بین المللی و حتی قوی تر از 
قبل است. البته هنوز تحریم ها به جای خود باقی است 
و این بازگشت نیاز به سرمایه دارد. از همین جهت است 
که روس ها با خواستاران افزایش تولید نفت هم آواز شده 
و در اوپک به عنوان کشوری غیرعضو اثرگذاری می کند. 
عمده درآمد ارزی روسیه از صادرات نفت و گاز است و 

افزایش تولید یعنی بهار دالرهای نفتی. 
روســیه اگر می  خواهــد بازیگری مهــم در عرصه 
بین المللی باشد باید هزینه های امنیتی خود را افزایش 
دهد و این برای اقتصاد شکننده روسیه، ممکن نیست 
مگر با با افزایش فروش نفت. این افزایش یعنی هم آوایی 
با تحریم کنندگان نفت ایران. بنابراین باید سنجید که آیا روسیه به افزایش وزن خود در 
عرصه بین المللی بهای بیشــتری می دهد یا به اتحاد با ایران؟ پاسخ منطقی گزینه اول 
است. درست است که ایران کشوری تاثیرگذار در خاورمیانه است، اما این تاثیر به شدت 
توسط دالرهای عربی و نفوذ امریکا محدود شده و می  شود. بنابراین در درازمدت روس ها 

نمی  توانند ایران را به عنوان متحدی استراتژیک در نظر بگیرند.
در سوریه نیز هرچند روســیه به اصرار ایران قانع به ورود شد، اما چندی است که اتحاد 
پیشین میان روسیه و ایران به چشم نمی خورد. هر روز مواضع ایران و سوریه با وجود پدافند 
قوی روس ها در ســوریه بمباران یا موشک باران می  شود و روس ها در این باره سکوت اختیار 
می کنند. این سکوت ناشی از عدم قدرت نیست. در مورد هدف قرارگرفتن هواپیمای شناسایی 
روسیه، مسکو سریعا اقدام به نصب سامانه اس - 300 کرد. به نظر می رسد روس ها بیشتر نقش 
نیروهای حائل را، میان ایران و ســوریه از طرفی و اسرائیل بازی می کنند تا بحران سوریه به 
یک بحران تمام عیار منطقه ای و خارج از کنترل تبدیل نشود. اما باید توجه داشت که روس ها 
حائلی بی طرف نیستند و هر روز به جانب اسرائیل متمایل می شوند. روس ها از لحاظ تاریخی 
اصوال رابطه حســنه ای با اسرائیل نداشتند و در بحران فلسطین از اعراب حمایت می کردند. 
امروزه این سیاست در حال عوض شدن است. روس ها ضمن کنترل ایران و سوریه، در حال 
پی ریزی روابطی دامنه دار با اسرائیل هستند. دعوت از نخست وزیر اسرائیل در رژه نظامی مسکو 

برای اولین بار، تا درخواست از ایران برای خروج از سوریه و سکوت در مقابل تجاوزات هرروزه 
اســرائیل به آسمان سوریه، همگی در قالب »معامله بزرگ قرن« کوشنر قابل ارزیابی است. 
خبرها حاکی از تالش پنهانی کوشنر برای ایجاد صلح یا بهتر بگوییم پایان قضیه فلسطین است 
و قطعا روس ها نیز در این روند حضور دارند. به نظر می رســد نقش اقناع سران عرب با خود 
کوشنر بوده و در این راه نیز موفقیت های چشمگیری به دست آورده و اخذ حمایت روس ها را 
خود نتانیاهو بر عهده گرفته که به شدت در حال فعالیت است. حاصل این فعالیت ها فراموشی 
قضیه اوکراین، کاهش فشار تحریم ها بر روسیه و تضمین حضور روسیه در مدیترانه در ازای 

چشم  پوشی از فلسطین و حمایت از طرح کوشنر خواهد بود. 
افزایش فشار بر ایران به عنوان قوی ترین معتقد به آرمان فلسطین، در همین راستا قابل 
ارزیابی است. ایاالت متحده و اسرائیل در حال نزدیک شدن به روسیه برای ایجاد انزوا علیه 
ایران هستند؛ تا ایران نتواند در روند معامله قرن خللی وارد کند. جان بولتون در روسیه با 
عالی ترین مقامات روسیه دیدار کرده است و البته در این دیدارها مسائلی خوشایند روس ها 
مطرح شده که رئیس جمهور پوتین بیان می دارد: »اين ديدار اميدهايي را به وجود مي آورد 
مبني بر اينكه ما مي توانيم نخســتين گام ها را در جهت بازسازي روابط ميان دو كشور 
 برداريم.« رئيس جمهور روسيه گفته است سفر بولتون به مسكو اميدهايي را براي احياي 

كامل روابط ميان روسيه و امريكا به وجود آورده است. 
خروج امریکا از برجام، تقاضای روس ها از ایران برای خروج از سوریه، آغاز تحریم های 
جدید علیه ایران، نزدیکی اسرائیل به روس ها، دعوت ترامپ از روس ها برای بازگشت به 
گروه کشورهای صنعتی، هم آوایی روس ها و عربستان در اوپک و چندین نکته دیگر همگی 
نشانه ای از آن است که خاورمیانه آبستن حوادثی ناگوار برای آرمان فلسطین و کشورهای 
معتقد به آن اســت. دیر یا زود از مفاد معامله قرن کوشنر رونمایی می شود و ما نباید از 
روس ها انتظار برادری داشته باشیم. درست است که روس ها در بزنگاه هایی مانند قضیه 
یمن، در شــورای امنیت به کمک ما آمدند، اما در روابط بین الملل، اصلی به نام برادری 
وجود ندارد. هر کشوری موظف است حداکثر منافع ملی خود را در عرصه روابط بین الملل 

پیگیری کند و ما و روس ها هم از این قاعده مستثنا نیستیم.   

احسان شمس
مدرس دانشگاه

چرا باید خواند:
اگر به مسائل 

بین المللی و تاثیر آن 
بر روابط سیاسی و 

اقتصادی عالقه مند 
هستید، خواندن این 
مقاله که آینده روابط 

ایران و روسیه را 
تبیین می کند، به شما 

پیشنهاد می شود.

روسیه و آینده برادری با ایران
مرز وفاداری دیپلماسی روسیه تا کجاست؟

ـه
ـان
ـه
ب

در بررسی مسائل اقتصادی، نمی توان از مسائل بین الملل غفلت کرد؛ همکاری ایران و روسیه یکی از همین موارد است که بهانه نوشتن این مقاله شده است. در این مقاله پاسخ 
این پرسش را که »آیا روسیه به افزایش وزن خود در عرصه بین المللی بهای بیشتری می دهد یا به اتحاد با ایران؟« بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

روسیه اگر می  خواهد بازیگری مهم در عرصه بین المللی باشد باید 	]
هزینه های امنیتی خود را افزایش دهد و این برای اقتصاد شکننده روسیه، 

ممکن نیست مگر با با افزایش فروش نفت. این افزایش یعنی هم آوایی با 
تحریم کنندگان نفت ایران.

امریکا و اسرائیل در حال نزدیک شدن به روسیه برای ایجاد انزوا علیه 	]
ایران هستند تا ایران نتواند در روند معامله قرن خللی وارد کند.

ما نباید از روس ها انتظار برادری داشته باشیم. درست است که روس ها 	]
در بزنگاه هایی مانند قضیه یمن، در شورای امنیت به کمک ما آمدند، اما در 

روابط بین الملل، اصلی به نام برادری وجود ندارد.
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............................... آینده ما ...............................

به دنبال دالر
بورس رشد شاخص خود را 

مدیون التهاب بازار ارز است؟

بازار سرمایه در ماه های                   اخیر رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رسانده 
اســت. بازدهی باالی 90 درصد در 7 ماه و نیم گذشته از سال جاری 
یادآور صعود رویایی بورس در سال 92 بود. جهش بورس اما به دنبال 
هیجان ایجادشده در بازار ارز رقم خورده است نه افزایش واقعی ارزش 
یا سود سهام شرکت های                   بورسی. گزارش های                   رسمی بانک مرکزی 
نشان می                                                                                                                  دهد که آمارهای رشد اقتصادی در جهت معکوسی نسبت 
به شاخص بازار سرمایه گام برمی                                                                                                                  دارند. جزئیات آمارها در بخش های 
                  مختلف اقتصاد نشــان دهنده خطر کاهــش تولید ناخالص داخلی 
نسبت سال گذشته است اما نماگر بازار سرمایه در جهت هیجانات 
سرمایه گذاران غیرحرفه ای                                                                         حرکت می                                                                                                                  کند و آیینه تمام نمای اقتصاد 

ایران نیست.
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آینده ما

دماسنج خراب است
چرا بازار سرمایه نماگر وضعیت واقعی اقتصاد نیست؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
بورس در ماه های اخیر 
پرتکاپو بوده است اما 
حال عمومی اقتصاد 

چه در بخش های 
بزرگ تولیدی و چه 

در بنگاه های کوچک، 
نامساعد است. سوال 

این است که چرا بورس 
در جهت معکوس  
شرایط اقتصادی 
حرکت می کند؟

»شــاخص بورس دماسنج اقتصاد اســت.« این جمله یکی از 
اصلی ترین معیارهای ارزش در بازار ســرمایه به شمار می                                                                                                                  رود اما 
اعتبار آن در بورس ایران زیر سوال رفته است. اگر این گزاره درست 
باشد، باالرفتن یا پایین آمدن شاخص کل بورس باید جهت گیری 
اقتصاد ایران را نشــان دهد اما دیگر نمی توان چنین جایگاهی را 
برای شــاخص های                   بازار سهام قائل بود چه آنکه باال و پایین شدن 
آن نسبتی با آنچه در فضای اقتصاد کالن حاکم است ندارد. اگر قرار 
بود با گرم شدن فضای اقتصاد و رونق گرفتن آن، دماسنج اقتصاد 
به جوش بیاید و شــاخص بورس باالتر برود، نباید در زمان افول 
شاخص های                   رشد اقتصادی، دماسنج بازار سرمایه در جهت عکس 
گام برمی                                                                                                                  داشت. اتفاقی که در ماه های                   گذشته افتاد با منطق اصولی 
بازار سهام سازگاری نداشــت و دیگر نمی توان بورس را دماسنج 
اقتصاد دانست. بررسی آمارهای رسمی نشان می                                                                                                                  دهد در زمانی که 
ارزش افزوده بخش های                   مختلف اقتصاد به ویژه در بخش صنعت با 
تهدید مواجه شده و حرکت رشد اقتصادی کند شده است، شاخص 
بورس تهران به مانند بازارهای ســوداگرانه به ســوی رشد و ثبت 

رکوردهای جدید گام برداشته است. 
طبق گزارش بانک مرکزی، شاخص رشد اقتصادی در سه ماهه 
ابتدایی امسال افول قابل توجهی نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 96 
داشته است. رشد اقتصاد بدون احتساب بخش نفت در فصل بهار 
امسال به 0.7 درصد رسید در حالی که این شاخص در فصل بهار 
96 معادل 4.6 درصد بود. بازدهی اقتصاد ایران در ماه های                   گذشته 
کاهــش یافته اما در مقابل بازدهی در بورس تهران رو افزایش گام 
برداشته اســت. در سه ماهه نخست امسال شاخص کل بورس از 
96 هزار واحد به 108 هزار واحد رســید و رشد 12.5 درصدی را 

به ثبت رساند. 

J دو روی بخش صنعت در آمارها
در میان بخش های                   اقتصادی بخش صنعت طی ماه های                   گذشته 
با ســرعت بیشتری به سوی رکود گام برداشته است به طوری که 
طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ رشــد در بخش صنعت طی بهار 
امســال به منفی 1.5 درصد افول کرده است در حالی که شاخص 
رشــد در این بخش طی سال 96 معادل 5.3 درصد بود و در بهار 
ســال 96 نیز رشــد 5 درصدی در این بخش حادث شده بود. اما 
خروج امریکا از برجام و تهدید روابط اقتصادی با جهان موجب شد 
تا بخش صنعت بیشترین آسیب را دریافت کند و ارزش افزوده این 
بخش در بهار امســال به زیر صفر افول کند. یعنی تولید ناخالص 
داخلی در بخش صنعت نســبت به بهار 96 کاهش یافت. در این 
شرایط اما شاخص صنعت در بازار سرمایه روند متفاوتی با فضای 
واقعی اقتصاد ایران در پیش گرفت. شاخص صنعت در بورس تهران 
طی بهار امسال رشدی حدود 14 درصد را تجربه کرد و از 86 هزار 
واحد به 98 هزار واحد صعود کرد. بر این اســاس نمی توان بورس 
را دماسنج اقتصاد دانست چراکه صنایع بورسی در ماه های                   ابتدایی 
امسال در حالی با رشد ارزش سهام مواجه شدند که وضعیت واقعی 

صنایع نشان دهنده افول ارزش افزوده در این بخش بود.

J نمای واقعی اقتصاد
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد 
اقتصــادی ایران در بهار 1397 با احتســاب نفت به 1.8 درصد 
رســیده اســت و بخش های نفت، معدن و حمل ونقل بیشترین 
اثرگذاری را در آن داشته اند. البته رشد اقتصاد در بهار سال 96 با 
احتســاب نفت 3.7 درصد بود که در سال 97 با افت مواجه شده 
است. بخش مهمی از رشد اقتصادی بهار امسال نیز مدیون رشد 

تغییرات شاخص کل بورس از 16 بهمن 96 تا 14 آبان 97
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تعداد شرکت های عضو بورس تا ژانویه 2017
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رشد شاخص 
صنعت در بورس 
تهران طی بهار 

امسال

 نرخ رشد در بخش صنعت طی بهار امسال به منفی 1.5 درصد افول کرده است. یعنی تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت نسبت 
به بهار 96 کاهش یافت. در این شرایط اما شاخص صنعت در بازار سرمایه روند متفاوتی با فضای واقعی اقتصاد ایران در پیش گرفت. 
شاخص صنعت در بورس تهران طی بهار امسال رشدی حدود 14 درصد را تجربه کرد و از 86 هزار واحد به 98 هزار واحد صعود کرد.

قیمت نفت در بازارهای جهانی است که موجب رشد ارزش افزوده 
تولیدات نفت ایران شده است. طبق محاسبات بانک مرکزی، نرخ 
رشد بخش نفت در بهار امسال 5.2 درصد بوده که نسبت به رشد 
0.9 درصدی بهار سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و 
1.1 درصد از کل رشد اقتصادی بهار امسال را به خود اختصاص 
داده اســت. این در حالی است که رشد بخش نفت در فصل های 
                  پاییز و زمســتان سال 96 معدل 3.3- درصد و 4.2- درصد بوده 
اســت. خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم علیه ایران اگرچه 
بخش های                   تولیدی کشور را با چالش مواجه کرد اما موجب افزایش 
نرخ جهانی نفت نیز شــد که به ارزش افزوده اقتصاد ایران کمک 
کرد. بر این اساس رشد اقتصادی بهار امسال بدون احتساب نفت 
0.7 درصد و با احتســاب نفت 1.8 درصد بوده است. در سال 96 
اما بخش نفت نقش متفاوتی در نرخ رشد اقتصاد داشت به طوری 
که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 4.6 درصد 

و با نفت 3.7 درصد بوده است.
نکته قابل توجه در آمارهای رشد اقتصادی بهار، رشد منفی 1.5 
درصدی بخش صنعت اســت که از دالیل عمده آن می تواند عدم 
بهبود فضای کسب وکار و همچنین تشدید فشارهای اقتصادی به 
حوزه تولید باشد. رشد این بخش در بهار سال گذشته 5.4 درصد 
بوده و پایین ترین رشــد تجربه شــده آن 4.4 درصد در پاییز 96 
محاسبه شده است. همچنین در این فصل عالوه بر بخش صنعت، 
رشد بخش های خدمات بازرگانی، رستوران و هتل داری، خدمات 

عمومی و خدمات اجتماعی منفی بوده است.
برآورد ارزش  افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در سه ماهه 
اول سال 97 نشــان می دهد که افزایش نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی را بیشــتر در افزایش ارزش  افــزوده فعالیت های »نفت«، 
»حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات«، »برق، گاز و آب« و »خدمات 

مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی« باید جست وجو کرد.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی سهم ارزش  افزوده بخش های 
اثرگذار در نرخ رشــد 1.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل 
اول امســال در  بخــش نفت 1.2 درصــد، در بخش حمل ونقل، 
انبــارداری و ارتباطات 0.5 درصد، در بخش بــرق، گاز و آب 0.1 
درصد و در بخش خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی 

نیز 0.1 درصد بوده است.
نمای واقعی اقتصاد در بخش های                   مختلف اقتصادی نشان دهنده 
توقف حرکت مثبت اقتصاد ایران و عقب گرد در اهداف رشد تولید 
ناخالص داخلی است اما هیچ نشانه ای                                                                         از این واقعیت در شاخص های 
                  بازار سهام خودنمایی نمی کند. بورس تهران در تمام ماه هایی که 

بخش تولید رو به افول گام برداشــته است، مسیر متفاوتی را طی 
کرده و به ســوی رکوردهای جدید گام برداشــته است. از این رو 
می                                                                                                                  توان شــاخص بورس را پیرو بازارهای سفته بازانه ارز و طال در 

ماه های                   گذشته دانست تا دنباله روی از بخش های                   واقعی اقتصاد.

J آنچه بورس نشان می                                                                                                                  دهد
شــاخص های                   بازار سهام در ســال جاری دوباره متولد شدند. 
هرچند حرکت صعودی بورس از سال گذشته کلید خورد و رکورد 
قبلی شــاخص کل که در سال 92 به ثبت رسیده بود، در آذر 96 
شکســته شد اما جهش بورس تهران از اوایل تابستان امسال آغاز 
شد. مطابق آمارهای رسمی معامالت بورس، شاخص کل بورس در 
ابتدای سال 96 معادل 77 هزار واحد بود که روند صعودی متعادلی 
تا اواخر پاییز سال 96 داشت. دوم آذر 96 اما روز مهمی برای بازار 
ســهام بود چراکه بعد از 4 سال رکورد قبلی شاخص کل جابه جا 
شد. پیش از این در دی ماه سال 92 شاخص کل بورس به قله 89 
هزار واحد رســیده بود و پس از آن با عقب گرد مواجه شده بود تا 
اینکه در آذر سال گذشته این رکورد شکسته شد و حرکت صعودی 
آن نیز ادامه پیدا کرد. این اتفاق درســت زمانی رقم خورد که بازار 
ارز نیز تحرکات جدیدی را در پیش گرفته بود. بهای دالر و ســایر 
ارزهای رایج پس از یک دوره ثبات طوالنی، از پاییز ســال گذشته 
تحرکات جدیدی را آغاز کرد. بورس تهران نیز دنباله روی از قیمت 
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دالر در بازار آزاد را در پیش گرفت. برخی از تحلیل گران بازار سرمایه 
افزایش ارزش شرکت های                   بورسی به واسطه رشد بهای دالر را عامل 
دنباله روی بازار سهام از بازار ارز می                                                                                                                  دانند. شاخص بورس با همین 
تحلیل به رشد خود ادامه داد و در چهارم بهمن به 99 هزار واحد 
رسید و باالترین سطح را در سال 96 به ثبت رساند. رویای سه رقمی 
شدن شاخص بورس در سال 96 برای سهام داران تعبیر نشد اما در 
سال 97 این اتفاق کمترین رکوردی بود که به ثبت رسید. شاخص 
کل بورس در ســال 96 از 77 هزار واحد به 96 هزار واحد رسید و 
بازدهی 24 درصدی را برای بازار سرمایه به ثبت رساند. در این سال 
بانک مرکزی رشــد اقتصاد را با نفت 3.7 درصد و بدون نفت 4.6 
درصد اعالم کرد. با این حساب می                                                                                                                  توان رشد مثبت تولید ناخالص 
داخلی را با رشد ارزش سهام شرکت ها                                               در بورس همگام دانست اما 

در سال 97 شرایط دیگری حاکم شد.
در ماه های                   ابتدایی سال 97 شاخص بورس تحرک جدی را تجربه 
نکرد. بورس این ســال را با شاخص 96 هزار واحد آغاز کرد و تا 22 
خرداد نیز در همین ســطح درجا زد تا اینکه در 27 خرداد با عبور از 
100 هزار واحد به 102 هزار واحد رسید. جهش جدید بورس از اواخر 
بهار و اوایل تابستان آغاز شد درست زمانی که بازار طال و ارز نیز افسار 
پاره کرد و رکوردهای عجیبی از بهای دالر و ســکه در بازار به ثبت 
رسید. رشــد شاخص بورس در تابستان 97 به قدری سرعت گرفت 
که برخی رویای 200 هزار واحدی شــدن شاخص کل را قابل تعبیر 
دانستند. 9 مهر رکورد جدیدی در تاریخ بورس ایران به ثبت رسید که 
با رویای 200 هزار واحدی فاصله چندانی نداشت. در این روز شاخص 
کل به 195 هزار واحد رســید. پس از آن شرایط کمی تعدیل شد و 
شــاخص کل بورس تا نیمه آبان بر روی 185 هزار واحد ایستاد. این 
آمارها نشان می                                                                                                                  دهد که بازدهی بازار سرمایه در 7 ماه و نیم گذشته از 
سال 97 به 92 درصد رسیده است. در همین دوره زمانی اما شرایط در 
بخش های                   واقعی اقتصاد کامال متفاوت از تاالر شیشه ای                                                                         بود. در همین 
مدت به دلیل بی ثباتی قیمت ارز، مواد اولیه برای تولید به سختی و با 
قیمت باال تامین شد و تورم بخش تولید رو به افزایش گام برداشت. 
شرایط برای تولیدکنندگان دشوار شد به گونه ای                                                                         که احتماال با انتشار 
آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال می                                                                                                                  توان 
به تنزل شاخص های                   تولید در بخش های                   مختلف اقتصاد پی برد. در 
همین فصل گزارش پایش ملی کسب و کار نشان دهنده بدتر شدن 
شــرایط فعالیت اقتصادی نسبت به همه فصول گذشته طی 3 سال 
پیش بود. فعاالن اقتصادی شرکت کننده در پایش کسب و کار بدترین 
نمره ها                                               را به وضعیت کسب و کار داده اند و معتقدند که موانع کسب و 

کار بیش از هر زمان دیگری دست و پای تولید و تجارت را بسته است. 

J راز تبلیغ روی بورس
همان طور که تاریخ برای اقتصاد ایران در حال تکرار شدن است، 
بورس تهران نیز همان مسیری را طی می                                                                                                                  کند که پیش تر در همین 
دهه 90 آن را تجربه کرده اســت. در زمان 3 برابر شدن بهای ارز در 
سال های                   91 و 92 که اقتصاد ایران بیشترین تنزل را در رشد اقتصادی 
تجربه کرد و رشد منفی 6.8درصدی را پشت سر گذاشت، به یکباره 
شــاخص بورس رو به صعود گذاشت و در دی 92 به رکورد 89 هزار 
واحد رسید؛ رکوردی که تا 4 سال دست نیافتنی باقی ماند. آن زمان 
هم با فشــار تحریم های                   اقتصادی، بخش های                   مولد اقتصاد با چالش 
مواجه شد و بازارهای ارز و طال و معامالت سفته بازانه قوت گرفت. در 
این میان بازار سهام دنباله روی از بازار ارز را در پیش گرفت نه پیروی 
از تولید را. بورس در آن روزها نیز نمایانگر فضای واقعی اقتصاد نبود. 
مسئوالن دولتی اما تبلیغ بر روی بورس را برای نشان دادن بی تاثیر 
بودن تحریم ها، در دستور کار قرار دادند. نگاه های                   سیاسی برای آنکه 
تحریم ها                                               را در بدنه اقتصاد کم اثر جلوه دهند به صعود شاخص بورس 
با عنوان دماسنج اقتصاد پناه بردند در حالی که دماسنج دیگر کاربرد 
منطقی خود را از دست داده بود و شاخص آن با تبلیغ زیاد و گسترش 
فضای هیجانی در بازارها، رشد می                                                                                                                  کرد. دولتی ها                                               هم فارغ از واقعی بودن 
رشد شاخص بر روی آن مانور می                                                                                                                  دادند تا فضای داخلی و بین المللی 
را تحت تاثیر قرار دهند. صاحبان نقدینگی سرگردان که خودشان نیز 
در ایام التهابات بازارها، میان بازار طال، ارز، مسکن و سرمایه سرگردان 
می                                                                                                                  مانند، در چنین مواقعی فریب بازدهی بازار سرمایه را می                                                                                                                  خورند و 
به سوی آن می                                                                                                                  آیند. همین افراد به عنوان سهام داران غیرحرفه ای                                                                         وارد 
بازار سهام می                                                                                                                  شوند و با کوچک ترین اتفاق و خبر در دنیای سیاست، 
خرید و فروش های                   هیجانی در بازار سهام را دامن می                                                                                                                  زنند. این موج 
در ســال 92 نیز به اوج گیری شاخص بورس دامن زد و پس از آن با 
فروکش کردن هیجانات، دوران زیان دهی غیرحرفه ای ها                                               آغاز شد. آنها 
                                              که با امید چند برابر شدن سرمایه خود و با اتکا به تبلیغات مسئوالن 
وارد بورس شده بودند طی 4 سال گذشته با افول شاخص بورس، وارد 

دام زیان دهی شدند. حاال تاریخ در حال تکرار شدن است.

J تکرار تاریخ
از اواخر ســال گذشــته که زمزمه خروج امریــکا از برجام و 
اعمال تحریم هــای                   یک جانبه علیه ایران قــوت گرفت، بار دیگر 
نشــانه های                   تحریک بازارهای ارز، طال و بورس نمایان شــد. طبق 
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تعداد معامالت بورس در روزهای منتخب سال جاری

بازدهی بازار سرمایه در 7 ماه و نیم گذشته از سال 97 به 92 درصد رسیده است. در همین دوره زمانی اما شرایط در 
بخش های                   واقعی اقتصاد کامال متفاوت از تاالر شیشه ای                                                                         بود. در همین مدت به دلیل بی ثباتی قیمت ارز، مواد اولیه 
برای تولید به سختی و با قیمت باال تامین شد و تورم بخش تولید رو به افزایش گام برداشت. 

معمول ابتدا بازار ارز و طال ملتهب شــد و به اوج هیجان رسید اما 
بار دیگر بازار سرمایه نیز روی موج هیجان قرار گرفت. این در حالی 
است که بورس محلی برای معامالت سهام شرکت ها                                               از سوی افراد 
حرفه ای                                                                         اســت. بخش مهمی از بازار در اختیار سهام داران حقوقی 
است و بخشی از آن را حقیقی ها                                               در اختیار دارند. از این نظر بورس 
متفاوت از بازارهای موازی نظیر ارز و طال است چراکه شرکت ها                                               و 
سهام داران حقوقی نقش مهمی در تحرکات این بازار دارند و برخی 
از افراد حقیقی حاضر در بورس نیز، سابقه طوالنی در فعالیت بورسی 
دارند. با وجود این، در ایام خاص که بازارها ملتهب می                                                                                                                  شود، بورس 
نیز در امان نمی ماند و رفتار هیجانی در آن تعیین کننده می                                                                                                                  شود. 
همان اتفاقی که در ســال های                   91 و 92 رخ داد این بار در سال 97 
تکرار شد. با خروج امریکا از برجام و چند برابر شدن نرخ ارز در بازار 
آزاد، بورس نیز با رفتار هیجانی سهام داران مواجه شد. هرچند در 
مقاطع مختلفی از تحوالت بازار، رفتار هدف دار سهام داران حقوقی 
به عنوان بازارگردانان اصلی در سرنوشت بازار سهام تاثیرگذار بوده 
است اما رفتار هیجانی غیرحرفه ای ها                                               نیز جهت دهی بازار سهام را 
بر عهده گرفته اســت. شاخص کل بورس به یکباره از 22 خرداد تا 
9 مهر ســال جاری از 96 هزار واحد به 195 هزار واحد رســید و 
بازدهــی 103 درصدی را در فاصله 3 ماه و نیم رقم زد. این میزان 
جهش یادآور صعود بورس در پاییز و اوایل زمستان سال 92 است. 
اگر قرار باشد همان تجربه تکرار شود، باید منتظر ماند تا آنها                                               که به 
واسطه تبلیغات گسترده بر روی بورس وارد بازار سهام شده اند به 
گونه ای پشیمان شوند چراکه احتمال بازگشت دوران افول شاخص 

وجود دارد.
در سال 1392، شــاخص كل بورس اوراق بهادار تهران از 38 

هزار و 40 واحد در ابتدای سال به 89 هزار و 500 واحد در پانزدهم 
دی ماه رسید كه نسبت به پایان سال 1391 به میزان 135 درصد 
افزایش داشت. در این تاریخ، قیمت اكثر سهام شركت های                   بورسی 
به حداكثر خود رسید و نسبت قیمت به درآمد انتظاری )P/E( كل 
بورس كه در پایان سال 1391 برابر 5.4 مرتبه بود، تا پایان دی ماه 
به 7.6 مرتبه افزایش یافت. پس از این تاریخ، شاخص های                   بورس با 
روند نزولی همراه بودند. در مجموع در پایان سال 1392 شاخص 
كل بورس با رشد 107 درصدی نسبت به ابتدای سال همراه بود. 
در این سال همه شــاخص های                   قیمتی نسبت به سال گذشته با 
افزایش همراه بود. در این میان، شاخص های »مالی« و »بازار دوم« 
بیشترین رشد به میزان 159 و 142 درصد را در میان شاخص های 
                  قیمت دارا بودند. شاخص سهام شناور آزاد كه با هدف محاسبه وزن 
موثر شركت ها براساس درصد سهام شناور آزاد مورد محاسبه قرار 
می                                                                                                                  گیرد، با افزایش 103 درصدی از 44620 واحد در پایان ســال 

1391 به 90978 واحد در پایان سال 1392 رسید. 

J تبعات رفتار غیرحرفه ای                                                                         در بورس
بازار سهام بعد از 4 ســال رکود از اواخر سال گذشته برخالف 
رویه معمول اقتصاد ایران طعم رونق را چشید و موفق شد بخشی از 
سرمایه های                   سرگردان را به سوی خود جذب کند. جذب سرمایه به 
بورسی که سهم اندکی از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارد، 
می                                                                                                                  تواند به افزایش تاثیرگذاری بازار سرمایه بر تامین مالی بخش های 
                  مولد بینجامد اما این اتفاق در مقاطع قبلی رخ نداد تا همچنان سهم 
بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد حدود 10درصد برآورد شود. علی 
سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره 

92
 درصد

بازدهی بورس در 
7 ماه و نیم ابتدایی 

سال
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آینده ما

به رشد اخیر بورس تهران می                                                                                                                  گوید: حجم نقدینگی ای که در این 
مدت وارد بازار شد، حدود 4 تا 5 هزار میلیارد تومان بود که عمدتاً 
از سوی حقیقی ها و البته بازیگران غیرحرفه ای به بازار تزریق شد. 
در چنین شــرایطی اگر نوسانی در بازار رخ دهد، این بازیگران که 
اطالعات و آگاهی کمتری نسبت به بازیگران حقوقی دارند، متحمل 

زیان خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: شاخص بازار سرمایه 
ابتدا رشد های خیره کننده ای را رقم زد و انتظار این بود که متولیان 
بازار با معرفی ابزارهای جدید، این نقدینگی را به سمت تولید هدایت 
کنند. اما این انتظار محقق نشــد. در واقع متولیان سازمان بورس 
از این رشــد برای تعمیق بازار بهره نگرفتند. در مقابل برای ورود 
سهام داران حقیقی به بازار تبلیغ شد و در پی نوساناتی که رخ داد، 

این گروه در معرض آسیب قرار گرفتند.
همایون دارابی، فعال بازار سرمایه در نشست کمیسیون بازار پول 
و سرمایه اتاق تهران گفت: بازار سرمایه در سال جاری یک فرصت را 
تجربه کرد اما این فرصت از دست رفت. صنایع بورسی  می توانستند 
پیش از آنکه در سال آینده به مرحله بحران برسند، با بهره گیری 
از رشد بازار سرمایه، تجهیز منابع کنند. اما برای این کار برنامه یا 

استراتژی مشخصی وجود نداشت.
آمارهای بورس نشان دهنده هجوم غیرحرفه ای ها                                               به بازار طی 

ماه های                   اخیر است چراکه میزان سهم حقیقی ها                                               از معامالت بازار 
ســهام طی ســال جاری به شــدت افزایش یافته و از این نظر از 

حقوقی ها                                               پیشی گرفته اند. 
در اردیبهشت ماه سال جاری، ترکیب معامالت به گونه ای بود که 
37 درصد معامالت معادل 2100 میلیارد تومان توسط حقیقی ها 
صورت گرفته و 63 درصد معامالت که معادل 3600 میلیارد تومان 
بود نیز به حقوقی ها اختصاص داشــته است اما در شهریورماه این 
ترکیب تغییر کرده و تقریبا جابه جا شده است. به طوری  که 2100 
میلیارد تومان رقم معامالت حقیقی ها با رشد حدود شش برابری 
به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و ارزش 
معامالت حقوقی ها نیز با 120 درصد رشد به 8 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. بررســی این ارقام نشان دهنده حضور گسترده افراد 
غیرحرفــه ای در بازار و نتیجه آن افزایــش رفتارهای هیجانی در 
بازار است. کسب روزانه 5 درصد سود، رقم قابل توجهی محسوب 
می                                                                                                                  شــود آن هم در شرایطی که سپرده گذاری در بانک ساالنه 20 
درصد ســود برای فرد حاصل  می کند. بنابراین، افراد غیرحرفه ای 

برای ورود به بازار سرمایه تشویق شده اند.
پیــش از ایــن ورود غیرحرفه ای ها                                               به بــورس عموما از طریق 
صندوق های                   سرمایه گذاری اتفاق می                                                                                                                  افتاد که در مقاطعی جایگزین 
سپرده بانکی برای افراد دارای سپرده های                   بلندمدت شده بود. این 
صندوق ها                                               موسوم به )ETF( هستند. در شهریورماه که اوج معامالت 
رقم خورده است، ســهم حقیقی ها در  ETFها 24 درصد و سهم 
حقوقی ها نیز 75 درصد بوده است. حجم معامالت این صندوق های 

 سرمایه گذاری در بازار سرمایه کمتر از 5 درصد است. 
کارشناسان بازار ســرمایه معتقدند که باید گسترش ابزارهای 
جانبی نظیر صندوق های                   سرمایه گذاری به گونه ای                                                                         در دستور کار 
بورس قرار می                                                                                                                  گرفت که سهام داران غیرحرفه ای                                                                         به آنها                                               جذب شوند.

J صعود در دوره کوتاه
شاخص کل بورس تهران در تابستان با رشد حدود 47.5 درصدی 
مواجه شد که حاصل رشد 51 هزار و 137 واحدی شاخص در این 
فصل بود. رشد پرشتاب بورس عمدتا در صنایع کاالیی و دالرمحور 
بورس رقم خورد. در این میان هجوم سرمایه های خرد به ویژه در 
معامالت شهریورماه در رشد قیمت سهام موثر بود. بررسی ها نشان 
می دهد در تابستان سال جاری بیش از 2 هزار و 305 میلیارد تومان 
از پرتفوی سهام داران حقوقی به سبد سهام حقیقی ها منتقل شد. در 

صندوق های سرمایه گذاری مختلط- بازدهی 6 ماهه
بتا صندوقبازدهی 6 ماهه )درصد(نام صندوق های سرمایه گذاری

54.970.52ارمغان یکم ملل

48.490.55 آسمان خاورمیانه

47.220.59 آرمان شهر

46.920.4نیکوکاری ایتام برکت

40.410.57مشترک پارس

40.250.65کارگزاری بانک تجارت

29.020.41نیکی گستران

28.960.25 گنجینه مهر

26.120.25تجربه ایرانیان

16.320.2توسعه پست بانک
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ریال ها                                               برای حفظ ارزش به بازار سهام آمد

بورسرویموجدالرپیشمیرود

سال 97 ســال پرتالطمی در اقتصاد کشورمان بوده 
است. از اوایل سال جاری و پس از اعالم رئیس جمهور 
امریکا مبنی بر خروج این کشــور از توافق هسته ای 
)برجام( و بازگشــت تحریم هــا، نگرانی از محدودیت 
در صادرات نفت و ســایر کاالهــا و به تبع آن کاهش 
درآمدهــای ارزی، از منظر روانــی و واقعی بر اقتصاد 
کشور تاثیرگذار بوده است.  این موارد موجب افزایش 
شدید نرخ ارز و سبب ساز تحوالت در اقتصاد کالن بوده 
و تمامی بازار های کشور را متاثر کرده است. در این بین 
بازار ســرمایه نیز از این قاعده مستثنا نبوده به طوری 
که بورس در سال 1397 با شاخص 96290 واحد كار 
خود را شروع كرد ودر ادامه ضمن داشتن فراز و فرودهایی به روند افزایشی خود ادامه 
داد و در 9 مهرماه به قله 195480 واحد رسید و از آن پس با فراز و نشیب هایی که ناشی 
از ذات بازار سرمایه است، مواجه بود. در نهایت در 15 آبان شاخص در عدد 185100 
واحد ایستاد و بازدهی بورس در مدت زمان هشت ماه و نیم سپری شده از سال 1397به 

92 درصد رسید.
عمده دلیل روند صعودی و محرک اصلی رشد بازار سرمایه در سال جاری، افزایش 
نرخ ارز در کشور است که از یک طرف موجب افزایش سودآوری شرکت ها                                               به خصوص 
شرکت های کاالیی و صادرات محور و از طرف دیگر افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها 
شــده است. در این شرایط افراد جامعه به جهت ترس از افزایش بیشتر نرخ ارز و تورم 
انتظاری و به منظور برخورداری از سود مناسب با ریسکی معقول و حفظ ارزش پولشان، 
به دنبال تبدیل منابع ریالی خود به انواع دیگر دارایی های                   مالی از جمله سهام بوده اند. به 
خصوص سرمایه های                   کوچک که اوال توان جذب در سایر بازارها را ندارند، ثانیا تمایلی به 
سرمایه گذاری در سایر بازار های                   موازی به علت ریسک سرمایه گذاری باال و تالطم های 
                  قیمتی در بازار های ســکه و ارز ندارند، که این موضوع باعث افزایش قابل توجه جذب 

نقدینگی به بازار بورس در طی سال جاری شده است.
بــا عنایت به فرصت پیش آمده، اگر برنامه ریزی مناســبی در این خصوص صورت 
می                                                                                                                  گرفت، اقبال از بازار سرمایه و ورود نقدینگی به بازار بورس عالوه بر رونق و افزایش 
قدرت نقدشــوندگی سهام شــرکت ها                                               و کنترل رشــد نامتعارف بخشی از سهام های 
                  غیرارزنده، موجبات مــوارد زیر را فراهم می کرد: تعمیق بازار از طریق عرضه ســهام 
شــرکت ها                                               توسط سازمان خصوصی سازی، عرضه ســهام شرکت ها                                               توسط بانک ها در 
راســتای خروج بانک ها                                               از بنگاه داری، افزایش شناوری سهام بنگاه ها، پذیرش و عرضه 
شرکت های جدید، تامین مالی بنگاه های بورسی که امروزه با توجه به جهش نرخ ارز، 
یکی از مشــکالت اساسی بنگاه های اقتصادی است با تسریع افزایش سرمایه ها                                               و ارائه 
مجوز سریع تر به افزایش سرمایه ها. در این زمینه بازار سرمایه نیازمند آگاهی بخشی، 
ارتقای شفافیت، مقررات زدایی و رفع قوانین مزاحم، و چابکی بیش از پیش برای استفاده 

از فرصت ها                                               و به عبارتی افزایش کارایی است.
بازار سرمایه به جهت رشد قابل توجه در سال جاری و در ادامه به دلیل عوامل اثرگذار 
داخلی و خارجی از قبیل باال بودن حجم نقدینگی کشور به جهت دارا بودن توان افزایش 
قیمت ها                                               و تغییرات احتمالی در نرخ سود بانکی، ابهام در میزان تاثیر تحریم ها                                               در اقتصاد 
کشور و روابط سیاسی و تعامالت بین المللی با سایر کشورها و تغییرات احتمالی قیمت 

جهانی مواد پایه و معدنی با فرصت ها                                               و ریسک های متعددی مواجه است. 

عباس آرگون
نایب رئیس کمیسیون بازار پول 

و سرمایه اتاق تهران

اگر قرار باشد همان تجربه سال 92 تکرار شود، باید منتظر ماند تا آنها                                               که به واسطه 
تبلیغات گسترده بر روی بورس وارد بازار سهام شده اند به گونه ای پشیمان شوند 
چراکه احتمال بازگشت دوران افول شاخص وجود دارد.

مجموع در تابستان سال جاری بیش از 121میلیارد و 226 میلیون 
سهم به ارزش حدود 33هزار و 380 میلیارد تومان بدون احتساب 
معامالت بلوکی و اوراق مشارکت بین معامله گران دست به دست 
شد. میانگین حجم معامالت در دومین فصل از سال یک میلیارد 
و 924 میلیون ســهم بوده است که نسبت به فصل بهار افزایش 
145درصدی را نشان می دهد. میانگین ارزش معامالت خرد سهام 
در تابستان بالغ بر 530 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سه 

ماه اول سال افزایش 258 درصدی را تجربه کرده است.
با وجود کاهش نرخ رشد در بخش صنعت طی ماه های                   گذشته 
از ســال جاری، صنایع بورسی در تابستان با رشد شاخص مواجه 
شدند. صنعت استخراج نفت با تک نماد حفاری با بازدهی بیش از 
175 درصدی در صدر قرار دارد. صنعت استخراج زغال سنگ نیز 
با ثبت بازدهی 113 درصدی رتبه دوم جدول صنایع با بیشترین 
بازدهی را در تابستان ســال جاری به خود اختصاص داد. در بین 
صنایع بزرگ تر  بازار گروه فرآورده های نفتی با ثبت رشد حدود 78 
درصدی رتبه چهارم جدول بازدهی صنایع در فصل دوم ســال را 
به خود اختصاص داد. گروه محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی 
نیز در تابستان به ترتیب رشد بیش از 54 و 44 درصدی را تجربه 
کردند. عمده رشد شــاخص گروه محصوالت شیمیایی و فلزات 

اساسی نیز در مردادماه رخ داد. 
بررســی ها نشــان می دهد شــاخص گروه فلزات اساسی در 
شــهریورماه تنها 4.6 درصد و شاخص گروه محصوالت شیمیایی 
حدود 9.7 درصد رشد را تجربه کرده اند. در این میان رشد حدود 
54 درصدی صنعت خودرو در تابســتان سال جاری اتفاق افتاده 
است. انتظار برای آزادســازی قیمت خودرو از دالیل اقبال به این 

صنعت به شمار می رود.

J سهم بازار سرمایه از اقتصاد
مطالعاتی که پیش از جهش اخیر بورس انجام شــده نشــان 
می                                                                                                                  دهد که سهم بازار ســرمایه از اقتصاد ایران معادل 23 درصد 
است. این مطالعات بر اساس داده های                   آماری کشورها به فدراسیون 
بورس هاي بین المللی در ژانویه ســال 2017 انجام شــده و نشان 
می                                                                                                                  دهد که نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی ایران 
23 درصد است، اما اخیرا با جهش قابل توجهی که ارزش معامالت 
بازار ســرمایه طی ماه های                   اخیر داشته است، سهم بازار سرمایه از 
اقتصاد ایران به باالی 50 درصد رســیده است. طبق گفته شاپور 
محمدی، اگر رقم ارزش بازار ســرمایه را بر تولید ناخالص داخلی 
تقسیم کنیم، به ســهم 51.1 درصدی این بازار از تولید ناخالص 

داخلی می                                                                                                                  رسیم.
ارزش بــازار بورس و فرابورس از میانه ســال 96 تاکنون 112 
درصد رشد داشته است. شاخص بورس تهران و فرابورس در طی 
این مدت 140 درصد رشد کرده است. تعداد شرکت های                   بورس و 
فرابورس در حال حاضر 594 شــرکت عنوان شده است که 120 

شرکت آن طی 5 سال گذشته اضافه شده اند. 
طبق گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش کل تامین 
مالی بورس در دولت دوازدهم بیش از 120 هزار میلیارد تومان بوده 
است.  شاپور محمدی تعداد صندوق های                   سرمایه گذاری مشترک 
را 200 صندوق اعالم کرده اســت. از ابتدای دولت یازدهم تعداد 

صندوق های                   سرمایه گذاری 65 درصد رشد داشته است. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوهشت، آذر 661397

آینده ما

یکــی از مهم ترین و بزرگ ترین بخش های اقتصــادی امروز دنیا، بخش 
توریسم و سفر است که سهم زیادی از ثروت دنیا را ایجاد کرد. طبق گزارش 
اخیر کنســول جهانی توریسم و ســفر که در ابتدای ماه نوامبر سال جاری 
منتشر شد در سال 2017 میالدی 313 میلیون فرصت شغلی از طریق این 
صنعت در دنیا ایجاد شــد که معادل 9.9 درصد از کل مشاغل ایجادشده در 
دنیا است. آمارها نشان می    دهد از هر 10 فرصت شغلی موجود در دنیا یکی 
از این فرصت های شــغلی به  صنعت توریسم ارتباط دارد و به همین دلیل 
می     توان به خوبی به نقش این صنعت برای حل معضل بیکاری در کشورهای 
مختلف دنیا واقف شد. باید در نظر داشت که طی 10 سال اخیر از هر 5 شغل 
تازه ای که در دنیا ایجاد شده است یکی وابسته به صنعت توریسم بود و اگر 
بخواهیم صنعت با همین سرعت رشد کند باید تا 10 سال آینده 100 میلیون 
شــغل دیگر در این صنعت ایجاد شود. در این سال صنعت توریسم سازنده 
10.4 درصــد تولید ناخالص داخلی دنیا بوده اســت و همین آمار به خوبی 
قدرت این بخش اقتصادی را نشان می    دهد. با توجه به اینکه در سال 2017 
میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با باالترین سرعت نسبت به دو دهه 
اخیر رشد کرده بود و قدرت خرید و هزینه های مصرفی خانوارهای کشورهای 
صنعتی هم افزایش پیدا کرده بود، شمار سفرها نیز در این سال بیشتر شد. در 
نتیجه صنعت توریسم شاهد افزایش درآمدزایی بود. آمارها نشان می    دهد در 
سال 2017 برای هفتمین سال پیاپی صنعت توریسم رشد کرده کرده است 
ولی نرخ رشد صنعت توریسم - از نظر میزان درآمد-  در سال گذشته از نرخ 
رشد اقتصادی دنیا باالتر بود. در این سال نرخ رشد صنعت توریسم برابر با 4.6 
درصد گزارش شد در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا حدود 3 
درصد بوده است. کنسول جهانی توریسم و سفر در گزارش خود نوشت: باالتر 
بودن نرخ رشد درآمدزایی صنعت توریسم نسبت به نرخ رشد اقتصادی نشان 
می    دهد که استقبال از این صنعت رو به افزایش است و مردم سفرهای داخلی 

و خارجی را به یکی از اولویت های مهم زندگی خود تبدیل کرده اند. این مهم 
در کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورهای دنیا مشاهده می شود زیرا در 

این کشورها درآمد قابل استحصال مردم باالتر است.

J شاخص عملکرد و قدرت صنعت توریسم چیست؟
کنســول جهانی توریسم و سفر برای این رده بندی اقدام به معرفی یک 
شاخص کرده است که چهار فاکتور اصلی در این شاخص در نظر گرفته شده 
است.  اولین فاکتور در نظر گرفته شده در تهیه این شاخص میزان مشارکت 
صنعت توریسم در تولید ناخالص داخلی کشور یا به تعبیر بهتر میزان درآمد 
حاصل از  این صنعت اســت. دومین فاکتور صادرات توریســم است که به 
معنای میزان هزینه ای است که در نتیجه وارد شدن توریست های خارجی به 
کشور نصیب اقتصاد کشور می شود، سومین فاکتور هزینه ای است که مردم 
کشور برای سفرهای داخلی صرف می    کنند و در نهایت میزان سرمایه گذاری 
انجام شــده در این صنعت در نظر گرفته می    شود.  طبق این گزارش درآمد 
صنعت توریسم در دنیا طی هفت سال اخیر ساالنه 1.7 میلیارد دالر رشد کرده 
است ولی بیشترین نرخ رشد درآمد در این صنعت به کشور چین اختصاص 
داشت. این کشور به تنهایی تامین کننده یک ســوم از درآمد اضافه شده در 
صنعت بود ولی نکته مهم این اســت که 87 درصد از میزان هزینه ای که در 
صنعت توریسم در کشور چین انجام شده است، هزینه ای است که مردم چین 
برای سفرهای داخلی پرداختند. در واقع رشد درآمد مردم در این کشور باعث 
شده است تا سفرهای داخلی به یکی از اصلی ترین و مهم ترین برنامه های مردم 
در چین  تبدیل شود. مجموع درآمد صنعت توریسم در دنیا به قیمت حقیقی 

در سال 2017 برابر با 8272.34 میلیارد دالر بود.

J برترین کشورها از نظر شاخص عملکرد و قدرت توریسم
طبق این گزارش چین برترین کشور در صنعت توریسم بوده است. این 
برتری در نتیجه برآیند عملکرد چین در چهار فاکتور سازنده شاخص حاصل 
شده اســت. باید در نظر داشت این کشور از نظر میزان درآمدی که صنعت 
توریسم برایش ایجاد کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور جایگاه اول 
را در دنیا دارد ولی از نظر میزان هزینه ای که توریست های خارجی در کشور 

چین انجام می دهند  جایگاه سوم دنیا را به خود اختصاص داده است.
امریکا در این رده بندی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و توانســت 
شــاخص 2.5 را به دست آورد. کشــورهای هند و مکزیک و بریتانیا در این 
فهرست جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند و اسپانیا و ترکیه در 
رده  بعدی قرار دارند. اســترالیا دهمین کشور این فهرست است و امارات هم 
با داشــتن شاخصی مشابه استرالیا جایگاه دهم را با این کشور شریک شده 
است. جالب این جاست با وجود اینکه استرالیا از نظر شاخص برآیندی جایگاه 
دوازدهم دنیا را به خود اختصاص داده اســت ولی از نظر میزان هزینه ای که 

توریست های خارجی در این کشور می    کنند اولین کشور دنیا است.

J ایران در کجای فهرست است؟
اما ایران به عنوان کشــوری که دارای ســابقه تاریخی زیاد و جاذبه های 

باالخره توریست ها به ایران رسیدند؟
مهم ترین تحوالت صنعت توریسم دنیا طی هفت سال اخیر چیست؟

چرا باید خواند:
صنعت توریسم یکی 

از صنایع رو به رشد در 
دنیا است و توجه به آن 

می    تواند کشورهای 
مختلف را به سمت 

رونق بیشتر هدایت 
کند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  کنسول جهانی         
توریسم و سفر  

 کشورهایی که بیشترین رشد سرمایه گذاری در صنعت توریسم را تجربه کردند
رشد واقعی سرمایه گذاری نسبت 

به سال 2011 )میلیارد دالر(
سرمایه گذاری در صنعت توریسم 

نسبت به کل سرمایه گذاری )درصد(
سرمایه گذاری
 )میلیارد دالر(

نام 
کشور

64.4 3 154.7 چین

47.4 4.6 176.3 امریکا

10.8 6.3 41.3 هند

10.2 3.1 35.9 ژاپن

7 5.2 21.6 بریتانیا

6.9 8 20.5 ترکیه

6.5 4.6 12.2 مکزیک

4.9 3.6 13.4 کانادا

4.1 7.7 20.9 اسپانیا

3 11 8.6 ایرلند
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طبیعی بسیاری اســت، در گزارش اخیر به عنوان  بیستمین مقصد بزرگ 
گردشــگری در دنیا انتخاب شده است. در این گزارش 185 کشور دنیا مورد 
بررسی قرار گرفته اند و رده بندی بر مبنای میزان درآمدی است که کشورها در 
فاصله سال های 2011 تا 2017 از صنعت توریسم کسب کرده اند. برای این 

رده بندی تنها درآمد مستقیم این صنعت در نظر گرفته شده است.
در بازه هفت ساله مورد مطالعه ورود توریست به ایران به طور متوسط با 
رشد 19.9 درصد در هر سال همراه بوده است. اگرچه باالترین نرخ رشد در 
فاصله سال های 2013 و 2014 مشاهده شده است و این زمانی بود که دولت 
ایران قوانین  تازه ای را برای جذب گردشگران وضع کرد و محدودیت های ویزا 
را برای شمار زیادی از توریست ها کاهش داد و امکان صدور ویزا در مرزهای 
کشــور برای بسیاری از اتباع خارجی را فراهم کرد. از طرف دیگر در این بازه 
زمانی ارزش ریال ایران در نتیجه تحریم های غرب علیه برنامه هسته ای این 
کشور کاهش چشم گیری پیدا کرده بود و توریست ها از این فرصت برای تجربه 

یک سفر کم هزینه استفاده کردند.
در بازه هفت ساله مورد مطالعه شاخص قدرت و عملکرد صنعت توریسم 
در ایران مشابه کشورهای ایتالیا و ویتنام بوده است به همین دلیل در فهرست 
ایتالیا جایگاه نوزدهم و ویتنام جایگاه بیســت ویکم را دارد. شاخص ایران در 
سال جاری برابر با 28.75 اعالم شده است و با افزایش این شاخص عملکرد 
کشور در صنعت توریسم رو به وخامت می    رود. به عنوان مثال در کشور چین 

که در ابتدای این فهرست قرار دارد شاخص برابر با 1.5 است.

J  سهم درآمد صنعت توریسم در اقتصاد کدام کشورها با سرعت
بیشتری رشد کرده؟

طبــق این گزارش در ســال 2017 ارزش تولید ناخالص داخلی صنعت 
توریســم در دنیا برابر با 8272.34 میلیــارد دالر بود که 10.4 درصد تولید 
ناخالص داخلی دنیا بود. رشد حقیقی ارزش تولید ناخالص داخلی این صنعت 
در فاصله سال های 2011 تا 2017 برابر با 1746.14 میلیارد دالر اعالم شد.

باالترین نرخ رشد به کشور چین اختصاص داشته است. در سال 2017 
با وجود اینکه درآمد صنعت توریسم در چین با تجربه رشد 612.7 میلیارد 
دالری نســبت به سال 2011 به مرز  1349.3 میلیارد دالر رسید ولی سهم 
این صنعت به تولید ناخالص داخلی این کشور  به مرز 11 درصد افزایش یافت. 
در همین سال درآمد صنعت توریسم در امریکا به 1501.9 میلیارد دالر رسید  
ولی 173.9 میلیارد دالر نســبت به هفت سال قبل از آن بیشتر شد. بزرگی 
صنعت توریسم در این کشور برابر با 7.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. 
هند سومین کشوری است که توانسته است باالترین نرخ رشد سهم توریسم به 
تولید ناخالص داخلی را تجربه کند. این کشور در سال قبل توانسته است سهم 
صنعت به تولید ناخالی داخلی خود را  به 9.4 درصد برساند ولی میزان درآمد 
این صنعت در هند نسبت به سال 2011 تنها 79.1 میلیارد دالر بیشتر شد.

دیگر کشورهای این فهرســت ایتالیا و مکزیک و بریتانیا هستند که در 
رده بندی جایگاه چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده اند و تایلند و فیلیپین 

و آلمان و اسپانیا هم رده های هفتم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
در رده بندی کنسول جهانی توریسم و سفر از ایران به عنوان نوزدهمین 
کشــوری که توانسته است باالترین میزان رشد در درآمد صنعت توریسم را 

تجربه کند نام برده شده است.
در سال قبل درآمد صنعت توریسم ایران برابر با 30.7 میلیارد دالر بود که 
نسبت به سال 2011 میالدی 10.4 میلیارد دالر رشد کرده است. در این سال 
سهم درآمد صنعت توریسم ایران به تولید ناخالص داخلی کشور برابر با 7.3 
درصد بود. ایران در رده کشورهایی که باالترین رشد درآمد صنعت توریسم را 
در هفت سال مورد مطالعه تجربه کرده اند  وضعیتی شبیه کشورهای سوئد و 

صنعت توریسم و سفر را می    توان یک صنعت صادرات محور دانست به گونه ای که توریست های خارجی برای بازید از زیبا یی های یک کشور به آن سفر می کنند و برای تامین 
هزینه های سفر خود از ارزهای خارجی استفاده می کنند. میزان هزینه ای که توریست های خارجی در یک کشور انجام می دهند در این گزارش درآمد صادراتی حاصل از صنعت 
توریسم نام گذاری شده است و طبق برآوردهای انجام شده بیش از یک چهارم از کل درآمد صنعت توریسم را به خود اختصاص داده است.

کشورهایی که باالترین رشد درآمد توریسم داخلی را تجربه کردند
رشد واقعی درآمد توریسم داخلی 
نسبت به سال 2011 )میلیارد دالر(

سهم توریسم داخلی به 
کل درآمد توریسم درآمد توریسم داخلی نام کشور

444.5 87 840.9 چین

80.3 80 802.8 امریکا

62 87.2 186 هند

32.3 87.1 339.7 آلمان

31.8 76.8 149 ایتالیا

26.2 85.9 45.7 فیلیپین

25 82.6 169.6 بریتانیا

19.5 83.8 115.9 مکزیک

13.5 77.3 79.5 استرالیا

8.9 77.5 59.4 کانادا

7.6 47.5 16.8 مالزی

5.1 78.3 16.4 ایران

4.7 44 59.4 اسپانیا

4.7 71.7 127.5 فرانسه

4.6 58.7 20.5 اندونزی

 کشورهایی که باالترین رشد درآمد را از صادرات توریسم تجربه کردند
رشد درآمد نسبت به سال 

2011 )میلیارد دالر(
درآمد به کل صادرات 

)درصد(
درآمد صادراتی توریسم 

)میلیارد دالر( نام کشور

29.3 19.2 59.6 تایلند

27 4.1 35.3 ژاپن

26.4 5.2 125.3 چین

19.7 8.6 200.7 امریکا

18.6 16.4 75.4 اسپانیا

13.5 8.7 33.6 امارات

12 5.2 22.4 مکزیک

10.5 5.8 27.3 هند

9.5 14.8 31.3 ترکیه

8.2 14.3 12.2 قطر

قطر دارد. دو کشور امارات و مالزی هم که در این فهرست جایگاه شانزدهم و 
هفدهم را به خود اختصاص داده اند به ترتیب توانسته اند درآمد خود از صنعت 
توریسم را نسبت به سال 2011 میالدی 12.6 میلیارد دالر و 12.4 میلیارد 
دالر افزایش دهند. از طرف دیگر بزرگ ترین بازارهای گردشــگری دنیا نیز 
در این گزارش معرفی شده اند که بازارهایی هستند که از توریسم باالترین 
درآمد را کسب کرده اند. در این رده بندی کشورهای صنعتی جایگاه اول را 
دارند که یک دلیل آن زیرساخت های توسعه یافته و برنامه ریزی  های دقیق 
آنها برای جذب توریســت است ولی در رده بندی کشورهایی که باالترین 
رشد را در فاکتورهای سازنده شاخص داشته اند کشورهای در حال توسعه 

زیادی به چشم می خورند.
طبق این گزارش امریکا اصلی ترین بازار گردشگری در دنیا بوده است و در 
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سال 2017 میالدی 1501.9 میلیارد دالر  از این صنعت درآمد کسب کرده 
است. چین در این رده بندی جایگاه دوم را دارد و میزان درآمدی که این کشور 
توانسته از صنعت توریسم کسب کند برابر با 1349.3 میلیارد دالر عنوان شد. 
در سال 2017 آلمان سومین مقصد گردشگری در دنیا بود و کشورهای ژاپن 
و بریتانیا در این رده بندی جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند. 
کشورهای ایتالیا، هند، فرانسه، اسپانیا و مکزیک در این رده بندی جایگاه ششم 
تا دهم را دارند و برزیل و اســترالیا و کانادا و ترکیه و تایلند جایگاه یازده تا 

پانزده را دارند.

J  درآمد حاصل از توریست های خارجی )درآمد صادراتی صنعت
توریسم(

صنعت توریسم و ســفر را می    توان یک صنعت صادرات محور دانست به 
گونه ای که توریست های خارجی برای بازدید از زیبایی های یک کشور به آن 
سفر می    کنند و برای تامین هزینه های سفر خود از ارزهای خارجی استفاده 
می    کنند. میزان هزینه ای که توریســت های خارجی در یک کشــور انجام 
می    دهند در این گزارش درآمد صادراتی حاصل از صنعت توریسم نام گذاری 
شده است و طبق برآوردهای انجام شده بیش از یک چهارم از کل درآمد صنعت 
توریسم را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته میزان درآمد صادراتی 

این صنعت در دنیا برابر با 1.5 هزار میلیارد دالر بود.
نکات مهمی که در این بخش باید در نظر داشــته باشــیم این است که 

طی هفت ســال مورد مطالعه میزان هزینه ای که توریست های خارجی در 
کشــورهای دیگر انجام دادند 323 میلیارد دالر افزایش یافت که معادل نرخ 
رشد 4.1 درصد در هر سال است. باالترین نرخ رشد درآمد صادراتی حاصل از 
توریسم طی هفت سال اخیر در کشور تایلند مشاهده شده است. این کشور در 
سال قبل 59.6 میلیارد دالر درآمد صادراتی توریسم کسب کرد که سهم آن 
به کل درآمد صادراتی کشور برابر با 19.2 درصد بود. درآمد این کشور نسبت 
به ســال 2011 میالدی 29.3 میلیارد دالر رشد کرده است. کشور ژاپن هم 
یکی از کشــورهایی است که رشد باالیی را در کسب درآمد صادراتی حاصل 
از صنعت توریسم تجربه کرد. میزان رشد درآمد صادراتی صنعت توریسم در 
ژاپن نسبت به سال 2011 برابر با 27 میلیارد دالر بود که رقم بسیار باالیی 
اســت. سهم درآمد صادراتی صنعت توریســم در ژاپن نسبت به کل درآمد 
صادراتی این کشــور تنها برابر 4.1 درصد بود. چین از نظر درآمد صادراتی 
صنعت توریسم جایگاه ســوم را دارد. میزان درآمد صادراتی این صنعت در 
چین 125.3 میلیارد دالر بود که معادل 5.2 درصد کل درآمد صادراتی این 
کشور بود. کشورهای امریکا و اسپانیا و امارات در این رده بندی جایگاه چهارم تا 
ششم را دارند. نکته مهم این است که شمار توریست های خارجی واردشده به 
اسپانیا در سال 2017 میالدی 2.5 برابر شمار توریست های خارجی واردشده 
به دیگر کشــورهای اروپایی بوده است. در این رده بندی ایران جایگاه 28 را 
دارد و درآمد صادراتی ایران از صنعت توریسم برابر با 4.6 میلیارد دالر اعالم 
شده اســت. مسئله مهم رشــد بالغ بر 3 میلیارد دالری درآمد ایران از این 

درآمد صنعت 
توریسم در دنیا 
طی هفت سال 

اخیر ساالنه ۱.7 
میلیارد دالر رشد 
کرده است ولی 
بیشترین نرخ 

رشد درآمد در این 
صنعت به کشور 
چین اختصاص 

داشت

برترین کشورهای دنیا از نظر بزرگی شاخص قدرت و عملکرد توریسم
رتبه از نظر میزان سرمایه گذاری  در 

صنعت توریسم
رتبه از نظر میزان هزینه مردم برای 

سفرهای داخلی
رتبه از نظر میزان هزینه  

توریست های خارجی در کشور
سهم درآمد توریسم به  

GDP شاخص رتبه نام کشور

1 1 3 1 1.5 1 چین

2 2 4 2 2.5 2 امریکا

3 3 8 3 4.25 3 هند

7 8 7 5 6.75 4 مکزیک

5 7 14 6 8 5 بریتانیا

6 13 5 10 9.25 6 اسپانیا

8 17 9 11 10.75 7 ترکیه

12 10 20 14 13 8 کانادا

25 15 15 15 14.25 9 اندونزی

16 9 13 12 14.75 10 استرالیا

19 21 6 16 14.75 10 امارات

44 35 1 7 15.5 12 تایلند

17 6 21 8 19.75 13 فیلیپین

15 11 34 17 19.75 13 مالزی

15 46 17 18 24 15 سوئد

14 29 32 28 25.75 16 سنگاپور

11 27 45 21 26 17 نروژ

20 25 39 23 26.75 18 شیلی

90 5 12 4 27.75 19 ایتالیا

56 12 28 19 28.75 20 ایران
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باالتر بودن نرخ رشد درآمدزایی صنعت توریسم نسبت به نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که استقبال از این صنعت رو 
به افزایش است و مردم سفرهای داخلی و خارجی را به یکی از اولویت های مهم زندگی خود تبدیل کرده اند. این مهم در 
کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورهای دنیا مشاهده می شود زیرا در این کشورها درآمد قابل استحصال مردم باالتر است.

بخش نسبت به سال 2011 است. ایران با وجود تالش های زیاد برای جذب 
توریسم تنها توانسته اســت درآمدی معادل 3.9 درصد کل درآمد صادراتی 
خود را از صادرات  توریســم  به دست آورد. در این بازه زمانی نرخ رشد ورود 
توریست خارجی به ایران 19.9 درصد رشد کرد و ایران توانست در رده بندی 
کشورهایی که باالترین نرخ رشد ورود توریست های خارجی را تجربه کرده اند 
جایــگاه دوازده را از آن خود کند. ایران در این رده بندی بعد از قطر و قبل از 

ایسلند و عراق قرار گرفت.

J درآمد صنعت توریسم از سفرهای داخلی مردم
سفرهای داخلی به قصد تفریح یا کار در کشور هم درآمد زیادی را برای 
کشــورها ایجاد می کند. کنسول توریسم و سفر جهانی اعالم کرده است در 
ســال قبل 72.3 درصد از درآمد صنعت توریسم در دنیا از سفرهای داخلی 
شــهروندان کشورها تامین شده است. طی هفت سال اخیر نرخ رشد هزینه 
سفرهای داخلی در دنیا 2.6 برابر بیش از هزینه سفرهای خارجی بوده است. 
در سطح جهانی هزینه سفرهای داخلی 4 درصد در هر سال رشد کرده است.
در سال گذشته درآمد صنعت توریسم از سفرهای داخلی برابر با 3970.5 
میلیارد دالر بود که 831.2 میلیارد دالر نســبت به سال 2011 رشد داشت. 
چین اولین کشور این فهرست از نظر میزان درآمد حاصل از سفرهای داخلی 
بود. این کشور توانست 840.9 میلیارد دالر از سفرهای داخلی درآمد کسب 
کند که  معادل 87 درصد از کل درآمد صنعت توریسم بود. درآمد این کشور 
از صنعت توریسم نسبت به سال 2011 میالدی 44.5 میلیارد دالر رشد کرد.
کشورهای امریکا و هند و آلمان و ایتالیا در این رده بندی جایگاه دوم تا پنجم 
را دارند و فیلیپین و بریتانیا و مکزیک و استرالیا در رده های بعدی جای گرفته اند. 
ایران از نظر میزان درآمدی که از  توریست داخلی به دست می آورد جایگاه دوازده 
دنیا را به خود اختصاص داده اســت. در ســال قبل درآمد ایران از توریست های 
داخلی برابر با 16.4 میلیارد دالر بود که 5.1 میلیارد دالر نسبت به سال 2011 
بیشتر است. در این سال ایران توانسته بود 78.3 درصد از مجموع درآمدی را که 

از صنعت توریسم کسب کرده است از توریست داخلی به دست آورد.

J سرمایه گذاری در زیرساخت های جذب توریست
یکی از فاکتورهایی که در تهیه این شــاخص لحاظ شــده است، میزان 
سرمایه گذاری در بخش های مرتبط با صنعت توریسم است. طبق این گزارش 
در ســال قبل 882.4 میلیارد دالر در صنعت توریســم سرمایه گذاری شده 
اســت. این سرمایه گذاری در زیرساخت های مرتبط با این صنعت بوده است 
که تنها 4.5 درصد از کل ســرمایه گذاری انجام شده در دنیا در سال 2017 
بود. جالب اینجاست که با توجه به افزایش اهمیت صنعت توریسم در دنیا، 
ما شاهد افزایش 203.7 میلیارد دالری سرمایه گذاری در این صنعت  نسبت 
به سال 2011 بودیم. در میان کشورهای تاثیرگذار در صنعت توریسم دنیا، 
بیشــترین سرمایه گذاری در چین انجام شد. این کشور در سال قبل 154.7 
میلیارد دالر در صنعت توریســم ســرمایه گذاری کرد کــه تنها 3 درصد از 
مجموع سرمایه گذاری انجام شده در این کشور بود. ولی نکته قابل توجه رشد 
سرمایه گذاری در این بخش نسبت به سال 2011 است. آمار نشان می    دهد در 
سال قبل سرمایه گذاری چین در صنعت توریسم 203.7 میلیارد دالر بیشتر 
از سال 2011 بود. امریکا دومین کشوری است که سرمایه گذاری در صنعت 
توریسم را افزایش داد. آمارها نشان می    دهد این کشور 176.3 میلیارد دالر در 
صنعت توریسم سرمایه گذاری کرده است که 47.4 میلیارد دالر بیش از سال 
2011 بود. هند، ژاپن و بریتانیا در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را داشتند 
به این معنا که سرمایه گذاری این کشورها در صنعت  توریسم نسبت به سال 
2011 رشد زیادی پیدا کرده است. ایران در این رده بندی بین 30 کشور اول 

دنیا قرار ندارد که یک دلیل آن تحریم های مالی و بانکی و تحریم های اقتصادی 
غرب بود که باعث شــد هم سرمایه الزم برای سرمایه گذاری در داخل ایران 
موجود نباشد و هم سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای حضور در این عرصه از 

اقتصاد ایران نداشته باشند. 

درآمد صنعت توریسم در کدام کشورها بیشتر رشد کرده است؟
رشد تولید ناخالص داخلی 

صنعت توریسم نسبت به سال 
2011 )میلیارد دالر(

سهم صنعت توریسم به تولید 
ناخالص داخلی )درصد(

تولید ناخالص داخلی صنعت 
توریسم در سال 2017 

)میلیارد دالر(
نام 

کشور

612.7 10.4 1349.3 چین

173.9 7.7 1501.9 امریکا

79.1 9.4 234 هند

47.2 16 253.5 ایتالیا

45.9 10.5 185.4 مکزیک

42.9 10.5 266.1 بریتانیا

39.3 21.2 95 تایلند

36.5 21.1 66.3 فیلیپین

35.1 10.7 395.2 آلمان

28.3 14.9 196.2 اسپانیا

28 11.6 98.4 ترکیه

25.4 11 151.4 استرالیا

24.8 6.8 331.2 ژاپن

18.9 6.5 106.5 کانادا

16.4 5.8 58.9 اندونزی

12.6 11.3 42 امارات

12.4 13.4 41.9 مالزی

10.7 9.5 52.4 سوئد

10.4 7.3 30.7 ایران

10.2 10 16.4 قطر

کشورهایی که بیشترین درآمد را از صنعت توریسم داشتند
درآمد در سال 2017 )میلیارد دالر( نام  کشور رتبه

1501906 امریکا 1

1349302 چین 2

395157.6 آلمان 3

331151.6 ژاپن 4

266096.3 بریتانیا 5

253449 ایتالیا 6

234011.8 هند 7

231963 فرانسه 8

196226.6 اسپانیا 9

185362 مکزیک 10
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افــت ارزش ریال ایران در برابــر دالر  امریکا یکی از موضوعات اصلی 
رسانه های                                        داخلی و خارجی اســت. در ماه می                   سال جاری یعنی قبل از 
اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا رسما از توافق هسته ای خارج 
شود، هر دالر امریکا ارزشی برابر با 38000 ریال ایران داشت در حالی که 
در ماه اکتبر هر دالر امریکا با قیمتی معادل 150000 ریال ایران مبادله 
می                  شد و نگرانی های                                        زیادی در مورد احتمال تداوم افت ارزش ریال ایران 
در  کشــور وجود دارد. در مورد دالیل افت ارزش ریال مســائل مختلفی 
مطرح می                  شود که یکی از آنها فشار ناشی از تحریم های                                        امریکا علیه ایران 
است. فشار ناشی از تحریم نفتی، تحریم بانکی و تهدید های                                        پی درپی امریکا 
در مورد تالش برای به صفر رســاندن میزان صادرات نفت ایران که عالوه 
بر شرایط مستقیم اقتصادی روی وضعیت روانی جامعه هم تاثیر مخرب 
داشته است و تقاضای سفته بازی برای دالر یا تقاضا برای دالر برای حفظ 
ارزش دارایی را نیز افزایش داده است. تقاضاهایی که می                  توان آن را تقاضای 
کاذب دانســت ولی بدون شک روی قیمت در بازار اثر دارد. ولی این جو 
روانی تنها عامل افزایش ارزش دالر نبوده است، بسیاری از اقتصاددانان بر 
این باور هستند که مدیریت نادرست بخش های مختلف اقتصادی ایران هم 

در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به هر حال دلیل این بحران در اقتصاد داخلی ایران هرچه باشد باز هم 
تاثیر آن روی اقتصاد و زندگی مردم مسئله ای غیرقابل اغماض است. طبق 
گزارش های اخیر افت ارزش ریال ایران باعث شد تا قیمت کاالهای وارداتی 
افزایش یابد. البته در نتیجه تحریم ها و محدود شــدن دسترسی ایران به 
نظام مالی و پولی دنیا، میزان نقدینگی کشور برای مبادالت خارجی هم 
کاهش یافته اســت و به همین دلیل ما به تدریج افــت میزان واردات را 
شاهد خواهیم بود. ولی از طرف دیگر هزینه واردات کاالهای واسطه ای و 
نهاده های                                        تولیدی هم افزایش می                  یابد که باعث افزایش هزینه های                                        تولید و 
در نهایت افزایش قیمت تمام شده  کاالها می                  شود و رشد فشار تورمی را به 
همراه می                  آورد. فزایش تورم در شرایطی که نرخ بیکاری در کشور باال است 

و میزان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم است زمینه را برای کاهش 
قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش هزینه های                                        مصرفی فراهم می                  کند 
و افت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تشدید می                  کند. اما فارغ از اثرات 
منفــی و مخرب افت ارزش دالر که در ماه های                                        اخیر بارها به آن پرداخته 
شد، رسانه های                                        غربی در گزارش هایی به تاثیرات مثبت این پدیده اقتصادی 

برای ایران پرداخته اند.

J جنبه مثبت افت ارزش ریال
اگر گذری بر گزارش های اقتصادی رســانه ها و اقتصاددانان داشــته 
باشید متوجه می                  شوید که این بحران اقتصاد جنبه های                                        منفی زیادی دارد. 
جنبه های                                        مخربی مانند افزایش تورم و افزایش هزینه های                                        زندگی مردم در 
کنار افت قدرت خرید و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور. در 
نتیجة بی ثبات بودن بازار ارز در ایران، سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
اقتصادی به حالت تعلیق درآمده است زیرا پیش  بینی وضعیت اقتصادی، 
ارزش پول ایران و آینده روابط اقتصادی کشور بسیار دشوار است. در این 
وضعیت نمی توان روزهای پررونقی را برای اقتصاد پیش بینی کرد ولی در 
همین روزهای سخت هم کورسوی امیدی دیده می                  شود. کورسویی که اگر 
به آن توجه شود، شاید اندکی از بار مشکالت اقتصادی در کشور بکاهد و 
شرایط را برای افزایش ورود ارز به کشور فراهم کند. این کورسوی امید از 
جهت رشد صنعت توریسم در ایران است. صنعتی که اگر به آن توجه شود 

می                  تواند درآمدزایی زیادی برای کشور داشته باشد.
پایگاه خبری پی آر نیوز وایر در گزارشی نوشت: با توجه به افت ارزش 
ریال ایران، حاال بهترین زمان برای سفر به این کشور است زیرا هزینه های                                        
ســفر برای افراد خارجی بسیار پایین است. افت هزینه های                                        سفر به ایران 
باعث می                  شود تا شمار زیادی از مردمی که در سال های قبل برای سفر به 

این کشور ابراز تمایل کرده بودند، سفر را آغاز کنند.
این پایگاه خبری در ادامه نوشــت: ایران کشوری چهارفصل است و 
23 مکان ثبت شــده توسط یونسکو به عنوان آثار تاریخی جهانی در این 
کشــور واقع شده است و هم توریســت هایی که برای دیدن طبیعت به 
بخش های مختلف دنیا سفر می                  کنند و هم توریست های فرهنگی، سفر به 
این کشور را در دستور کار خود قرار می                  دهند. در سال های اخیر به دلیل 
اطالع رسانی های                                        وسیع در مورد جاذبه های                                        گردشگری در ایران و امنیت 
باالی ایران در مقایســه با دیگر کشورهای خاورمیانه، رتبه این کشور در 
فهرست مقاصد گردشگری دنیا ارتقا یافته است. این رده بندی بر مبنای 
شمار توریست های واردشده به این کشور انجام شده است و ایران توانسته 

است در این زمینه موفقیت زیادی کسب کند.
طبق این گزارش در سال 2011 میالدی ایران در میان کشورهای دنیا 
جایگاه 114 را از نظر جاذبه برای گردشــگران داشته است ولی در سال 
2017  این کشــور جایگاه 93 را در میان مقاصد گردشگری دنیا به خود 
اختصاص داد و این به معنای ارتقای 21پله ای در رده بندی جهانی است. 
این رده بندی نشــان می دهد که در سال های اخیر تمایل توریست های 
خارجی برای سفر به ایران افزایش یافته است و در سال جاری میالدی به 

کورسوی امید
افت ارزش ریال ایران فرصتی برای جذب توریست های خارجی فراهم کرده است

چرا باید خواند:
افت ارزش ریال ایران 

و تحریم های                                        تازه فشار 
تازه ای به اقتصاد ایران 
وارد کرده است. اما این 
وضعیت هزینه سفر به 

ایران را کاهش داده 
است و می                  تواند ورود 
ارز به کشور را تقویت 

کند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

 در نتیجه بی ثبات بودن بازار 
ارز در ایران، سرمایه گذاری 

در بخش های مختلف 
اقتصادی به حالت تعلیق 

درآمده است زیرا پیش بینی 
وضعیت اقتصادی، ارزش 
پول ایران و آینده روابط 

اقتصادی کشور بسیار 
دشوار است. در این وضعیت 
نمی توان روزهای پررونقی را 
برای اقتصاد پیش بینی کرد 
ولی در همین روزهای سخت 

هم کورسوی امیدی دیده 
می                  شود
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در فاصله ماه های                                        می                   تا اکتبر سال جاری ارزش دالر و یورو در برابر ریال ایران 4۰ درصد افزایش یافته است و این تغییر در 
ساختار پولی ایران نشان از کاهش چشم گیر هزینه های                                        سفر به ایران دارد. این فرصتی است که توریست های خارجی از دست 
نمی دهند ولی باید ایران هم در نظر داشته باشد که برای استفاده از این فرصت باید زیرساخت ها و امکانات الزم را فراهم کند.

دلیل تنزل ارزش ریال ایران، تمایل برای انجام این سفرها بیشتر هم شده 
است. طبق این گزارش که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است، 
ایران در سال های پیش رو هم شاهد افزایش ورود گردشگران خواهد بود 
اما افزایش ورود توریست ها منوط به فراهم شدن شرایط برای جذب این 

توریست ها و از میان برداشتن موانع است.

J افزایش سفرهای هوایی بعد از توافق هسته ای
واشنگتن پســت در گزارش اخیر خود نوشت: توافق هسته ای تاثیر 
مثبتی روی شمار پروازهای به مقصد ایران داشته  است و این روند افزایشی 
حتی تاکنون که توافق هسته ای بدون حضور امریکا ادامه دارد و تحریم های  
اقتصادی زیادی علیه ایران اجرا خواهد شد ادامه دارد. در سال 2016 به 
طور متوسط ماهانه 140 پرواز بیش از سال 2015 وارد ایران شده بود و 
این روند تا انتهای سال 2017 هم ادامه داشت ولی از آنجا که بحران ناشی 
از بازگشت تحریم ها در اقتصاد این کشور وجود دارد و اوضاع اقتصادی در 
کشــور نابسامان است، در مورد اینکه در نیمه دوم سال جاری میالدی یا 
ســال بعد استقبال توریست ها از ایران چگونه خواهد بود سواالت زیادی 

وجود دارد. 
این نشریه امریکایی در این گزارش همچنین نوشت: بعد از خارج شدن 
امریکا از توافق هسته ای سرعت کاهش ارزش پول ایران شدت گرفت. در 
این وضعیت سفر به ایران برای توریست های خارجی ارزان تر از قبل شده 
است و با وجود تمامی محدودیت هایی که ممکن است در این مسیر ایجاد 
شود، انتظار می                  رود تمایل برای سفر به این کشور بیشتر شود. این نشریه 
بر این باور اســت که صنعت توریسم ایران وارد مرحله تازه ای شده است 
و اگر ایران بتواند بســتر مناسبی  برای جذب توریست ها فراهم کند و از 
محدودیت های موجود برای توریست ها بکاهد، بدون شک در این سال ها 
شاهد افزایش شمار توریست های خارجی در این کشور خواهیم بود. این 
مســئله برای کشور ایران که به دلیل تحریم های                                        اقتصادی با محدودیت 
واردات پول خارجی روبه رو اســت می                  تواند به معنای مفری بزرگ برای 
اقتصاد باشد. توریست ها با پول نقد، دالر و یورو وارد ایران می                  شوند و برای 
تامین هزینه های                                        سفرشان این پول ها را به ریال ایران تبدیل می                  کنند. در 
واقع دالر و یورو وارد چرخه اقتصاد ایران می                  شود و از فشار مالی تحریم ها 

می                  کاهد.
در ادامه این گزارش به هزینه های                                        سفر توریست ها به ایران اشاره شده 
است. بر مبنای این گزارش بعد از افت زیاد ارزش ریال ایران طی پنج ماه 
اخیر، هزینه هر شــب اقامت در هتل های                                        ایران به طور متوسط 50 یورو 
خواهد بود. از طرف دیگر این هزینه برای اقامت شــبانه در ابتدایی ترین 
هتل ها و اقامتگاه ها در اروپا صرف می                  شود و در امریکا هم هتل های                                        بسیار 
بی کیفیت برای هر شب اقامت این مبلغ را از مسافران دریافت می                  کنند. 
توریست هایی که تمایل به تجربه سفر لوکس را دارند می                  توانند با صرف 
هزینــه ای بین 100 تــا 200 یورو در هــر روز در برترین و لوکس ترین 
هتل های ایران ساکن شــوند. تجربه ای که در کشورهای غربی با صرف 
هزینه ای دو تا ســه برابر این مبلغ هم میسر نیست. بنابراین توریست ها 
برای تجربه یک سفر نسبتا لوکس با هزینه بسیار پایین می                  توانند ایران را 
برگزینند. از طرف دیگر توریست ها برای خرید مواد غذایی مبلغی بین 5 تا 
10 یورو در هر وعده باید بپردازند و هزینه ورود به بخش های دیدنی و مک

ان های                                        تاریخی در این کشور برابر حداکثر 5 یورو است. 
طبــق این گزارش در فاصله ماه های                                        می                   تا اکتبر ســال جاری ارزش 
دالر و یورو در برابر ریال ایران 40 درصد افزایش یافته اســت و این تغییر 
در ساختار پولی ایران نشان از کاهش چشم گیر هزینه های                                        سفر به ایران 

دارد. این فرصتی است که توریست های خارجی از دست نمی دهند ولی 
باید ایران هم در نظر داشــته باشــد که برای استفاده از این فرصت باید 

زیرساخت ها و امکانات الزم را فراهم کند.

J هزینه حمل و نقل برای توریست های خارجی
با وجود اینکه مــردم ایران از تورم در بخش مواد غذایی و هزینه های                                        
حمل و نقل در کشور شکایت می                  کنند ولی برای توریست های خارجی این 
هزینه ها کاهش زیادی پیدا کرده است. به عنوان مثال هزینه پرواز از تهران 
به شیراز در ماه مارس سال جاری برابر با 1میلیون و 170 هزار تومان بوده 
است که برابر با 30 دالر امریکا بود ولی هم اکنون این مبلغ برابر با 12 دالر 
است. البته باید در نظر داشت که در ایران هزینه سفرهای خارجی افزایش 
یافت ولی به دلیل اعتراضات زیاد و خالی ماندن پروازها، شــاهد کاهش 
دوباره قیمت ها بودیم. حال اگر تصور کنیم هزینه های                                        پرواز بر مبنای ریال 
ایران دو برابر هم شده باشد باز هم نسبت به قیمت 30 دالری که در سال 
قبل پرداخت می                  شد کمتر است و توریست ها می                  توانند با صرف هزینه ای 
معادل 20 دالر این سفرها را انجام دهند. این افت هزینه حمل و نقل برای 
توریست هایی که قصد بازدید از شهرهای مختلف را دارند یک مزیت بسیار 
مهم محسوب می                  شود. وضعیت هزینه سفرهای زمینی برای توریست های 
خارجی هم کم و بیش مشــابه سفرهای هوایی است. آمارهای ارائه شده 
توسط پایگاه خبری پی آر نیوز وایر نشان می                  دهد هزینه سفر با قطار بین 
تهران و اصفهان بین 2.5 تا 3.5 دالر امریکا اســت و مسافران به منظور 
استفاده از قطار برای سفر بین تهران و یزد مبلغی معادل 2.5 دالر امریکا 
می                  پردازند. طبق گزارشی که pculturetri تهیه کرده است اصلی ترین و 
مهم ترین مقاصد گردشگری در ایران شهرهای اصفهان، شیراز، یزد، کاشان، 
تهران، قشم و اهواز هستند و به دلیل افت ارزش ریال ایران هزینه سفرهای 
هوایی داخلی و ریلی به این مقاصد - اغلب از تهران به مقصد شــهرهای 
ذکرشده- نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 تا 70 درصد کاهش داشته 
است. در این شرایط نه تنها توریست های خارجی برای دیدن زیبایی های 
این کشور می                  توانند از فرصت استفاده کنند بلکه کشور ایران هم می                  تواند 
از این فرصت بهترین بهره را ببرد و از طریق معرفی دیدنی های                                        کشور و 
اطالع رسانی در مورد پتانسیل های                                        گردشگری در این کشور خواهد توانست 
از این فرصت به بهترین شکل بهره ببرد. فرصتی که می                  تواند از فشار مالی 
تحریم های                                        اقتصادی روی ایران بکاهد و فشار اقتصادی روی دولت و مردم 

را کمتر کند. 

آمارهای ارائه شده 
توسط پایگاه 

خبری پی آر نیوز 
وایر نشان می                  دهد 

هزینه سفر با 
قطار بین تهران و 
اصفهان  بین ۲.۵ 
تا ۳.۵ دالر امریکا 
است و مسافران 

به منظور استفاده 
از قطار برای 

سفر بین تهران و 
یزد مبلغی معادل 
۲.۵ دالر امریکا 

می                  پردازند

اصلی ترین و مهم ترین 
مقاصد گردشگری در ایران 
شهرهای اصفهان، شیراز، 
یزد، کاشان، تهران، قشم 
و اهواز هستند و به دلیل 
افت ارزش ریال ایران هزینه 
سفرهای هوایی داخلی و 
ریلی به این مقاصد - اغلب 
از تهران به مقصد شهرهای 
ذکرشده- نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 50 تا 70 
درصد کاهش داشته است
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آینده ما

نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی در یک دهه اخیر باعث  نگرانی فعاالن 
اقتصادی و فعاالن بازار نفت شده است. طبق تئوری علم اقتصاد ثبات اقتصادی 
عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری در تصمیم گیری های مهم از قبیل تصمیم گیری 
برای ســرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی یا توسعه کسب و کار 
اســت و بی ثباتی قیمت نفت عاملی است که می        تواند زمینه ساز بی ثباتی در 
اقتصاد کشورهای دنیا شود. از یک طرف بی ثباتی قیمت نفت مصرف کنندگان 
را با چالش های بزرگی روبه رو می         کند و باعث می        شود نتوانند برنامه درستی 
برای میزان هزینه های جاری کشور داشته باشند. این بحران اغلب در سال هایی 
که قیمت نفت در بازار جهانی باال است اتفاق می        افتد و برای تولیدکنندگان 
افت قیمت نفت چالشی بزرگ و جدی ایجاد و آنها را با کمبود نقدینگی مواجه 
خواهد کرد. از طرف دیگر دولت کشورهای مختلف و سیاست گذاران اقتصادی 
هم نگران تاثیر این نوسانات روی اوضاع اقتصادی کشور خود هستند. تحریم 
نفتی ایران و تهدید امریکا به حذف نفت ایران از بازار جهانی هم به بار مشکالت 
اقتصادی در دنیا افزوده است. در شرایط بی ثباتی قیمت نفت در بازار جهانی، با 
توجه به استفاده ابزاری کشورهای صادرکننده نفت از بازار نفت و سیاست های 
خصمانه امریکا برای تحریم نفتی ایران به منظور کسب نتیجه مطلوبش در 
منازعه ای که خودش ایجاد کرده اســت، این ســوال ایجاد شده است که آیا 
حجم ذخایر نفتی دنیا برای تامین نیاز جهان کافی اســت؟ سوال مهم دیگر 
این است که کدام کشورها بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده نفت در دنیا 
هستند و کدام یک بیشترین اثر را در بازار دارند؟ از طرف دیگر این سوال وجود 
دارد که آیا دنیای سیاست می        تواند روی بازار نفت اثر داشته باشد و در نهایت 
اینکه تحریم های ایران قیمت را تا کجا افزایش می        دهد.  یافتن پاسخ همه این 
سوال ها می        تواند تا حد زیادی ابهامات موجود در بازار را از بین ببرد و اقتصاد 
دنیا را به سمت ثبات بیشتر هدایت کند و به فعاالن اقتصادی کمک کند تا 

تصمیم گیری های صحیح تری داشته باشند.

J تحریم ایران و بازار نفت
تحریم نفتی ایران مهم ترین خبری است که در سال 2018 میالدی در 

بازار نفت اعالم شد. خبری که می        تواند بازار را با چالش های تازه ای روبه رو کند. 
در ابتدا قرار بود که صادرات نفت ایران به صفر برسد و این تهدید مدت ها بر 
بازار نفت سایه افکنده بود. با وجود اینکه تمامی کارشناسان اعالم کرده بودند 
امکان رساندن صادرات نفت ایران به صفر وجود ندارد زیرا بازار با کسری قابل 
توجهی روبه رو می        شود، دونالد ترامپ به این تهدید ادامه داد. ولی در آستانه 
ضرب االجل اجرای دور تازه تحریم ها علیه ایران اخباری مبنی بر معاف شدن 
هشت کشور از خرید نفت ایران منتشر شد. کشورهای آسیایی که اصلی ترین 
خریداران نفتی ایران هستند و در زمره بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت دنیا 
هم قرار دارند. کشورهایی از قبیل کره جنوبی و ژاپن و هند که در سال های 
قبل بخش اعظم نیازشان را از ایران تامین می        کردند. سی ان ان بر این باور است 
که تصمیم گیری تازه امریکا که باعث دلسرد شدن جان بولتون در مقابل ایران 
شده است، نشان دهنده یک عقب نشینی بسیار مهم در حوزه تحریم ها است. 
برخی دیگر بر این باور هستند که معاف شدن 8 کشور از تحریم خرید نفت 
ایران به دنیا اثبات کرد که امریکا نمی تواند راهکاری برای جبران کسری نفت 
ایران در بازار پیدا کند و بازار نفت جهان به نفت ایران نیاز دارد. برخی دیگر 
معتقدند امریکا می        خواهد نفت ایران را به صورت تدریجی از بازار حذف کند 
تا به بازار و قیمت نفت فشــار وارد نشود. به هر حال به نظر می        رسد ایران با 
استفاده از این معافیت می تواند حداقل تا چند ماه آینده به فروش نفت خود 
ادامه دهد ولی بدون شک میران صادراتش کاهش خواهد یافت و درآمدش 
کمتر خواهد شد. از طرف دیگر هنوز مشکل موانع مالی برای وارد کردن پول 
نفت به اقتصاد ایران پابرجا است. به خصوص بعد از تحریم بانک مرکزی این 
معضل بزرگ تر هم شد و روزهای تلخ گذشته را به اقتصاد ایران یادآوری کرد.

J تحریم های ایران
ســایت اویل پرایس در این مورد نوشت: تحریم های اقتصادی 13آبان به   
بخش بزرگ تری از اقتصاد ســایه می افکند ولی باید در نظر داشــت که در 
دنیای امروزی بحران در یک کشــور بدون شک به دیگر کشورها هم آسیب 

وارد خواهد کرد. 
این سایت در ادامه نوشت: تحریم های اقتصادی تنها ایران را درگیر نخواهد 
کرد بلکه تمامی کشورهای دنیا را دچار بحران می        کند. با کاهش صادرات نفت 
ایران، بدون شک بازار با شوک روبه رو می شود و این شوک زمینه ساز افزایش 
قیمت نفت می        شود ولی تاکنون کارشناسان نتوانسته اند در مورد قیمت نفت 
بعد از تحریم ایران پیش بینی درستی ارائه دهند. از طرف دیگر باید در نظر 
داشــت که امریکا این بار در اجرای تحریم ها تقریبا تنها است. این بار امریکا 
همراهی کشــورهای اروپایی و چین و روســیه را ندارد. البته شمار زیادی از 
کشورها تحت فشــارهای امریکا با این تحریم ها همراه می        شوند ولی برخی 
مانند روسیه اعالم کرده اند که از ابزارهای خود برای کمک به ایران در مسیر 
صادرات نفت اســتفاده می        کنند، یا چین اعالم کرده است دلیلی برای عدم 

کاهش خرید نفت از ایران ندارد.
چین دلیل دیگری برای عدم همراهی با امریکا دارد. دونالد ترامپ از زمانی 
کــه روی کار آمد در مورد تعرفه های وارداتی کاالهای چینی صحبت کرد و 
باالخره تعرفه ها را افزایش داد. با وجود اینکه چین هم در اقدامی تالفی جویانه 

جدال شرق و غرب در بازار نفت
بازیگران اصلی بازار نفت کدام کشورها هستند؟

چرا باید خواند:
بازار نفت یکی از 

مهم ترین و اصلی ترین 
بازارها در دنیا است و 
تحوالت آن می تواند 

تاثیر زیادی روی 
بازارهای دیگر داشته 

باشد.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

نسبت ذخایر کشورها به ذخیره نفتی امریکا )برابر(
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امریکا بزرگ ترین تولیدکننده نفت در دنیا است. در سال قبل این کشور 15 درصد از کل تولید نفت دنیا را به خود اختصاص داد و به همین دلیل توانست در مناسبات نفتی 
نقش بسزایی ایفا کند. در سال قبل این کشور روزانه 14.46 میلیون بشکه نفت تولید کرد. در این سال سهم عربستان در تولید نفت دنیا برابر با 1۳ درصد بود و این کشور روزانه 
12.۰8 میلیون بشکه نفت تولید کرد. روسیه با وجود اینکه هشتمین کشور از نظر حجم ذخایر تاییدشده نفتی در دنیا است، از نظر میزان تولید در جایگاه سوم قرار دارد.

نرخ تعرفه کاالهای وارداتی از امریکا را بیشــتر کرد ولی تمامی این منازعات 
باعث شد تا  رابطه دو کشور سرد شود و ایستادگی در مقابل خواست امریکا 
به یک سیاســت قدرت طلبانه توسط چین تبدیل شود. در روزهای اولیه ماه 
نوامبــر اخبار ضد و نقیضی در مورد تصمیم چین درباره خرید نفت از ایران 
منتشر شد. از یک طرف برخی از رسانه ها در مورد کاهش خرید نفت چین 
از امریکا و افزایش خریدش از ایران صحبت می        کردند و برخی رســانه های 
دیگر از قبیل اویل پرایس و سی ان ان از مذاکرات پشت پرده بین دو کشور و 
افزایش خرید نفت چین از امریکا با قیمت مناســب خبر دادند. این رسانه ها 
مدعی شدند که چین بخشــی از نفت وارداتی خود را از ایران کاهش داد و 

امریکا را جایگزین کرد. 
وضعیــت تحریم های ایران، میزان صادرات نفت این کشــور، وســعت 
تحریم های اقتصادی و تاثیر آن روی اقتصاد ایران یکی از موضوعات بســیار 
مهم و تاثیرگــذار در بازار نفت دنیا اســت زیرا هم ایــران در زمره برترین 
کشورهای جهان از نظر حجم ذخایر تاییدشده نفتی قرار گرفته است و هم 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت است. از طرف دیگر ایران در موقعیت 
جغرافیایی بسیار استراتژیکی قرار گرفته است. این کشور در خاورمیانه، یکی 
از نفت خیزترین مناطق دنیا قرار گرفته اســت و کنترل یکی از بزر گ ترین 
تنگه های نفتی را دارد. این کشــور را می        توان امن ترین کشــور خاورمیانه 
دانست که به دلیل بازار بزرگ و نسبتا بکر آن یکی از بهترین کشورها برای 
سرمایه گذاری است، البته در صورتی که فشار تحریم ها و تهدیدها یا به تعبیر 

صحیح تر فشار سیاسی غرب علیه این کشور از میان برداشته شود.
از طرف دیگر امریکا هم در این میان جایگاه خاصی دارد. این کشــور که 
در دهه های قبل در میان واردکنندگان نفت قرار داشــت، هم اکنون یکی از 
اصلی ترین تولیدکنندگان نفت دنیا اســت و در بازار می تواند نقش بسزایی 
داشته باشد. تقابل بین ایران و امریکا در مسئله نفتی، تقابل بین امریکا و چین 
در عرصه تجاری و تقابل بین روسیه و امریکا در عرصه سیاسی همگی تاثیر 

بزرگی در اقتصاد جهان بر جای خواهد گذاشت.

J بزرگ ترین مالکان ذخایر نفتی کدام اند؟
حجم ذخایر نفتی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تعیین قدرت یک 
کشور در بازار است زیرا نشان می دهد در صورت جذب میزان کافی سرمایه، 
کدام یک از کشورها می        توانند نقش تعیین کننده تری در بازار نفت داشته 
باشند. طبق گزارش اخیر اداره اطالعات انرژی امریکا، ونزوئال بزرگ ترین 
مالک ذخایر نفتی در دنیا اســت. این کشــور بحــران زده اقتصادی که با 
چالش های بسیار بزرگی دست و پنجه نرم می        کند و بسیاری از ساکنانش 
با وجود منابع مالی و ثروت ملی کالن، به کشورهای همسایه پناه برده اند، 
300هزار و 878 میلیارد بشــکه ذخیره نفتی دارد. حجم ذخایر نفتی این 
کشور از عربستان ســعودی باالتر است و به همین دلیل است که امریکا 
تمایل زیادی برای تسلط بر اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور دارد. اما 
چالش های بزرگ سیاسی در این کشور اقتصاد را به ورشکستگی کشانده 

است.
دومین مالک ذخایر تاییدشده نفتی در دنیا کشور عربستان است و حجم 
ذخایر تاییدشده نفتی در این کشور در سال 2018 برابر با 266 هزار و 455 
میلیارد بشکه گزارش شد. کانادا با دارا بودن 169 هزار و 709 میلیارد بشکه 
ذخیره نفتی جایگاه سومین مالک ذخایر نفتی در دنیا را دارد و ایران بعد از 
کانادا در جایگاه چهارم قرار دارد. در این گزارش حجم ذخایر تاییدشده نفتی 
ایران برابر با 158 هزار و 400 میلیارد بشکه اعالم شده است ولی در بخشی 
از گزارش به تحریم های سال های اخیر و تاثیر منفی آن روی سرمایه گذاری 
در صنعت نفت ایران اشاره شده است. طبق این گزارش عدم سرمایه گذاری 

در بخش تولید و اکتشاف نفت ایران باعث شده است تا این کشور، هم کمتر 
از توان تولید کند و هم ذخایر تاییدشده اش کمتر از میزان واقعی اعالم شود. 
کشــورهای عراق و کویت و امارات در این رده بندی جایگاه پنجم تا هفتم را 
دارند و هشتمین کشور این فهرســت روسیه است. حجم ذخایر تاییدشده 
نفتی در این کشــور برابر با 80 هزار میلیارد بشــکه گزارش شده است که 
از لیبی و امریکا بیشتر اســت. امریکا به دنبال سرمایه گذاری های کالن در 
صنعت نفت توانست حجم ذخایر تاییدشده نفتی خودرا برابر 39 هزار و 230 
میلیارد بشــکه در روز اعالم کند. البته این کشور با وجود اینکه رتبه دهم را 
در ذخایر تاییدشــده نفتی دارد ولی جایگاه بســیار باالیی در تولید به خود 
اختصاص داده اســت و به همین دلیل است که به گفته مقامات این کشور 
ساختار روابط خارجی آنها باید اصالح شود. در یکی از گزارش های منتشرشده 
توسط سی ان ان آمده است: امریکا در دهه های قبل یک واردکننده خالص نفت 
بود ولی هم اکنون به مدد توسعه تکنولوژی نفت شیل توانسته به بزرگ ترین 
تولیدکننده در دنیا تبدیل شود، به همین دلیل منافعش تغییر کرده است و 
باید متناسب با این منافع تازه روابطش را اصالح کند. نکته ای که باید در نظر 
گرفت این است که حجم ذخایر نفتی در امریکا بسیار کمتر از دیگر کشورها 
است. به عنوان مثال ذخیره تاییدشده نفتی در کشور بحران زده ونزوئال  7.66 
برابر امریکا است در حالی که حجم ذخایر تاییدشده نفتی در عربستان 6.79 
برابر و حجم ذخایر کانادا 4.32 برابر امریکا است. در این گزارش حجم ذخایر 
نفتی ایران با وجود ســال ها تحریم در حــوزه نفت و بخش مالی 4.03 برابر 

امریکا عنوان شده است.

بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت )میلیون بشکه در روز(

بزرگترین مصرف کنندگان نفت)میلیون بشکه در روز(
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آینده ما

J بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت دنیا
طبق گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی و بر مبنای 
اطالعات سال قبل، امریکا بزرگ ترین تولیدکننده نفت در 
دنیا است. در سال قبل این کشور 15 درصد از کل تولید 
نفت دنیا را به خود اختصاص داد و به همین دلیل توانست 
در مناسبات نفتی نقش بسزایی ایفا کند. در سال قبل این 
کشور روزانه 14.46 میلیون بشکه  نفت تولید کرد. در این 
سال سهم عربستان در تولید نفت دنیا برابر با 13 درصد 
بود و این کشــور روزانه 12.08 میلیون بشکه نفت تولید 
کرد. روسیه با وجود اینکه هشتمین کشور از نظر حجم 
ذخایر تاییدشــده نفتی در دنیا است از نظر میزان تولید 
در جایگاه سوم قرار دارد. در این سال روسیه 12 درصد از 
نفت تولیدی دنیا را به خود اختصاص داد و توانست بالغ بر 
11.18 میلیون بشکه نفت تولید کند. البته بیشترین سهم 
از این نفت در بازار داخل روســیه و برای تامین گرمایش 

استفاده شده است.
کانادا چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا  اســت 
و میزان تولید این کشور در سال قبل برابر با 4.87 میلیون 
بشکه در هر روز بوده است. کشورهای ایران و عراق و چین 
در این ســال به ترتیب 4.67 میلیون بشکه در روز، 4.48 
میلیون بشکه در روز و 4.45 میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کردند که ســهم هریک در کل تولید نفت در دنیا برابر با 5 
درصد بود. امارات و برزیل و کویت در این رده بندی جایگاه 
هشتم تا دهم را از نظر میزان تولید نفت دارند. این ده کشور 
در مجموع 69 درصد از کل نفت دنیا را تولید می        کنند که 
معادل 66.12  میلیون بشکه در هر روز است. در این سال 
میزان تولید نفت در دنیا برابر با 95.36 میلیون بشــکه در 

روز بوده است. 

J بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت در دنیا
بر مبنای گــزارش آژانس بین المللی انرژی در ســال گذشــته امریکا 
بزرگ تریــن تولیدکننده نفت در دنیا بود. این کشــور  در بخش مصرف نیز 
برترین جایگاه را داشت. در سال گذشته این کشور 19.53 میلیون بشکه نفت 
در هر روز مصرف کرد  که معادل 20 درصد از کل نفت مصرفی در دنیا بوده 
اســت. چین دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است و در سال قبل 
با مصرف 12.02 میلیون بشکه در روز توانست 13 درصد از کل مصرف دنیا 

را به خود اختصاص دهد. این کشور آسیایی که در میان اقتصادهای در حال 
گذار قرار گرفته است در آستانه تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی است. 
از طرف دیگر منازعات اقتصادی و تجاری چین و امریکا در یک ســال اخیر 
به خصوص بعد از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید در امریکا مسئله ای است 
که نه تنها روی بازار نفت بلکه روی اقتصاد دنیا تاثیر زیادی داشته است. از یک 
طرف چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت ایران و بزرگ ترین رقیب امریکا 
در اقتصاد دنیا اعالم کرده است به همکاری اقتصادی با ایران و خرید نفت از 
این کشــور ادامه می دهد و از طرف دیگر چراغ سبز امریکا در زمینه کاهش 
تعرفه های تجاری بین دو کشور می        تواند نقش مهمی در تغییر جهت سیاسی 

چین در این زمینه داشته باشد. 
سومین کشور مصرف کننده نفت در بازار جهانی هند است که در سال 
قبل 4.14 میلیون بشکه نفت مصرف کرد. سهم این کشور در مصرف جهان 
برابر با 4 درصد بوده است. کشورهای ژاپن و روسیه نیز هریک 4 درصد از 
سهم مصرف نفت در دنیا را به خود اختصاص دادند و عربستان سعودی در 
این رده بندی جایگاه ششم را به خود اختصاص داد. در این سال عربستان 
روزانه 3.24 میلیون بشــکه نفت مصرف کرد که برابــر با 3 درصد از کل 
مصرف نفت در دنیا اســت. کشورهای برزیل و کره جنوبی و کانادا و آلمان 
در ایــن رده بندی جایگاه هفتم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. این ده 
کشــور در مجموع 56.78 میلیون بشکه نفت در روز مصرف کردند که 60 
درصد از کل مصرف نفت در دنیا بوده است در حالی که میزان کل مصرف 
نفت در دنیا در سال گذشته برابر با 95.36 میلیون بشکه در هر روز گزارش 
شد. با افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا و افزایش سطح فعالیت های صنعتی 
و اقتصــادی به تدریج  میزان مصرف نفت در دنیا هم رشــد می        کند مگر 
اینکه سوخت های جایگزین شناسایی و مصرف شوند. سوخت هایی از قبیل 
سوخت های خورشیدی و بادی و آبی که بدون ایجاد آلودگی می        توانند نیاز 

انرژی دنیا را تامین کنند.

J سخن آخر
در پایان باید گفت امریکا مهره ای بسیار قدرتمند در بازار نفت دنیا است. 
این کشــور به مدد میلیاردها دالر ســرمایه گذاری و آخرین تکنولوژی های 
روز دنیا توانسته اســت به بزرگ ترین تولیدکننده نفت در دنیا تبدیل شود 
و قدرت بزرگی در بازار داشــته باشد. بدون شک این کشور با بهره گیری از 
این قدرت اقتصادی و همراه کردن آن با نفوذ سیاسی در دنیا می        تواند مسیر 
سیاست گذاری های اقتصادی را تغییر دهد. ایران هم در این میان باید برای 
کمتر شدن میزان آسیب خود با دیگر کشورها رابطه سازنده ای در پیش بگیرد 

و از دودستگی ایجادشده در دنیای غرب بهره ببرد. 

سهم هر کشور از میزان مصرف نفت در دنیا)درصد(سهم هر کشور از کل تولید نفت دنیا)درصد(

بزرگ ترین مالکان ذخایر نفتی در دنیا
حجم ذخایر نفتی  نام کشور رتبه
300 میلیارد بشکه ونزوئال 1

266 میلیارد بشکه عربستان 2

169 میلیارد بشکه کانادا 3

158 میلیارد بشکه ایران 4

142 میلیارد بشکه عراق 5

101 میلیارد بشکه کویت 6

97 میلیارد بشکه امارات 7

80 میلیارد بشکه روسیه 8

48 میلیارد بشکه لیبی 9

39 میلیارد بشکه امریکا 10

37 میلیارد بشکه نیجریه 11

30 میلیارد بشکه قزاقستان 12

25 میلیارد بشکه چین 13

25 میلیارد بشکه قطر 14

12 میلیارد بشکه برزیل 15

12 میلیارد بشکه الجزایر 16

8 میلیارد بشکه آنگوال 17

8 میلیارد بشکه اکوادور 18

7 میلیارد بشکه مکزیک 19

7 میلیارد بشکه آذربایجان 20
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30%

امریکا عربستان روسیه کانادا ایران عراق چین امارات برزیل کویت دیگر کشورها
 

20%

13%
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41%

امریکا چین هند ژاپن روسیه عربستان برزیل کره جنوبی کانادا آلمان دیگر کشورها
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پایش اتاق بازرگانی تهران نشان داد که از نگاه فعاالن اقتصادی چهار دستگاه در فضای کسب و کار مانع 
ایجاد می کنند. این چهار دستگاه شامل سازمان امور مالیاتی، بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و گمرک 
هستند. »آینده نگر« در این پرونده به بررسی علل این موضوع پرداخته است. در مجموع می توان قوانین 
متناقض را در بانک ها، مسئولیت اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها را در گمرک و رفتار سلیقه ای را در 

سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی علت این نگرش به این چهار دستگاه دانست. 

چرا سازمان تامین اجتماعی، گمرک، بانک ها و سازمان امور مالیاتی، موانع فضای کسب و کار شناخته می شوند؟

اختالل چهارجانبه
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روایت

»آیندهنگر«عملکردچهاردستگاهمخلفضایکسبوکاررابررسیمیکند

اخاللگران محیط کار
اتاق تهران پایشی انجام داده که در هیئت نمایندگان مهرماه 
ارائه شــد. این نظرسنجی به صورت تلفنی از ۶۰۰ فعال اقتصادی 
تهیه شــده که ۸۶ درصد پاسخ گویان مرد و ۵/ ۱۳ درصد آنها زن 
بوده اند. میانگین ســنی افراد پاسخ گو ۴۴ سال و میانه سنی آنها 
۴۱ سال اســت. به این معنی که نیمی از افراد بیش از ۴۰ سال 
و نیم دیگر کمتر از ۴۰ ســال سن داشته اند. ۷۲ درصد در حوزه 
بازرگانی، ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش معدن و 
۴ درصد در بخش کشاورزی فعال بوده اند. ۷۹ درصد از پاسخ گویان 
تحصیالت دانشگاهی داشتند؛ سطح تحصیالت در بخش کشاورزی 
فوق دیپلم، در بخش صنعت فوق لیســانس و باالتــر و بازرگانی 
لیسانس بوده است و ۷۲ درصد در تشکل ها عضویت نداشتند. این 
پایش در بخش ها              ی مختلفی صورت گرفته که درخصوص نهادهای 
مانع کســب و کار هم سواالتی مطرح شده است. براساس نتیجه 
این نظرسنجی، ۳۰ درصد از پاسخ گویان اعتقاد دارند سازمان امور 
مالیاتی مخل فضای کسب وکار است، ۲۷ درصد بانک ها را در این 
خصوص مقصر دانسته اند و ۲۶ درصد گمرک را نهاد مخل فضای 
کسب و کار معرفی کرده اند. همچنین ۱۳ درصد، سازمان تامین 
اجتماعی را در مشــکالت فضای کسب وکار دخیل می دانند. ۱۹ 
درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسب وکار 

عنوان می کنند. 
شاید مهم ترین سوالی که به ذهن متبادر می                                                   شود این باشد که 
چرا این دستگاه ها               و نهادها مخل فضای کسب و کار شناخته شده اند. 
در این باره نکته حائز اهمیت این است که برخی از این دستگاه ها              ، 
نقش اجراکننده را بر عهده دارند و از این رو چنانچه مانعی نیز برای 
کسب و کار ایجاد می                                                                  کنند، به دلیل دستورالعمل ها              ی الزم االجرایی 
است که خطاب به آنها صادر می                                                                  شود. یکی از این دستگاه ها               گمرک 
است. گمرک را نمی توان یک نهاد سیاست گذار معرفی کرد. چراکه 
دســتورالعمل ها              ی سایر نهادهای سیاست گذار را اجرا می                                                                  کند. به 
خصوص از ابتدای امســال تاکنون، با توجه به وفور بخشنامه ها               و 
دستورالعمل ها               در حوزه ها              ی مختلف، این دستگاه مجبور به اجرای 
تمام این دستورالعمل ها               بوده است. از این رو برخی از واردکنندگان 
و صادرکنندگان در گمرکات با مشکالتی مواجه شده اند. در واقع 
گمرک پله آخر تجارت خارجی اســت. برخــی از واردکنندگان 
نیز می                                                                  گویند چنانچه تمام مدارک یک تاجر کامل و در راســتای 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

نکته هایی که باید بدانید

نظرسنجی اتاق تهران از ۶۰۰ فعال اقتصادی تهیه شده است.	]
مهم ترین مشکل سازمان تامین اجتماعی، عملکرد سلیقه ای شعب این سازمان است.	]
مهم ترین مشکل سازمان امور مالیاتی، شیوه دریافت مالیات است.	]
مقررات اشتباه و متناقض بانک ها مشکالتی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است.	]
گمرک دستورالعمل های سایر نهادهای سیاست گذار را اجرا می             کند.	]

دستورالعمل ها              ی دولت باشد، خللی در امور گمرکی ایجاد نمی شود 
و یک کاال به راحتی قابلیت واردات دارد. 

بانک ها               نیز یکی از دستگاه ها              ی مخل فضای کسب و کار شناخته 
شــده اند. ایران دارای اقتصاد بانک محور است و از این رو فعاالن 
اقتصادی در این فضا باالجبار با بانک ها               روابط تنگاتنگی دارند. اما 
بنگاه ها              ی اقتصادی همواره از مشکالتشان با این منبع شارژ مالی 
سخن می                                                   گویند. مشکالتی که البته بانک داران برای آن دالیلی را 
مطرح می                                                   کنند. مقررات اشتباه و متناقض بانک ها               یکی از مواردی 
است که مورد انتقاد بانک داران نیز بوده است. گفته می                                                                  شود این 
مقررات، اجازه تفســیر دستورالعمل ها               را به مجریان می                دهد و از 
این رو مشکالتی را ایجاد می                                                                  کند. از طرفی دیگر درخواست ها              ی 
مکرر فعاالن اقتصادی بدون توجه به محدودیت ها              ی منابع بانک ها               
از دیگر مواردی است که برای آنها ایجاد مشکل می                                                                  کند. به اعتقاد 
بانک داران، فعاالن اقتصادی همواره به دنبال دسترســی آسان و 
کم هزینه به منابع مالی بانک ها               هســتند. این در حالی است که 

محدودیت منابع و قوانین، چنین اجازه ای را به بانک ها               نمی دهد. 
از دیگر دستگاه ها              ی مخل کسب و کار، سازمان تامین اجتماعی 
اســت. این سازمان نیز همواره در محافل مختلف اقتصادی مورد 
انتقاد فعاالن بخش خصوصی بوده است. مهم ترین مشکل سازمان 
تامین اجتماعی، عملکرد سلیقه ای شعب این سازمان است. سازمان 
تامین اجتماعی با دو گروه کارفرما و کارگر در ارتباط است. اما در 
حال حاضر گفته می شود، هیچ یک از این دو گروه از سازمان مذکور 
رضایت ندارند. گروه بیمه شدگان که همان کارگران هستند، دچار 
چالش ها              یی در خصوص هزینه ها              ی درمان هستند. مراکز درمانی 
که بیمه ســازمان تامین اجتماعی را قبول می                                                                  کنند محدودند. از 
این رو بیمه ها              ی تکمیلی وارد گود شده اند و هزینه ها               را پشتیبانی 
می                                                   کنند. اما گروه دیگری که با این سازمان در تعامل اند، کارفرمایان 
هستند و فعاالن اقتصادی در این گروه جای می                                                   گیرند. به اعتقاد 
این گروه، شــعب ســازمان تامین اجتماعی نســبت به عمل به 
بخشنامه ها               کامال سلیقه ای عمل می                                                   کنند. امکان دارد یک بخشنامه 
را یک شــعبه اجرایی کند و شعبه دیگر آن را قبول نداشته باشد. 
اگرچه در خصوص حل و فصل مشکالت فعاالن بخش خصوصی 
با این سازمان، تاکنون بخشنامه ها               و دستورالعمل ها              ی زیادی ابالغ 
شده، اما همین سلیقه ای عمل کردن شعب، مانع از تاثیرگذاری 
بخشنامه ها               شده اســت. مواردی مشابه در خصوص سازمان امور 
مالیاتی نیز وجود دارد. شاید بتوان مهم ترین مشکل این سازمان 
را در شیوه دریافت مالیات دانست. فعاالن اقتصادی از تریبون ها              ی 
مختلف اعالم کرده اند که فشار سازمان امور مالیاتی بر فعاالن بخش 
خصوصی خوشنام، شرایط نامساعدی را برای آنها ایجاد کرده است. 
از این رو عنوان می                                                                  شود که بهتر است به جای فشار بر این گروه ها               
و افزایش مالیات برای این بنگاه ها              ، اقداماتی جدی در مورد فرارهای 

مالیاتی و لغو معافیت ها              ی مالیاتی صورت دهند. 

۳۰ درصد از 
پاسخ گویان به 

پایش اتاق تهران 
اعتقاد دارند 
سازمان امور 
مالیاتی مخل 

فضای کسب وکار 
است، ۲۷ درصد 
بانک ها را در این 
خصوص مقصر 
دانسته اند، ۲۶ 
درصد گمرک و 

۱۳ درصد سازمان 
تامین اجتماعی را 
در مشکالت فضای 
کسب وکار دخیل 

می دانند. ۱۹ درصد 
نیز هر چهار نهاد 
را مقصر نامناسب 

بودن فضای 
کسب وکار عنوان 

می کنند
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تناقض در مقررات 
بانک ها به گونه ای 
است که وقتی این 
مقررات دست و 

پاگیر و اضافی به 
بانک های مختلف 

و واحدهای 
بوروکرات اداری 

کشور ابالغ 
می                                      شود، ممکن 
است توسط 

مجریان تعبیر و 
تفسیر متفاوت 
داشته باشد و با 
مانع مواجه شود

کورش پرویزیان
رئیس کمیسیون بازار پول و 

سرمایه اتاق ایران

نکته هایی که باید بدانید

روی خشن بوروکراسی، محصول و زاییده مقررات گذاری غلط و اجرای غلط تر این مقررات 	]
نادرست است.

نمی توان ناکارآمدی در بازده تولید و ایجاد ارزش افزوده، بهره وری پایین و افزایش 	]
سرسام آور هزینه های دیگر را به بانک ها مرتبط کرد.

بانک ها چارچوب مقرراتی خاصی برای تسهیالت دهی دارند و این مقررات مزاحم است.	]
در قانون موجود برای تسهیل کسب و کار، قراردادهای یکسان برای تسهیالت در نظر 	]

گرفته اند که انعطاف را از بانک و مشتری می             گیرد.
 فعاالن اقتصادی به دنبال دسترسی آسان و کم هزینه به منابع مالی بانک ها هستند.	]

بهتر بود به جای قراردادهای یکسان بانکی، الگوی قراردادها را به صورت یکسان ارائه می                          دادند اما 
اين اجازه به بانک ها و مشتریان داده می             شد که قرارداد را متناسب با وضع خاص دو طرف منعقد 
کنند. طبیعی است که در این شرایط رابطه مشتری و بانک تنظیم می                                      شود.

 در پایش اخیر اتاق بازرگانی تهران، بانک ها             یکی از سازمان ها            ی 
مانع کســب و کار شناخته شدند. اینکه چرا چنین تفکری در بین 
فعاالن اقتصادی ایجاد شــده، به چند نکته برمی          گردد. یکی از این 
مسائل به تناقض بسیار جدی در مقررات موجود در بانک ها             مربوط 
اســت؛ این تناقض ها             به گونه ای است که وقتی این مقررات دست 
و پاگیــر و اضافی به بانک ها            ی مختلف و واحد ها            ی بوروکرات اداری 
کشور ابالغ می          شــود، ممکن است توسط مجریان تعبیر و تفسیر 
متفاوت داشــته باشد و با مانع مواجه شود. در نتیجه زمانی که این 
مقررات غلط با سلیقه مجریان و کارکنان اداری اجرا شود، می          تواند 
فعال اقتصادی و صاحب کسب و کار و مشتری خود را دچار آسیب 

و مضیقه کند.
در واقع روی خشن بوروکراسی، محصول و زاییده مقررات گذاری 
غلط و اجرای غلط تر این مقررات نادرســت اســت. این موضوع در 
تمامی دستگاه ها            ی بوروکرات وجود دارد و بانک ها             نیز از آن بی نصیب 
نیستند؛ اما به دلیل اینکه بانک موضوعات بسیار بااهمیت، حساس و 
کلیدی کسب و کار را برای تأمین مالی و ارائه خدمات و سرویس ها            ی 
خاص بین المللی دنبال می          کند، این موضوع جلوه بیشــتری دارد. 
باید در نظر داشــت که چنین روندی با محدودیت ها            ی بین المللی 
و تحریم ها             نیز همراه شــده است که این کار را برای فعال اقتصادی 
پیچیده تر و ســخت تر می          کند. پیش از اعمال  تحریم ها             یک فعال 
اقتصادی و صاحب کسب و کار برای استفاده از خدمات بین المللی 
بانک ها            ، نیاز به طی کردن چرخه فعلی نداشت و نیاز نبود به صراف 
مراجعه کند یا خارج از شبکه بانکی دریافت و پرداخت خود را انجام 
دهد؛ اما با این شرایط تحریمی این اجبار برای صاحب کسب و کار 

ایجاد و در شبکه بانکی دچار محدودیت شده است.
در این شــرایط بانک ها             و فعاالن اقتصادی هردو دچار چالش و 
آسیب می          شوند. اما در این میان موضوع بسیار مهمی که وجود دارد 
این است که فعاالن اقتصادی به دنبال دسترسی آسان و کم هزینه به 
منابع مالی بانک ها             هستند و بانک ها             نیز در این زمینه همراه اند؛ اما با 
توجه به محدودیت ها            ی عنوان شده، خواسته آنها عملیاتی نمی شود؛ 
زیرا منابع شبکه بانکی گران است و این گرانی ناشی از تصمیمات 
سیاست گذاران است. از طرف دیگر این منابع به اندازه کافی نیست و 
به دلیل نوسانات در سایر بازارها از جمله بازار ارز، نیاز فعال اقتصادی 
در حال افزایش است؛ اما امکان تجهیز برای بانک ها             بسیار سخت تر 
و پیچیده تر شده است و این مسئله باعث می          شود که فعال اقتصادی 
پاســخ مناسب از بانک ها             نگیرد و بانک ها             نیز نتوانند وظیفه ذاتی و 
مرســوم خود را در این حوزه انجام دهند. مشــکل دیگر این است 
که تعداد زیادی از افرادی که تسهیالت بانکی دریافت کرده اند، در 
فضای کسب و کار دچار مشکل و آسیب شده اند و امکان بازپرداخت 
تسهیالت دریافتی برای آنها ضعیف شده است به طوری که یا تأخیر 
در بازپرداخت صورت می گیرد یا گله و شکایت می          کنند که امکان 
بازپرداخــت ندارند. البته افراد محدودی نیز بــا ابزار ها             و روش ها            ی 

مختلف و استفاده از منافذ سیستم بوروکرات پیچیده کشور از منابع 
بانکی سوءاستفاده کردند و اکنون حاضر نیستند منابع را برگردانند 
در صورتی که اگر منابع برگردد، امکان پرداخت بیشتری برای شبکه 
بانکی فراهم می          شود و فعاالن اقتصادی به منابع مالی دسترسی پیدا 

می          کنند.
بانک ها             چارچوب مقرراتی خاصی برای تسهیالت دهی دارند و این 
مقررات مزاحم اســت. در قانون موجود برای تسهیل کسب و کار، 
قراردادهای یکســان برای تسهیالت در نظر گرفته اند؛ البته این امر 
برای شفاف سازی رابطه بین بانک و مشتری صورت گرفته است. اما 
این قانون انعطاف را از بانک و مشــتری می          گیرد و به دلیل شرایط 
خاص قانون و بانک ها            ، اجازه ای به بانک و مشتری برای توافق شرایط 
داده نمی شــود. زمانی که فرم قرارداد فی  مابین بانک و مشتری به 
صورت فرم یکســان و مصوب شورای پول و اعتبار است، این امکان 
از بانک سلب می          شود تا بتواند برخی از بندها را حذف یا اصالح کند 
و همین طور این اختیار نیز از مشــتری گرفته می          شود. بهتر بود به 
جای قراردادهای یکسان، الگوی قراردادها را به صورت یکسان ارائه 
می          دادند. اما اين اجازه به بانک ها             و مشتریان داده می          شد که قرارداد 
را متناسب با  وضع خاص دو طرف منعقد کنند. طبیعی است که در 

این شرایط رابطه مشتری و بانک تنظیم می          شود.
بانک ها             به هرحال دریچه و کانالی برای دســتیابی به تسهیالت 
هستند که البته می          تواند مسدود باشد، درست عمل نکند یا بد عمل 
کند؛ اما نمی توان ناکارآمــدی در بازده تولید و ایجاد ارزش افزوده، 
بهره وری پایین و افزایش سرســام آور هزینه ها            ی دیگر را به بانک ها             
مرتبط کرد. برای مثال در شــرایطی که شــما هزینه ها            ی دیگری 
همچون افزایش هزینه مبادالتی در شرایط تحریمی را برای کسب 
و کار پرداخت می          کنید که هیچ ربطی به بانک و صاحب کســب و 
کار ندارد، چطور می          توان این موضوع را فعالیت بانکی مزاحم تلقی 
کــرد. اگر در بخش تأمین مالی و خدمات بین الملل، تنظیم روابط 
تجاری و ارائه ضمانت نامه برای فعالیت کســب و کار، درست عمل 
نشــود می          تواند به عنوان ساختار مزاحم بر سر راه کسب و کار قرار 

بگیرد که بانک ها             نیز از این موضوع مستثنا نیستند. 

چرابانکهامزاحمکسبوکارهستند؟

مقررات غلط در بانک ها            
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روایت

سازمان تامین 
اجتماعی در 
زمان دریافت 

حق بیمه سهم 
کارفرمایان، به آنها 
سختگیری های 

فراوانی روا 
می                                      دارد و هنگام 

ارائه خدمات 
به بیمه شدگان، 
متناسب با حق 

بیمه ای که دریافت 
می                                      کند، سرویس 

ارائه نمی کند 

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت و 

معدن اتاق تهران

چراسازمانتامیناجتماعیمزاحمکسبوکاراست؟

سازمان سلیقه ای
آنچه فعاالن اقتصادی در پایش مربوط به اتاق بازرگانی به آن اشاره داشتند، 
نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب و کار بود. سازمانی که در ذات 
خود نه تنها مخل فضای کسب و کار نیست، بلکه برای تسهیل فضای کسب و 
کار بهتر، یکی از نیازهای ضروری محسوب می شود. زیرا باعث آرامش خاطر 
کارفرمایان و کارگران است.  اما در ایران می بینیم که رفتار تامین اجتماعی 
درباره مسائل مالی، رفتار منطقی نیست. این نهاد در زمان دریافت حق بیمه 
سهم کارفرمایان، به آنها ســختگیری های فراوانی روا می دارد و هنگام ارائه 
خدمات به بیمه شدگان، متناسب با حق بیمه ای که دریافت می کند، سرویس 
ارائه نمی کند. اگر سازمان تامین اجتماعی نظرسنجی مستمر از ذی نفعان و 
مشتریانش یعنی چه کارگرانی که بیمه شده اند و چه کارفرمایانی را که حق 
بیمه می پردازند در دســتور کار قرار دهد، قابل پیش بینی است امتیاز بسیار 
پایینی می آورد؛ در این فضا رضایتمندی باالیی را از سازمان تامین اجتماعی 
نمی توان انتظار داشت که بیانگر این است که سازمان تامین اجتماعی باید در 
رفتارش با کارفرمایان و بیمه شدگان تجدیدنظر کند. شاید به این دلیل برخی 
معتقدند این سازمان تبدیل به یکی از مشکالت فضای کسب و کار شده است. 
رفتار سازمان تامین اجتماعی قابل پیش بینی نیست و کامال سلیقه ای است. 

چه در مورد کارگران و چه در مورد کارفرمایان. 
ارائه خدمات به کارگران مناسب نیست. اکثر بیمارستان های خصوصی 
دفترچه تامین اجتماعی را نمی پذیرند یا چیزی که می پذیرند ســهم بسیار 
کوچکی از هزینه های درمان را شامل می شود. درباره بازنشستگی نیز موضوع 
قابل توجه این اســت که حقوق بازنشســتگی پرداخت شــده از سوی این 
سازمان، متناسب با افزایش قیمت ها و تورم در بازار نیست و به همین جهت 
بیمه شــدگان از این موضوع راضی نیستند؛ این در حالی است که در اساس 
یک سازمان بیمه اجتماعی کارآمد می تواند عامل ثبات بخش در محیط کسب 
و کار باشــد که کارفرمایان و بیمه شدگان احساس امنیت، آرامش و رضایت 
بیشتری کنند. در حال حاضر نه بیمه شدگان و نه کارفرمایان از این سازمان 
رضایت ندارند. اینکه گفته می شود رفتار سلیقه ای در سازمان تامین اجتماعی 
اعمال می شود به این معنی است که به عنوان مثال یک بار سازمان مزبور اعالم 
کرد که دفاتر شرکت ها تا یک سال بررسی شود. اما کارشناسان برخی شعب 
این را قبول نداشتند و گفتند تا سابقه ۱۰ سال پیش دفاتر را بررسی می کنند 
و بعضی دیگر گفتند ما اختیار قانونی داریم از زمان تاســیس حتی اگر ۵۰ 

نکته هایی که باید بدانید

تامین اجتماعی در ذات خود مخل فضای کسب و کار نیست، بلکه یکی از نیازهای ضروری 	]
محسوب می                                      شود.

رفتار تامین اجتماعی در ایران درباره مسائل مالی، رفتار منطقی نیست.	]
سیستم های دولتی به جای خدمت گزاران مردم، بیشتر، باج گیرندگان از مردم یا گیرندگان 	]

خدمات تلقی می                                      شوند.
اکثر بیمارستان های خصوصی دفترچه تامین اجتماعی را نمی پذیرند یا سهم بسیار کوچکی 	]

از هزینه های درمان را قبول می                                      کنند.
رفتار سازمان تامین اجتماعی قابل پیش بینی نیست و کامال سلیقه ای است.	]

سال پیش هم باشد به دفاتر رسیدگی کنیم.  مثال دیگر این بود که قرار شد 
عملیات خرید و فروش، مشمول پرداخت حق بیمه نشود؛ ولی در حال حاضر 
در بعضی شعب، اعمال خرید و فروش را مشمول پرداخت حق بیمه می کنند 
و در بعضی شــعب این دریافت انجام نمی شود و رویه یکسانی وجود ندارد و 
کامال سلیقه ای است. به نظر می رسد حسابرسان سازمان مزبور بیش از آنکه 
بخواهند حسابرسی واقعی کنند، مامور هستند که حتما هزینه ای را به کارفرما 
تحمیل کنند. بنابراین آنها که قرار است توسط خود حسابرسان سازمان تامین 
اجتماعی حسابرسی شوند با یک برخورد منظم و قاعده مند مواجه نیستند 
و همین مسائل دلیل نارضایتی است. لذا با شرایط یکسان ممکن است یک 
بنگاه بدهی اش کمتر شود و بنگاهی دیگر بدهی بیشتری داشته باشد. در مورد 
بیمه شدگان نیز روشن نیست که چه قسمتی از هزینه های درمان را سازمان 
تامین اجتماعی می پردازد. در بعضی مراکز درمانی طرف قرارداد فرانشــیز 
بیشتری را می پردازند و در برخی دیگر هزینه کمتری. در مورد بازنشسته ها 
قابل پیش بینی نیست که حقوق بگیرانی که ازکارافتاده و یا بازنشسته هستند 
با چه ضابطه ای قرار است حق بازنشستگی شان را بگیرند، یا اگر در اثر حادثه 
اتفاقی برای کســی می افتد، کارفرما باید چطور آن را پرداخت کند یا چطور 
باید توســط تامین اجتماعی پرداخت شود. در واقع کارفرما کارکنان خود را 
بیمه می کند تا در صورت بروز حادثه دچار مشکل از سوی کارگر و مواجهه 
با شکایت او نشود؛ در صورتی که تامین اجتماعی سعی می کند در موقع بروز 
حادثه همه سنگینی هزینه خسارات و مسئولیت مدنی را به دوش کارفرما 
بیندازد و حتی عالوه بر آن خسارات، جریمه ای را هم برای آن در نظر می گیرد. 
بنابراین کارفرما بر اثر بیمه کردن کارگران هم احســاس آرامش ندارد. 
هرچند بیمه های تکمیلی و مسئولیت مدنی هستند که آنها می توانند جبران 
خسارت کنند. ولی در واقع بیمه ها اطمینان خاطر کامل برای کارفرما مهیا 
نمی کنند. لذا اقبال از این بیمه ها برای این است که عملکرد تامین اجتماعی 
خیلی رضایت بخش نیست. واقعیت این است که رویه واحدی در همه اجزا و 

عناصر و شعب سازمان حاکم نیست. 
امروز مدیریت های دولتی و شبه دولتی به شکلی است که فکر می کنند 
مهم ترین کارشان دریافت درآمدهای بیشتر از گیرندگان خدمات است بدون 
آنکه توجه کنند در قبال درآمد بیشتری که از مشتریان به دست می آورند چه 

خدماتی به مشتری ها و یا عموم مردم می دهند.
امروز سیستم های دولتی به جای خدمت گزاران مردم، بیشتر باج گیرندگان 
از مردم یا گیرندگان خدمات تلقی می شــوند. اصوال شــکاف بین انتظارات 
مردم و تعهدات دولتی زیاد شده و مردم عموما دید مثبتی به خدمات دولتی 
ندارند. در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز این امر صادق است. در طول 
ســال ها مشکالت این سازمان انباشته شده است و صرف نظر از اینکه دولت 
آقای احمدی نژاد یا دولت آقای روحانی بر ســر کار باشد، تغییر چندانی در 
رفتار ســازمان با مردم به وجود نیامده است. در گذشته این سازمان عمومی 
غیردولتی تعهداتش را نسبت به مردم به نحو احسن انجام نمی داد االن هم 
انجام نمی دهد. عموما ساختار معیوب در دستگاه دولتی باقی مانده است.  در 
مدیریت سازمان تامین اجتماعی کمتر احساس مسئولیت نسبت به مردم و 

تعهد و پاسخ گویی را شاهدیم. 
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محصوالت تولیدی صنایع تبدیلی کشور در حالی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
هستند که محصوالت خام کشاورزی تولیدی حلقه قبل از آنها از پرداخت این مالیات معاف  اند 
و مالیات آنها به حلقه بعدی یعنی تولیدکنندگان شناسنامه دار صنعت غذا منتقل شده است.

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی 

اتاق تهران

چراسازمانامورمالیاتیمزاحمفضایکسبوکاراست؟

وعده های بی سرانجام

نکته هایی که باید بدانید

مالیات تقریبا در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها به طور 	]
جدی دنبال می                                   شود.

فعاالن اقتصادی ایران در طول دهه های                                   گذشته همواره از مالیات به عنوان یکی از 	]
چالش های                                   فعالیت های                                   اقتصادی در کشور یاد می                                   کنند.

علت مزاحمت مالیات برای کسب و کار، بی عدالتی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات 	]
است.
از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور تولیدکنندگان صنعتی 	]

شناسنامه دار همواره نحوه اجرای این قانون را مورد انتقاد قرار داده اند.
مالیات بر ارزش افزوده در حالی از بخش شفاف تولیدی در کشور اخذ می                                   شود که بخش 	]

غیرشفاف از پرداخت آن معاف است.
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بر بخش شفاف تولید حاصل می                                   شود.	]
نبود امکانات کافی سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق های                                   مکانیزه در خرده فروشی ها 	]

مشکل تولیدکنندگان است. 
اجرای عادالنه قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره غذا نیازمند سازوکار و 	]

زیرساخت های                                   الزم است.

فعاالن اقتصادی کشــور در طول دهه های                                   گذشته همواره از 
مالیات به عنوان یکی از چالش هــای                                   فعالیت های                                   اقتصادی در 
ایران یاد کرده اند؛ در حالی که مالیات تقریبا در تمام کشورهای 
دنیــا به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها به طور جدی 
دنبال می                                                                      شود. حال سوال اینجاست که چرا سازمان امور مالیاتی 
در کشور ما از نظر فعاالن اقتصادی یکی از مزاحمان فضای کسب 
و کار در کشور شناخته می                                   شود؟ عمده فعاالن اقتصادی در پاسخ 
به این ســوال علت را بی عدالتی ســازمان امور مالیاتی در اخذ 
مالیــات عنوان می                                                                      کنند. به این صورت که عمده درآمد مالیاتی 
کشور از فعاالن اقتصادی شناسنامه دار اخذ می                                   شود، در حالی که 
بنگاه هایی بی نام و نشان در کشور بدون پرداخت حتی یک ریال 
مالیات در حال فعالیت هستند و فرارهای مالیاتی بسیار بزرگی 
نیز از سوی آنها در جریان است. این در حالی است که بنگاه های 
                                  شناســنامه دار کشور باید با تحمل فشــار مضاعف عدم توانایی 
سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از این گروه را جبران کنند 
و با حاشیه سود کمتر به کار خود ادامه دهند. با وجود وعده های 
                                  فراوان از سوی مقامات دولتی برای اصالح این روند اما همچنان 
شاهد هستیم که تاوان ضعف زیرساخت های                                   سازمان امور مالیاتی 

توسط فعاالن شناسنامه دار اقتصادی کشور پرداخت می                                                                      شود. 
از زمــان تصویب قانــون مالیات بر ارزش افزوده در کشــور 
تولیدکنندگان صنعتی شناســنامه دار همواره نحوه اجرای این 
قانــون را مورد انتقاد قرار داده و از تریبون های                                   مختلف اعتراض 
خود را به ناعادالنه بودن اجرای این قانون در کشور اعالم کرده اند 
و از آن به عنوان یکی از موانع جدی فعالیت تولیدی در کشور یاد 
کرده اند. مالیات بر ارزش افزوده در حالی از بخش شفاف تولیدی 
در کشور اخذ می                                                                      شود که بخش غیرشفاف از پرداخت آن معاف 
است؛ چراکه ســازمان امور مالیاتی تجهیزات و امکانات الزم را 
برای اخذ مالیات از این بخش در اختیار ندارد. نکته اینجاست که 
مقامات دولتی نیز به این موضوع اذعان دارند؛ به طوری که جناب 
آقای شــریعتمداری وزیر اسبق صمت از مالیات بر ارزش افزوده 
به عنوان یکی از موانع جدی صنعت یاد کرده است و مجلس نیز 
در ابتدای سال به تولیدکنندگان صنعتی وعده بازنگری در قانون 

مالیات بر ارزش افزوده را داده بود که هیچ گاه محقق نشد. 
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشــار بر بخش شــفاف 
تولید حاصل می                                   شــود؛ این بزرگ ترین انتقــاد تولیدکنندگان 
صنعتی در کشور است. محصوالت تولیدی صنایع تبدیلی کشور 
در حالی مشــمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که 
محصوالت خام کشاورزی تولیدی حلقه قبل از آنها از پرداخت 
این مالیات معاف هســتند و مالیــات آنها به حلقه بعدی یعنی 
تولیدکنندگان شناســنامه دار صنعت غذا منتقل شده است. در 
مــورد حلقه بعد این زنجیره نیز اوضاع به همین منوال اســت؛ 
نبود امکانات کافی ســازمان امور مالیاتی در نصب صندوق های 

                                  مکانیزه در خرده فروشی ها سبب شده سهم مصرف کنندگان از 
این مالیات نیز توسط تولیدکنندگان صنعتی پرداخت شود و با 
کاهش حاشیه سود این بخش بیش از پیش از جذابیت آن برای 
سرمایه گذاران بکاهد. عملکرد سازمان امور مالیاتی در طول دوران 
اجرای این قانون نشــان دهنده آن است که این سازمان قادر به 
اجرای صحیح این قانون در کشور نیست؛ چراکه زیرساخت های 
                                  درست اجرای آن را در اختیار ندارد. اجرای عادالنه قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در زنجیره غذا نیازمند سازوکار و زیرساخت های 
                                  الزم اســت تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل 

فروش کاال به درستی مشخص شود.
تولیدکنندگان صنعت غذای کشــور بارها خواســته خود را 
مبنی بر بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصوالت کشــاورزی 
و گسترش دامنه معافیت ها به اقالم غذایی اصلی سبد مصرفی 
خانوار جهت ارتقای امنیت غذایی در جامعه و نهایتاً لحاظ نرخ 
صفر مالیات برای اقالم کشاورزی و غذایی به جای معافیت اعالم 
کرده اند؛ با وجود این، این قانون همچنان با توجه به توانایی های 
                                  ســازمان امور مالیاتی به طور ناقص در حال اجرا است. شرایط 
اســترداد، محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی نیز در شرایط کمبود 
نقدینگی حال حاضــر عرصه را بیش از پیش بر تولیدکنندگان 
صنعتی کشور تنگ کرده و سبب شده صنعت کشور در شرایط 
تحریم هــای                                   اقتصــادی و افزایش نــرخ ارز و هزینه های                                   تولید 
روزهای بسیار سختی را پشت سر بگذارد، شرایطی که بسیاری 
از بنگاه های                                   تولیدی خرد صنعتی فعال کشور را از میدان به در 

کرده است.
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روایت

تکرر صدور قوانین 
و مقررات که بعضا 
ناقض یکدیگر نیز 
هستند در سال 

جاری و ضعیف و 
ناقص و تفسیرپذیر 
بودن بخشنامه های 

ابالغی یکی از 
مشکالت عمده 

تاثیرگذار بر گمرک 
نیز بوده است که 

بعضا مشکل استفاده 
از قلم های طالیی را 
ایجاد کرده و افزایش 
نقاط فسادپذیر در 
گمرکات را به دنبال 

داشته است

فرهاد احتشام زاد
رئیس فدراسیون واردات

چراگمرکمزاحمفضایکسبوکاراست؟

اتهام سنگین
این روزها بسیار شنیده می شــود که تحریم های امریکا و فضاسازی 
این کشــور علیه ایران تاثیر مقطعی دارد و این مولفه اثر جدی در آینده 
اقتصادی کشور ندارد، هرچند این دید به نوعی فرار کردن از مشکالت امروز 
اقتصاد کشور اســت اما در این میان نمی توان نقش سیاست گذاری های 
دولت و اثر آنها بر فضای سخت افزاری )فعالیت های اقتصادی( و نرم افزاری 
)وضعیت روانی( اقتصاد کشور را منکر شد. این روزها به نظر می رسد یکی از 
چالش های جدی اقتصاد کشور نگرش فعاالن اقتصادی به آینده و وضعیت 
پیش رو است. موضوعی که اثر آن را در نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از 
فعاالن اقتصادی به خوبی می توان مشاهده کرد. براساس این نظرسنجی 
امید فعاالن اقتصادی به آینده بســیار مبهم و مغشوش است. به طوری 
که عمده فعاالن اقتصادی نســبت به فعالیت بنگاه خود اطمینان ندارند. 
موضوع مهم تر در این میان اما نگرش و دیدگاه فعاالن اقتصادی به عملکرد 
نهادهای دولتی است. براساس این نظرسنجی، ۳۰ درصد از پاسخ گویان 
اعتقاد دارند سازمان امور مالیاتی مخل فضای کسب وکار است، ۲۷ درصد 
بانک ها را در این خصوص مقصر و ۲۶ درصد گمرک و ۱۳ درصد سازمان 
تامین اجتماعی را در مشکالت فضای کســب وکار دخیل می دانند. ۱۹ 
درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسب وکار عنوان 
می کنند. نگرش فعاالن اقتصادی نشــان می دهد که یکی از چالش های 
آشکار اقتصاد کشــور اتخاذ سیاست هایی است که خالف تقویت فضای 
کسب و کار است. موضوعی که موجب گردش یکباره متغیرهای کسب 
وکار در کشور شده و عدم اطمینان و پیش بینی ناپذیری نسبت به آینده را 
برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. یکی از موضوعاتی که من به عنوان 
نماینده واردکنندگان در اتاق بازرگانی بارها بر آن تاکید داشــته ام، ثبات 
قوانین، کاهش بخشنامه و دستورالعمل و دارا بودن یک برنامه مشخص 
برای واردات کشور است. چرا که به جد معتقد هستیم ثبات قوانین وضعیت 
تجارت فرامرزی را بهبود می بخشد. اما این موضوع اجرایی نشد و شاهد 
توقف واردات و ضرر و زیان بسیار بودیم. شاید به همین دلیل است که ۲۶ 
درصد فعاالن اقتصادی سازمان گمرک را موجب اختالل در اقتصاد کشور 
عنوان کرده اند. یعنی گمرک رتبه ســوم را بعد از سازمان امور مالیاتی و 
بانک ها به دست آورده است. حال آنکه گمرک تنها یک حلقه از سه حلقه 
اصلی تجارت کشور است، دو حلقه اصلی دیگر براساس اتفاقات اخیر در 

نکته هایی که باید بدانید

یکی از چالش های آشکار اقتصاد کشور اتخاذ سیاست هایی است که خالف تقویت فضای 	]
کسب و کار است.

گمرک یکی از حلقه های معیوب تجارت است که نسبت به سایر حلقه ها ضعیف ترین نیست.	]
با توجه به رسالت کنترلی بودن گمرک، این سازمان در مظان اتهام مسئولیت پذیری کمتری 	]

نسبت به سایر حلقه ها قرار دارد.
سیستم پنجره واحد به عنوان یکی از پیشروترین سیستم های اطالعاتی ابتدا در گمرک 	]

شکل گرفت.
گمرک صرفا مجری دستورهاست و مرجع تصمیم گیری نیست.	]

دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی شکل می گیرد. گمرک صرفا مجری 
دستورهاست و مرجع تصمیم گیری نیست و تصمیمات مرتبط با آن نیز 
در وزارت اقتصاد و دارایی صرفا در بخش درآمدی گرفته می شود و مانند 
اداره مالیات عضو آن وزارت خانه است. سیستم پنجره واحد به عنوان یکی 
از پیشروترین سیستم های اطالعاتی ابتدا در گمرک شکل گرفت و تعمیم 
پیدا کرد که نشان از نگرش سیستماتیک آن مجموعه است. اما تکرر صدور 
قوانین و مقررات که بعضا ناقض یکدیگر نیز هســتند در ســال جاری و 
ضعیف و ناقص و تفسیرپذیر بودن بخشنامه های ابالغی یکی از مشکالت 
عمده تاثیرگذار بر گمرک نیز بوده است که بعضا مشکل استفاده از قلم های 
طالیی را ایجاد کرده و افزایش نقاط فســادپذیر در گمرکات را به دنبال 

داشته است.
بنابراین گمرک یکی از حلقه های معیوب تجارت است که نسبت به 
سایر حلقه ها ضعیف ترین نیست اما با توجه به رسالت کنترلی بودن این 
سازمان، در مظان اتهام مسئولیت پذیری کمتری نسبت به سایر حلقه ها 
قرار دارد. خاطرنشان می کنم مالک ارزیابی عملکرد دولت در این بخش 
»هزینه مبادله« اســت که بر اســاس دو پارامتر تعداد مستندات الزم و 
زمان بری انجام عملیات گمرکی مبنای عملکرد کشــورها و هدف گذاری 

دولت تدبیر و امید نیز بوده است.
بر این اساس می توان گفت که یکی از چالش های آشکار اقتصاد کشور 
ابالغ بخشنامه و دستورالعمل های متعددی است که در بسیاری از مواقع 
عالوه بر اینکه اجرای امور را دشوار می کنند، به دلیل تضاد با یکدیگر عمال 
سدی در مسیر پیشبرد فعالیت های اقتصادی نیز می شوند. همین موضوع 
موجب شده عملکرد بسیاری از واحدهای اقتصادی مختل شود. در چنین 
شرایطی حلقه اصلی معیوب اقتصاد کشور سیاست گذاری و قانون گذاری 
است که گمرک یکی از حلقه های معیوب از زنجیره ای معیوب تر است که 
نه به عنوان مغز متفکر بلکه به عنوان بازو و در نقش اجرای دستورها انجام 
وظیفه می کند. عمده منشأ بروز مشکالت گمرکی بر عهده تصمیم سازان 
برای گمرکات اســت. قطعا نگرش ارزشــمند دکتر دژپسند می تواند در 
میان مدت برای تیم دولت مفید باشد منوط به آنکه چابکی یکسانی نیز 

هم زمان در بدنه دولت شکل بگیرد.
در پایان باید تاکید کنم براســاس نتایج این نظرسنجی نمی توان به 
صورت موردی درباره هریک از فعالیت های اقتصادی چون واردات اظهارنظر 
کرد، چرا که این نظرسنجی از ۶۰۰ فعال اقتصادی تهیه شده است که  ۷۲ 
درصد در حوزه بازرگانی، ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش 
معدن و ۴ درصد در بخش کشــاورزی فعال انــد. اتفاقا ۷۲ درصد نیز در 
تشکل ها عضویت ندارند. یعنی فعاالن غیرتشکلی که باید بنگاه هایی خرد 
باشند. بنابراین آمار استنادی باید تحلیلی تر تهیه شود که مفهوم بازرگانی 
یعنی صادرات یا واردات؟ به چه نســبتی در پاسخ ها تاثیر داشته اند؟ کل 
سهم این فعاالن مورد پرسش قرارگرفته در تراز تجاری کشور چند درصد 
از کل سهم بخش خصوصی است؟ قطعا این گونه تحلیل های تخصصی و 
جامع نگرانه می تواند به خوبی نقش نهادهای تصمیم ســاز و تاثیرگذار در 

مبادالت تجاری کشور و منشأ بروز مشکالت را مورد بررسی قرار دهد. 
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طی چند ماه گذشته مسئله دارو یکی از سیاسی ترین ماجراهای اقتصادی 
بود   .                                                            از یک طرف برای اولین بار بعد از جنگ تولید پنی سیلین به خاطر کمبود 
مواد اولیه متوقف شد و از طرف دیگر جنگ تحریم ، به دارو هم رسید و البته 
جنگ توئیتری و اینستاگرامی هم بر سر تحریم بودن و یا نبودن دارو به راه 
افتاد   .                                                            حاال نیز طی چند ماه آینده ، دارو یکی از اصلی ترین ماجراهایی است که 
مانند دور قبلی تحریم ها می تواند عرصه نارضایتی های اجتماعی را بر مردم و 
دولت تنگ تر کند   .                                                            در این میان فعاالن اقتصادی معتقدند که مسائل داخلی و 

طلب ۴ هزار میلیاردی آن ها از دولت ، از تحریم امریکا سخت تر است   .                                                            

گزارش »آینده نگر«
از وضعیتی که در دوران تحریم به سر دارو آمده است 

دارو؛ تحریم داخلی 
یا خارجی؟ 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوهشت، آذر 821397

گـزارشـگر

گزارش »آینده نگر« از وضعیتی که در دوران تحریم به سر دارو آمده است  

غائله دارو 
ریحانه یاسینی 
دبیربخش گزارشگر

داروخانه مرکز شهر ، شبیه به تمام روزهای هفته شلوغ است و صف 
انتظار برای دریافت داروها طوالنی اســت   .                                                            بعضی ها با شنیدن قیمت 
دارویی که باید برای آن کارت بکشند ، تعجب می کنند و بعضی هم 
بدون هیچ حرفی ، چهره در هم می کشند و رمزشان را وارد می کنند   . 
                                                           یکی از خانم ها نســخه به دســت ، از مسئول پشــت باجه داروخانه 
می پرسد: »قیمت ها از این هم بیشتر می شود؟« یکی دیگر با نگرانی 
می گوید: »ممکن است چند ماه دیگر این دارو را پیدا نکنم؟« جواب 
مسئول پشت باجه به این دو سوال و تمام سوال های این چنینی هیچ و 
تردید است   .                                                            زنی سن وسال دار سر حرف را با کنار دستی اش باز می کند 
و می گوید: »من اصال نمی دانم این تحریم  و این ها که می گویند ، چه با 
ما خواهد کرد   .                                                            از این چیزها زیاد دید ه ایم   .                                                            فقط خدا کند هرچه می شود ، 
دارو گیرمان بیاید   .                                                            دارو نداشته باشیم ، می میریم ، شوخی که نیست.«

در چند ماه گذشته با وجود تمام مسائل اقتصادی از قیمت ارز و 
گران شدن ارزاق عمومی گرفته تا یارانه سوخت ، مسئله دارو بیشترین 
چیزی بود که با زندگی مردم درگیر بود و بیشترین حاشیه ها را هم 
داشت   .                                                            نه تنها قیمت برخی داروها افزایش یافت ، بلکه تولید پنی سیلین 
برای اولین بار در کشــور متوقف شد   .                                                            دارو طی ماه گذشته ، حتی به 
یکی از سیاســی ترین مسائل روز تبدیل شــده بود ، نه تنها در داخل 
کشــور بلکه بقیه جهان هم به مســئله دارو در ایران واکنش نشان 
دادند   .                                                            به همین خاطر هم تحریم بودن یا نبودن دارو ، به یک مسئله 
اساسی برای خط کشی سیاسی در داخل کشور تبدیل شد   .                                                            به همین 
خاطر ، »آینده نگر« به کنکاش در مسئله دارو پرداخته است ، کنکاشی 
که نشــان می دهد چطور فرایند تحریم باعث می شود با محدودیت 
دسترســی به دارو و افزایش قیمت آن ، درد اجتماعی ایجاد شــود و 
چطور با مطالبات ۴ هزار ميليارد توماني صنعت دارو از دولت و بيمه ها ، 
به دليل عدم نقدينگي تمامي کارهای توسعه اي متوقف شده ، اجناس 

در گمرك مانده و اين صنعت وارد ركود شده است   .                                                            

تحریم دارو؟ 
واردات داروهاي نهایي در پنج ماهه نخست سال٩٧  کاهشي 

شدیدتر از سال 13٩1-13٩2 داشته  است

ماه گذشــته بعضی از بازیگران و چهره های سرشناس هنری در 
اقدامی هماهنگ پستی اینستاگرامی منتشر کردند که اعتراض آن ها 
را به هدف گرفتن زندگی مردم ایران در دوران تحریم ها نشان می داد   . 
                                                           در واکنــش به این اقدام و بر اثر کاهش اعتماد عمومی ، برخی از این 
کار هدف های پیچیده سیاسی تفسیر کردند؛ چرا که با استناد به متن 
تحریم ها دارو جزو کاالهای تحریم شــده قرار ندارد   .                                                            اما با وجود این، 
بررســی ها از تمام منابع داخلی و خارجی نشان می دهد که تحریم  ، 
بر وضعیت دارویی کشــور اثر حتمی و قطعی دارد   .                                                            در بررســی اتاق 
بازرگانی تهران از دارو و کاالهای اساســی آمده اســت: »تحریم هاي 
سال۹۱  موجب كمبود دارو و افزايش قيمت آن شده است و اين در 

حالي است كه در سال ۹۱  تحريم ها                                                                          شامل صنعت دارو نبوده است   .                                                            با 
آغاز تحريم هاي این سال ميزان واردات دارو كاهش يافته و اين روند 
كاهش تا سال١٣٩٤  همچنان ادامه داشته است   .                                                            اين كاهش واردات 
بــا بازار متالطم قيمت انواع دارو و به ویژه كمبود داروهاي خاص در 
سال٩٢  همراه بوده است. در بازه قبلي تحريم در سال هاي۲۰۱۱  تا 
۲۰۱۴  علي رغم نبود دارو در ليست تحريم ها ، به دليل محدوديت هاي 
مالي ايجادشده در تراكنش هاي بانكي ، حمل و نقل و ترس شركت ها 
از تحريم هاي آمریکا                                     مشكالتي در دسترسي شركت هاي واردكننده 
دارو و داروسازي براي واردات دارو و مواد اوليه دارو به وجود آمد   .                                                            آمار 
و اطالعات واردات گمرك كشور در سال هاي ٩٠  تا ٩٧ نشان مي دهد 
كه واردات داروهاي نهايي در پنج ماهه نخســت ســال٩٧  کاهشي 
شــديدتر از سال ۱3۹۱-۱3۹۲ داشــته است.« همچنین بر اساس 
اطالعــات کتاب تحلیل اخبار رســانه ها از تاثیرات تحریم اقتصادی 
بر دسترســی به دارو که در ســال ۲۰۱۵ منتشر شد ، در دوره قبلی 
تحریم تعداد اخبار مرتبط با دارو ٨ درصد ،٤٣  درصد و٤٩  درصد در 
ســال هاي ١٣٩٠ ، ١٣٩١  و١٣٩٢  افزايش پيدا كرده است كه از اين 
تعداد٣٩  درصد مربوط به كمبود دارو و۲۶  درصد مربوط به تكذيب 

اين كمبود و يا اطمينان بخشي نسبت به تامين دارو بوده است   .                                                             
ناصر ریاحــی ، رئیس انجمن واردکننــدگان دارو به »آینده نگر«  
می                                گوید: »در حال حاضر ما به طور جدی مشکل کمبود دارو نداریم   . 
                                                           بعضی از اقالم کمبود دارند ، آن هم دلیلش این است که داروی مشابه 
ساخت داخل اجازه واردات ندارد   .                                                            از طرفی هم بعضی پزشک ها                                                                          اعتق

اد به داروی اصلی خارجی دارند یا بیمار خودش عادت کرده اســت 
و نمی خواهــد داروی داخلی مصرف کند   .                                                            اما بــه جز این موارد و به 
طور کلی برای داروهای ضروری واردکننده ها                                                                          پیش از تحریم به اندازه 
دو، سه ماه بیشتر از نیاز همیشگی ، دارو وارد کرده اند.« ریاحی درباره 
وضعیت دارویی کشور در دوران تحریم  می                                گوید: »طی ماه های                                  آینده 
برای داروهای حیاتی قطعا مشــکلی نداریم   .                                                            داروهای ضروری عموما 
تامین شــده اند و برای داروهای غیر از این ممکن است دچار مشکل 

شویم.« 

بالی قیمت گذاری دستوری 
تنها 30 درصد از هزینه تولید دارو را برای مواد اولیه دولت  

می                                دهد

تولیدکننــدگان ، واردکنندگان و به طور کلی فعاالن صنعت دارو 
بیشتر از تحریم ها و اثرات خارجی بر وضعیت دارویی کشور ، از وضعیت 
داخلی گالیه دارند   .                                                            آن ها معتقد هستند که هم افزایش قیمت دارو و 
هم کمبود برخی از اقالم آن ، بیش از هرچیز در نتیجه سیاست های 
داخلی است   .                                                            بر اساس بررسی اتاق بازرگانی تهران ، در سال ٩٦ سهم 
توليدات داخلي از ارزش ريالي بازار فروش داروي كشور در حدود ٦٨ 
درصد و ســهم واردات ٣٢ درصد بوده است   .                                                            در ٥ ماهه اول سال ٩٧ 

لس آنجلس 
تایمز: دالالن در 
حال احتکار دارو 
هستند   .                                                            مردم از 
بازار سیاهی رنج 
می برند که عده ای 
برای سود بردن از 
کمبود داروهای 

وارداتی ساخته اند   . 
                                                           دالل ها داروها را از 
ترکیه می خرند و 
ده برابر گران تر به 
مردم می فروشند ، 
آن هایی که قادر به 
تامین داروهایشان 
نباشند ، محکوم به 
درد و مرگ هستند
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ریاحی: واردکننده ها                                                                          پیش از تحریم به اندازه دو، سه ماه بیشتر از نیاز همیشگی ، دارو وارد کرده اند   .                                                            طی ماه های 
                                 آینده برای داروهای حیاتی قطعا مشکلی نداریم   .                                                            داروهای ضروری عموما تامین شده اند و برای داروهای غیر از 
این ممکن است دچار مشکل شویم.

می کشد   .                                                            محصوالت صنعت داروسازي كشور توسط دولت خريداري 
مي شــود اما بازگشت منابع و دوره وصول يك ساله مطالبات در كنار 
عدم همسويي نرخ بهره بانكي و غيربانكي با نرخ بازدهي و تورم اين 
صنعت را دچار مشكل كرده اســت.                                                            بر اساس گزارش اتاق بازرگانی 
تهران ، صنعت داروسازي كشور در حال حاضر 7۰ میلیارد تومان برای 
وام های بانکی با بهره  ۲۴ و 3۶ درصد بدهکار اســت. مطالبات معوقه 
صنعت دارو از سازمان هاي بيمه گر و بيمارستان هاي تامين اجتماعي 
نيز كه عموما ناشي از فرايند هاي فرسايشي و كند ثبت و گزارش اسناد 
پزشكي و تاييد آنها است، موجب شــده است تا سرمايه در گردش 
بنگاه هاي صنعت دارو با مشــكالت جدي مواجه شود. بر اثر همين 
محدوديت ها ، تمامي كارهاي توسعه اي متوقف شده است ، اجناس به 
دليل عدم توانايي در تامين پول ترخيص در گمرك ها                                                                          مانده است و 
تمامي صنعت دارو وارد ركود شده است   .                                                            تمامی این ها در حالی است 
که صنعت داروســازی کشور حدود ۴ هزار میلیارد تومان از دولت و 
بیمه ها طلــب دارد   .                                                            صنعت دارو حتي نقدينگي الزم براي تامين ارز 
مواد اوليه با نرخ۴۲۰۰ تومانی را ندارد   .                                                            ممنوعیت صادرات نیز موجب 

صادرات مواد اولیه جهت حفظ حداقل حاشیه سود شده است   .                                                            
ریاحی درباره قیمت داروها به »آینده نگر«  می                                گوید: »قیمت خود 
دارو افزایشی پیدا نکرده است بلکه قیمت سایر مسائل موثر در دارو 
افزایش داشته است   .                                                            ما بین ۶ تا ۱۲ درصد بسته به قیمت واحد دارو 
مانژیت داریم   .                                                            قیمت دارو ۱۰ سال است که ثابت است و در دوره هایی 
کمتر هم  می                                شود   .                                                            افزایش هایی که در مجموع اتفاق افتاده ، به خاطر 
افزایش نرخ ارز و بیمه است ، بنابراین افزایش قیمت جدی برای خود 

دارو نداشته ایم.« 
او با تاکید بر نقش بیمه ها                                                                          برای متعادل کردن قیمت دارو گفت: 
»دولت مکلف است که در سازمان بیمه سالمت این مسائل را لحاظ 
کند و سهم خودش را افزایش دهد تا برای بیمار قیمت افزایش پیدا 
نکند   .                                                            اما فارغ از این مســائل ، آنچه که ما را اذیت کرده این است که 
دولت و بیمه سالمت بدهی اش را با تاخیر طوالنی  می                                دهد   .                                                            هزینه مالی 

واردات داروهاي نهايي ، به ويژه داروهاي فاقد مشــابه داخلي ، كاهش 
داشــته است و همین مسئله هم  باعث افزايش قيمت دارو و كمبود 

برخي از داروهاي خاص شده است   .                                                            
ریاحی درباره افزایش قیمــت داروهای داخلی و کمبود برخی از 
آن ها  می                                گوید: »از نظر عددی تقریبا تولید ۹۶ درصد از داروها بر دوش 
تولیدکننده اســت   .                                                            مشکل تولیدکننده این است که تنها 3۰ درصد 
از هزینــه تولید دارو را برای مــواد اولیه دولت  می                                دهد اما 7۰ درصد 
باقی مانده از آن مثل مقوا و..   . مشــمول این ارز نمی                            شود   .                                                            تولیدکنند

ه ها                                                                          سیلرهای دارویی مثل نشاســته و..   .                                                            را از داخل  می                                خرند که هم 
ارز دولتی نمی گیرند و هم وارداتش سخت شده است   .                                                            مجموعه این 
عوامل باعث شده که قیمت بعضی از محصوالت تا ۵ برابر هم گران 

شده است.« 
طی چند ماه اخیر، قطع تولید پنی سیلین برای اولین بار پس از 
جنگ در ایران، نیز سر و صدا کرده بود   .                                                            برخی بررسی ها نشان می داد 
که این مســئله به خاطر کمبود مواد اولیه اتفاق افتاده اســت   .                                                            ناصر 
ریاحی ، نایب رئيس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران نیز دراین باره 
می                                                                                            گوید: »مســئله پنی ســیلین صرفا این بود کــه تولیدکنندگان 
را مکلف کرده بودند با قیمتی بفروشــند کــه پول مواد اولیه آن هم 
درنمی                            آمد   .                                                            برای همین در مقطعی نتوانستند آنتی  بیوتیک تولیدکنند   . 
                                                           امیدوارم مقام های                                  دولتی این مسائل را درک کنند که قیمت گذاری 

دستوری ، چه بالیی بر سر صنعت و به تبع آن ، مردم  می                                آورد.« 
اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی تحلیلی کــه از وضعیت دارو و 
کاالهای اساســی داشته ، آورده اســت: »یارانه ارزي به داروي نهايي 
وارداتي با كاهش قــدرت رقابتي داروهاي وارداتي موجب آســيب 
رساندن به صنعت داخلي دارو شده است   .                                                            نظام قيمت گذاري مبتني 
بر فروش به رقابت پذيري داروســازان داخلي با يكديگر و ارز یارانه ای 
رقابت پذيري داروســازان داخلي با رقباي خارجي آســيب مي زند و 
موجب كاهش كيفيت محصــوالت دارويي و افزايش خطرات جاني 
و هزينه هاي اقتصادي خاصي از اثرات سوءمصرف داروهاي بي كيفيت 
مي شــود   .                                                            از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز ، تورم و افزايش دســتوري 
حداقل دستمزد كاركنان موجب افزايش هزينه هاي صنعت دارو شده 

و در قيمت نهايي داروها در نظر گرفته نشده است.« 
از طرفی دیگر به خاطر شــرایطی که در بــازار وجود دارد ، برخی 
تولیدکنندگان بــا وجودی که مواد اولیــه را وارد می کنند ، ترجیح 
می دهند که محصول نهایی شــان را به جای فروش در بازار داخلی 
صادر کنند   .                                                            در بررسی اتاق تهران همچنین آمده است: »ارزش دالري 
صادرات محصوالت دارويي بيشتر از واردات آن است كه عمدتا مربوط 
به مواد اوليه است   .                                                            اين در حالي است كه ٨٠ درصد از مواد اوليه دارو 

وارداتي است.«  

تمام صنعت  وارد رکود شد 
صنعت دارو حتي نقدینگي الزم براي تامین ارز مواد اولیه با نرخ 

۴200 تومانی را ندارد

تمام بررسی ها نشان می دهد که مشكالت اصلي صنعت دارو در 
دو دسته تامين مالي سرمايه در گردش و توسعه صنعت دارو خالصه 
شده است. 7۰ درصد محصوالت صنعت دارو توسط دولت خریداری 
می شــود اما دریافت پــول آن ها در بهترین حالــت3۰۰  روز طول 

اتاق تهران: 
مطالبات معوقه 
صنعت دارو از 
سازمان هاي 

بیمه گر و 
بیمارستان هاي 
تامین اجتماعي 

نیز که عموما ناشي 
از فرایندهاي 

فرسایشي و کند 
ثبت و گزارش اسناد 
پزشکي و تایید آنها 
است، موجب شده 
است تا سرمایه در 
گردش بنگاه هاي 

صنعت دارو با 
مشکالت جدي 

مواجه شود

سهم داروهای تولید داخل و وارداتی در بازار داروی ایران از سال 1٩٩٧ تا 201۵ 
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گـزارشـگر

هنر تحریم از درون میدان

 ریچارد نفیو ، مسئول تیم طراحی تحریم های ایران در دولت اوباما 
بوده است   .                                                            او دسامبر سال ۲۰۱7 ، کتابی را با عنوان »هنر تحریم ، 
نگاهی از درون میدان« منتشر کرد که نشان می داد تحریم کنندگان 
واقعا هرچه هنر داشــتند به کار برده اند و درک عمیقی از جامعه 
ایرانی ، اختالف طبقاتی و ویژگی های اجتماعی آن داشته اند   .                                                            آن ها 
اگرچه در ظاهر تنها برخی صنایع و بخش های اقتصاد ایران را هدف 
گرفته انــد اما در اصل بخش هایی مردمی از اقتصاد را که منجر به 
نارضایتی اجتماعی می شود ، تحت تاثیر قرار داده اند   .                                                            ریچارد نفیو در 
بخش هایی از این کتاب به صراحت درباره تاثیرات تحریم بر وضعیت 
پزشــکی و دارویی ایران اعتراف می کند: »عراق در دهه ۱۹۹۰ به 
مثالی بارز از ایجاد شــدن تبعات انسانی ناخواسته بر اثر تحریم ها 
تبدیل شد و صدها هزار عراقی فشارهای ناشی از تحریم ها را تحمل 

کردند که در این زمینه فشار سیاست های دولت عراق نیز این درد 
را دوچندان کرد   .                                                            نظام های تحریم با آثار ناخواسته انسانی می توانند 
بحران های بشردوستانه با آثار گسترده به وجود بیاورند   .                                                            برای مثال 

در دســت ما  می                                گذارد و از آن طرف هم ما به اندازه کافی نقدینگی 
نداریــم که بتوانیم نیاز خودمان و بــازار را مدیریت کنیم   .                                                            ما با هزار 
مکافات دارویی را که ۶ ماه دیگر می خواهیم بفروشیم و تا یک سال 
بعد دولت پولش را نمی دهد ، به کشــور آورده ایم تا بیمار مشکل دار 

نشود.« 
با این حســاب به نظر  می                                رســد که واردکنندگان تا انتهای سال 
دارو وارد کرده اند و وضعیت برای ســال ۹8 مشخص نیست   .                                                            ریاحی  
می                                گوید: »بحث ســال ۹8 جداســت   .                                                            آن طور که اعالم کرده اند و در 
دو هفته گذشته با بانک های                                  اروپا و ترکیه صحبت کرده ایم ، احتماال 
به مشکل جدی برنمی خوریم   .                                                            بانک های                                  ترکیه که روابطشان را با ما 
قطع نکرده اند   .                                                            در اروپا هم مشکل این است که پول ما را نمی                            گیرند   . 
                                                           اما بانک های                                  اروپایی این طــور  می                                گفتند که امریکایی ها                                                                          با برخی از 
بانک ها                                                                          جلساتی می                                                                                            گذارند که تحت کنترل خودشان برای دارو و غذا 

از ایران پول قبول کنند و ارسال کنند.« 

او با تاکید بر تجربه دور قبلی تحریم  می                                گوید: »در سال ۹۱-۹۰ 
هم تجربه این فضا را داشته ایم   .                                                            طرف های                                  خارجی تا به این وضعیت 
عادت کنند و راهکارهای جدیدی پیدا شــود ، معطلی های                                  دو، ســه 
ماهه دارد   .                                                            تنها در یک بخش از زنجیره واردات دارو ، فروشنده تا پول 
نگیرد ، کاال حمل نمی                            کند. کســی که کارش داروست ، به مسئولیت 
اجتماعی اش آشناســت و نمی                            گذارد که در شرایط تحریم ، مشکل 
ایجاد شود   .                                                            اما به خاطر اینکه این شرایط غیرعادی است ، اگر نقدینگی 
موجود نباشد ، هر بخش از مسیر به هم  می                                ریزد   .                                                            در حال حاضر توپ 
در زمین دولت است   .                                                            اگر دولت پول در اختیار ما بگذارد ، یعنی طلب 
خود ما را بدهد ، مشــکلی ایجاد نمی شود   .                                                            در حال حاضر ۶ ماه است 

که پول ما را نداده اند.«  
همچنین بر اســاس گزارش اتاق بازرگانی تهران ، آمار و اطالعات 
به دست آمده از واردات داروهاي داراي مشابه داخلي در سال هاي ٩٠ 
تا ٩٧ نشان مي دهد كه علي رغم كاهش شديد ارزش دالري واردات 
داروهاي داراي مشــابه داخلي در در پنج ماهه نخست سال ٩٧ )كه 
احتماال عامل اصلِي افت شــديد ارزش دالري واردات كل داروهاي 
نهايي است( ، وزن داروهاي نهايي واردشده تغييري نكرده است   .                                                            اين 
مسئله مي تواند نشانه ا ي از واردات محصوالت دارويي خارجي ارزان تر 
و احتماال بي كيفيت تر داراي مشابه داخلي نسبت به سال هاي گذشته 
باشد   .                                                            ورود داروهاي بي كيفيت اما ارزان در بازار داخلي كشور كه توليد 
مشابه داخلي آن وجود دارد هم موجب كاهش قدرت رقابت داروسازان 
داخلي شده و هم موجب افزايش خطرات جاني و هزينه هاي اقتصادي 
ناشــي از افزايش مدت درمان و حتي وخيم شدن شرايط بيماران به 

دليل مصرف داروهاي فاقد كيفيت مناسب مي شود   .                                                            
ریاحی با تاکید بر وضعیت دارو و پزشکی ایران با هدف ایجاد درد 
در کشــور تحریم شده، می نویسد: »به عبارت بهتر وقتي شما توانایي 
كشور را براي به دســت آوردن ارز خارجي از طریق صادرات كاهش 
مي دهيد ، طبيعتاً فشار بر واردات آن كشور را به خصوص در زمينه غذا 
و دارو افزایش مي دهيد   .                                                            درست است كه یك تحریم كننده مي تواند 
ادعا كند كه مسئوليت تنظيم واردات یك كشور با خود آن كشور است 
و آن كشــور مي تواند از تقابل به صورت كلي پرهيز كند ، اما این نافي   1۳۹0 1۳۹1 1۳۹2 1۳۹۳ 1۳۹4 1۳۹۵ 1۳۹6  1۳۹۷
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ورود داروهاي بي كيفيت اما ارزان در بازار داخلي كشور كه توليد مشابه داخلي آن وجود دارد هم موجب كاهش قدرت 
رقابت داروسازان داخلي شده و هم موجب افزايش خطرات جاني و هزينه هاي اقتصادي ناشي از افزايش مدت درمان و حتي 
وخيم شدن شرايط بيماران به دليل مصرف داروهاي فاقد كيفيت مناسب مي شود.

در ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱3 گزارش هایی وجود داشت که 
دارو و تجهیزات پزشکی نایاب شده بودند که این مسئله نه به دلیل 
ممنوعیت معاملــه آن ها بلکه به دلیل باالرفتن قیمت آن ها برای 
مردم عادی ایران بود که بر اثر پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش 
عرضه این داروها و تجهیزات اتفاق افتاده بود   .                                                            آمریکا و متحدان از 
طریق تحریم ها مستقیما به پایین آمدن ارزش پول ملی ایران یعنی 
ریال کمک کرده بودند و در نتیجه نقش مهمی اگرچه ناخواسته در 

ایجاد این مشکل داشتند.«
نفیو ادامه می دهد: »متاســفانه اعمال کنندگان تحریم غالبا 
مفهــوم ایجاد درد در طرف مقابل را یا نادیده گرفته اند یا دارای 
ارزش کمی دانســته اند   .                                                            دالیل مختلفــی در این موضوع وجود 
دارد   .                                                            تجربه من حاکی از این اســت کــه اعمال کننده تحریم 
می خواهد از تبعات انسانی موضوع بگریزد   .                                                            به عبارت بهتر برای 
دفاع از جنبه های منفی که از تحریم برمی خیزد ، می توان چنین 

برداشــت کرد که این آثار به خود تحریم ها مرتبط 
نیســت و آثار جانبی آن هاســت   .                                                            این چارچوب به 
تحریم کننده ایــن امکان را می دهد کــه از قبول 
مسئولیت در مقابل مشکالت بشردوستانه تحریم ها 
شانه خالی کند ، در عین اینکه مسئولیت همه منافع 
و امتیازاتــی را که از تحریم به وجود مي  آید ، متوجه 
خود می کند. دولت ایاالت متحده سال ها از این روش 
استفاده كرده است ، به خصوص در مورد اعمال تحریم ها 
در كشور ایران. در این زمينه دولت آمریكا مسئوليت 
خود را در مورد مسائل بشردوستانه در حداقل ممكن 
دانســته و از زیر بار آنها شــانه خالي كرده است ، اما 
ساده انگارانه خواهد بود كه بخواهيم جنبه هاي منفي 
اعمــال تحریم را در طراحي سياســت تحریم نادیده 

بگيریم.«

دردناک بودن تحریم ها نيست ، خصوصاً در ميان عامه مردم و نمي توان 
گفت كه تحریم ها هيچ نقشي در ایجاد چنين بحراني نداشته اند   .                                                            نكته 
جالب همه این داستان آنكه هدف غایي از اعمال تحریم ها درد و تغيير 
در سياست هاي كشور هدف است و اگر بخواهيم بعضي از این دردها 
و فشارها را از برنامه تحریم برداریم ممكن است جنبه تبليغاتي بهتري 
پيدا كند ، اما هدف تحریم ها و كارآیي و اثرگذاري آن در جنبه عملي 
از بين خواهد رفت و اگر تحریم كننده بخواهد مسائل بشردوستانه را 
نيز مدنظر قرار دهد عمالً دردي را كه از تحریم ها به وجود می آید نیز 

کاهش داده است.«

مسئوالن چه می گویند؟ 
حریرچی: وابستگی مان به مواد اولیه دارویی را به 33 درصد 

کاهش دادیم و مردم نگران نباشند 

ایرج حریرچی ، ســخن گوی وزارت بهداشت یک روز قبل از آغاز 
دور جدید تحریم های امریکا گفت: »طرف های خارجی ما دشمنی ها 
را به اوج رســاندند؛ به طوری که نشریات بین المللی مانند گاردین ، 
نیویورک تایمز ، الجزیره ، واشــنگتن پست و حتی برخی هنرمندان 
خارجی ، پزشکان خارجی و برخی از نشریات علمی معتبر به شرایطی 
که امریکا ســعی می کند برای دارو و تجهیزات پزشکی ایران ایجاد 
کند ، اعتراض می کنند   .                                                            آنها دروغ می گویند که دارو را تحریم نکردند ، 
اتفاقا سیاستشــان سیاســت تحریم های دردناک است   .                                                            در بسیاری 
از کشــورها می بینیم که حکومت و مســئوالن حکومتی را تحریم 
می کنند ، اما در حال حاضر از آنجایی که هدفشــان براندازی است ، 
عمده سیاست هایشان ایجاد تحریم دردناک و مضیقه برای مردم است 
و همه توانشــان را به کار برده اند.« او همچنین گفته بود که در حال 
حاضر شرایط ما نرمال است و وابستگی مان را به مواد اولیه دارویی به 

33 درصد کاهش دادیم و مردم نگران نباشند.
مانند هر مسئله دیگری درباره دارو نیز در اظهارات مقامات دولتی 
ضد و نقیض های زیادی وجود دارد   .                                                            محمدرضا شانه ساز ، رئیس انجمن 
علمی داروسازان ایران اوایل شــهریورماه گفته بود: »کمبود داروی 

کنونی در کشور به تحریم ها                                                                          ارتباطی ندارد چون هنوز تحریم ها                                                                          آغاز 
نشده و این مشکل به دلیل سیاســت های                                  غلط در حوزه دارو است. 
اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین دارو ســم مهلک 
و تجربه شکست خورده ای محسوب می شود   .                                                            چون در حد شعار باقی  
می                                ماند و محقق نمی                            شــود. مســئوالن رده باال در سال گذشته باور 
نمی کردند که با کمبود دارو مواجه شــویم و این در حالی است که 
اولویت های                                  فعلی آنها بر مسائلی همچون اصالح آیین نامه های                                  داروخا

نه ها                                                                          قرار گرفته است.« برخی بررسی ها نشان می دهد که برای تامین 
داروی کشور                                                            8.۱میلیارد دالر ارز مورد نیاز است که کمتر از۱ میلیارد 
دالر آن بــرای۹7 درصد داروی تولید داخلی صرف  می                                شــود و بقیه 
ارز ، برای3 درصد داروی وارداتی تخصیص پیدا می کند   .                                                         در آســتانه 
اجرایی شدن تحریم های امریکا علیه ایران ، بانک مرکزی ایران به چهار 
بانک پارسیان ، پاسارگاد ، سامان و خاورمیانه دستورالعملی ابالغ کرد که 
شامل اعطای تسهیالت ارزی کوتاه مدت برای واردات دارو و تجهیزات 
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ارزش دالری واردات داروهای نهایی فاقد مشابه داخلی )بر اساس شرح تعرفه( در ۵ ماهه نخست سال 
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گـزارشـگر

پزشــکی بود   .                                                            در میان این چهار بانک ، بانک پارسیان مهم ترین نهاد 
مالی ایران برای خرید دارو به شمار میرفت که۲۵ مهرماه در فهرست 

تحریم های وزارت خزانه داری امریکا علیه ایران قرار گرفت   . 
                                                           

روایت رسانه های خارجی
از تاثیر تحریم ها بر وضعیت دارویی ایران

لس آنجلس تایمز: اگرچه مایک پمپئو اعالم کرد که هدف تحریم 
دولت ایران است و نه مردم ایران، اما واقعیت بسیار پیچیده تر از 

این اظهارنظر است

»آرام زنی۴۲ ساله است که در شهر کرج ایران زندگی می کند   .                                                            او 
اوایل ماه ژوئن فهمید که دچار بیماری آندومتریوز شده است؛ بیماری 
دردناکی که طی آن غددی خارج از رحم رشد می کنند   .                                                            پزشکان به 
او هشدار دادند که برای عمل جراحی خیلی دیر شده و باید پیش از 
گسترش آن ، به ســرعت برای درمان دارویی اقدام کند   .                                                            او نسخه ای 
دریافت کرد و به او هشــدار دادند که باید پیش از تمام شدن عرضه 
دارو ، آن را انبــار کند   .                                                            آرام اما این هشــدار را رد کرد   .                                                            او می  گوید: “به 
داروساز گفتم که اگر بیش از نیاز یک ماهه ام دارو تهیه کنم ، آن وقت 
دست بیماران دیگر خالی می ماند.” اگرچه این رفتار ، انسان دوستانه 
بود اما هزینه اش گران تمام شــد   .                                                            ماه بعد ، زمانی که آرام برای تهیه 
دارویش اقدام کرد ، تمام آن فروخته شده بود   .                                                            او تمام تهران را گشت ، 
در نهایت توانست داروخانه ای را پیدا کند که به اندازه نیاز سه ماهش از 
این دارو موجود داشت اما تصورش چنین است که برای نیاز آینده اش 
باید به بازار سیاه مراجعه کند   .                                                            آرام روانشاد می گوید:”دالالن در حال 
احتکار داروهای این چنینی هستند   .                                                            مردم از بازار سیاهی رنج می برند 
که عده ای برای سود بردن از کمبود داروهای وارداتی ساخته اند   .                                                            دالل 

ها داروها را از ترکیه می خرند و ده برابر گران تر به مردم می فروشند . 
آن هایی که قادر به تامین داروهایشان نباشند ، محکوم به درد و مرگ 
هســتند”.« این روایت مردمی ، بخشی از گزارشی بود که خبرگزاری 
لس آنجلس تایمز دو روز بعد از بازگشــت تحریم های امریکا منتشر 
کرد و در تیتر آن نوشت: »تحریم های امریکا به بیماران در ایران ضربه 
می زند چراکه دارو ، کمیاب شده است«. لس انجلس تایمز با داده های 

میدانی و اسنادی اثبات کرده است که اگرچه مایک پمپئو اعالم کرد 
که هدف تحریم دولت ایران است و نه مردم ایران، اما واقعیت بسیار 
پیچیده تر از این اظهارنظر است   .                                                            به همین ترتیب ، غائله دارو در ایران به 
یک مسئله جدی تبدیل شده است   .                                                            این تنها روایت لس آنجلس تایمز 
نیســت ، رســانه های زیادی مســئله دارو در تحریم های ایران را در 
ســرخط گزارش هایشان قرار دادند   .                                                            از یک طرف بررسی های میدانی 
نشان می دهد که دسترسی مردم به برخی از داروها واقعا کم شده و 
قیمت آن ها باال رفته است ، از طرفی دیگر جنگی برای اثبات تحریم 
بودن یا نبودن دارو شکل گرفته است   .                                                            تحقیقی در اتاق تهران نشان 
می دهد که7۶ درصد از فعاالن اقتصادی معتقدند که۴ ســال آینده ، 
بدتر از۴ سال گذشته رقم خواهد خورد   .                                                            7۹ درصد هم به سیاست های 
اقتصادی دولت مثل ماجرای دالر بدبین اند   .                                                            در این میان و در فضایی 
که اعتماد عمومی کاهش یافته و امید به آینده اقتصادی کمرنگ شده 
اســت ، مسئله دارو طی چند ماه آینده ممکن است نقش کلیدی در 

افزایش نارضایتی عمومی داشته باشد   .                                                              
ناصــر ریاحی ، رئیــس انجمــن واردکننــدگان دارو در انتهای 
صحبت هایش به »آینده نگر«  می                                گوید: »به هر حال کشــور ، کشور 
ماســت ، نه کشــور دولت   .                                                            بخش خصوصی حاضر است بدون سود 
وظیفــه اش را انجام دهد   .                                                            اما برای این کار هم پول ما را باید بدهند و 
هم قیمت دارو باید معادل قیمت تمام شده باشد   .                                                            متاسفانه در وزارت 
بهداشت همه پزشک هستند. خود وزیر هم همیشه پزشک متخصص 
است   .                                                            این دوستان الزاما کار اقتصادی نکرده اند و فکر  می                                کنند ۶ درصد 
حاشیه سود خیلی عالی است   .                                                            متوجه نیستند که هزینه اداری ، مالی 
و تاخیر چه باری روی دوش  می                                گذارد ، آن ها                                                                          باید بدانند که بانک ها                                                                          تا 
۲۵ درصد هم بهره  می                                گیرند   .                                                            اقتصاد که این جور نیست   .                                                            تولیدکننده 
هم غیر از ماده موثره ۲۶ ، ۲7 قلم دیگر ملزومات نیاز دارد   .                                                            هرکدام از 
این ها                                                                          مکافاتی اســت   .                                                            یکی هم نباشد کار دشوار  می                                شود و نمی تواند 
تولید کند   .                                                            اصوال وزارت بهداشــت نباید وارد قیمت گذاری شود بلکه 
باید تحت پوشش بیمه پرداخت از جیب مریض را کاهش دهد   .                                                            اگر 
این روش را وزارت بهداشت عوض نکند ، مشکالت ما از این هم بیشتر 
خواهد شــد   .                                                            باور کنید اینکه پول ما را نمی دهند تا کارمان را ادامه 

دهیم ، اصال ربطی به تحریم ندارد   .                                                            االن هم پولمان را نمی دهند                     .«

وزن واردات داروهایی نهایی در ۵ ماهه نخست سال های ٩0 تا ٩٧ ارزش دالری واردات داروهای نهایی در ۵ ماهه نخست سال های ٩0 تا ٩٧
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منبع: آمار واردات و صادرات سایت گمرک ایران 1۳۹۷-1۳۹0

ریچارد نفیو:  وقتي 
شما توانایي کشور 

را براي به دست 
آوردن ارز خارجي 
از طریق صادرات 
کاهش مي دهید ، 
طبیعتاً فشار بر 
واردات آن کشور 
را به خصوص در 
زمینه غذا و دارو 
افزایش مي دهید
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حکایت یار غار
آمارمنتشرشــدهازتجارتخارجیایراننشانمیدهدکهچینبهعنوانمقصددومصادراتکاالهایایرانیدربینعمدهترینمقاصد
صادراتیایرانقرارگرفتهاست.ایندرحالیاستکهسالهااینکشورعنوانیارغارایرانرابهخوداختصاصدادهوصدرنشیناینجدول
بودهاست.آمارهاهمنشانمیدهدکهاگرچهبهلحاظارزش،صادراتبهاینکشوررشدداشتهامابهلحاظوزنباکاهشصادراتمواجه
بودهایمکهاینموضوعنشاندهندهصادراتکمتربهاینکشوراست.سرنوشتهمکاریبایارغارایرانموجبنگرانیبرخیازتجارشده

وبرخیدیگربهآیندههمچنانخوشبینانهنگاهمیکنندواعتقاددارندبهاینآسانیبازارچینراازدستنخواهیمداد.
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راهربد

چین یکی 
از مهم ترین 

خریداران نفت 
ایران و محصوالت 

با پایه نفتی 
است. به همین 
دلیل برخی از 
کارشناسان 
اعتقاد دارند 

کشورهایی مانند 
عراق نمی توانند 
جایگزین مناسب 

و دائمی برای چین 
باشند چراکه آنها 

تنها خریداران 
کاالهای ایرانی 

هستند

بمانجان ندیمی
آیندهنگر

»آینده نگر« دورنمای تجارت با چین را بررسی می                          کند

خداحافظی طوالنی؟!
چین از صدرنشینی مقاصد صادراتی ایران در هفت ماه منتهی به 
مهر امسال، خداحافظی کرد. اما باید دید این خداحافظی موقتی است 
یا ادامه دار می        شــود. سال های            متمادی این کشور همواره شریک اول 
تجارت ایران چه در واردات و چه در صادرات بوده است. اما در آمارهای 
هفت ماهه امسال جای خود را به عراق داد. اگرچه هنوز در مبادی واردات 
در سرلیست قرار دارد. چین در دوره قبلی تحریم ها، شریک استراتژیک 
ایران بود. بسیاری از نیازهای ایران که تامین آن از سایر کشورها مشکل 
بود، از طریق این کشور برطرف می شد. ضمن اینکه بسیاری از کاالهای 
ایرانی نیز توســط چین خریداری می شد. چین در عین حال یکی از 
مهم ترین خریداران نفت ایران و محصوالت با پایه نفتی است. به همین 
دلیل برخی از کارشناسان اعتقاد دارند کشورهایی مانند عراق نمی توانند 
جایگزین مناسب و دائمی برای چین باشند. چراکه آنها تنها خریداران 
کاالهای ایرانی هستند. آمارهای تجارت خارجی با چین نشان می        دهد 

که حضور ایران در چین افت کرده است.
آمارهای منتشرشده از صادرات چین به تفکیک ماه به ماه حاکی از 
آن است که در فروردین امسال، یک میلیون و 728 هزار تن به ارزش 
728 میلیون دالر توسط چینی ها                          خریداری شده است. این در حالی 
است که در فروردین سال گذشته 2 میلیون و 6 هزار تن کاال به ارزش 
615 میلیون دالر به چین صادر شــده بود. در اردیبهشت امسال وزن 
صادرات به چین به 2 میلیون و 176 هزار تن کاال رسید که ارزش آن 
723 میلیون دالر بود. در اردیبهشــت سال گذشته 2 میلیون و 519 
هزار تن کاال به ارزش 795 میلیون دالر به این کشــور فروخته شــد. 
در خرداد امسال 2 میلیون و 595 هزار تن کاال به ارزش 794میلیون 
دالر به این کشــور صادر شده است. حال آنکه در خرداد سال گذشته، 
2 میلیون و 931 هزار تن کاال به ارزش 706 میلیون دالر به این کشور 
صادر شده بود. در تیرماه امسال 2 میلیون و 541 هزار تن کاال به ارزش 
801 میلیون دالر به کشور چین فروخته شده است. این در حالی است 
که در تیرماه سال گذشته 2 میلیون و 825 هزار تن کاال به ارزش 711 
میلیون دالر توســط چینی ها                          خریداری شده است. در مرداد امسال 2 
میلیون و 119 هزار تن کاال به ارزش 728 میلیون دالر توسط چینی ها 
                         خریداری شده است. در مرداد سال گذشته 2 میلیون و 949 هزار تن 
کاال به ارزش 682 میلیون دالر به چین صادر شده بود. صادرات ایران 
به چین در شهریور امسال 2 میلیون و 544 هزار تن کاال به ارزش 859 

نکته هایی که باید بدانید

آمارهای تجارت خارجی با چین نشان می                          دهد که حضور ایران در چین افت کرده است.	]
عدم تنوع مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی خطری است که سال هاست تجارت ایران را 	]

تهدید می                                      کند.
همیشه جایگزین کردن شرکای تجاری کاری هزینه بر و زمان بر بوده است.	]
در شرایط تحریم یافتن جایگزین مناسب برای بازاری مانند چین، سخت به نظر می                          رسد. 	]
افزایش ارزش صادرات به چین می                          تواند به دلیل افزایش قیمت جهانی کاالها باشد.	]

میلیون دالر بوده اســت. اما در شهریور سال گذشته 2 میلیون و 986 
هزار تن کاال به ارزش 642 میلیون دالر به این کشــور فروخته شده 
است.  در مهرماه امسال 2 میلیون و 890 هزار تن کاال به ارزش 746 
میلیون دالر به این کشور شریک تجاری صادر شده است. حال آنکه در 
مهرماه سال گذشته 3 میلیون و 9 هزار تن کاال به  ارزش 706 میلیون 

دالر به چین فروخته شده بود. 
بررســی روند صادرات ماه به ماه امسال و مقایسه آن با ماه به ماه 
پارسال نشان می        دهد اگرچه وزن کاالهای فروخته شده به چینی ها                          در 
ســال گذشته بیشتر بود اما ارزش صادرات امسال نسبت به سال 96، 

افزایش یافته است. 
به اعتقاد کارشناســان، افزایش ارزش صادرات به چین می        تواند به 
دلیل افزایش قیمت جهانی کاالها باشد. بعید به نظر می        رسد که این 
افزایش ارزش به دلیل ارتقای بهــره وری و صادرات کاالهای با ارزش 
افزوده باال اتفاق افتاده باشــد. از این رو این نگرانی ایجاد می        شــود که 
حضور ایرانی ها                          در چین رو به کاهش است. اما برخی دیگر از کارشناسان 
به این موضوع به صورت جدی نگاه نمی کنند و اعتقاد دارند این کاهش 
صادرات می        تواند مقطعی باشد. این طور نیست که چینی ها                          به راحتی 
از خیر همکاری با ایران بگذرند. همان طور که این کشــور برای تجار 
ایرانی دارای اهمیت است، چینی ها                          نیز در بسیاری از مسائل اقتصادی 
بــه ایرانی ها                          نیاز دارند. از این رو، حفــظ این بازار برای دو طرف دارای 

اهمیت خواهد بود. 
اما در مجموع فارغ از تهدید یا فرصت بودن از دست رفتن بازار بزرگ 
چین، تهدید بزرگ تر برای تجارت ایران، چیدن تمام تخم مرغ ها                          در چند 
سبد محدود است. عدم تنوع مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی خطری 
است که سال هاست تجارت ایران را تهدید می        کند. عمده صادرات ایران 
تنها به 5 کشــور است و عمده واردات هم از 5 کشور صورت می        گیرد. 
به همین دلیل از دســت دادن هریک از این شرکای تجاری، می        تواند 
نگرانی هایی            جدی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. به خصوص 
اینکه برای برخی از این کشــورها، به راحتی نمی توان جایگزینی پیدا 
کرد. به عنوان مثال، کشــور چین، هم خریدار نفت ایران است و هم 
خریدار کاال. از سوی دیگر واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه ای نیز از 
این کشور صورت می        گیرد. اما عراق که در آخرین آمار تجارت خارجی 
ایران در سرلیست مقاصد صادراتی قرار گرفته، نه کاالیی برای فروش 
به ایران دارد و نه مشــتری نفت و مشــتقات نفتی و کاالهای با پایه 
نفتی ایران است چراکه این کشور، نفت خیز است. بنابراین همکاری های 

           همه جانبه با این کشور مانند چین امکان پذیر نیست. 
از طرفی دیگر همیشه جایگزین کردن شرکای تجاری کاری هزینه بر و 
زمان بر بوده؛ شاید در فضای پسابرجام در چند مرحله این امکان برای ایران 
بــه وجود آمد که در مقاصد صادراتی خود تنوع ایجاد کند، اما تجار ایرانی 
به دلیل نداشتن آمادگی الزم، نتوانستند از این فرصت ها                          استفاده کنند. از 
این رو در شــرایط تحریم که حلقه های            بین المللی بسته تر می        شود، یافتن 

جایگزین مناسب برای بازاری مانند چین، سخت به نظر می        رسد. 
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در صورت رضایت 
پاکستان و 

افغانستان، این دو 
کشور کریدور مالی 

بین ایران و چین 
خواهند بود و اگر 
این اتفاق بیفتد 

می                                      تواند نگرانی ها 
را برطرف کند و 

افزایش صادرات را 
در پی داشته باشد

در زمان پسابرجام بازارهای روسیه، قطر و بسیاری از کشورهای افریقایی قابل دستیابی بودند. اما به دلیل ضعف های 
ساختاری، لجستیک، بسته بندی و رقابتی نبودن قیمت ها متاسفانه از این بازارها در آن شرایط بهره برداری نشد تا 
حداقل تنوع بازارهای تجاری تا حدودی افزایش یابد.

زنگ خطر
بازار چین نباید از دست برود

محمد الهوتی
رئیسکنفدراسیونصادرات

اتاقایران

نکته هایی که باید بدانید

شرایط صادرات و تجارت خارجی ایران و چین بدون تفکیک نفتی و غیرنفتی، عدد بزرگی به 	]
میزان 40 میلیارد دالر بوده است.

اگر تجارت ایران و چین با مشکل مواجه شود، در واردات که بیشتر کاالهای سرمایه ای و مواد 	]
اولیه تولید است نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

در تجارت این گونه نیست که اگر بازاری از دست برود، جایگزینی برای آن نباشد.	]
تحریم ها موجب نگرانی هایی برای برخی از بانک های چینی شد و این بانک ها تا حدودی 	]

روابط خود را با ایران کم کردند.
در حال حاضر عراق شریک تجاری ایران محسوب می شود اما تمام کاالهای صادراتی به 	]

چین قابلیت صادرات به عراق را ندارند.

چین بعد از چند سال، در هفت ماه منتهی به مهرماه امسال دومین 
مقصد صادراتی ایران شد. این کشور سال ها صدرنشین مقاصد صادراتی 
بود. هرچند نمی توان به فوریت گفت که این بازار مهم در حال از دست 
رفتن اســت، اما به نظر می              رســد زنگ خطری در حال به صدا درآمدن 
است و باید تمهیداتی اندیشیده و شرایطی فراهم شود تا مجدد تعامالت 
دوجانبــه افرایش یابد. رابطه تجاری نزدیک با چین که تراز آن به دلیل 

فروش نفت همیشه به نفع ایران مثبت بوده، نباید از دست برود. 
شــاید بتوان تحریم ها                 را یکی از علل این موضوع دانســت. در واقع 
تحریم ها                 موجب ایجاد نگرانی ها                یی برای برخی از بانک ها                ی چینی شد و 
این بانک ها                 تا حدودی روابط خود را با ایران کم کردند. اخیرا بانک چینی 
کونلون به عنوان یکــی از مهم ترین بانک ها                ی طرف معامله با ایران نیز 
روابط خود را قطع کرده است. این موضوع قطعا بر صادرات ایران تاثیرگذار 
خواهد بود. با توجه به اینکه چین یکی از بازارهای مهم ایران به خصوص 
در شرایط تحریم است، به نظر می              رسد هرچه سریع تر باید این موضوع 

آسیب شناسی شود و دولت درصدد حل این مشکل برآید.
البته شــنیده ها                 حاکی از آن است که در صورت رضایت پاکستان و 
افغانستان، این دو کشــور کریدور مالی بین ایران و چین خواهند بود و 
اگر این اتفاق بیفتد می              تواند نگرانی ها                 را برطرف کند و افزایش صادرات 
را در پی داشته باشد. اما به این موضوع نیز باید توجه شود که در تجارت 
این گونه نیســت که اگر بازاری از دست برود، جایگزینی برای آن نباشد؛ 
ولی یافتن و جایگرین کردن بازار هدف هزینه بر و زمان بر است و در تجارت 
خارجی، کشورها سعی می              کنند ضمن ایجاد تنوع بازار، شرکای خود را 
از دست ندهند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند و حداقل سهم آن 

بازارها را حفظ کنند.
ایران در شــرایط فعلی با توجه به محدودیت ها                یی که در منابع ارزی 
داشت، ناچار شــد واردات را مدیریت کند و با کاهش واردات نسبت به 
سال گذشته روبه رو شد. در این حالت سهم ایران از بازار جهانی کاهش 
پیدا کرده است و این کاهش در بازارهایی که بیشتر با کشور ما در تعامل 
بودند، نمود بیشــتری داشت و از این جهت نیاز است تا بیش از گذشته 

بازارهای خود را حفظ کنیم.
در دوره گذشته کشور ها                ی چین، امارات و ترکیه سه کشوری بودند 
که در شرایط تحریم به ایران کمک کردند و ایران توانست برای دور زدن 
تحریم ها                 با واردات کاالها از طریق بازارهای این کشورها نیازهای خود را 
تامین کند. اما در این دوره به نظر می              رســد هرسه این کشورها به دلیل 
اینکه تحت کنترل و نظارت دقیق هستند، نتوانند همچون گذشته این 
امکان را در اختیار کشور ما قرار دهند. البته به اعتقاد نگارنده تنها کشوری 
که می              تواند تا حدودی جایگزین این ســه کشور شود، روسیه است؛ اما 
سطح تجارت ایران و روسیه بسیار پایین است. بنابراین باید تالش شود تا 

این بازار به دست آید.
از طرفی تنوع بازار برای تمام کشــورهای دنیا بسیار بااهمیت است و 
کمک می              کند تا در شرایط مختلف امکان مانورهای مختلف و جایگرین 
کردن برخی بازارها را با بازارهایی که با تهدید و مشــکل مواجه هستند، 

داشته باشند. اما ایران به دلیل تحریم ها                ی 15 تا 16 سال گذشته مجبور 
شد تا بازارهای خود را محدود به 5 کشور کند که از این تعداد 3 کشور 
حداقل به طور مشخص به نظر می              رسد که مشکالت جدیدی را با کاهش 
تجــارت خود برای ایران ایجاد کنند. به هر حال محدودیت بازار، تهدید 
محسوب می              شود؛ به خصوص در شرایط تحریم که موجب می              شود بازارها 
به خودی خود محدود شــوند. نباید فراموش کنیم که می              توانستیم در 
شرایط پسابرجام از گشایش ها                ی ایجادشده، بهره ببریم و بازارهای جدیدی 
به دست آوریم؛ اما به دالیل مختلف کشور ما در بحث صادرات به خصوص 
صادرات محصول و کاالی با ارزش افزوده و قیمت آن به دلیل ســرکوب 
نرخ ارز با مشکل مواجه بود. در حوزه حمل و نقل و بسته بندی نیز به دلیل 
نبود زیرساخت با مشکل روبه رو شدیم و بازارهای جدیدی در پسابرجام 
به دســت نیامد. در زمان پســابرجام بازار ها                ی روسیه، قطر و بسیاری از 
کشور ها                ی آفریقایی قابل دستیابی بودند. اما به دلیل ضعف ها                ی ساختاری، 
لجستیک، بسته بندی و رقابتی نبودن قیمت ها                 متاسفانه از این بازارها در 
آن شــرایط بهره برداری نشد تا حداقل تنوع بازارهای تجاری تا حدودی 
افزایش یابد. هر بازاری گنجایش و ظرفیتی دارد. درست است که در حال 
حاضر عراق شریک تجاری ایران محسوب می شود اما قطعا تمام کاالهای 
صادراتی به چین قابلیت صادرات به عراق را ندارند؛ زیرا عراق کشــوری 
نفت خیز است که خریدار نفت ایران نخواهد بود. شرایط صادرات و تجارت 
خارجی ایران و چین بدون تفکیک نفتی و غیرنفتی، عدد بزرگی به میزان 
40 میلیارد دالر بوده اســت؛ بنابراین جایگزینی آن بازار با بازار دیگر کار 
ساده ای نیست. البته بازار عراق مهم است و ایران در آن بازار حرفی برای 
گفتن دارد و در صورتی که موانع پیش رو برداشــته شود  امکان افزایش 

صادرات به عراق وجود خواهد داشت. 
از طرفی چین از بازارهای مهم ایران در واردات کاال بوده اســت و اگر 
تجارت ایران و چین با مشکل مواجه شود، در واردات که بیشتر کاالهای 
سرمایه ای و مواد اولیه تولید است نیز با مشکل مواجه خواهیم شد و عراق 
در این زمینه نمی تواند جایگزینی برای چین باشد. زیرا عراق تولیدکننده 

ماشین آالت و مواد اولیه کارخانه ها                ی ما نیست. 
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راهربد

نکته هایی که باید بدانید

در دنیای امروز، تنوع بازار، تنوع تولید و رقابت و مزیت های رقابتی خیلی 	]
باال است.

اقتصاد ایران و چین، مکمل همدیگر است و باید این همکاری روز به روز 	]
متنوع تر شود.

 نباید بازار چین را تاکتیکی نگاه کنیم. بلکه باید به صورت راهبردی به 	]
این بازار فکر کنیم.

چین مانند اروپا به دنبال راهی برای تداوم همکاری با ایران است. 	]
از همکاری های آینده اقتصادی میان ایران و چین نگرانی نداریم.	]
همکاری اقتصادی را باید تصمیمات سیاسی و دیدگاه های راهبردی 	]

حمایت کند.
امریکایی ها رقیب استراتژیک چینی ها معرفی می                                      شوند.	]

فریدون وردی نژاد در گفت وگو »با آینده نگر«:

نگران کاهش صادرات به چین نیستم

روابطایرانوچینهموارهروابطدوطرفهبودهکهســودآنهمبهایرانرسیدهوهم �
بهچین.ایرانیهادرچهزمینهایتوانستهاندهمکاریهایمثبتیباچینیهاداشتهباشند؟

اقتصــاد ایران و چین، بعد از انقالب و پس از یک دوره فترت، معموال مکمل هم بودند. در 
دوران جنگ و بعد از آن در دوره ســازندگی و حتی در سال ها                   ی اخیر این دو کشور همراه هم 
بوده اند. سه دوره روابط اقتصادی میان ایران و چین را می       توانیم نام ببریم. یک دوره عادی خرید 
و فروش به عنوان مشــتری و بازار، یک دوره همکاری ها                   ی پروژه ای و فاینانس و دوره سوم که 
دوره بهتری خواهد بود ولی هنوز تحقق پیدا نکرده، دوره سرمایه گذاری مشترک و در هم تنیده 
شدن اقتصاد و امنیت دو کشور است. امروز که با هم صحبت می       کنیم، علی رغم همه مشکالت 
و مســائلی که وجود دارد، همکاری ایران و چین به مرحله دوم اقتصادی، یعنی همکاری ها                   ی 
پروژه ای و تکنولوژیک رسیده است. به این معنا که امروز در عرصه خودروسازی، مترو، نیروگاه، 
نساجی، کاالهای خانگی و صنعت سبک، همکاری ایران و چین خیلی گسترده است. به تعبیر 
دیگر، می       توان گفت بخشی از تکنولوژی و فناوری جاری کشور از شکل قبلی به شکل چینی آن 

تغییر کرده است. بنابراین، دو کشور ناچار از همکاری با هم هستند. 
بهنظرمیرسدچینیهامیتوانندنیازهایخودراازطریقکشورهایدیگردریافت �

کنندونیازیبهایرانندارند.نظرشمادراینموردچیست؟
درست اســت؛ ما تامین کننده قطعی و انحصاری نیازمندی ها                   ی چین نیستیم و بازارهای 
مختلفی برای چین وجود دارد و این کشــور سرمایه گذاری ها                   ی زیادی در کشورهای مختلف 
داشــته اســت. برای مثال، در برخی کشــورهای امریکای التین و افریقایی و حتی در برخی 
کشــورهای خلیج فارس وارد سرمایه گذاری و تامین و تضمین نیازمندی ها                   ی خود شده اند. اما 
چینی ها                    همواره با ایران همکاری خواهند کرد و اگر در دوره ها                   یی پستی و بلندی ها                   یی رخ دهد و 

مشکالت مقطعی پیش آید، از آنها عبور خواهند کرد.
باتوجهبهآمارهایصادراتهفتماههنخســتامسال،بهنظرمیرسدنیازچینبه �

کاالهایایرانیکاهشیافتهاست.پسچراتصورمیشودکهچینیهاهمچنانبهرابطهبا
ایرانادامهمیدهند؟

به این دلیل که اوال چینی ها                    در غرب آســیا یا خاورمیانه کشور مستقل قابل تکیه، از نظر 
امنیتی و اقتصادی، جز جمهوری اسالمی ایران نمی شناسند. راهبرد بلندمدت چینی ها                    ایجاد 
یک هویت نوین آسیایی است و نماینده غرب آسیا در جامعه نوین آسیایی از دید چینی ها                    ایران 
است. بنابراین یک مقوله، همکاری هویت نوین آسیایی است. دوم، طرح چینی ها                    برای گسترش 
وضعیت سیاســی و اقتصادی در دنیا اســت که در قالب »یک پهنه، یک راه« ایجاد می       شود و 
معروف به کمربند جاده نوین ابریشم است. در این طرح، چینی ها                    نیازمند این هستند که یک 
کالف دریایی و زمینی از گاز، نفت، نیروگاه، ریل، جاده و امکانات اقتصادی مرتبط به هم ایجاد 
کنند تا بتوانند کاالهای خود را به اروپا برســانند و نیازمندی ها                   ی خود را از طریق اروپا، آسیا و 
افریقا تامین کنند. جاده ابریشم بدون درنظر گرفتن موقعیت ترانزیتی ایران، غیراقتصادی خواهد 
بود. چینی ها                    ناچار به همکاری با ایران به عنوان عنصر اصلی و تعیین کننده در جاده نوین ابریشم 
یا همان »یک پهنه، یک راه« خواهند بود. زیرا موقعیت ژئواکونومیک و ژئواســتراتژیک ایران، 
جایگاه ژئوپلیتیکی هم به ایران می       دهد و این خاک که در اصل نقطه تالقی سه قاره افریقا، اروپا 
و آسیا است، قابل چشم پوشی و اجتناب نیست. لذا از همکاری ها                   ی آینده اقتصادی میان ایران 
و چین نگرانی نداریم. اما همکاری اقتصادی را باید تصمیمات سیاسی و دیدگاه ها                   ی راهبردی 
حمایــت کند. دیدگاه ها                   ی اقتصادی و راهبردی که باید این پروژه اقتصادی را حمایت کند، از 
دید چینی ها                    هویت نوین آســیایی است و از دید ایران، نگاه به شرق است. بنابراین یک تالقی 
هم بین دیدگاه ها                   ی بلندمدت دو کشور وجود خواهد داشت. بنابراین، نباید نگران این باشیم که 
با فشارهایی از سوی امریکایی ها                    که بر چین وارد می       شود، روابط ایران و چین دچار نامالیمات 
شود. امریکایی ها                    به عنوان رقیب استراتژیک چینی ها                    معرفی می       شوند و می       خواهند چین را وارد 
دو بازی، جنگ تعرفه ها                    برای ضربه زدن به اقتصاد چین و یوان و وارد کردن چینی ها                    به مسائل 
سیاسی پیچیده به طور نابالغ، کنند. چینی ها                    آمادگی و پیچیدگی الزم را برای ورود به مسائل 
اساسی و استراتژیک و سیاسی دنیا ندارند. امریکا می       خواهد چین را وارد مسائل سیاسی کند که 
میزان خطاها از سوی چینی ها                    افزایش پیدا کند تا موجب مشکل استراتژیک برای چین شود. از 
نظر اقتصادی هم می       خواهند چینی ها                    را وادار به جنگ تعرفه ها                    کنند و صادرات چین را کنترل 
کنند. همان کاری که در دهه ها                   ی گذشته با ژاپن انجام دادند. سعی کردند با افزایش ارزش ین 
ژاپن، اقتصاد آن را تحت کنترل داشته باشند و صادرات آن را کاهش دهند. همین کار را با یوان 
چین می       کنند. اما یوان عمال از این دام خارج شده و وارد سبد ارز جهانی شده است. بنابراین من 

نگران نیستم که در مقطعی صادرات ما به چین کاهش پیدا کند.
گفتهمیشودکهبازارامروزچینبابازارسالهایگذشتهمتفاوتاست.برایاینکه �

ایرانبتوانددراینبازارحرفیبرایگفتنداشتهباشدبایدچهکارکند؟
دقیقا همین طور است. بازار چین لوکس تر شده، کشش بهتری پیدا کرده و شهری تر شده 

اگرچهآمارهایصادراتایراندرهفتماهمنتهیبهمهرامسالنشانمیدهدکهچینپسازمدتهادرردهدوممقاصدصادراتیقرارگرفتهاستوفعاالناقتصادیرادرموردازدست
دادنبازارچیننگرانکردهاست،امافریدونوردینژاد،سفیراسبقایراندرچین،اعتقادداردکهاینافتوخیزها،مقطعیاستوپایدارنیست.چراکهایرانبرایچین،کشوریحائز
اهمیتاستواینکشوربرایتحققاهدافبلندمدتخودبهایراننیازدارد.امادرعینحال،اوعنوانمیکندکهحتیاگربازارچینازدستایرانیهابرود،بازارهایجایگزینزیادی

برایکاالهایایرانیدردنیاوجوددارد.ایراندارایپتانسیلهایباالییاستومیتواندباکشورهایدیگرواردتعامالتاقتصادیشود.
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بازار چین لوکس تر شده، کشش بهتری پیدا کرده و شهری تر شده و بیش از گذشته به کیفیت توجه دارد. رقبای دیگری در کنار ایران وارد بازار پرکشش چین 
شده اند. به همین دلیل اگر ما می                          خواهیم در این بازار موفق باشیم، باید در جهت انعطاف، کیفیت، بسته بندی، زیبایی محصوالت تولیدی و همچنین راحتی 
دسترسی این محصوالت، تامین و نگهداری و تامین پس از فروش کار جدی تری انجام دهیم.

و بیش از گذشــته به کیفیت توجه دارد. رقبای دیگری در کنار ایران وارد بازار پرکشش چین 
شــده اند. به همین دلیل اگر ما می       خواهیم در این بازار موفق باشــیم، باید در جهت انعطاف، 
کیفیت، بسته بندی، زیبایی محصوالت تولیدی و همچنین راحتی دسترسی این محصوالت، 
تامین و نگهداری و تامین پس از فروش کار جدی تری انجام دهیم. همچنین به سمتی برویم 
که برخی صنایع را با چینی ها                    به صورت مشترک ایجاد کنیم و به جای فروش کاال و محصول با 
چینی ها                    به سمت تولیدات مشترک صنعتی در عرصه ها                   یی مانند خودروهای همگانی و جمعی 
مانند اتوبوس، مینی بوس و ون، برویم و کاری کنیم که بتوانیم تولیدات مشترک داشته باشیم که 
هم به دنبال بازارهای سوم، غیر از بازار چین و ایران باشیم و بتوانیم در صادرات فعالیت کنیم و 
هم از نظر کیفیت، طراحی و بازاریابی بتوانیم با چینی ها                    کار مشترک انجام دهیم. در ضمن، در 
این صورت محصوالتی که تولید می       شود، با ذائقه چینی و نوع اخالقیات مصرفی چینی به دلیل 
حضور چینی ها                    در فرایند تولید هم راستا خواهد بود. بنابراین می       توانیم دسترسی بهتری به آن 
بازار نیز پیدا کنیم.  به تعبیر دیگر می       خواهم بگویم که ما نباید بازار چین را تاکتیکی نگاه کنیم، 
بلکه باید به صورت راهبردی به این بازار فکر کنیم و از روش ها                   ی قدیمی بازاری خارج شویم و 

وارد تعامالت مدرن و تولیدات مشترک با چینی ها                    شویم.
تجارمطرحمیکنندکــهدردورهقبلیتحریمهاچیننقشمهمیدراقتصادایران �

داشــت.امابهنظرمیرسدکهدردورجدیدتحریمهاوضعیتاینگونهنخواهدبودواین
کشورمانندگذشتهباماهمکارینخواهدداشت.حتیاخیرااعالمشدکهیکیازبانکهای
مهمچینروابطخودراباایرانقطعکرد.همهاینهاباعثمیشودکهتجارمانگرانازدست

دادناینبازارباشند.نظرشمادراینموردچیست؟
در دوره تحریم ها                   ی گذشــته، برخی از کشورها مانند امارات متحده عربی و تا حدی ترکیه 
ممکن بود برای ما مقاصد صادرات مجدد محسوب شوند. یعنی کاالی ما به آنجا برود و بعد با 
تغییرات و شرایطی از آنجا به بازارهای دیگر رود. اما بازارهای شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره 
بازارهای مصرف ما بودند، نه صادرات مجدد. در برخی از این کشورها در طی سال ها                   ی گذشته، 
به دلیل نیازهای متقابل به کاالهای کشورهای مقصد، معامالت به صورت تهاتری انجام می       شد. 
برخی معامالت تجاری ما در آســیای جنوب شرقی و شرق آسیا به صورت تهاتری و اعتباری 
و فاینانســی انجام می       شده، به این معنا که در قبال بخشــی از صادرات ارز دریافت می       کردیم، 
بخشی کاال دریافت می       کردیم، بخشی از آن موجودی و اعتبار ما به عنوان اعتبار پروژه ها                   ی ما 
محسوب می       شد که یا به صورت نفت و یا به صورت پول نقد ذخیره می       شد. این پشتوانه فاینانس 
پروژه ها                   ی کشور ما در ایران بود که این کار را چینی ها                    و کره ای ها                    برای ما انجام می       دادند. امروزه 
سلســله مشــکالتی، به دو دلیل به وجود آمده است. همه مشکالت به دلیل تحریم ها                    نیست. 
بخشی از مشکالت به دلیل تحریم ها                   ست و بخش دیگری به دلیل تغییر شرایط بین المللی و 
پیوستن چین به مدار اقتصادی جهانی است. برای مثال پیوستن به WTO و FATF و یکپارچه 

کردن بخش گمرکی، صادراتی، بیمه ای و سرمایه گذاری چین 
است. این مسائل، مشــکالتی برای صادرات و واردات و تامین 
مالی ما ایجاد کرده است. کارهایی که ممکن بود ما در گذشته 
انجام دهیم، ممکن اســت دیگر در بانک ها                   ی چین امکان پذیر 
نباشد. این دلیل سیاسی ندارد و تصمیم چینی ها                    علیه ایران یا 
همراهی چینی ها                    با تحریم ها                   ی امریکا نیست. بلکه دالیل تکنیکی 
و عملیاتــی دارد. برای مثال بانک ها                   ی چینی به دلیل تعامالت 
جهانی، نگران تحریم ها                   ی امریکا هســتند. عالوه بر آن سلسله 
قوانین، مقررات، ضوابط و لوایحی دارند که آنها                    را برای مثال به 
FATF و کنوانسیون ها                   ی مالی، بانکی و بیمه ای جهانی متعهد 
می       کند و برای رعایت آنها                    مجبورند سلســله محدودیت ها                   یی 
برای بســیاری از کشــورها از جمله ایران بگذارنــد. بنابراین، 
تاجر ما احســاس می       کند که چینی ها                    با او برخورد می       کنند یا 
محدودیت ها                   ی اضافه برایش می       گذارند. اما واقعیت این اســت 
که چینی ها                    به دلیل کنوانســیون ها                    فشار بین المللی دارند و به 
دلیل اصالحات بیمه ای، صادراتی و گمرکی که برای جلوگیری از 
خروج ارز و مقابله با فساد و هماهنگی با چارچوب ها                   ی بین المللی 
دارند، این شرایط را ایجاد کرده اند. از طرف دیگر به دلیل فشارهایی که امریکایی ها                    به آنها                    وارد 
می       کنند و تعامالتی که بانک ها                    و موسسات و برخی شرکت ها                   ی چینی با امریکایی ها                    دارند، ممکن 
است برخی تصمیم بگیرند با ایران کار کنند و برخی تصمیم بگیرند با امریکایی ها                    کار کنند. البته 
با فشار کشورهایی از جمله چین، امریکا سلسله معافیت ها                   یی هم برای خرید نفت یا وارد کردن 
کاالهایی از ایران برای برخی از کشــورها از جمله چین در نظر گرفته است. بنابراین، چینی ها                    
تصمیمی ضد و علیه ایران با همراهی و حضور در اردوگاه آمریکایی ها                    اتخاذ نکرده اند. بلکه سلسله 
ای از واقعیت ها                   ، کنوانسیون ها                    و اصالحاتی که در داخل کشور ایجاد می       کنند، موجب این وضعیت 
شــده است. چین نیز مانند اروپایی ها                    که به دنبال راهی برای تداوم همکاری با ایران هستند و 
می       خواهند مسیر جدیدی را برای ارتباطات اقتصادی ایجاد کنند، حتما در قالب همکاری ها                   ی 
ایران با روسیه و اروپا قرار می       گیرد و رابطه اعتباری، بانکی، بیمه ای و پشتیبانی سرمایه گذاری با ما 
برقرار می       کند. یا بانک جدید چینی برای همکاری با ایران تعریف می       شود یا در قالب همان بسته 
اروپایی ها                    خواهد بود که قرار است ایجاد شود و معامالت ما در آن قالب و چارچوب انجام شود. 

بهنظرشمااگرمابازارچینراازدستدهیم،جایگزینیدربینشرکایتجاریخود �
باهمانویژگیهاداریم؟

بله. در دنیای امروز، تنوع بازار، تنوع تولید و رقابت و مزیت ها                   ی رقابتی خیلی باال است. ایران 
دارای مزیت ها                   ی رقابتی بسیار باالیی به ویژه در محصوالت پتروشیمی، فوالد و محصوالتی که 
پایه آنها                    مصرف انرژی ها                   ی فسیلی به شمار می       رود، است. بنابراین هم در آسیا و هم در افریقا 
و مهم تر از آن در امریکای التین و اروپا، جایگزین ها                   ی زیادی داریم. برای مثال، هند یک بازار 
بســیار پرکشش، و رو به رشد و توسعه اســت. برزیل، افریقای جنوبی، آرژانتین، کره جنوبی، 
مالزی، اندونزی و کشورهای دیگری وجود دارند که در قالب رشد و توسعه ای که دارند، نیازمند 
همکاری با کشورهایی مانند ایران هستند. درضمن، چین هم در شرایطی نیست که بازارش را 
به روی ایران ببندد یا شرایط را سخت کند. به دلیل همان نکته ای که اول گفت وگو عرض کردم 
که اقتصاد دو کشور، یعنی ایران و چین، مکمل همدیگر است، بهتر است این دو اقتصاد با هم 
همکاری کنند . باید این همکاری روز به روز متنوع تر شود و تنها بر پایه خرید و فروش نباشد. 
بلکه، باید پروژه ای و سرمایه گذاری مشترک و تکنولوژی درهم آمیخته و بلندمدت باشد. این در 
قالب جاده ابریشم، همکاری اوراسیایی و هویت نوین آسیایی عملی است و ما نه بازار چین را از 
دست خواهیم داد و نه تکنولوژی و واردات آن را. به نظر من این همکاری ادامه خواهد داشت و 
این مشکالت موسمی به نظر من مانند گذر ابرها خواهد بود و معتقدم تحریم ها                    هم یک دوره 
محدودی خواهد داشت و طوالنی نخواهد بود. امریکایی ها                    هم در شرایطی نخواهند بود که بتوانند 
دوره تحریم ها                    را علیه ما و هیچ کشور دیگری به صورت بلندمدت و سخت دنبال کنند. این مانند 
پیچ در جاده است که باید با درایت و توجه کامل و همه سونگری از این دوره محدود و گذار عبور 

کنیم و وارد جاده اقتصاد بین الملل شویم.  
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راهربد

حمیدرضا صافدل
رئیساسبقسازمانتوسعه

تجارت

با توجه به شرایط 
جدیدی که پیش 
روی کشورمان 

قرار دارد، به نظر 
می                          رسد بازار چین 
برای ما همچنان 
بازار قابل توجهی 

خواهد بود. از 
این رو نسبت به 
گذشته باید با 

دقت نظر بیشتر، 
محدودیت ها 

و موانع توسعه 
روابط با چین را مد 

نظر قرار داد 

رقابت در چین سخت است اما غیرممکن نیست

مسیریابی صادرات از چین
روابط ایران و چین در طول دو دهه گذشته همواره رو به توسعه بوده 
است. در بخش ها               ی مختلف نیز این همکاری افزایش یافته است. امروزه با 
توجه به قدرت خریدی که در نسل جدیدی از مصرف کننده در چین ایجاد 
شده، برای کشورهای مختلف مهم است که سهمی از بازار چین را به دست 
بیاورند. در گذشته ورود به بازار چین در حوزه بسیاری از کاالهای مصرفی 
سخت و حتی غیرممکن بود. اما با توجه به اینکه نسلی از تولیدکنندگان 
چینی از برخی از حوزه ها                حتی صنایع دســتی در حال خروج هستند و 
بخشی از تولیدات ایران در این حوزه ها                قابلیت رقابت دارند، به نظر می        رسد 

می        توان سهم قابل توجهی در بازار چین برای کاالهای ایرانی ایجاد کرد. 
تجربه دوره گذشــته تحریم ها                در حدفاصل سال ها               ی 88 تا 91 نشان 
می        داد که به دلیل شــرایط خاص تحریم ها                روابط ایران با چین و ســهم 
صادرکنندگان ایرانی از بازار چین افزایش یافته بود. با توجه به شــرایط 
جدیدی که پیش روی کشــورمان وجود دارد، به نظر می        رسد بازار چین 
برای ما همچنان بازار قابل توجهی خواهد بود. از این رو نسبت به گذشته 
باید با دقت نظر بیشتر، محدودیت ها                و موانع توسعه روابط با چین را مد نظر 
قرار داد. به خصوص وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و نهادهای 
موثر در بخش ها               ی اقتصادی با تشــکیل میز اقتصادی چین، باید روابط 
اقتصادی دو کشور را رصد کنند و از هرگونه انحراف در جهت کاهش این 
روابــط جلوگیری کنند. در حال حاضر برخی اعتقاد دارند در دوره جدید 
تحریم ها                نمی توان مانند گذشــته روی همکاری با چین حساب باز کرد. 
اما باید این نکته را یادآور شد که به هر حال کماکان در شرایط تحریمی 
بخشی از تجارت ایران متناسب با مکان ها               یی که درآمدهای ارزی کشور 
در آنجا ایجاد می        شود، شکل می        گیرد. به طور طبیعی به دلیل اینکه ایران 
سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی را از طریق صدور نفت و فرآورده ها               ی 
نفتی به چین و شــرق آسیا کسب می        کند، حجم قابل توجهی از تجارت 

کشور در حوزه  شرق آسیا و به خصوص در چین اتفاق می        افتد.
در حال حاضر برخی از کشورهای همسایه چین نیز بخشی از روابط 
تجاری شــان را از طریق چین انجام می        دهند. بنابراین کماکان چین به 
عنــوان یک حوزه مهم برای ایران مطرح اســت. از طرفی به دلیل اینکه 
تجارت با ارزهای محلی به عنوان یکی از موضوعات مورد نظر در مذاکرات 
مطرح بوده و در این دوره به شکل جدی تری مطرح شده، محتمل است 
که از این فضا بتوانیم از چین به عنوان پایگاهی برای دسترسی به بازارهای 
اطراف نیز استفاده کنیم. البته بازار چین امروز بسیار تنوع طلب است و به 

لحاظ سلیقه ای ارتقا یافته است. اما حجم قابل توجهی از تجارت ایران و 
چین که در حین سال ها               ی گذشته محقق شده، در حوزه نفت، پتروشیمی 
و فرآورده ها               ی نفتی بوده است. البته در سال ها               ی گذشته ایران سهم خوبی 
در کاالهای مصرفی و صنایع دســتی نیز در بازار چین به دســت آورده 
است. حتی در فرش که چینی ها                خودشان تولیدکننده بوده اند، در سال ها               ی 
گذشته به صورت دسترسی مستقیم یا از طریق کشورهای ثالث به چین 
صادرات داشته ایم. در حوزه کاالهای نیمه صنعتی و نیمه ساخته نیز این 
امکان نســبت به گذشته برای ایران فراهم تر است. اما نباید فراموش کرد 
که بازار چین بازاری به شدت رقابتی است. به دلیل اینکه تنوع کیفیت و 
تنوع قیمت ها               ی متناسب با کیفیت در این بازار وجود دارد، ورود در چنین 
بازارهایــی که قابلیت تنوع پذیری در کیفیت و انعطاف در قیمت را دارد، 
ســخت است؛ اما به دور از انتظار نیست. در حوزه خشکبار، چین یکی از 
بازارهای قدیمی ایران بوده اســت. بعد از اینکه در طول دهه ها               ی گذشته 
بخشی از بازارهای اروپا و امریکا را در حوزه خشکبار از دست دادیم، بخشی 
از تقاضاها از طریق چین به کشورهای همسایه و خود چین هدایت شده 

است و این امکان کماکان برای صادرات ایران وجود دارد.
برخی از تجار کشــور نگران از دســت دادن بازار چین و در پی یافتن 
جایگزین برای چین هســتند. به هر حال جایگزین کردن یک بازار کار 
مشکلی است و در شرایط خاص اتفاق می        افتد. اما نباید فراموش کرد که 
در بازارهای صادراتی ایران این تغییر به وفور اتفاق افتاده است. آن هم به 
دلیل شــرایط خاص ایران در طول دهه ها               ی مختلف که ناشی از شرایط 
تحریم و نوسانات نرخ ارز و تقاضای کشورهای مختلف بوده، دائما بازارهای 
صادراتی در حال جابه جایی است. بخشی از بازارهایی که در حال حاضر در 
چین به دست آورده ایم، در واقع به منظور صادرات مجدد بوده و کاالهای 
ایرانــی از آن طریق به اروپا می        رود. اما طبیعتا اگر این بازار را از دســت 
بدهیم، به دلیل اینکه اصل تقاضا وجود دارد، مســیرهای جدیدی برای 
صادرات مجدد ایجاد خواهد شــد. اما ایجاد مسیرهای جدید، هزینه ها               ی 
بیشتری از جمله در خصوص هزینه ها               ی مطالعاتی و بازاریابی بر صادرکننده 
تحمیل می        کند. حتما نیاز است که صادرکننده در این شرایط به صورت 
خاص حمایت شــود. صادرکنندگان در این شرایط اقتصادی جدید نیاز 
به حمایت و پشتیبانی دولت در بخش ها               ی مختلف دیپلماسی دولتی و 
همچنین حمایت ها               ی ناشــی از نقدینگی و بیمه و سرمایه در گردش در 
ضمانت ها               ی صادراتی خواهند داشت. بنابراین دور از انتظار نیست که ما در 
صورت از دســت دادن چین، مسیرهای جدیدی را با توجه به اینکه اصل 
تقاضا وجود دارد، پیدا کنیم. اما همان طور که اشــاره شد، تغییر مسیر با 
هزینه ها               یی همراه است که نباید به صادرکننده تحمیل شود. با حمایت ها                و 
پوشش ها               یی که از طرف دولت و نهادهای اقتصادی و  سیاسی در حوزه ها               ی 
مختلف صورت می        پذیرد، این هزینه ها                می        تواند به حداقل ممکن برسد. در 
میان کشورهایی که در حال حاضر شرکای تجاری ما معرفی می        شوند، به 
اعتقاد نگارنده در بحث صادرات مجدد تایوان می        تواند این نقش را برعهده 
بگیرد. هند نیز از دیگر کشورهایی است که این پتانسیل را دارد. هندی ها                
روابط خوبی در حوزه تجاری با کشورهای مختلف و با کشورهای اروپایی 
دارند و از این رو می        توانند پایگاه صادرات مجدد ایران باشــند. البته نباید 
فراموش کرد که در شرایط تحریم ها               ی جدید، امتیاز یا شرایط مثبتی که 
نســبت به دوره قبل وجود دارد، روابط مثبت ایران با اروپا است. از این رو 
باید روابط را با اروپا و بخشی از بازارهایی که ناگزیر از طریق چین و هند 
به آنها صادرات داشتیم، حفظ و این امکان را فراهم کنیم که توسعه روابط 
مستقیم در پایگاه ها               ی اروپایی را بیشتر کنیم و با این کار سهم بیشتری را 

در بازارهای جدید و قدیم به دست بیاوریم.  

نکته هایی که باید بدانید

در گذشته ورود به بازار چین در حوزه بسیاری از کاالهای مصرفی سخت و حتی غیرممکن بود.	]
در بازارهای صادراتی ایران تغییر مقصد به وفور اتفاق افتاده است.	]
بخشی از بازارهایی که در حال حاضر در چین به دست آورده ایم، به منظور صادرات مجدد 	]

بوده است.
ایجاد مسیرهای جدید، هزینه های بیشتری را به صادرکننده تحمیل می                                      کند.	]
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آینده کارآفرینی در زمانه بحران 
کمبود، تضعیف یا بحران اعتماد عمومی چه تاثیری بر روی کارآفرینی دارد؟

سرمایه اجتماعی دوشادوش دو سرمایه درگیر برای به جنبش درآوردن نبض حیات جامعه در حرکت است؛ سرمایه  انسانی و سرمایه 
اقتصادی. ســرمایه اجتماعی بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به »همکاری« و »مشارکت« در 
تعامالت اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را امکان پذیر سازد. اما مدتی است که گزارش های رسمی از کمبود ابعاد متعدد سرمایه اجتماعی 
و اعتماد عمومی سخن می گویند و به ابربحران تعبیر می کنند. اما باید پرسید که آیا این بحران چیزی جز »بحران فرهنگ« یا »بحران زبان ورزی« در جامعه است؟ آیا 
این اختالل امکان خلق جامعه را ناممکن نمی سازد؟ در زمانه این بحران مسیر جامعه کدام است و آینده سرمایه گذاری، سیاست گذاری و کارآفرینی چه خواهد بود؟ 

پاسخ هرچه باشد اجماع نظری بر این است که:

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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توسعه

نگاهجامعهشناس [  [

سرمایه اجتماعی سرگردان در ایران
ذخیره ناکافی اعتماد عمومی در جامعه

بیان مسئله

چرا سرمایه عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی سرمایه 1
اجتماعی مهم است؟ پایین بودن سرمایه اجتماعی به 
این معناست که ذخیرۀ اعتماد عمومی و اعتماد اجتماعی در جامعه 
بــه قدر کافی وجود نــدارد. در نتیجه هزینه مبــادالت باال می  رود، 
سرمایه گذاری دشوار می  شود و توسعه اقتصادی به مانع برمی  خورد. 
از سوی دیگر ضعف سرمایه اجتماعی به معنای مخدوش شدن پیوند 
اجتماعی و مشــارکت اســت، به معنای بی  تفاوتی اجتماعی است و 
این مطمئنا به فرایندهای »دموکراسی شدن« در یک جامعه لطمه 
می  زند. همچنین هر نوع مشکل در سرمایه اجتماعی می  تواند تهدیدی 
برای اخالق عمومی باشد و الگوهای خاموشی از رفتارهای آسیب زا و 
پرهزینه تکثیر کند. به همین صورت بحران سرمایه اجتماعی سبب 
می شــود پروژه های   ملی و بین المللی ایران کارآمدی و بازده مطلوب 
نداشته باشند، کارایی سیستم ها از بین برود، کیفیت خدمات در بخش 
عمومی افت کند، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی دشوار شود و مابقی 

قضایا.

مفهوم اصلی به دست آمده از مطالعه

 از شــاخص ســرمایه اجتماعی در ایران نشــانه های 2
نگران کننده  ای می  رسد ولی مقادیر آن فرق می  کند چرا؟ 
در برخی شاخص های جهانی، ایران جزو آخرین ده کشور قرار دارد. بنا 
به برخی از آنها در چندده تای آخر هستیم ولی در بعضی نیز رتبۀ ما 
در خط مرزی متوسط دیده می  شود. هیچ یک از این سه حالت مطلوب 
نیست اما اولی دهشتناک، دومی دردناک  و سومی دور از شأن جامعه 
ایران است. طبق شاخص »موفقیت سرمایه اجتماعی« )SCA(، ایران 
 .)Lattin & Young, 2015( در میان 117 کشور، رتبه 110 دارد
این درحالی اســت که بنابر شــاخص لگاتوم، در یکی از ابعاد آن که 
 Legatum(سرمایه اجتماعی است، رتبه ما از 149 کشور، 74 است
Prosperity Index, 2016(. اگــر بخواهیم این دو رتبه را با یک 
مقیاس بیان بکنیم درحالی که اولی مــا را از 100 مورد در رتبۀ 94 

نشان می  دهد، طبق دومی از 100 مورد در رتبۀ 49 هستیم. 
پس این پرســش به میان می آید که تفاوت مقدار شاخص ها را 
چگونه می  توان تفسیر کرد؟ تفسیری که نویسنده بر اساس مجموعه 
مطالعات و شــواهد در دســت خود به آن رســیده است، این است: 
در ایران چیزی به نام »ســرمایه اجتماعی ســرگردان« وجود دارد. 
همان طور که پول های سرگردان و سرمایه اقتصادی سرگردان هست 
یا ســرمایه انسانی سرگردان هست. از این می  توان نتیجه گرفت که 
آنچه در جامعه ایران مشکل دارد »سرمایۀ اجتماعِی تأسیس یافته« 
اســت. یعنی در این کشور ظرفیت های اعتماد و پیوند و همبستگی 
و مشــارکت و همدلی کم وبیش وجود دارد اما نمی  تواند نهادینه و 
تأسیس بشود. به بیان دیگر ساختارها و سیستم های مناسبی نیست 

که این ظرفیت ها را متحقق بکند. 

چرا باید خواند:
تحلیلی 

جامعه شناختی از 
نبود اعتماد عمومی 

به عنوان یکی از 
شاخص های اصلی 

سرمایه اجتماعی در 
ایران و تاثیر آن بر 

فضای کسب و کار را 
در این مقاله بخوانید.

مقصود فراستخواه
جامعه  شناس

ایضاح مفهوم

در جوامع پیچیده امروزی، سرمایه اجتماعی همچون 3
اعتماد عمومی و مشارکت، چیزی فراتر از سطح چهره 
به چهره و فیزیکی و بی واسطه است. به تعبیر آنتونی گیدنز، اعتماد 
در جامعه امروزی حالت انتزاعی دارد و در قالب قوانین و سیستم های 
اجتماعی و نهادها جریان می  یابد. شما باید به یک تکه کاغذ کوچک 
یا حتی پیام الکترونیکی مجازی، به عنوان پول ملی با پشتوانه اعتماد 
بکنید، به بانک و به نشانه استاندارد و به سیستم بیمارستان و اتاق عمل 
و فرایندهای قضایی و به صندوق انتخابات و امنیت سرمایه گذاری و 
مالکیت فکری و  بقیه نهادها و ساختارها باید اعتماد کنید تا بگویند 
که شما از سرمایه اجتماعی برخوردار هستید. به بیان امیل دورکیم در 
اینجا با »اعتماد تعمیم یافته« سروکار داریم. یعنی اعتماد به این یا آن 
فرد بخصوص کافی نیست بلکه اعتماد به »دیگرِی تعمیم یافته« الزم 

است تا شبکه ای از اعتماد توسعه پیدا بکند و نهادینه بشود.
اعتماْد قابل تقلیل به حاالت »علم النفسی« نیست بلکه به صورت 
اجتماعی ساخته می  شــود. در اینجا تأکید می  کنم که اعتماد باید 
تأسیس اجتماعی بشود. انتظار اینکه سرمایه اجتماعی مثل اعتماد، 
همدلی، پیوند و مشــارکت در یک جامعه به گــزاف باال برود یا در 
وضــع مطلوبی بماند، درواقع »ابله فرض کردن« مردم اســت. مردم 
به معنای عام کلمه عاقل اند. یعنی به طور متوســط برای زیستن در 
یک شرایط اجتماعی، به »عقالنیتی هدف - وسیله  ای« می  رسند و 
برحسب تجارب زیستۀ خود به انتخاب های عقالنی و نهایتاً به نوعی 
»انتخاب اجتماعی« دست می  زنند. مردْم سرمایۀ اعتماد خود را ارزان 

نمی فروشند بیخود مشارکت نمی  کنند و بی  دلیل همدل نمی شوند.
وقتی می  بینیم که رتبه جهانی نیوزیلند در سرمایه اجتماعی »1« 
و رتبه اســترالیا »2« و کانادا »3« است بدین معنا نیست که در آنجا 
مردمانی خوش باور و ســاده لوح زندگی می  کنند، بی حســاب و کتاب 
اعتماد می  کنند و یک صوت بزنید همه به صف انتخابات می  ایستند و 
هر سازی زده بشود باز هم مشارکت می  کنند. بلکه بدین معناست که در 
آنجا ساختارهای اعتمادساز و مشارکت پذیِر کارآمدی هست، قانونمندی 
گره گشایی هست و در نتیجه همکاری   سازنده  ای جریان می  یابد و نظام 
هنجاری و قواعد عمل به شکلی قابل اعتماد تنظیم می  شود، روحیات 
و خلقیات* مثبت و ادراک مثبت پرورش می یابد و تعهدهای متقابل 
به وجود می  آید، مــردم در نهادهای مدنی و غیردولتی عضویت مؤثر 
و مشارکت داوطلبانه می کنند، شفافیت و پاسخ گویی شکل می  گیرد، 
پرونده های قضایی کاهش می یابد، اعتمادهای متقابل افقی و عمومی 
بســط می یابد، شــکاف دولت و ملت از بین می رود و پایداری حاصل 
می  شــود و این یعنی »سرمایه اجتماعی تأســیس یافته«. من برای 
موّجهیت این تفسیری که از داده های جهانی به دست می دهم، سعی 
کرده ام دلیل آوری بکنم و  بر شــواهدی انگشت بنهم. البته تفسیر و 
استدالل این جانب می  تواند محل نقد و ایراد و بررسی و مالحظه قرار 

بگیرد. در این یادداشت فقط می توانم به شمه ای از آن اشاره بکنم.
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پایین بودن سرمایه اجتماعی به این معناست که ذخیرۀ اعتماد عمومی و اعتماد 
اجتماعی در جامعه به قدر کافی وجود ندارد. در نتیجه هزینه مبادالت باال می  رود، 
سرمایه گذاری دشوار می  شود و توسعه اقتصادی به مانع برمی  خورد.

در زیر پوست این 
جامعه میل به 

موفقیت، اعتماد، 
همدلی و مشارکت 
و همبستگی هست. 

اینجا زندگی 
همچنان جاری 

است. اما نمی  تواند 
تأسیس پیدا بکند

نکته هایی که باید بدانید

ضعف سرمایه اجتماعی به معنای مخدوش شدن پیوند اجتماعی و مشارکت است، به معنای 	]
بی  تفاوتی اجتماعی است و این مطمئنا به فرایندهای »دموکراسی شدن« در یک جامعه لطمه 

می  زند.
هر نوع مشکل در سرمایه اجتماعی می  تواند تهدیدی برای اخالق عمومی باشد و الگوهای 	]

خاموشی از رفتارهای آسیب زا و پرهزینه تکثیر بکند.
اعتماد در جامعه امروزی حالت انتزاعی دارد و در قالب قوانین و سیستم های اجتماعی و 	]

نهادها جریان می یابد.
اعتماْد قابل تقلیل به حاالت »علم النفسی« نیست بلکه به صورت اجتماعی ساخته می  شود. 	]

اعتماد باید تأسیس اجتماعی بشود. انتظار اینکه سرمایه اجتماعی مثل اعتماد، همدلی، پیوند 
و مشارکت در یک جامعه به گزاف باال برود یا در وضع مطلوبی بماند، درواقع »ابله فرض کردن« 

مردم است.
مشکل ما میان سیستم و زندگی به معنای هابرماسی آن است. زندگی در این جامعه 	]

میل به پویایی و پیشرفت و قابلیت دارد ولی سیستم ها چندان نمی  توانند از آن پشتیبانی 
رضایت بخشی بکنند، حتی مانع نیز می شوند.

بحث و نتیجه گیری

به نظر من وقتی از ســرمایه اجتماعی در ایران سخن 4
می  گوییم الزم است بین »سرمایه اجتماعی سرگردان« 
و »سرمایه اجتماعی تأسیس یافته« تمایز قائل بشویم. در مطالعات 
و پیمایش ها و سنجش سرمایه اجتماعی به این تمایز توجه بکنیم. 
آنچه در اینجا عنوان می شود در واقع می تواند پیش نویس صفر و خام 
نظریه ای برای سرمایه اجتماعی در ایران باشد و محققان و منتقدان 
و اســتادان بزرگ این کشور در این زمینه اظهارنظر و حک و اصالح 
کنند. ایــن دانش آموز به دقت از آنها بهره خواهــد گرفت. در ایران 
ظرفیت  های سرمایه اجتماعِی نسبتاً خوبی هست ولی سرگردان اند. 
مشکل ما عمدتاً در »سرمایه اجتماعی تأسیس یافته« است. به عبارت 
دیگر در زیر پوســت این جامعه میل به موفقیت، اعتماد، همدلی و 
مشارکت و همبستگی هست )فراســتخواه، »ما ایرانیان«، 1396(. 
اینجا زندگی همچنان جاری است. اما نمی  تواند تأسیس پیدا بکند. 
سیســتم ها و ساختارها و قوانین مناســب پای برجایی برای متبلور 
ساختن و صورت بندی پایدار این روح موفقیت خواهی و پیوند و اعتماد 
و مشارکت ایجاد نمی شود بلکه سیستم های ما قدری نیز این سرمایه 
اجتماعی سرگردان را خسته و درمانده می  کنند، از پای می  اندازند و 
دســت آخر به وازدگی، سرخوردگی، انفعال، بی تفاوتی، بی اعتمادی، 

ناهمدلی و بیگانگی اجتماعی سوق می  دهند.
اگر در شاخص سرمایه اجتماعی»SCA « چنان که اندکی پیش 
گفته شد در ده تای آخر قرار داریم، برای آن است که در آن شاخص 
چنان که از عنوانش پیداست تأکید بر »موفقیت سرمایه اجتماعی« 
هست. در این شاخص ما مقیاس  هایی مثل حکمرانی خوب، کیفیت 
قوانین، پاسخ گویی، حقوق و آزادی ها و برابری قدرت خرید داریم و 
در نتیجه معدل نمره های ما به کمترین مقدار در جهان می رســد. 
این را متأسفانه شاخص  های جهانی دیگر نیز تأیید می  کند. مثالً در 
»شاخص جهانی شفافیت و مصونیت از فساد« طبق گزارش 2016، 
ایران از 176 کشــور در رتبه 131 دیده می  شود و مقیاس شفافیت 
ما از 100 نمره فقط در حّد 29 اســت )سال های قبل حتی تا 25 

نیز تنزل کرده بود(. 
بنابراین علت اینکه، مقیاس سرمایه اجتماعی ایران در خط مرزی 
متوســط دیده می  شــود )74 از 149( آن است که، بخش بزرگی از 
ساختارها و قوانین و شرایط سیستمی )که برای سرمایه اجتماعی الزم  
است( در شاخص لگاتوم جداگانه و درضمن ابعاد و مؤلفه های دیگر 
منظور شده است و سنجیده می شود و در آنجا متأسفانه از اطالعات 
مربوط به ایران نشــانه های خوبی نمی  رسد. مثالً از کل 149 کشور 
سنجیده شده، رتبه ما در آزادی های فردی 145، در کیفیت حکمرانی 
136، در ایمنی و امنیت 120، در شرایط کسب وکار 114 و در محیط 

زیست 111 است. 
مشــکل ما در اینجا نیز همچنان شکاف میان سیستم و زندگی 
به معنای هابرماســی آن است. زندگی در این جامعه میل به پویایی 
و پیشــرفت و قابلیت دارد ولی سیســتم ها چندان نمی  توانند از آن 
پشتیبانی رضایت بخشــی بکنند، حتی مانع نیز می شوند. سرمایه 
اجتماعی ایران در سطح زندگی، واجد ظرفیت هایی هست ولی چرا 
به »سرمایه اجتماعی سرگردان« تبدیل می شود؟ چون نمی  تواند به 
سطح »سرمایه اجتماعی تأسیس یافته« ارتقا پیدا بکند و نهادینه بشود 
و به پایداری و به درجات بلوغ برســد. یک شاهد دیگر را در شاخص 
دموکراسی »اکونومیست« می بینیم. در آنجا دموکراسی با پنج مؤلفه 

سنجیده می  شود. نمره ما در مؤلفه مشارکت 3/33 است و در مؤلفه 
فرهنگ سیاسی نمره 3/13 داریم، اما وقتی نوبت به مؤلفه ای ساختاری 
یعنی روال ها و سیستم های مربوط به آزادی  های مدنی می رسد نمره 
ما یکباره بــه 1/47 تنزل پیدا می  کند و در قوانین و ســاختارهای 

انتخاباتی و کثرت پذیری از این هم پایین  تر می  آید.
نتیجه گیری بحث این است که جامعه ایرانی، جامعه ای پویاست 
ولی سیســتم ها و نهادهایش نیاز به اصالح دارد. سرمایه اجتماعی و 
شاخص های سرمایه اجتماعی در ایران سرگردان مانده است و الزم 
اســت به »سرمایه اجتماعی تأسیس یافته« ارتقا پیدا بکند. این یک 
مسئولیت مشترک است و مستلزم کار و کوشش و کنش همگانی و 
تعامالت خالق و انتقادی و سازنده میان دولت و مردم و نهادهای مدنی 
و سازمان های غیردولتی و محلی است. یک نمونه از سرمایه اجتماعی 
سرگردان همین »انتخابات ریاست جمهوری« بود، اما آیا دولتیان و وزرا 
و مدیران با برنامه ها و مدیریت و ابتکارات خود توانستند به ارتقای این 
سرمایۀ سرگردان در جهت »سرمایه اجتماعی تأسیس یافته« کمکی 

بکنند؟ 
* temperament
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توسعه

کمال اطهاری
پژوهشگر  ارشد حوزه توسعه

الگوی توسعه 
باید از دل جامعه 

                            مدنی بیرون بیاید. 
هیچ چاره ای جز 
این نیست. یعنی 

دولت چاره ای جز 
این نگذاشته است. 
دولت ها این قابلیت 

را نداشته اند که 
الگوی توسعه 
تولید کنند و در 

عین حال مانع آن 
شده اند که یک 

الگوی توسعه در 
جامعه                             مدنی تولید 

شود

نگاهاقتصادتوسعه [  [

زوال اعتماد عمومی با فساد سیستماتیک
سوءظن به دولت در نبود الگوی توسعه

چرا باید خواند:
الگوی توسعه چگونه 

می تواند در خدمت 
همبستگی اجتماعی 

قرار گیرد و زمینه 
را برای کارآفرینی 
فراهم سازد؟ برای 

پیدا کردن پاسخ این 
پرسش، این مقاله را 

بخوانید.

آنچه مسلم اســت، فقدان  برنامه  توسعه جامعه  ما را دچار سوءظن 
نهادینه کرده  اســت. ســوءظن نهادینه عوامل مختلفی دارد که سعی 
می کنیم در این مجال به آن بپردازیم. یک نمونه                             بســیار بارز آن مقوله 
                            فساد یا فساد سیستماتیک است. مبنای فساد سیستماتیک در اقتصاد 
ایران را رانت تشکیل داده است. مازاد اقتصادی ایران در اساس از نفت 
حاصل می شــود؛ حاکمیت، گروه ها و جناح های مختلف بدون اینکه 
هیچ گونه مدل توســعه                             جامعه داری یا جامعه محوری داشته باشند به 
تدریج کوشــش می کنند که برای جامعه بهروزی به ارمغان آورند. اما 
این کوشش به تدریج به جنگ جناح ها برای تصاحب رانت نفت تبدیل 
شــده  و بودجه عمرانی را به حداقل رسانده است. بخش اصلی بودجه 
صرف فســاد و بخشی از آن هم صرف هزینه های نظامی می شود البته 
بخشی از هزینه های نظامی حتما الزم است. اما برای سامان دادن بخش 
اصلی بودجه نظامی وجود ندارد که مازاد اقتصادی را از بخش های مولد 
به دست آورد. این باعث می شود که بودجه اندک صرف مقوالتی  شود 
که در نهایت هرچند الزم اســت ولی باعث کاهش رفاه مردم می شود. 
رانت و فساد باعث شده که سوءظن نهادینه جامعه به حاکمیت به طور 
مداوم افزایش پیدا کند و جلوه ای از بروز آن همین اعتراض در خیابان ها 
است. این اعتراضات هشداری است بر ساختاری که نه در تولید موفق 
اســت و نه بازتوزیع. در تولید موفق نیست چون مدام چاالکی اش را از 
دست می دهد. در بازتوزیع هم موفق نیست چون آن چیزی که حاصل 
مازاد اقتصادی نفت و مازاد اقتصادی داخلی است، یا غارت می شود یا در 
همان بوروکراسی محدود ختم می شود. االن دولت تبدیل شده به یک 
اسفنجی که تا موقعی که درآمد نفت بوده از این اسفنج چیزی بیرون 
بیاید ولی وقتی درآمد نفت کاهش پیدا کرده این اسفنج دیگر نم پس 
ندهد. نتیجه همه این موارد و مســائل این است که اعتماد عمومی به 

دولت ها و سیاست گذارها کم می شود.
از سوی دیگر، وقتی درآمد نفتی بیشتر می شود ممکن است فساد 
هم بیشتر شود و دولت به جامعه بی توجه باشد. اما باید روی مقابل این 
مسئله را در جامعه جست وجو کنیم. در واقع خود جامعه باید سازوکاری 
دقیق داشته باشد تا خودش را مقابل یک دولت سلطه گرا یا تمامیت طلب 
مجهز کند. آن چیزی که مشخص شده این است که روشنفکران رسمی 
داخل حاکمیت نتوانستند بعد از چهل سال الگوی توسعه                             مناسبی را 
ارائه دهند و نهادسازی های پایه ای را انجام دهند. ما هیچ نهاد پایه                             قابل 
تداومی در عرصه                             اقتصادی و اجتماعی نداریم. بعضی نهادها به صورت 
ناقص مثل شــوراهای شهر شکل گرفته که آنها هم چون ناقص است 
چندان ثمربخش نیست. موضوع اصلی این است که هیچ وقت جامعه ای 
توسعه پیدا نمی کند مگر اینکه الگوی توسعه ای را برای خودش تعریف 
کرده باشد و آن الگو مورد توافق اکثریت جامعه در حوزه                             زیرساخت قرار 

گرفته باشد. 
این الگوی توسعه موقعی که انقالب شد تولید نشده بود و بعد انتظار 

می رفت باالخره همه                             موانع را جناح های مختلف حاکمیت از ســر راه 
بردارند. قبال فکر می کردند که الگوی توسعه در ایران سرمایه داری وابسته 
است و با انقالب از میان برداشته شد یا فکر می کردند فساد دربار است. 
البته آن چیزی که از منظر خودشــان مانع می دانستند. اما آن الگوی 
ناقص و غیرنظام مندی که در نهادهای نوین توسعه حاکم بوده، به بعد از 

انقالب هم رسید و با انقالب فرهنگی هم این الگوها نوین نشد. 
با انقالب فرهنگی دانشــگاه ها، موسسات پژوهشــی، بودجه های 
پژوهشی و نظامات اعتباری همه در خدمت آن جناح هایی قرار گرفت 
که در حاکمیت حضور دارند ولی اینها نتوانستند الگوی توسعه تعریف 
کنند. اینها در بهترین حالت ناقد روشــنفکران رسمی هستند که ناقد 

فساد و نابرابری و فقرند.
در چنین شرایطی الگوی توسعه باید از دل جامعه                             مدنی بیرون بیاید. 
هیچ چاره ای جز این نیست. یعنی دولت چاره ای جز این نگذاشته است. 
دولت ها این قابلیت را نداشــته که الگوی توسعه تولید کند و در عین 
حال مانع آن شــده که یک الگوی توسعه در جامعه                             مدنی تولید شود. 
باید پرسید دلیل اصلی این مانع تراشی چیست؟ چون به نوعی انقالب 
فرهنگی انجام داده که فرار مغزها را موجب شده و فرار مغزها باعث شده 
جامعه                             مدنی بخشی از حافظه                             تاریخی اش را از دست بدهد. یعنی جامعه 
از لحاظ تکنیک می بایست امکان ارائه                             الگوی توسعه داشته باشد. شما 
وقتی حتی به موسســات پژوهشی آزاد اجازه نمی دهید به این ترتیب 
امکان این را که روشــنفکران غیررسمی بتوانند در مورد الگوی توسعه 
گفتمان داشته باشند، از دست می دهند. هردو جناح حاکمیت هنوز هم 
همین گونه هستند. از روشنفکران به عنوان »میرزابنویس« می خواهند 

استفاده کنند و غیر از این اگر کار کنند طردشان می کنند. 
این ترس از طردشــدگی باعث شــده است روشــنفکران نتوانند 
دســتگاه هایی را به صورت الگوهای توســعه خلق کنند یعنی تبدیل 
می شوند به اینکه در آن الگوی ناقصی که در ذهن روشنفکران رسمی 
جناح های مختلف حاکمیت است کار بکنند وگرنه طرد می شوند. در این 
زد و خورد  یواش یواش فرســوده تر و فرسوده تر می شوند و خالقیتشان 

هم کمتر می شود. 
 نســل جوانی را بدون هیچ  الگوی توسعه ای به جای بازنشستگان 
می آورند و خیلی هم خوشحال اند که بازنشستگان را حذف می کنند. 
نسل جوان به شدت هم ابن الوقت اند. چون در طول این مدت هر جناحی 
که سر کار آمده بوروکراسی را به خاطر نوآوری تنبیه کرده که حاال این 
تنبیه در اصالح طلب ها کمتر بوده اســت. به خصوص جناح توتالیتر و 
پوپولیست حاکمیت هر موقع سر کار آمده این را به شدت انجام داده و 
بوروکراســی االن یک بوروکراسی ترسو و ابن الوقتی است که از نوآوری 
گریزان است. چون نوآوری مثال در این دوره                             ریاست جمهوری باعث طرد 
شدن در دوره                             ریاست جمهوری بعدی می شود. ما با یک چنین زمینه ای 
روبه رو هستیم که به هیچ وجه از داخل دولت نمی شود نوآوری و الگوی 
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 مازاد اقتصادی 
ایران در اساس 
از نفت حاصل 

می شود؛ 
حاکمیت، گروه ها 

و جناح های 
مختلف بدون 

اینکه هیچ گونه 
مدل توسعه 

                            جامعه داری یا 
جامعه محوری 
داشته باشند به 
تدریج کوشش 

می کنند که برای 
جامعه بهروزی 
به ارمغان آورند. 
اما این کوشش به 
تدریج به جنگ 
جناح ها برای 
تصاحب رانت 

نفت تبدیل شده و 
بودجه عمرانی را 
به حداقل رسانده 

است

رانت جویی خصلت ایرانی ها نیست. دولت ها مردم و جامعه را رانت جو کرده اند. این کژکارکردی جامعه را نسبت 
به مسائل دچار سوءظن نهادینه کرده است. روشنفکران رسمی که بنا بوده الگوی توسعه را بیافرینند در حوزه های 
آکادمیک موسسه های پژوهشی موفق نشدند.

نکته هایی که باید بدانید

رانت و فساد باعث شده که سوءظن نهادینه جامعه به حاکمیت به طور مداوم افزایش پیدا 	]
کند و جلوه ای از بروز آن همین اعتراض در خیابان ها است. این اعتراضات هشداری است بر 

ساختاری که نه در تولید موفق است و نه بازتوزیع.
روشنفکران رسمی داخل حاکمیت نتوانستند بعد از چهل سال الگوی توسعه                             مناسبی را ارائه 	]

و نهادسازی های پایه ای را انجام دهند. 
ما هیچ نهاد پایه                             قابل تداومی در عرصه                             اقتصادی و اجتماعی نداریم. بعضی نهادها به صورت 	]

ناقص مثل شوراهای شهر شکل گرفته که آنها هم چون ناقص است چندان ثمربخش نیست.
 اگر موقعیت اجماع روشنفکران و نهادهای مدنی برای تدوین الگوی توسعه از دست برود، 	]

ایران فرصت به دست آوردن توافق اجتماعی و همبستگی اجتماعی را از دست می دهد.

توسعه بیرون آید. 
برنامه ریزی ایرانی دو آفت بزرگ دارد: یکی سیاست زدگی و دیگری 
فن زدگی. حاکمیت االن به خاطر سیاســت زدگی  اش باعث شــده در 
طول زمان اندیشه حصر بشود. اما همه چیز را همگان دانند. شما وقتی 
برنامه ریــزی می کنید باید این برنامه حامل تمام دانش جامعه باشــد 
البته این تعریف عام اســت نه تعریف علمی. باید معرفت نهادسازی و  
معرفت دانستن نرم ها، اعتقادات و سنت ها را بلد باشند. مثل روشنفکران 
مشروطه که این را بلد بودند و قانون نویسی هایشان خیلی قوی و محکم 
و پابرجاست. سیاست زدگی موجب فساد سیستماتیک می شود و فرد با 
توجه به ایدئولوژی وارد سیستم می شود بدون آنکه شایستگی داشته 

باشد و اینها فساد سیستماتیک را ایجاد کرده است. 
موضوع دیگر در حوزه برنامه ریزی توسعه ای فن زدگی است. باید برای 
توســعه الگوی مناسب داشت. الگوی توسعه را فن به دست نمی دهد، 
کامپیوتر و شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناوری الگوی توسعه 
ارائه نمی دهد. نباید برای الگوسازی از دانشمندان و اندیشمندان علوم 
اجتماعی و اقتصادی استفاده ابزاری بکنند، این فن زدگی است. همین 
االن هم می بینید گفتمان الگوی توســعه گفتمان حذف شده است و 
چیزهای عجیبی به نام آینده نگری می آید. وقتی با آنها صحبت می کنید 
و می گویید شــما این آینده نگری را بر اســاس چه الگوی توســعه ای 
می سنجید؟ می گویند که ما اصال افتخار می کنیم که بدون الگوی توسعه 
آینده نگری را انجام می دهیم. یا مثال فرض کنید می گویید شهر هوشمند 
را چگونه می خواهید بسازید؟ در پاسخ می گویند که شهر هوشمند یعنی 
ما بتوانیم برای سطل زباله سنسور بگذاریم که وقتی پر شد بوق بزند.  
یعنی شهر هوشمند در این حد تنزل می کند. این نوع تفکرات فن زده 
االن در حاکمیت جایگزین الگوی توســعه شده و در این دولت هم به 
شــدت تشدید شده است. این نوع فن زدگی و سیاست زدگی هم فساد 
سیستماتیک را زیاد کرده و هم مانع تدوین الگوی توسعه است و به این 
ترتیب نهادی که ساخته می شود چون الگوی توسعه ندارد ناقص است و 
این نقص باعث فساد می شود. در چنین محیطی سخن گفتن از اعتماد 
عمومی و هموارسازی بستر برای سرمایه گذاری و کارآفرینی دشوار است.

مثال کارآفرین به وام های زودبازده نیاز دارد. پشتیبان نهاد بانکی- مالی 
الگوی توسعه است. شما قبلش یک نهادی ایجاد می کنید که فناوری را 
بتواند به صورت شبکه و سلسله مراتب تعریف کند و نحوه انتقال آن به 
جامعه را بداند. اما وقتی این نهاد را قبال تعریف نکرده اید ولی وام زودبازده 

به کارآفرینان پرداخت می کنید، نتیجه آن جز فساد نخواهد بود.
در مورد شــرکت های دانش بنیان نه قانون هــای حمایت از دارایی 
فکری تصویب شده است و نه سیستم دانش بنیان درست تعریف شده 
است. در واقع دانش بنیانی را به فن تقلیل داده اند. شرکت های دانشگاهی 
اسم خود را دانش بنیان گذاشته اند و به آنها وام چهاردرصد می دهند اما 
شرکت دانش بنیانی مثل کارخانه ارج ورشکسته می شود بدون اینکه از 
هیچ وامی  اســتفاده کند. مبنای همه اینها می شود رانت جویی و فساد 
سیستماتیک چون نهادها ناقص است. در مورد عدالت هم همین گونه 
است مثال مسکن مهر یک نمونه روز بود. شما می خواهید بادوام سازی 
مسکن روستایی بکنید، کیفیت مسکن روستا را ارتقا دهید اما نهاد  فنی 
که باید این را پشــتیبانی کند، تاسیس نمی شود. در این ساختار افراد 
وام را می گیرند بدون اینکه بادوام سازی کنند و زمان زلزله خانه ها روی 

سرشان خراب می شود. 
االن این اتفاق دارد دوباره تکرار می شود . قرار است که دویست هزار 
نفر تجهیزگر انتقال توســعه                             دانش بنیان را به روســتا بدهند. صندوق 

ذخیره                             ارزی ، منابع مالی می دهد ولی تجهیزگران تربیت نشده، وام ها را 
می گیرند. بازآفرینی شهری باید با توسعه                             دانش بنیان شهر پیوند بخورد. 
باید به این اصل توجه شــود تا زمانی که نهادسازی صورت نگرفته، هر 

تصمیمی منجر به رانت جویی می شود.
اما رانت جویی خصلت ایرانی ها نیســت. دولت هــا مردم و جامعه 
را رانت جو کرده اند. این کژکارکردی جامعه را نســبت به مسائل دچار 
سوءظن نهادینه کرده است. روشنفکران رسمی که بنا بوده الگوی توسعه 
را بیافرینند در حوزه های آکادمیک موسسه های پژوهشی موفق نشدند. 
جهت گیری روشنفکران غیررســمی هم به نظر می رسد جهت گیری 
توسعه ای نیســت و هزینه های باالیی را به خاطر اعتراضاتشان دادند. 
به نظر من االن راه حلی که روبه روی ما هســت این است که دولت به 
موسسات آزاد پژوهشی اجازه فعالیت بدهد. به انجمن های مدنی اجازه 
فعالیت دهد. دولت دچار سوءظن نهادینه نسبت به احزاب و تشکل ها 
اســت. اما راه حل بازگشت اعتماد و رفع سوءظن این است که حداقل 
هزینه                             موسسات پژوهشی را باال نبرند تا اینها فعالیت کنند و نوآوری پدید 
آید. آزادی مجالی هم می تواند داشــته باشد. همین است که می بینید 
یک جامعه در مورد عدالت هزینه  می کند اما نصیبش اعتیاد و فقر و... 
می شــود. چاره این است که روشنفکران غیررسمی با کمک گرفتن از 
دانش و اســتفاده از دانش خارج بتوانند دستگاه برنامه و الگوی توسعه 
را تولیــد کنند. این فرصت زیاد نیســت. اینکه یک جمعی دچار آفت 

سیاست زدگی و فن زدگی نباشد. 
اگر موقعیت اجماع روشنفکران و نهادهای مدنی برای تدوین الگوی 
توســعه از دست برود، ایران فرصت به دســت آوردن توافق اجتماعی 
و همبستگی اجتماعی را از دســت می دهد. فروپاشی شوروی در اوج 
قدرت نظامی بود و حتی در جهان مشروعیتش بعد از جنگ ویتنام از 
امریکا هم بیشتر بود ولی سیستم دچار فساد سیستماتیک شده بود و 
دیگر نمی توانســت نوآوری کند و مردم را قانع کند. مردم نسبت به آن 
دچار سوءظن نهادینه شــدند و فروپاشید. االن هم یکی از دالیلی که 
اروپای شرقی و روسیه خیلی نمی توانند الگوی توسعه در بعضی کشورها 
داشــته باشند به خاطر گذشته هراسی است. این گذشته برای اکثریت 
مردم هراســناک است، این همان کمونیست ها هستند و این حرف ها 
همان حرف های کمونیست هاست که پوپولیست ها تکرار می کنند. اگر 
دولت کنونی ما چنین رویه ای در پیش گیرد وضعیت ما حتی بدتر از 
آنها می شود؛ چون ایران در منطقه                             بسیار حساس و پرتنشی قرار دارد 
و اعتماد عمومی به عنوان ســرمایه اجتماعی پاسدار ثبات اقتصادی و 

اجتماعی است. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوهشت، آذر 981397

توسعه

سعید معیدفر
جامعه شناس

اعتماد عمومی یا 
اعتماد اجتماعی 

به عنوان یک 
محور اگرچه ذیل 
سرمایه اجتماعی 

قرار می گیرد 
درعین حال 

خودش هم به 
چند زیرگروه 

تقسیم می شود 
که این زیرگروه ها 

عبارت اند از: 
اعتماد بنیادی، 

اعتماد تعمیم یافته 
و اعتماد نهادی

نگاهجامعهشناس [  [

نهاد مدنی، غایب اجتماعی
اعتماد عمومی تعمیم یافته در محاق

چرا باید خواند:
غیبت مردم و 

نهادهای مدنی 
چگونه سبب می شود 

اعتماد عمومی در 
جامعه کاهش یابد؟ 

پاسخ را در این مقاله  
بخوانید.

در دنیــای معاصر دامنه کنش های اجتماعی از حد دوســتان 
و آشــنایان فراتر رفته و به تعامل با کنشگران ناآشنا تعمیم یافته 
است. عالوه بر این، در شرایط کنونی افراد ناچارند به اشخاصی که 
نمی شناسند و نهادها و ســازمان های انتزاعی و یا به ساختارهای 
غیرشــخصی اعتماد کنند. به همیــن دلیل اعتمــاد انتزاعی و 
تعمیم یافته در جامعه جدید به طور خاص اهمیت پیداکرده است؛ 
اما در جوامع درحال توسعه، به ویژه ایران، مشکالتی در این زمینه 
وجود دارد. دایره اعتمــاد در این جوامع هنوز در محدوده اقوام و 

خویشان و دوستان و آشنایان خالصه می شود.
اعتماد عمومــی یا اعتماد اجتماعی به عنوان یک محور اگرچه 
ذیل ســرمایه اجتماعــی قرار می گیرد درعین حــال خودش هم 
به چند زیرگروه تقسیم می شــود که این زیرگروه ها عبارت اند از: 
اعتماد بنیادی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی. این ســه نوع 
اعتماد از هم قابل تمییز هســتند. مســئله اصلی در ایران امروز 
وضعیت شاخص اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم یافته است. البته 
اعتمادهای دیگر وضعیتش خیلی بد نیست مثل اعتماد به خانواده، 
اعتماد به خویشــاوندان و دوستان و غیره؛ یعنی اینها وضعیتش 
قابل قبول است و حتی بعضی ها می گویند بیش  از حد الزم است. 
ولی آن چیزی که بیشتر مشکل زا است اعتماد تعمیم یافته است. 
اهمیت اعتماد تعمیم یافته در این اســت کــه در دنیای مدرن ما 
هویتمان از شکل های سنتی که حالت قومی و قبیله ای و طایفه ای 
و خویشــاوندی بوده وارد نوع هویت های مدرن شــده است و آن 
مقیاس ها بزرگ تر است؛ یعنی بااین حال که ما با یک نوع سستی 
و زوال نسبت به اعتمادهای پیشین روبه رو هستیم نسبت به قوم و 
طایفه کم توجه شده ایم یا با گسست روبه روییم اما از طرف دیگر با 
جامعه و شهروندانی سروکار داریم که موقعیت اعتماد در آن خوب 
نیست؛ درحالی که اگر در این جایگاه هم وضع اعتماد خوب باشد 
این جامعه می تواند کارآمد خوانده شــود. این در همه حوزه های 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قابل تعمیم است. مثاًل 
اعتمادی که من می توانم به همســایه ام داشته باشم یا اعتمادی 
که من می توانم به بقیه شهروندانی که در یک شهر با آنها زندگی 
می کنم داشته باشم یا اعتمادی که به عنوان یک عضو در درون یک 
ســازمان به اعضای دیگر سازمان می توانم داشته باشم. به هرحال 
اساســاً آنجایی که روابط سببی یا نسبی پیشین که محور اعتماد 
بودند، غایب هستند یک نسبت دیگر در جامعه امروزی به وجود 
آمده و آن یکجا زندگی کردن شهروندان در شهر و جامعه بزرگ تر 
از روســتا است. این ها چیزهایی است که گفته می شود در دنیای 
امروز ضروری اســت چنین اعتمادی منسجمی بین شهروندان و 
حاکمیت شــکل گرفته باشد. ولی متاسفانه بحث به امروز و دیروز 
مربوط نیســت و ما با ورود به دنیای مدرن نتوانســتیم هنوز در 

بهترین وضعیت اعتماد تعمیم یافته قرار بگیریم و این شاخص را 
باال ببریم. به عبارت دیگر درســت است که ما ساکن شهر و ساکن 
ایران زمین هســتیم و ابعاد هویتی ما گسترش یافته اما متاسفانه 
هنوز ما همدیگر را زمانی که نمی شناسیم یا همدیگر را خیلی قبول 
نداریم، به هم اعتماد نمی کنیم. البته تمایالت همکاری جویانه ما 
در جایی که همدیگر را می شناســیم خوب و قابل قبول است ولی 
در جایی که همدیگر را نمی شناسیم و با افراد تشکیل یک شهر یا 

تشکیل یک جامعه را می دهیم مشکل اعتماد وجود دارد.
یعنی مثاًل همین االن شما می خواهید برای درمان یک بیماری 
پیش دکتر بروید؛ دائم باید از این آشــنا و از آن آشنا و از آن یکی 
دوست بپرسید که فالنی تو یک پزشکی را به من معرفی کن. این 
یعنی چه؟ یعنی که شــما حتی اگر می خواهی پیش یک پزشک 
بروی، اساســاً تابلوی آن پزشک را که مورد تأیید وزارت بهداشت 
قرار گرفته مهم نمی دانی و در نظرت مهم آن کسانی هستند که 
دوستانت معرفی می کنند؛ یعنی به عبارتی رابطه ما حتی با یک 
پزشــکی که می خواهد بیمار را معالجه کند از جهت آن تابلویش 
نیست، بلکه باید یکی دیگر او را تأیید کند که ما قبولش داریم... به 
همین دلیل است که االن در ایران مطب بعضی از پزشک ها شلوغ 
اســت. این هم به آن معنا نیست که او خیلی پزشک خوبی است 
ولی مطب بسیاری از پزشکان که ممکن هم هست خیلی توانایی 
خوبی داشته باشند خلوت اســت. این نشان دهنده این است که 
اساساً معضل ما که مسئله امروز و دیروز هم نیست کاهش اعتماد 
عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی است؛ بنابراین اعتماد اجتماعی 
یا اعتماد تعمیم یافته در جامعه ما دهه هاســت که در سنجش ها 

وضعیت خوبی ندارد. حاال دلیلش چیست؟
در سال های اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها 
و اسناد علمی در قلمروهای جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد 
و اخیراً نیز علوم سیاسی بوده ایم. توجیه این تمرکز بر مقوله سرمایه 
اجتماعی مبتنی بر نقشــی است که سرمایه اجتماعی در تولید و 
افزایش ســرمایه های انســانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند. 
ســرمایه اجتماعی به عنوان عاملی برای موفقیــت در برنامه های 
رفاه اجتماعی از ســالمت اجتماعی موردبحث قرار می گیرد و به 
همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخص های اجتماعی 
و توسعه توسط سازمان های معتبر جهانی جایگاه خاصی را به خود 
اختصاص داده است؛ اما مدام از کاهش این سرمایه یا شاخص های 

آن می گویند.
دلیل کاهش اعتماد عمومی این اســت که اگرچه امروز دولت 
داریم، نهادها یا ســازمان های متعــدد در مقیاس بزرگ جامعه و 
شــهر داریم، جنبه های صوری آن ها جلوه گر است ولی جنبه های 
محتوایی شــان هنوز در جامعه جا نیفتاده است. مثالً در اکثر این 
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در دنیای مدرن 
در کنار دولت، 

نهادهای مدنی 
هم باید پابه پای 

هم حرکت 
می کردند؛  در 

جوامعی که اعتماد 
تعمیم یافته شان 
قابل قبول است 

می بینید که در کنار 
دولت، نهادهای 
دیگر اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی هم 

دارند کار می کنند؛ 
یعنی دولت 

همه کاره نیست و 
خود مردم هم دور 

هم جمع شده اند

وقتی که دولت ها و یا شهرداری ها در مقیاس دولتی هرروز همه اراده های مردم را برای انجام مشارکت و تکلیف 
نسبت به شهرشان کاهش می دهند و عماًل خودشان هرروز تصدی گری بیشتری دارند باید انتظار کاهش اعتماد 
عمومی را داشت.

نکته هایی که باید بدانید

ما با ورود به دنیای مدرن با نوعی اعتماد کم در عرصه عمومی و اجتماعی روبه رو بودیم؛ اما 	]
این اعتماد کم گاهی اوقات کمتر و بحرانی تر می شد.

در همه عرصه ها حرف اول و آخر را دولت می زند و به همین دلیل با توجه به آن بدبینی 	]
تاریخی که ما ایرانی ها به دولت و حکومت داریم، بی اعتمادی در عرصه هایی که در اختیار مردم 

نیست وجود دارد.
در جوامعی که اعتماد تعمیم یافته شان قابل قبول است در آن جوامع شما می بینید که در کنار 	]

دولت، نهادهای دیگر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هم دارند کار می کنند.
تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی مبتنی  بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و 	]

افزایش سرمایه های انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند.

ســازمان ها، وزارت خانه ها و دستگاه ها شما وقتی یک کاری دارید 
باید یک آشنایی پیدا کنید. این یعنی چه؟ یعنی کلیت آن سازمان 

برای فرد مهم نیست.
فــرد می خواهد از طریق آن آشــنا و از طریق آن کســی که 
می شناســد خیال خود را راحت کند که فالن دستگاه مسئله اش 
را حل می کند یا مشکلی اگر داشته باشد رسیدگی می شود؛ یعنی 
خود تمام نهادهای این شــهر بزرگ با کاهش اعتماد روبه روست 
و اعتبار اینها به رســمیت شناخته نشده یا خیلی هنوز جا نیفتاده 
اســت. دلیلش هم این است که در شرایط امروزی ما به هر دلیلی 
نتوانستیم هویت های پیشین خودمان را انبساط بدهیم؛ یعنی مثاًل 
ما یک هویت تاریخی، قومی، قبیله ای، طایفه ای و خویشــاوندی 
از گذشــته داشتیم ولی این ها هنوز نتوانسته انبساط پیدا بکند و 
در مقیاس این جامعه بین دولت و شــهر قرار بگیرد. این مسئله 
بی اعتمادی نســبت به دولت ها این را تقویت کرده است. از سوی 
دیگر در جوامعی مثل ما در جامعه، در شهر و در کشور آن کسانی که 
همه امور را تصدی گری می کنند، اساساً دولت ها هستند. دولت در 
مقیاس بزرگ نبض تمام امور شهروندی و سازمانی و قوم وخویشی 
و هنجاری و غیره را به دست گرفته و ازآنجایی که اعتماد به دولت و 
حکومت در ایران دائم در حال تغییر بوده، یا عموماً بی اعتمادی به 

دولت وجود داشته، اعتماد عمومی تضعیف شده است.
 از طرفی دیگر در دنیای مدرن در کنار دولت، نهادهای مدنی 
هم باید پابه پای هم حرکت می کردند؛ یعنی مثالً در جوامعی که 
اعتماد تعمیم یافته شان قابل قبول است می بینید که در کنار دولت، 
نهادهای دیگر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هم دارند کار 
می کنند؛ یعنی خود دولت همه کاره نیســت و خود مردم هم دور 
هم جمع شده اند و تشکیل اجتماع هایی را داده اند که مثل حزب 
در عرصه سیاســی تعیین کننده است و خیلی هم مهم است و یا 
انجمن ها و تشکل هایی که در حوزه اجتماعی کار می کنند. از امور 
خیریه بگیرید تا ابعاد دیگر. یا حتی در زمینه کنترل ناهنجاری ها 
و آســیب های اجتماعی، مردم در کنار هم انجمن ها و تشکل های 
قوی و نیرومند تشکیل داده اند و یا در همین حوزه اقتصادی دولت 
بخش هــای اندکی از فعالیت های اقتصادی را در اختیار دارد و در 
کنار آن بســیاری از نهادها و ســازمان ها و شرکت ها هستند که 
شــخصی و مدنی و غیردولتی هست. بنگاه هایی هستند که حتی 
ممکن است ظرفیتشان از مقیاس دولت هم بزرگ تر باشد و در این 

جوامع دارند فعالیت می کنند.
 در جوامع مدرن برای اینکه بتوانند اعتماد تعمیم یافته را زیاد 
بکنند خود مردم ذی مدخل شــدند و خود آنها آمدند داخل گود 
و احساس مســئولیت می کنند و کار می کنند و وظیفه به عهده 
گرفته اند و در کنار دولت تالش می کنند. ولی متاســفانه در دوره 
مدرن تمام امور کشور ما در اختیار دولت قرارگرفته است. از حوزه 
سیاســت تا حوزه فرهنگ و حوزه اجتماع و حوزه اقتصاد. در همه 
عرصه ها حرف اول و آخر را دولت می زند و به همین دلیل با توجه 
به آن بدبینی تاریخی که مــا ایرانی ها به دولت و حکومت داریم، 
بی اعتمادی در عرصه هایی که در اختیار مردم نیست وجود دارد. 
این وضعیت در شرایطی باعث می شود اختیار و کنترل مردم نسبت 

به امور کمتر بشود و نتیجه آن جز افزایش بی اعتمادی نیست.
در دوره دولت های هفتم و هشتم تا حدی دولت تالش می کرد 
مداخلــه خودش را در عرصه های مختلف تقلیل بدهد و به نحوی 

مشــارکت مردم را در همه عرصه ها بیشتر بکند. در همان دوره ها 
اعتماد عمومی یا اعتماد تعمیم یافته یا اجتماعی نســبت به امروز 
بیشتر بود. ولی از دولت نهم و دهم که به شدت دولت سیطره اش 
را در همه عرصه ها گسترش داد هرروز و هرروز آن اعتماد ضعیفی 
هم که وجود داشت ضعیف و ضعیف تر شد. به عبارتی دیگر این طور 
نیست که تازه وضعیت اعتماد عمومی یا اجتماعی در ایران وخیم 
شده باشد. خیر؛ ما با ورودی به دنیای مدرن با نوعی اعتماد کم در 
عرصه عمومی و اجتماعی روبه رو بودیم؛ اما این اعتماد کم گاهی 
اوقات کمتر و بحرانی تر می شد؛ بنابراین اصل قضیه هست و در کنار 
آن هرروز وضعیت وخیم تر هم می شود. به همین دلیل مردم چون 
آن بی اعتمادی گسترده را نســبت به دولت ها داشتند، هرچقدر 
دولت ها در زندگی مردم »فعال مایشا« شدند به همان میزان هم 
بی اعتمادی در جامعه گســترش پیداکرده است. هم بی اعتمادی 
نسبت به ســازمان ها و نهادها بیشتر شــده و هم بی اعتمادی به 

دولت ها.
 پرسش این اســت چرا وقتی مردم به دولت بی اعتمادند به 
یکدیگر هم بی اعتماد می شــوند؟ دلیلش این است که آنها بین 
هم هم پیوندی دارند یعنی فقط ایرانی و همشهری بودن به لحاظ 
اسمی مهم نیست. باید دید که مردم چقدر با همدیگر همکاری 
دارند یا چقدر در امور این کشــور مشارکت دارند؟ به میزانی که 
مشارکت و همکاری به صورت وسیع و در قالب نهادهای متعدد 
بیشتر بشود اعتماد هم به همدیگر باالتر می رود و به میزانی که 
شهروندان تهرانی یا شــهروندان در امور شهری از سطح محله 
تا ســطوح باالتر همکاری نکنند اعتماد آنها هم کمتر می شود. 
وقتی کــه دولت ها و یا شــهرداری ها در مقیــاس دولتی هرروز 
همه اراده های مردم را برای انجام مشــارکت و تکلیف نسبت به 
شهرشــان کاهش می دهند و عمالً خودشان هرروز تصدی گری 
بیشتری دارند باید انتظار کاهش اعتماد عمومی را داشت. مردم 
چون با همدیگر همکاری شان کمتر شده عتمادشان به هم و به 
جامعه و به دولت هم پایین آمده است؛ بنابراین این مداخله های 
بیشتر و بیشتر و کاهش نقش مردم در زیست اجتماعی شان از 
سطح محله بگیرید تا سطح شهر و کشور باعث شده که هرروز 
میزان اعتماد در کشــور کاهش پیــدا کند. در چنین جامعه ای 
همه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سرمایه گذاری و کارآفرینی 
نشــانه می رود. در این جامعه فضا برای رشــد و توسعه فضای 

نامناسبی خواهد بود. 
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توسعه

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

نگاهجامعهشناستوسعه [  [

اعتماد به مثابه بازوی کارآفرینی 
دولت های توسعه گرا چه الگویی برای توسعه اقتصادی در پیش دارند؟

چرا باید خواند:
اعتماد در تسهیل 

دستیابی به توسعه 
اقتصادی، چه نقش 

مثبتی می تواند 
ایفا کند؟ پاسخ این 

پرسش را در مقاله زیر 
بخوانید.

اعتماد و اعتماد عمومی از مفاهیم مهم جامعه شناختی است 
که عالوه بــر آثار و پیامدهای اجتماعــی، دارای بار اخالقی 
پُررنگی نیز هســت و از این لحاظ توجه بیشــتر به آن برای 
پیشبرد برنامه ها و حل مسائل مختلف اجتماعی در دنیایی که 
مخاطرات آن به طور روزانه در حال افزایش است، ضرورت تام 
و تمام دارد. از همین روست که جامعه شناسان و اقتصاددانان 
توســعه آن را مورد توجه قرار داده و در سطح کالن تأثیر آن 
را بــر زندگی اجتماعی و اقتصادی پذیرفته و درصدد تحلیل 
آن برآمده اند. در زندگی روزمره و در ســطح ُخرد نیز اعتماد 
نقش بی بدیلی در تســهیل و امکان برقراری روابط اجتماعی 
دارد. اعتماد در این ســطح موجب می شود زندگی در روال 
عادی خود، فارغ از دغدغه ها، زیرو بم، پیچیدگی و مشکالتی 

که زندگی اجتماعی در دنیای مدرن دارد، به پیش رود. 
اهمیت اعتمــاد از آنجا دوچندان می شــود که به نقش 
»سرمایه ساز« این عامل در جامعه اشاره شود. اعتماد عامل و 
سازه اصلی تولید و تقویت سرمایه اجتماعی است و بدون آن 
سرمایه اجتماعی تداوم نمی یابد. از این طریق است که اعتماد 
بر دیگر ســرمایه ها )مادی، فرهنگی و نمادین( نیز مؤثر واقع 
می شود و در ردیف آنها قرار می گیرد. امروزه به علت تسلط و 
هژمونی فرهنگ سرمایه داری و اهمیت توسعه اقتصادی، این 
پرسش برای بسیاری از عالمان علوم اجتماعی و دست اندرکاران امور اجرایی مطرح است که اعتماد 
در تسهیل دستیابی به توسعه اقتصادی، چه نقش مثبتی می تواند ایفا کند. پژوهش های متعددی 
در این زمینه انجام شــده و به بررسی رابطه میان اعتماد و توسعه اقتصادی پرداخته اند. کمیت و 
کیفیت تحقیقات از یک سو نشان از اهمیت فوق العاده این بحث در محافل دانشگاهی و اجرایی دارد 
و از سوی دیگر پیچیدگی آن را نشان می دهد.  قبل از هر چیز باید گفت هر برنامه ای که هدف آن 
رسیدن به توسعه باشد ناگزیر از بذل توجه هم به گروه مخاطب و هم کارگزارانی است که در این 
روند نقشی اساسی بر عهده دارند. کارگزاران توسعه در یک تقسیم بندی کلی به مردم و حکومت 
قابل تقسیم هستند. چه در برنامه های توسعه که دولت و حاکمیتی مقتدر اجرای آن را وظیفه خود 
می داند و چه در برنامه های توسعه جامعه محور که مردم نیز به نوبه خود در تعریف توسعه و چگونگی 
تحقق آن نقش دارند، اعتماد و در یک معنای عام تر سرمایه اجتماعی جایگاه منحصر به فرد و ویژه ای 
دارد.  در حکومت های توسعه گرا که توسعه اقتصادی را وظیفه خود می دانند و تالش می کنند آن را 
با اقتدار به سرانجام برسانند، اگرچه در ظاهر امر چنین نمی نمایانند که به اعتماد نیازی ندارند اما در 
واقع اعتماد مردم به سیاست گذاران و مجریان برنامه های توسعه ای نقش محوری در پیشبرد برنامه ها 
و مراحل مختلف اجرای پروژه ها دارد. بسیاری از برنامه های توسعه اقتصادی نیاز به تحمل دورانی از 
سختی و انضباط یا به عبارتی مشارکت »سلبی« دارد. گذر از این دوران بدون جلب اعتماد مردم - به 
ویژه اقشــار فقیر و کم درآمد جامعه - که به شکل سکوت و تحمل دشواری های دوران انضباط و 
انقباض اقتصادی به نمایش گذاشته می شود، ممکن و میسر نیست. این نکته را نباید فراموش کرد 
که با توجه به اینکه اقتصادهای دولتی استعداد فراوانی برای رواج »فساد« دارند برنامه های اقتصادی 
دولت محور از این آسیب در امان نیستند و اگر اعتماد مردم به مسئوالن و سیاست ها نباشد انبوهی 
از پروژه های نیمه تمام، تعداد زیادی از مســئوالن فاسد و در نتیجه باالرفتن هزینه های تمام شده 
طرح های عمرانی و صنعتی، ابتدایی ترین پیامد منفی برنامه های توسعه خواهند بود. احتماالً فساد 

مالی و اداری و ناتوانی در پیشبرد پروژه های اقتصادی نیز به تدریج جامعه را ناتوان از تغییر خواهد 
کرد و نظام سیاسی را به سوی انسداد خواهد برد. 

در سیاست های توسعه ای جامعه محور، اعتماد، نقشی اساسی دارد. وجود و حضور آن در جامعه 
منجر به مشارکت »ایجابی« می شود. برنامه های جامعه محور نیاز فراوانی به حضور و مشارکت فعال 
مردم در روند توسعه اقتصادی دارد. حضور به معنای پذیرش بار مسئولیت تدوین و اجرای بخشی 
از برنامه ها و حداقل نظارت مؤثر و مداوم بر ُحسن اجرای آن برنامه ها. از سوی دیگر، مشارکت در 
شکل ایجابی آن شامل سرمایه گذاری و کارآفرینی در بخش خصوصی نیز خواهد شد. تأثیر اعتماد 
بر تقویت حس و انگیزه مشارکت ایجابی به اشکال مختلف نمایان می شود و پیامدهای احتمالی 
مشارکت سلبی را ندارد؛ بدین معنی که امکان فساد و وجود پروژه های مستهلک و ناتمام به حداقل 
می رسد. بخش خصوصی اگر به صورت واقعی در میدان حضور داشته باشد، به آن اعتماد شود و 
مورد حمایت قرار گیرد کمترین فایده ای که برای تحقق اهداف توســعه ای اقتصاد دارد این است 
که پروژه ها را در زمان مناسب به اتمام می رساند، ضمن اینکه امکان فساد در آن نیز بسیار اندک 
خواهد بود.  آنچه ضرورت توجه به اعتماد را بیش از هر زمان دیگری توجیه می سازد تنوع و سرعت 
تغییراتی اســت که ویژگی بنیادی زمانه ای اســت که در آن قرار داریم. تنوع سبک های زندگی و 
راه های رسیدن به موفقیت که امکان تغییرات سریع آن را دوچندان کرده است در فضایی که اعتماد 
در آن وجود نداشته باشد زندگی و تحمل این همه تنوع و تغییر را بسیار دشوار می سازد. در همین 
راستاست که کارآفرینی به حوزه علم و سیاست گذاری در سطح ُخرد و کالن وارد شده است چرا که 

بدون آن تحول در جامعه و موفقیت فرد بسیار دشوار و در حقیقت ناممکن خواهد بود. 
کارآفرینی نیز قواعد و پیش زمینه های خاص خود را دارد. اگر کارآفرینی به مثابه یک بازی در 
نظر گرفته شود آنگاه نقش منحصر به فرد اعتماد در انسجام گروهی و ارائه طرح های خالق حس 
می شود. کارآفرینان از یک سو باید به مسئوالن و برنامه های دولت ها اعتماد کنند و از سوی دیگر 
اعتماد به همکاران، پذیرش سلســله مراتب و تنوع، تفکیک نقش ها، اعتماد به دانش تخصصی و 
نظام های انتزاعی، احترام به ارزش های مشترک جمعی، پذیرش سازوکارهای حل مسئله و اصول 
روابط جمعی را در درون خویش داشته و پذیرفته باشند. این اعتماد که در هرسه ضلع یک بنگاه 
کارآفریــن وجود دارد مبنای کارآفرینی و موفقیت آن اســت و در صورت فقدان آن کارآفرینی با 
وقفه و اختالل مواجه می شود. نکته اساسی آنجاست، به ویژه در روابط کارآفرینان و دولت، که این 
اعتماد باید متقابل باشد یعنی به همان اندازه که کارآفرین باید به دولت و نهادهای رسمی اعتماد 
داشته باشد تا به موفقیت نائل آید به همان اندازه و شاید بیشتر، دولت نیز بایستی به کارآفرینان 
اعتماد داشته باشد و این اعتماد به صورت عینی در ارائه تسهیالت، آزادی عمل کارآفرینان، فضای 
کسب وکار ایمن و مناسب، حمایت مادی و معنوی در قالب تصویب قوانینی که امنیت شغلی، روانی 
و اجتماعی کارآفرینان را تضمین کند، نمود داشته باشد. کارآفرینی در حوزه های مختلف زندگی 
اجتماعی و اقتصادی امکان ظهور و بروز دارد و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. ایجاد محدودیت و 
برخورد قهری با کارآفرینان بیش از هرچیز موجب فروپاشی اعتماد می شود و کارآفرینان را از ادامه 
و تالش برای ارائه راهکارهای نوین ناامید می سازد.  در حقیقت فروپاشی و تضعیف اعتماد و سرمایه 
اجتماعی به معنای آن است که تمامی کارها و برنامه ها با هزینه فراوان به پیش خواهند رفت و هزینه 
زندگی در جامعه به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه خالقیت و نوآوری جای خود را به همرنگی 
با جماعت و یا سواری مجانی خواهد داد و به تدریج جامعه بیش از پیش به دولت و قدرت وابسته 
خواهد شد. وابستگی به قدرت نیز امکان مشارکت سلبی و ایجابی را از اعضای جامعه سلب خواهد 
کرد و تمامی اینها منجر به حیف و میل ثروت ها و منابع اقتصادی جامعه می شود. متقابالً دولت نیز 
قوانینی تصویب خواهد کرد که تمام اختیارات را برای خود حفظ کند و در نهایت آزادی های سیاسی 

و اجتماعی نیز به سوی محدودیت هرچه بیشتر می رود. 
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تجربه خصوصی سازی در فرانسه

نه آرامش، نه هیاهو
فرانسه چطور از ملی سازی شدید 
به سمت خصوصی سازی حرکت کرد؟

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

فرانسه مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا خصوصی سازی 
را در دهه ۱۹۸۰ میالدی شروع کرد؛ اما برخالف بعضی از آنها 
دچار تجربیات تلخ و جنجال های بزرگ نشد. درواقع آنچه که 
مسئله خصوصی سازی در فرانسه را جالب می کند، این است 
که چطور این کشــور از رویکرد ملی سازی شدید به سمت 
خصوصی سازی حرکت کرد و چطور این کار را در چارچوب 
سیاســت های اتحادیه اروپا نیز ادامه داد. واقعیت این است 
که خصوصی سازی در فرانســه را نمی توان بدون یک نگاه 
تاریخی درازمدت درک کرد. فرانسه تا پیش از خصوصی سازی 
در دوره ای طوالنی از ملی ســازی به سر برده بود و دکترین 
همزیستی بخش های عمومی و خصوصی را ترویج می کرد. 
خدمات عمومی در فرانسه به صورت سنتی توسط شرکت های 

انحصاری دولتی اداره می شد. 
ملی سازی شــرکت های خصوصی در فرانسه درواقع در سه 

دوره اصلی انجام گرفت:
مرحله اول، در پایان قرن نوزدهم میالدی بود که ملی سازی در 
بخش راه آهن و تلفن صورت گرفت. پی تی تی یا شرکت پست 
و تلگراف و تلفن فرانسه در ســال ۱۸۸۹ و با ادغام شرکت  
دولتی پست و تلگراف با شرکت خصوصی تلفن تشکیل شد و 

این تشکیالت حتی تا سال ۱۹۹۱ نیز برپا بود.
مرحله دوم تا پیــش از وقوع جنگ جهانی دوم و نیز پس از 
آن بود که در جریانش ملی ســازی در عرصه راه آهن، بانک 
مرکزی، تولید انرژی، بانک داری و خودروسازی رنو )به دلیل 
همکاری مدیرعامل آن با نازی ها( صورت گرفت. با وجود 
این، بسیاری از شرکت ها در این حوزه ها حتی تا سال 

۲۰۰۳ نیز دولتی باقی مانده بودند.
مرحله سوم در سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ بود که دولت 
سوسیالیست فرانسوا میتران تمام شرکت های 
بزرگ صنعتی و بانک هایی را که در کنترل بخش 
خصوصی بودند، ملی کرد. البته اکثر آنها تا 

پیش از سال ۲۰۰۰ دوباره خصوصی شدند.

چرا باید خواند:
رویکرد پراگماتیستی 

دولت فرانسه در مسئله 
خصوصی سازی را 

در این مطلب توضیح 
داده ایم.

فرزانه سالمی
خبرنگارحوزهخصوصیسازی
تلخیصازمقالهمیشلبرنو
ژرارپوگورلباعنوان»تجربه
خصوصیسازیدرفرانسه«

تصویری از پرچم اتحادیه اروپا روی برج ایفل 
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خصوصیسازی

منطقی را که پشــت این اقدامات در عرصه خصوصی سازی بود می توان 
این طور توضیح داد: اول آن که برخی از شرکت های خصوصی در وضعیت مالی 
ناهنجاری قرار داشــتند و یا در عرصه ارائه خدمات، پایین تر از حد استاندارد 
عمل می کردند. مثال این مسئله در زمان های مختلف در بخش خطوط آهن، 

تلفن، فوالدسازی و تولیدکنندگان کامپیوتری در فرانسه دیده می شد.
دوم آن که برخی از شــرکت ها آن قدر قدرتمند یا اســتراتژیک بودند که 
ماندنشان در دست بخش خصوصی به نظر دولت درست نمی آمد؛ مثل بخش 
بانکی، انرژی، حمل و نقل و دفاع که منابع یا سیاست های آنها تاثیر بزرگی 
روی سیاست های کلی اقتصادی کشور می گذاشت. بنابراین، دولت در برخی 
زمینه ها به این نتیجه رسیده بود که باید کنترل بزرگ ترین شرکت ها را در 

کشور در اختیار خود داشته باشد.
واقعیت این بود که از زمان کولبر وزیر دارایی مشــهور لوئی چهاردهم در 
قرن هفدهم میالدی، دولت فرانسه همواره موفق شده بود به آرامی دکترین 
اقتصاد تلفیقی را پیش ببرد؛ یعنی خدمات دهی قوی در عرصه عمومی داشته 
باشد و شــرکت های دولتی بزرگ در صنایع سنگین، انرژی، حمل و نقل و 
بخش مالی را با حضور شرکت های کوچک خصوصی تلفیق کند. ملی سازی 
تنها یک بخش از سیاست هایی بود که برنامه های پنج ساله اقتصادی، کنترل 
قیمت ها، مدیریت صادرات و مدیریت تکنولوژی ها را شامل می شد. اوج این 
سیاست را می توان در دوره ای مثل سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ مشاهده کرد که 
در جریان آن، حزب سوسیالیست و متحدانش قدرت را در فرانسه در دست 
داشــتند. در آن زمان، کل بخش عمومــی )دولت مرکزی و محلی به عالوه 
شــرکت های دولتی( عمال ۲۳ درصد از حقوق بگیران را تحت پوشش خود 
داشت و ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد از صادرات فرانسه را 

نیز تامین می کرد.

J عوامل موثر بر خصوصی سازی در فرانسه
درســت است که ملی سازی در فرانسه مورد توجه زیادی قرار داشت، اما 
شرایطی نیز وجود داشت که نشان می داد این وضع تا ابد نمی تواند ادامه پیدا 
کند. یکی از آنها این بود که دولت فرانسه معموال در شرکت های دولتی مثل 
یک ســهام دار ضعیف و مبهم عمل می کرد و هیچ وقت نمی دانست که باید 
رویکرد سوددهی کوتاه مدت مالی و سیاسی را انتخاب کند یا به رویکرد لسه فِر 
توجه نشــان دهد و بگذارد که شرکت های دولتی به شیوه خودشان توسعه 
پیدا کنند. این ابهام به خصوص در سال های متاخرتر در مورد اپراتور فرانس 

تله کوم به وضوح دیده می شــد. یک راهــکار رادیکال برای حل و فصل این 
مسئله، خصوصی سازی و راهکار دیگر نیز بهبود سرمایه گذاری های دولتی بود. 
مســئله بعدی به همزیستی شرکت های دولتی و خصوصی برمی گشت 
که مثال در بخش خودروســازی و بعدها در صنعت مخابرات دیده می شــد 
و باعث می شد شرکت های ملی شــده نتوانند به راحتی در داخل و خارج از 
کشور گسترش پیدا کنند. درواقع هرگونه گسترش شرکت های دولتی باعث 
گسترش بخش عمومی می شد، حتی اگر تدابیر خاصی در جهت ملی سازی 

نیز به عمل نیامده بود.
مسئله سوم این بود که شرکت های انحصاری دولتی عموما دچار مشکالت 
سنتی مثل قیمت های ناهنجار، بی توجهی به مشتریان و وجود بوروکراسی 
بودند و همچنین ضعف کنترل دولتی باعث می شد گسترش این شرکت ها 

پرهزینه تمام شود.
مســئله چهارم نیز این بود که تب خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی 
به صورت جهانی در دهه ۱۹۸۰ باال گرفت و فرانســه هم از آن پیروی کرد؛ 
نه اینکه آغازگرش باشــد. مثال فرانســه در ســال ۱۹۸۲ بخش رسانه را به 
روی بازیگران بخش خصوصی باز کرد و به تدریج راه برای خصوصی ســازی 

بزرگ ترین شبکه تلویزیونی دولتی فرانسه یعنی ت اف یک باز شد. 
پنجم اینکه در طول سالیان مشخص شد که سطحی از پیروی از قوانین 
اتحادیه اروپا باید در کشورهای اروپایی برقرار باشد و فرانسه نیز از آن مستثنا 
نبود. سیاست رقابتی اتحادیه اروپا به صورت خاص روی خصوصی سازی تاکید 
نمی کند، اما محدودیت های زیادی روی مداخله دولتی در بخش اقتصاد اعمال 
می کند و دولت فرانسه هم نمی خواست در این چرخه گرفتار شود و همین 

تمایل باعث همواری راه خصوصی سازی شد. 

J    آغاز خصوصی سازی در فرانسه
در فاصله سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ و بعد از حضور پنج ساله سوسیالیست ها 
بر ســر قدرت، احزاب راست میانه در فرانســه قدرت را به دست گرفتند و 
تالش کردند که بخش عمومی بزرگ این کشــور را کوچک کنند. اوضاع در 
بورس پاریس هم حداقل تا ســال ۱۹۹۷ به نفع این سیاســت آنها بود. این 
در حالی بود که در همان میانه برنامه های خصوصی سازی، سوسیالیست ها 
دوباره در ســال ۱۹۸۸ به قدرت رسیدند اما سیاست موسوم به »نه این و نه 
آن« را در پیش گرفتند؛ به این معنی که خصوصی سازی های دولت قبلی را 
ملغا نکردند اما خصوصی ســازی جدیدی را نیز کلید نزدند. در سال ۱۹۹۳ 
دوباره سوسیالیست ها از قدرت کنار رفتند و نخست وزیر بعدی ادوار باالدور 
خصوصی ســازی های جدیدی را آغاز کرد. در ســال هایی که ژاک شیراک، 
ژوسپن و رافارین در فرانسه بر سر کار بودند نیز خصوصی سازی ادامه یافت. 
این روند با فراز و نشیب های مختلفی و با تاثیر اتحادیه اروپا بر فرانسه تاکنون 

و در دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون ادامه یافته است.
به صورت کلی می توان گفت دولت فرانسه از ابتدا رویکردی پراگماتیستی 
نسبت به خصوصی سازی داشته و با در نظر گرفتن این نکات در راه آن پیش 

رفته است: 
یک: وقتی شرایط مناسب به وجود آمد، دولت در خصوصی سازی تردید نکرد 

)مثل مورد واگذاری بانک کردیت لیونز به کردیت اگریکول(.
دو: منافع درازمدت شرکت ها مورد توجه قرار داشت و این مسئله می توانست 
عوامل تاثیرگذار دیگر را کمرنگ کند )مثل مورد ادغام ایرفرانس با کی ال ام در 
سال ۲۰۰۳ که باعث شد سهام دولت زیر ۵۰ درصد شود اما به هرحال دولت 

فرانسه این مسئله را پذیرفت(.
سه: اگر شــرکت ها در شرایط بسیار بدی قرار داشتند، دولت سعی می کرد 
دوباره آنها را ملی ســازی کند، هرچند که در برخی موارد موفق نشد و البته 

برخی از اقداماتی که 
دولت های فرانسه 

می خواستند در باب 
خصوصی سازی 
انجام بدهند اما 

جرئتش را نداشتند، 
به نام قوانین 

اتحادیه اروپا به 
جامعه فرانسه 
قبوالنده شدند

بورس پاریس
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مکرون می خواهد 
درآمدهای 

جدید ناشی از 
خصوصی سازی های 

بزرگ را صرف 
تاسیس صندوقی 
برای فناوری های 

ابداعی برای پیشبرد 
تکنولوژی و علم در 

فرانسه کند

ســعی نکرد که خود را هم در این راه به نابودی بکشاند )مثل مورد شرکت 
آلستوم، تولیدکننده برق و تجهیزات برق که دولت فرانسه می خواست ۳۰۰ 
میلیون یورو ســهام آن را بخرد تا مشــکالت مالی اش حل شود اما مقامات 
اروپایی این مسئله را تایید نکردند و دولت فرانسه نیز مجبور شد به راه حل 

دیگری برای نجات آلستوم روی بیاورد(.
در همین میان، تغییر مالکیت در جریان خصوصی سازی ها در فرانسه به دو 
شکل انجام شد. برخی شرکت ها به سرعت و به صورت کامل خصوصی  شدند 
که برخی از آنها را شرکت های کوچک تشکیل می دادند. اما تعداد زیادی از 
شرکت های دولتی پروسه طوالنی و پردردسری برای خصوصی سازی داشتند. 
مثال پس از واگذاری اولیه بخشی از سهام آنها، دولت به فروش جزئی سهام 
ادامه داد تا اینکه نقش خود را به کمترین ســطح مورد نظرش یعنی سهم 
طالیی )حفظ حق وتو( برساند. اما در برخی از موارد، این گام آخر امکان پذیر 
نبود چون مشکالت حقوقی پیش آمد )مثل مورد فرانس تله کوم( و یا اینکه 
وضعیت مالی شــرکت آن قدر بد بود که این کار امکان نداشــت )مثل مورد 

شرکت کامپیوتری بول(.
در مورد خصوصی سازی شرکت فرانس تله کوم، ماجراهای زیادی وجود 
داشت. پروسه خصوصی سازی کامل آن در گام های مختلفی صورت گرفت 
و گام اول اهمیت زیادی داشت چون باید تقسیم مدیریت پی تی تی )شرکت 
پســت و تلگراف و تلفن فرانسه( به دو بخش صنعتی و تجاری انجام می شد 
تا شرکت های ال پست )پســت فرانسه( و فرانس تله کوم )مخابرات فرانسه( 
به صورت مجزا تشــکیل شوند. پیش از انجام این کار، افکار عمومی فرانسه 
در جریــان قرار گرفتند و بحث عمومــی در این خصوص به جریان افتاد. با 
اتحادیه های کارگری مذاکره شــد و به آنها وعده داده شد که تغییر وضعیت 
شدیدی در رابطه با پرســنل صورت نگیرد. شرکت مخابرات فرانسه آرزوی 
گسترش بین المللی )مثال در آرژانتین و مکزیک( را داشت و می خواست وارد 
شــراکت استراتژیک با دویچه تله کام و اسپرینت شود و دولت نیز به همین 

موضع تمایل پیدا کرد. 
مســئله دیگری نیز که دولت فرانســه درباب خصوصی ســازی فرانس 
تله کوم بــا آن مواجه بود، قوانین رگوالتوری جدید اروپایی بود که به بخش 
مخابرات مربوط می شد و طی سالیان متوالی باید تغییرات قانونی الزم برای 
تطبیق  با آنها مورد توجه قرار می گرفت. درواقع قوانین اروپایی تشویق کننده 
رقابت پذیری بودند و در برابر ایجاد مونوپولی موضع داشــتند و این نکته در 
بخش مخابرات اهمیت زیادی داشت. این مسئله نیز دردسرهای خودش را 

در جریان خصوصی سازی فرانس تله کوم داشت ولی درنهایت محقق شد.

J  دردسرهای مالکیت شرکت های واگذارشده
یک دغدغه اصلی دولت فرانســه در جریان خصوصی سازی این بود که 
در عین واگذاری ســهام شرکت ها، از افتادن کنترل آنها به دست خارجی ها 
جلوگیری کند. در دور اول خصوصی ســازی در فرانسه )سال های ۱۹۸۶ تا 
۱۹۸۸( دولت تالش کرد گروه های مستقلی از سرمایه گذاران را وارد کار کند؛ 
هرچند که این تصمیم باعث شــد جنجال های زیادی به پا شود چون معیار 
گزینش این ســرمایه گذاراِن خودی چندان برای دیگران قابل توجیه نبود. 
اصوال در آن زمان، سرمایه گذاراِن پتانسیل داری که به نظر دولت معقول بیایند 
اکثرا با یکدیگر قرابت و نزدیکی داشتند و بانک های بزرگ نیز جزو مهم ترین 

بازیگران در این عرصه بودند. 
نکته دیگر این بود که با وجود تالش های دولت فرانسه برای دور نگه داشتن 
خارجیان، سهامی که در اختیار آنها قرار داشت در برخی شرکت ها به وضوح 
باال رفته بود. در چنین شــرایطی دولت فرانسه حس می کرد جهانی سازی 
اقتصادی دارد رویایش برای حفظ کنترل بر شرکت های خصوصی شده را نقش 

بر آب می کند اما این اتفاق به تدریج طبیعی تر شد.
یک مســئله دیگر نیز تشکیل گروه هایی از ســهام داران خرده پا در هر 
خصوصی سازی بود. اصوال بزرگ ترین گروه از سهام داران خصوصی را بانک ها 
و شرکت های صنعتی بزرگ تشــکیل می دادند. اما مثال وقتی اولین عرضه 
ســهام فرانس تله کوم صورت گرفت، اقبال عمومی نیز به سهام آن زیاد بود. 
همچنین کارکنان شــرکت های خصوصی شده که بر اساس قانون و سهمیه 
تعیین شده می توانستند سهام را با قیمت بسیار خوبی خریداری کنند به این 
جرگه پیوســته بودند و سهام زیادی نیز توســط آنها خریداری شد. اما این 
ســرمایه گذاری ریسک زیادی نیز داشت و مثال در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰۲، ارزش ســهام فرانس تله کوم سقوط کرد. در تمام این ماجراها، دولت 
فرانسه با قضاوت افکار عمومی این کشور نیز مواجه بود و این خودش دردسر 

بزرگی بود.

J  خصوصی سازی و تحوالت در عرصه رقابت
خصوصی ســازی و نقش آن در تغییر عرصه رقابت در فرانســه اهمیت 
زیادی داشــت و هنوز دارد. تنظیم زدایی یا همان حذف قوانین زاید در این 
روند نقش مهمی داشت و خصوصی سازی هر شرکت دولتی به هموار شدن 
راه رقابت در فرانســه کمک کرد. البته اینکه دولتی مثل فرانسه می خواست 
هم خصوصی سازی را ترویج کند و هم خودش مالک شرکت های اصلی باقی 
بماند، مسئله تناقض برانگیزی بود. وضعیت در صنایع شبکه ای حتی با بقیه 
صنایع نیز فرق داشــت. در صنایع دیگر، رقابت درواقع راه اصلی در بازار بود 
و موانع ورود به آن، خیلی زیاد نمی شــد. اما در صنایع شبکه ای، موانع ورود 
می توانست زیاد باشد چون مســئله مونوپولی و داشتن ارتباطات الزم برای 
تامین تجهیزات اصلی وابسته نیز وجود داشت و البته موانع قانونی مثل کسب 
مجوز هم مطرح بود. اما تدابیر و شروط اتحادیه اروپا در رفع قوانین زاید باعث 

شد به تدریج این مانع برطرف شود. 
نکته دیگر این بود که خصوصی سازی ها درواقع داشتند تاثیر غیرمستقیمی 
هم روی عرصه رقابت می گذاشتند. شرکت های واگذارشده پس از خروج از 
بخش دولتی شاهد تغییرات شدیدی در فرهنگ کاری درون شرکت بودند و 
حضورشان در بازار تهاجمی تر و نحوه مدیریتشان انعطاف پذیرتر می شد. این 
شرایط، نقش آفرینی آنها را به وضوح تغییر می داد و می توانست نتایج مختلفی 

به دنبال بیاورد. 
درواقع خصوصی ســازِی یک مونوپولی دولتی با توجه به هریک از موارد 
باال می توانســت نتایج مختلفی به دســت بدهد؛ چیــزی که به خصوص 

دولت فرانسه معموال در شرکت های دولتی مثل یک سهام دار ضعیف و مبهم عمل می کرد و 
هیچ وقت نمی دانست که باید رویکرد سوددهی کوتاه مدت مالی و سیاسی را انتخاب کند یا 
به رویکرد لسه فِر توجه نشان دهد

طاق نصرت پاریس
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خصوصیسازی

در بخــش مخابرات و خطوط هوایی خودش را نشــان داد. مثال تا پیش از 
ورود شــرکت هایی که در قرن بیست و یکم پروازهای ارزان تر ارائه می دادند، 
ایرفرانس به شدت روی بازار فرانسه کنترل داشت و تمام تالش ها برای رقابت 
با آن بی نتیجه می ماند. حتی رقبای قدری مثل بریتیش ایرویز و ســوئیس 
ایر )به همراه ایر لیب( و برخی شــرکت های مستقل هوایی نمی توانستند با 
ایرفرانس رقابت کنند. اما این اوضاع در ســال های بعد تغییر کرد. همچنین 
مــورد فرانس تله کوم در باب ایجاد رقابت در فرانســه مورد جالبی بود. این 
شرکت )که حاال به عنوان شرکت چندملیتی اورنج شناخته می شود( هم مثل 
ایرفرانس به تدریج شــاهد کاهش کنترلش روی بازار شد و بخشی از بازار را 
به رقبایش واگذار کرد. مثال در پایان سال ۲۰۰۲، فرانس تله کوم کمتر از ۵۰ 
درصد از بازار موبایل و تنها ۶۴ درصد از بازار تلفن راه دور را در دست داشت. 

این وضعیت رقابتی با وضعیت گذشته این شرکت اصال قابل مقایسه نبود. 
تاثیر خصوصی سازی روی عرصه رقابت در فرانسه مسائل دیگری را نیز 
شامل می شد. مثال اینکه رقابِت به وجود آمده باعث شد مدیریت عمومی 
مسئله خصوصی سازی ابعاد پیچیده تری پیدا کند. مثال در مورد شرکت 
خودروسازی رنو، دولت هم زمان صاحب بزرگ ترین شرکت خودروسازی 
کشــور و نیز عامل تنظیم کننده در آن صنعت بود. هر حرکتی از سوی 
دولت در خصوص استانداردهای فنی یا سیاست های رقابتی می توانست 
روی هردو مسئله تاثیر بگذارد. مجموعه این شرایط، اوضاع را برای دولت 

فرانسه پیچیده کرد.
اما یک مسئله هم وجود داشت که راه خصوصی سازی را برای دولت فرانسه 
هموار کرد: اینکه سیاست های اتحادیه اروپا در رفع قوانین زاید باعث تسریع 
خصوصی سازی در فرانسه شد. این مسئله در بخش های مخابرات و حمل و 
نقل هوایی به گسترش خصوصی سازی  انجامیده بود و به تدریج در بخش های 
حمل و نقل ریلی، انرژی و خدمات پست نیز به وضوح مشاهده شد و سپس 
بخش های بــرق و گاز را در بر گرفت. این وضعیت عمال هدف اتحادیه اروپا 

مبنی بر تشویق رقابت پذیری و مقابله با انحصار را تامین کرد.

J نقش ایدئولوژی در خصوصی سازی های فرانسه
روند خصوصی سازی در فرانسه تا حد زیادی از مسائل ایدئولوژیک ناشی 
 شد؛ یعنی درســت همان چیزی که در روند ملی سازی نیز رخ داده بود. در 
فرانسه، عدم تمایل به خصوصی سازی بر اساس سه ایدئولوژی سیاسی همواره 
باال بود. اولی ایدئولوژی سوسیالیســتی بود که مالکیت مردم یا همان دولت 
را باالتر از مالکیت خصوصی می دانســت. دومی ســنت ها و ایدئولوژی های 
کولبرتیست، بناپارتیست و گلیست بود که دولت را دارنده باالترین سطح دانش 

و دیدگاه معرفی می کرد. و سومی هم دکترین اجتماعی مسیحی محوری بود 
که اموال عمومی را به نام وحدت اجتماعی و خیر عمومی مقدس می دانست. 
این ایده ها به صورت سنتی باعث شدند دست فرانسه در جنبه هایی از مالکیت 
خصوصی بســته باشــد؛ هرچند که بعدها قوانین اتحادیه اروپا باعث تغییر 
وضعیت شدند، خصوصی سازی به تدریج در فرانسه مقبول افتاد و نیروهای 
اجتماعی نیز به شکل های مختلف با آن کنار آمدند. با وجود این، دولت های 
مختلف در فرانسه این درس دشوار را یاد گرفتند که خصوصی سازی روندی 
آهســته است و باید هم زمان به نحوه اداره شرکت هایی که به شکل محدود 

خصوصی شده اند نظارت داشته باشند. 

J کمک اتحادیه اروپا به فرانسه
دستورالعمل های اتحادیه اروپا و مواضع کلی آن در موارد متعددی به 
کمک دولت های مختلف در فرانســه آمد. برخی از اقداماتی که دولت ها 
می خواستند در باب خصوصی سازی انجام بدهند اما جرئتش را نداشتند، 
به نام اینکه دســتور از باال آمده و باید طبــق قوانین اتحادیه اروپا رفتار 
شود، به جامعه فرانسه قبوالنده شدند. این در حالی است که سیاست های 
اتحادیه اروپا به صورت اصولی درباب مالکیت شرکت ها موضعی خنثی 
دارد اما رقابــت را در بخش های مختلف مورد حمایت و تشــویق قرار 
می دهد. شــرکت های دولتی در فرانســه نیز به وضوح می دیدند که در 
فضایی که قوانین زاید از آن حذف شده باشد، برای بقای خود باید زیر بار 
تغییرات جدیدی بروند و خصوصی سازی راه اصلی برای بقا است )طبق 
قوانین اروپایی، حتی حفظ سهم طالیی یعنی داشتن حق وتو به خاطر 
حفظ بخش اعظم ســهام نیز ایراد دارد و مانعی پیش روی جریان آزاد 

سرمایه در اروپا محسوب می شود(.
از ســوی دیگر، فروش سهام شرکت های بزرگ دولتی باعث شده دولت 
فرانســه قادر باشــد مثل برخی دولت های اروپایی دیگر برای حل مسئئله 
کسری بودجه تالش کند و در عین حال بودجه ای را که برای صندوق احیای 

اقتصادی خود نیاز دارد تا حدی از این راه تامین کند. 
امروزه خصوصی سازی در فرانسه ادامه دارد و برخی از مسائل گذشته آن 
حل شده اســت؛ اما بخش زیادی از معضالت قدیمی هنوز پابرجا مانده اند. 
همیــن اخیرا بحث در خصوص واگذاری ســهام شــرکت ادپ که کنترل 
فرودگاه های فرانسه مثل شــارل دوگل و اورلی را به عهده دارد مطرح شده 
و وزیر دارایی فرانسه اعالم کرده که به رغم وجود برنامه خصوصی سازی این 
شرکت، قرار نیست کنترل آن به هیچ قدرت خارجی واگذار شود و سهام دار 
اصلی آن خارجی باشــد. این در حالی است که دولت فرانسه ۵۰.۶ درصد از 

سهام این شرکت )به ارزش ۸ میلیارد یورو( را در اختیار دارد. 
اما خصوصی ســازی امروز در فرانسه جنبه  مهمی دارد که دائم از سوی 
امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور مورد تاکید قرار می گیرد. او می خواهد 
درآمد ناشی از خصوصی ســازی های بزرگ را صرف تاسیس صندوقی برای 
فناوری های ابداعی برای پیشبرد تکنولوژی و علم در فرانسه کند. او می داند 
که برای تامین هزینه سنگین چنین صندوقی راهی جز خصوصی سازی در 
اختیار ندارد؛ به خصوص با توجه به اینکه بدهی های عمومی فرانسه باالست 
و با اهداف تعیین شــده از سوی اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. بر این اساس، 
دولت فرانسه در تالش است تجربیات موفق خود را در زمینه خصوصی سازی 
ادامــه دهد اما مواردی را که خصوصی شدنشــان به خدمات عمومی لطمه 
می زند - مثل مورد شــرکت بهره برداری از خطوط ریلی اس ان سی اف- برای 
خصوصی ســازی مد نظر ندارد. با وجود این، دولت فرانســه اعالم کرده که 
واگذاری های بیشــتری در راه اســت و خصوصی سازی در این کشور باز هم 

سرعت خواهد گرفت. 

سیاست 
سوسیالیست های 
فرانسه در اواخر 

دهه ۱۹۸۰، سیاست 
موسوم به »نه 

این و نه آن« بود؛ 
به این معنی که 

خصوصی سازی های 
دولت قبلی ملغا نشد 
اما خصوصی سازی 

جدیدی هم کلید 
نخورد

هواپیمای ایرفرانس



........................... همسایه هـا ...........................

هند را بهتر بشناسیم 1
هند، یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان و دومین کشور 
پرجمعیت حال حاضر دنیا، در جنوب آسیا قرار دارد و همسایه 
منطقه ای ایران به شــمار می آید. هند از لحاظ مســاحت، هفتمین کشور بزرگ دنیاست و عالوه 
بر راه داشــتن به آب های اقیانوس هند و خلیج بنگال، با کشورهای پاکستان، چین، نپال، بوتان، 

بنگالدش و میانمار مرز زمینی دارد. 
آنچه که امروزه به عنوان سرزمین هند شناخته می شود، تنها بخشی از قلمرو تاریخی این تمدن 
است و مناطق وسیعی از جنوب آسیا- که امروزه به عنوان پاکستان و بنگالدش شناخته می شوند- 

نیز در گذشته جزو هند به شمار می آمدند.

J گذشته هند
تمدن دره ســند یکی از باستانی ترین تمدن های جهان است و شبه قاره هند از سه هزار سال 
پیش از میالد، ساکنان زیادی را جذب خود کرده بود. وجود اقیانوس در مناطق جنوبی هند و وجود 
رشته کوه هیمالیا در شمال هند به معنای عدم ارتباط این تمدن با بسیاری از سرزمین های دیگر 

بود. در سال ۱۵۰۰ پیش از میالد، اقوام آریایی از مناطق شمالی وارد شبه قاره هند شدند و با ساکنان 
دراویدی هند باستان ادغام شدند. در قرون بعد، ادیان هندوئیسم و بودیسم در هند شکل گرفتند و 
این سرزمین تحت کنترل برخی قدرت های خارجی از جمله اسکندر کبیر نیز قرار گرفت. در سال 
۳۲۴ قبل از میالد، امپراتوری مائوریا در هند تشکیل شد که اوج آن دوران حکومت آشوکا بود و به 

اتحاد مناطق جنوب آسیا انجامید. 
اما در قرون پس از میالد، هند شــاهد حضور قدرت های خارجی متفاوتی مثل مســلمانان و 
اروپاییان بود که روی تاریخ آن تاثیر زیادی گذاشتند. در قرن هفتم، اعراب به هند حمله کردند و 
اسالم وارد این سرزمین شد. همچنین در اواخر قرن پانزده میالدی، واسکو دوگامای پرتغالی موفق 
شد خود را با کشتی به هند برساند و از همین جا تاریخ هند بر اثر حضور اروپاییان نیز به شدت 

دگرگون شد. 

J مسلمانان در هند
سلطنت دهلی در سال ۱۲۰۶ میالدی در شمال هند تشکیل شد و این منطقه را به تدریج تحت 
کنترل مسلمانان قرار داد و حتی زمام داران تالش های زیادی برای فتح مناطق جنوبی هند نیز انجام 
دادند. این سلطنت به دلیل دفع حمالت مغول ها در قرن سیزدهم میالدی عمال توانست شمال هند 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [

باال و پایین سرمایه گذاری در هند

هیاهوی یک میلیارد نفری
چگونه در یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان سرمایه گذاری کنیم؟

هند یکی از کشورهای پیشرو 
در حوزه استفاده از انرژی 

خورشیدی است.
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همسایهها

را از غارت و ویرانی که مغول ها بر مناطق دیگر آسیای مرکزی تحمیل کردند نجات بدهد. نتیجه این 
شد که هنرمندان، دانشمندان، تاجران، نظامیان و گروه های دیگر از مناطق مختلف آسیا به شبه قاره 

هند رفتند و آنجا ساکن شدند و فرهنگ هندواسالمی در شمال هند پا گرفت.
با وجود این، نسل جدیدی از جنگجویان مغول در قرن شانزدهم میالدی موفق شدند شمال 
هند را تسخیر کنند. آنچه که امروزه به عنوان حکومت مغول ها در هند شناخته می شود درواقع 
از این زمان آغاز شد و فرهنگ های مختلف منطقه از جمله ایران روی آن تاثیر گذاشت. حکومت 
مغول ها سازمان دهی موفقی داشت و سیاست های اقتصادی مثل کسب درآمد از طریق کشاورزی و 
تعیین مالیات بر اساس واحد نقره را دنبال می کرد. آرامش نسبی که در زمان هایی از قرن شانزدهم و 
هفدهم در هند برقرار بود به گسترش اقتصاد انجامید و توسعه معماری و هنر را نیز به دنبال داشت 
و مثال عمارت تاج محل در قرن هفدهم ساخته شد. اما هم زمان، گروه های غیرمسلمان هندی از 
جمله مراتی ها، راجپوت ها و سیک ها در مناطق مختلف ارتش هایی تشکیل داده بودند و تهدیدی 
علیه حکومت مرکزی مغول ها به شمار می رفتند. همچنین بازرگانان در مناطق ساحلی به دلیل 
گسترش اقتصادی و تجارت موفق شده بودند برای خود قدرت پیدا کنند و مسیحیت نیز با حضور 

اولیه اروپاییان در هند، هوادارانی پیدا کرده بود.

J اروپاییان در هند
ورود اروپاییان به هند با حضور پرتغالی ها آغاز شــد اما مهم ترین نقش را انگلیســی ها در این 
ســرزمین ایفا کردند. این نقش با حضور گسترده تجاری کمپانی هند شرقی در بمبئی، کلکته و 
مدرس آغاز شــد و حتی ملکه انگلیس حق داشتن نیروی نظامی را نیز به این کمپانی اعطا کرد. 
نتیجه این شد که نیروهای نزدیک به کمپانی هند شرقی قادر بودند با هر ناآرامی در هند )مثل نبرد 
با فرماندار بنگال و یا شورش سربازان هندی( برخورد سرکوبگرانه کنند و قدرت خود را در مناطق 
مختلف هند از قدرت تجاری به قدرت سیاسی و نظامی تغییر دهند. اوضاع به گونه ای پیش رفت 
که انگلیسی ها در سال ۱۸۵۸ حکومت راج را در هند تشکیل دادند و حضورشان تا زمان استقالل 

هند در سال ۱۹۴۷ تداوم داشت. 
وضعیت انگلیسی ها در هند در قرن بیستم و به خاطر وقوع دو جنگ جهانی به شدت تغییر 
یافت. چهره هایی مثل گاندی از دهه ۱۹۲۰ تالش داشتند مردم را به رهایی از غارت ثروت کشور 
توسط نیروی خارجی ترغیب کنند و از سوی دیگر، چهره ای مثل محمدعلی جناح قرار داشت که 
مســلمانان هند را واجد شرایط برای داشتن کشوری مخصوص به خودشان می دانست. درنهایت، 
دولت انگلیس که بعد از جنگ جهانی دوم ضعیف و بی پول شده بود مجبور شد از هند خارج شود 
و تشکیل کشورهای مستقل هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ صورت گرفت. البته بنگالدش کنونی 

)پاکستان شرقی( بعدا و پس از مناقشات مختلفی که هند و پاکستان داشتند تشکیل شد.

J هند مستقل
هند در دهه های پس از اســتقالل، شرایط بی ثبات مختلف از جمله جنگ با پاکستان بر سر 
کشمیر و مناقشه با چین را تجربه کرد و رهبرانش بارها به دلیل اختالفات داخلی ترور شدند. اما 

در قرن بیست و یکم، هند موفق شده خود را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کند و از شکل سنتی 
مبتنی بر اقتصاد کشاورزی عبور کند. نیروی کار ارزان و جوان در بخش آی تی در حال حاضر یکی 

از نقاط قوت اقتصاد هند است.

آیا تجارت با هند دشوار است؟ 2
در آخرین رتبه بندی بانک جهانی، هند به لحاظ آسانی بازرگانی و راه اندازی کسب و کار در رده 

۱۰۰ از ۱۹۰ قرار دارد که برای یک اقتصاد در حال رشد رتبه زیاد خوبی نیست.

رتبه هند به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان 1۹0 کشور جهان

راه انداختن کسب و کار  1۵۶

ثبت ملک  1۵۴

گرفتن مجوز برق  2۹

اجرایی کردن قراردادها  1۶۴

گرفتن مجوز ساخت  1۸1

بازرگانی با خارج از مرزها  1۴۶

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  ۴

اعالم ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  1۰۳

پرداخت مالیات  11۹

گرفتن وام  2۹

فرصت های سرمایه گذاری در هند ۳
در کدام حوزه ها سرمایه گذاری کنیم؟

وزارت  بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد هند، ســرمایه گذاری در این حوزه ها را به تجار 
آمریکایی توصیه کرده و دورنمای رشد در آنها را قوی خوانده است:

1- انرژی/ ۲- تجهیزات درمانی و پزشکی/ ۳- امور دفاعی/ ۴- هواپیمایی غیرنظامی/ 
۵- تکنولوژی های محیط زیستی/ 6- فناوری ارتباطات و اطالعات/ ۷- امنیت خصوصی/ 
۸- تجهیزات بخش معدن و فرآوری معدنی/ ۹- بخش کشاورزی/ 10- خدمات آموزشی/ 

11- گردشگری

چالش های سرمایه گذاری در هند ۴
الف- زیرساخت های ضعیف مشکالت در زیرساخت های جاده  ای، خطوط آهن، بنادر، 
فرودگاه ها، آموزش، برق و مخابرات در هند بر کسی پوشیده نیست و اینها از بزرگ ترین 
موانع در راه توسعه سریع تر هند به حساب می آیند. ادامه روند کوچ از روستاها به شهرها 
)شهری شدن( به همراه افزایش درآمد مردم باعث شده نیاز به بهبود زیرساخت ها باال برود 

)تا هم امکان رشد اقتصادی فراهم شود و هم خدمات عمومی بهبود یابد(.
ب- تعرفه های گمرکی باال و سیاست های حمایت از تولیدکنندگان داخلی صادرکنندگان و 
سرمایه گذاران خارجی در هند عموما با قوانین گمرکی غیرشفاف و غیرقابل پیش بینی روبه رو 
هســتند. هند باالترین تعرفه گمرکی را در میان کشــورهای گروه ۲۰ دارد. در میان موانع 
عمده بر ســر راه تجارت بین المللی می شود به اینها اشــاره کرد: محدودیت در مورد فروش 
تجهیزات درمانی، تعرفه های بازدارنده گمرکی روی محصوالت در حوزه محصوالت تکنولوژی 
و موتورسیکلت، قوانین سفت و سخت تست محصوالت و محدودیت روی واردات محصوالت 

کشاورزی.
پ- الزام در استفاده از نیرو، تکنولوژی و محصول بومی  دولت هند شرکت های خارجی 
را در حوزه های متعددی مثل فناوری اطالعات و ارتباطات، الکترونیک و انرژی خورشیدی 
ملزم کرده از نیرو، تکنولوژی و محصوالت بومی استفاده کنند تا هم به تولید داخلی کمک 
شــود و هم تولید ناخالص داخلی )GDP( باال برود. این سیاست ها برای صادرکنندگان 
خارجی خوشــایند نیست. طبق یک سیاست تازه، دولت هند در حوزه های مخابراتی و 
ارتباطی ترجیح خواهد داد که - به دالیل امنیتی - از محصوالت و شــرکت های بومی 

همبرگر سیب زمینی. در مک دونالدز هند خبری از همبرگر با گوشت قرمز نیست.
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استفاده کند. به عالوه تمامی خریدهای مخابراتی/ ارتباطاتی کشور که ممکن است اوضاع 
امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد باید به اطالع وزارت ارتباطات برسد. 

ت- دشواری صادرات مواد غذایی به هند  صادرکنندگان گروه های متعددی از محصوالت 
خوراکی به هند باید تاییدیه رســمی سازمان استاندارد و ایمنی غذایی هند FSSAI را 
داشته باشند. دریافت این تاییدیه – به خصوص در مورد مواد غذایی که تا به حال در هند 
مصرف نشده یا از تکنولوژی های تازه در تولیدشان استفاده شده - پروسه زمان بری است.

ث- قوانین متفاوت ایالتی   هند کشــوری با سیســتم فدرال با ۲۹ ایالت است و بخش 
عمده قدرت و تصمیم گیری ها به مسئوالن ایالتی واگذار شده. کیفیت خدمات دولتی، 
قوانین و مقررات تجاری، روابط کارگر و کارفرما، سیســتم مالیاتی و سطح آموزشی در 
ایالت های مختلف به شدت متفاوت اســت و این کارِ شرکت هایی را که می خواهند در 
سطح ملی در هند فعالیت کنند دشوار می کند. برای مقابله با این مشکل، دولت کنونی 
ایده »فدرالیسم رقابتی و همراه« را ترویج می کند و از ایالت ها خواسته تا با یکدیگر بر سر 

جلب سرمایه گذاری خارجی رقابت کنند. 

استراتژی ورود به بازار هند ۵
هند کشور آسانی برای فعالیت تجاری نیست و برای ورود به بازار این کشور باید صبر پیشه کنید 
و به هدفتان تعهد داشته باشید. اما هند آن چنان بازار بزرگی است که زحمت شما هدر نخواهد رفت. 
موفقیت در هند نیازمند استراتژی بازاریابی چندجانبه است تا فرصت های متفاوت در ایاالت 
متفاوت را درک کند و تفاوت های زبانی، فرهنگی و قانونی آنها را بشناسد. عالیق هندی ها اصوال 
به سختی تغییر می کند به همین خاطر باید به تحلیل دقیقی از نیازهای مصرف کنندگان، 
کانال های فروش کنونی و شــیوه های موفق بازاریابی برسید تا بتوانید در هند موفق شوید. 
کافی است محصوالت مک دونالد هند را با مک دونالد در یک کشور اروپایی مقایسه کنید تا 
متوجه شوید شرکت ها برای به دست آوردن بازار هند دست به چه تغییراتی در محصولشان 
می زنند. در رســتوران های مک دونالد در هند محصول اصلی مک دونالد - یعنی همبرگر با 

گوشت قرمز - وجود ندارد.
برای تدوین یک استراتژی موفق ورود به بازار هند باید این عوامل را در نظر داشته باشید:

الف( پیدا کردن شریک هندی
کسب وکارهای تازه در هند عموما مشکالتی مثل ناآشنایی با کانال های فروش، روش های 
توزیع و بازاریابی، قیمت گذاری و حفاظت از مالکیت معنوی دارند. این مشکالت عموما با پیدا 
کردن یک شــریک یا ایجنت هندی حل می شود. بسیار اهمیت دارد که به صورت رودررو 
با شــرکا یا ایجنت های احتمالی دیدار کنید و رابطه خوبی با آنها داشــته باشید. هند بازار 
پیچیده ای است، حتما در مورد شریک یا ایجنت خود تحقیقات حرفه ای انجام دهید تا از 
اعتبار آنها مطمئن شوید. بخش عمده ای از شرکت های خارجی حاضر در هند، اصوال با یک 
شرکت بزرگ هندی شریک شده اند و کسب وکار مشترک راه انداخته اند، مثل استارباکس 

آمریکا که با شرکت معظم تاتا دست به شراکت زده است.
ب( پیدا کردن ایالت مناسب

شرکت های خارجی - به خصوص شرکت های کوچک یا متوسط - بهتر است برای ورود به بازار 
هند، در سطح ایالتی کار خود را آغاز کنند. در کشوری این چنین بزرگ و متنوع پیدا کردن اطالعات 
درست در سطح ایالتی کلید موفقیت است. پیدا کردن شرکت های قابل اطمینان مشاوره ای در هر 

ایالت راه مناسبی به نظر می رسد.
هند به چهار منطقه اقتصادی تقسیم شده و بهتر است برای شروع به یکی از این مناطق وارد 

شوید:

J شمال هند
شمال هند با ۳۷۰ میلیون نفر جمعیت میزبان حدود ۳۰ درصد کل جمعیت هند است. 
در این منطقه ایالت های هاریانا، هیماچال پرادش، جامو و کشمیر، پنجاب، راجستان، اوتار 
پرادش و اوتاراکند، چندیگر و همچنین ایالت و شــهر مهم دهلی را داریم که پایتخت هند 
است. درآمد سرانه در مناطق مختلف شمال هند بسیار متفاوت است و دهلی، هاریانا و پنجاب 
بسیار باالتر از میانگین هند و اوتار پرادش و جامو و کشور بسیار پایین تر از میانگین درآمد و 

تولید دارند. )میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در هند ۱۵۳۹ دالر است.( شمال هند - به 
جز مناطق ثروتمندترش - در مقایسه با جنوب و غرب هند به لحاظ اقتصادی و تجاری کمتر 
توسعه یافته  اســت. با این حال در این منطقه می توانید در حوزه های کشاورزی، انرژی های 
تجدیدپذیر )به خصوص خورشــیدی(، ماشین آالت، اتومبیل، محصوالت دارویی، آموزش و 

توریسم سرمایه گذاری داشته باشید. 

J غرب هند
ایالت های ماهاراشترا، گجرات، مادیا پرادش، چتیسگر و گوآ در غرب هند قرار دارند. این منطقه 
بیشتر از بقیه صنعتی شده، جمعیت شهری باالیی دارد و جمعیت آن ۲۷۹ میلیون نفر است. بمبئی 
که پایتخت مالی، تجاری و سرگرمی هند است در همین بخش کشور قرار دارد. شهرهای بزرگ 
دیگر در این منطقه شــامل پونه، نگپور و اورنگ آباد در ماهاراشترا، و احمدآباد و سورات، وادودارا و 

راجکوت در گجرات است.
منطقه غربی در حوزه های مختلفی موتورخانه قدرتمند هند به حساب می آید: انرژی های متداول 
و همچنین برگشــت پذیر، محصوالت شیمیایی، ماشین آالت الکتریکی و غیرالکتریکی، نساجی، 
پتروشــیمی، جواهرات، دارو، کاالهای مهندسی، آهن و فوالد و پالستیک. شماری از بزرگ ترین 
شرکت های هند - و دنیا - در همین منطقه هستند مثل ریالینس، تاتا، گروه گودرج، گروه آدیتیا 

بیرال و گروه صنعتی ماهیندرا.
بخش خدمات هم در غرب هند به شدت قدرتمند است و بانک های مهم دنیا در بمبئی حضور 

قوی دارند.

J جنوب هند
منطقه جنوبی شامل ایالت های تامیل  نادو، کارناتاکا، کراال، تالنگانا، آندرا پرادش و اوریسا است. 

این منطقه ۲۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد.
تامیل نادو ۴ بندر بزرگ و ۴۴ بندر کوچک دارد و به عنوان دروازه تجاری به ســمت آســیای 
جنوب شرقی عمل می کند. این ایالت مرکز مهم تولید در غرب هند است و چنای پایتخت آن میزان 
شــرکت های مهم هندی در بخش های خودرو، فناوری اطالعات، خدمات درمانی و خدمات مالی 
است. این ایالت یکی از قطب های آموزشی هند به حساب می آید. شرکت های مهندسی و نساجی 

مهمی هم در دیگر شهرهای بزرگ این ایالت وجود دارد.
شهر بنگلور، پایتخت کارناتاکا قطب تکنولوژی  و فناوری اطالعات در هند است و یکی از مراکز 
اصلی صنعتی و تجاری جنوب هند به حســاب می آید. شــرکت های بزرگ فناوری در هند مثل 
Wipro و Infosys به همراه نمایندگان غول های تکنولوژیک دنیا در این شهر هستند و به همین 
خاطر آن را »سیلیکون ولی« هند قلمداد می کنند. این شهر مرکز صنایع هوافضا، دفاعی، الکترونیکی 
و بیوتیک هند است. بازار خرده فروشی در این شهر رشد بسیار خوبی را تجربه می کند و برندهای 

لوکس خارجی برای ورود به هند بنگلور را انتخاب می کنند.

عالیق هندی ها اصوال به سختی تغییر می کند به همین خاطر باید به تحلیل دقیقی از نیازهای مصرف کنندگان، کانال های فروش کنونی و 
شیوه های موفق بازاریابی برسید تا بتوانید در هند موفق شوید. کافی است محصوالت مک دونالد هند را با مک دونالد آمریکا مقایسه کنید 
تا متوجه شوید شرکت ها برای به دست آوردن بازار هند دست به چه تغییراتی در محصول شان می زنند. 

نراندرا مودی، نخست وزیر هند که انتظار می رود طی سال های آینده هم فرد شماره یک 
سیاست این کشور باقی بماند.
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همسایهها

مهم ترین حوزه های تجاری در کراال ساخت وساز، تولید کشتی، حمل و نقل، کشتی رانی، خوراک 
دریایی و ادویه، صنایع شــیمیایی، فناوری اطالعات، توریسم، خدمات درمانی و بانک داری است. 
کوچی، پایتخت تجاری کراال است و در طول سال های اخیر سرمایه گذاری های فراوانی را به خود 

جذب کرده است. 
حیدرآبــاد، پایتخت ایالت نوظهور تالنگانا هم یکــی از مراکز مهم فناوری اطالعات، 
بیوتکنولوژی، دارو، هوافضا و تولیدات دفاعی به حساب می آید. اقتصاد ایالت اوریسا هم با 
سرمایه گذاری در حوزه های معدن، الکتریسیته، فوالد، آلومینیوم، زغال سنگ و بنادر شاهد 

رشد خوبی است.

J شرق و شمال شرق هند
در این منطقه ایاالت مهم بنگال غربی، جارکند، بیهار و آسام را داریم. این منطقه حدود ۲۷۰ 
میلیون نفر جمعیت دارد و مهم ترین صنایعش عبارت اند از: معدن، فلزات، کشاورزی، خدمات، نفت 

و گاز، پتروشیمی، کاغذ و تولید برق.
در بین ایالت های شرق هند بنگال غربی و جارکند به لحاظ صنعتی از بقیه پیشرفته ترند. 
بنگال غربی پنجمین اقتصاد بزرگ هند است و موتور اقتصادی هند شرقی به حساب می آید. 
دارای زمین حاصل خیز، و ذخایر عالی زغال سنگ، سنگ آهن و سنگ آهک است. بنگال غربی 
بزرگ ترین تولیدکننده برنج در هند و دومین تولیدکننده چای بعد از آســام است. مهم ترین 
صنایعش مهندســی، پتروشیمی، زغال ســنگ، آهن و فوالد، چای، خدمات درمانی، فناوری 
اطالعات، ساخت وساز و فراوری محصوالت غذایی است. جارکند بزرگ ترین تولیدکننده زغال، 
مس و میکا در هند است و ذخایر بزرگی از سنگ آهن، هیدروکسید آلومینیوم و اورانیوم را در 
خود جای داده است. تولید فوالد و اتومبیل از مهم ترین صنایع این ایالت است. این منطقه عالوه 
بر ذخایر عمده، نیروی کار آموزش دیده فراوان دارد و به همین خاطر دورنمای رشــد مناسبی 

برای آن پیش بینی می شود.

تراز تجاری هند ۶
در سال ۲۰۱۶ کسری تراز تجاری هند ۷۸ میلیارد دالر بوده است )یعنی صادرات خالص 
آنها بسیار پایین تر از وارداتشــان بوده(. تراز تجاری هند در سال ۱۹۹۵ مثبت بوده )۳۴۰ 
میلیون دالر( و حجم صادرات و واردات این کشور در طول دو دهه اخیر رشدی خیره کننده 

داشته است. 

به هند چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ 7
هند نود و چهارمین صادرکننده بزرگ دنیاست. مهم ترین صادرات هند طال، گاز مایع و پنبه است.

 مهم ترین صادرات هند در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دالر(
هند در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۹۵.۸ میلیارد دالر کاال به دنیا صادر کرد که نسبت به سال 
۲۰۱۳ حدود ۱۲.۱ درصد کاهش نشان می دهد اما در مقایسه با سال ۲۰۱۶ شاهد رشدی 

۱۳.۶ درصدی بوده است. نیمی از صادرات هند روانه کشورهای آسیایی می شود
۴۲.۶ میلیارد دالر )۱۴.۴ درصد کل صادرات( سنگ ها و فلزات قیمتی۱

۳۵.۹ میلیارد دالر )۱۲.۱ درصد( سوخت های معدنی۲

۱۶.۷ میلیارد دالر )۵.۶ درصد( تجهیزات کامپیوتری۳

۱۶.۲ میلیارد دالر )۵.۵ درصد( وسایل نقلیه۴

۱۳.۶ میلیارد دالر )۴.۶ درصد( مواد شیمیایی آلی۵

۱۲.۹ میلیارد دالر )۴.۴ درصد( دارو۶

۱۱.۷ میلیارد دالر )۴ درصد( آهن و فوالد۷

۹ میلیارد دالر )۳ درصد( پوشاک غیربافتنی۸

۸.۸ میلیارد دالر )۳ درصد( تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی۹

۸.۳ میلیارد دالر )۲.۸ درصد( پوشاک بافتنی، اکسسوریز۱۰

مهم ترین واردات هند در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دالر(
هند در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۴۴ میلیارد دالر کاال وارد کرد که این حدود ۲.۸ درصد کل 
کاالهای وارداتی دنیا را شامل می شود. میزان واردات هند نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود 

۴.۷ درصد کاهش و نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد:
۱۲۳ میلیارد دالر )۲۷.۷ درصد کل واردات( سوخت های معدنی از جمله نفت۱

۷۴.۴ میلیارد دالر )۱۶.۷ درصد( سنگ ها و فلزات قیمتی۲

۴۶.۹ میلیارد دالر )۱۰.۶ درصد( ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی۳

 ۳۶ میلیارد دالر )۸.۱ درصد( کامپیوتر۴

۱۸ میلیارد دالر )۴ درصد( مواد شیمیایی آلی۵

۱۳ میلیارد دالر )۲.۹ درصد( پالستیک و محصوالت پالستیکی۶

۱۱.۹ میلیارد دالر )۲.۷ درصد( چربی و روغن حیوانی/گیاهی۷

۱۰ میلیارد دالر )۲.۲ درصد( آهن و فوالد۸

۸.۴ میلیارد دالر )۱.۹ درصد( تجهیزات پزشکی۹

۵.۹ میلیارد دالر )۱.۳ درصد( سنگ معدن، خاکستر۱۰

شرکای تجاری  هند   )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دالر( ۸
واردکننده ها

در سال ۲۰۱۷ کشــورهای آمریکا، امارات، هنگ کنگ، چین و سنگاپور مقصد بخش 
عمده صادرات هند بوده اند:  

۱۵.۶ درصد کل صادرات هند )۴۶.۱ میلیارد دالر( آمریکا۱

۱۰.۱ درصد )۳۰ میلیارد دالر( امارات۲

۵.۱ درصد )۱۵ میلیارد دالر( هنگ کنگ۳

۴.۲ درصد )۱۲.۵ میلیارد دالر( چین۴

۳.۹ درصد )۱۱.۶ میلیارد دالر( سنگاپور۵

۳ درصد )۹ میلیارد دالر( انگلیس۶

۲.۸ درصد )۸.۲ میلیارد دالر(  آلمان۷

۲.۷ درصد )۸.۱ میلیارد دالر( ویتنام۸

۲.۴ درصد )۷.۲ میلیارد دالر( بنگالدش۹

۲.۱ درصد )۶.۲ میلیارد دالر( بلژیک۱۰

صادرکننده ها
در سال ۲۰۱۷ کشورهای چین، سوئیس، عربستان و عراق بیشترین کسری تراز تجاری 
را به هند وارد کردند - یعنی صادراتشــان به هند بسیار بیشتر از واردات آنها از این 

کشور بوده است:
کسری تراز تجاری ۵۹.۵ میلیارد دالری برای هندچین۱

کسری ۱۹.۴ میلیارد دالری سوئیس۲

کسری ۱۵.۸ میلیارد دالری عربستان۳

کسری ۱۴ میلیارد دالری عراق۴

کسری ۱۲.۵ میلیارد دالری اندونزی۵

کسری ۱۱.۷ میلیارد دالری کره جنوبی۶

کسری ۱۰.۴ میلیارد دالری استرالیا۷

کسری ۸.۵ میلیارد دالری ایران۸

کسری ۶.۹ میلیارد دالری قطر۹

کسری ۶.۳ میلیارد دالری نیجریه۱۰



تشکلی با تجربه تحریم
گذشتن از تنگنای اقتصادی کنونی نیازمند استفاده از تجربیات بخش خصوصی است

13 آبان ماه، زمانی بود که دولت افراط گرای کنونی امریکا 
به ادعای خود می خواست تحریم های ایران را به حداکثر 
برســاند و آن طور که مدام طی چند ماه گذشته تهدید 
می کرد، قصد داشت از این تاریخ در مقطعی کوتاه وضعیت 
را به جایی برســاند که فروش نفت ایران تقریبا صفر شود. با اینکه کارشناسان حوزه انرژی 
می گفتند که این کار غیرممکن است، اما امریکایی ها مدام چنین ادعایی را تکرار می کردند. 
یکی از مهم ترین تشکل هایی که در این گیرودار می تواند تاثیر زیادی از شرایط بین المللی 
ایران بگیرد و همچنین می تواند از سوی بخش خصوصی به کمک دولت بیاید و در مدیریت 
شرایط همراه باشد، »اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران« است. 
این اتحادیه 15 سال است که کار خود را شروع کرده و اتفاقا در اولین سال های فعالیت خود، 
با تحریم های سال های 2012 تا 2015 نیز مواجه بود و از آن دوره تجربه خوبی به دست آورده 

که می تواند برای وضعیت فعلی نیز به کار بیاید. 
در ســال 1396، آمار صادرات کل فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی کشــور توسط 
شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و شرکت های خصوصی مجموعا 
28.42 میلیارد دالر بوده است که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
6.48 میلیــارد دالر از این صــادرات را به خود اختصاص داده، یعنی حــدود 23 درصد از 
صادرات کشور در بخش فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به این اتحادیه بوده است. 
کمیسیون پتروشیمی اتحادیه حدود 70 درصد کل صادرات را بر اساس ارزش دالری به خود 

اختصاص داده و پس از آن، به ترتیب کمیسیون های شیمیایی و گاز و کمیسیون قیر 11.5 و 
8.6 درصد در کل صادرات اتحادیه نقش داشته اند. 

J مشکالت بخش خصوصی در فروش نفت
تحریم هایی که امریکایی ها آن را با تهدید و ارعاب به سوی ایران نشانه گرفته بودند، اکنون 
در حال اعمال اســت. آنها مدام در تبلیغ این تحریم ها می گفتند که صادرات نفت ایران را 
به صفر خواهند رســاند. ماهنامه »تازه های انرژی« که ارگان رسمی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی است، در آخرین شماره خود تحلیلی از وضعیت فروش 
نفت پس از تحریم های نیمه آبان ارائه کرده که طی آن  پیش بینی می کند اهداف تحریم های 
امریکا هرگز صد درصد محقق نخواهد شد چراکه از سویی نه همه خریداران نفت ایران توان 
جایگزین کردن تمامی نفت ایران با نفت کشورهای دیگر دارند و نه می توانند کامال از مزایای 
اقتصادی خرید نفت از تهران چشم پوشی کنند. مانع دیگر قطع صادرات نفت ایران، قیمت 
نفت خواهد بود. قطع جریان کلی صادرات ایران نفت را با جهش قیمتی مواجه خواهد کرد. این 
موضوع نه تنها به اقتصاد کشورهای متقاضی نفت لطمه خواهد زد بلکه می تواند اقتصاد امریکا 
را که در سال های اخیر به الگوی اقتصاد کشورهای نفتی نزدیک شده است نیز تحت تاثیر قرار 
دهد. در کنار این عوامل، »تجربه ایران از تحریم های 2012 تا پایان 2015«، »ناوگان گسترده 
شرکت ملی نفتکش ایران« و »اختالف برخی کشورهای خریدار نفت با دولت ترامپ« همگی 
می توانند جریان صادرات نفت ایران را حفظ کنند. بنابراین در بدبینانه ترین حالت پیش بینی 

........................... تشــکل هــا ...........................

ساعد یزدانجو
دبیربخشتشکلها

]  این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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تشکلها

از بخش خصوصی این است که معامالت نفتی با مقیاس خردتری انجام می شود و زمانی که 
فعالیت اقتصادی وارد معامالت خرد می شــود ریسک ها کاهش می یابد. برای مثال، ریسک 
فروش، ریسک خطر پرداخت و غیره کاهش می یابد. از سوی دیگر، مشکل دیگر فعالیت های 
نفتی در روابط بین الملل محدودیت ها برای ارگان های رسمی است. روابط رسمی و غیررسمی 
بخش خصوصی با تجارت جهانی بســیار گسترده تر اســت تا بخش دولتی. بخش دولتی 
محدودیت هایی دارد که عمال اجازه نمی دهد به صورت فعال قدرت چانه زنی داشــته باشد، 

درحالی که این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.

J تشکلی 15ساله
بخش نفت، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد 
ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنگی و سازماندهی هرچه 
بیشــتر فعاالن حوزه تولید و صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی، عده ای از افراد 
فعال و کارآفرینان بخش خصوصی کشور در این حوزه تصمیم گرفتند به منظور بهره گیری 
از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپارچه با فرصت ها و تهدیدات گرد هم 
آیند. برای این کار، در مهرماه سال 1382 »اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران« 
با حضور 54 شــرکت تولیدکننده و صادرکننده فرآورده تأسیس شد و سپس در خردادماه 
1384 به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده، به »اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی ایران« تغییر نام داد تا هم از نظر نوع فعالیت و هم از 
لحاظ عنوان اتحادیه، پوشــش جامع تری نسبت به قبل داشته باشد. این اتحادیه، در حال 
حاضر بیش از 150 شــرکت فعال در این بخش را تحت عضویت خود دارد. افزون بر این، 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال 1385 و در آستانه 

آغاز چهارمین سال فعالیت های خود به عنوان تشکل صادراتی نمونه ملی نیز برگزیده شد. 
برخــی از اهداف و وظایف اتحادیه صادرکنندگان فرآورد ه های نفت، گاز و پتروشــیمی 
عبارت اند از تالش برای ساماندهی صادرات و صادرات مجدد فرآورده های نفتی از جمهوری 
اسالمی ایران و بهبود کیفیت خدمات دهی به  اعضا؛ جمع آوری اطالعات درباره عرضه و تقاضا 
و قیمت و بازارهای مصرف و تولید فرآورده های مذکور و در دســترس قرار دادن آنها برای 
ارتقای دانش اعضا؛ بهره گیری از رهیافت های جدید برای افزایش سهم در بازارهای مختلف و 
گسترش فعالیت های صادراتی فرآورده ها؛ همکاری با مراجع ذی ربط جمهوری اسالمی ایران 
از طریق ارائه نظرات تخصصی در تهیه، تنظیم و تغییر قوانین، مقررات و بخشنامه های مرتبط 
با فرآورده های نفتی و صادرات آنها؛ ایجاد ارتباط با بانک ها و ســازمان های اعتباری کشور و 
همچنین سازمان های مالی و پولی بین الملل برای فراهم سازی خدمات و تسهیالت مالی و 
اعتباری برای اعضا؛ ایجاد ارتباط با تمامی مراجع و سازمان های دولتی و همچنین اتحادیه ها 
و تشکل های غیردولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صالح برای رفع مشکالت و ایجاد 
تسهیالت در تمامی بخش های مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ازجمله حمل و نقل، امور 
گمرکی، انبارداری و مخازن، بسته بندی، کنترل کیفیت و استاندارد، تأمین مواد اولیه، ترانزیت، 
ســوآپ و غیره؛ ایجاد واحدهای آموزشی و تحقیقاتی، برگزاری نمایشگاه ها و همایش های 
تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و همچنین هماهنگی در مورد اعزام هیئت های 
بازرگانی به کشــورهای دیگر و دعوت از هیئت های بازرگانی کشورهای هدف و شرکت در 
همایش های خارجی مرتبط با فعالیت اتحادیه؛ اطالع رسانی شفاف و منظم به داخل و خارج 
اتحادیه از طریق وب سایت اتحادیه، انتشار نشریات و دیگر روش های متداول اطالع رسانی در 
خصوص اقدامات اتحادیه، قوانین و مصوبات ملی و بین المللی مربوطه، فرصت های صادراتی و 
دیگر موارد الزم ازجمله تبلیغات و بازاریابی در بازارهای هدف؛ جلوگیری از انجام رقابت های 
ناســالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق بازرگانی ایران؛ 
ایجاد زمینه الزم برای توسعه همکاری بین اعضا؛ تشکیل خوشه های صادراتی در بین اعضا؛ و 
تعامل و دریافت تسهیالت ویژه صادرات از سازمان توسعه تجارت در خصوص روند پیشرفت 

اهداف اتحادیه و کمک به اعضا.
اتحادیه دارای چند کمیســیون تخصصی نیز هســت که عبارت اند از کمیسیون قیر، 
کمیســیون پارافین، کمیسیون شیمیایی و گاز، کمیسیون روغن، کمیسیون نفت، سواپ، 

بنکرینگ و ترانزیت، کمیسیون پتروشیمی و کمیسیون بازرگانان.  

می شــود بعد از شروع تحریم ها، میزان خرید نفت از ایران به حدود 800 هزار بشکه در روز 
برسد؛ برآوردهای دیگر از رسیدن میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در 
اواسط سال آینده میالدی خبر می دهند. با این حال، همان طور که تحلیل گران خارجی بارها 
اقرار کرده اند این روزها پیش بینی هر عاملی که به نوعی با تصمیمات کاخ سفید مربوط است، 

بسیار دشوار و ممکن است با گذشت زمان وقایع به شکل دیگری رقم بخورد.
در فضای تحریم، برخی کارشناسان استفاده از توان بخش خصوصی را برای صادرات نفت 
خام در گذر از شرایط تحریم پیشنهاد کرده اند، پیشنهادی که هرچند مزایایی دارد اما از نظر 
فعاالن حوزه صدور فرآورده های نفتی و پتروشیمی در حال حاضر ناممکن به نظر می رسد. 
ساختار فروش بین المللی در ایران مطابق ضوابط و مقررات امور بین الملل شرکت ملی نفت 
است و طبق این ساختار صرفا امور بین الملل ماموریت فروش نفت را دارد. در این فرآیند چند 
موضوع مهم مطرح است: اولین بحث قیمت است و دومین مسئله حجم صادراتی و سومین 
نکته نیز شیوه معامالت و پرداخت است. از سوی دیگر، اگر فردی قصد داشته باشد در تجارت 
صنعت نفت و حوزه صادرات نفت خام فعالیت کند باید با یک پاالیشگاه قرارداد داشته باشد. 
زمانی که نفت به بورس برده می شود همه سهام داران با پاالیشگاه قرارداد ندارند. نکته دوم 
این است که قیمت پایه ای را امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده و روی قیمت 
خودش ایستاده است، درحالی که ساختار بورس عرضه و تقاضا است و قیمت افزایش یا کاهش 
پیدا می کند. همچنین قیمت محموله هایی که توسط شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت 
خام مطرح می شود با میانگین قیمت 75 دالر نفت، عدد بزرگی خواهد بود اما شیوه پرداخت 
و جابه جایی این پول با توجه به محدودیت ها تعریف نشده است. زیربنای الزم برای حضور 
بخش خصوصی با محموله های کوچک تر با شیوه پرداخت ساده تر یا مکانیزم هایی که نظام 
پولی و بانکی کشور تعریف کند وجود ندارد. بنابراین در عمل، فروش نفت ایران از طریق بخش 

خصوصی در حال حاضر مقدور نیست. 
اما اگر راه برای فروش نفت و فرآورده های نفتی به وســیله بخش خصوصی مهیا شــود، 
وضعیت می تواند خیلی خوب به نفع دولت و نهادهای دولتی ایران نیز باشد. مزیت استفاده 

د پیدا کند. 

سعیدرفیعیفر
دبیرکل

رضافخاری
بازرس

وحیدشیخی
عضوهیئتمدیره

حسنتاجیک
عضوعلیالبدل

عباسعلیاسالمی
رئیسهیئتمدیره

احسانباقریان
نایبرئیس

احمدابوترابی
عضوهیئتمدیره

ابوالقاسمهاشمی
عضوهیئتمدیره

احمدصرامی
عضوهیئتمدیره

حسینمنیری
عضوهیئتمدیره

اعضایهیئتمدیره
اتحادیهصادرکنندگان
فرآوردههاینفت،گازو
پتروشیمیایران
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اخیرا پیشنهاد شده است که یک منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ در کشور در نظر گرفته شود. این پیشنهاد در زمان 
برگزاری نمایشگاه کتاب امسال در تهران مطرح شده بود. عراق از جمله کشورهایی است که در حال حاضر به صنعت چاپ 
ایران نیاز دارد و خریدار اصلی شرکت های چاپی در داخل کشور محسوب می شود

طبق اعالم مدیرکل 
چاپ و نشر وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، گردش 

مالی صنعت چاپ 
در ایران حدود 
700 میلیارد 

تومان است که 
از آن میان، 80 

درصد آن به انواع 
بسته بندی، پنج 
درصد چاپ کتاب 
و 15 درصد به 
نشریات مربوط 

می شود

صنعت چاپ و بسته بندی با درآمد جهانی ساالنه بالغ بر 1200 میلیارد 
دالر، از صنایع مهم و استراتژیک در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته 
محسوب می شود. در منطقه خاورمیانه و در میان همسایگان ایران نیز برخی 
از کشــورها در صنعت چاپ و بسته بندی و صادرات این صنعت به همراه 
کاالهای مختلف، ارزآوری هنگفتی داشته اند؛ برای نمونه می توان به کشور 
ترکیه اشــاره کرد که ساالنه در حدود 36 میلیارد دالر از درآمد حاصل از 

صنعت چاپ و بسته بندی را در خاورمیانه به خود اختصاص می دهد. 
ایران نیز می تواند یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح در حوزه 
چاپ و بســته بندی در منطقه باشد. در صورت تحقق حمایت های الزم از 
صنعت چاپ و بســته بندی، تولیدات این صنعت به طور مستقیم در قالب 
بسته بندی های چاپی و محصوالت فرهنگی و به طور غیرمستقیم به صورت 
بسته بندی محصوالت صادراتی، به افزایش درآمد غیرنفتی کشور کمک 
قابل توجهی خواهد کرد. در ســال های اخیر، صنعت چاپ کشور به تدریج 
از تمرکز روی چاپ افســت و چاپ ســلولزی فاصله گرفته و تالش کرده 
است که به عرصه های جدیدتر چاپ مثل بسته بندی و لیبل توجه بیشتری 

داشته باشد. 
طبق اعالم مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، گردش 
مالی صنعت چاپ در ایران حدود 700 میلیارد تومان است که از آن میان، 
80 درصد آن به انواع بســته بندی، پنج درصد چاپ کتاب و 15 درصد به 
نشــریات مربوط می شود. با این حال، به دلیل اینکه محصوالتی همچون 
پســته، زعفران، خرما، گردو، کشمش و دیگر تولیداتی که در ایران و دنیا 
از محصوالت مشهور و مطرح منسوب به ایران هستند بسته بندی مناسبی 
ندارند، صادرات صنایع چاپ و بسته بندی  هنوز نتوانسته اند جایگاه مناسب 
خود را در صادرات کشور پیدا کنند. بنا به گفته مدیرکل چاپ و نشر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در ســال 95 در حدود 10 هزار تن محصوالت 
چاپی به خارج از کشــور صادر شده بوده است. بخش وسيعي از صادرات 
صنعت چاپ ايران محصوالتي غیر از كتاب و نشریه بوده و اين محصوالت 
شامل صنايع چاپي غالبا وابسته به بسته بندی است که بيشتر به افغانستان، 
تركمنستان و عراق صادر مي شود. برخي از استان ها مانند خراسان رضوي 
و آذربايجان شرقي نیز به صورت مستقيم اجازه صادرات محصوالت چاپی 

را دارند.

J لزوم مطالعه دقیق بازار
صنعت چاپ ایران با اینکه بسیار رشد کرده و متحول شده است، اما هنوز 
گاهی رگه هایی از تفکر سنتی در سرمایه گذاری آن به چشم می خورد. یکی 
موارد این تفکر ســنتی در سرمایه گذاری در دو دهه گذشته با ورود اولین 
ماشین های افست چهاررنگ رخ داد که هم زمان تب شدیدی صنعت چاپ 
کشور را در بر گرفت. به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، این 
تب وقتی فرونشست که دیگر دیر شده بود؛ بخش عمده سرمایه گذاری برای 
خرید فناوری های نو و دست دوم چاپ و بسته بندی بدون پشتوانه مطالعاتی 
نیازســنجی و امکان سنجی طرح انجام شده و از همین رو، درحالی که در 
برخی حوزه ها تقاضای کمی و کیفی مشتریان داخلی بی جواب مانده، در 

بخش دیگر واحدهای چاپ به رقابت های غیرحرفه ای رو آورده اند، رقابتی 
که تلفات آن خروج 300 چاپخانه دار از گردونه فعالیت صنعت چاپ کشور 

بوده است. 
صنعت چــاپ در دهه های اخیر بســیار تغییر کرده و متنوع شــده 
اســت. می توان گفت انواع ابزارها برای محصوالت مختلف، از چاپ روی 
بســته بندی های مخصوص گرفته تا لیبل های گوناگون اکنون در صنعت 
چاپ دیده می شوند. بخش فناوری های تبدیلی بسته بندی های انعطاف پذیر، 
تولید فیلم های پلیمری، مواد مصرفی مقوایی اسپتیک، جعبه های مقوایی 
لوکس، ظروف پالستیکی لوکس، تولید انواع لیبل و برچسب، مقوا و غیره، 
ازجمله زمینه های مورد عالقه سرمایه گذاران خارجی در زمینه چاپ است 
که فعاالن صنعت چاپ تالش می کننــد در آنها رونقی به وجود بیاورند. 
از سوی دیگر، برخی از انواع چاپ های سنتی مثل بسته بندی های عادی،  
چاپ کتاب و دیگر محصوالت هم هستند که سهم خود را در بازار چاپ و 

بسته بندی حفظ کرده اند. 
بنا به تنوع و قابلیت هایی که صنعت چاپ و بسته بندی می توانسته در 
کشور داشته باشــد، حتی اخیرا پیشنهاد شده است که یک منطقه آزاد 
فرهنگی برای صنعت چاپ در کشور در نظر گرفته شود؛ در اواخر خردادماه 
امســال، وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد فرهنگی برای 
صنعت چاپ که توســط فعاالن این صنعت ارائه شده بود استقبال کرد؛ 
پیشــنهاد ایجاد یک منطقــه آزاد فرهنگی برای صنعت چــاپ در زمان 
برگزاری نمایشگاه کتاب امسال در تهران مطرح شده بود. به گفته وزیر راه 
و شهرسازی، عراق از جمله کشورهایی است که در حال حاضر به صنعت 
چاپ ایران نیاز دارد و خریدار اصلی شــرکت های چاپی در داخل کشــور 
محسوب می شود. به گفته او، اگر عزم واقعی برای چنین کاری وجود داشته 
باشد، بندرعباس یا سایر بنادر مکان های مناسبی برای ایجاد این منطقه 
آزاد فرهنگی به حساب می آیند. در بندر امام 11 هزار هکتار منطقه ویژه 

وابستگی 80 درصد صنعت چاپ به بسته بندی
صنعتی با 700 میلیارد تومان گردش مالی اما دارای سهم صادراتی اندک
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تشکلها

قرار دارد و می توان در همان مکان برای صنعت چاپ نیز یک منطقه آزاد 
فرهنگی ایجاد کرد. 

J تمرکز بر لیبل و برچسب
یکــی از حوزه هایی که اخیرا صنعت چاپ ایــران را درگیر خود کرده 
و اتحادیــه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران نیز روی آن به خوبی تمرکز 
کرده، چاپ لیبل و برچسب است. این اتحادیه کارگروهی تخصصی برای 
این حوزه به راه انداخته و در گام نخست تقویت بخش لیبل، سيمنار ليبل 
را براي اولين بار در کشــور برگزار کرده اســت. پس از آن نیز با حضور در 
نمايشــگاه هاي معتبر بين المللي در قالب هيئت هاي تجاري، تالش کرده 
است ابعاد جديد فناوری صنعت چاپ ليبل را بيشتر به دست اندرکاران این 
صنف معرفي کند و همچنین با تغيير بنيادين کسب وکار در اين بخش، 

متخصصان و پيشکسوتان حوزه لیبل را کنار هم گرد آورد. 
کارگروه چاپ ليبل با هدف حمايت از بخش چاپ ليبل راه اندازي شد 
و از آنجا که اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ نگاه ويژه اي به بخش ليبل 
و احداث زيرســاخت هاي صادراتي داشته است، گروهي از سرمايه گذاران 
متوجه بازار بکر ايران در اين زمينه شــدند. با توجه به آنکه سرمايه گذاري 
در زمينه ليبل جديد اســت و بازار اين صنعت با حضور ســرمايه گذاران 
رونق يافته، طي دو سال گذشته بيش از هفتاد ميليون يورو ماشين آالت 
جديد ليبل به ايران وارد شده است. برپايي همايش ها و سمينارها به منظور 
اطالع رســاني بهتر و دقيق تر به صنعت چاپ ليبــل از اقدامات اتحاديه 
صادرکنندگان صنعت چاپ در اين زمينه است. همچنين اين اتحاديه نگاه 
ويژه اي به تامين مواد اوليه براي چاپ ليبل و جلوگيري از واردات محصوالت 

چاپ شده جهت حمايت از توليد داخلي ليبل دارد.
برگزاری سه هیئت تحقیقاتی بازاریابی در معتبرترین نمایشگاه لیبل 
جهان، لیبل اکســپو اروپا از دیگر فعالیت های این اتحادیه در چهار سال 
گذشته بوده اســت. طبق گزارش های میدانی و آمارهای به دست آمده از 
واردکنندگان ماشین آالت صنعت چاپ لیبل، توسعه و پیشرفت این بخش 
از صنعت چاپ طی چهار سال گذشته با رشد صدرصدی مواجه شده است. 
نگاه تخصصی به مقوله لیبل و لیبلینگ عالوه بر توسعه این بخش از صنعت 

چاپ، باعث جلوگیری چشمگیر از خروج ارز و تمرکززدایی از چاپ افست 
در کشور شده است. 

J دوازده سال فعالیت
اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران در ســال 1385با هدف 
توســعه صادرات محصوالت چاپ و بســته بندي فعاليت خود را آغاز 
کــرد. اين اتحاديه با برگزاري دوره هاي آموزشــي تخصصي، حضور در 
نمايشگاه هاي برتر صنعت چاپ و بسته بندي جهان، ايجاد پاويون هاي 
ملي بسته بندي ايران، اعزام هيئت هاي تحقيقاتي، بررسي موانع صادراتي، 
امکان سنجي توان توليد داخل و نظایر آنها، همواره در پي توسعه پايدار 
صادرات غير نفتي اســت. در اين مسير، اتحاديه صادرکنندگان صنعت 
چاپ ايران با راه انداري کارگروه هاي تخصصي به ارزيابي هرچه دقيق تر 
روش هاي مختلف چاپي، امکانات توليد داخلي، بررسي موانع کسب وکار 
و روش هاي حضور در بازارهاي بين المللي اقدام کرده است. این اتحاديه 
برنامه ويژه اي براي ايجاد زيرساخت ها در صنعت چاپ دارد که پيامد آن 

توسعه صادرات صنعت چاپ خواهد بود. 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ دارای سه کارگروه کلیدی است که 
اولین آنها کارگروه چاپخانه هاي انعطاف پذير است. این کارگروه قديمي ترين 
کارگروه تخصصي اتحاديه است که از ابتداي فعاليت با رويکردي متفاوت 
نشست هاي خود را برگزار می کند. بررسي موانع کسب و کار، تأمين مواد 
اوليه، توسعه صادرات بسته بندي هاي پليمري، افزايش کيفيت در توليد، 
برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي و سرمايه گذاري هاي هدفمند، از 
محورهاي اصلي نشست هاي اين کارگروه است. یکی از حوزه هایی که در 
اتحادیه دنبال می شود، مربوط به چاپخانه داران بخش هليو و فلکسو است 
که صنعتي ترين و بزرگ ترين بخش صنعت چاپ کشور را تشکیل می دهند 
و همواره بزرگ ترين بخش صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندي کشور 
بوده اند. از سوی دیگر، تيم تحقيقاتي اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ 
با بررســي روش هاي چاپي به اين نتیجه رسیده است که بخش ليبل در 
صنعت چاپ مغفول مانده است و به همین دلیل، اقدام به ايجاد کارگروهی 

در این زمینه کرده است. 
اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با هدف ايجاد زيرساخت هاي الزم 
براي توسعه صادرات در اين بخش، اقدام به برپايي و راه اندازي کارگروهی 
تخصصي در زمینه افست و چاپ سلولزي کرده است. کارگروه افست و چاپ 
سلولزي اتحاديه با هدف بررسي بازارهاي صادراتي با تکيه بر توانمندي توليد 
داخلي و بررسي روش هاي حمايت از توليد محصوالت بخش چاپ افست 
و ســلولزي آغاز به کار کرده است. همچنين با توجه به روند غيرصعودي 
چاپخانه هاي افســت، اتحاديه اقــدام به برپايي کارگروهي متشــکل از 
دست اندرکاران اين بخش کرده است تا بار ديگر اين چاپخانه ها احيا شوند. 
اين کارگروه با هدف تقويت و توسعه زيرساخت هاي استاندارد براي توسعه 
صادرات در بخش افست و مصنوعات سلولزي و نيازسنجي امروز بازارهاي 
هــدف، با تکيه بر توان داخلي و تقويت اقتصاد مقاومتي آغاز به کار کرده 
است. در اين کارگروه اقداماتي براي برنامه ريزي مدون آموزش حين خدمت 
چاپخانه داران افست و سلولزي و تدوين راهکارهاي کاربردي براي توسعه 
هدفمند اين بخش از صنعت چاپ در تعامل با اعضاي کارگروه بررسي شده 
است. بر اساس برنامه ريزي اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ، نشست 
کارگروه هاي اين اتحاديه بر اساس برنامه تا پايان هر سال به صورت منظم 
ادامه دارد. ازجمله فعالیت های این کارگروه همچنين مي توان به بررسي 
بازارهاي صادراتي با تکيه بر توانمندي توليد داخلي و بررســي روش هاي 

حمايت از توليد محصوالت بخش چاپ افست و سلولزي اشاره کرد.

بابکعابدین
رئیسهیئتمدیره

سعیدبهنامجو
نایبرئیساول

مهردادنباتچیان
نایبرئیسدوم

سیدمحمدجوادمبینی
خزانهدار

عباسابوالفتحیان
منشی

احمدمحرر
عضوهیئتمدیره

مجیدخادمیمزده
عضوهیئتمدیره

علیمخزن
عضوعلیالبدل

منوچهریارعلی
بازرس

اعضایهیئتمدیرهاتحادیهصادرکنندگانصنعتچاپایران

صنعت چاپ 
ایران با اینکه 

بسیار رشد کرده 
و متحول شده 
است، اما هنوز 
گاهی رگه هایی 
از تفکر سنتی در 
سرمایه گذاری آن 
به چشم می خورد. 

یکی موارد این 
تفکر سنتی در 

سرمایه گذاری در 
دو دهه گذشته 
با ورود اولین 

ماشین های افست 
چهاررنگ رخ داد 
که هم زمان تب 
شدیدی صنعت 

چاپ کشور را در بر 
گرفت
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جای خالی شاگردی
نسل جدید ایران چگونه باید به کار و کارآفرینی عالقه مند شود؟ داوود عابدی آملی یکی از بنیان گذاران صنایع شوینده در ایران که بنیانگذار کارخانه های تاژ است در پاسخ به 
این سوال می گوید در نسل او تفکر شاگردی کردن از سوی خانواده ها به فرزندانشان منتقل می شد و بسیاری از پدران از نوجوانی فرزندانشان را با کار آشنا می کردند و همین 
باعث می شد که فرزندانشان در آینده بتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. » با شاگردی کردن، نسل گذشته از نوجوانی با پول درآوردن و سختی کسب و کار آشنا 
می شدند و در ناز و نعمت بزرگ نمی شدند و همین اتفاق باعث می شد در جامعه و خانواده بیشتر بچه ها ماهی گیر بار می آمدند و نه ماهی خور.« نکاتی که این کارآفرین 81 ساله 
بر آن تأکید دارد شاید همان حلقه مفقوده کار و کارآفرینی در کشور ما باشد؛ این یک واقعیت است که خانواده های ایرانی دیگر تأکیدی بر کارکردن و کارآموزی فرزندانشان 
ندارند و بیشتر به دنبال تشویق آنها به تحصیل و آموختن دروس هستند و جای خالی پرورش برای زندگی آینده نسل جدید بسیار به چشم می خورد؛ از سوی دیگر در مراکز 
دانشگاهی و علمی کشورمان هم رد چندانی از کار عملی دیده نمی شود و حاصل این اتفاقات چند میلیون جوان تحصیل کرده ای است که به دنبال مدیریت است و نه کار و 

کارآفرینی؛ جوانانی که در وضعیت کنونی کشور و باتوجه به مشکالت دولت، توان چندانی ندارند که خودشان کاری راه اندازی کنند. 

چرا نسل جدید عالقه ای به طی مراحل آموزش کسب وکار ندارند
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کارآفرین

»كارآفرینی در كشــوری درحال  توسعه، درگیری های متعدد، عمیق و 
مداومی دارد. هر روز حتما یك مشــكل اقتصادی به وجود می آید كه بتواند 
روزت را خراب و ذهنت را بیهوده مشغول كند. اما عصرها، وقتی زیر درخت 
بید مجنون كارخانه می نشینم )همان بید مجنونی كه از اردیبهشت تا آبان، به 
همراه یك صندلی و میز كوچك، دفتر كار من است( و تك  تك كاركنان را كه 
امیدوارانه راهی منزل می شوند بدرقه می كنم، دوباره برای مبارزه فردا انرژی 
می گیرم. به همین دلیل همیشه سعی می كنم در لحظه اتمام كار روزانه در 
كارخانه باشم، تا لحظه خاص و ناب پایان كار را ببینم.« این نگاه حسن انتظار 
بنیان گذار شركت اروم  آدا به کارآفرینی است. او که حاال در آستانه 75 سالگی 

است می                       گوید روز بدون کار در زندگی اش بی معنی است. 
حسن انتظار بیستم فروردین سال 1323 در روستای دیزج شیخ  مرجان 
از توابع شبســتر، در خانواده ای بازرگان و روستایی به دنیا آمد. فرزند سوم از 
خانواده ای پنج فرزندی بود و پدرش بین تبریز، ارومیه و شهرستان های اطراف 
به تجارت كاال مشــغول بود. او کودکی و نوجوانی اش را در زادگاهش گذراند 
و در 21 ســالگی )ســال 1344( به ارومیه رفت و وارد بازار کار شد و سال ها 
در زمینه های مختلف کار کرد تا اینکه در سال 1355 به فکر راه اندازی واحد 
تولیدی مواد غذایی افتاد و اولین واحد تولیدی خود را با نام »تاتائو« با 77 نیرو 
تاسیس کرد و البته برای رسیدن به موفقیت شکست های بسیاری را هم تجربه 
کرد. خودش در بخشی از داستان زندگی اش نوشته است: »تاتائو، اولین واحد 
تولیدی كه احداث كردم، برایم آزمون و دانشگاهی بود پر از تجربیات ارزشمند 
و ایده های جدید كه منجر به خلق اروم  آدا شد. موفقیت فقط در گرو پذیرش 

شكست های كوچك و بزرگ است.«
البته بین راه اندازی مجموعه صنعتی تاتائو تا اروم آدا که هردو نام را 
همسرش از نام های ایرانی و فرهنگ آذری برای این مجموعه ها انتخاب 
کرده اســت، حدود 15 سال طول کشید و زمانی حسن انتظار به فکر 
راه اندازی مجموعه جدید افتاد که تاتائو )که همچنان هم فعال است( 
به کارخانه ای بزرگ با بیش از 3.2 هکتار مســاحت و ده ها نفر نیروی 

حرفه ای تبدیل شده بود. 
انتظار می                       گوید که كارآفرینی و اشــتغال را عاشــقانه دوست دارد و در 
طول سالیان کارش آموخته است که »عشق به كار« و »اعتمادبه نفس«، به 
اندازه ســرمایه اولیه مالی برای شــروع کار مهم و اثرگذار است. او در متنی 

که درباره زندگی اش نوشــته، آورده اســت: »در حقیقت باید انرژی مثبت و 
احساس رضایتمندی را در خود به وجود آورید، در غیر این صورت در روزهای 
ســخت، همه چیز بر باد خواهد رفت. بارها تا لبه پرتگاه رفته ام، اما تا آخرین 
لحظه ایستاده ام، چون به شغلم عشق می ورزم و به لطف خدا ایمان دارم كه 
هیچ تالش صادقانه ای را بی پاسخ و اجر نخواهد گذاشت. من بلندپرواز بودم 
و به افق های دور نگاه می كردم. با این حال، همیشــه با قدم های كوچك و با 
برنامه ریزی شروع كردم. اندیشه های افراطی و بزرگ، انرژی و توان انسان را هرز 
می دهد. »شروع كارهای كوچك، ولی قابل اجرا« شما را به موفقیت  نزدیك 
می كند و احتمال پیروزی تان را افزایش می دهد. این قسمتی از یك مدیریت 
ریسك است. ضرر خطای كوچك قابل جبران است ولی سرمایه گذاری های 
بزرگ، ریسك های بزرگ را می طلبد. به همین دلیل بلندپروازی زیباست، ولی 

جاه طلبی خطرناك است.«

J اروم آدا چگونه شکل گرفت؟
مجموعه صنعتی اروم آدا در ابتدا با هدف تولید رب گوجه فرنگی در 15 
آبان ســال 1370 )17 سال پیش ( و در 9 کیلومتری شهر ارومیه راه اندازی 
شد ولی بعد به تدریج و باتوجه به نیاز مشتریان و سیاست گذاری های شرکت 
توسعه یافت تا جایی که هم اکنون در این مجموعه 185 نوع محصول تولید 
می                       شود. در طول حدود دو دهه فعالیت مجموعه اروم آدا حاال به گروه صنعتی 
بزرگی تبدیل شده است که مساحت تقریبی آن 52 هزار متر مربع و زیربنای 

آن حدود 20 هزار متر مربع است. 
حسن انتظار می                       گوید: »وظیفه اصلی یك كارآفرین، ساخت یك نام تجاری 
مستحكم و قوی و حفظ آن نام است. كیفیت یك شبه اتفاق نمی  افتد و یك 
هدف نیست، بلكه سبك تولید است که تمام شدنی نیست، رسیدنی نیست، 
پویا و جاری است. دست یافتن به یك برند مطرح، كار سختی نیست. كافی 
است تبلغ كنید، ولی رمز ماندگاری شما كیفیت پایدار محصوالتتان است. 
مراحل اولیه تولید، ســاده ترین مراحل كارآفرینی است، ولی بعدها نیازمند 
صرف زمان و توان و انرژی زیادی هســتید برای ماندگاری آن. به قول حافظ 

»كه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشكل ها«.« 
عالوه بر اینها او به کار گروهی و خرد جمعی هم معتقد است و می                       گوید 
که همیشه از همكاران و رقبایش و از موفقیت و شكست هایش آموخته است. 
او همچنیــن نگاه ویژه ای به تبلیغات و مشــتری در کار دارد و این موضوع 
را می                       توان در شــعارهای کارخانه تاتائو و اروم آدا، »حق با مشتری است« و 
»کیفیت افتخار ماست«، دید. انتظار درباره اهمیت این موضوع در متنی نوشته 
است: »از نظر من همیشه حق با مشتری است. پیروی از سالیق مصرف كننده 
به من اعتماد  به نفس و اعتقاد بیشــتری خواهد داد. تمامی رفتارهای شما 
باید مشتری محور باشد، سیاست های تولید، خط مشی، ضمانت ها، تخفیفات 
و حتی تبلیغات. زیرا هرقدر هم كه محصولتان خوب و عالی باشد، باید آن را 
به مصرف كننده معرفی كنید. در عین حال باید به شعور مصرف كننده احترام 
بگذارید، زیرا تبلیغات درست و صادقانه،  سرمایه گذاری بلندمدت است. شما 
باید از سبد كاالی مصرف كننده و تغییرات آن اطالع داشته باشید. در حقیقت، 
دادن اطالعات به بازار )تبلیغات( و گرفتن اطالعات از بازار )سالیق مشتری( 

حسن انتظار، بنیان گذار کارخانه اروم آدا از قصه بید مجنون حیاط کارخانه اش و اشتغال می گوید:

رویایی دارم و آن کارآفرینی است

هر كاری ریسك 
دارد و شما باید 

دل بزرگی داشته 
باشید، همیشه 

در لحظه هایی كه 
همكارانم از یك 

تصمیم پرریسك 
می هراسند، 

می گویم: »یا مكن 
با پیل بانان دوستی 
- یا بنا كن خانه ای 

درخورد پیل« 
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قسمتی از محوطه کارخانه و شرکت باغ زیبایی است كه »باغ عروس« نام دارد. عروس و دامادها از این فضا برای عكاسی 
و فیلم  برداری استفاده می كنند و محصوالت اروم آدا نیز به آنها اهدا می شود. در برخی روزها گاه پنج عروس به این 
مجموعه مراجعه می کنند. 

ضروری است. اگر خودتان به آنچه تولید می كنید از صمیم قلب ایمان نداشته 
باشــید، موفق به نفوذ به قلب مصرف كننده نخواهید شد. آنچه از دل برآید 

الجرم بر دل نشیند.«
بنیان گذار اروم آدا در کار به ریسک البته با بررسی تمام جوانب معتقد است 
و می                       گوید که تنها دیكته نانوشــته غلط ندارد. »زمانی كه یك طرح كلی در 
ذهن دارم، تمامی جوانب را می سنجم. سعی می كنم هیچ نكته مبهمی باقی 
نگذارم. برای هریك از ســواالت مطرح شده در خصوص طرح جدید، جواب 
مناسبی می یابم و كنار می گذارم و بعد از طرح ریزی كلی ماجرا، باید شروع 
كرد. باید ریسك كرد. مدیر خوب كسی است كه تمامی اطالعات را جمع و 
پردازش و نهایتا برنامه ریزی می كند و تصمیمی قاطعانه می گیرد و برای اجرای 
آن تصمیم، قاطعانه و مقتدرانه می ایســتد. تغییرات زیاد و برنامه ریزی های 
تكراری، شــما را خسته و تكیده می كند. به هر حال هر كاری ریسك دارد و 
شما باید دل بزرگی داشته باشید. همیشه در لحظه هایی كه همكارانم از یك 
تصمیم پرریسك می هراسند، می گویم: »یا مكن با پیل بانان دوستی - یا بنا 

كن خانه ای درخورد پیل«.« 
او همچنین مشكالت را ذات كار تولید می                       داند: »وقتی یك مشكل پیش 
آمد، اول باید آن را بپذیریم و سپس تیم مربوط را فراخوانیم و از همه نظرات 
استفاده كنیم. مشكل حل نشــده ای باقی نگذارید. شاید ساعت ها كار برای 
حل یك مشــكل الزم باشــد، ولی به هر حال راه حلی خواهید یافت. باید از 
صاحب نظران اصلح، نظر بخواهید. بهتر بگویم، بگردید مشكالت را بیابید، قبل 
از آنكه خودشــان قد علم كنند. ارتقای سازمان در گرو جمع آوری اطالعات 
درســت است. موفیت همیشه در گرو كار تیمی است. شما باید بازوان قوی 
داشــته باشید تا بتوانید خوب كشتی بگیرید. مشتریان شما، دوستان شما، 
مدیران شما، همه و همه می توانند بازوانی محكم و مضاعف برای شما باشند. 
یك تولید  كننده وابسته به مشتریان، توزیع كنندگان و عرضه كنندگانش است.«

برای انتظار محیط كارخانه، خانه اول او و كاركنانش است. البته به گفته 
خودش هرگز به دنبال دفتری شیك، مدرن و مجلل نبوده  و همیشه عقیده 
داشــته منابع مالی باید همیشه صرف گسترش تولید و سرمایه گذاری های 
پایه ای شــود. »سرمایه گذاری و خرید خط جدید در شركت تمام نمی شود، 
همیشــه یك محصول جدید و ایده جدید هســت و این رمز سبد كاالیی 
185 قلمی اروم آدا است. انگیزه خالقیت محصول جدید را همیشه در ذهنم 
می پرورانم. به قول یكی از دوستان، انتظار همه چیز را به این شكل می بیند كه 

آیا قابلیت تولید یا بسته بندی و ایجاد ارزش افزوده دارد؟«
او همیشه برای پیگیری کیفیت محصوالت کارخانه اروم آدا حتی 
به كوچك ترین خواروبارفروشــی ها هم سر می زند و خودش با اشتیاق 
در جلسات مدیران فروش و ویزیتورهای نمایندگی ها شركت می كند و 
به درددل ها و مشکالت به دقت گوش می  دهد و معتقد است نکاتی که 
بیان می                       شود از مهم ترین برگ برنده های او در ارائه كاالی مرغوب است و 
بهترین منبع اطالعاتی برای دسترسی به مصرف كننده و خواسته هایش 
محسوب می شود. همچنین او در مجموعه صنعتی اش مدیریت منابع 
مالی  را خود همیشــه تحت نظر دارد و می                       گوید به دلیل اینكه كارش 
را با حسابداری شروع كرده است همیشه موجودی انبار، موجودی كاال 
و موجودی منابع مالی را در ذهنش دارد. او همچنین دفتر یادداشــتی 
دارد که همه نکات و موضوعات مهم را در آن می                       نویســد و همیشــه 
برای پیشبرد کارهایش به آن مراجعه می کند. حسن انتظار همچنین 
به همراه تعدادی از دوســتانش چند سال پیش شركت سرمایه گذاری 
»آتیه سپید« را در حوزه سرمایه گذاری در معادن راه اندازی کرد. خود او 
دراین باره نوشته است: »یكی از كارهای زیبای گروهی كه انجام داده ایم 
تاسیس شرکت سرمایه گذاری آتیه سپید است. ما با كمك كارآفرینان و 

سرمایه گذاران بخش خصوصی استان و یك كاسه كردن سرمایه های آنان 
و در راستای اجرای اصل 44، شركت آتیه سپید را با هدف سرمایه گذاری 
در بخش معدن احداث كردیم و در راستای خصوصی سازی، گامی بزرگ 
برداشتیم كه امیدوارم زمینه ساز ایجاد اتفاقات مهم در استان آذربایجان  

غربی باشد.«
حسن انتظار حاال بعد از بیش از 50 سال تالش و فعالیت های اقتصادی 
معتقد است معلم اول او در تجارت، پدرش بوده است؛ كسی كه سحرخیزی 
و سختكوشی را از او آموخت و حساب و چرتكه را به او و دیگر فرزندانش با 
حوصله یاد داد که حاال به بهترین میراث و امانت خانوادگی آنها بدل شــده 
اســت. حسن انتظار مدیرعامل و بنیان گذار شرکت اروم آدا همچنان با تمام 
توان و پشــتکار به توسعه و کار فکر می                       کند. روز کاری او از صبح بسیار زود 
شروع می                       شود و حتی گاهی زودتر از بسیاری از کارمندانش در اداره و کارخانه 
حاضر می                       شود. خودش در این باره نوشته: »یك بار دختر كوچكم پرسید شما 
تا االن هرگز مرخصی رفته ای؟ و من در دل خندیدم و گفتم مرخصی برای 
چه؟ كار برای من 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه  روز تعریف شده است. حتی 
ذهنم در خواب هم فعال هســت. در حال حاضر رویای زیبایی برای فرزندان 
شــهرم در نظر دارم. احداث »دانشگاه كارآفرینی و اقتصاد« كه ایده اش را با 
رفتن به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تركیه گرفتم. امیدوارم كه 
با كمك و حمایت اتاق بازرگانی ایران و مردم فهیم شهر تاریخی ارومیه و با 
همفكری و همدلی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی آذربایجان غربی 
بتوانیم خدمتی ماندگار برای كارآفرینان و كارآفرینی انجام دهیم و ارتباطی 
حقیقی بین صنعت و دانشــگاه ایجاد كنیم. به قول مارتین لوتركینگ، من 

رویایی دارم، و برای من آن رویا »كارآفرینی« است.«   

نگاه تشکلی و ریاست اتاق ارومیه
حسن انتظار در کنار فعالیت های صنعتی به کارهای مدنی و تشکل گرایی هم عالقه بسیاری دارد 
و سال هاست که در این زمینه فعال است و تاکنون چهار دوره به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ارومیه انتخاب شده است و هم اکنون نیز این مسئولیت را برعهده دارد. او معتقد 
است حضور در اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش مهمی در نگاه او به صنعت داشته است. 
»در حقیقت حضور در جمع بزرگان صنعت، معدن، تجارت و كشاورزی ایران، بهترین مدرسه  ای بود 
كه توانستم در آن درس كارآفرینی بیاموزم. با حضور در اتاق های مشترك با سایر كشورها، سفر در 
قالب هیئت ها، و شركت در جلسات كمیسیون های تخصصی، هنوز هم می آموزم و از بودن در كنار 
این دوستان آموزگار و استاد، لذت می  برم. همیشه نگاه جهانی و ملی داشته ام، معتقدم زمانی در 

جنگ نابرابر تولید جهانی پیروز می شویم كه صادرات پایدار داشته باشیم.«

در حقیقت باید 
انرژی مثبت 
و احساس 

رضایتمندی را 
در خود به وجود 
آورید، در غیر این 

صورت در روزهای 
سخت، همه چیز 

بر باد خواهد 
رفت. بارها تا لبه 
پرتگاه رفته ام، اما 
تا آخرین لحظه 
ایستاده ام، چون 
به شغلم عشق 

می ورزم و به لطف 
خدا ایمان دارم



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوهشت، آذر 1161397

کارآفرین

درآوردن و سختی كسب و كار آشنا می        شدند و در ناز و نعمت بزرگ 
نمی شدند. »در جامعه و خانواده بیشتر بچه ها          ماهی گیر بار می        آمدند و 
نه ماهی خور و همین باعث می        شد كه در بزرگ سالی بتوانند گلیمشان 

را از آب بیرون بکشند.«  

J  دانشگاه پلی تکنیک و مهندسی شیمی
با پایان تحصیل و با وجود مخالفت پدر برای ترك نكردن كسب و 
كار، او به تهران آمد و در كالس ها         یی كه برای كنكور ورود به دانشگاه ها          
وجود داشــت ثبت نام كرد و در نهایت در آزمون ورودی دانشگاه ها          
پذیرفته شــد. خودش چند سال پیش در برنامه »پایش« درباره آن 
سال ها          گفت: »من در آزمون دانشگاه در سه رشته فیزیك، شیمی و 
مهندسی شیمی پذیرفته شدم ولی در نهایت به خاطر وجود ذخایر 
عظیم گاز و نفت در كشــورمان و اهمیت این موضوع و عالقه ای كه 
به آن داشتم، رشته مهندسی شیمی را انتخاب كردم و وارد دانشگاه 
پلی تكنیك شدم. آن زمان دانشكده شیمی پلی تكنیك تنها 12 نفر 
را پذیرش می        كرد و 576 نفر متقاضی داشت كه در نهایت من یكی از 
قبول شدگان بودم. یادم می        آید كه خوابگاه نداشتیم و من با ماهی 20 
تومان در جنوب شهر خانه ای اجاره كرده بودم و در كنار تحصیل به 

عنوان معلم خصوصی به دانش آموزان درس می        دادم.«
اما یكی از خوش اقبالی ها         ی عابدی در دوران تحصیل نگاه متفاوت 
مسئوالن دانشكده شیمی دانشگاه پلی تكنیك به كار در كنار تحصیل 
بود؛ اتفاقی كه به گفته خود او نقشی اساسی در شكل گیری دیدگاه 
حرفه ای و تخصصی اش داشت و باعث شد كه خیلی زود بتواند جذب 
كار شــود. »مدیر گروه دانشكده برای دانشجویان در كنار 48 ساعت 
آموزش تئوری دروس، كارهای آزمایشگاهی و كارگاهی بسیاری در 
نظر گرفته بود و دانشجویان باید با كارهای عملی هم آشنا می        شدند؛ 
حتی شرایطی فراهم شــده بود كه دانشجویان بتوانند در واحدهای 
صنعتی و كارخانه ها          دوره ها         ی كارآموزی را پشت سر بگذارند. من هم 

عاشق كار در كارخانه بودم.«
داوود عابدی در دوره 4 ســاله كارشناســی مهندسی شیمی هر 
تابســتان در یكی از واحدهای صنعتی مشغول به كار بود. به گفته 
خودش سال اول در كارخانه شیشه ایران كار كرد و تجربه ها         ی بسیاری 
از كار با كوره آموخت كه بعدها در راه اندازی كوره در یكی از واحدهای 
صنعتی خیلی مورد استفاده اش قرار گرفت. سال دوم با كمك یكی از 
استادانش در كارخانه ای وابسته به سازمان آب كه در حوزه تولید مواد 
شیمیایی تصفیه كننده آب فعالیت می        كرد كار كرد و حتی ماهانه 300 
تومان دریافتی داشــت. با پایان سال سوم او در كارخانه روغن نباتی 
و صابون ســازی گل كار كرد و با پایان سال چهارم مهندسی هم به 
شركت نفت مراجعه كرد و بدون هیچ دریافتی حاضر شد 3 ماه در قم 
و حفاری ها         ی چاه شماره 11 حضور داشته باشد و تجربه كسب كند.

او در سال 1342 از دانشگاه پلی تكنیك فارغ التحصیل و بعد از 
مدتی در پاالیشــگاه پتروشیمی پاسارگاد مشغول به كار شد البته 

به ما ماهی گیری یاد می دادند نه ماهی خوری
نگاهی به زندگی داوود عابدی آملی، از بنیان گذاران صنعت شوینده در ایران

عابدی در سال 
1364 اولین 

كارخانه خود را در 
قزوین راه اندازی 
كرد و بعد از سه 

سال در سال 1367 
مجموعه صنعتی 

تاژ شكل گرفت 
كه در سال 1368 

افتتاح شد

داوود عابدی آملی یكی از بنیان گذاران صنعت شوینده در کشور و 
كسی است كه بسیاری از محصوالت شوینده را برای اولین بار در ایران 
تولید كرد. او بعد از فارغ التحصیل شدن، در تعدادی از  كارخانه ها         ی 
دارویی، تولید محصوالت بهداشــتی و شیمیایی و حوزه پتروشیمی 
فعالیت كرد و با راه اندازی خطوط تولید محصوالت جدید در كشــور 
قدم ها         ی مهمی در توسعه صنایع وابسته به مواد شیمایی برداشت و 
از همین رو برخی از فعاالن این حوزه به او لقب پدر صنعت شوینده 

کشور را داده اند. 
عابدی متولد 1316 در شــهر آمل است و در خانواده ای مذهبی 
به دنیا آمده و پدرش مغازه داری ســاده بود. او از كودكی هم زمان با 
تحصیل كار هم می        كرد. »وقتی ســوم ابتدایی بودم تصمیم گرفتم 
كه در كنار تحصیل كار هم بكنم. پدرم به دلیل شــرایط درآمدی و 
هزینه ها         ی خانواده پول توجیبی كمی به من می        داد و همین شد كه 
به فكر پول درآوردن افتــادم. اولین كاری كه انجام دادم پهن كردن 
بساط جلوی مغازه پدرم بود؛ آن زمان لوازم التحریر، خوراكی، شانسی 
و چیزهای مختلفی می        فروختم تا اینكه پدرم دید كه استعداد زیادی 
در حســاب و كتاب دارم و همین شد كه شاگرد مغازه شدم و دفاتر 
روزانه دخل و خرج را می        نوشتم. البته درسم هم خوب بود و همیشه 
جزو شاگردهای نمونه كالس و مدرسه بودم. كار كردن من در مغازه 
پدرم تا كالس 12 ادامه داشــت. البته وقتی كالس 9 بودم و مدرك 
ســیكل را گرفتم به او گفتم كه بعد از دیپلم برای ادامه تحصیل به 
تهران خواهم رفت و دوســت دارم ســقف خواسته ها         یم را بشكافم و 

همین اتفاق هم افتاد.«  
عابدی معتقد است تفكر شاگردی كردن كه در سال ها         ی دور در 
بسیاری از خانواده ها         ی ایرانی وجود داشت، در پرورش كودكان و آماده 
شــدن آنها          برای ورود به بازار كار نقشــی بسیار پررنگ داشته است. 
او می        گوید با شــاگردی كردن، نسل ها         ی گذشته از نوجوانی با پول 
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جذب شــدن در این مجموعه صنعتی آن هم در زمانی كه كشور با 
مشكالت اقتصادی بسیاری مواجه شده و جمعیت بیكاران به شدت 
افزایش یافته بود، كاری بسیار سخت بود. او در یكی از گفت وگوهایش 
داستان پیدا كردن كار را این گونه تعریف كرده است: »به مجموعه ها          
و شــركت ها         ی زیادی مراجعه كردم ولی دوران فارغ التحصیلی ام با 
شــرایط بد اقتصادی و اعالم ورشكستگی دولت همراه شده بود و 
شــركت ها         ی بسیار كمی جذب نیرو داشــتند. هیچ وقت فراموش 
نمی كنم، لیست بلندباالیی از شركت ها          تهیه كرده بودم و به تعداد 
زیادی از آنها          سر زدم ولی هیچ كدام استخدام نداشتند. بعد از آن هم 
دو هفته زمان گذاشتم و از میدان امام حسین تا انقالب امروز را پیاده 
رفتم و به شــركت ها         یی كه وجود داشت مراجعه كردم و بعد هم به 
خیابــان جمهوری رفتم و همین كار را انجام دادم تا اینكه یك روز 
كه از شدت خستگی در گوشه میدان جمهوری روی زمین نشسته 
بودم و استراحت می        كردم چشمم به تابلوی شركت نفت پارس افتاد. 
به این شركت سر زدم و دیدم كه برای توسعه پتروشیمی پاسارگاد 
در آبادان به دنبال جذب نیرو هستند. بعد از اینكه فرم ها          را پر كردم 
من را پیش مدیر مجموعه بردند كه مهندس فرمانفرمایان بود. سر و 
وضع ژولیده ای داشتم. او سواالت عمومی درباره وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی كشور و سواالت تخصصی درباره تولید مواد شیمیایی به 
خصــوص كلر كرد كه تجربه كارآموزی به یاری ام آمد و خیلی زود 
همه را پاسخ دادم و او هم همان جا من را استخدام كرد و به منشی 
خود زنگ زد و گفت كه برای رفتنم به آبادان كه پتروشیمی پاسارگاد 

در آنجا بود برایم بلیت تهیه كنند.«
داوود عابدی 9 ماه در پتروشمی پاسارگاد كار كرد و خیلی زود با 
توجه به تجربه و پشتكارش توانست به یكی از مهندسان اصلی این 
مجموعه بدل شود. اما همه چیز خیلی آرام پیش نرفت زیرا مشكالت 
مالی این مجموعه صنعتی خیلی زود خود را نشان داد و عدم پرداخت 
حقوق كارگران باعث شد كه آشوب ها         یی در این مجموعه به وجود آید 
و در نهایت عابدی این كار را رها كند و دوباره به دنبال كار جدید در 
تهران بگردد. به گفته خودش در زمان تسویه حساب از پتروشیمی 
پاسارگاد 6 هزار و 300 تومان دریافت كرده است كه 4 هزار تومان آن 
را برای پدرش فرستاد، هزار تومان آن را به برادرش كه برای كنكور به 
تهــران آمده بود، داد و هزار و 300 تومان باقی مانده را هم برای خرج 

خود در روزهای بیكاری ذخیره كرد. 

J  آکهی استخدام و تغییر مسیر زندگی
او مدتی در تهران بیكار بود تا اینكه روی دیوار ورودی دانشــكده 
شیمی دانشگاه پلی تكنیك آگهی استخدام در شركت تولید دارو را 
دید و مســیر زندگی اش تغییر كرد. »به دفتر مركزی مراجعه و فرم 
پر كردم و متوجه شــدم كه 57 نفر درآزمون نهایی شركت كرده اند 
و تنها یك نفر را می        خواهند اســتخدام كنند. امید چندانی نداشتم 
ولــی بعد از چندین مرحله آزمون در نهایت برای مصاحبه با اعضای 
هیئت مدیره انتخاب شدم و خود آقای خسروشاهی كه مدیرعامل بود 
ســواالت متعددی كرد و در نهایت گفت كه پذیرفته شده ام. شركت 
تولید دارو قصد داشــت خط جدیدی برای تولید پودر دریا راه اندازی 
كند و در اصل اســتخدام نیرو برای راه انــدازی همین خط بود. قرار 
شــد كه من برای آموزش به خارج اعزام شوم ولی چون من طرفدار 
مصدق بودم و مشكالت سیاسی داشتم، در ابتدا نتوانستم پاسپورت 
دریافت كنم. ولی آقای خسروشاهی با نفوذ بسیاری كه داشت مشكل 

را حل كرد و در نهایت از طرف شركت تولید دارو برای گذراندن دوره 
آموزشی برای نصب تجهیزات خط تولید جدید ابتدا 29 روز به ایتالیا 
و سپس 3 روز به بارسلون و 39 روز هم والنسیا در اسپانیا اعزام شدم 
و پس از بازگشت به كشور این خط تولید را كه تحولی مهم در صنعت 
تولید محصوالت شوینده در كشور محسوب می        شد، راه اندازی كردم.«

كار در شركت تولید دارو برای عابدی تجربه ای بسیار گران قدر بود 
که 12 سال طول كشید و او در این سال ها          توانست با كمك دیگران 
تحوالت مهمی را در تولید مواد شــوینده و بهداشتی رقم بزند. البته 
چند سال بعد به امید راه اندازی مجموعه صنعتی خود از این مجموعه 
بازخرید شد و پولی را كه دریافت كرد به عنوان سرمایه اولیه ذخیره 
کرد. او در گفت وگو در برنامه »پایش« درباره راه اندازی مجموعه ها         ی 
صنعتی خود و شروع كارش گفته است: »12 سال در تولید دارو كار 
كردم و كل پس اندازم یك خانه و دو ماشــین بود، در زمان اوج كار 
درآمدم به حدود 10 هزار دالر هم رسیده بود ولی ایده ها         ی بسیاری 
داشتم و به نقطه ای رسیده بودم كه باید مجموعه خودم را راه اندازی 
می        كردم و در نهایت هم از تولید دارو بازخرید شدم و 630 هزار تومان 
گرفتم كه ســرمایه اولیه ام شد. ولی خب در ابتدای كار در راه اندازی 
مجموعه ها         ی صنعتی اصال موفق نبودم و چندین بار شكست خوردم 
و هربار هم بخش مهمی از سرمایه ام را از دست دادم تا اینكه مجموعه 
تاژ را تاسیس كردم و توانستم به مرور زمان و با نوآوری در محصوالت 
روز به روز كار را توســعه دهم و زمینه اشتغال صدها نفر را به لطف 

خدا فراهم كنم.«
او در ســال 1364 اولین كارخانه خود را در قزوین راه اندازی كرد 
و بعد از ســه سال در سال 1367 مجموعه صنعتی تاژ شکل گرفت 
که در ســال 1368 افتتاح شد و در طول بیش از دو دهه فعالیت به 
یكی از بزرگ ترین تولیدكننده ها         ی مواد شوینده در كشور تبدیل شد. 
داوود عابدی در طول بیش از 5 دهه فعالیت صنعتی به خصوص به 
خاطر كارآفرینی در طول سه دهه گذشته بارها به عنوان صادركننده 
و كارآفرین نمونه كشــوری انتخاب شده و حتی نشان دولتی كار و 
تولید را از رئیس جمهور دریافت كرده است. عابدی معتقد است كه 
بیكاری بزرگ ترین درد در هر فردی اســت و می        گوید برای به دست 
آوردن موفقیت باید تالش كرد و خسته نشد تا نتیجه مناسب حاصل 
شود. توصیه اش به جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها          این است كه 
توقعشان را پایین بیاورند و با تشكیل گروه ها         ی دوستی در كنار یكدیگر 
كاری راه بیندازند. »من كسی را كه می        گوید بیكارم اصال نمی فهمم و 
معتقدم افراد باید توقعشان را پایین بیاورند و حتی شده سیگارفروشی 
انجام دهند ولی نگویند كه بیكار هســتند، چون بیكاری بزرگ ترین 

درد است.«   

عابدی معتقد است تفكر شاگردی كردن كه در سال ها         ی دور در بسیاری از خانواده ها         ی ایرانی وجود 
داشت، در پرورش كودكان و آماده شدن آنها          برای ورود به بازار كار نقشی بسیار پررنگ داشته 
است.

مدیر گروه 
دانشكده برای 
دانشجویان در 
كنار 48 ساعت 
آموزش تئوری 
دروس، كارهای 
آزمایشگاهی و 

كارگاهی بسیاری 
در نظر گرفته بود 
و دانشجویان باید 
با كارهای عملی 

هم آشنا می        شدند؛ 
حتی شرایطی 
فراهم شده بود 
كه دانشجویان 

بتوانند در 
واحدهای صنعتی 

و كارخانه ها          
دوره ها         ی 

كارآموزی را پشت 
سر بگذارند؛ من 
هم كه عاشق كار 
در كارخانه بودم

خاطره ای از كودكی
عابدی از كار كردن دوران كودكی خاطره ای تعریف می        كند: »كالس چهارم ابتدایی بودم كه یك مقدار 
گوجه سبز خریدم و روی سینی ریختم و روی سرم گذاشتم و رفتم بازار برای فروختنشان. كل بازار را گشتم 
ولی هیچ مشتری پیدا نكردم. از خستگی گوشه ای نشسته بودم و به این فكر می        كردم كه برای فروش گوجه 
سبزها چه کنم كه یاد شلوغی جلوی زندان شهربانی آمل افتادم و افرادی كه برای دیدن زندانی ها          می        رفتند؛ 
سریع رفتم آنجا و جلوی جاده مشرف به زندان ایستادم و شروع كردم به فریاد زدن و شاید باور نكنید كه چند 

دقیقه بیشتر طول نكشید كه همه گوجه سبزها را فروختم.«
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کارآفرین

ای  نتورک پول هم کسب کردیم؛ یک نفر 50 هزار تومان داد و هزار 
کلیک خرید. رشد ای  نتورک در سال های 90 و 91  خیلی باال  بود. این 
رشد این قدر باال بود که ما همه کسب  و کارهای دیگرمان را فروختیم 
و بعضی را تعطیل کردیم و تمركز اصلی را روی ای نتورك گذاشتیم 
و در نهایت خاورزمین شد همین ای  نتورک. در ادامه از سرآوا سرمایه 
جذب کردیم و من تصمیم گرفتم که سهام بقیه شرکا را بخرم و من و 

محسن در خاورزمین ماندیم و بقیه سهام شان را فروختند.«
اما این ایده ای نتورك از كجا به ذهن شایان شلیله و دوستانش 
رســید؟ او در پاسخ به این پرسش در مصاحبه با هفته نامه »شنبه« 
گفته است: »تبلیغات براساس كلیك اصال ایده نویی نبود، چون همان 
زمان هم تعدادی شرکت تبلیغاتی در این زمینه وجود داشت. ایده 
ما این بود که مدل تبادل آگهی )اکسچینج( را بنا نهادیم و از اول که 
رفتیم به سمت پولی شدن، گفتیم مدل  مان تقسیم سود است. قرار را 
بر این گذاشتیم که اگر تبلیغ داشته باشیم، نشان می دهیم و اگر تبلیغ 
نداشته باشیم، تبلیغ محک، بنیاد کودکان یا سازمان جهانی غذا را 
نمایش می دهیم. به تبلیغ  دهنده هم می  گفتیم که هرچقدر فروختیم، 
با او حساب و درآمد را تقسیم می کنیم. در زمانی كه ما شروع كردیم 
10 تا 15 پلتفرم تبلیغ کلیکی در بازار وجود داشت که همگی تعطیل 
شدند و تا حدود سال 93 هم شرکت کلیکی دیگری باال نیامد. اما در 
آن ســال حدود 100 سایت کلیکی باال آمد و همان زمان ما در ادرو 
)شبکه تبادل تبلیغات آنالین و در حال حاضر بزرگ ترین شبکه تبادل 

تبلیغات در خاورمیانه ( سرمایه گذاری کردیم.«
شلیله و دوستانش ای نتورك را با هشت نیرو شروع کردند ولی 
استقبال از ایده آنها                     تاجایی بود كه كار را توسعه دادند و تعداد نیروهای 
آنها                     حتی در دوره ای به 60 نفر هم رســید؛ البته در سال 94- 95 با 
تغییر ساختار شرکت و راه اندازی هلدینگ پی . پی. جی )سرمایه گذاری 
پیشــگامان پژواک پردیس( در زمینه دیجیتال مارکتینگ ساختار 
نیروها تغییر كرد و كم شــد. خود شلیله هم تا مرداد سال گذشته 
بیشتر در ای نتورك باقی نماند و در نهایت به دلیل آنچه خودش در 
نامه ای »احساس درگیر شدن با یك زندگی عادی و روزانه« خواند از 
این مجموعه جدا شد. در بخشی از نامه او كه پایانش »مسیرخودم رو 
ادامه می دم با شعار: »کار ایرانی، استارت آپ ایرانی و سرمایه ایرانی« 
بود، نوشته بود: »برای من داشتن یک زندگی که صبح بری سر کار 
و با یک ســری از مشــکالت تکراری درگیر باشی و در نهایت شب 
بیای خونه، زندگی رضایت بخشی نیست. برای همین تصمیم گرفتم 
زندگی خودمو تغییر بدم. یکی از برنامه هایی که داشتم این بود که از 
ایران برای همیشه برم. چند سفر به اروپا هم رفتم. مراکز شتاب دهی 
اســتارت آپ ها در چند شهر بزرگ رو دیدم ولی در نهایت شرایطی 
پیــش اومد که تصمیم گرفتم در ایران بمونــم... می خوام توی این 
شرایط سخت توی ایرانی که دوستش دارم بمونم و تجربه خودم رو 
در اختیار جوون های کم سن و سالی بذارم که استارت آپ دارن یا با 
هزار آرزو می خوان کسب و کار خودشون رو شروع کنن. تجربه های 

زندگی در اكوسیستم وب
نگاهی به زندگی شایان شلیله، بنیان گذار جشنواره وب فارسی و سایت اِی نتورك

شلیله در پاسخ 
به این سوال كه 
روزانه به طور 

معمول چند بار با 
صفحه فیلترینگ 
مواجه می شود، 

گفته است: »خیلی 
زیاد. سایت های 
خوب هم هستند 
كه فیلترند. البته 

من خیلی از 
مطالب را در ریدر 
می خوانم و فقط 
وقتی روی لینك 
كلیك می كنم با 

صفحه فیلترینگ 
مواجه می شوم.«

نام او با وب فارســی گره خورده و سال ها                    ست كه در اكوسیستم 
كسب و كارهای مختلف اینترنتی نامش شنیده می       شود. شایان شلیله 
از چهره های موفق و تاثیرگذار در کارآفرینی و وب فارسی است كه 
از ســال 1380 در حــوزه وب و تجارت الکترونیک گام ها                    ی موثری 
برداشته است. كسی كه در ســال 1389 مجموعه ای  نتورک را در 
زمینه بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنالین راه اندازی کرد و بنیان گذار 

جشنواره وب ایران است. 
شــایان شلیله متولد ســال 62 اســت و بیش از 17 سال است 
كــه در حوزه وب فعالیت می       كند اما پیــش از آن در حوزه آموزش 
زبان انگلیســی فعال بود و راه اندازی ســایتی با نام OLC )اُ.ال.سی( 
برای معرفی شركتشــان بود كه او را به صــورت جدی وارد دنیای 
برنامه نویسی و وب كرد. »اولین هدف برای راه اندازی OLC، معرفی 
شرکتمان بود که در کار آموزش زبان فعالیت می  کرد و هیچ برنامه ای 
برای ELearning نداشــتیم ولی وقتی که روی وب آمدیم، خیلی 
سریع رشد کرد و باال آمد و تبدیل به یک سیستم آموزش الکترونیکی 

شد.«
شلیله تا سال 1388 تمركز اصلی كارش را روی اُ.ال.سی گذاشته 
بود اما از ســال 89 ایده جدیدی به ذهنش رســید كه توانســت با 
همراهی تعداد دیگری از فعاالن حوزه وب آن را اجرایی كند. خودش 
در یكی از مصاحبه ها                    یش گفته است: »ای  نتورک در اواخر سال 88 
شــروع شد. در آن زمان من کسب  و کار اُ.ال .سی را داشتم، محسن 
مالیری کســب  و کار رپیدشیر و یکی، دو کسب وکار دیگر در حوزه 
آی  تی داشت و پویا رجامند هم کسب  وکار وبز را داشت. در آن سال 
چون وضعیت اینترنت خیلی بد شــده بود، ما سه نفر دور هم جمع 
شــدیم و مجموعه خاورزمین را تشکیل دادیم. ای  نتورک هم اوایل 
89 از دل همین فضا بیرون آمد. چون ما تعدادی ســایت محتوایی، 
فروشــگاه اینترنتی و سایت خدمات شارژ داشــتیم؛ شروع کردیم 
تبلیغات سایت های محتوایی را در ای  نتورک قرار دادن و کمی که 
جلو رفتیم، استقبال بسیار خوب هم شد. بهمن سال 89 بود که ما از 
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من حاصل جمع موفقیت ها و همه تصمیم ها و اشتباهاتم در این چند 
ساله. می خوام به جای رفتن بمونم و کمک کنم برای جذب سرمایه 
داخلی تا استارت آپ هامون نمیرن.« به گفته شلیله  ارزش گذاری ای  

نتورک در سال 94 به 15 یا 16 میلیون دالر رسیده بود. 

J جشنواره وب چگونه شکل گرفت؟
اما به جز ای نتورك یكی از موفق ترین تجربه ها                    ی كاری شــایان 
شلیله راه اندازی جشنواره وب است. او در كنار ای نتورك این جشنواره 
را هم تاسیس كرد و توانست رقابت و جنب و جوش بسیاری در فضای 
شركت ها                    ی فعال در وب ایجاد كند. خود او درباره شكل گیری ایده این 
جشنواره گفته است: »چند سال پیش نشریه  ای به نام »هفت سنگ« 
بود و جشنواره  ای داشت که بهترین های رسانه  ای را معرفی می کرد و 
در آن بخشی هم به نام وب وجود داشت که همه سایت های وب را 
در آن قرار می داد اما دید آنها رسانه  ای بود. آنجا بود که دیدم نمی توان 
وب را بــه عنوان یک بحث کلی دید و به نظرم رســید که می توان 
جشــنواره ای با شرایط و بخش های مختلف برگزار کرد به نوعی که 

تمام بخش های وب ایران را پوشش دهد.«
اما خاطره شلیله از شكل گیری این جشنواره و پا گرفتن آن بعد از 
چند سال هم جالب است، او در مصاحبه با ماهنامه كارآفرینی گفته 
است: »دو، سه ماه بعد از مشورت با هفت، هشت نفر برای راه اندازی 
جشنواره؛ 15 وب سایت را برای نظرسنجی و انتخاب گذاشتم و این 
اولین جشنواره وب شــد. در سال دوم برگزاری جشنواره خیلی ها                     
تماس گرفتند كه این وب سایت ها                     چگونه معرفی شدند و بعد فرم 
گذاشتم كه هركسی سایت خوبی را می       شناسد معرفی كند. سال 
سوم یك فرآیند شكل گرفت و قرار شد سایت ها                     بیایند و ثبت نام 
كنند و لیســت داوران رأی بدهند. یكی از نقاط اوج جشنواره سال 
ســوم بود اینكه شش، هفت  سایت بزرگ روی برنده شدنشان كار 
كرده بودند، جشنواره پوشش خبری بسیاری پیدا كرده بود و همه 
می       خواستند كه در جشنواره شركت كنند و تندیس بگیرند و برای 
آنها                     یك ارزش شده بود. در سال چهارم ما عضو كنسرسیوم جهانی 
وب شــده بودیم و دو نفر از آنجا به ایران آمدند و این خبر هم به 
سرعت در فضای مجازی منتشر شد. جشنواره رشد بسیاری كرده 
بــود و این اتفاق ادامه پیدا كرد.« اما در این بین اتفاق مهم دیگری 
هم در برگزاری این جشنواره در سال 1392 رخ داد كه شایان شلیله 
آن را حركتی مثبت می       داند و آن ادغام جشنواره وب و نرم افزارهای 
موبایل بود. در این حركت شــایان شــلیله را میــالد احرام پوش 
)بنیان گذار جشنواره نرم افزارهای ایرانی( همراهی كرد و نام جشنواره 
به وب و موبایل ایرانی تغییر كرد. جشنواره  ای برای انتخاب برترین 
ســایت ها و نرم افزارهای موبایل فارسی که به صورت ساالنه برگزار 
می شود و تاكنون 10 دوره آن اجرایی شده است. همچنین یكی از 
تحوالت مهم در برگزاری این جشنواره واگذاری برگزاری این رویداد 
به انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی ایران از سال 1393 به عنوان 

دبیر جشنواره بود.
شلیله می       گوید كه جشنواره وب و موبایل ایرانی پایه گذار خیلی از 
رقابت ها                     بوده و به رشد خیلی از كسب و كارها كمك كرده است. در 
واقع جشنواره وب را باید پایه گذار بسیاری از جشنواره ها                    ی حوزه ها                    ی 
استارت آپی مانند انواع استارت آپ ویكندها كه در سراسر كشور برگزار 
می       شود دانست. شلیله در این باره گفته است: »اینكه االن هر هفته 
چند رویداد برگزار می       شــود نشــان دهنده این است كه با برگزاری 

جشــنواره وب این ترس كه هركس بیایــد و بگوید من مدیر فالن 
ســایت هستم برداشته شد. به اعتقاد من جشنواره وب نقطه شروع 

خیلی از تغییرات اكوسیستم وب در ایران بود.«

J چالش پیدا کردن نیروی کار برای استارت آپ
شایان شلیله معتقد است یكی از مهم ترین دغدغه های راه اندازی 
استارت آپ                      در كشور پیدا كردن نیروی كار است، موضوعی كه خود او 
نیز در این سال ها                     و در فضاهای مختلف با آن درگیر بوده است. »یك 
استارت آپ به دنبال آدمی كه 8 صبح بیاید و 4 بعدازظهر انگشت بزند 
و برود نیست. آدمی را می       خواهد كه دغدغه زندگی اش، استارت آپی 
باشد كه در آن كار می       كند، به خصوص در شركت ها                    یی كه به پرسنل 
سهام می       دهند. نكته بعدی كه متاسفانه خیلی زیاد شده این است 
كه خیلی از آدم ها                     هســتند كه توانایی فنی خوبی دارند ولی ادعای 
فنی خیلی باالتری از دانش خود دارند. جوانان در كار باید خاكی تر 
باشــند، اینكه بگویند من بهترینم و هیچ كس دیگری در كار بهتر 
از من نیســت خیلی بد است. چالش بعدی هم كسانی هستند كه 
مستقیم از دانشگاه وارد بازار كار و برنامه نویسی می       شوند. متاسفانه در 
دانشگاه هیچ نكته ای درباره واقعیت بازار كسب و كار و برنامه نویسی 
آموزش داده نمی شود. مثال فوق لیسانس از دانشگاه فارغ التحصیل 
می       شــود ولی هیچ چیز در حوزه عملی بلد نیســت. نكته مهم این 
اســت كه واقعیت بازار كار آن چیزی نیست كه در دانشگاه آموزش 

داده می       شود.«
او معتقد اســت افرادی كه می       خواهند كسب و كاری را در حوزه 
اســتارت آپ ها                     شروع كنند باید واقع بین باشند و بزرگ فكر كنند و 
كوچك شروع كنند. شلیله نگاه جالبی هم به بازارهای سنتی و مدرن 
در ایران دارد و به نوعی آنها                     را به هم گره می       زند. »ساختار كسب و 
كارهای مدرن ما خیلی شبیه بازارهای سنتی است. شبكه سازی كه 
در بازار سنتی ما وجود دارد با چیزی كه االن در ساختار مدرن هست 
خیلی شباهت دارد. ما در بازار خیلی می       شنویم كه می       گویند شاگرد 
فالن بازاری بوده و حاال خودش كاسب شده. در یك استارت آپ هم 
این گونه اســت. یكی می       آید با یك مجموعه شروع می       كند و بعد از 
مدتی اســتارت آپ خودش را راه می       اندازد. هردو به نوعی شاگردی 
كردن است و یادگیری اصول ریشه ای. اصول سالم فكر كردن، سالم 
كار كردن و ارتباطات سالم با هم داشتن. اخالق در كسب و كار خیلی 

مهم است.«   

شایان شلیله در یكی از مصاحبه ها                    یش در پاسخ به این سوال كه آیا در دنیای وب الگوی خاصی 
دارد، گفته است: »از لحاظ کمپانی همیشه در سال ها                    ی دور فعالیت ها                    ی یاهو را نگاه و دنبال می       كردم 
ولی تقریبا چند سالی هست كه توجهم بیشتر به سمت مدیریتی که گوگل دارد جلب شده است.«

شلیله تا مرداد 
سال گذشته 
در ای نتورك 

مشغول كار بود و 
در نهایت به دلیل 
آنچه خودش در 
نامه ای »احساس 
درگیر شدن با یك 
زندگی عادی و 

روزانه« خواند از 
این مجموعه جدا 
شد. در بخشی از 
نامه او آمده است: 
»برای من داشتن 

یك زندگی كه 
صبح بری سر كار 
و با یك سری از 

مشكالت تكراری 
درگیر باشی و در 
نهایت شب بیای 
خونه، زندگی 
رضایت  بخشی 

نیست. برای همین 
تصمیم گرفتم 
زندگی خودمو 

تغییر بدم.«
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کارآفرین

نــام خضوری در هنگ کنگ نام بزرگی اســت، نامــی که با مالکیت 
شرکت سی پی ال، بزرگ ترین تولیدکننده برق این کشور، شرکت سی کی 
هاچیســون، شــرکت فرش و کف پوش تای پینــگ کارپت و هتل های 
زنجیره ای پنینســوال در هنگ کنگ و شــانگهای پیوند خورده است. اما 
آن ثروت عظیمی که در جنوب شــرقی آسیا جا خوش کرده است ریشه 
در اجداد خضوری دارد، نامی که پیداســت از جایی دورتر از هنگ کنگ 
آمده است. داســتان خاندان خضوری از بغداد آغاز شد. پدربزرگ او، الی 
خضوری از یهودیان عراق بود. او و برادرش الیس اولین بار در سال 1880 
به شرق دور پا گذاشتند تا برای شرکت ای دی ساسون کار کنند، شرکتی 
در هنگ کنگ که متعلق به یکی دیگر از یهودیان اهل بین النهرین بود. پس 
از ســال ها کار، در سال 1890 الی 25 درصد از سهام شرکت هنگ کنگ 
هتل را خرید، سال 1922 شرکت دست به خرید بزرگی زد و 85 درصد از 
شرکت شانگهای هتل را از آن خود کرد و به این ترتیب نام شرکت تازه به 

هنگ کنگ اند شانگهای هتلز تغییر پیدا کرد. 
ســال 1911 بود که دیگر جاپای الی در شرق دور محکم شده بود و 
می توانست خانواده اش را هم به شانگهای منتقل کند. درست پس از این 

نقــل مکان حوادث بزرگی، هم در دنیا رخ داد و هم در خاندان خضوری. 
چند ماه پس از اقامت در شانگهای جنگ جهانی اول آغاز شد و چند سال 
بعد یعنی در سال 1919 همسر الی در جریان یک آتش سوزی که اولین 
خانه شان را در کشور تازه خاکستر کرد، جان باخت. دومین خانه ای که بنا 
کردند هنوز پابرجاســت و یکی از عمارت های معروف شانگهای به شمار 

می رود، خانه ای که با نام ماربل هالز شهرت دارد. 
الی خضوری پس از این وقایع به هنگ کنگ بازگشــت تا کسب وکار 
تازه ای در حوزه کارگزاری مالی تاســیس کند. خضوری ها از زمان ورود 
به شــرق دور از طریق فعالیت در حوزه مالــی، امالک و خدمات رفاهی 
ثروت بزرگی اندوختند. الی و برادرش کم کم شروع به خرید سهام شرکتی 
کردند که در آن زمان با نام چاینا الیت اند پاور شناخته می شد، به مرور 
خضوری ها ســهام داران عمده این شــرکت تولید برق شدند و بعدتر هم 

شرکت تبدیل شد به هلدینگ سی ال پی.
 
J  جناب بارون خضوری دوم

الرنــس خضــوری فرزند الــی، ســال 1929 و در دوران اوج قدرت 
امپراتــوری بریتانیا به دنیا آمد و بعدها تبدیل به اولین متولد هنگ    کنگ 
شد که توانســت به عضویت مجلس اعیان انگلســتان درآید. او و برادر 
کوچک تــرش، هوراس هم برای پدرشــان کار می کردند و هم مانند پدر 
و عمویشــان در دهه 20 و 30 میالدی در کسب وکار هتل داری ویکتور 
ساسون، مالک هتل های معروف شانگهای مشارکت داشتند و بعدتر هم در 

شرکت سی ال پی شریک هم شدند. 
تمامی اعضای خاندان خضوری در مقطعی از تاریخ عنوان ِسر )sir( را از 
آن خود کرده اند اما به نظر نمی رسد هیچ کدامشان در کسب لقب از الرنس 
پیشی گرفته باشد. نشان امپراتوری بریتانیا )CBE( یک رتبه شوالیه گری 
است که در سال 1917 توسط جرج پنجم بنا نهاده شد. این رتبه شامل 5 
درجه نظامی و شهروندی می شود. الرنس در سال 1970 این نشان عالی 
را به دلیل خدمت به صنعت در هنگ کنگ کسب کرد و چهار سال بعد 
مفتخر به دریافت عنوان شوالیه شد و از آن به بعد با عنوان بارون خضوری 
شناخته شد. این عنوان ها حاصل کارهای خیریه او در سراسر انگلستان و 
هنگ کنگ بود. در آن زمان هنگ کنگ بخشی از قلمروی بریتانیا محسوب 
می شــد و دیوید فورد، فرماندار هنگ کنگ در توصیف الرنس خضوری 
گفته بود: »تاجری با بینشــی کم نظیر و نیروی محرکه اصلی پروژه های 
سرمایه گذاری عظیمی که سبب می شود هنگ کنگ با دست پر قدم به 

خاندان خضوری، بزرگ ترین تولیدکنندگان برق هنگ کنگ

امپراتوری بین  النهرین در شرق دور

او کیست؟
مایکل خضوری مدیر 
هلدینگ سی ال پی 

است، بزرگ ترین نیروگاه 
تولیدکننده برق در 

هنگ کنگ که در چین، 
تایوان، هند و جنوب 

شرقی آسیا و استرالیا هم 
فعال است. خضوری با 

10.9 میلیارد دالر در رتبه 
112 فهرست بلومبرگ 

قرار دارد.

1967

به عنوان رئیس هیئت مدیره چاینا الیت اند 
پاور انتخاب شد. 

1941

مایکل خضوری، فرزند الرنس 
خضوری در هنگ کنگ به دنیا آمد.

1979

شرکت خانواده خضوری به ریاست مایکل شروع به 
تولید برق برای استان کوانگ دانگ چین کرد. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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داستان خاندان خضوری از بغداد آغاز شد. پدربزرگ او، الی خضوری از یهودیان عراق بود. او و برادرش الیس اولین بار در سال 1880 به شرق دور پا گذاشتند تا برای 
شرکت ای دی ساسون کار کنند، شرکتی در هنگ کنگ که متعلق به یکی دیگر از یهودیان اهل بین النهرین بود. پس از سال ها کار، در سال 1890 الی 25 درصد از سهام 
شرکت هنگ کنگ هتل را خرید، سال 1922 شرکت دست به خرید بزرگی زد و 85 درصد از شرکت شانگهای هتل را از آن خود کرد.

1985

مایکل به ریاست شرکت هنگ کنگ اند 
شانگهای هتلز رسید.

2002

مایکل با خرید شرکت گجرات پاتان انرژی 
وارد بازار هند شد. 

1998

هلدینگ سی ال پی پس از برخی تغییرات 
ساختاری شرکت اعالم موجودیت کرد.

قرن آینده بگذارد.«
روزگار البته همیشه هم برای خاندان خضوری 
به مالیمت نگذشت. در ســال 1942 زمانی که 
ژاپن، هنگ کنگ را اشغال کرد، خانواده خضوری 
به کمپ اسرا منتقل شدند. در همین زندان بود 
که چهره اصلــی این خاندان یعنی الی خضوری 
جان ســپرد و هتل مجلل پنینســوال متعلق به 
خضوری ها تبدیــل به مقر اصلی نیروهای ارتش 
ژاپن شد. جنگ جهانی خاتمه یافت اما مصیبت 
این خانواده تمام نشد، چهار سال پس از خاتمه 
یافتن جنگ جهانی، مائو رهبر انقالب کمونیستی 
چین هلدینگ خانوادگی آنها را مصادره کرد. اینجا 
بود که الرنس تبدیل به اصلی ترین چهره خاندان 
شــد. او هرآنچه را از ثروت خانوادگی شان باقی 
مانده بود جمع کرد و با باقی آنچه برایشان برجا 
مانده بود شــروع به سرمایه گذاری در پروژه های 

بازسازی پس از جنگ کرد. لرد خضوری در سال های 1951 تا 1954 در 
شورای اجرایی قانون اساسی و سیاست گذاری مستعمرات خدمت کرد و 
یک بار هم گفته بود که خوبی های بسیاری در استعمار دیده است. در عین 
حال نیویورک تایمز در ســال 1993 و پس از مرگ او نوشت که الرنس 
خضوری با سیاستمداران چینی روابط تنگاتنگی داشته است و این باور 
وجود دارد که برای آماده شدن هنگ کنگ جهت انتقال قدرت سیاسی اش 

از انگلستان به چین نقش اساسی ایفا کرده است.
در مجادله جنگ های جهانی و درگیری هــای ایدئولوژیک و نظامی 
الرنس توانســت جان سالم به در ببرد و سرنوشتش را این گونه رقم بزند 
که ثروت ازدست رفته خانواده را احیا کند. سرنوشت پدرش الی اما همین 
بود که در هنگ کنگ ثروتمند شود و در همان جا در زندان جان بسپارد. 
راه درازی که الی خضوری از عراق تا هنگ کنگ طی کرده بود این گونه به 
پایان رسید. الرنس تبدیل به یکی از قهرمانان یهودیان در جهان کسب وکار 
شد، شاید برای همین که توانسته بود در قلب تحوالت سیاسی و روی کار 
آمدن کمونیست ها همچنان در قدرت بماند. مقبره او و همسرش موریل 
هم تبدیل به یکی از جاذبه های هنگ کنگ شده چرا که مقبره این زن و 

شوهر جزو معدود مقبره های یهودیان است که تخریب نشده است. 

J مایکل خضوری و ادامه امپراتوری
مایکل فرزند الرنس و موریل گابی اســت که در سال 1941 به دنیا 
آمد و مانند ســایر مردان خاندان لقب »ِسر« را یدک می کشد. مایکل در 
هنگ کنگ و بعد انستیتو لو روزی سوئیس تحصیل کرد و بعد برای ادامه 
راه پدر و پدربزرگش به کسب کار خانوادگی پیوست. حاال بخش بزرگی از 
ثروت او برآمده از 18 درصد سهامش در هلدینگ سی ال پی است، سهامی 
که در واقع از طریق نام همسرش و چندین شرکت آنها را در اختیار دارد. 

او همچنین مالک 48 درصد از شرکت هنگ کنگ 
اند شانگهای هتلز است که هتل های زنجیرهای 
پنینسوال را در آسیا، اروپا و آمریکا در اختیار دارد. 
به لیست دارایی های او می توان سهام شرکت هایی 
ماند تای پینگ کارپــت، تولیدکننده فرش ها و 
کف پوش های لوکس و ســی کی هاچیســون، 
هلدینگ ارتباطات، خرده فروشی و انرژی )متعلق 
به لی گاشینگ رقیب تجاری دیرینه خضوری( را 
هم افزود. این تاجر عراقی تبار ساکن هنگ  کنگ 
سه فرزند دارد و در همان جایی ساکن است که 
ثروت خانوادگی شان از آنجا آغاز شد. او سه فرزند 
دارد و در کنار کسب وکار به جمع آوری کلکسیون 
ماشین های قدیمی مشغول است. مایکل هم مانند 
پدرش به فعالیت های خیریه اش شناخته می شود 
و باز هم مانند پدر مدال ها و نشــان های افتخار 
فراوانی دارد از نشان افتخار و لقب سر انگلستان 

گرفته تا نشان های ملی فرانسه و بلژیک. 
شرکت سی ال پی که در سال 1901 )با همان نام اولیه چاینا الیت اند 
پاور( تاسیس شد حاال در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از 7 هزار و 500 
کارمند دارد و بیش از 15 هزار و 750 کیلومتر خطوط انتقال برق. درآمد 
این شــرکت در سه ماهه اول سال 2018 به 464.46 میلیون دالر رسید. 
شرکت هنگ کنگ اند شــانگهای هتلز هم که ریشه تاسیسش به سال 
1866 بازمی گردد حاال یکی از منابع اصلی ثروت و شهرت خاندان خضوری 
است، یکی از نخستین شرکت هایی که وارد بازار بورس هنگ کنگ شد. 
مجموعه هتل های پنینسوال حاال عالوه بر هنگ کنگ در مانیل، نیویورک، 
بورلی هیلز، شیکاگو، توکیو و پاریس هم فعالیت دارند. سرمایه شرکت به 
5 میلیارد دالر می رسد و شهرتش را به خاطر دسته  بندی در رده خدمات 

هتلی و گردشگری لوکس و گران قیمت دارد.  

الی خضوری

الرنس خضوری

شرکت سی ال پی که در سال 1901 )با همان نام 
اولیه چاینا الیت اند پاور( تاسیس شد حاال در 

منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از 7 هزار و 500 
کارمند دارد و بیش از 15 هزار و 750 کیلومتر 

خطوط انتقال برق. درآمد این شرکت در سه ماهه 
اول سال 2018 به 464.46 میلیون دالر رسید.
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لویو یکی از بزرگ ترین و مهم ترین شــهرهای کشور اوکراین است، 
شهری با سابقه فرهنگی و تاریخی زیاد که در مرزبندی های تاریخی 
گاهی بخشی از خاک لهستان بوده است، گاهی اتحاد جماهیر شوروی 
و حاال اوکراین. پدر و مادر گرمان خان از یهودیان ســاکن این شهر 
بودند که بعدتر به کِیف پایتخت اوکراین مهاجرت کردند. پدر استاد 
متالورژی بود اما پســرش گرمان بیشتر از اینکه دل به درس و مشق 
بدهد هوای ورزش در سرش بود و در دوره دبیرستان شیفته بوکس. 
گرمان خان سال 1978 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و یک سالی 
را صرف کار کرد. پدرش اســتاد دانشگاه بود و خودش کلیدسازی را 
تجربه می کرد اما ســرانجام پس از یک سال تصمیم گرفت بختش 
را در دانشــگاه هم امتحان کند و همین شد که در رشته مهندسی 
مکانیک دانشگاه کیف مشغول به تحصیل شد و بعد در سال 1983 
به مسکو رفت تا در انستیتو فوالد و آلیاژ دانشگاه ملی علم و فناوری 
ادامه تحصیل دهد و در آنجا بود که به صورت تخصصی بر مطالعات 
مربوط به تولید فوالد متمرکز شد. اما دانشگاه فقط فرصت تحصیل و 
کسب تخصص نبود، در همین دانشگاه بود که گرمان خان با میخائیل 
فریدمن و الکســی کازمیشف آشنا شد، کسانی که قرار بود در آینده 
تبدیل به شــرکای او در کار و ثروت میلیاردی شوند. این سه نفر از 
سال 1989 شروع به کار مشترک کردند و نخستین گام هم فروش 

کاالهای برقی، فرش و لوازم خانگی فلزی بود. همین کســب و کار 
آنها تبدیل به پایه اولیه گروه آلفا شد، هلدینگی که امروزه بسیاری از 
سرمایه گذاری آنها را هدایت می کند. کار آنها خیلی زود به حضور در 
بازار نفت و گاز و انرژی رسید و هم زمان به حوزه بانک داری ورود پیدا 
کرد. گرمان خان و دو شریکش از سرشناس ترین ثروتمندان روسیه 
هستند. این شهرت البته از سال 2017 و هم زمان با مطرح شدن نام 
آنها در پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 

سال 2016 بیشتر شد. 

J ورود نفت به معادله ثروت
گرمان خان از سال 1992 و همراه با گسترش بیش از پیش کار، 
در موقعیت های مختلفی در گروه آلفا به کارهای مدیریتی مشــغول 
شــد. دوستان دوران دانشگاه یک شــرکت خرید و فروش کاالهای 
خام با نام کراون ترید اند فایننس هم تاسیس کردند که زمینه اصلی 
فعالیتش جابه جایی نفت میان اروپا، آمریکا، استرالیا، کوبا و عراق بود. 
ســال 2002 بود که یک نفتکش متعلق به شرکت کراون ریسورسز 
که نمایندگی شــرکت آنها را بر عهده داشت از ورود به یکی از بنادر 
اســپانیایی محروم شــد و در جریان طوفان غرق شد و 20 هزار تن 
محموله اش به اقیانوس اطلس ریخت. گــروه آلفا پس از این ماجرا 

شرکت کراون را به فروش گذاشت. 
در ایــن میان اما یکی از بزرگ تریــن موفقیت های زندگی کاری 
خان مربوط به سال 1997 می شد، زمانی که توانست موفقیت مالی 
بزرگی در جریان معامله TNK به دست آورد. او و شرکایش در گروه 
آلفا به همراه دو شریک تجاری دیگر یعنی ویتکور ولسبرگ و لئونید 
بالواتنیک 40 درصد از سهام این شرکت نفتی سابقا دولتی را خریدند، 
شرکتی که سود بسیاری از میدان های نفتی سیبری غربی نصیبش 
می شــد. دو سال بعد آنها مهم ترین و مولدترین زیرمجموعه شرکت 
رقیبشــان سیدانکو را هم از آن خود کردند که در آن زمان بخشی از 
مالکیتش هم در اختیار بریتیش پترولیوم قرار داشت، در آن زمان این 
شرکت توسط دادگاهی در سیبری ورشکسته اعالم شده بود، شرکت 
به فروش رفت و بریتیش پترولیوم مجموعه مهمی را از دســت داد. 
بعدتر جان براون کــه در آن موقع مدیریت بریتیش پترولیوم را در 
دست داشت اعالم کرد که سیستم قانونی سیبری دست به فریبکاری 

زده است. 
ســال 2003 گروه آلفا دقیقا نیمی از ســهام شرکت TNK را به 
بریتیش پترولیوم فروخت، فروشی که 6.15 میلیارد دالر درآمد داشت 
و از آن زمان تا همین امروز بزرگ ترین ســرمایه گذاری خارجی در 
TNK- روسیه به شمار می رود. در پی این معامله بود که شرکت نفتی

BP شکل گرفت. از همان آغاز کار تا سال 2013 گرمان خان مدیریت 
اجرایی این شرکت مشترک را بر عهده داشت و عضوی از هیئت مدیره 
بود. هم زمان با فعالیت در این شرکت همچنان نقش پررنگ خودش 

گرمان خان، صاحب بانک، نفت، سرمایه

ثروتی که مدیون دانشگاه بود

1988

از انستیتوی فوالد و آلیاژ دانشگاه 
مسکو فارغ التحصیل شد.

1997

گروه آلفا توانست در معامله ای 
موفق شرکت نفتی TNK را از آن 

خود کند. 

1961

گرمان خان در شهر کیف در 
اوکراین متولد شد. 

او کیست؟
گرمان بوریسوویچ خان 

یکی از شرکای گروه 
آلفاست، یک شرکت 

سرمایه گذاری که سهام 
بانک آلفا، ششمین 
بانک بزرگ روسیه و 

X5، عرضه کننده مواد 
غذایی را در اختیار 
دارد. گرمان خان با 
8.36 میلیارد دالر 

ثروت در جایگاه 156 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد.

1991

 به همراه میخائیل فریدمن و آلکسی 
کازمیشف به گروه آلفا پیوست. 
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را در گروه آلفا هم حفظ کرد. همراه با ســرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف فریدمن و دو شریکش بانک آلفا را هم که از سال 1991 بنیان 
گذاشته شــده بود حفظ کردند. این بانک حاال به عنوان بزرگ ترین 

بانک خصوصی در روسیه شناخته می شود. 
در ماه جوالی ســال 2012 شرکت TNK-BP به شرکت دولتی 
روزنفت فروخته شــد، مبلغ معامله 56 میلیارد دالر بود. خبرگزاری 
رویترز این معامله را بزرگ ترین تصاحب تاریخ در حوزه انرژی توصیف 
کرد. آلفا هم نیم ســهمش را واگذار کرده بود و برای همین گرمان 
خان از ماه مارس ســال 2013 و پس از پایان یافتن رسمی مالکیت 
آلفا بر این شــرکت از سمتش در TNK-BP کناره گیری کرد. سهم 
او در این معامله حدود 3.3 میلیارد دالر بود. او بخشــی از سهمش 
را صرف این کرد که باز هم با میخائیل فریدمن همراه شــود، این بار 
در تاسیس شــرکت L1، شرکتی که در لوکزامبورگ بنیان گذاشته 
 TNK-BP شــد و کارش سرمایه گذاری مجدد سود حاصل از فروش
در پروژه های بین المللی اســت. این شرکت باال و پایین های بسیاری 
داشت و در مقطعی همراه با نوسان قیمت نفت زیان بزرگی به گرمان 
خان وارد کرد اما از ســال 2014 به روال سوددهی بازگشت. یکی از 
زیرمجموعه های این شرکت با نام ال وان انرژی سال 2015 شرکت 
DEA را که یک شرکت بین المللی اکتشاف و تولید نفت است خرید. 

2003

سه شریک تجاری بانک آلفا را تاسیس کردند که حاال بزرگ ترین 
بانک خصوصی روسیه است. 

2018

داماد گرمان خان به عنوان اولین محکوم پرونده دخالت 
روسیه در انتخابات آمریکا حکم گرفت. 

دانشگاه فقط فرصت تحصیل و کسب تخصص نبود، در همین دانشگاه بود که گرمان خان با میخائیل فریدمن و الکسی کازمیشف آشنا شد، کسانی که قرار بود در 
آینده تبدیل به شرکای او در کار و ثروت میلیاردی شوند. این سه نفر از سال 1989 شروع به کار مشترک کردند و نخستین گام هم فروش کاالهای برقی، فرش و 
لوازم خانگی فلزی بود. همین کسب و کار آنها تبدیل به پایه اولیه گروه آلفا شد.

راشا گیت
رابطه میان روسیه و رئیس جمهوری آمریکا از ابتدا همراه با حاشیه بود و این 
حواشی همچنان ادامه دارد. این حواشی البته با قدرت به دنیای سرمایه گذاران 

و تاجــران هم پهلو می زند. در این میان نمی توان 
نام سرشــناس ترین میلیاردرهای روس را نادیده 
گرفت. در ماه می سال 2017 صاحبان بانک آلفا 
علیه نشریه بازفید که پرونده تاییدنشده ترامپ- 
روسیه را منتشر کرد به دادگاه شکایت کردند. در 
این پرونده سه مالک بانک آلفا به تبانی با ترامپ و 
پوتین و روابط مالی غیرشــفاف با آنها متهم شده 
بودند. در اکتبر همان سال گرمان خان هم شکایتی 
علیه یک دفتر تحقیقاتی خصوصی تسلیم دادگاه 
کرد که یک مامور سابق ام آی سیکس را استخدام 

کرده و پرونده روابط بانک آلفا با دو رئیس جمهور را توســط او به رسانه ها ارائه 
داده بودند. 

اما ماجرا به این شکایت ها ختم نشد. در آوریل سال 2018 اولین حکم زندان 
در ماجرای راشــا گیت صادر شــد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: 

»بازرس ویژه تحقیقات درباره تبانی احتمالی ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ با 
روسیه می گوید که در حال حاضر مدارک کافی برای شکایت علیه رئیس جمهور 
 آمریکا وجود ندارد. این در حالی است که تحقیقات 
دادگســتری آمریکا در این زمینه همچنان ادامه 
دارد. همچنین شب گذشته اولین حکم قضایی در 
تحقیقات رابرت مولر اعالم شد. بر اساس این حکم، 
یک قاضی آمریکایی، یک وکیل مدافع هلندی را 
که به نفع ستاد انتخاباتی ترامپ کار کرده بود به 

یک ماه زندان و جریمه نقدی محکوم کرد.«
نام آن وکیل هلندی، الکس فان در زوان است 
که وکیل یکی از مشاوران دونالد ترامپ در جریان 
تبلیغات انتخاباتی سال 2016 بود و علت محکوم 
شدنش، ارائه اطالعات نادرست در جریان بازجویی اولیه خود درباره فعالیت های 
حقوقی اوست. او برای یک شرکت حقوقی بین المللی فعال در اوکراین کار کرده 
و متهم است که در این باره دروغ گفته است. اولین محکوم این پرونده جنجالی و 

وکیل هلندی داماد گرمان خان است.

2017

نام گرمان خان به همراه دو 
شریکش در جریان پرونده تبانی 
مالی با پوتین و ترامپ مطرح شد.

حوزه مشخص عملکرد این شرکت استخراج نفت دریای شمال است. 
گرمان خان همچنان ورزش می کند. خودش می گوید که بخش عمده 
اعتماد به نفسش را مدیون همان عالقه دوران دبیرستانش به ورزش 
و به خصوص بوکس است. آن زمانی که به عشق دستکش بوکس از 
درس و مشق فراری بود البته گمان نمی کرد که از پشت میز و صندلی 

دانشگاه می توان قدم در فهرست میلیاردرهای دنیا گذاشت. 

سال 2003 گروه آلفا دقیقا 
نیمی از سهام شرکت TNK را 
به بریتیش پترولیوم فروخت، 
فروشی که 6.15 میلیارد دالر 

درآمد داشت و از آن زمان 
تا همین امروز بزرگ ترین 

سرمایه گذاری خارجی در روسیه 
به شمار می رود. در پی این 
معامله بود که شرکت نفتی 

TNK-BP شکل گرفت.



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوهشت، آذر 1241397

کارآفرین

شرکت کاکس اینترپرایز سال گذشته میالدی 20.4 میلیارد دالر درآمد 
داشــت. شرکتی که در آخرین سال های قرن نوزدهم میالدی آغاز به کار 
کرد و حاال در قرن بیســت و یکم تبدیل به غولی شده است با ریشه های 
محکم در گذشته. سال 1870 بود که جیمز میدلتون کاکس در شهر دیتون 
ایالت اوهایو متولد شد. زمانه کودکی او زمانه تغییرهای شگرف بود. تا به 
10 سالگی برسد، تلفن، المپ و گرامافون اختراع شده بودند و هم زمان با 
این تغییرات بزرگ او و شش خواهر و برادرش تابستان ها از طلوع تا غروب 
آفتاب در مزرعه خانوادگی شان کار می کردند و بعدها همیشه می گفت که: 
»کار کردن در فضای آزاد به من سالمتی، چابکی و صبر داد.« اما قرار نبود 
که او همیشه در مزرعه و زیر آفتاب به کارش ادامه دهد، سال 1898 و در 
28 سالگی از دوستان و خانواده 36 هزار دالر قرض گرفت و روزنامه دیتون 
ایونینگ نیوز )که حاال با نام دیتون دیلی نیوز منتشر می شود( را خرید. او 
یک دبیر عضو جامعه زنان هم به تحریریه اضافه کرد و به صورت جدی تر 
از خدمات آسوشیتدپرس در حوزه خبرهای بین المللی، داخلی و ورزشی 
استفاده کرد. کاکس باور داشت که این روزنامه، روزنامه مردم است. از همان 
روز خرید روزنامه دیتون ایونینگ نیوز، کار خانواده کاکس بر مبنای رسانه 
بنا شــد. این کسب وکار بعدتر در شاخه های دیگری ادامه پیدا کرد و حال 
در حوزه خرید و فروش خودرو هم از نام های سرشناس است اما همچنان 

ثروت خانوادگی از خرید یک روزنامه شروع شد

از کاکس تا کندی

ثروت و شــهرت این تجارت فامیلی بر اساس رسانه های چاپی و صوتی و 
تصویری می گردد. تا همین امروز نوبت به چهارمین نسل از فرزندان جیمز 
کاکس رسیده است تا در منصب مدیریتی این شرکت بنشینند و کاری را 
ادامه دهند که وسعت و عظمتش را از خرید یک روزنامه محلی با پول قرض 

گرفته شده آغاز کرد. 

J تاجر- سیاستمدار
کار شرکت هرقدر هم که رشد پیدا کند همچنان مدیون فعالیت های 
تجاری و سیاسی موسس اولیه است. جیمز کاکس پیش از چهل سالگی و 
هم زمان با کار در صنعت نشر به این فکر افتاد که بختش را برای عضویت 
در کنگره آمریکا امتحان کند. ســال 1908 در انتخابات ایالتی پیروز شد 
و از ســال 1909 تا 1913 نمایندگی اوهایو را در کنگره بر عهده داشــت 
و بعد نوبت به پیروزی به عنوان فرماندار اوهایو رســید، سمتی که او یک 
دوره از ســال 1913 تا 1915 و یک دوره دیگر از سال 1917 تا 1921 بر 
عهده داشت. موفقیت سیاسی پی درپی او را تشویق کرد تا وارد رقابت های 
ریاست جمهوری هم بشود. سال 1920 او به عنوان نماینده حزب دموکرات 
برگزیده شد و فرانکلین روزولت را به عنوان همراهش در انتخابات و گزینه 
معاونت اول ریاست جمهوری انتخاب کرد. نهایتا البته نتوانستند در انتخابات 

1922

باربارا بلیر کاکس، دختر جیمز کاکس و مادر 
جیم کندی در شهر اوهایو به دنیا آمد.

1970

جیم کندی از دانشگاه دنور 
با مدرک مدیریت کسب وکار 

فارغ التحصیل شد.

1898

جیمز میدلتون کاکس، روزنامه 
دیتون ایونینگ نیوز را خرید.

1957

جیمز کاکس از دنیا رفت و پسرش جیم کاکس 
جونیور مدیریت شرکت را بر عهده گرفت.

او کیست؟
جیم کندی رئیس 

شرکت کاکس 
اینترپرایز است، یک 

هلدینگ سهامی 
خاص در حوزه رسانه 
و خدمات خودرو که 
سومین شرکت بزرگ 
تلویزیون های کابلی 
در آمریکا شناخته 

می شود. کندی با 8.15 
میلیارد دالر ثروت در 
جایگاه 162 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.
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سال 1898 جیمز کاکس در 28 سالگی از دوستان و خانواده 36 هزار دالر قرض گرفت و روزنامه دیتون ایونینگ نیوز )که حاال 
با نام دیتون دیلی نیوز منتشر می شود( را خرید. او یک دبیر عضو جامعه زنان هم به تحریریه اضافه کرد و به صورت جدی تر از 
خدمات آسوشیتدپرس در حوزه خبرهای بین المللی، داخلی و ورزشی استفاده کرد.

پیروز شوند، کاکس تمرکزش را دوباره بر روی روزنامه اش گذاشت. کاکس 
بارها گفته بود که در رگ هایش جوهر چاپ جریان دارد و در سال 1923 
آغاز به گســترش کار کرد، او چندین روزنامه و چهار ایســتگاه رادیویی و 
دو ایستگاه تلویزیونی خرید و از این نقطه بود که شکل گیری شرکتی که 
امروز به نام کاکس اینترپرایز می شناسیم آغاز شد. فرانکلین روزولت، همراه 

انتخاباتی او بعدها توانست رئیس جمهور ایاالت متحده شود.

J نسل دوم
جیمز میدلتون کاکس سال 1957 و در 87 سالگی از دنیا رفت. از آن 
روز به بعد نوبت به پسرش، جیم کاکس جونیور رسید که کنترل شرکت را 
که در این سال ها مجموعه ای بزرگ شد بود بر عهده بگیرد. او در این مدت 
هم مدیریت بخش رادیو و تلویزیون شرکت را بر عهده داشت و خودش یکی 
از دالیل گسترش شرکت در شاخه های مختلف رسانه به شمار می رفت. 
در اوایل دهه 60 جیم کاکس سه سیستم کابلی در مرکز پنسیلوانیا خرید 
که شــامل 11 هزار و 800 مشترک می شد. این شرکت یکی از پیشروان 
گسترش تلویزیون های کابلی در مناطق شهری و روستایی بود و خیلی زود 

تلویزیون کابلی تبدیل به گزینه ای بسیار پرطرفدار شد. 
سال 1964 کسب وکار پخش برنامه و تلویزیون های کابلی کاکس تبدیل 
به شرکت کاکس برودکستینگ کورپوریشن با نام مخفف CBC شد و با 
همیــن نام حضورش را در بازار بورس نیویورک اعالم کرد. روزنامه کاکس 
 CBC البته به صورت یک روزنامه خصوصی باقی ماند و کارش را مستقل از
ادامه داد. قدم بعدی در ســال 1968 برداشته شد، گامی که این بار دیگر 
به هیچ صورت به رســانه وابسته نبود. در آن سال کاکس فروشگاه حراج 
اتومبیل مانهایم را خریــد و از اینجا به بعد بود که خدمات خودرو هم به 

فهرست کارهای شرکت افزوده شد. 

J ورود کندی
جیمز کندی نوه جیمز کاکس است، پسر باربارا کاکس. او سال 1951 
به دنیا آمد. پس از مرگ پدربزرگ، مادر و خاله اش مدیریت بخش روزنامه 
شرکت را بر عهده گرفته بودند. جیمز هم پس از فارغ التحصیلی از رشته 
کسب وکار دانشگاه دنور به کسب وکار خانوادگی پیوست و از سال 1972 
به عنوان دســتیار تولید وارد بخش روزنامه شد. او در ابتدای فعالیتش در 
شــرکت کارهای زیادی را بر عهــده گرفت، از خبرنگاری گرفته تا فروش 
و تبلیغات و بعد مدیریت کســب وکار و معاونت. ســال 1988 کندی به 
عنوان رئیس شــرکت کاکس اینترپرایز معرفی شد. او رسم گسترش کار 
را همچنان ادامه داد و با ورود او به بخش ریاســت میزان درآمد ســاالنه 
شــرکت از 1.88 میلیارد دالر به 20 میلیارد دالر رسید. کندی در حوزه 
کمک های انسان دوستانه هم نام شناخته شده ای دارد. او از طریق بنیادی 
که تاسیس کرد بیش از 35 میلیون دالر برای تحقیقات در حوزه آلزایمر 
و سرطان هزینه و 2 میلیون دالر به یک مرکز تحقیقات اوتیسم اهدا کرده 
اســت. در سال 2003 او به عنوان یکی از خیرین سال انتخاب شد. بخش 

دیگری از کمک های او صرف پیشرفت در حوزه بهره وری انرژی شده است، 
حوزه ای که این شرکت بر روی آن تاکید بسیاری دارد و گزارش های مرتبی 
از فعالیت هایش در حوزه سازگاری بیشتر با محیط زیست ارائه می دهد. در 
کنار همه اینها او را به عنوان یک ورزشــکار و دوچرخه سوار حرفه ای هم 
می شناسند. او در سال 1992 کاپیتان یک تیم دوچرخه سواری چهارنفره 
بود که توانست برنده مسابقه دوچرخه ســواری دور آمریکا شود و رکورد 
مسابقات را به نام خودش ثبت کند و چندین دوره هم ریاست انجمن ملی 

دوچرخه سواران این کشور را بر عهده داشت. 

J اتومبیل های جهانی
از ســال 1997 شرکت ســایت اتوتریدر دات کام را راه اندازی کرد و از 
این طریق حضورش را در حوزه تجارت آنالین رسمیت بخشید. از طریق 
این سایت مشتریان می توانستند در مورد انواع ماشین ها تحقیق کنند و از 
همین طریق هم به خرید و فروش اتومبیل بپردازند. در عرض سه سال این 
سایت به برترین سایت آنالین خرید و فروش خودرو تبدیل شد. هم زمان 
حضور این شرکت در بازار غیرمجازی خودرو هم گسترش بیشتری پیدا 
کرد. سال 2005 بود که منهایم دفترش در کشور چین را افتتاح کرد اول 
در شانگهای و بعد در پکن و به دنبال آن ایجاد شعبه های دیگر در انگلستان، 
اسکاتلند، بلژیک، اسپانیا، استرالیا، نیوزیلند و تایلند آغاز شد. سال 2014 
شرکت کاکس تمامی مجموعه های خودرویی اش یعنی منهایم، اتوتریدر 
دات کام، کلی بلو لوک، وی اتو، نکست  گیر کپیتال را زیر چتر واحدی با نام 
کاکس اتوموتیو جمع کرد. این مجموعه حاال یکی از قدرتمندترین مراکز 

خرید و فروش خودرو و تجارت الکترونیک است. 
تعداد کارکنان کاکس اینترپرایز حاال به 55 هزار نفر می رســد که در 
300 کســب وکار مختلف زیر نظر این شرکت مشغول به کارند. سه نسل 
از این خانواده تاکنون مدیریت کار را بر عهده داشــته اند و از نخستین روز 
ســال 2018 الکس تیلور، نسل چهارم از فرزندان جیمز کاکس به عنوان 
مدیرعامل بعدی شرکت به رسمیت شناخته شده است. در آگوست همین 
امسال شــرکت تولد 120 سالگی اش را جشــن گرفت و به یاد آغاز این 
امپراتوری با خرید روزنامه عصر دیتون ایونینگ نیوز، اولین شماره از روزنامه 

دیتون دیلی نیوز را منتشر کرد. 

1972

جیم کندی به عنوان دستیار تولید در بخش روزنامه شرکت 
کارش را در کسب وکار خانوادگی آغاز کرد. 

2018

کاکس اینترپرایز تولد 120 سالگی اش را جشن گرفت و به همین 
مناسبت اولین نسخه روزنامه دیتون دیلی نیوز را منتشر کرد. 

1988

کندی به عنوان مدیرعامل شرکت 
کاکس اینترپرایز معرفی شد. 

جیم کاکس

جیمز کندی

سه نسل

از سال 1997 شرکت 
سایت اتوتریدر دات کام را 

راه اندازی کرد و از این طریق 
حضورش را در حوزه تجارت 

آنالین رسمیت بخشید. از 
طریق این سایت مشتریان 

می توانستند در مورد انواع 
ماشین ها تحقیق کنند و از 
همین طریق هم به خرید و 

فروش اتومبیل بپردازند. در 
عرض سه سال این سایت به 
برترین سایت آنالین خرید و 

فروش خودرو تبدیل شد
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کارآفرین

لی کاشــینگ تاجر 88 ســاله هنگ کنگــی، مالک هلدینگ 
سی کی هاچیســون و هلدینگ چانگ کنگ است و از طریق این 
دو هلدینگ سرمایه گذاری های بزرگی در حوزه بنادر، تلفن همراه 
و امالک انجام می دهد. 12 ســاله بود که خانواده اش برای فرار از 
حمله نیروهای ژاپن، از کشورشان گریختند و ساکن هنگ کنگ 
شــدند. لی برای خو کردن به وضعیت تازه تنها دو ســال فرصت 
داشــت، چون قرار بود که زندگــی اش باز هم تغییر کند، قرار بود 
اوضاع باز هم سخت تر شــود. در سال 1942 او پدرش را از دست 
داد و از پسربچه ای پناه جو تبدیل به نوجوانی 14 ساله شد که برای 
تامین خرج خانواده مجبور شد درس و مدرسه را کنار بگذارد و به 

عنوان کارگر در یک کارخانه مشغول به کار شود. داستان زندگی 
او )که پیش تر در شــماره 61 نشریه مفصل به آن پرداخته شده 
است( از جمله داستان های موفقیت میلیاردرهایی است که کارشان 
را از صفر شروع کرده اند و ثروتشان را مدیون تالش های خودشان 
هســتند. او از سنین کودکی مجبور شد نقش نان آور خانواده را بر 
عهده گیرد و در عوض چنان مهارتی در کســب وکار پیدا کرد که 
در 22 ســالگی اولین شــرکتش را به ثبت رساند؛ شرکت صنایع 
چونگ کونگ که در کار تولید محصوالت پالستیکی بود. او در زمان 
انقالب فرهنگی چین دســت به خرید گسترده زمین زد و حوزه 
امالک تبدیل به یکی از حوزه های اصلی سرمایه گذاری اش شد. لی  
کاشینگ البته این بخت را داشت که در هنگ کنگ کار می کرد. در 
شــهری که خیلی زود تبدیل شد به قطب اصلی سرمایه گذاران و 
صنایع مختلف در آسیای جنوب شرقی. این شهر که تا اواخر قرن 
بیســتم در مالکیت بریتانیا قرار داشت سرانجام در سال 1997 به 
خاک چین بازگشت. در تمامی این سال ها کاشینگ به حوزه های 
بیشتر و متنوع تری از سرمایه گذاری وارد شد و هم زمان با تغییرات 
هنگ کنگ خودش را و کسب وکارش را تغییر داد و دامنه فعالیتش 
را گســترده تر کرد. او حاال از چهره های اصلی تجارت در این شهر 
به شــمار می رود و توانست از بازگشت هنگ کنگ به دامن چین 
هم برای سرمایه گذاری های بیشتر و متنوع تر بهره ببرد. خبرگزاری 
شین هوآ، خبرگزاری رسمی کشور چین در مصاحبه ای از او در مورد 
روابط تجاری چین و هنگ کنگ پرسیده است و او نگاهی داشته 
است به آنچه سبب شد بازگشت هنگ کنگ به چین در عوض ضربه 

زدن به اقتصاد این شهر سبب شکوفایی چین و هنگ کنگ شود. 

درســت پیش از اتحاد مجدد )بازگشت هنگ کنگ به  �
قلمروی چین( در سال 1997، شرکت های بسیاری نگران آینده 
هنگ کنگ بودند، از جمله شرکت های بریتانیایی که یا مقر خود 
را از هنگ کنگ منتقل کردند یا به کلی از تجارت در این حوزه 
چشم پوشیدند. آن زمان دیدگاه شما در مورد اقتصاد این شهر 
چه بود؟ حاال که بیست سال گذشته به نظرتان تصمیمی که آن 

زمان گرفتید درست بوده یا خیر؟
انتقال آرام هنگ کنگ به چین یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ 
ماســت. زمان و فضای ایجادشده از طریق راهکار »یک کشور، دو 
سیستم« چارچوبی را به وجود آورد که موجب شد نگرانی بسیاری 
از آدم ها کاهش پیدا کند چرا که راه برای تقویت روابط و هم زیستی 
مسالمت آمیز باز بود. این موضوع نه تنها برای هنگ کنگ و ساکنانش 
و همین طور کسب وکارهایی که در آنجا ریشه داشتند، برای رشد 
و تکامل در یک محیط رقابتی شــدید ثبات به ارمغان آورد، بلکه 
هنگ کنگ مانند صندلی های جلوی یک اتومبیل بود که به اقتصاد 
چین اجازه داد با نشســتن در آنجا بهترین چشم انداز فرصت ها و 
تغییرات را در جریان پیشــروی اقتصادی خود داشته باشد. با در 

لی کاشینگ، مالک هلدینگ سی کی هاچیسون از دالیل شکوفایی اقتصاد در چین و هنگ کنگ می گوید

یک کشور، دو سیستم

همه ما شاهد معجزه 
اقتصادی چین بوده ایم، 

سه دهه اصالح و سیاست 
باز سبب به جریان افتادن 
بهره وری خارق العاده ای شد 

که از طریق این اصالحات 
موفق توانست پی درپی 

به رشد عظیم خود ادامه 
دهد. بخش کسب وکار 

هنگ کنگ همیشه از هر 
طرح و برنامه ای برای اصالح 

استقبال کرده است.
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همان طور که آلبرت اینشتین نوشته است: »هرگز کاری را که واقعا می خواهی انجام بدهی رها نکن. آدمی با رویاهای بزرگ 
بسیار قدرتمندتر از آدمی است که تمامی استدالل ها را در اختیار دارد.« در کالم کنفوسیوس هم چنین مضمونی وجود دارد. 
همیشه آدم ها هستند که می توانند سبب پیشرفت و توسعه شوند نه برعکس.

پیش گرفتن چابکی سیاسی، هم چین و هم هنگ کنگ می توانند 
به رقابت بپردازند و از بازده مالی حوزه های مختلف لذت ببرند و بر 

امواج اقتصادی سواری کنند. 
توســعه اقتصادی هنگ کنگ را بعد از گذشت دو دهه از  �

بازگشتش به چین چطور ارزیابی می کنید؟ به نظر شما چه چیز 
به هنگ کنگ به عنوان یک اقتصاد متکی به معامالت جهانی 
کمک کرد تا از مواردی مانند بحران مالی آسیا، بحران اقتصادی 
بین المللی و شیوع بیماری سارس در طول این سال ها جان سالم 
به در ببرد؟ دولت مرکزی نقشی در این میان بر عهده داشته 

است؟
شعار »یک کشور، دو سیستم« تجسم خالقیت و انعطاف  پذیری 
رهبران چین است. هنگ کنگ متوجه این واقعیت هست که آینده 
شــهر و خاک اصلی چین به همزیستی و درهم آمیختگی این دو 
وابسته است. هنگ کنگ ریشــه در خاک چین دارد. فروافتادن و 
برخاستن نیازهای روزمره ما، فرصت های بی همتا و البته نقش ما به 
عنوان پل ارتباطی مالی برای چین همگی در زیر چتر »یک کشور، 
دو سیستم« در امان است. تعهد رهبران فعلی چین به تمامی ارکان 
این شعار برای ادامه شکوفایی هنگ کنگ ضروری است و برای ما 

اطمینان بخش است. 
»اسب های مسابقه به مســابقه دادن ادامه می دهند و  �

قماربازان به شرط بســتن« یکی از اصطالحات رایج در میان 
مردم هنگ کنگ است که ویژگی های سرمایه داری را در این 
شــهر پس از بازگشتش به چین توصیف می کند. به نظر شما 
هنگ کنگ تغییری در سیستم سرمایه داری در سطح زندگی 
روزمره تجربه کرده اســت؟ چه چیزهایی تغییر کردند و چه 

چیزهایی مانند گذشته هستند؟
نوســتالژی ما نسبت به گذشته دیگر مانند قبل نیست، اجازه 
بدهید به تونل زمان بازنگردیم. حاال »یک کشور، دو سیستم« اصل 
کار است. اگر در پی گرامی داشتن آزادی و فرصت ها هستیم باید 
تحمل و احترام مقابل را در سایه آن شعار حفظ کنیم. باور من این 
اســت که وظیفه داریم کار کنیم و ایمان داشته باشیم تا بتوانیم 
همراه هم این سیســتم یگانه ای را که بنیان گذاشته ایم به سمت 
یک جامعه متمدن و پر جنب وجوش هدایت کنیم. تعهد مثال زدنی 
رئیس جمهور شی جین پینگ به »یک کشور، دو سیستم« بسیار 

محکم و اطمینان بخش است. 
آیا نقش هنگ کنگ که به عنوان دروازه چین برای ارتباط  �

با دنیا شناخته می شد دچار تغییر شده است؟ از توسعه آینده 
این شهر چقدر اطمینان دارید؟

همه ما شــاهد معجزه اقتصادی چین بوده ایم، سه دهه اصالح 
و سیاست باز سبب به جریان افتادن بهره وری خارق العاده ای شد 
که از طریق این اصالحات موفق توانست پی درپی به رشد عظیم 
خود ادامه دهد. بخش کسب وکار هنگ کنگ همیشه از هر طرح و 

برنامه ای برای اصالح استقبال کرده است.
همکاری میان هنگ کنگ و ســرزمین اصلی چین در  �

دو دهه گذشــته پیچیده تر شده اســت. کسب وکار شما در 
حوزه های بسیاری در خاک چین سرمایه گذاری کرده است. این 
سرمایه گذاری ها در سرزمین اصلی را چطور ارزیابی می کنید و 

همکاری میان چین و هنگ کنگ در آینده را چطور می بینید؟
از آنجایی که ســرمایه گذاری گروه ما در سرزمین اصلی طیف 

گسترده و متنوعی را شــامل می شود، مطمئن نیستم که بتوانم 
میزان بازدهی آن را به صورت مشخص محاسبه کنم. به نظر من 
رشد نرخ بازدهی در آینده حتمی است و سرمایه گذاری دولت که 
حال بر پایه فناوری اداره می شــود، برای اصالح سیستم آموزشی 
نقشــی کلیدی در آینده دارد. اگر می خواهید بر موج رشــد سوار 
شوید این اصالح ناگزیر است و این هم شامل چین می شود و هم 

هنگ کنگ. 
خیلی ها معتقدند که هنگ کنگ بیش از اندازه به حوزه  �

مالی و امالک وابسته است، حوزه هایی که رشد خود را مدیون 
توسعه سایر صنایع هستند. پیشنهاد شما برای سیاست های 

بعدی توسعه اقتصادی چیست؟
بخش مالی و امالک دو ستون اصلی رشد در بسیاری از شهرها 
هستند و با ایجاد ذخایر سرمایه ای، منابع اصلی هنگ کنگ محسوب 
می شــوند. من معتقدم که دولت جدید آنها را تشویق می کند تا 
سیاســت های موثرتری برای پیشبرد توســعه اجتماعی و تنوع 
اقتصادی به پیش برند. هنگ کنگ زیرساخت های منحصربه فرد 
زیادی برای حمایت از نوآوری و تکنولوژی دارد که در ســال های 

اخیر به خوبی از آنها استفاده نشده است. 
نسل جوان هنگ کنگ حاال و در آینده  �

نقشی اساسی در توسعه اقتصادی این شهر 
دارد. امیدها و توصیه های شــما برای آنها 

چیست؟
از سال 1997 تا امروز هنگ کنگ پیشرفت 
فوق العاده ای داشته است. با تکنولوژی های جدید 
و طرز فکر جدید باید خودمان را برای سرعت 
بیشتر آماده کنیم. حاال آموختن تفکر متفاوت 
بیشتر از هر زمانی اهمیت دارد. برندگان واقعی 

کسانی هستند که بدانند چگونه به خالقیت و انضباط متعهد باشند. 
باید از نــوآوری و تخیل بهره واقعی بگیریم. همان طور که آلبرت 
اینشتین نوشته اســت: »هرگز کاری را که واقعا می خواهی انجام 
بدهی رها نکن. آدمی با رویاهای بزرگ بسیار قدرتمندتر از آدمی 
است که تمامی استدالل ها را در اختیار دارد.« در کالم کنفوسیوس 
هم چنین مضمونی وجود دارد. همیشه آدم ها هستند که می توانند 

سبب پیشرفت و توسعه شوند نه برعکس. 

شعار »یک کشور، دو 
سیستم« تجسم خالقیت و 
انعطاف  پذیری رهبران چین 
است. هنگ کنگ متوجه این 
واقعیت هست که آینده 
شهر و خاک اصلی چین به 
همزیستی و درهم آمیختگی 
این دو وابسته است. 
هنگ کنگ ریشه در خاک 
چین دارد. فروافتادن و 
برخاستن نیازهای روزمره 
ما، فرصت های بی همتا و 
البته نقش ما به عنوان 
پل ارتباطی مالی برای چین 
همگی زیر چتر »یک کشور، 
دو سیستم« در امان است.
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« از این پس به معرفی کتاب هایی 

می پردازد که کارآفرینان نوشته اند.

تقریبا تمامی شهرهای آمریکا دست کم یکی از شعبه های دونات فروشی تیم 
هورتون را در خود دارند. خیلی ها می دانند که تیم هورتون، بازیکن افسانه ای هاکی 
اولین فروشگاه را راه انداخت اما تعداد کمی می دانند که ران جویس بود که پس از 
مرگ هورتون این کسب وکار را تبدیل به تجارتی بزرگ کرد که در سراسر آمریکای 

شمالی گسترده شد. 
»همیشــه تازه« روایت ران جویس از این داستان است، داستان فروشگاه های 
محبوبی که از سال 1964 عادت غذایی صبحانه را در میان بسیاری از آمریکایی ها 
تغییر داد؛ از اولین فروشگاه شکست خورده تیم هورتون گرفته تا تصمیم جویس 
برای فروش این شــرکت به ِدیو توماس، مدیر شرکت وندیز. در طول این کتاب 
جویس در مورد استراتژی کار و تاکید بر ارائه محصوالت تازه صحبت می کند که 

باعث شد دونات های این شرکت جایش را در میان میلیون ها نفر باز کند. 

همه تقلب می کنند، دروغ می گویند. شــاید روزگاری وضع فرق می کرد اما امروز 
اگر می خواهید در این اوضاع اقتصادی موفق شوید باید سر برخی مسائل کوتاه بیایید. 
درســت است؟ خیر! شما می توانید به باالترین ســطح موفقیت برسید بدون اینکه 
هیچ یک از ارزش هایی را که به زندگی ارزش زندگی کردن می دهند فدا کنید. چطور 
این حرف ثابت می شود؟ با همین کتاب. جان هانتسمن، بنیان  گذار و مدیرعامل شرکت 
شیمیایی هانتسمن بزرگ ترین تولیدکننده پلی استایرن در آمریکا بود، کسی که یک 
شــرکت 12 میلیارد دالری را از صفر و با همان روش سنتی و حفظ ارزش هایش بنا 
کرد. شرکت روزگار سختی هم داشت اما در بلندمدت مشخص شد که راست گویی و 
صداقت نه فقط ارزش های شخصی هانتسمن را حفظ کرده بلکه یک استراتژی کسب و 
کار بسیار خوب هم بوده است. هانتسمن در این کتاب می گوید که چگونه این دو را با 

هم پیش برده است و بنابراین شما هم می توانید این کار را انجام دهید. 

همیشه تازه
ران جویس

برنده ها تقلب نمی کنند
جان هانتسمن

تروئت کتی هم فقر را تجربه کرده و هم ثروت را. و البته موســس رســتوران های 
زنجیره ای چیک فیل ای ثروت را ترجیح می داد اما آرزو می کرد که هرگز درس هایی را 
که از بزرگ شدن در فقر آموخته است فراموش نکند. داستان این کتاب داستان موفقیت 
یک شبه نیست. کتی و همسرش 21 سال تمام در رستورانشان مام اند پاپ کار کردند 
تا اینکه کار به تاسیس فست فود زنجیره ای رسید، رستورانی که اولین شعبه اش در 46 
سالگی کتی افتتاح شد. چیک فیل ای یک رستوران زنجیره ای در آمریکاست که بیش از 
هزار شعبه در شهرهای مختلف این کشور دارد. رستورانی که عقاید مذهبی تروئت کتی 
را هم می توان در آن دید، او یکی از معتقدان به کلیسای باپتیست بود و رستوران هایش 
در روزهای یکشنبه و عید شکرگزاری و کریسمس تعطیل بودند. او در این کتاب در مورد 

فرصت ها و مسئولیت هایی که سبب موفقیت می شوند توضیح داده است.

تام موناگان موسس یکی از معروف ترین برندهای فست فود در دنیاست. سال 
1960 بود که او شرکت دومینوز پیتزا را تاسیس کرد. این شرکت در حال حاضر 
با بیش از 10 هزار شعبه در کشورهای مختلف، بزرگ ترین پیتزافروشی زنجیره ای 

جهان شناخته می شود. 
موســس دومینوز از میلیاردرهای خودساخته است و عالوه بر دومینوز مالک 
تیم بیسبال دیترویت تایگرز هم شناخته می شود. او در این کتاب در مورد زندگی 
شــخصی اش توضیح می دهد و ویژگی هایی که سبب شد تا در دهه 80 از سوی 

نشریه INC لقب قهرمان کارآفرینی را بگیرد. 

ثروت؛ ارزشش را دارد؟
پیتزا تایگرتروئت کتی

تام موناگان
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تالش بي پايان براي برتري
5 درس مديريتي از عظيم پرمجي، ميلياردر هندي

عظيم پرمجي، ميلياردر هندي اعتبارش را از بال و پر 
دادن و تنوع كسب وكار شركت ويپرو دارد، شركتي كه 
در اصل توليدكننده روغن هاي گياهي و تصفيه شــده 
بود. پرمجي در 21 ســالگي كار مديريت شركت را بر 
عهده گرفت و حاال پرمجي يكي از برترين شــركت هاي حوزه آي تي در هند و يكي از 
موثرترين هاي اين حوزه در سطح بين المللي است. سايت نوزاستارت آپ نگاهي داشته 
است به درس هايي كه مي توان از رفتار كاري اين ثروتمند هندي گرفت. در اين بخش 
خالصه اي از اين مطلب را مي خوانيد.  اگر پرمجي در مورد موفقيت يك شعار داشته باشد 
اين است: »تالش براي برتري را ادامه دهيد.« او خودش بيش از همه به اين شعار پايبند 

بوده است. اين هم درس هايي از اين ميلياردر حوزه تكنولوژي:

 آينده نگر باشيد
پرمجي 70 ســاله باور دارد كه تغيير اجتناب ناپذير است و براي همين 1

به همه توصيه مي كند كه از همان ابتدا سيســتم هشداردهنده اي براي 
خودشان در نظر بگيرند، سيستمي كه با هشدار بموقع آنها را از تغييرات پيش  رو آگاه 
مي كند. به عقيده او اخطار بموقع به معناي آمادگي بموقع است، حتي در موقعيتي كه 

همه چيز طبق روال خودش پيش مي رود. 

 قدرت خودتان را بشناسيد
همان قدر كه آگاهي از نقطه ضعف اهميت دارد، مهم است كه هركسي 2

نقــاط قوت خودش را هم به خوبي بشناســد. عظيــم پرمجي در تمام 
زندگي اش همين نكته را در نظر داشته و موفق شده تا يك شركت توليد روغن پخت وپز 
2 ميليون دالري را تبديل به كسب وكاري 7 ميليارد دالري كند كه در 60 كشور دنيا 
حضور دارد. او در جريان يك كنفرانس مديريت كه در بمبئي برگزار شده بود گفت كه 
قدرداني از خوبي هاي دروني  اهميت زيادي دارد چرا كه تنها قدرتي است كه مي تواند 

ضعف هاي ما را اصالح كند. 

 ارزش هايتان را رها نكنيد
پرمجي عقيده دارد كه سيســتم ارزشي آدم ها هسته كسب وكارشان را 3

تشــكيل مي دهد. او بارها بر حفظ ارزش ها تاكيد كرده است و مجدانه 
عقيده دارد كه موفقيت در كسب وكار سرانجام در پي حفظ ارزش ها از راه مي رسد. به 
گفته او، زماني كه پاي عقيده تان مي ايستيد و در هيچ شرايطي آن را كنار نمی گذاريد، 
به شما اين قدرت را مي دهد كه در برابر بحران ها ايستادگي كنيد و اين صفتي است كه 

در كارآفرينان ستوده مي شود. 

 به غريزه خود اعتماد كنيد
عظيم پرمجي معموال كاري را انجام مي دهد كه حس مي كند درســت 4

اســت و غالبا هم آن كار درست از آب درمي آيد. او يك  بار گفت: »مهم 
است كه بدانيم شهود ما بخش مهمي از فرايند تصميم گيري ماست. بسياري چيزها در 
ناخودآگاه ما به ثبت رسيده است. براي تصميم گيري نه فقط استفاده از دو نيم كره مغز 
بلكه اســتفاده از قلب هم مهم است. وقتي هم زمان از مغز و قلبتان براي تصميم گيري 

استفاده كنيد پاسخي كه مي گيريد نو و خالقانه است.«

 كار گروهي را بياموزيد
پرمجي معتقد است كه چالش هاي پيش رو آن قدر پيچيده هستند كه 5

هيچ كســي نمي تواند به تنهايي با آنها روبه رو شود. در حالي كه سيستم 
آموزشي معموال بر روي توانايي هاي فردي تاكيد دارد، بايد بدانيم كه كار تيمي كردن 
با ديگران هم به همان اندازه اهميت دارد. جهاني سازي سبب شده تا مردم از ريشه ها، 
تربيت ها و فرهنگ هاي مختلف كنار هم قرار بگيرند، توانايي تبديل شــدن به بخشي 

جدايي ناپذير از تيم براي موفقيت شما ضروري است. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  اين صفحه ها به مرور تجربيات كارآفرينی می پردازد. [
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برانسون 
گفته است که 

خوانش پریشی را 
به عنوان کم  توانی 
نمی بیند بلکه به 

چشم »استنثنایی 
بودن« به آن نگاه 
می  کند. برانسون 

از یک شیوه 
روان شناسانه 

برای هک کردن 
مغز خودش 

استفاده می کند که 
در تبدیل ضعف به 
قدرت بسیار موثر 
است. بازتعریف و 

یا آنچه دانشمندان 
به آن »ارزیابی 

مجدد« می گویند

از نوشته های وبالگش گفته بود: »اغلب از من می پرسند که چگونه 
توانستم از دانش آموزی خوانش پریش که ترک تحصیل کرد به جایی 
برسم که چندین کسب وکار موفق راه اندازی کنم.« او در وبالگ خود 
نوشته است که اگر می توانست به خودش در نوجوانی نامه ای ارسال 

کند، خطاب به او چنین می نوشت:

ريكی عزيز!
می دانــم که با مدرســه کلنجار می روی و دلــم می خواهد به تو 
نصیحتی بکنم که چطور می توانی تبدیل به بهترین چیزی بشوی که 
در توانت هست.. هیچ وقت نباید متفاوت بودنت را به چشم ضعف نگاه 
کنی یا فکر کنی که البد ایرادی داری. متفاوت بودن بزرگ ترین دارایی 
توست و کمکت می کند تا موفق شــوی... می دانم که در خواندن و 
نوشتن و هجی کردن کلمات مشکل داری و گاهی برای عقب نیفتادن 
از باقی هم کالســی هایت دچار دردسر می شــوی. اما این به معنای 
تنبل بودن و خنگ بودنت نیست. تو فقط به شیوه ای خالقانه تر فکر 
می کنی... از راه های جایگزینی که برای فکر کردن داری استفاده کن 

تا خالق باشی و بزرگ تر بیندیشی. 

او گفته است که خوانش پریشی را به عنوان کم  توانی نمی بیند بلکه 
به چشم »استثنایی بودن« به آن نگاه می  کند. برانسون از یک شیوه 
روان شناســانه برای هک کردن مغز خودش استفاده می کند که در 
تبدیل ضعف به قدرت بسیار موثر است. بازتعریف و یا آنچه دانشمندان 
بــه آن »ارزیابی مجدد« می گویند به معنی تکرار هرروزه جمله های 
ساده ای مانند »من به اندازه کافی هستم، من به اندازه کافی خوبم« 

ریچارد برانســون رئیس و بنیان گذار گروه شرکت های ویرجین 
اســت که عنوان بیش از ۴00 شرکت در سراســر دنیا را از آن خود 
کرده است. یکی از سرشناس ترین کارآفرینان و تاجران دنیا که برخالف 
بسیاری از هم گروهی های خود چهره ای کامال رسانه ای  است و از مرکز 
توجه بودن لذت می برد. عکس هایی که از او می بینید متفاوت است، 
تصویری که او از مدیریت نشــان می دهد تصویر متفاوتی است. هر 
عکس او را در حال انجام ورزش یا تفریحی متفاوت نشــان می دهد 
و پی بردن به اینکه او با بقیه متفاوت اســت زمان چندانی نمی برد. 
شاید برای همین است که در مقاالت کارآفرینی و روان شناسی بارها 
به ویژگی های اخالقی و رفتاری او به عنوان یک مورد مطالعاتی اشاره 
شده است. ریچارد برانسون بریتانیایی از کودکی متفاوت بود و تفاوت 
او برآمده از اختالل او در یادگیری بود. بعدتر شاید نه به صورت کامال 
پزشکی و مستند اما بارها اشاره شد که او عالوه بر خوانش پریشی به 
اختالل کم توجهی- بیش فعالی هم مبتالست. اما او تمامی این متفاوت 
بودن را  که بسیاری از کودکان را منزوی و سرشکسته می کند در مسیر 
دیگری انداخت و به نظر می رسد که به همین خاطر تبدیل به یکی از 
بزرگ ترین نام ها در عالم کسب وکار شد. ریچارد برانسون آموخته است 
کــه متفاوت بودن از بقیه گاهی هم می تواند به معنای بهتر بودن از 
بقیه باشد. در این بخش ترجمه بخشی از مطالب نشریه INC و نشریه 
entrepreneur را در مورد ریچارد برانسون و اختالل کم توجهی- 

بیش فعالی می خوانید. 
ریچارد برانســون هرگــز از اینکه در مورد تجربه شــخصی اش 
از خوانش پریشــی )دیس  لِکســی، یکــی از مهم تریــن اختالالت 
یادگیری( حرف بزند احســاس ضعف نکرده اســت. خود او در یکی 

نگاهی به شخصيت ريچارد برانسون، مديرعامل شرکت ويرجين

کم توجهی، بیش فعالی و موفقیت
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نیست بلکه به معنای تمرکز بر روی بهترین خصوصیات و ویژگی های 
شما و جدی گرفتن آن دسته از خصایصی است که متمایزتان می کند. 

J كارآفرينان بيش فعال و بی حواس
ریچارد بچه بی نظمی بود، تکرو و ناسازگار، دوست داشت هرکاری 
انجام دهد غیر از کارهای مربوط به مدرسه. بخشی از این رفتار ناشی 
از خوانش پریشــی او بود و بخشــی هم حاصل اختالل کم توجهی- 
بیش فعالی که با نام ADHD از آن یاد می شود. ریچارد برانسون اعتراف 
کرده است که حتی ذره ای از امور مربوط به مدرسه سر درنمی آورده 
است. امتیاز تست آی کیو اش افتضاح بود و تنها در یک درس موفق 

بود: ورزش. 
ریچارد قبل از 16 ســالگی ترک تحصیل کرد. دیگر کاری به کار 
مدرســه نداشت، دوست داشــت کاری انجام دهد، همه کار، هیچ کار، 
کارهای اتفاقی. او با بی خیالی همه این راه ها را امتحان کرد. یک بچه 
16 ساله که مدرسه هم نمی رود چه کاری می تواند انجام دهد؟ در واقع 
یک آدم بالغ که مبتال به ADHD اســت و می خواهد با شرایطی که 
خودش تعیین می کند زندگی کند، چــه کاری می تواند انجام دهد؟ 
همه کار: زندگی اشــتراکی در یک گروه، راه اندازی یک مجله، خریدن 
یک کلوپ شــبانه، پرورش شترمرغ، ســاخت استودیوی ضبط صدا، 
راه اندازی شرکت، به خاک سیاه نشاندن همان شرکت، تاسیس شرکت 
گردشــگری فضایی، راه اندازی تیم مســابقه، افتتاح خط تولید لوازم 
آرایشی، جهان گردی با بالن، زندگی در یک جزیره شخصی. چه کسی 
دست به تمامی این کارها می زند؟ ریچارد برانسون، یکی از محبوب ترین 
کارآفرینان زمان ما. هرچند او همچنان با ADHD دســت به گریبان 

است اما امپراتوری بزرگی از انواع کسب وکارها دایر کرده است. 
موفقیت برانسون بی همتاست اما وضعیت روحی او نه. بیش از ۴ 
درصد از جمعیت بزرگ ســاالن آمریکا به این اختالل مبتال هستند. 
رابطه میان کارآفرینی و این اختالل چیست و چگونه کسی که به این 

اختالل مبتالست می تواند موفق شود؟
علی رغم ســالمندانی که مبتال به ADHD هستند، بزرگ ساالن 
مبتال، می توانند رشد کنند. مجله ساکسس )موفقیت( حتی ادعای 
جسورانه ای را مطرح کرده است که »برخی از موفق ترین کارآفرینان 
از اختالل کم توجهی- بیش فعالی برای موفقیت هایشان بهره برده اند.« 
برخی عقیده دارند که ADHD هم بالست و هم موهبت. اغلب مردم 
در مقطعی از زندگی شــان هم که شــده برخی از عالیم ADHD را 
بروز می دهند. اگر این عالیم را دیدید بدانید که بخشی از مشخصات 

ADHD است:
  من خیلی منظم نیستم.

  برگه های جریمه زیادی به خاطر سرعت باال دارم.
  خیلی زود حواسم پرت می شود.

  موقع صحبت کردن با بقیه به سختی می توانم تمرکز کنم.
  آرام گرفتن برایم دشوار است.
  اغلب دیر به جلسات می رسم.
  خیلی زود از کوره درمی روم.

   ADHD در کارآفرینان هم به همین عالیم شباهت دارد:
  یک لیست بلند باال از ایده های کسب وکار دارم.

  سخت ترین بخش راه اندازی کار برای من فقط همان بخش شروع 
کردن است.

  تالش کردم تا تعدادی کســب وکار راه اندازی کنم اما نتوانستم در 

علی رغم سالمندانی که مبتال به ADHD هستند، بزرگ ساالن مبتال می توانند رشد کنند. مجله ساکسس )موفقیت( حتی ادعای جسورانه ای را 
مطرح کرده است که »برخی از موفق ترین کارآفرینان از اختالل کم توجهی- بیش فعالی برای موفقیت هایشان بهره برده اند.« برخی عقیده دارند 
که ADHD هم بالست و هم موهبت. اغلب مردم در مقطعی از زندگی شان هم که شده برخی از عالیم ADHD را بروز می دهند.

راه اندازی شرکت، 
به خاک سیاه 
نشاندن همان 

شرکت، تاسیس 
شرکت گردشگری 
فضایی، راه اندازی 

تیم مسابقه، 
افتتاح خط تولید 

لوازم آرایشی، 
جهان گردی با 

بالن، زندگی در یک 
جزیره شخصی. 
چه کسی دست به 
تمامی این کارها 
می زند؟ ریچارد 
برانسون، یکی 
از محبوب ترین 

کارآفرینان 
زمان ما. هرچند 

او همچنان با 
ADHD دست 
به گریبان است 
اما امپراتوری 
بزرگی از انواع 

کسب وکارها دایر 
کرده است

طوالنی مدت روی هیچ کدامشان متمرکز بمانم.
  همیشه در حرکتم و به دنبال موقعیت های جدید می گردم.

  عاشق رسیک کردنم، هرچه بزرگتر، بهتر.
  هرکاری که فکرم را روی آن بگذارم می توانم انجام دهم. 

ADHD کارآفرینانه می تواند نفطه قوت باشد. اگر این ویژگی به 
درستی مدیریت شود، در واقع یک قدرت روحی است که می توانید آن 
را در مسیر شکوفایی کسب وکار هدایت کنید. ِدل آرچر، روان  شناس از 
ADHD با عنوان قدرت ماورایی کارآفرینان نام می برد و معتقد است 
که کارآفرینان نباید عالیم این اختالل را با دارو از میان ببرند بلکه باید 
از ویژگی های آن به نفع خود استفاده کنند.* چگونه می شود انرژی 
و ویژگی های این اختالل را کانالیزه کرد؟ می توانید چند پیشنهاد را 

در اینجا بخوانید:
یک راهنما داشته باشید: شما توانایی دارید و در عین حال تهاجمی 
عمل می کنید اما با کار کردن همراه یک مشــاور و راهنما می توانید 
شــرایط را درست پیش ببرید. کسانی که نقاط قوت مختلفی دارند 
می توانند همدیگر را تقویت کنند. وجود یک مربی و راهنما می تواند 

حالت هایADHD شما را متعادل کند.
در زمان واحد بر روی یک کسب وکار تمرکز کنید. این کار برای 
شما احتماال مشکل است اما بســیار ضروری است. اگر مدام از این 
شاخه به آن شاخه بپرید، بنا کردن یک کسب وکار پررونق کار مشکلی 
خواهد بود. برای خودتان مهلت زمانی در نظر بگیرید چون بنا کردن 
کار زمان می برد و در این مدت باید تحمل کنید و تمرکزتان را تمام و 

کمال روی آن کار بگذارید. 
کســب وکارتان را با تعریف سیســتم درســت و دقیق در حالت 
اتوماتیک قرار دهید. اگر برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی کنید کار 
شما می توند به موفقیت برسد. یکی از گزینه های مهم برای شما این 
است که پس از اطمینان از راه اندازی درست کار، مدیریت و کارهای 
اجرایی را به دست افراد مورد اطمینان خود بسپرید. کسانی را برای 
این کار استخدام کنید که می توان به آنها اعتماد کرد و مطمئن شوید 

که پیش از یافتن این گزینه ها افسار کار را رها نمی کنید. 
توضیح: این متن با هدف انگیزشی و به منظور تشویق کارآفرینان 
به ایجاد تغییر نوشــته شده است. در مقاله اصلی هم تاکید شده که 
ADHD یک اختالل کامال شناخته شده است و باید آن راجدی گرفت 
و اگر کسی به آن مبتالست یا ظن ابتال به آن را دارد باید از مشاوره و 

راهنمایی پزشکی کمک بگیرد.  
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اســتارت آپ واژه جذابــی اســت. کارآفرین بــودن و صاحب 
کسب وکار شدن حاال بیشتر از هر زمانی در جوامع مختلف مورد 
توجه قرار گرفته اســت. با این حال وقتی حرف از تاسیس کسب 
جدید زده می شــود آن روی تیــره و تارش کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد، آن ســمت تاریکی که معرف یک واقعیت اســت: اغلب 
کسب وکارهای تازه در یک سال، پنج سال و ده سال اول کارشان 
شکست می خورند. بسیاری از کسانی که که به امید موفقیت کار 
جدیدی را کلیــد می زنند این تصور را دارند کــه از این موضوع 
مستثنا هستند اما بخشی مهمی از آنها در عمل تبدیل می شوند به 
همان آمار و ارقامی که از آن وحشت دارند. نشریه کارآفرین چاپ 
آمریکا با اشاره به آمار شکست کسب وکارها در این کشور به چند 
مورد اشاره کرده است که برای زنده ماندن کسب وکارهای تازه در 
دنیای تجارت ضروری است، فرقی نمی کند که این کسب وکار تازه 
کوچک باشــد یا بزرگ، با جیب پرپول وارد گود شده باشد یا نه، 
در دنیای کسب وکار قواعد آن قدری هم که به نظر می رسد ثابت و 
حساب شده نیستند اما می توان با در نظر گرفتن برخی راهنمایی ها 
امکان زنده ماندن را باالتر برد. ترجمه بخش هایی از این راهنما را 

در این بخش می خوانید. 
زندگی استارت آپی به نظر فریبنده می آید، گاهی نتایج خیره کننده 
این کسب وکارهای تازه را در محبوب ترین بخش های تجارت می بینیم 
در حالی که در واقعیت 70 درصد از تمامی کسب وکارها در 10 ساله 
اول شکل گیری شان شکســت می خورند. بر اساس اعالم دفتر آمار 
کارگری، این شکست ها در صنایع و حوزه های مختلف رخ می دهند 
و وابستگی باالیی با وضعیت اقتصادی هم ندارند. اگر شما هم صاحب 
کسب وکاری هستید که کارمندان خودش را هم دارد باید این موضوع 
را به چشــم یک هشدار بنگرید. شکست کســب وکار یک واقعیت 
بســیار تلخ است. 80 درصد از کسب وکارها می توانند خودشان را به 
جشن یک سالگی شان برسانند اما پس از آن هر سال ارقام مربوط به 
موفقیت ها شروع به نزول می کند. تنها دوسوم از کسب وکارهایی که 

کارمندان استخدام شده دارند می توانند از پس سال دوم برآیند. سال 
پنجم؟ فقط نیمی از این شرکت ها روی سال پنجم را می بینند. پس از 
10 سال چطور؟ فقط 30 درصد. همه اینها یعنی در یک بازه 10ساله 

از هر 10 شرکت 7 شرکت شکست می خورد.
با وجود این، ما به عنوان کســانی که با چشــم بــاز وارد حوزه 
کسب وکار شــده ایم به موضوع از این زاویه نگاه نمی کنیم، آخر چه 
فایده ای دارد که خودمان را در این دســته بندی ها خالصه کنیم؟ اما 
اگر یک گوریل بزرگ در اتاق کنار دســت ما نشسته باشد، با نادیده 
گرفتنش نمی توانیم او را غیب کنیم. پس به این فکر کنیم که دالیل 
مشخصی برای شکست کسب وکارها وجود دارد. چیزهایی هستند که 
به نظر می رســد نادیده گرفته می شوند، کنار زده می شوند و همین 
سبب می شود تا شرکت ها تبدیل به بخشی از همان آمار شوند. اگر 
می خواهید این اتفاق برای کســب وکار شما رخ ندهد باید قدم هایی 
بردارید تا از شکست خودداری کنید. البته نباید فراموش کرد شکست 
در واقع زمانی است که تسلیم می شوید، اگر بیست بار شکست بخورید 
و بار بیست ویکم به موفقیت برسید در واقع شکست نخورده اید چون 

تسلیم نشده اید. 
اگر کارآفرین هستید و تا خرخره درگیر این نبرد شده اید و یا تنها به 
دنبال این هستید که وارد این حوزه شوید باید بدانید که شبح شکست 
همیشــه در کنار شما حضور دارد و آماده است تا به محض لغزیدن، 
خودش را بر شــما مستولی کند. در زمانه  ای که صاحبان کسب وکار 
انتظارات زیادی دارند، به راحتی ممکن است در برابر شکست بی دفاع 
بمانیــد. اگر به دنبال اجتناب از این حالت هســتید قطعا کارهایی 
هستند که باید انجام دهید و کارهایی که نباید سراغشان بروید. خیر! 
پیدا کردن معیارهای ثابت و مشخص برای ساختن یک کسب وکار 
پایدار اصال ساده نیست، اگر بود همه می توانستند کار خودشان را راه 
بیندازند. اما ترجیح نمی دهید چند سال از زندگی تان را سخت تر از 
دیگران بگذرانید و در عوض بقیه عمرتان را به گونه ای لذت ببرید که 

دیگران نمی توانند؟ حتما ترجیح می دهید. 

بیشتر کسانی 
که تازه وارد بازار 

کسب وکار می شوند 
تجربه واقعی از این 
دنیای تازه ندارند 
و برای همین است 

که بسیاری از 
کارآفرینان تازه کار 

مدام با توقعات 
متعددی که از آنان 
وجود دارد درگیر 

هستند. وقتی 
که مشکالت از راه 
می رسند )که در 
بیشتر موارد هم 
همین گونه است( 
هدایت کشتی در 
میان آب های تیره 
تبدیل به ماموریتی 
غیرممکن می شود

در دنيای شکست های مدام کسب وکارها چطور بايد نجات يافت؟

راز بقا
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80 درصد از کسب وکارها می توانند خودشان را به جشن یک سالگی شان برسانند اما پس از آن هر سال ارقام مربوط به موفقیت ها شروع به 
نزول می کند. تنها دوسوم از کسب وکارهایی که کارمندان استخدام شده دارند می توانند از پس سال دوم برآیند. سال پنجم؟ فقط نیمی از این 
شرکت ها روی سال پنجم را می بینند. پس از 10 سال چطور؟ فقط 30 درصد.

J شكست در رسيدن به ارزش واقعی
ارزش قلب هر کسب وکاری است. موفق ترین صاحبان کسب وکار 
کسانی هستند که بیشترین ارزش کاری شان را ارائه می دهند. باید 
راهی پیدا کنید که ارزش آنچه ارائه می دهید از وعده هایی که داده 
بودید بیشتر باشد. همیشه و تحت هر شرایطی نتیجه بهتر از انتظار 
ارائه دهید. اگر به دنبال پول راحت و ثروت یک شبه هستید خیلی 
سریع به بن بست می خورید. در عوض بر روی ارزش واقعی کارتان 
تمرکز کنید. اگر قادر نیستید چیز بیشتری به آنچه رقبایتان ارائه 
می دهند بیفزایید، در مورد روشــی که در پیش گرفته اید تجدید 
نظر کنید. چرا باید به دنبــال ارزش افزوده بود؟ فکرش را بکنید، 
اگر سرویســی بگیرید یا کاالیی بخرید که عقل از ســرتان بپراند 
نمی خواهید فورا در موردش به دوستانتان بگویید؟ به خصوص اگر 
بابت چنین کاال یا خدماتی قرار نباشد پول خون خودتان را بدهید 
دلتان نمی خواهد که نام و آوازه شرکت را فریاد بزنید؟ می خواهید! 
چون از این راه خودتان تبدیل به کسی می شود که ارزش افزوده ای 

برای دیگران دارد. 

J شكست در ارتباط با مخاطب هدف
اگر نتوانید با مخاطب هدف ارتباط بگیرید کسب وکارتان شکست 
می خورد. ناتوانی در ارتباط گرفتن با جمعیت آماری مورد نظر یعنی 
نه تنها شما از نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه تان بی خبر هستید 
بلکه در مورد چگونگی کمک به آنها و رفع نیازهایشان هم کوچک ترین 
سرنخی ندارید. آنها چه می خواهند؟ این سوال اصلی است نه تنها اینکه 
به چه چیزی نیاز دارند. باید بدانید آنها چه کسانی هستند و واقعا چه 
می خواهند. محصول یا خدمات شــما چطور قرار است به آنها کمک 
کند؟ صادقانه باید گفت که اگر درد مشــتری را نمی دانید احتماال از 
معنای مشتری چندان اطالعی ندارید. اگر این طور است اصال نباید 
دست به فروش بزنید تا زمانی که بتوانید این موضوع را درک کنید. 
کشــف کنید که مشتریان هدف شما چه کسانی هستند و جزئیات 
دریافت هایتان را یادداشــت کنید. این یکی از راه های پیشگیری از 

شکست است. 

J ناتوانی در رقابت با رهبران بازار
در میدان رقابت شدید کسب وکارهای کوچک باید پشت سرشان 
هم چشــم داشته باشند چون دوام آوردن در چنین بازاری به مراتب 
کار سخت تری است. اگر کسب وکارهای کوچک نمی توانند همپای 
رقبای بزرگ خود بدوند باید راهی دیگر پیدا کنند و خودشــان را در 
بازار نگاه دارند. برای انجام چنین کاری دل و جرئت زیاد و شامه قوی 

تجاری الزم است. 

J نبود رهبری استراتژيک و موثر
اغلب کسب وکارها رهبری موثر و استراتژیک ندارند. بیشتر کسانی 
که تازه وارد بازار کسب وکار می شوند تجربه واقعی از این دنیای تازه 
ندارند و برای همین اســت که بســیاری از کارآفرینان تازه کار مدام 
با توقعات متعددی که از آنان وجود دارد درگیر هســتند. وقتی که 
مشــکالت از راه می رسند )که در بیشتر موارد هم همین گونه است( 
هدایت کشتی در میان آب های تیره تبدیل به ماموریتی غیرممکن 
می شــود. برای همین است که هر کسب وکاری چه کوچک باشد و 
چه بزرگ باید مجموعه ای از مشاوران منطقی داشته باشد و موسسان 

وقتی که سناریوی 
کار تبدیل به 
موقعیت »ما 
علیه آنها« در 

میان کارمندان و 
مدیران می شود 

سرازیری شکست 
آغاز می شود. 

این شکست شاید 
یک شبه خودش را 
نشان ندهد، ممکن 
است سال ها طول 
بکشد تا نمایان 

شود اما سرانجام 
اتفاق می افتد. 

وقتی که زمانش از 
راه برسد بهترین 
کارمندان شرکت 
در اولین موقعیت 

کشتی را ترک 
می کنند تا به 

سراغ جایی بروند 
که قدرشان را 

می دانند

اگر در مورد ادامه دادن راه جدی هســتد باید به راهنمایی های آنها 
اطمینان کنند.

J ناتوانی در ساختن قبيله ای از كارمندان
برای موفقیت در بلندمدت فرهنگ حاکم بر محیط کار و قبیله ای 
بــودن کارمندان اهمیت زیادی دارد. خیلی از کســب وکارها به این 
دلیل شکست می خورند که کارمندانشان را از یاد می برند. وقتی که 
سناریوی کار تبدیل به موقعیت »ما علیه آنها« در میان کارمندان و 
مدیران می شــود سرازیری شکست آغاز می شود. این شکست شاید 
یک شبه خودش را شــان ندهد، ممکن است سال ها طول بکشد تا 
نمایان شــود اما سرانجام اتفاق می افتد. وقتی که زمانش از راه برسد 
بهترین کارمندان شرکت در اولین موقعیت کشتی را ترک می کنند تا 

به سراغ جایی بروند که قدرشان را می دانند.

J ناتوانی در كنترل مخارج
وقتی خزانه پر پول است، خرج کردن کار آسانی است اما داشتن 
حس درســت برای کنترل هزینه های هر شرکت بسیار الزم است. 
اینجاســت که نحوه هزینه کردن شــرکت به عادت های شــخصی 
موسســان آن برمی گردد. خلق و خوی آنها مانند کســانی است که 
با همین تشخیص های درســت حاال در زمره میلیاردرها هستند یا 
عادت های مضری دارند؟ وقتی حســاب و کتاب هزینه ها از کنترل 
خارج می شــود و یا موسس از پول شرکت برای هزینه های شخصی 
و عالیق خودش استفاده می کند، نجات پیدا کردن آن شرکت محال 

است. 

J نبود سنديت و شفافيت
کسب وکارهای غیرمستند و غیرشفاف شکست می خورند، شاید نه 
امروز و فردا امــا روزی به زودی این اتفاق رخ می دهد. بدون در نظر 
گرفتن نیازهای مشتریان و تمرکز بر چیزهای نادرست، کسب وکارها 
به سادگی اعتماد مشتریان را از دست می دهند. به جای اینکه ریسک 
چین کاری را بپذیرید ســعی کنید بر روی شفافیت و مستند کردن 
کارهایتان تمرکز کنید، راه هایی پیدا کنید که بیشتر از آنچه قرار است 
بگیرید به مشتریان ارزش افزوده بدهید. این نکته در جهان کسب وکار 
مورد کمیابی است اما برای موفقیت و زنده ماندن شرکت در بلندمدت 

بسیار الزم است. 
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تجـربــه

نام مارک زاكربرگ هميشه جايی در اخبار دارد. هميشه اين نام 
كه با بزرگ ترين شبكه اجتماعی دنيا گره خورده است جايی در 
رسانه ها دارد. اما اگر فيس بوک هرگز متولد نمی شد چه؟ سايت 
خبری سی ان بی سی در مطلبی به آخرين گفت وگوی زاكربرگ 
با يک پادكست حوزه تكنولوژی اشاره كرده است كه در آن به 
اين سوال پاسخ داده می شود. ترجمه مطلب را در اين صفحه 

می خوانيد. 

فيس بوک يک شــبكه اجتماعی 450 ميليارد دالری  �
اســت با 1.4 ميليارد نفر كاربری كه روزانه از آن استفاده 
می كنند. اما اگر كار فيس بوک نمی گرفت چه می شد؟ اگر 
شبكه اجتماعی ديگری مانند مای اسپيس سلطان دنيای 
آنالين شــده بود، مارک زاكربرگ، موسس 
و مديرعامل اين شــركت چه 

می كرد؟
زاکربرگ می گوید: »هرچیزی 
را که قرار بود نسل بعدی پدیده های 
جدید باشد می ساختم.« پادکست 
»زندگــی پنهــان مدیرعامل هــا« 
برنامه ای است که از رادیو فریکونومیکس 
پخش می شود. در این برنامه استفان دابنر 
از مدیرعامــل فیس بوک پرســید: »اگر 
کاَرت نمی  گرفــت، اگر مای اســپیس 
تبدیل به فیس بوک می شد به نظرت 
چه می کردی؟« زاکربرگ با سماجت 
هرچه تمام تر در برابر همه پرسش ها 
گفت که هرگز نمی خواهد از حوزه 
اجتماعی  شــبکه های  و  تکنولوژی 
فاصله بگیرد: »من همیشــه برای ایده 
ارتبــاط دادن مردم با یکدیگــر و نزدیک 
کردنشــان به هم اهمیت باالیی قایل بودم. اگر 13 سال 
پیش کارتان را از اتاق خوابگاه دانشجویی شروع می کردید 
کار درســت همان بود که به سراغ طراحی سایتی برای 
ارتباطات اجتماعی بروید، اگر 10 یا 7 ســال قبل کار را 
کلید می زدید کار درســت این بود که به سراغ طراحی 

نسخه موبایلی بروید.«
در جریان این مصاحبه زاکربرگ ســفت و سخت به 
ســناریوی فیس بوک چسبیده بود و پس از اینکه دابنر 
به او یادآوری کرد که جواب سوالش را به درستی نداده 
است و بعد از او خواست تصور کند که فیس بوک هرگز 
از همــان اتاق خوابگاه دانشــجویی اش فراتر نرفته و 
تبدیل به غولی در جهان شبکه های اجتماعی نشده 

است، زاکربرگ سرانجام پاسخ داد که حتی در این حالت هم باز 
به دنبال راهی برای ارتباط آنالین آدم ها می گشت: »جوابم این 
است که به سراغ ساختن پدیده جدید دیگری می رفتم که قرار 
بود به عنوان نسل جدید وارد بازار شود. به نظرم ماموریت ما مهم 
است اما فیس بوک حاال دیگر یک شرکت تک محصولی نیست، 
هر روز شرکت های جدیدی در حوزه شبکه های اجتماعی از راه 
می رسند.« زاکربرگ می گوید که برای یافتن پدیده بعدی در 
دنیای تکنولوژی و شبکه های اجتماعی راه های متفاوتی وجود 
دارد: »مسیری که ما به عنوان فیس بوک طی کرده ایم به نظرم 
سند خوبی است از اینکه هنوز چیزهایی برای پیدا کردن وجود 
دارد. فیس بوک به عنوان یک سایت آغاز به کار کرد و قرار بود 
گروهی آنالین برای ارتباط دانشجویان هاروارد باشد. سایت نه 
خبرخوان داشت و نه هیچ یک از چیزهایی که امروز به آنها به 
چشــم بخش های مهم فیس بوک نگاه می کنیم. پس شما از 
جایی آغاز می کنید و موقعیتتان را به دســت می آورید و بعد 
این گونه می توانید کار را گسترش دهید تا به آدم های بیشتری 

خدمات بدهد.«
دانبر از زاکربرگ که فرزند یک دندان پزشــک است پرسید: 
»پس هیچ وقت مثال فکر نکردی که می خواهی دندان پزشــک 

شوی؟«
»نه، این جــور کارها اصال به من نمی ســازد برای همین 
هیچ وقت در فکر پزشک شدن نبودم. در ضمن پریسیال به جای 
همه خانواده این نقش را بر عهده گرفته است.« همسر زاکربرگ 

پزشک متخصص اطفال است. 
کمی پس از این مصاحبه بود که پرونده جنجالی فیس بوک 
در آمریکا به جریان افتاد. فیس بوک و شخص مارک زاکربرگ 
مورد انتقادات بسیار تند و گسترده افراد مختلف قرار گرفتند، از 
قانون گذاران گرفته تا مدیران حوزه تکنولوژی مانند تیم کوک 
و ایالن ماســک. این انتقادات متوجه اتهامی اســت که به این 
شرکت وارد شده، اتهام استفاده بدون اجازه از اطالعات شخصی 
میلیون ها کاربر فیس بوک در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 آمریکا. این غول شبکه های اجتماعی همچنین با 
این انتقاد روبه  رو شده که در مورد حساب های کاربری اطالعات 
درســتی ارائه نداده و جریان اســتفاده از حساب های کاربری 
مربوط به روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری را 

مسکوت گذاشته است. 
بــا این حال مــارک زاکربرگ همچنان معتقد اســت که 
تکنولوژی اهرم بســیار مهمی برای بهبود زندگی مردم است: 
»همیشه راه های جدیدی هستند که مردم می توانند از طریق 
آنها با دیگران ارتباط برقرار کنند و آنچه را می خواهند به اشتراک 
بگذارند و از ســایرین احســاس حمایت بگیرند و برای همین 

همیشه می شود چیزهای نو ساخت.« 

مارک زاکربرگ و پاسخ به يک پرسش:

اگر فیس بوک نبود چه می کردی؟

همیشه راه های جدیدی هستند که مردم می توانند از طریق آنها با دیگران ارتباط 
برقرار کنند و آنچه را می خواهند به اشتراک بگذارند و از سایرین احساس حمایت 
بگیرند و برای همین همیشه می شود چیزهای نو ساخت.



........................... آینده پژوهی ...........................

آینده آلوده
مسابقه برای زنده نگه داشتن زمین 

به مشارکت همه دنیا نیاز دارد
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آیندهپژوهی

جنگ تجاری چیــن با آمریکا و کاهش رشــد اقتصادی در 
داخل این کشــور، پکن را به ســمتی هدایــت خواهد کرد که 
اتکایش به بنگاه  های دولتی اصلی بیشتر شود، حتی در شرایطی 
که هواخواهان آزادی اقتصادی به تالش برای بازکردن اقتصاد و 

اصالحات بازارپسندتر ادامه بدهند. 
نبرد تجاری دونالد ترامپ علیه چین که به شکل اعمال تعرفه 
بر تقریبا نیمی از واردات آمریکا از این کشــور اعمال شده، باعث 
شده است که تاکید بر خوداتکایی در حوزه غذا و فناوری که طی 
دوران مائو تسه  تونگ یک برنامه همگانی بود، دوباره در دستور کار 
قرار بگیرد. رئیس  جمهوری چین، شی جین  پینگ، در بازدیدی که 
اخیرا از مزارع دولتی در ایالت شمالی هیالنگ  جیانگ داشته، گفته 
است که این اتفاق »کار بدی نیست« و سهم زیادی از مازاد تولید 

گندم چین را فراهم خواهد کرد. 
انتخاب مکان این سخنرانی از سوی شی تصادفی نبود. مزارع 
دولتی در کنار مجتمع پاالیشــگاهی »لیائویانــگ« که یکی از 
زیرمجموعه  های شرکت ملی نفت چین است که نفت خام را از 
روسیه می  گیرد، نشان  دهنده ارزش بنگاه  های دولتی چین است: 
نهادهایی از نظر سیاسی قابل  اعتماد که وظیفه  شان امنیت تولید 
است، حتی اگر هزینه  های کار آنها از نظر تجاری رقابت  پذیر نباشد. 
این حرکت واشــنگتن برای ممنوع ساختن کار شرکت  های 
آمریکایــی با گــروه مخابراتی چینی »زد تــی ای« برای هفت 
ســال، پکن را شوکه کرد چون این شــرکت وابسته به قطعات 
الکترونیکی  ای است که از شرکت  های آمریکایی وارد می  کند. این 
کار باعث شده که فشار  به چین برای توسعه بنگاه  های دولتی  اش 
در این حوزه احیا شود و این تمرکز در آینده نیز با شدت  گرفتن 

جنگ تجاری از سوی آمریکا بیشتر هم خواهد شد. 
تحت لوای دولت شی، نهادهای بوروکراتیک برنامه  ریزی دولتی 

ســابق مثل »کمیسیون ملی توسعه و اصالح« تاثیرگذاری خود 
را بازیافته  اند. این نهادها به بخش خصوصی به دیده شــک نگاه 
می  کنند و سیاســت  های از باال به پایین مطلوب آن  ها اســت و 
انتقال جریان  های مالی را مستقیما به سوی شرکت  های انحصاری 
دلخواه آن  ها امکان  پذیر می  سازد. تحت نظارت آن  ها، دولت کنترل 
حوزه  هایــی را در اختیــار خواهد گرفت که طــی دوران اصالح 

اقتصادی تحت تسلط شرکت  های خصوصی درآمده  اند.
فراسر هووئی، نویسنده کتاب »سرمایه داری سرخ«، می گوید 
که جنگ تجاری احساس انزوا در چین را افزایش داده بود. به گفته 
او، »طوری عمل می شد انگار که این فکر در کشور رواج دارد که ما، 
کشور چین، تحت محاصره دشمنان هستیم. آمریکا علیه ما دست 
به کار شده و بنابراین تمام منابع باید خارج از دستان دولت باشد«.

اقتصاد چین از اواخر دهــه ۱۹۷۰ به تندی تغییر کرده و در 
حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین 
اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. 
حجم اقتصاد چین بالفاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در 
مقام سوم در جهان قرار می گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی 
چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی در حال رسیدن 
به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای 
مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این 
امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور 
بــه صورت نیروی به مراتب قوی تری در منطقه در آمده اســت. 
بیش از نیمی از مردم چین کشــاورزند. صنعتگران ۲۴ درصد و 
کارمندان و بازرگانان ۲۶ درصد نیروی کار فعال این کشــور را 
تشکیل می دهند. با وجود این، حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم 
چین با درآمد روزانه کمتر از یک دالر زندگی می کنند. میلیون ها 
تن هنور در فقر شدید زندگی می کنند و مشکالت زیربنایی نیز 

در چین ادامه دارد.
در ماه هــای گذشــته، یک مطالعه آنالین که به وســیله »وو 
شیائوپینگ«، کارآفرین حوزه فناوری، نوشته شده بود منتشر شد 
که استدالل می کرد زمان آن فرارسیده است که بخش خصوصی 
راه را برای اقتصاد دولتی باز کند و این امر در چین همه گیر شده 
است. برخی اعتقاد دارند نویســنده این مطلب به طنز با ماجرا 
برخورد کرده و منظورش انتقــاد بوده وگرنه اصال نظری خالف 
این اتفاقات در اقتصاد چین داشته است. دیگران به این مطالعه 
و نظرات دیگر مقامات رســمی حزب کمونیست چین به عنوان 
یک عمل آزمایشی برای حرکت کامل به نفع دولت نگاه کرده اند، 
حرکتی بــرای گذار از چهار دهه اقتصــاد ترکیبی چین، یعنی 
اقتصادی دولتی- خصوصی. هووئی می گوید: »نکته کلیدی که 
در اینجا فراموش می شود این است که تمام فعالیت های اقتصادی 

بخش خصوصی در گسترده صالحدید دولت انجام می شود.« 

 ] آینده چین   [

تمرکز دوباره چین بر بنگاه  های دولتی
جنگ آینده تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهانی استراتژی  ها را تغییر خواهد داد

چرا باید خواند:
آینده اقتصاد چین 

برای همه فعاالن 
اقتصادی که کارشان 
جنبه بین  المللی دارد 
مهم است. این کشور 
می  خواهد بعد از سه 

دهه تمرکززدایی 
دوباره روی بنگاه  های 
دولتی سرمایه  گذاری 

کند. 

منبع���فایننشال�تایمز�

لوسی هورنبی
گزارشگر اقتصادی

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

مزارع دولتی در کنار مجتمع پاالیشگاهی »لیائویانگ« که یکی از زیرمجموعه  های شرکت ملی نفت چین است که 
نفت خام را از روسیه می  گیرد، نشان  دهنده ارزش بنگاه  های دولتی چین است: نهادهایی از نظر سیاسی قابل 

اعتماد که وظیفه  شان امنیت تولید است، حتی اگر هزینه  های کار آن  ها از نظر تجاری رقابت  پذیر نباشد
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رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست قول داده که محدودیت انتشار برخی از ذرات معلق و آالینده ها را ادامه بدهد. او گفته است که صنایع همین حاال هم 
میلیاردها دالر پول خرج می کنند برای این که از فناوری هایی استفاده کنند که آالیندگی کمتری دارد. اما در هر حال، تضعیف بنیادی که طبق قوانین برای آالینده ها 
تدوین شد، برای سالمتی آمریکایی ها و همچنین تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان مضر خواهد بود.

اگر ما به ســوزاندن زغال سنگ و نفت برای تامین انرژی جامعه مان 
ادامه بدهیم، خیلی زودتر از آن که فکر می کنیم خواهیم پخت. اخیرا گروه 
علمی سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی، هشداری جدید را اعالم کرده 
درباره این که اگر انتشــار گازهای گلخانه ای از نیروگاه های برق و وسایل 
نقلیه به همین منوال ادامه پیدا کند، تا ســال ۲۰۴۰ میالدی تغییرات 
برگشت ناپذیری به وجود خواهد آمد که قبال پیش بینی شده بود سال ها 
بعدتر از این تاریخ رخ بدهد. هزینه ای که برای این تغییرات اقلیمی تخمین 
زده شده، تریلیون ها دالر پول و خسارت های اجتماعی و زیست محیطی 
است که تمام دنیا را درمی نوردد و شامل از بین رفتن گونه های مختلف 
گیاهی و جانوری، سیل های خانمان برانداز، خشکسالی های شدید، قطحی 

غذا، مهاجرت های دسته جمعی و فقر شدیدتر خواهد بود. 
گروه تحقیقاتی سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی هشدار داده است 
که اجتناب از این بدترین تاثیرات که رخداد آن ها نزدیک اســت، فقط 
می تواند با یک تغییر ریشه ای و بی سابقه در نظام انرژی جهانی رخ بدهد. 
این تغییرات شامل حذف عملی استفاده از زغال سنگ به عنوان منبعی 

برای تولید برق خواهد بود. 
با این حال، رئیس جمهور ایاالت متحده که اجماع علمی پذیرفته شده 
بر سر تغییرات اقلیمی را زیر سوال برده، همچنان در حال مفتخر بودن به 
این است که »زغال سنگ زیبای تمیز« در حال سوختن در نیروگاه ها است 
و آژانس حفاظت از محیط زیســت دولت خود را به سمتی هدایت کرده 
است که اقدامات جدید و بزرگ دولت اوباما را برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای از طریق نیروگاه های برقی که زغال سنگ می سوزانند، معلق 
کند. این کار به طور غیرقابل درکی بی معنی و بی خردانه است. تالش های 
رئیس جمهور آمریکا به عالوه این که مبارزه علیه تغییرات اقلیمی را تضعیف 
می کند، باعث خواهد که این سوخت به عنوان کثیف ترین سوخت فسیلی 
رایج جهان همچنان در نظام انرژی این کشــور و جهان حضور داشــته 
باشد و سالمت عمومی، قلب ها و ریه های مردم معمولی آمریکا را به خطر 

بیندازد. 
ماموریت اصلی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا این است که 
از سالمت و رفاه عمومی مردم این کشور حفاظت کند. ابزارهای اساسی 
این کار در طول ۵۰ ســال گذشته قوانین هوای پاک و آب پاک فدرال 
بوده اســت که می خواســته قرارگرفتن آمریکایی ها در معرض سم ها و 

آالینده های زیست محیطی محدود شود. 
اما گه گاه و خیلی به ندرت و خالف معمول، دولت هایی بر سر کار آمده 
که به نظر می رسیده این ماموریت را فراموش کرده بودند. دولت کنونی 
یکی از این دولت ها اســت. رئیس فعلی آژانس حفاظت از محیط زیست 
آمریکا کسی است که نسبت به رئیس سابق بهبودهای خیلی خوبی را 
در این حوزه انجام داده و تغییرات ضد زیست محیطی او را اصالح کرده، 
با وجود این، از نظر ایدئولوژی و سیاســت گذاری مشابه رئیس قبلی این 
آژانس اســت و در سیاست هایش صنایعی که البی های زیادی با آژانس 
می کنند ســنگینی می کند و این اتفاق خالف نیازهای آمریکایی ها در 

حوزه سالمت است. رئیس فعلی آژانس حفاظت از محیط زیست نیز مثل 
رئیس جمهوری که در خدمت اوست، نگرانی کمی بابت تغییرات اقلیمی و 

چالش های عمیق این اتفاقات بروز می دهد.
آخرین نمونه این سیاست های ضد سالمت عمومی، الیحه ای است 
که آژانس به کاخ سفید فرستاده برای این که در قوانینی که برای کاهش 
آلودگی هوا تالش می کند و در ابعادی وسیع تر، می خواهد میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای را کمتر کند، تجدید نظر شود. هدف این الیحه به طور 
مشــخص این است که یافته های ســال ۲۰۱۱ را درباره تاثیرات انتشار 
گازهای گلخانه ای روی تغییرات اقلیمی زیر سوال ببرد و تالش هایی را 
که دولت اوباما برای کاهش انتشار این گازها و ذرات معلق در هوا انجام 
داده اصالح کند. در واقع، این قوانین در دولت اوباما اعتنایی به نارضایتی 
صنایع نداشت بلکه بر منافعی که در جریان کاهش تاثیرات جانبی فعالیت 
صنایع مثل مه دود برای مردم ایجاد می کرد، تاکید داشت. با این که فواید 
کنترل ذرات معلق در حوزه سالمت عمومی ظاهرا کم و هزینه های کنترل 
این ذرات برای کسب وکارها زیاد است اما این هزینه ها کمتر از هزینه های 
پنهانی خواهد بود که در قالب هزینه های درمان و کاهش ساعت های کاری 
به خاطر آلودگی هوا در آینده پیش خواهد آمد.  اما مسئله این جا است که 
در حال حاضر، کابینه ترامپ این پیشرفت ها را که در دوران اوباما در زمینه 
کاهش آلودگی هوا داشت، رو به عقب می برد و این عالقه به سوخت های 
فسیلی و مخصوصا زغال سنگ در آینده نیز ادامه خواهد داشت. البته رئیس 
آژانس حفاظت از محیط زیســت قول داده که محدودیت انتشار برخی از 
ذرات معلق و آالینده ها را ادامه بدهد. او گفته است که صنایع همین حاال 
هم میلیاردها دالر پول خرج می کنند برای این که از فناوری هایی استفاده 
کنند که آالیندگی کمتری دارد. اما در هر حال، تضعیف بنیادی که طبق 
قوانین برای آالینده ها تدوین شــد، برای سالمت آمریکایی ها و همچنین 

تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان مضر خواهد بود. 

منبع��نیویورک�تایمز�

چرا باید خواند:
سوخت یکی از مسائل 
مهم اقتصاد صنعتی به 
شمار می رود و همواره 
برای رشد اقتصادی 
اهمیت داشته است. 
پیوند خوردن این حوزه 
با تغییرات اقلیمی و 
محیط زیست نیز به 
پیچیدگی های آن 
افزوده است. 

 ] آینده زمین   [

زغال سنگ زمین را نابود خواهد کرد
ترامپ عاشق زغال سنگ است

گروه تحقیقاتی سازمان 
ملل درباره تغییرات اقلیمی 
هشدار داده است که 
اجتناب از این بدترین 
تاثیرات که رخداد آن ها 
نزدیک است، فقط می تواند 
با یک تغییر ریشه ای و 
بی سابقه در نظام انرژی 
جهانی رخ بدهد. این 
تغییرات شامل حذف عملی 
استفاده از زغال سنگ 
به عنوان منبعی برای تولید 
برق خواهد بود. 
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آیندهپژوهی

] آینده صنعت خودرو [ 

خودروسازها چه می کنند؟
تا سال ۲۰۵۰ ارزش بازار باتری های لیتیومی به ۵۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید

موسسه مشاوره و تحقیقات در حوزه انرژی است، می گوید: »هرکسی باید 
مقیــاس هرچیزی را در این حوزه افزایش دهد، از معدن های مواد اولیه 

باتری ها تا مواد شیمیایی و سازندگان باتری.«
یکی از شرکت هایی که در آینده از رونق صنعت ساخت باتری های 
الکتریکی سود سرشاری خواهد برد، شرکت »یومیکور ای ای« است که 
یک شرکت بلژیکی است و در سال ۱۸۰۵ میالدی در قالب معدن روی 
شــروع به کار کرد و به صورت شرکتی تکامل پیدا کرد که باتری تولید 
الکتریسیته از مواد شیمیایی می ساخت. این باتری ها امسال استانداردهای 
روز را هم کســب کرده اند. یکی دیگر از این دســت شرکت ها، کارخانه 
»آســاهی کائسی« در ژاپن است که قدمتش به سال ۱۹۲۲ می رسد و 
کار خود را از تولید نخ نایلونی شــروع کرد و حاال در بازار تولید قطعات 
الکتریکی باتری های برقی هم دســت باال را دارد. در آمریکا هم شرکت  
»داو دو پونت« که قطعات باتری های الکتریکی را در پروژه سفر به مریخ 
برای ناســا تولید کرده، بازار پررونقی در تولید باتری های لیتیوم- یونی 
دارد. این شرکت روی تولید و بهبود عملکرد روغن ها، چسب ها و قطعات 
پالستیکی ای متمرکز شده است که می تواند در بهبود باتری های داخل 

خودروهای برقی خیلی موثر باشد. 
طبق اعالم شــرکت »بلک راک«، شــرکت های فعال در این حوزه 
می توانند میزان زیادی سرمایه گذاری انجام دهند تا تقاضای باتری ها را 
در دو دهه آینده افزایش عظیمی دهند. شــرکت »بلک راک« حدود ۶ 
تریلیون دالر دارایی را مدیریت می کند که اغلب آن به تولید باتری مربوط 
اســت. این هلدینگ در ماه های گذشته یک صندوق سرمایه گذاری را 
راه اندازی کرد که روی شرکت هایی تمرکز می کند که از حرکت به سمت 
خودروهای الکتریکی و بدون راننده منتفع می شوند، ازجمله شرکت های 
تامین کننده مواد و قطعات اولیه این خودروها و عرضه کنندگان آخرین 

فناوری های این حوزه. 
اما هنوز ریسک های بلندمدتی در این میان وجود دارد که بخشی از 
آن ها به زنجیره تامین بازمی گردد و چشــم انداز رسیدن به سود در این 
عرصه را مخدوش می کند. این نظر تام کینگ، رئیس بخش سرمایه گذاری 
شرکت سرمایه گذاری »نانوک« است که در سیدنی استرالیا واقع شده و 
در شرکت های تولید باتری های الکتریکی سهام دارد، ازجمله سهامی در 
شرکت های »آساهی کاسئی«، »پاناسونیک« و »تسال«. حاشیه سود در 
این شــرکت ها کاهش پیدا کرده است چون تولیدکنندگان سلول های 
باتری های لیتیومی قیمت های خود را کاهش داده اند تا ســهم بازار را 

افزایش دهند و بتوانند رونق مورد انتظار در این حوزه را ایجاد کنند. 
پیش بینی شــده است که در اواســط دهه ۲۰۲۰ میالدی، قیمت  
باتری های لیتیوم- یونی تا نزدیک به نصف قیمت کنونی ســقوط کند. 
بــا این حال، این اتفاق نمی تواند خیلی هم بد باشــد چراکه به کاهش 
قیمت بیشتر خودروهای مسافری الکتریکی که تا سال ۲۰۳۰ مدل های 
تازه ترشان به بازار خواهند آمد و دســت باال را در بازار خواهند داشت، 

کمک می کند.  

بیش از هفت سال طول کشید تا این که خودروسازان توانستند چهار 
میلیون خودروی مسافری الکتریکی بفروشند. حاال نزدیک به شش ماه 
طول کشیده است که آن ها بتوانند یک میلیون خودروی دیگر بفروشند. 
این تقاضای روبه افزایش در حال تغییردادن کسب وکار تولید باتری های 
لیتیوم- یونی اســت و انتظار برای به  کار رفتن باتری های لیتیومی در 
خودروهای الکتریکی بیشــتر از کاالهای خانگی در ســال جاری، این 
کسب وکار را رونق بیشتری نیز خواهد داد. چین که یک سوم رانندگان 
خودروهای الکتریکی جهان را دارد و برای این وســایل نقلیه یارانه نیز 

اختصاص می دهد، توانسته به این صنعت رونق بیشتری نیز ببخشد. 
ارزش بــازار باتری هایی که در خودروهــای الکتریکی، اتوبوس های 
برقــی و ذخیره انرژی مرتبط با این وســایل نقلیه به کار می رود، طبق 
تخمین های موسسه تحقیقاتی »سان فورد برستین و کمپانی«، تا سال 
۲۰۵۰ میالدی باید ۱۰ برابر شــود و به حدود ۵۰۰ میلیارد دالر برسد. 
بسیاری از بزرگ ترین تولیدکنندگان باتری در وضعیت فعلی سودی به 
دست نمی آورند چراکه میلیاردها دالر خرج کرده اند تا ظرفیت تولید را 
در این حوزه افزایش و شراکتی جهانی را با خودروسازان شکل دهند. با 

وجود این، در آینده این روند تغییر خواهد کرد. 
تحلیلی از بلومبرگ نیوز از میان حدود ۸۰ شرکت فعال در کسب وکار 
تولید باتری لیتیوم- یونی نشان می دهد که شبکه جهانی این فناوری 
به تدریج گســترش می یابد و تامین کنندگان مــواد خام و قطعات این 
فناوری رونق خواهد گرفت و در بســیاری از موارد، این مسئله قبال هم 
ســابقه داشته است، شــبیه به همان وضعیتی که اولین مدل اتومبیل 

شرکت فورد در سال ۱۹۰۸ به نام مدل T عرضه شد.
سام جف، مدیر اجرایی شرکت »بولدر« در کلرادوی آمریکا که یک 

چرا باید خواند:
بازار خودرو در ایران 

یکی از مهم ترین 
بازارها است و تغییراتی 

که در آینده این بازار 
در سطح جهان رقم 
می خورد، برای تمام 

فعاالن این عرصه 
اهمیت دارد.

منبع���بلومبرگ�

دیوید استرینگر
تحلیل گر حوزه خودرو

 طبق اعالم شرکت »بلک راک«، شرکت های فعال در حوزه باتری های الکتریکی می توانند میزان زیادی سرمایه گذاری 
انجام دهند تا تقاضای باتری ها را در دو دهه آینده افزایش عظیمی دهند. شرکت »بلک راک« حدود ۶ تریلیون 
دالر دارایی را مدیریت می کند که اغلب آن به تولید باتری مربوط است.
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ملک،  مخصوصا در بخش های مرکزی شهرها بدتر هم می شود. 
خبر خوب این است که به نظر می رسد طبقه متوسط کشورهای نوظهور آسیایی 
به اســتقبال ایده اسکوترهای برقی می رود، اگر قیمتشان مناسب و شارژ کردن آن ها 
نیز راحت باشد. در چین، دوچرخه های برقی کم سرعت که با باتری های قابل شارژ کار 
می کنند جانشین بسیاری از موتورسیکلت ها و اسکوترهای سنتی شده اند، به خصوص 
با توجه به قوانین سفت وســختی که برای خودروهای منتشرکننده دی اکسید کربن 
گذاشــته شده اســت. این دوچرخه های برقی ارزان هســتند و برخالف خودروهای 
الکتریکی، در خانه یا محل کار می توانند شــارژ شــوند. در حال حاضر،  ۳۰۰ میلیون 
دوچرخه از این نوع در چین وجود دارد و هر ســال ۳۰ میلیون دســتگاه دیگر نیز به 

آن ها اضافه می شود. 
اما محدودیتی که وسایل نقلیه دوچرخه برقی کنونی را می تواند تحت تاثیر قرار دهد،  
بیشتر مربوط به طول عمر کوتاه و زمان کارکرد باتری هایشان است. نوع باتری های این 
وسایل اسیدی است که نمی تواند در مقایسه با باتری های لیتیوم یونی که در بسیاری 
از وســایل، از آی فون تا تســال به کار رفته، کارایی مناسبی داشته باشد. برای این که 
دوچرخه های برقی بتوانند قابل مقایسه با موتورسیلکت های سنتی باشند، نیاز است که 

از این باتری های لیتیوم یونی استفاده کنند. 
به طور ســنتی، استفاده از باتری های لیتیوم یونی در وسایل نقلیه، قیمت آن ها را 
به قدری افزایش می دهد که برای بازارهای نوظهور خیلی گران می شــوند. اما قیمت 
باتری ها در حال کاهش شــدید اســت. کارشناســان و متخصصان ساخت باتری و 
انرژی های نو پیش بینی کرده اند که تا ســال ۲۰۳۰ قیمت باتری های لیتیوم یونی تا 
۷۳ درصــد کاهش پیدا کند. با این کــه این اتفاق به اندازه کافی نخواهد بود تا قیمت 
خودروهای الکتریکی برای اقتصادهای نوظهور قابل تحمل باشد،  اما خبر خیلی خوبی 
است برای موتورسوارانی که می خواهند از موتورسیکلت های برقی استفاده کنند. البته 
همین حاال هم قیمت موتورسیکلت های برقی پایین آمده است و شرکت هایی مثل 
شرکت هندی »هیرو الکتریک« موتورهایی تولید می کنند که نسبتا ارزان تر هستند. 
اما در آینده که باتری ها ارزان تر شوند و به خصوص وقتی که قیمت نفت گران شود تا 
حدی که بنزین هم به صرفه نباشد، می توان گفت قیمت موتورهای برقی با کارکرد باال 

از قیمت موتورسیکلت پایین تر خواهد بود. 

در بســیاری از کشــورهای نوظهــور، کلید کاهش 
آلودگی هوا این اســت که به سمت موتورسیکلت ها 
و اســکوترهایی حرکت کنند که انرژی شان با باتری 
تامین می شــود. با در نظر گرفتن آشــوب اخیر بازار 
چین، خیلی ساده اســت پیش بینی این که شرکت 
»نیو تکنالجیز« که یــک تولیدکننده چینی موتور 
گازی الکتریکی است، به سمت چه روندهایی کشیده 
خواهد شد. ۹۵ میلیون دالر سرمایه ای که این شرکت 
می خواهد ســرمایه گذاری کند تا با آن برنامه هایش 
را پیش ببرد، در مقابل میلیاردها دالری که شــرکت 
»تسال موتورز« ســرمایه گذاری می کند اصال چیزی 
نیســت. اما فناوری هایی که با شــرکت »نیو« و دیگر 
شرکت های پیشروی وسایل نقلیه دوچرخ توسعه پیدا 
می کنند، به اندازه همان رویاهایی که کسانی نظیر ایالن 
ماسک در سر دارند، وضعیت بازار و تولید در این عرصه 

را متحول خواهند کرد. 
تا همین اواخر، موتورسیکلت ها و اسکوترهای برقی 
خیلی کمتر از خودروهای الکتریکی توجه جهانی را به 
خود جلب کرده بود. اما این وضعیت شــروع به تغییر 
کرده است، مخصوصا در هند که رانندگان وسایل نقلیه 
دوچرخ - بیشتر موتورسیکلت- ۷۶ درصد وسایل نقلیه 
را تشــکیل می دهند و رقم بــاالی ۳۰ درصد آلودگی 
هوای این کشــور نیز به دلیل همین وسایل است. در 
بزرگ ترین اقتصادهای آســیای جنوب شرقی، تعداد 
خانوارهایی که وسیله نقلیه دوچرخ دارند به ۸۰ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. پاک کردن هوای این منطقه به معنی این اســت که انتشار 

گازهای گلخانه از این وسایل دوچرخ کاهش پیدا کند. 
خودروهــای الکتریکــی، حتی ارزان تریــن آن ها نمی توانند این مســئله را حل 
کنند. قیمت اولین و بلندترین مانع اســت. در هند، یک موتورسیکلت نو و متوسط 
مســافری می تواند کمتر از ۵۰۰ دالر قیمت داشته باشد و این قیمت در بازار فروش 
موتورسیکلت های دســت دوم خیلی کمتر هم باشــد. ترافیک مانع بعدی است. در 
ابرشهرهای کشورهای نوظهور آسیا، راه بندان ها بدنام ترین پدیده های شهری هستند 
و هر روز بدتر هم می شوند. در بمبئی، سرعت متوسط اتوبوس های شهری کاهش پیدا 
کرده و طی یک دهه اخیر از ۱۶ کیلومتر بر ساعت به ۸ کیلومتر بر ساعت رسیده است. 
شــگفتی این جاست که حتی مسافرانی که پول دارند یک ماشین بخرند، اغلب برای 

رفتن به این سو و آن سو به دوچرخه ها و اسکوترها رو می آورند. 
به دالیل مشابه، صنعت تجارت الکترونیک در حال رونق گرفتن منطقه نیز به شدت 
برای تحویل کاال به حمل ونقل موتوری وابسته است. نکته آخر این که مسئله پارکینگ 
هم در این میان وجود دارد. اگر برای خودروهای پکن بخواهیم جا ایجاد کنیم، باید دو 
برابر شود تا همه خودروها بتوانند پارک کنند. این نیاز در حال گسترش هم هست. این 
مشکل در تمام کشورهای درحال توسعه شایع است و با قیمت های سربه فلک کشیده 

به طور سنتی، استفاده از باتری های لیتیوم یونی در وسایل نقلیه، قیمت آن ها را به قدری افزایش می دهد که برای بازارهای 
نوظهور خیلی گران می شوند. اما قیمت باتری ها در حال کاهش شدید است. کارشناسان و متخصصان ساخت باتری و 
انرژی های نو پیش بینی کرده اند که تا سال 2030 قیمت باتری های لیتیوم یونی تا 73 درصد کاهش پیدا کند.

] آینده اقتصاد جهان [ 

باتری آینده روی دو چرخ می راند
چین روندهای بعدی رانندگی با موتورسیکلت را تعیین می کند

چرا باید خواند:
کارشناسان آینده 

انرژی جهان را متعلق 
به انرژی های پاک 

می دانند و همچنین 
انرژی هایی که در 

باتری های قابل شارژ 
ذخیره می شوند. 

بنابراین دانستن این که 
روند آینده این حوزه 

به کجا می انجامد برای 
فعاالن اقتصادی جذاب 

است. 

منبع���بلومبرگ�

آدام مینتر
گزارشگر اقتصادی
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آیندهپژوهی

 ]  MBA آینده   [

آینده بی رمق رشته ام بی اِی
دانشکده های کسب وکار مثل سه دهه گذشته رونق نخواهند داشت

تقریبا غیرممکن است که بین ایالت های آمریکا سفر کنید، در میان 
فرودگاه ها قدم بزنید یا در وب سایت ها سیر کنید، بدون این که تبلیغاتی 
درباره مدرک کارشناسی ارشد کسب وکار نبینید. و این اتفاق یک دلیل 
خوب دارد: در بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها، مدرک سنتی کسب وکار 
سقوط کرده و به وضعیت سختی گرفتار آمده است. بنابراین دانشکده ها 
در هرجایی دانشجویانی را که ظرفیت درس خواندن در این رشته را دارند 

ثبت نام می کنند. 
طبق اعالم پیمایش شــورای نظارت بر تحصیالت تکمیلی رشــته 
مدیریت که یک موسسه غیرانتفاعی است و بر آزمون »جی مت« )یک 
آزمون استاندارد هوش و ریاضیات( نظارت می کند، تعداد درخواست های 
پذیرش برای رشته ام بی اِی                                 در سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته و این 
نزول طی چهارمین سال متوالی اتفاق افتاده است. برنامه های آموزشی 
تمام وقت ام بی ای                                 به نظر می رســد که وضعیت بغرنج تری داشته باشد 
چراکه ۷۰ درصد دانشــکده های کسب وکار گزارش داده اند که در سال 

۲۰۱۷ در میزان درخواست های پذیرش خود کاهش داشته اند. 
درنتیجه، برخی از دانشکده های کسب وکار ازجمله دانشگاه »ویک 
فارست« و »سیمونز کالج«، بعد از سال ها کاهش درخواست های پذیرش 
و ثبت نام ها، دوره های تمام وقت و حضوری ام بی ای                                 را کنار گذاشــته اند 
و دیگر دانشــگاه ها نیز از میزان شهریه این رشته خود کاسته اند به این 
منظور که دانشــجویانی را جذب کنند که نگران از دست دادن کار خود 
در صورت رفتن به دانشگاه هستند. حتی دوره های آموزشی تمام وقت در 
دانشگاه های سطح باال نیز بعد از این که سال ها از این روندهای نزولی ملی 
مصون بودند، شــروع کرده اند به درگیر شدن با این مسئله و برنامه های 
پاره وقتی را به دانشجویان پیشنهاد می دهند که در آن ها تمرکزهایی که 
به طور ســنتی روی برخی از درس ها مثل بازاریابی یا حسابداری اعمال 

می شد، وجود دارند. 
بعد از بیش از ســه دهه افزایش ثبت نام در رشته ام بی ای                                 و افزایش 

چهاربرابــری در تعــداد فارغ التحصیالن این مدرک که ســاالنه مورد 
استقبال دانشجویان قرار می گرفت، برخی از مدیران کسب وکار و مقامات 
دانشگاهی در حال پرسیدن این سوال هستند که آیا میزان مهارت آموزی 

در این رشته به اوج خود رسیده است یا نه.
اما همه برنامه های آموزشــی رشــته ام بی ای                                 با چنین طوفان هایی 
مواجه نشــده  اند. نانسی آلبرز که رئیس دانشکده کسب وکار، آموزش و 
توسعه انسانی در دانشگاه دولتی لوئیزیانا در شروپورت است، می گوید: 
»دانشکده هایی که تمرکز روی درس های مورد نیاز روز نداشته اند، آنالین 
شــده اند یا راه های منعطف تری برای گرفتن مدرک به دانشجویانی که 

مشکل دارند پیشنهاد می دهند.« 
دانشکده های کسب وکار مثل دانشکده آلبرز که در دانشگاه های دولتی 
فعالیت می کنند، با این که نامشان برند نیست و در بازار آموزش این رشته 
خیلی سرشناس نیستند، در برخی موارد رشد خارق العاده ای در ثبت نام 
دانشــجویان ام بی ای                                 نشان داده اند. بسیاری از آن ها برنامه های آموزشی 
چهره به چهره را تعطیل کرده اند یا دست کم مقیاس این برنامه ها را کاهش 
داده اند و به ســمت مدارک آنالین حرکت کرده اند و همچنین تمرکز 
روی حوزه هایی که مخاطبان زیادی دارند و از ســوی دانشجویان زیاد 
درخواست می شوند؛ حوزه هایی مثل تحلیل داده یا امنیت سایبری. در 
دانشگاه لوئیزیانا ثبت نام رشته ام بی ای                                 آنالین از حدود ۴۰۰ دانشجو در 

سال ۲۰۱۴ به بیش از سه هزار دانشجو در سال جاری رسیده است.
آلبرز می گوید: »ما در حال پاسخ دادن به دانشجویانی هستیم که به 
ما می گویند به چه درس هایی در این رشته نیاز دارند.« دانشجویان در 
دانشگاه لوئیزیانا می توانند یک برنامه آموزشی ۱۰ ماهه را با هزینه حدود 

۱۲ هزار و ۵۰۰ دالر تکمیل کنند و مدرک بگیرند. 
دانشگاه دولتی لوئیزیانا مثل بســیاری از دانشگاه های دیگر شروع 
کرده  است به ارائه رشته ام بی ای                                 آنالین و برای بازاریابی و جذب دانشجو 
به ســمت کارکنان و کارشناسان شرکت ها متمایل شــده تا به آن ها 
مهارت هــای مورد نیاز در محیط کار را آموزش دهد یا بتواند آن ها را در 

ارتقای سطح مهارتی شان یاری دهد. 
بنابراین در آینده شــاهد خواهیم بود که دانشجویان رشته ام بی ای                                 
بیشتر از میان شاغالن هستند و بیشتر به صورت آنالین درس می خوانند. 
یکی از مزایای اســتفاده از کارکنان شــرکت ها برای بازاریابی و ثبت نام 
دانشجو این است که آن ها دارای مهارت ها و تجربه های زیادی در محیط 
کار هستند که دانشگاه ها فاقد آن هایند. آلبرز نیز این عقیده را دارد و او 
کســی است که سابقه دانشگاهی اش در حوزه بازاریابی است و می تواند 

خیلی خوب این رابطه ها را تحلیل کند. 
دانشــجویانی که در آینده در رشــته ام بی ای                                 درس خواهند خواند، 
کارکنان شــرکت هایی هســتند که می خواهند نتیجه آموزش خود را 
بالفاصله ببینند. حتی دانشجویانی که در دانشگاه هایی درس می خوانند 
که رتبه های باال در رتبه بندی های دانشگاهی دارند نیز چنین توقعی را از 

دانشکده ها خواهند داشت. 
شورای نظارت بر تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت اعالم کرده است 
که محبوبیت رشــته های کارشناسی ارشد بیش ازپیش به این بستگی 
خواهد داشت که آیا بازدهی سرمایه گذاری برای تحصیل نزد دانشجویان 
رشــته ام بی ای                                 مقرون به صرفه است یا نه. احتمال زیادی وجود دارد که 
دوره های کارشناســی ارشد رشته مدیریت و دیگر دوره های تحصیالت 
تکمیلی رشته های حرفه ای که نیازی به مجوزهای معمول برای شغل 
پیدا کردن ندارند، مجبور شــوند برنامه های آموزشی خود را کوتاه تر و 

ارزان تر کنند تا بتوانند در بازار آموزش باقی بمانند. 

چرا باید خواند:
 تب کارشناسی ارشد 
مدیریت کسب وکار یا 

همان رشته ام بی ای                                 
در ایران بسیار فراگیر 

بوده. حاال که تب آن 
در حال فروکش کردن 

است، پیش بینی 
آینده آن برای فعاالن 

اقتصادی جالب خواهد 
بود.

منبع���واشنگتن�پست�

جفری سلینگو
تحلیل گر ارشد کسب وکار

برخی از دانشکده های کسب وکار ازجمله دانشگاه »ویک فارست« و »سیمونز کالج«، بعد از سال ها کاهش درخواست های پذیرش و 
ثبت نام ها، دوره های تمام وقت و حضوری ام بی ای                                 را کنار گذاشته اند و دیگر دانشگاه ها نیز از میزان شهریه این رشته خود کاسته اند به این 
منظور که دانشجویانی را که جذب کنند که نگران از دست دادن کار خود در صورت رفتن به دانشگاه هستند.

در بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها، مدرک سنتی کسب وکار سقوط کرده و به وضعیت سختی گرفتار آمده است. 
بنابراین دانشکده ها در هرجایی دانشجویانی را که ظرفیت درس خواندن در این رشته را دارند ثبت نام می کنند.
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مطالعات اخیر دانشــمندان در حوزه عصب شناسی به این 
نتیجه رسیده است که اینترنت می تواند وضعیت های روانی 
جدیدی مثل سندروم خودبیمارپنداری سایبری یا سندروم 
تلنبارکردن سایبری در کاربران به وجود بیاورد. بیش از ۲۰ 
سال است که گفته می شود اینترنت کاربران را با مشکالت 
عصبی و روانی مواجه می کند و معموال این مشکالت شامل 
بی خوابی و بی اشتهایی و استرس ها بوده است. اما حاال وقت 
این رسیده که گفته شود اگر به همین ترتیب اینترنت وارد 
زندگی ما شود و گســترش یابد، بیماری ها و سندروم های 
جدیدی نیز در زندگی های آینده ما خود را نشان می دهند 

که امروزه خیلی رواج ندارند. 
اکنون کارشناســان در حال تحقیقات بیشتر روی فهم 
تعدادی از مشکالت هستند که همین حاال هم برای کاربران 
اینترنتی وجود دارد و ممکن است برای آن ها خطر بیشتری 
به وجود بیــاورد. همچنین این تحقیقات کمک می کند تا 
دانشمندان بهتر بتوانند دریابند که چطور به افراد کمک کنند. 
اخیرا شبکه تحقیقاتی استفاده آسیب زا از اینترنت در اروپا 
برنامه ای دارد که مشکالت موجود در این حوزه را به آزمایش 
دوباره بگذارد و مواردی را که به ســالمتی در حوزه اینترنت 
مربوط است، مثل شــرط بندی یا گیم اینترنتی را دقیق تر 
زیر نظر بگیرد. در میان انبوه مســائل روانی و جسمی که به 
اینترنت مربوط است، دانشمندان امیدوارند که در آینده به 
جزئیات بیشتری درباره اختالل رفتاری »سایبر هوردینگ« 
و »سایبر کندریا« دست پیدا کنند. سایبر هوردینگ یا تلنبار 
کردن سایبری نوعی اختالل است که فرد بسیاری از موارد 
و محصــوالت آنالین در کامپیوتر خود را در جای دیگری ذخیره می کند و مثل اشــیائی که 
به طور وسواس گونه ای به آن ها عالقه دارد و می خواهد در کنارش باشند، اصال دلش نمی خواهد 
کــه این خرت وپرت های آنالین را حذف کند یا کناری ذخیره کند. ســایبر کندریا هم نوعی 
خودبیمارپنداری است که کاربر مبتال به آن می کوشد مدام با جست وجو در موتورهای جست وجو 

چون هنوز اختالالت جدید اینترنتی کامال مشخص نشده، معلوم هم نیست که اختالالت جدید دارای 
خاصیت اعتیادآور هستند یا این که فقط نوعی اختالل وسواس گونه به شمار می روند. این که بدانیم 
آن ها اعتیادآورند یا وسواسی، برای مداوایشان دارای اهمیت زیادی است.

نیکوال دیویس
گزارشگر حوزه فناوری

یا دیدن وب سایت ها جزئیاتی درباره مشکالت مربوط به سالمتی اش پیدا کند یا با استفاده از 
اینترنت مطمئن شود که فرد سالمی است و دچار عالیم یک بیماری خاص نیست. 

پروفسور نائومی فینبرگ از دانشگاه هرتفوردشایر می گوید: »آنچه بیماری هراس های سایبری 
انجام می دهند این اســت کــه در دایره المعارف ها و لغت نامه های پزشــکی و نظایر آن ها، در 
جست وجوی نشانه هایی هستند که فکر می کنند در بدنشان جدی است. البته، با تکامل منابع 
آنالین، مردم حاال در اینترنت درباره این نشانه ها و دردهایی که بالقوه می تواند نشان دهنده یک 

بیماری جدی باشد جست وجو می کنند.«
او می گوید این اختالل رفتاری و عصبی احتماال در حال حاضر خیلی جدی گرفته نمی شود: 
»فکر می کنم این کار رایج تر از چیزی اســت که ما فکر می کنیم. من خودم بارها این موارد را 
در مطبم دیده ام.« او می افزاید: »تلنبار کردن ســایبری هم مشکل دیگری است که محققان 
برنامه ریزی کرده اند تا در آینده بیشتر درباره آن بدانند: »درباره این مشکل نیز هیچ کس نمی داند 

که چقدر شایع است و چقدر می تواند توسعه پیدا کند و مشکل بسازد.«
فینبرگ می گوید که در حال حاضر، مشخص نیست که چنین مسائلی فقط »نسخه های 
دیجیتال« وضعیت های روانی دوران آنالوگ باشد. اما این مسائل ارزش وقت گذاشتن محققان 
و تحقیق را دارد و می ارزد که زیر ذره بین قرار بگیرد. او می گوید: »تحقیقات آینده در این حوزه 
می تواند به این نتیجه منجر شود که اختالالت دیگری هم کشف شود یا حتی ممکن است که 
بر اساس یافته های آینده، تشخیص های بهتری برای بیماری های سایبری و درمان های موثرتری 

برای آن ها به دست بیاید.«
چون هنوز اختالالت جدید اینترنتی کامال مشخص نشده، معلوم هم نیست که اختالالت 
جدید دارای خاصیت اعتیادآور هســتند یا این که فقط نوعی اختالل وســواس گونه به شمار 
می روند. این که بدانیم آن ها اعتیادآورند یا وسواسی، برای مداوایشان دارای اهمیت زیادی است. 
همچنین روشن نشده است که اختالالت جدید اینترنتی دارای اثرات بلندمدت است یا این که 

در کوتاه مدت اثر خود را روی فرد می گذارند و بعد تمام می شوند. 
آنچه برای دانشــمندان جذاب است این اســت که اول بیماری های جدید را که در دوران 
ســایبری کاربران را گرفتار می کند مشخص کنند و ســپس دریابند که کدام بیماران با چه 
مشخصاتی نسبت به این بیماری ها آسیب پذیری بیشــتری دارند و بنابراین شاید درمان این 
بیماری ها با توجه به درجه بندی های افراد صورت پذیرد. البته محققان تاکید کرده اند که درمان 
برخی از این بیماری ها ممکن است خیلی طول بکشد و تا همه ابعاد یک بیماری مشخص نشود، 

نمی توان به طور کامل آن را مهار کرد. 

منبع��گاردین�
چرا باید خواند:
اینترنت بیش از 

همیشه در زندگی افراد 
و اقتصادها و جامعه 

وارد شده و در آینده نیز 
این میزان نفوذ بیشتر 
می شود. بنابراین برای 
کسانی که کسب وکار 
یا زندگی خود را روی 
اینترنت بنا می کنند، 
روندهای آسیب زای 
آن نیز واجد اهمیت 

است. 

 ] آینده اینترنت   [

آینده اختالالت اینترنتی
مشکالتی که در استفاده از اینترنت پیش خواهد آمد مثل ویروس ها نسل های جدیدتری خواهد داشت
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آیندهپژوهی
آینده رسانه، آینده سرگرمی

استفاده از بازاریابی در شبکه های اجتماعی
بازاریاب ها چه برنامه ای برای تغییر استراتژي هایشان در آینده دارند؟

میانگین زمان روزانه تماشای تلویزیون )به دقیقه( در امریکا
)شامل زمانی می شود که مردم به طور هم زمان از رسانه های دیگر هم 

استفاده می کنند.(

این غیرقابل انکار است که میزان تماشای 
تلویزیون در حال کاهش است اما فعال 
نمی توانیم منتظر مرگ تلویزیون باشیم. 
انتظار می رود بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ 
میانگین تماشای روزانه تلویزیون حدود 
نیم ساعت پایین بیاید که این اصال کم 
نیست. با اینکه افراد به طور فزاینده ای 
هنگام تماشای تلویزیون از دیگر رسانه ها 
هم استفاده می کنند، هنوز به طور میانگین 
تلویزیون روزانه حدود ۴ ساعت در خانه ها 
روشن است. 

)برآورد eMarketer در سال ۲۰۱۸(

۲۴۵
۲۰۱۶

۲۳۸
۲۰۱۷

۲۳۰
۲۰۱۸۲۲۲

۲۰۱۹

۲۱۹
۲۰۲۰

)نظرسنجی سوشال مدیا اگزمینر در سال ۲۰۱۷(

فیس بوک
یوتیوب

اینستاگرام
توئیتر

پینترست
اسنپ چت

افزایش بدون تغییر کاهش برنامه ای برای استفاده ندارم

%۱۰۰%۸۰%۶۰%۴۰%۲۰%۰

بینندگان تلویزیون موقع پخش آگهی به فیس بوک سر می زنند
بررسی یک میلیون کاربر امریکایی فیس بوک که گفته بودند 
قسمت اول یک سریال محبوب تلویزیونی را تماشا کرده اند

موقع پخش آگهی موقع پخش سریال قبل و بعد از سریال

ر(
نف

ار 
هز

ه 
)ب

ک 
بو

س 
فی

در 
ل 

فعا
ن 

یو
یز

تلو
ن 

دگا
ینن

ب

دقیقه منبع: فیس بوک ۲۰۱۷

۳۰۰

۲۵۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰

۰

از چاپ تا دیجیتال 
همه ما دوران قبل از فراگیری کامپیوتر را 

به خاطر داریم. دورانی که پخش تلویزیونی 
منحصر به چند شبکه اصلی بود و روزنامه ها و 
مجالت راه اصلی ارتباط مخاطب با وقایع جهان 
به حساب می آمدند. انقالب دیجیتال و ورود 

اینترنت همه اینها را به سرعت تغییر داد. 
ما طی دوره ای کوتاه شاهد ظهور و مجبوبیت 

سریع شبکه های اجتماعی، اخبار آنالین و 
پخش آنالین فیلم و سریال بوده ایم. نکته 

اینجاست که سرعت این تحوالت در حوزه 
رسانه در سال های اخیر شدت گرفته است: 

روزنامه ها و مجالت روز به روز ضعیف تر 
می شوند، رشد سریع نت فلیکس باعث حیرت 

هالیوود و صاحبان تلویزیون های کابلی شده 
و گسترش تکنولوژی »واقعیت مجازی« در 

حال تحول صنعت بازی و سرگرمی است. 
هم زمان اینترنت نسل ۵ این امکان را به 
کاربران خواهد داد که فیلم های سینمایی 

با کیفیت اچ دی را در فقط چند ثانیه دانلود 
کنند. به نظر می رسد با گذشت سال ها از 

شروع انقالب دیجیتال، سرعت آن نه تنها کند 
نشده، که در حال افزایش است.

یک هزارم ثانیه
)یک میلی ثانیه( زمانی که در اینترنت نسل ۵ طول می کشد تا 
شبکه به درخواست شما پاسخ دهد )مقایسه کنید با زمان ۱۵ 
تا ۶۰ میلی ثانیه پاسخ در اینترنت نسل ۴ و ۱۲۰ میلی ثانیه در 

اینترنت نسل ۳(. این ویژگی در سال های آینده اهمیتی کلیدی 
 ۸K ۴ وK خواهد داشت چرا که دانلود بی دردسر فیلم با کیفیت

فقط در چنین سرعتی امکان دارد. بازی ها و تجربه های دنیای 
مجازی با رزولوشن باال و بازی های ویدئویی با کیفیت بسیار باال در 

چنین حالتی کامال آنالین پخش خواهند شد.
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بی اعتنایی فزاینده مخاطب به رسانه های چاپی مختص ایران نیست. صنعت رسانه و سرگرمی در سراسر دنیا وارد دوران گذار شده 
و تحوالتی ریشه ای را تجربه می کند. این گزارش را بخوانید تا  درک عمیق تری از وضعیت حال و آینده این صنعت داشته باشید.

فیلم آنالین
تبلیغات آنالین
بازی ویدئویی

تبلیغات محیطی
موسیقی

تبلیغات تلویزیونی
رادیو
کتاب

مجالت
روزنامه ها

% +۶
% +۴.۳

% +۲.۷
%-۱.۷
%-۲

%-۲.۸
%-۳.۴
%-۴.۵

%-۶
%-۸.۳

پیش بینی رشد بخش های اصلی صنعت رسانه و سرگرمی
مجموع نرخ رشد ساالنه منهای رشد GDP )تولید ناخالص داخلی(، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱

میانگین زمان روزانه تماشای فیلم دیجیتال )آنالین و آفالین(

درآمد جهانی سرویس های پخش آنالین موسیقی در مقایسه با سرویس دانلود موسیقی

انتظار می رود بخش های 
سنتی مثل چاپ، تلویزیون 
و رادیو در سال های آینده 
ضعیف تر شوند و فیلم 
آنالین، تبلیغات اینترنتی 
و بازی به موتورهای 
پیش برنده صنعت رسانه و 
سرگرمی تبدیل شوند.

رشد محبوبیت فیلم دیجیتال 
ادامه پیدا خواهد کرد و 
انتظار می رود که حدودا 
یک چهارم کل مصرف 
رسانه ای دیجیتال در سال 
۲۰۲۰ فیلم باشد. در واقع 
طبق برآورد سیسکو، در 
سال ۲۰۲۱ حدود ۸۲ درصد 
کل ترافیک اینترنت را فیلم 
خواهد بلعید - مقایسه کنید 
با رقم ۷۳ درصدی سال 
.۲۰۱۶

بازیگران اصلی صنعت موسیقی 
آنالین از این نگران اند که مدل 

تجاری اشتراک آنالین نتواند 
بیش از این رشد کند چرا که 

گزینه های رایگانی برای گوش 
دادن به موسیقی در اینترنت 
وجود دارد. شرکت هایی مثل 
اسپاتیفای مجبور خواهند بود 

برای رشد بیشتر، بخشی از 
بازاِر همچنان بزرِگ موسیقی 

غیراشتراکی را در اختیار 
بگیرند.

زمان تماشا به دقیقه

درآمد سرویس های دانلود موسیقی دیجیتال درآمد سرویس های پخش آنالین موسیقی )اشتراک(

سهم از کل زمان تماشای فیلم در روز

۲۰۲۰۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶

۲۰۲۱۲۰۲۰۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳۲۰۱۲

۶۵.۳۶۲.۵۵۸.۷۵۴.۳۴۹.۵

%۲۲.۱%۲۱.۵%۲۰.۶%۱۹.۵%۱۸.۵

)برآورد eMarketer در سال ۲۰۱۸(

)برآورد eMarketer در سال ۲۰۱۸(

منبع: برآورد PwC / Ovum در سال ۲۰۱۷

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

۶۵۰ میلیون نفر
تعداد مشتریان جهانی 
سرویس های پخش آنالین 
فیلم مثل نت فلیکس و آمازون 
پرایم در سال ۲۰۱۲ در مقایسه 
با آمار ۴۰۱ میلیون نفری سال 
۲۰۱۷ و ۲۹۰ میلیون نفری سال 
۲۰۱۶

% ۱5۲
رشد بازار جهانی صنعت ورزش های 
الکترونیک )e-sports( بین 
سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، از ۶۶۰ 
میلیون دالر تا ۱.۶۵ میلیارد دالر

۲۶.۳ میلیون
تعداد هدست های واقعیت مجازِی 
به فروش رفته در سال ۲۰۲۲، در 
مقایسه با فروش ۱۰۰ هزار هدست در 
سال ۲۰۱۶
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آیندهپژوهی

رهبران تجاری همیشــه مشتاق دیدن آینده هستند. مشتری ها 
شــش ماه بعد، یک ســال یا دو دهه بعد به چه نوع محصولی عالقه 
پیدا می کنند؟ چه عوامل خارجی ای فالن صنعت را تحت تاثیر قرار 
می دهد؟ چه تکنولوژی هایی آن صنعت را مورد تهدید قرار خواهد داد 
یا به جلو خواهد راند؟ اینها سواالتی حیاتی اند و پاسخ درست یا غلط 
به آنها سرنوشت شرکت را تغییر خواهد داد، اما بی  ثباتی، پیچیدگی 
و ناپایدار بودن شرایط و روندها و همچنین قدرت ادراکی نامتوازن ما 

باعث شده تالش برای پیش بینی بلندمدت با مانع روبه رو شود.
اســتیون جانسون، نویســنده کتاب  »دوربینی: چطور مهم ترین 
تصمیم هــا را می گیریم؟« می گوید: »توانایــی گرفتن تصمیم های 
فکرشده و بلندمدت یکی از ویژگی های واقعا منحصر به فرد نژاد بشر 
است.« و تجربه نشان داده ما در حال بهتر شدن در این حوزه هستیم.

می تــوان آینده نگری به شــیوه »برنامه ریزی ســناریو« را مثال 
زد. برنامه ریزی یــا تفکر ســناریو )Scenario planning( نوعی 
برنامه ریزی اســتراتژیک است که در بعضی از زمان ها انجام می شود 
تا بتوانند برنامه های بلندمدت انعطاف پذیر داشــته باشند. این شیوه 
در اصل نســخه مدرن و تجاری  شــده متدهای کالسیکی است که 
قبال در سازمان های اطالعاتی نظامی استفاده می شده. در این شیوه 
برآوردهای مشخص و مطمئن در مورد آینده مثل اطالعات جمعیتی، 
جغرافیایی، نظامی، سیاسی و صنعتی )و همچنین وضع ذخایر معدنی( 
را بــا روندهای احتمالی در حوزه های اجتماعی، تکنیکی، محیطی و 

سیاســی ترکیب می کنند. اینجا با توجه به این روندهای احتمالی، 
چندین سناریو خواهیم داشت. ســناریوها در اختیار سران شرکت  
و تصمیم گیرندگان قرار می گیرد، و آنها با این ســناریوها شبیه بازی 
برخورد می کنند، یعنی در سناریوهای مختلف دست به بازی می زنند 
و رفتار رقبا را هم پیش بینی می کنند. طی بازی و تحلیل های مرتبط 
با هر ســناریو، نکات مهمی در مورد نقاط ضعف شرکت و اشتباهات 
احتمالی آن مشــخص خواهد شد و سران شرکت بعدا با هر اتفاقی 
غافلگیر نخواهند شــد چون قبال اکثر سناریوهای احتمالی را بازی 

کرده اند. 
»برنامه ریزی ســناریو« به سران شرکت ها کمک می کند تا موقع 
تصمیم گیری کمتر دچار تعصب  شــوند و ضعف های طبیعی ذهنی 
کمتر رویشان تاثیر بگذارد. یکی از این ضعف ها هنگام تصمیم گیری 
»سفسطه تداوم« است که باعث می شود فکر کنیم روندهای کنونی 
حتما در آینده هم ادامه پیدا می کنند. اما وقتی ســران شــرکت در 
برنامه ریزی ســناریو دست به بازی می زنند خواهند دید که هر روند 
ممکن اســت به چندین شــکل متفاوت ادامه پیدا کند و این باعث 

می شود آینده نگری شان کمتر دچار یک سویه نگری شوند. 
جانسون می گوید که سران شــرکت ها باید دست کم سه شکل 
ســناریو را برای هر مشــکل یا روند طراحی کنند: یک ســناریوی 
خوش بینانه، یک سناریوی محافظه کارانه و یک سناریوی کامال اتفاقی. 
این تمرینی برای پیش بینی آینده نیست. این »تمرین آینده« است.  

یک اصل ســاده هنگام پیش بینی این است که هرچه اطالعات 
و ورودی های شما )inputs( بیشتر باشد پیش بینی تان بهتر است. 
تحقیقات فیلیپ تتالک، استاد دانشگاه وارتن نشان داده افرادی که 
چندین دیدگاه و نقطه نظر متفاوت را در پیش می گیرند نســبت به 
افرادی یک فقط یک نگاه به قضیه دارند پیش بینی های بهتری انجام 
می دهند. جانســون هم با نتیجه این تحقیق موافق است و توصیه 
می کند که تصمیم گیرندگان صداهای متفاوت را در بین زیردستان 
و مشاورانشان داشته باشند تا نقاط کور کمتری در تصمیم ها به وجود 
بیاید. روسا بهتر است مشاورانشان را به جلسات کوچک غیررسمی 

دعوت کنند و هدفمندانه اما در آرامش گپ بزنند.
تفاوت دیدگاه میان مشاوران ممکن است باعث چنددستگی شود 
اما برای پیش بینی بهتر آینده باید از چنین اختالف نظرهایی استقبال 
کنید. بث کامستاک، مدیرعامل سابق جنرال الکتریک در کتاب »تصور 
رو به جلو« افرادی را که تیم را به چالش می کشــند تا جور دیگری 
فکر کنند »اخگر آتش« نام گذاری کرده است. به نوشته کامستاک، 
مشکل پیش بینی آینده برای غول هایی مثل جنرال الکتریک این است 
که آنها از ترس برداشــتن قدم اشتباه، فلج می شوند چون اگر ببازند 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 

شرکت های بزرگ از 
چه روش هایی برای 

پیش بینی موثرتر 
آینده استفاده می کنند 

این یادداشت را 
بخوانید.

منبع�هاروارد�بیزینس�ریویو�

 ] آینده  آینده، تمرین  پیش بینی   [

چطور سران شرکت های بزرگ دنیا دست به 
پیش بینی های بلندمدت می زنند؟

نگاهی به چند کتاب مهم در زمینه آینده پژوهی
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سران شرکت ها باید دست کم سه شکل سناریو را برای هر 
مشکل یا روند طراحی کنند: یک سناریوی خوش بینانه، یک 
سناریوی محافظه کارانه و یک سناریوی کامال اتفاقی.

بسیاری از 
مدیران احساس 
می کنند که بازی 
کردن در دنیای 

تجارت مثل بازی 
شطرنج است. اما 
مسئله اینجاست 
که شطرنج یک 
بازی با قوانین 

محدود است اما در 
تجارت با وضعیتی 
روبرویم که قانونی 
خاص وجود ندارد 
و به طور مداوم با 
چالش های تازه 

روبروییم 

سنگین می بازند. »اخگرها« باعث زحمت روسای شرکت ها می شوند 
اما هم زمان آنها را از رخوت درمی آورند. 

کامستاک یکی از همین اخگرها را برای گفت وگو با سران جنرال 
الکتریک دعوت کرد. کامســتاک می خواست اریک رایز، کارآفرین و 
نویسنده کتاب »اســتارت آپ بی زوائد« به روسا و مهندسان جنرال 
الکتریک کمک کند که درباره آینده به شیوه تازه ای فکر کنند. تا پیش 
از این، روند توسعه محصول جدید در جنرال الکتریک مشخص بود: 
متخصصان دست به پیش بینی هایی بزرگ و بلندمدت در مورد فروش 
می زدند و مهندسان طبق همان پیش بینی ها محصولی بزرگ را طی 
پروسه ای زمان بر و کند طراحی می کردند. نقطه قوت رایز این بود که 
سابقه ای کامال متفاوت داشت و از سیلیکون ولی می آمد. رایز شروع به 
توضیح روش های تازه در سیلیکون ولی کرد و کم کم مدیران جنرال 
الکتریک به حرف آمدند. آنها اعتراف کردند که واقعا به پیش بینی ها 
اعتقاد نداشــته اند و مجبور بوده اند که طبق سنت به آن عمل کنند. 
آنها متوجه شــدند که  اگر بتوانند راه هایی را پیدا کنند که ایده های 
جدید را سریع تر در بازار امتحان کنند دیگر نیاز نیست دست به چنین 

پیش بینی های بلندمدت - و پرریسکی - بزنند.
ترس از حرکت رو به جلو به سمت ناشناخته ها نه فقط در اشخاص 
که در شــرکت ها هم فراگیر است و کامستاک برای مقابله آن ابزاری 
دارد. او که در مرکز آموزش مدیریت جنرال الکتریک درس می دهد 
وقتی شــاگردانش می گوینــد نمی توانند کاری انجــام دهند چون 
شــرکت  به آنها اجازه نمی دهد، به آنها یک ورق اجازه نامه می دهد! 
او به دانشــجوها می گوید که این اجازه نامه را روی میزشان بگذارند 
و حواسشان باشد که شرکت ها هرچقدر هم سختگیر باشند جلوی 
فکرکردن مدیرانشان را نمی توانند بگیرند و همین فکر کردن آزادانه 
باعث می شود مدیران بهتر دست به پیش بینی بزنند. »به خودتان این 

اجازه را بدهید که یک راه بهتر را تصور کنید.«  

J آینده�نگری�تجاری�مثل�تربیت�بچه�است
سایمون ســینک، مدرس اصول رهبری و نویسنده کتاب »بازی 
بی پایــان« توضیح می دهد که چطور یک اشــتباه در نگرش باعث 
می شود ما به سختی بتوانیم آینده دور را ببینیم. به عقیده او بسیاری 
از مدیران احساس می کنند که بازی کردن در دنیای تجارت مثل بازی 
در شطرنج است. »اما مسئله اینجاست که شطرنج یک بازی با قوانین 
محدود است اما در دنیای تجارت با وضعیتی روبه روییم که قوانینی 
وجود ندارد و به طور مداوم با چالش های تازه روبه روییم. وقتی بازی 
این چنین نامحدود است ما برای غلبه کردن بر بحران های بنیان کن 
مجبوریم روی یک هدف توجیه پذیر تمرکز کنیم و برای رسیدن به آن 
به طور مداوم با شرایط جدید سازگار شویم و خود را به جلو بکشیم.« 
هدف توجیه پذیر اینجا عمیق تر از رســاندن فروش به فالن ســطح 
است. ایجاد رابطه مناسب با مشتری هدف توجیه پذیرتری از فروش 
بیشتر به هر شکل ممکن است چون اولی آینده نگرانه تر است. اینکه 
افراد در شــرکتتان همراه شرکت رشد کنند آینده نگرانه تر از تالش 
برای باالبردن درآمد در مثال ســه ماهه دوم سال است. ما می گوییم 
می خواهیم بر آینده دور تمرکز کنیم اما اصوال هدفمان پول درآوردن 
در کوتاه ترین زمان ممکن است. آینده نگری هوشمندانه - مثل بهبود 
رابطه با مشــتری یا بهبود وضع کارمندان - کار را برای خودتان در 

آینده آسان تر می کند. 
این دقیقا مثل تفاوت در تربیت فرزندان است. اکثر والدین ترجیح 

می دهند بچه هایی رام و فرمان بردار تربیت کنند )تا بچه ها در خانه مایه 
دردسر نباشند( و عده ای اندک اما ترجیح می دهند فرزندانی کنجکاو 
)و طبیعتا سرکش( تربیت کنند. در کوتاه مدت والدین نوع اول اوضاع 
راحت تری دارند، اما در بلندمدت والدین نوع دوم هستند که با تربیت 

افرادی موفق تر بازی را می برند.

J پیش�بینی�به�کمک�هوش�مصنوعی؟
مارتین ریس در کتاب »درباره آینده: چشم اندازهایی برای بشر« 
نمی گوید که چطور باید به آینده فکر کنیم، او در عوض پیش بینی هایی 
برای آینده می کند. او که فیزیک دان-اخترشناس است در این کتاب 
روندها در حوزه بیوتک، هوش مصنوعی، گرم شدن زمین و سفرهای 
فضایی را بررســی می کند. او معتقد است که هوش مصنوعی باعث 
خواهد شــد در حوزه های مختلفی دســت به پیش بینی های بهتر 
بزنیم: درباره اینکه ارزش ســهام کدام شرکت ها رشد خواهد داشت 
یا اینکه به زودی دچار کدام بیماری خواهیم شــد. او هشدار می دهد 
که اینها در برابر دشــواری کار ما در مقابله با گرم شــدن زمین هیچ 
است. او با افسوس توضیح می دهد که چطور ما واقعا در حال نابودی 
زمین هستیم و اینکه چطور می توانیم بعضی چیزها را در این حوزه 
پیش بینی کنیم - مثل اینکه دی اکسید کربن تولیدی ما چقدر زمین 
را گرم تر خواهد کرد - و چطور نمی توانیم بعضی بخش ها را پیش بینی 
کنیم - مثل اینکه گرم شدن زمین چه تاثیری بر وضعیت ابرها و بخار 

شدن آب دریاها و اقیانوس ها دارد.
این یادداشــت را با جمالتی از استیون جانسون شروع کردیم که 
معتقد اســت ما امروز در پیش بینی ها و تصمیم گیری هایمان بهتر و 
سنجیده تر از گذشته عمل می کنیم. اما اگر به وضعیت کنونی زمین و 
رابطه بشر با سیاره محل سکونتش دقت کنیم جایی برای خوش بینی 
نمی ماند. ما نتوانسته ایم روی نحوه مواجهه با گرم شدن سیاره مان به 
تفاهم برسیم - حتی نتوانسته ایم همه را قانع کنیم که ما به سرعت 
به ســمت فاجعه در حال حرکتیم. به نظر می رسد درک اینکه این 
آینده خیلی سریع به ما نزدیک می شــود برای اکثریت افراد دشوار 
است و همین باعث شده بشر در یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین 
آینده نگری های سده های اخیر بسیار بد عمل کند. ممکن است ما در 
مقیاس فردی در پیش بینی ها بهتر عمل کنیم، اما در مقیاس جمعی 

هنوز مثل سابقیم. ناتوان از آینده نگری. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوهشت، آذر 1461397

آیندهپژوهی

نسل امروزی نمی تواند با استفاده از سوخت های فسیلی به آزادسازی کربن در جو 
زمین مشغول باشد و کار جمع کردن آن را به نسل بعدی بسپرد. این بی مسئولیتی 
بزرگ و بسیار پرهزینه ای است.

منبع��نیوساینتیست�
چرا باید خواند:

از تغییرات آب و هوا 
و کم آبی می توانیم 

حدس بزنیم که اوضاع 
زمین خوب نیست. 
این گزارش توضیح 

می دهد که چه کاری 
از دست ما برمی آید و 
چرا وقت خیلی تنگ 

است.

 ] آینده زمین   [

نابودِی نزدیک
چرا باید کمتر گوشت بخوریم و کمتر سوار هواپیما شویم؟

همیشه می دانستیم آن روز آخر زمین دارد می رسد. چندین دهه 
داشــتند به ما هشدار می دادند و چندین ســال اخیر را هم با حس 
واضحی از تغییر آب و هوا در اطرافمان سپری کرده ایم. با وجود این، 
کارهای الزم را انجام ندادیم و حاال فرصت دارد با سرعت وحشتناکی 
از دستمان می رود. آخرین هشداری که به ما داده شده این است که 
نباید بگذاریم زمین بیشتر از ۱.۵ درجه گرم شود، هرچند که همان 
گرم شدن هم خیلی زیاد است. اما اصال معلوم نیست که برای مدیریت 
و تحقق همین هدف هم اراده کافی را داریم یا نه. نکته فقط این است 
که دیگر نمی توان اقدام الزم برای مقابله با گرم شــدن زمین را عقب 
انداخت یا در موردش تعلل کرد. آیا بشر باالخره راضی می شود دست 

از خودخواهی و بی فکری بردارد؟ 
ما باید به صورت فردی از همین حاال کار را شــروع کنیم. یعنی 
برخی از راحتی های زندگی مان را کنار بگذاریم و این کار را تا موقعی 
که زنده ایم هــم ادامه بدهیم. سیاســتمداران و دولت ها هم باید از 
حمایت دائمی شــان از سوخت های فسیلی دست بردارند و به دنبال 
سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، ایجاد تحول در سیستم های 
حمل و نقل و مقابله با نابودی جنگل ها باشــند. از همه  مهم تر، این 
ذهنیت که باید رشــد اقتصادی را به قیمت هر نوع نابودی ادامه داد 

کنار گذاشته شود. 

اگر همین حاال از اطرافیان بپرسید آیا این کارها به نظرشان عملی 
می آید یا نه، پاسخ منفی خواهند داد. اما واقعیت این است که دیگر 
باید هشــدارها را جدی بگیریم، وگرنه تا زمانی که نوه هایمان به دنیا 
بیایند و بخواهند روی زمین زندگی کنند، با شرایطی بسیار دشوار و 

ویرانگر مواجه خواهند شد. وقت تا همین حد تنگ است. 
اگر کشورهای مختلف دنیا به تعهدات معاهده پاریس برای مقابله 
با تغییرات اقلیمی پایبند می ماندند، زمین تا سال ۲۱۰۰ میالدی سه 
درجه گرم می شد. اما حاال حتی کشورهایی مثل امریکا به همان تعهد 
هم پایبند نیستند؛ در حالی که ســه درجه افزایش دمای زمین در 
نــوع خودش خیلی زیاد اســت و آن آب و هوای مطبوعی که باعث 
شده تمدن بشر طی قرون متوالی رونق بیابد از بین خواهد رفت. در 
هریک از قاره های جهان، موارد متعدد از موج گرما، سیل، آتش سوزی 
در جنگل ها، خشکســالی و قحطی رخ خواهد داد و کسی نمی تواند 

خودش را از آن مستثنا کند. 
آنچه که خیلی از مردم جهان هنوز نمی دانند میزان خرابی هایی 
است که حتی با افزایش چیزی نزدیک به دو درجه در گرمای زمین 
حاصل می شــود. یک نمونه اش نابودی اکوسیستم در ۱۳ درصد از 
اراضی زمین و افزایش خطر نابودی گیاهان و جانوران اســت. اگر ما 
حتی نیم درجه از افزایش گرما جلوگیری کنیم - یعنی اجازه ندهیم 
گرمایش زمین از یک و نیم درجه بیشــتر شود- این خطرات برای 

حیات روی زمین نصف می شود. 
آنچه که مردم جهان می توانند انجام بدهند این است که به افرادی 
در سطوح مختلف اداره ممالک رأی بدهند که به صرف هزینه برای 
انرژی های تجدیدپذیر و مقابله با عوامل موثر بر گرمایش زمین اعتقاد 
داشته باشند و بتوانند سهمی را که کشورشان در افزایش دمای زمین 
ایفا می کنــد پایین بیاورند. آنچه که به تدریــج می تواند در این راه 
انجام شود شامل نصب و به کارگیری گسترده سیستم های استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشــیدی است؛ به طوری که تا 
ســال ۲۰۵۰ بین ۷۰ تا ۸۵ درصد از برق مورد نیاز جهان از این راه 
تامین شود. همچنین جنگل ها باید گسترش یابند تا قابلیت جذب 
دی اکسید کربن از جو زمین باال رود. اما حتی در همین شرایط هم 
جهان در نیمه اول قرن بیست و یکم چاره ای نخواهد داشت جز آنکه 
مقدار زیادی کربن را از جو زمین استخراج کند و آن را به زیر زمین 
منتقل کند. از آن بدتر اینکه تکنولوژی الزم برای این کار در مراحل 
اولیه توسعه است و معلوم نیست که چطور می توان به صورت جهانی از 
آن استفاده کرد. نکته دیگر هم این است که نسل امروزی نمی تواند با 
استفاده از سوخت های فسیلی به آزادسازی کربن در جو زمین مشغول 
باشد و کار جمع کردن آن را به نسل بعدی بسپرد. این بی مسئولیتی 

بزرگ و بسیار پرهزینه ای است. 
اما مردم خودشــان می توانند کارهای دیگری هم برای مقابله با 
گرمایش زمین انجام دهند؛ از جمله اینکه کمتر گوشت بخورند، بیشتر 
از دوچرخه برای حمل و نقل استفاده کنند و کمتر سوار هواپیما شوند. 
بســیاری از مردم با تجربه آلودگی شدید هوا و کاهش منابع آب در 
شهرهای مختلف جهان به حسی از خطرات آینده رسیده اند اما هنوز 

آن را کامال جدی نگرفته اند. 
مجموعه آنچه از هشدارهای واضح اخیر دانشمندان در خصوص 
گرمایش زمین به دست می آید این است که دیگر جایی برای ذهنیت 
»صبر کنیم ببینیم چه می شود« وجود ندارد. مقابله با گرمایش زمین 

و نابودی حیات را باید همین حاال شروع کنیم.  
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صادرات پوشاک بنگالدش ۸3 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد اما 
حاال سایه رقبای آسیایی روی سر بنگالدش سنگین تر از گذشته شده و باید راهی برای 
حفظ صادرات پیدا شود.

 ] آینده صنعت پوشاک   [

رقابت آسیایی برای دفاع از عنوان قهرمانی
بنگالدش چطور عرصه تولید لباس را مدرن می کند؟

اگر با ماشین از داکا پایتخت بنگالدش دو ساعت به سمت جنوب 
برانید به کارخانه ای مدرن می رســید که با فضای اطرافش تناســب 
چندانی ندارد. بیرون کارخانه پر از زاغه و موتورهای سه چرخه است اما 
کارخانه دارد ماهانه ۲۴۰ هزار دست کت و شلوار مردانه برای برندهای 
بزرگی مثل اچ انداِم سوئد و مارکس اند اسپنسِر انگلیس تولید می کند.

مدیر اجرایی این کارخانه چتیا جایاکودی اســت که به استفاده از 
تکنولوژی مدرن اعتقاد دارد. او می گوید: »کاری که قبال برای انجامش 
به ۱۵ کارگر نیاز داشتیم حاال فقط با دو کارگر قابل انجام است. کل 
خیاطی ما اتوماتیک شده. دیگر نیاز نیست که کارگرانمان ماهر باشند.« 
در کارخانــه او ۴۸۰۰ کارگر کار می کنند که ۸۵ درصدشــان زن 
هستند. وقتی برنامه کارخانه بر تولید کت و شلوار متمرکز شد، اکثر 
کارگران کارخانه تجربه انجامش را نداشتند اما دستگاه های اتوماتیک 
همه کارها را آسان کرد و کارخانه توانست به سطح باالی تولید برسد. 
ساخت کارخانه جایاکودی ۳۵ میلیون دالر هزینه برداشت اما تولید 
بســیار سریع تر، بهتر و کم هزینه تر شده. این درست در موقعی اتفاق 

افتاده که هزینه تولید در بنگالدش هم به اندازه قبل ارزان نیست. 
بنــگالدش در تالش اســت که موقعیت خود بــه عنوان دومین 
صادرکننــده بزرگ پوشــاک )بعد از چین( را حفــظ کند اما رقبای 
سرسخت آســیایی مثل کامبوج، ویتنام و میانمار به صحنه آمده اند. 
حتی کشــورهای آفریقایی مثل اتیوپی هم دارند با هزینه ارزان برای 
برندهای بین المللی لباس تولید می کنند. مثال برند اچ اند ام بخش زیادی 
از پوشاک خود را از یک کارخانه بنگالدشی در اتیوپی تحویل می گیرد. 
همچنین یک برند ژاپنی به دنبال راه اندازی کارخانه پوشاک در اتیوپی 

است. 
در سال های اخیر، رقابتی شدن شدید فضا در صنعت پوشاک باعث 
شده که کارخانه های بنگالدشی به صورت جدی به دنبال اتوماسیون 
باشــند تا در آینده از صحنه کنار زده نشوند. به همین دلیل بوده که 
تعداد کارخانه های متعارف پوشــاک بنگالدش در پنج سال اخیر به 
میزان ۲۲ درصد کاهش یافته و درمقابل، کارخانه های مدرن تاسیس 
شــده اند. صنعت پوشاک،  موتور محرک رشــد اقتصادی ۶ درصدی 
بنــگالدش در یک دهه اخیر بوده. در یک ســال منتهی به ماه ژوئن 
گذشته، صادرات پوشاک بنگالدش به ۳۰.۶ میلیارد دالر رسید که ۸.۸ 
درصد رشد را به نمایش می گذاشت. این رقم همچنین ۸۳.۵ درصد از 

کل صادرات بنگالدش را تشکیل می دهد.
در عین حال، نیروی کار در بنگالدش هنوز ارزان است و دستمزد 
ماهانه کارگر به صورت متوسط ۱۰۱ دالر است؛ در حالی که این رقم 
در میانمار ۱۳۵ دالر، در کامبوج ۱۷۰ دالر، در ویتنام ۲۳۴ دالر و در 
چین ۵۱۸ دالر است. حتی کشوری مثل اتیوپی هم هست که ماهانه 

تنها ۵۰ دالر دستمزد می دهد.
اما آینده دســتمزد کارگران در آسیا قرار است متفاوت باشد. این 
هزینه در کشورهای مختلف آسیایی رو به افزایش است و بنگالدش نیز 

از آن مستثنا نیست. این کشور در ماه دسامبر انتخابات عمومی دارد 
و وعده یکی از احزاب این است که دستمزد کارگران صنعت پوشاک 
را باال ببرد. شرکت هایی که در حوزه خاصی مثل پوشاک کار می کنند 
معموال ساالنه ۱۰ درصد افزایش دستمزد دارند اما هر پنج سال یک 
بار که انتخابات برگزار می شود فشار برای افزایش دستمزد هم بیشتر 
می شــود. این در حالی است که صادرکنندگان پوشاک بنگالدشی از 
سوی مشتریان غربی خود تحت فشار هستند که قیمت را باال نبرند. 
این مســئله به خصوص در فروش آنالین در بازارهای غربی اهمیت 

زیادی پیدا کرده است.
افزایش هزینه ای که کارخانه داران بنگالدشــی بــا آن مواجه اند 
جنبه های دیگری را نیز شامل می شود. بعد از حادثه دلخراش ریزش 
ساختمان یک کارخانه بزرگ پوشــاک در بنگالدش در آوریل سال 
۲۰۱۳ و کشته شدن جمع زیادی از کارگران، برخی برندهای غربی از 
کار با کارخانه های بنگالدشی به خاطر شرایط کارگران آنها سر باززدند 
و سراغ چین و ویتنام رفتند. برخی از آنها هم کارخانه های بنگالدشی را 
تهدید می کنند که برای تداوم همکاری با آنها باید حتما تخفیف بدهند. 
مجموعه این شــرایط باعث شده کارخانه های پوشاک بنگالدشی 
برای بقای خود به گزینه ای مثل مدرن سازی تجهیزات و بی نیازی از 
تعداد زیاد کارگران روی بیاورند و همچنین روی تولید پوشاک گران تر 
مثل کت و شــلوار توسط ماشین آالت متمرکز شوند. این رویه ظاهرا 

دارد جواب هم می دهد. 
یک مسئله دیگر که دارد کارخانه های پوشاک بنگالدش را به سمت 
مدرن ســازی می کشاند این است که روند دنیای مد با سرعت زیادی 
تغییر می کند و این کارخانه ها باید آمادگی تغییر سریع برای تولیدات 
جدید و مد روز را داشته باشند و این کار فقط با داشتن ماشین آالت 

پیشرفته امکان پذیر است.  

چرا باید خواند:
بسیاری از لباس هایی 
که از برندهای معروف 
می خریم در بنگالدش 
تولید شده اند. در این 
گزارش به این پرسش 
که صنعت پوشاک 
این کشور به کدام 
سمت می رود پاسخ 
می دهیم.

منبع��نیکی�ایژین�ریویو�
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آیندهپژوهی

 ] آینده شهرها   [

خودروها بدون خیابان ها
چرا شهرهای مختلف دنیا تردد خودرو را ممنوع می کنند؟

چرا باید خواند:
آیا عمر 

خودروسواری در 
شهرهای بزرگ دنیا 
به پایان رسیده؟ در 

این گزارش تصویری 
از خیابان های 

بی خودرو و تاثیر آنها 
خواهید دید.

در مرکز شــهر مادرید، حکمرانــی خودروها بر خیابان ها به پایان منبع��نیوساینتیست�
رسیده و راه به روی حرکت آنها بسته شده. اما مادرید در این راه تنها 
نیست و برخی پایتخت های دیگر جهان هم دارند خیابان ها را به روی 
خودروها می بندند. اسلو پایتخت نروژ تمام مکان های پارک در خیابان 
را حذف کرده و دارد خیابان ها را به راه های دوچرخه رو و پیاده رو تبدیل 
می کند. اسلو همچنین شبکه ریلی خود را گسترش داده، واگن های 
متروی زیر و روی زمین را بیشتر کرده و حمل و نقل عمومی را ارزان تر 
کرده است. پاریس و بروکسل بعضی روزها را روزهای بی خودرو اعالم 
می کنند تا فرهنگ عدم استفاده از خودرو ترویج شود. شهرهایی مثل 
آتن و مکزیکوسیتی برنامه دارند که تا سال ۲۰۲۵ میالدی تردد تمام 
خودروهای دیزلی در شهر را ممنوع کنند. آیا این پایان عمر خودروها 

در شهرهای بزرگ دنیاست؟
واقعیت این اســت که دالیل زیادی برای توجیه ممنوعیت تردد 
خودرو در شهرها وجود دارد. خودروها و زیرساخت مورد نیاز برای آنها 
شــصت درصد از فضای شهرها را اشغال می کنند و آسیب فیزیکی و 
ذهنی زیادی به شهر و مردمش می زنند. مارک نیوونهایسن، از انستیتو 
بهداشت جهانی مادرید، در این خصوص می گوید: »انگار همه فراموش 

کرده ایم که شهرها برای مردم ساخته می شوند نه برای خودروها.« 
تازه ترین آماری کــه درباره آلودگی خودروها وجود دارد نشــان 
می دهد که این آلودگی ساالنه حداقل باعث ۱۸۴ هزار مرگ در جهان 
می شود که اکثر آن بر اثر بیماری های تنفسی و قلبی است. آلودگی 
ناشی از خودروها همچنین باعث فراموشی می شود؛ به طوری که یک 

تحقیق نشان داده افرادی که در خانه های نزدیک به بزرگراه ها زندگی 
می کنند هفت درصد بیشــتر از دیگران در معرض ابتال به فراموشی 
هستند. خودروها همچنین عامل آزادسازی گازهای گلخانه ای هستند 

که یکی از علل اصلی گرمایش زمین است. 
از همه بدتر اینکه خودروها باعث تصادف های جاده ای هستند که 
ساالنه بیش از یک میلیون نفر را در جهان می کشد و ۷۸ میلیون نفر 
را زخمی می کند. آمار در شهر پونتودرای اسپانیا )که تردد خودرو در 
مرکز شــهر را ممنوع کرده بود( حاکی از کاهش و نزدیک صفر شدن 

تصادفات است. 
در عیــن حــال، مدت زمانی طوالنی که مــردم در ترافیک درون 
خودروها صرف می کنند عمال بی حرکتی فیزیکی را به همراه دارد که 
خودش منشأ بیماری های مختلف دیگری است. آلودگی صوتی ناشی 
از ترافیک نیز روی انسان های بالغ و نیز کودکان تاثیر ذهنی بدی دارد و 
به افسردگی و استرس می انجامد. مجموعه این عوامل به درستی باعث 
شده که مقامات شهری در نقاط مختلف دنیا به فکر ممنوعیت تردد 
خودروها بیفتند و در آینده نزدیک، این روند سریع تر هم خواهد شد. 

صاحب نظران طرفدار ممنوعیت تردد خودرو در شهرها می گویند 
این کار باعث می شــود ســبک زندگی مردم فعال تر شــود. مثال در 
کپنهاگ پایتخت دانمارک که از دهه ۱۹۶۰ به تدریج خیابان هایش 
به راه دوچرخه رو و پیاده رو تبدیل شــده اند، بیش از ۶۰ درصد مردم 
برای رفتن به سر کار از دوچرخه استفاده می کنند. این رقم در لندن 

تنها ۲ درصد است. 
برای شــهرهایی که محدودیت تــردد خــودرو را در نظر دارند، 
گزینه های مختلفی وجود دارد. یکی از آنها ممنوعیت تردد خودروهای 
بنزینــی و دیزلی اما ارائه اجازه تردد به خودروهای الکتریک اســت. 
گزینه بعدی این اســت که امکانات شهری چنان گسترش پیدا کند 
که دوچرخه سواری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی آسان تر و 

جذاب تر از خودروی شخصی تمام شود. 
امــا گروهی دیگر از صاحب نظران حتــی معتقدند به خودروهای 
الکتریک هم نباید اجازه تردد داد چون قصد اصلی بر این اســت که 
مردم سبک  زندگی شان در شهرها را عوض کنند و برای این منظور باید 
راه تردد آنها در شهر به صورت رادیکال عوض شود. این در حالی است 
که خودروهای الکتریک هم به هر حال به شارژ نیاز دارند، هرچند که 
آسیب آنها به طبیعت بسیار پایین تر از خودروهایی است که از سوخت 

فسیلی استفاده می کنند. 
اما ممنوعیت یا محدودیت تردد خودرو در شهرها مخالفان زیادی 
هم دارد. مثال در مادرید انجمنی برای حمایت از حقوق خودروداران 
تشکیل شده که می گوید ممنوعیت یا محدودیت تردد خودروها ناقض 
حقوق شهروندی است و برخی گروه های مردم را به دردسر می اندازد و 
حتی باعث می شود عده کمتری از مردم برای انجام کارهایشان به مرکز 
شهر بروند و این باعث ضرررسانی به کسب و کارها در آن منطقه است.
دورینا پوجانی از دانشــکاه کوئینزلند در استرالیا در جواب به این 
انتقادات می گوید: »اوضاع جهان طوری پیش رفته که دیگر جایی برای 
اینکه به صورت شخصی دنبال حقوق خود باشیم وجود ندارد و باید 
فردگرایی افراطی به همین خاطر کنار گذاشته شود. حاال دیگر داشتن 
خودروی شخصی و خانه مستقل اهمیت کمتری دارد چون الگوهای 
مصرف و زندگی در شهرها از ظرفیت اصلی خود جلوتر رفته اند و دارند 
باعث نابودی شهرها می شوند. آینده بی خودرو آینده ای گریزناپذیر در 

شهرهاست.« 

در کپنهاگ پایتخت دانمارک که به تدریج خیابان های زیادی در آن به راه دوچرخه رو و پیاده رو 
تبدیل شده اند، بیش از ۶۰ درصد مردم برای رفتن به سر کار از دوچرخه استفاده می کنند. 
این رقم در لندن تنها ۲ درصد است.
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هر شکوفایی اقتصادی به تدریج نوعی مازاد به وجود می آورد که 
بذر نابودی خودش را هم می پاشد. شواهد حاکی از آن است که 
همین بال در انتظار آینده امریکا هم هست.

چرا باید خواند:
اقتصاد آمریکا در 
سال های اخیر دوران 
خوبی را سپری کرده 
اما احتمالش هست 
که اوضاع به همین 
قرار نماند. بخوانید تا 
ببینید چرا.

 ] آینده امریکا   [

خزان اقتصاد امریکا در راه است
دهه آینده سرنوشت متفاوتی برای امریکا در مقایسه با اقتصادهای بزرگ دیگر رقم می زند

خیلی ها در امریکا از دونالد ترامپ و سیاســت هایش دلخورند اما 
همان آدم ها هم می بینند که اقتصاد امریکا دارد روزهای خوشی را 
می گذراند. امسال به صورت مشخص سال خوبی برای اقتصاد امریکا 
بــوده. از میان اقتصادهای بزرگ دنیا فقط امریکا بوده که در ســال 
۲۰۱۸ رشــد سریعی نشان داده. از آن ســو اروپا، ژاپن و بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور را می بینیم که رشدشان آهسته شده. در سه ماهه 
سوم امسال، اقتصاد امریکا رشد ۳.۵ درصدی داشت که در مقایسه 
با اوضاع یک دهه اخیر خیلی خوب محسوب می شود. اما اینجا یک 
پرســش مطرح می شود: معموال وقتی ســرمایه گذاران انتظار رشد 
اقتصادی باال را دارند بازار بورس سهام هم رشد می کند اما این وضع 
در امریکای امروز دیده نمی شود. علتش چیست؟ آن هم در شرایطی 
که پولی که از خارج به سمت امریکا سرازیر شده زیاد است و باعث 

افزایش ارزش دالر شده. 
آنها که مخالف ترامپ اند اصوال معتقدند رشد کنونی اقتصاد امریکا 
نطفه اش پیش از آنکه او حتی به نزدیکی کاخ سفید هم برسد بسته 
شده بوده؛ یعنی در دوران پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸. البته 
آنهــا حق هم دارند. امریکا با نظام اقتصــادی انعطاف پذیرش موفق 
شد سریع تر از اقتصادهای دیگر به معضل بدهی های آشکارشده در 
جریان بحران اقتصادی واکنش نشان بدهد. امریکا خانوارها و نهادهای 
مالی را مجبور کرد که سریع تر بدهی هایشان را کاهش بدهند و بعد 
هم راه برای آنکه آنها دوباره به خرج کردن و مصرف بیفتند توســط 
بانک مرکزی امریکا فراهم شد. همچنین پولی که به سمت غول های 
تکنولوژیک امریکایی سرازیر شد باعث احیای مجدد اقتصاد امریکا شد. 
در همین میان در دو ســالی که دونالد ترامپ بر ســر کار بوده، 
سیاست هایی مثل کاهش مالیات و تنظیم زدایی اجرا شده که اقتصاد 
امریکا را تکان داده، باعث افزایش مصرف شده و بعضی از شرکت های 
امریکایی را ترغیب کرده که برخی از ســرمایه هایی را که در خارج 

کشورند به داخل امریکا بازگردانند.
اما اقتصادهایی که در یک دهه خاص خیلی موفق اند در دهه بعد 
معموال این طور باقی نمی مانند. هر شکوفایی اقتصادی به تدریج نوعی 
مازاد به وجود می آورد که بذر نابودی خودش را هم می پاشد. شواهد 

حاکی از آن است که همین بال در انتظار آینده امریکا هم هست. 
اقتصاد امریکا در ۹ ســال گذشــته در حال رشد بوده و اگر این 
وضع تا آگوست سال آینده ادامه پیدا کند یعنی این اقتصاد در نوع 
خــودش رکورد خوبی زده. معموال وقتی اوضاع اقتصاد خیلی خوب 
است، شــرکت ها هم زیادی اعتماد به نفس پیدا می کنند و زیر بار 
بدهی های ســنگین برای تحقق توسعه مورد نظرشان می روند. این 
غیرعادی نیست. اما اینکه یک دولت هم مثل همین شرکت ها عمل 
کند غیرعادی است. سیاست کاهش مالیاتی ترامپ باعث شده که 
کســری بودجه امریکا حاال حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی 
باشد، یعنی باالترین سطح آن در شرایطی غیر از دوران پسارکود یا 

دوران پســاجنگ. این یعنی دولت برای تداوم تحریک اقتصاد عمال 
راه دشــواری را در پیش خواهد داشت. وقتی تاثیر سیاست کاهش 
مالیات ها کمرنگ شــود و اوضاع خوب دالر هم تغییر یابد، اقتصاد 

امریکا با مشکل رشد مواجه خواهد شد. 
با وجود همه اینها، به نظر نمی رسد که بازار سهام امریکا از حاال به 
بعد راهی برای گســترش مناسب پیش رو داشته باشد. این بازار حاال 
۶۰ درصد از اقتصاد امریکا بزرگ تر است؛ اتفاقی که قبال فقط در دهه 
۱۹۲۰ و اواخر دهه ۱۹۹۰ افتاده بود. از سوی دیگر، شرکت های بزرگ 
تکنولوژیک که بازار و اقتصاد امریکا را پیش برده اند حاال با تهدید قوانین 

تنظیم کننده مواجه اند و با کاهش سود مواجه خواهند شد.
مخالفان ترامپ از مجموعه شرایط این طور برداشت خواهند کرد 
که قرار است او امریکا را به یک زوال ناگهانی بکشاند. اما مسئله این 
نیســت. این دهه از اقتصاد امریکا در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما شــروع شد و در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ ادامه 
دارد. اقتصاد معموال بیش از آنکه تحت تاثیر اقتصاد باشــد، توسط 
ســیکل های درونی خودش به جلو می رود و این ســیکل در امریکا 
مدت ها در جهت مثبتی پیش رفته اما اصال معلوم نیســت که باز 

همین طور پیش برود.
در شــرایطی که در امریکا شاهد افزایش بدهی دولتی و افزایش 
فعالیت شــرکت ها و افزایش بدهی آنها هستیم، کشورهای مختلف 
دنیا - از فرانسه گرفته تا برزیل- در مرحله پاکسازی اقتصادی هستند؛ 
مرحله ای که بازگشت مجدد اقتصاد آنها را نوید می دهد. اوضاع این 
اقتصادها عالی نیست و ممکن است با موانع سختی نیز مواجه شوند. 
اما آنها دارند به آغاز یک سیکل جدید نزدیک می شوند، درحالی که 
امریکا دارد به پایان یک سیکل قدیمی می رسد. اگر به تجربه تاریخی 
در این خصوص اعتماد داشته باشیم، بی شک خواهیم دید که دهه 
بعدی برای اقتصادهای دیگر دنیا بهتر از اقتصاد امریکا از آب درخواهد 

آمد. 

بازار بورس نیویورک

روچیر شارما
استراتژیست امور جهانی 
و رئیس بخش بازارهای 

نوظهور در شرکت 
سرمایه گذاری مورگان استنلی 

منبع��نیویورک�تایمز�
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آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 

چطور می توانید 
از تکنولوژی هوش 
مصنوعی در بهبود 

اوضاع کسب وکارتان 
استفاده کنید این 

یادداشت را بخوانید.

کای فو لی
رئیس سابق گوگل چین و 

نویسنده کتاب تازه منتشرشده 
»ابرقدرت های هوش مصنوعی: 
چین، دره سیلیکون و نظم جدید 

جهانی« 

 ] آینده تکنولوژی   [

موج چهارم 
هوش مصنوعی چطور در حال انقالب در جهان تجارت است؟

عبارت »هوش مصنوعی« اولین بار سال ۱۹۵۶ در کنفرانسی تاریخی 
در کالج دارتموث به کار برده شد، اما سرعت رشد در این حوزه پایین بود و 
تازه در طول ۱۰ سال اخیر است که توانسته ایم برای اولین بار گوشه هایی 
از قــدرت و کاربرد آن را ببینیم. هــوش مصنوعی به دنبال انجام وظایفی 
است که تاکنون عموما فقط از ذهن انسان برمی آمد: تشخیص دادن الگوها، 
پیش بینی نتایج فعالیت ها و روندها، و باالخره گرفتن تصمیم های پیچیده. 
حاال الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند دنیای ما را درک و تفسیر کنند 
و عده ای حتی معتقدند که آنها به زودی صاحب احساس، همدردی و قدرت 
خالقه می شوند. با این همه هنوز با رویای اولیه رسیدن هوش مصنوعی به 

قدرت »هوش انسانی« فاصله زیادی داریم.
آنچه که باعث شد اوضاع صنعت هوش مصنوعی حدود یک دهه پیش 
ناگهان تغییر کند پیشرفت در حوزه »یادگیری عمیق« بود: یک ساختار که 
از مغز انسان و یاخته های عصبی اش و شکل رابطه آنها با یکدیگر الهام گرفته 
شده. همان طور که عبارت یادگیری »عمیق« نشان می دهد در این سیستم 
ما شبکه های یادگیری عمیق داریم که می توانند هزاران الیه عمق داشته 
باشند و میلیاردها پارامتر را در خود جای دهند. البته برخالف مغز انسانی، 
این شبکه ها با مقادیر عظیمی اطالعات برچسب خورده »آموزش« می بینند. 
بعــد آنها از آنچه که »آموخته اند« اســتفاده می کنند و به صورت دقیق و 

ریاضی وار الگوهای بسیار ظریف را در کوه عظیمی از اطالعات پیدا می کنند. 
ورودی اطالعاتی در شــبکه می تواند هرچیز دیجیتالی باشد - از تصویر یا 
صدا گرفته تا اطالعات خرید کارت اعتباری شما. خروجی این شبکه اما یک 
تصمیم یا یک پیش بینی است که با سوالی که از آن پرسیده شده ارتباط دارد: 
چهره چه کسی در این تصویر است؟ چه کلماتی در آن فایل صوتی بیان شد؟ 

آیا این خرید کاله برداری بود؟
نکته اینجاســت که این پیشرفت مهم تکنولوژیکی در حوزه یادگیری 
عمیق با انفجار اطالعاتی عصر دیجیتال هم زمان شده است: یادگیری عمیق 
به کمک اینترنت می تواند فعالیت ها و تمایالت انسانی را به طور مداوم رصد 
کند. مغز انســانی تمایل دارد که روی مشخص ترین ارتباط میان ورودی و 
خروجی تمرکز کند، اما الگوریتم یادگیری عمیق طوری آموزش یافته که 
در اقیانوسی از اطالعات می تواند ارتباط میان جنبه های ریز و گذرای دیتا را 
کشف کند: اطالعات و ارتباطاتی آن قدر ظریف یا پیچیده که مغز انسان حتی 

نمی تواند آنها را به صورت منطقی توصیف کند. 
وقتی شما می توانید صدها و هزاران ارتباط این چنینی را با هم ترکیب 
کنید طبیعتا از ذهن حتی با تجربه ترین و هوشمندترین انسان ها بهتر عمل 
خواهید کرد. الگوریتم های هوش مصنوعی حاال انســان ها را در حوزه های 
مختلفی شکست می دهند: در تشخیص چهره، تشخیص جمالت در محاوره، 
در بازی شــطرنج، در خواندن تصاویر ام آرآی ســرطان های خاص، در پیدا 
کردن کارت اعتباری تقلبی و حتی در تصمیم گیری برای تایید اعطای وام 

به فالن مشتری.
این الگوریتم ها در خأل کار نمی کنند. آنها برای انجام تحلیل هایشــان 
نیازمند حجم عظیمی از اطالعات هستند تا خودشان را آموزش دهند. برای 
انجام این کار هم نیازمند قدرت کامپیوتری بســیار باالیی هستند. هوش 
مصنوعی کنونی می تواند در حوزه ای کامال مشخص و تعریف شده کار بکند. 
یعنی هوش عمومی و عقل سلیم ندارد یا نمی تواند در این حوزه عمل کند: 
مثال AlphaGo که می تواند انسان را در بازی باستانی چینی Go شکست 
بدهد نمی تواند اصال شطرنج بازی کند. الگوریتمی که می تواند تصمیم بگیرد 

که به چه کسی وام بدهیم، توانایی سرمایه گذاری ندارد.
هوش مصنوعی به کمک دو کاتالیزور یادگیری عمیق و انفجار اطالعاتی 
توانست از عصر اکتشاف وارد عصر اجرا شود. حاال خانه اصلی هوش مصنوعی 
نه آزمایشگاه های سطح  باالی تحقیقاتی، که برنامه هایی با کاربرد در زندگی 
روزمره است. حاال شــرکت ها و دولت ها به دنبال راه هایی برای وارد کردن 
قابلیت های کنونی هوش مصنوعی به فعالیت هایشان هستند تا بتوانند نهایت 
استفاده را از این تکنولوژی پیشگامانه ببرند. به همین خاطر است که چین 
با بازار و دیتای عظیمش و با کارآفرینان قدرتمندش ناگهان به یک ابرقدرت 

هوش مصنوعی تبدیل شده است.
آنچه این تکنولوژی را این چنین قدرتمند می کند این است که می توان 
آن را تقریبا در هر حوزه ای که فکرش را بکنید به کار برد. شاید چنین حضور 
فراگیری را از زمان کشف الکتریسیته ندیده باشیم. ما وارد عصری شده ایم 
که می توانیم کم کم هوش مصنوعی را در هر حوزه ای به کار ببریم، چیزی 
شبیه آن زمان که بشر یاد گرفت چطور از الکتریسیته در همه جا استفاده 
کند: اتاق ها را روشن کند، با آن غذا بپزد و با آن قطارها را راه بیندازد. زندگی 
پیش از الکتریسیته برای ما قابل تصور نیست. زندگی بدون هوش مصنوعی 

هم برای نسل های بعدی غیرقابل تصور است.

J چهار�موج�هوش�مصنوعی
هوش مصنوعی کاربردی را می توان در چهار موج طبقه بندی کرد که به 
صورت هم زمان رخ می دهند اگرچه نقطه آغازشان یکی نیست و سرعتشان 
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هوش مصنوعی کاربردی را می توان در چهار موج طبقه بندی کرد که به صورت هم زمان رخ 
می دهند اگر چه نقطه آغازشان یکی نیست و سرعتشان هم متفاوت است. اولی هوش مصنوعی 
اینترنتی است، دومی تجاری، سومی ادراکی و چهارمی هوش مصنوعی خودمختار.

هم متفاوت است. 
مرحله اول »هوش مصنوعی اینترنتی« است که از حجم عظیم اطالعات 
در وب تغذیه می کند. نقطه قوت این هوش مصنوعی این است که کاربران 
اینترنت به طور خودکار اطالعات برچسب خورده و آماده تحویلش می دهند: 
کلیک کردن مقابل کلیک نکردن، خریدن کردن مقابل خرید نکردن. تک تک 
فعالیت های ما در اینترنت ماده خام این هوش مصنوعی به حساب می آید. 
هوش مصنوعی از این صفحات اطالعات برچسب خورده استفاده می کند و 
پروفایلی دقیق از شخصیت، عادات، خواسته ها و تمایالتمان می سازد. بعد 
با اســتفاده از همین تصویری که از ما ساخته، در اینترنت و در شبکه های 
اجتماعی چیزهایی را نشــانمان می دهد که می پسندیم )یا می خریم( تا 

کارفرمایش درآمد بیشتری کسب کند.
موج دوم »هوش مصنوعی تجاری« اســت. اینجــا الگوریتم ها طوری 
آموزش می بینند که اطالعات حیاتی شرکت ها، از وضعیت خرید مشتریان، 
تا سوابق نگهداری از ماشین آالت تا روندهای پیچیده تجاری را بفهمند و در 
آن روندها و الگوها را تشخیص بدهند و در نهایت به مدیران در تصمیم گیری 
بهتر کمک کنند. یک الگوریتم برای مثال ممکن است روی هزاران وام بانکی 
و میزان بازگشت آنها تحقیق کند و متوجه شود یک نوع خاص از مشتری 
ریســک باالیی برای بانک به وجود می آورد، یا متوجه شود می توان به نوع 
خاصی از مشتری که تا به حال به او بی توجهی شده بوده وام  بیشتری داد. 
پژوهشگران در حوزه پزشکی هم می توانند از الگوریتم های یادگیری عمیق 
استفاده کنند تا اطالعات گسترده ای  از تشخیص بیماری ها، وضعیت ژنتیکی، 
نتایــج درمانی و وضع بیماران پــس از درمان را کنار هم بگذارند و بتوانند 
درمانی را کشــف کنند که بهترین نتیجه را روی یک بیمار خاص خواهد 
داشــت و تا حاال از چشمشان دور مانده بوده. ذهن ما منطق خطی علت و 
معلولــی را دنبال می کند اما هوش مصنوعی این قدرت را دارد که روابطی 
ظریف را بین حجم عظیم اطالعات ببیند و متخصصان را پشت سر بگذارد. 
موج ســوم »هوش مصنوعی ادراکی« است و اطالعات خود را به طور 
مداوم از چشم ها، گوش ها و دیگر حسگرهای انسانی دریافت می کند. این 
هوش مصنوعی اطالعاتی را جمع می کند که قبال جمع آوری نشده است. 
همچنان که حسگرها و دستگاه های هوشمند خانه ها و شهرهای ما را از آن 
خود می کنند ما در آستانه ورود به اقتصاد یک تریلیون حسگری هستیم. 
از دستگاه های هوشمندی که با آنها حرف می زنیم )مثل اسپیکر الکسای 
شرکت آمازون، یا سیری در آیفون( تا دستگاه هایی که همراه ما می بینند 

مثل عینک گوگل، اینها طالیه داران این شکل از هوش مصنوعی هستند.
موج چهارم هوش مصنوعی از بقیه سرنوشت سازتر و البته دشوار است: 
»هــوش مصنوعی خودکار«. این هوش مصنوعی تمام موج های قبلی را با 
هم ترکیب می کند و به ماشین ها این توانایی را می دهد که دنیای اطراف را 
حس کنند و به آن واکنش نشان دهند، خودشان تصمیم به حرکت بگیرند 
و مسیرشان را انتخاب کنند و مثل انسان ها از وسایل و ابزارها استفاده کنند. 
در این موج شــاهد ورود خودروهای بدون راننده خواهیم بود که می توانند 
دنیای دور و برشان را ببینند: الگوها را از طریق دوربین های خود تشخیص 
بدهند )مثل هشت وجهی قرمزرنگ STOP( و به این نتیجه برسند که باید 
توقف کنند و باالخره در زمانی درســت پدال ترمز را فشار دهند تا خودرو 
به آرامی متوقف شود. در چنین دنیایی ربات ها در کارخانه ها کار می کنند، 
وظیفه انبارداری پیشرفته را برعهده دارند، میوه می چینند، ظرف می شویند 

و در نهایت به مشتریان جنس می فروشند و سرویس می دهند.

J برای�انقالب�آماده�باشید
از آنجا که هوش مصنوعی می تواند برنامه ریزی شود تا سود را به حداکثر 

برساند یا جایگزین کارگر انسانی شود، بالفاصله به ارزش اقتصاد هر کشور 
اضافه خواهد کرد. هوش مصنوعی سریع و دقیق است، می تواند شبانه روز 
کار کند، شــکایت نمی کند و می تواند وظایف متفاوتی را انجام دهد. طبق 
برآورد شرکت مشاوره مالی پرایس  واترهاوس  کوپرز این تکنولوژی در سال 
۲۰۳۰ مسئول حدود ۱۶ تریلیون دالر از تولید ناخالص داخلی کشورهای 

جهان خواهد بود.
البته چنین فرصت بزرگی چالش های بزرگی هم برای بشر به همراه 
دارد. اولین و مهم ترین آن بیکاری است: از آنجا که هوش مصنوعی می تواند 
وظایف تک منظوره را با دقتی فرابشــری بدهد - و اکثر مشــاغل انسانی 
در کارخانه ها و ادارات تک منظوره اند - احتماال تعداد فراوانی از مشــاغل 
روتین توســط این تکنولوژی نسل بعدی جایگزین خواهد شد. این موج 
بیکاری شامل کارگران و کارمندان خواهد شد. هوش مصنوعی بدون تردید 
مشکالتی در حوزه های امنیت، حریم  خصوصی، تبعیض و انحصار به وجود 
خواهد آورد و به نظر نمی رســد که دولت ها و شــرکت ها برای این آماده 

باشند. 
اما یک نگرانی دیگر که فعال نیاز نیســت به آن فکر کنیم این اســت 
که ماشــین ها به هوشی کامال در حد انســان ها - و باالتر از آن - دست 
پیدا کنند و این به آنها قدرت نابودی بشر را می دهد. )حتما در فیلم ها و 
کتاب های علمی- تخیلی سناریوهای متفاوتی از این ماجرا را دیده اید.( اما 
ما به چنین روزی نزدیک نیستیم. هوش مصنوعی کنونی »هوش مصنوعی 
عمومی« نیست و برخالف هوش انسانی فقط می تواند یک وظیفه خاص و 
کوچک را که برایش برنامه ریزی شده انجام دهد. هوش مصنوعی عمومی 
نیازمند توانایی های پیشرفته از جمله استدالل، یادگیری مفهومی، درایت، 
برنامه ریزی، تفکر چندحوزه ای، خالقیت و حتی خودآگاهی و احساسات 
است که فعال از توان هوش مصنوعی کنونی خارج است. مهندسان هنوز 

نتوانسته اند هیچ راهی را به سمت این چنین هوشی طراحی کنند. 
ما چقدر با هوش عمومی فاصله داریم؟ ما حتی آن قدر نمی دانیم که 
دست به برآورد بزنیم. بشر نیازمند چندین کشف و پیشرفت بزرگ در این 
حوزه اســت تا بتواند به هوش مصنوعی عمومی برسد و فراموش نکنید 
که ما در طی ۶۰ ســال گذشته فقط یک پیشرفت بزرگ در این بخش 
داشته ایم. پس فعال نگران انقراض بشر توسط هوش مصنوعی نباشیم و 
بدانیم که این چهار موج انقالبی در حد انقالب صنعتی ایجاد خواهند کرد. 
هر انقالبی برندگان و بازندگانی بزرگ خواهد داشت. اینجاست که باید به 
سوالی سرنوشت ساز پاسخ دهید: شرکت، سازمان و کشور شما کجای این 

بازی قرار دارد؟ 

از آنجا که هوش 
مصنوعی می تواند 

برنامه ریزی 
شود تا سود را به 
حداکثر برساند یا 
جایگزین کارگران 
شود، بالفاصله 
به ارزش اقتصاد 
هر کشور اضافه 

خواهد کرد. 
هوش مصنوعی 

سریع و دقیق 
است، می تواند 
شبانه روز کار 

کند و هیچ وقت از 
زیادی کار شکایت 

نخواهد کرد 
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آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
اگر حس می کنید 
سیستم مدیریتی 
شرکتتان کهنه و 
منسوخ است این 

گزارش را بخوانید تا 
ببینید شرکت هایر 

چطور یک تنه در حال 
متحول کردن ایده 

دیوان ساالری است.

 ] آینده مدیریت   [

پایان بوروکراسی
چطور غول چینی تولیدکننده لوازم خانگی توانست مدل تازه ای برای مدیریت در عصر دیجیتال به وجود آورد؟

اســمش را بوروکراسی، کاغذبازی یا دیوان ســاالری بگذاریم فرقی 
نمی کند: این نهاد طرفــداران زیادی ندارد. داگ مک میالن، مدیرعامل 
اجرایی وال مــارت آن را »بدذات« توصیف می کند. چارلی مانگر، نایب 
رئیس برکشــایر هاتاوی )شــرکت وارن بافت( می گوید شــاخک های 
بوروکراسی را باید مثل ســرطان درمان کرد چون شباهت های زیادی 
با هم دارند. جیمی دایمن، مدیرعامل JPMorgan هم آن را »بیماری« 
توصیف کرده است. این رهبران می دانند که دیوان ساالری باعث نابودی 
خالقیت، ســرعت و ریسک پذیری در شــرکت ها می شود. بوروکراسی 

مالیات روی دستاوردهای بشر است.
با وجود اعتراف به شررسانی بوروکراسی، اکثر تحلیل گران و فعاالن 
دنیای تجارت بر این باورند که بوروکراســی اجتناب ناپذیر است. دایمن 
به خاطر می آورد که یک مشاور چطور از بوروکراسی به عنوان »نتیجه 
گریزناپذیر فعالیت کســب وکارهای پیچیــده در محیط های پیچیده 
بین المللی زیر نظارت های پیچیده« دفاع کرد. در واقع از ۱۹۸۳ تا حاال 
تعداد مدیران و سرپرســت ها در بین نیــروی کار امریکا بیش از ۱۰۰ 
درصد رشد داشــته، در حالی که تعداد افراد در مشاغل دیگر فقط ۴۴ 
درصد افزایش داشته است. طبق یک نظرسنجی هاروارد بیزینس ریویو، 
دوسوم پاسخ دهندگان گفته اند که سازمانشان در طول سال های اخیر 

بوروکراتیک تر شده است. بوروکراسی در حال رشد است.
هم زمان رشد بهره وری بسیار کند است. از ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۴ بهره وری 
کارکنان در امریکا در بخش غیرمالی رشد ساالنه ۲.۵ درصدی داشت. از 
۲۰۰۴ تا حاال این رشد میانگین ۱.۱ درصدی داشته. این اتفاقی نیست: 
بوروکراسی به خصوص در شرکت های بزرگ سنگین تر است و این 
شــرکت ها اقتصاد امریکا را تحت تسلط خود دارند. بیش از 
یک سوم نیروی کار در امریکا در شرکت هایی کار می کنند 
که باالی ۵ هزار کارمند دارند و همین ها هستند که زیر 

باری از کاغذبازی سر خم کرده اند.
عــده ای معتقدنــد کــه راه مبارزه 
قدرت گرفتــن  بوروکراســی  بــا 
استارت آپ هاســت. و بــا اینکــه 
 Airbnb شرکت هایی مثل اوبر یا
توجه رســانه ها را به خود جلب 
کرده اند باید بپذیریم که آنها 
بخش کوچکــی از دنیای 
اســتارت آپ ها هستند و 
حتی آنها هم وقتی دوران 
اولیه خود را می گذرانند 
و بزرگ تر می شوند خود 
به قربانیان بوروکراســی 
همین  می شــوند.  مبدل 
سال گذشــته یک شرکت 

حوزه فناوری اطالعات که رشــد ســریعی هم دارد برای آنکه بتواند به 
هدف ۴ میلیارد دالر فروش ســاالنه اش برسد ۶۰۰ معاون در حوزه های 

مختلف داشته است. 
چرا کشــتن بوروکراســی سخت اســت؟ یک دلیلش آن است که 
بوروکراســی جواب می دهد )دست کم تا ســطحی خاص(. بوروکراسی 
خطی مشــخص بین قدرت و زیردستان می کشد، واحدهای تخصصی 
درســت می کند و وظایف اســتاندارد به وجود می آورد و باعث می شود 
بهروه وری باال برود. به عالوه به طرز خوشــایندی آشناست و در صنایع، 
فرهنگ ها و سیستم های سیاسی متفاوت نمونه های مشابه آن را می بینیم. 
با وجود این بوروکراسی غیرقابل اجتناب نیست. از زمان ابداع این 
واژه حدود دو قرن پیش، چیزهای زیادی تغییر کرده است. کارکنان 
امروز کارکنانی ماهر هستند، نه مثل آن زمان بی سواد. حاال قدرت 
رقابتی شــرکت از قدرتش در ابداع و نوآوری می آید نه فقط از اندازه 
بزرگش. به کمک موبایل و اینترنت ارتباط میان افراد به صورت آنی 

انجام می شود و مثل قبل پرپیچ و خم نیست. 
این واقعیت های تازه باالخره باعث شده اند که جایگزین هایی برای 
بوروکراسی پیدا شود. نکته اینجاست که احتماال آینده دارترین مدل 
جایگزین را باید در شرکتی جست وجو کنیم که در نگاه اول ربطی به 
عصر دیجیتال ندارد. شرکت هایر )Haier( که مقرش در چینگدائو 
در چین اســت در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده لوازم خانگی 
در دنیا به حساب می آید. هایر با درآمد ساالنه ۳۵ میلیارد دالری با 
غول هایی مثل ویرپول، ال جی و الکترولوکس رقابت می کند. در حال 
حاضر هایر ۷۵ هزار نفر را در سراســر جهان در استخدام خود دارد. 
تعداد کارکنان هایر خارج از چین ۲۷ هزار نفر است که اکثر آنها بعد 
از خرید بخشی از شرکت آمریکایی جنرال الکتریک در سال ۲۰۱۶ 

به آن پیوسته اند. 
در طول یک دهه گذشته سود ناخالص بخش لوازم خانگی هایر به 
طور ساالنه ۲۳ درصد رشد داشته است و درآمدهای آنها رشد ساالنه ۱۸ 
درصدی را تجربه کرده است. هیچ کدام از رقبای داخلی و بین المللی هایر 
توانایی رقابت با چنین آمار و ارقامی را ندارند. البته ماجرا بدون دردسر 
هم نبوده اســت. در طول ســال های اخیر هایر ۱۰ هزار نفر از کارکنان 
خود را مرخص کرده اســت. )اگرچه با گسترش سریع اکوسیستم خود 
ده ها هزار شغل جدید هم ایجاد کرده است.( مثال شبکه لجستیک هایر 
که در سراسر چین پخش شده حاال بیش از ۹۰ هزار راننده مستقل را 

شامل می شود.
می توان با اطمینان گفت که موفقیت خیره کننده هایر نتیجه قطع 
ریشه سیستم ســنتی مدیریتی این شــرکت و ساختن یک سیستم 
مدیریتی جدید از صفر بوده است. ژانگ روئیمیم، مدیرعامل هایر حدود 
یک دهه وقت صرف کرد تا سیستمی را بسازد که در آن هرکس مستقیما 
به مشتری پاسخ گوست: او این سیاست را »فاصله صفر« نام گذاشته است. 
در این سیستم هر کارمند یک کارآفرین پرانرژی است و یک اکوسیستم 

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی
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آزاد از کاربران، ابداع کنندگان و شرکا جایگزین سیستم سلسله مراتبی 
سنتی شده است. هایر این سیستم را به اختصار rendanheyi گذاشته 
که در زبان چینی از کنار هم گذاشتن حرف اول کلمات این ایده به دست 
آمده: ارزش که توسط مشتریان تولید می شود و توسط کارکنان دریافت 
می شــود. مدل rendanheyi در چند حوزه متفاوت از سیستم های 

سنتی بوروکراتیک فاصله گرفته است که آنها را بررسی می کنیم: 

J از�کسب�وکار�یکپارچه�تا�ریزسازمان�ها
شــرکت های بزرگ عموما شامل چند کســب وکار اصلی است که 
هرکدام از آنها استراتژی ها، مشتریان و تکنولوژی های خودشان را دارند. 
این چند کسب وکار اصلی شرکت های سنگین و کند هستند که باعث 
می شوند شرکت مادر در برابر رقبای غیرسنتی و تازه آسیب پذیر باشد. 
mi�( ۴۰۰۰ ریزسازمان  برای خالصی از چنین ریسکی هایر خود را به

croenterprise( تقسیم کرده است که اکثر آنها بین ۱۰ تا ۱۵ کارمند 
دارند. البته بعضی از ریزسازمان ها - به خصوص در بخش تولید - کارکنان 
بیشــتری دارند اما حتی در این ریزسازمان های بزرگ تر هم تصمیمات 

توسط تیم های کوچک خودمختار گرفته می شود.
در هایر ســه نوع ریزســازمان داریم. اول حدود ۲۰۰ ریزســازمان 
»تبدیل« که واحدهایی رو به بازار هستند. آنها برای مشتریان محصوالت 
نهایی را می فروشند. این گروه نسخه مدرن شده سیستم سنتی تولید و 

فروش لوازم هایر است.
گروه دوم ریزسازمان های »تکوین« است که کامال جدید به حساب 
می آید. در هایر حدود ۵۰ ریزسازمان  تکوین داریم که روی بازارهای کامال 
تازه مثل بازی هــای آنالین، یا ایده های جدید برای محصوالت قدیمی 
مثل یخچال های فوق هوشمند متمرکز است. )این یخچال ها امکان اتصال 
مشتری به فروشنده را می دهد و ۳۰ دقیقه بعد از خالی شدن یخچال آن 

را دوباره از محصوالت تازه پر می کند.(
گروه ســوم که حــدود ۳۸۰۰ ریزســازمان را تشــکیل می دهد 
ریزســازمان های »توزیع« است که وظیفه اش فروش کاال و خدمات به 
بخش »تبدیل« است. این کاالها و خدمات شامل دیزاین، کاال و منابع 

انسانی می شود. 
ریزسازمان ها بخش کلیدی برنامه هایر برای تاسیس اولین شرکت 
واقعی در عصر اینترنت اســت. این فقط به معنای توســعه و تولید 
محصوالت متصل به اینترنت نیســت. این یعنی یک مدل سازمانی 
که توانســته ســاختار اینترنت را کپی کند. دیوید وینبرگر، اســتاد 
تکنولوژی در دانشــگاه هاروارد تعریف معروفی برای ساختار اینترنت 
دارد: »تکه هایی کوچک که شــل و ول به هم وصل شده اند«. وب به 
طرز خارق العاده ای متنوع اما به هم پیوسته و منسجم است: ابداعات و 
تکنولوژی هایی بی شمار که توانسته اند به کمک استانداردهای تکنیکی 

مشترک کنار هم کار کنند.
ساختار قطعه قطعه هایر هم چنین وضعیتی دارد: هم انعطاف پذیر 
است هم منسجم. ریزسازمان ها آزادند تا با کمترین دخالت بیرونی تحول 
پیدا کنند و به جلو بروند اما همه آنها رویکردی مشابه در مشخص کردن 

هدف، همکاری بین سازمانی و روابط درون سازمانی دارند. 

J از�کارمند�تا�صاحب�کسب�وکار
در اســتارت آپ ها افراد عموما مثل صاحب کســب وکار فکر و عمل 
می کنند. نکته اینجاست که در بیشــتر موارد بخشی از سهام شرکت 
به کارکنان اعطا می شــود و حتــی برخی از کارکنان بــرای باالبردن 

سود شخصی شان دست به ریســک های بزرگ تر می زنند. تیم های در 
استارت آپ ها عموما سطح باالیی از خودمختاری هم دارند و اگر اوضاع 
به هم ریخت کسی مقصر شمرده نمی شود. همین ها باعث می شود که 
استارت آپ ها در رقابت با شــرکت های سنتی بزرگ بهتر عمل کنند. 
طبق بررسی ها در شرکت های امریکایی که هم سهام و هم خودمختاری 

هم زمان به کارکنان داده می شود اوضاع بهتر از بقیه است. 
در هایر ریزســازمان ها خودشان را مدیریت می کنند و در سه حوزه 

کامال آزادند:
استراتژی: آنهــا حق دارند تصمیم بگیرند که چه فرصت هایی را دنبال 

کنند، چه اولویت هایی داشته باشند و چه شرکایی را برگزینند.
افراد: آنها در استخدام افراد خودمختارند

دستمزد: میزان دستمزد و پاداش کارکنان 
توسط ریزسازمان تعیین می شود و هایر در 

اینجا تصمیم گیرنده نیست.
به طور متناسبی این ریزسازمان ها باید 
اصل پاســخ گویی را رعایــت کنند. اهداف 
به اهداف فصلی، ماهانه و هفتگی تقســیم 
می شــوند و هر عضو تیم اهداف مشخص 
خودش را دارد. این باعث می شود به راحتی 
معلوم شود کدام عضو تیم بهتر کار می کند 

و کدام عضو کم کاری می کند. مثل باقی اســتارت آپ ها حقوق پایه باال 
نیست و کارکنان با رسیدن سریع به اهداف تعیین شده، پاداش می گیرند.  
حقوق پایه در صورت رسیدن به اهداف پایه )فروش پایه مشخص در 
هر سه ماهه( پرداخت می شود. در صورتی که اهداف هر سه ماهه زودتر 
از سه ماه، و اهداف ساالنه زودتر از یک سال به نتیجه برسند ریزسازمان 

پاداش دریافت می کند.
اگر یک ریزسازمان نتواند سه ماه مداوم به اهداف پایه اش دست پیدا 
کند به طور خودکار رهبری اش عوض می شــود. اگر سیستم به اهداف 
پایه ای اش برســد اما نتواند به اهداف رده باالترش نزدیک شــود با رأی 

دو  سوم کارکنان رئیس برکنار می شود. 

شرکت های بزرگ بوروکراسی های بزرگ به وجود می آورند که این در نهایت باعث تضعیف خالقیت و قدرت ریسک پذیری 
در آنها می شود. بوروکراسی با وجود آنکه طرفدار زیادی ندارد - اما چون تا حاال جایگزینی برایش پیدا نشده - به رشد خود 
ادامه می دهد. حاال شرکت هایر توانسته با موفقیت این مدل را به چالش بکشد.

هایر بزرگ ترین تولیدکننده 
لوازم خانگی در دنیاست.

شرکت های بزرگ عموما 
شرکت هایی سنگین و کند 
هستند و همین باعث 
می شود در برابر رقبای 
تازه نفس آسیب پذیر شوند. 
شرکت هایر برای خالصی 
از چنین ریسکی خود را به 
۴۰۰۰ ریز سازمان تقسیم 
کرده است که اکثر آنها بین 
۱۰ تا ۱5 کارمند دارند.
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آیندهپژوهی

در مغز هر برنامه ریز شــهری تمایل شدیدی وجود دارد به اینکه یک 
فضای کامال خالی به دست بیاورد و آن را مثل شهر الس وگاس از نقطه اول 
و طبق نظر خودش بسازد. اولین کسی که این حس را تجربه کرد احتماال 
هیپوداموس بود، مردی که ارسطو از او به عنوان پدر برنامه ریزی شهری 
یاد کرده. شهر محل زندگی او میلتوس در جریان جنگ با ایرانیان خراب 
شد و هیپوداموس این فرصت را غنیمت شمرد چون جنگ باعث شده بود 
هر وصله ناجوری که طی قرون در گوشه و کنار شهر شکل گرفته بود به 
کل نابود شود. حاال هیپوداموس می توانست همه چیز را از اول بسازد و نظم 
مورد نظر خودش را در آن پیاده کند. گفته می شود که مفهوم برنامه ریزی 

شهری از اینجا شکل گرفته است. 
از آن زمان به بعد، رویای این چک سفید در دست برنامه ریزان شهری 
به وسوسه شدیدی بدل شده است. لئوناردو داوینچی بعد از طاعونی که 
میالن را نابود کرد طرح های پرجزئیاتی از یک شهر آرمانی کشید؛ شهری 
که ساخته نشد. چندصد سال بعد نیز فرانک لوید رایت یک متروپولیس 
طراحی کرد که مسئله ترافیک شهری را با استفاده از شبکه تاکسی های 

هلی کوپتری حل می کرد. 
هر از چندگاهی این تمایل در میان برنامه ریزان شهری به نوعی اپیدمی 
تبدیل می شود، شبیه چیزی که در اوایل قرن بیستم در اروپا و امریکای 
شمالی رخ داد. این نهضت که به عنوان جنبش شهر- باغ شناخته می شد 
هدفش این بود که از طریق ایجاد مکان های شهری برنامه ریزی شده و پر 
از فضای سبز، با بدی های انقالب صنعتی مقابله کند. نتیجه این شد که 
ناگهان تعداد زیادی شــهر جدید درست در کناره های شهرهای قدیمی 

سر برآوردند.
امروز هم انگار در میانه یک اپیدمی شهرسازی دیگر هستیم که نگاهش 
رو به آینده اســت. این رویکرد بیشتر در میان کشورهای در حال توسعه 
دیده می شود؛ آن هم بیشتر در کشورهایی که رشد جمعیت و شهری شدِن 
سریع باعث شده که زیرساخت های موجود کامال ناقص جلوه کنند. درواقع 
کار به جایی رسیده که این کشورها حاضرند هزینه زیادی را متحمل شوند 

منبع��بیزینس�ویک�
چرا باید خواند:

شهرهای جدید به 
بخشی از رویای بشر 

برای بهبود زندگی 
آینده بدل شده اند. این 

گزارش را بخوانید تا 
ببینید فراز و فرود این 
شهرها چقدر ناشی از 

جهانی سازی است و 
چقدر ضرورت دارد.

و وقت زیادی تلف کنند تا به جای اصالح یک متروپولیس پرمشکل، یک 
آرمان شهر جدید به جای آن بسازند.

 
J شهر�جدید�کنار�پرجمعیت�ترین�شهر�آفریقا

در الگوس در نیجریه که پرجمعیت ترین شهر آفریقاست، بخشی از 
آب های اقیانوس اطلس به عنوان جایی برای ســاخت یک شــهر جدید 
جزیره ای به نام اکو آتالنتیک در نظر گرفته شده که از نظر برنامه ریزانش 
می تواند یک مرکز مالی به سیاق منهتن نیویورک باشد و فعالیت های مالی 

در آفریقا را پوشش دهد. 
این منطقه ده کیلومتر مربع است و طرح های کامپیوتری آن حاکی از 
ساخت برج های اداری و تجاری، آپارتمان های لوکس، بلوار پر از فروشگاه 
و نیز نیروگاه برق مخصوص به خود است. این شهر جدید درواقع بخشی 
از رویای نیجریه برای رقابت با آفریقای جنوبی بر ســر عنوان بزرگ ترین 

اقتصاد آفریقا است.
پروژه اکو آتالنتیک به دو دلیل مورد توجه قرار گرفته. اول اینکه الگوس 
با جمعیت ۲۱ میلیون نفری اش اصال جایی برای گسترش بیشتر ندارد و 

دوم اینکه این شهر دارد زیر آب می رود. 
یک نمونه دیگر از شهرهای جدید، فارست سیتی یا شهر جنگل در 
مالزی است؛ یک پروژه لوکس ۱۰۰ میلیارد دالری که فراز و فرودهای 
زیادی را گذرانده و هنوز هم بالتکلیف است. قضیه از این قرار است که 
یک شرکت عمرانی چینی با چهره ای از خانواده ای اشرافی در مالزی وارد 
شراکت شد تا یک شهر نسبتا خصوصی روی جزایر مصنوعی در قلمرو 
آبی مالزی و در فاصله دو کیلومتری تا سنگاپور بسازد. این شهر عمال به 
یکی از پررفت و آمدترین مسیرهای کشتی رانی دنیا کامال نزدیک است و 
برای خرید واحدهای آپارتمانی و ویالها در این شهر هم مشتریان چینی 
مد نظر قرار داشته اند. علت این است که بسیاری از سرمایه گذاران چینی 
به دلیل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ چین به دنبال داشتن ملک در 
کشورهای نزدیک هســتند و این خرید می تواند در مالزی برایشان به 

صرفه باشد. 
اما فارست سیتی به جنجال زیاد در داخل مالزی انجامیده و مخالفان 
فروش واحدهای آپارتمانی و ویالهای لوکس آن به مشتریان چینی بسیار 
زیادند. حتی ماهاتیر محمد که در ماه می دوباره در مالزی به قدرت رسید با 
این مسئله مخالف است. این وضعیت باعث شده که پروژه فارست سیتی به 
خطر بیفتد و به درستی پیش نرود. حتی سازندگانش به این فکر افتاده اند 
که به جای مشــتری چینی، آن را به هر مشــتری دیگری در مالزی نیز 

عرضه کنند. 
در مناطق مختلفی از آفریقا نیز پروژه ساخت شهرهای جدید در جریان 
اســت. مثال یا در غنا، هوپ سیتی یا شهر امید ساخته می شود که خانه 
آینده بلندترین ســاختمان در قاره آفریقا خواهد بود. در رواندا هم ویژن 
ســیتی یا شهر بصیرت در حال ساخت است، شهری با اینترنت وای فای 

رایگان و چراغ های خیابانی ای که با انرژی خورشیدی روشن می شوند.

مونت ریل
نویسنده و خبرنگار سابق 

واشنگتن پست در امریکای 
جنوبی و عراق  

 ] آینده زندگی شهری   [

در خدمت و خیانت شهرهای جدید
آیا ساختن شهرهای جدید واقعا برای آینده ضروری است؟

شهر جدید شیونگان در چین
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اپیدمی ساختن شهرهای جدید و مدرن به خصوص در میان 
کشورهایی که رشد سریع شهرنشینی و کمبود زیرساخت را 
تجربه می کنند مورد توجه قرار دارد.

J چین�چه�شهری�می�سازد؟
شــاید مهم ترین پروژه در میان شهرهای جدید، کاری باشد که چین 
دارد در شهر شیونگان انجام می دهد. شیونگان شهری با تکنولوژی سطح 
باالست و در فاصله دو ساعتی از پکن قرار دارد. شرکت های بسیار پیشرفته، 
موسسات تحقیقاتی و جدیدترین سیستم های حمل و نقل قرار است در 
این شهر مستقر باشند. این پروژه با حمایت شی جینپینگ رئیس جمهور 
چین انجام می شود و بنابراین بعید است که به سرنوشت برخی شهرهای 
متروکه قبلی چین که توسط دولت های استانی تامین هزینه شده بودند 

دچار شود. 
شــیونگان در اســتان هبی چین قرار دارد و بر اساس نمونه شنزن و 
شانگهای در حال ساخت است تا به عنوان یک منطقه اقتصادی ویژه عمل 
کند. این یعنی مقامات محلی قدرت آن را خواهند داشت که سیاست های 

مورد نظر خود را برای جذب سرمایه گذاران به کار ببندند. 
بخشی از عناصر شهر جدید شیونگان مبتنی بر توسعه انرژی سبز است 
اما به هر حال ساخت کامل این شهر به از بین بردن فضاهایی از پیش موجود 
نیاز دارد و این خودش ضربه زننده به محیط زیست است. از آن بدتر اینکه 
باید ســاکنان مناطق قدیمی )که حاال در قلمرو شــهر جدید شیونگان 
افتاده اند( به مناطق جدید منتقل شوند و در ساختمان ها و زیرساخت های 
جدید مستقر شوند. این خودش هزینه ای ۲۸۷ میلیارد دالری ظرف ۱۵ 
سال روی دست دولت چین می گذارد و بنابراین به صرفه بودن ساخت شهر 

جدید را با تردیدهایی مواجه می کند.

J چرا�شهرهای�جدید�می�آیند؟
ســارا موزر جغرافیادان دانشــگاه مگ گیل کانادا در مورد علل ظهور 
شهرهای جدید می گوید: »این جنون ساختن شهرهای جدید را می توان تا 
حدی ناشی از رشد بیش از اندازه جهانی سازی قلمداد کرد.« او که فهرستی 
از بیش از صد پروژه برای ساختن شهرهای جدید در نقاط مختلف دنیا را 
تدوین کرده، می گوید دولت هایی که به دنبال جذب پول سریع هستند 
به این نتیجه رسیده اند که پروژه های خیلی عظیم مثل ساختن شهرهای 
جدید می تواند توجه سرمایه گذاران و ثروتمندان خارجی را جلب کند و 
پول آنها را جذب کند. موزر در عین حال معتقد اســت که شــبکه های 
اجتماعی نیز روی این مســئله تاثیر زیادی دارند: »رهبرانی که به دنبال 
ساخت شهرهای جدید هستند می توانند مدل های کامپیوتری نفس گیری 
از کارهایی که می توان در شهر جدید کرد بسازند و آنها را در شبکه های 

اجتماعی عرضه کنند که خودش توجه زیادی جلب می کند.« 
در بســیاری از کشورهای در حال توســعه، این ذهنیت که یک ایده 
آینده نگرانه و عظیم می تواند روی مشکالت گذشته سایه بیفکند، بسیار 
طرفدار دارد. موزر معتقد است که این دیدگاه به خصوص در کشورهایی 
که در گذشته دوران استعمار را پشت سر گذاشته اند دیده می شود چون 
آنها حس می کنند با ساخت شهرهای جدید دارند تصویری می سازند که 

فقط متعلق به خودشان و آینده شان است.
 
J آشنایی�با�قاهره�جدید

یکی از بلندپروازانه ترین پروژه های شــهرهای جدیــد را می توان در 
زمین های خاکی بین رود نیل و دریای احمر در مصر مشــاهده کرد. در 
ســال های اخیر، قاهره به پررشدترین ابرشــهر دنیا بدل شده و این خبر 
بدی برای ساکنان قاهره بوده است؛ چون ترافیک و شلوغی شدید در این 
شهر شرایط را برای زندگی دشــوار کرده است. بر اساس قواعدی که در 
برنامه ریزی شهری وجود دارد، به ازای هر یک ساکن شهر باید ۱۶ مترمربع 

فضای سبز وجود داشته باشد. در حالی که در قاهره این میزان تنها ۰.۳ 
متر به ازای هر نفر است. با این اوصاف، عجیب نیست که بحث پیدا کردن 

جایگزین برای آن مطرح باشد.
اشرف عبدالمحسن ایده پرداز شهر قاهره جدید، ذهنیتش را این طور 
توصیف می کنــد: »من می خواهم کاری کنم که قاهره نفس بکشــد«. 
او دکترای معماری دارد و ســال ها در مصر به عنوان شهرســاز کار کرده 
اســت. مدتی بعد از انقالب سال ۲۰۱۱ در مصر  و در شرایطی که فضای 
خوش بینانه ای در کشــور برقرار شــده بــود، او و همفکرانش یک بنیاد 
غیرانتفاعی تشــکیل دادند تا استراتژی توسعه آینده را برای مصر تدوین 
کنند. در همین چارچوب، این ایده مطرح شــد که هفت شهر جدید در 
نقاط مختلف مصر ساخته شــود. بر این اساس، قاهره به عنوان پایتخت 
معنوی و فرهنگی مصر حفظ می شــد اما شهرهای دیگر به عنوان مرکز 
علم و تحصیالت، مرکز تکنولوژی سبز، مرکز کسب و کار، مرکز کشاورزی 
نو، مرکز تجارت، مرکز میراث فرهنگی و مرکز سیاســت و تفریح ساخته 

می شدند.
ایــن برنامه خیلی بلندپروازانه بــود و دولت جدید مصر آن را تحویل 
نگرفت. اما در ســال ۲۰۱۴ که ژنرال عبدالفتاح السیســی با کنار زدن 

طرحی از شهر جدید فارست 
سیتی در مالزی

طرحی از شهر جدید اکو آتالنتیک در نیجریه

در بسیاری از 
کشورهای در 
حال توسعه، این 
ذهنیت که یک 
ایده آینده نگرانه و 
عظیم می تواند روی 
مشکالت گذشته 
سایه بیفکند، 
بسیار طرفدار 
دارد.
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آیندهپژوهی

اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسید، ناگهان عبدالمحسن را به دفترش 
دعوت کرد و به مسئله پایتخت های جدید توجه نشان داد. اما السیسی یک 
حکمران دیکتاتور اســت و دوست دارد کارها را به مدل خودش به انجام 
برساند. او پروژه قبلی را تغییر داد و خواهان آن شد که تنها یک شهر جدید 
در ۷۲ کیلومتری قاهره ســاخته شود و به مرکز اداره کشور بدل شود؛ به 
طوری که تمام ساختمان های دولتی و کارکنان دولتی به آنجا منتقل شوند 

و این شهر در نهایت جمعیتی ۷ میلیون نفری پیدا کند.
این ایده خیلی نو نبود. قبال شهر واشنگتن هم به عنوان پایتخت امریکا 
ســاخته شده بود و در دهه ۱۹۶۰ میالدی شهرهای دیگری در جهان به 
منظور آنکه پذیرای ساختمان های دولتی باشند ساخته شدند. از جمله آنها 
می توان به اسالم آباد )پاکستان(، چندیگر )هند( و برازیلیا )برزیل( اشاره 
کرد.  دولت مصر مالک کل زمینی بود که برای ساخت شهر جدید پیشنهاد 
داده شده بود و بنابراین مانع اصلی در راه آغاز کار از بین رفته بود. یکی از 
برنامه ریزان پروژه قاهره جدید در ســال ۲۰۱۵ به این نکته اشاره کرد که 
تمایل شدید دولت مصر به تحقق این پروژه می تواند ضامن موفقیت آن 
باشد. ابتدا قرار بود تامین هزینه اصلی توسط یک شرکت عمرانی در امارات 
متحده عربی انجام بگیرد اما در نهایت این طور نشــد و دو شرکت چینی 
جای آن را گرفتند. از آن زمان به بعد، نقش چینی ها هم کمرنگ شده و 
دولت مصر و شرکت های مصری مجبور به ورود به قضیه شده اند. مرحله 
اول ساخت - یعنی احداث ساختمان های دولتی با هزاران واحد مسکونی 

برای کارکنان- در حال انجام است.
به هر صورت، برنامه ای که برای ایجاد قاهره جدید دنبال می شود این 
است که یک فضای ۷۰۰ کیلومتر مربعی در بیابان به جایی برای پارلمان، 
وزارت خانه های دولتی، ســفارت خانه های خارجی و شــرکت های بزرگ 
مســتقر در قاهره تبدیل شود و با این ترتیب، فشار شدید فعلی که روی 
قاهره وجود دارد کم شود. السیسی در عین حال امیدوار است که با ساخت 
این پایتخت جدید، روند فرار ســرمایه خارجی از مصر را تغییر دهد. این 
اتفاق بعد از سال ۲۰۱۱ و ساقط شدن حکومت حسنی مبارک و سال ها 
بی ثباتی سیاسی در مصر افتاد و اثرات منفی آن در جذب سرمایه خارجی 
هنوز به وضوح دیده می شود. السیسی همچنین می خواهد در شهر قاهره 
جدید دو میلیون فرصت شــغلی ایجاد کند و از این راه، جانی تازه نیز به 

اقتصاد مصر بدمد. 
اما تردیدها نســبت به آینده این شهر جدید خیلی باالست. آیا مصر 
می تواند به ســیاق پروژه های امارات متحده عربی عمل کند؛ آن هم در 
شــرایطی که تولید ناخالص داخلی مصر تنها هشت درصد دوبی است؟ 

آیا مصر می تواند با وجود مشــکل کم آبی، آب الزم را به این شهر جدید 
برساند؟ این مسئله اهمیت زیادی دارد چون سازمان ملل متحد نیز هشدار 
داده که قاهره جدید خیلی زود - تا سال ۲۰۲۵- با مشکل کم آبی مواجه 

خواهد بود. 
بسیاری از مخالفان پروژه معتقدند این شهر جدید درواقع راهی برای 
السیســی است که در صورت وقوع ناآرامی  مجدد در این کشور، دولت را 
به راحتی از دسترس مردم جدا کند. طبعا تمام اینها گمانه زنی است؛ اما 
واقعیت این است که وقتی ادعای ساختن شهرهای آینده مطرح می شود، 

جای شک و تردید درمورد اجرایی بودن آنها همواره باز است.

J ماجراهای�شهر�مصدر
 اصوال وقتی می خواهید شهری برای فردا طراحی کنید باید بدانید که 
فردا قرار اســت چه تحوالت و چه پیشرفت هایی را در خود داشته باشد؛ 
وگرنه ممکن است از قافله عقب بمانید و پولی که صرف کرده اید هدر برود. 
این مورد در یک شهر جدید که امارات متحده عربی شروع به ساختش کرد 
به وضوح دیده شد. شهر مصدر از ده سال پیش در برنامه بلندپروازانه دولتی 
در ابوظبی قرار گرفت. قرار بر این بود که این شــهر هیچ گونه آزادسازی 
کربن، هیچ زباله و هیچ خودرویی نداشــته باشد. قرار بود از یک سیستم 
الکتریکی شخصی سریع برای حمل و نقل در این شهر استفاده شود که 
با عنوان پی آرتی شناخته می شد. اما این پیش بینی ها و برنامه ها کامال با 
پیشرفت های تکنولوژیکی که در راه بود تطابق نداشتند. با وجود این، قرار 

بود تا سال ۲۰۱۸ حدود پنجاه هزار نفر ساکن این شهر بشوند. 
اما ناگهان بحران مالی جهانی رخ داد و مسئوالن پروژه مجبور شدند 
بپذیرند که اوضاع با آنچه که در ذهن داشتند فرق دارد. این پروژه درنهایت 
بسیار آهسته پیش رفته و تاکنون تنها پنج درصد از شهر مصدر ساخته 
شده است. سازندگان شهر مصدر حتی اذعان کرده اند که بعد از پیشرفت 
تکنولوژی خودروهای الکتریک در سال های اخیر، دیگر نمی توان سیستم 
پی آرتی را در این شــهر بــه کار برد. همچنین پیش بینی ها در خصوص 
جمعیتی که می تواند در این شهر ساکن شود اشتباه بود و حاال قرار بر این 
است که تا سال ۲۰۲۰ میالدی تنها ۳۵۰۰ نفر در آن ساکن شوند. در حال 

حاضر تقریبا ۲۰۰۰ نفر شروع به زندگی در شهر کرده اند.
البته تجربه به تعویق افتاده شهرهای جدید را نباید شکست تلقی کرد، 
چــون هر تجربه در این خصوص مثل یک آزمایشــگاه برای آینده عمل 
می کند؛ به خصوص اگر بحث اســتفاده از تکنولوژی های ســبز در این 
شهرهای جدید مطرح باشد و مشارکت بین دولت و شرکت های خصوصی 
برای تحقق آن صورت گرفته باشد. مثال در شهر مصدر این اتفاق افتاد و 
همکاری شرکت های میتسوبیشی، اشنایدر الکتریک و زیمنس در عرصه 
تکنولوژی های سبز مسئله کم اهمیتی نبود. اما باالبردن بهره وری در این 
خصوص در شــهرهای جدید اهمیت زیادی دارد که در بســیاری از این 

شهرها نتایج ضعیفی به دست می دهد.
شهرهای جدید هم مثل هر چیز جدید دیگری عمال دوره ای از زندگی 
شــهری را به نمایش می گذارند که ممکن است در فاصله ای کوتاه جای 
خودش را به آشفتگی یا متروک شدن بدهد. اما باالخره یک روز برنامه ریزان 
شهری موفق خواهند شد بدون نابود کردن شهرهای نابسامان فعلی، راهی 
برای نظم بخشــیدن و امروزی کردن آنها بیابند. درواقع جهان نیاز دارد به 
اینکه رویای آرمان شــهر را در ذهن خود نگــه دارد اما در آینده نزدیک، 
آن را به صورت کامل به اجرا نیز دربیاورد. اگر این طور نشــود، شهرهای 
آلوده،  پرترافیک و پراسترس امروزی جایی برای زندگی آینده باقی نخواهند 

گذاشت.  
شهر جدید مصدر در امارات

دولت هایی که به 
دنبال جذب پول 
سریع هستند 
به این نتیجه 
رسیده اند که 

پروژه های خیلی 
عظیم مثل ساختن 
شهرهای جدید 
می تواند توجه 
سرمایه گذاران 
و ثروتمندان 

خارجی را جلب 
کند



................................ گیـشـه ................................

اینکه ســرانه مطالعه در ایران روز به روز پایین تر می آید خبر جدیدی نیست. اینکه قیمت کتاب هم روز به روز در حال افزایش است )مثل بقیه 
محصوالت( جلوی چشممان اســت؛ اما چیزی که به خصوص در این چند ماه اخیر وضعیت نشر را به بحران کشانده مسئله کاغذ است. بحران 
کاغذ باعث شده تعداد تولیدات ناشران پایین بیاید. از طرف دیگر روند افزایش قیمت کتاب سیر صعودی سرسام آوری پیدا کرده است. مخاطبان 
کتاب های چاپی کاهش پیدا کرده اند و رقیب قدری مثل کتاب های صوتی و الکترونیک هم در کمینشان است. از طرفی هنوز مشکل کپی رایت ما 
حل نشده. این وجود نداشتن کپی رایت گاهی باعث می شود که استانداردهای چاپ کتاب رعایت نشود. از یک کتاب چندین ترجمه در بازار باشد و واقعیت این است که نظارت 
درستی بر بازار نشر وجود ندارد. این آشفتگی ها باعث شده که این روزها بیشتر از هر وقت دیگر نگران ناشران و البته کتاب خوان ها باشیم. هرچند به نظر می رسد هردو طرف 

به این وضعیت عادت کرده اند. 

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش گیشه

از کپی رایت تا قیمت کاغذ، وضعیت اورژانسی است
پرونده ای درباره صنعت نشر ایران که در چند ماه اخیر دستخوش تحوالت زیادی شده و زنگ خطر برایش به صدا درآمده است

ان
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گیشـه

در حوزه فرهنگ تقریبا هیچ وقت آمار و اطالعات درســتی وجود نداشته است. این نبود آمار 
دو دلیــل دارد. یکی اینکه کال مطالعه و آمارگیری در این حوزه نادیده گرفته شــده و دوم اینکه 
دســت اندرکاران هنر و فرهنگ به دالیل گوناگون از دادن آمار واقعی اجتناب کرده اند. این وسط 

وضعیت حوزه نشر و کتاب هم بهتر از بقیه حوزه های فرهنگ و هنر نیست. 
اگر تهیه کنندگان دوست دارند مخاطباِن فیلمشان را زیادتر معرفی کنند، ناشران هم عالقه مندند 
تیراژ کتاب هایشان را باالتر از بقیه نشرها نشان بدهند. منتها کار برای تهیه کنندگان راحت تر است 
چون مردم هنوز سینما می روند اما تعداد کتاب خوان ها روز به روز کمتر می شود و تیراژ کتاب از 

حالت عادی هم این روزها پایین تر آمده است. 
مشکل کم بودن سرانه مطالعه در کشورمان همیشه یکی از معضالت اساسی بوده. حتی از اواسط 
دهه 70 تا اوایل دهه 80 که روزنامه خوانی و مطبوعات جایگاه محکمی میان مردم داشتند باز هم 
وضعیت کتاب خوانی چندان درخشان نبود. یک بخش از مشکل به ممیزی های ارشاد برمی گشت. 
کتاب های درست و حسابی غالبا به دالیل مختلف مجوز نمی گرفتند و بازار موضوعات مربوط به 
کتاب کساد بود. وضعیت ممیزی در نشر هم هیچ وقت سر و سامان نمی گیرد، به این دلیل واضح که 
به شدت امری سلیقه ای است و سهل گیری یا سختگیری در مورد آن به مدیران آن دوره بستگی 
دارد. اما چیزی که در چند ماه اخیر گریبان نشر را گرفته نوسان قیمت ارز، باال رفتن تقاضا برای 
کاغذ و قیمت باالی کاغذ است که باعث شده تولیدات برخی انتشارات به شدت کاهش پیدا کند. 

اگر به بازار عرضه و تقاضا نگاه کنیم تعداد ناشران، نویسندگان، مترجمان و حتی عناوین کتاب از 
میزان مخاطبان خیلی بیشتر است. پایین آمدن تیراژ کتاب ها هم این موضوع را تایید می کند. بیشتر 
از انتشارات این روزها کتاب فروشی ها در معرض خطر تعطیلی قرار گرفته اند. وضعیت معیشتی مردم 
به صورتی است که کمتر پیش می آید برای خرید یک کتاب بخواهند بیش از ۴0 هزار تومان پول 

بدهند که تازه هزینه یک رمان معمولی است نه کتاب های مرجع. 
به جز اینها ولی بازار نشــر که ســابق فقط در دســت رمان ها بود حاال تنوع زیادی پیدا کرده 
است. کتاب های روان شناسی به خصوص جزو حوزه های پرطرفدار شده اند. در کنار آنها می توان از 
استقبال مردم از کتاب های موفقیت و مدیریت هم یاد کرد. کتاب هایی که خیلی از آنها از لحاظ 
ادبی و حتی علمی نکته چندانی برای گفتن ندارند اما ذهنیت درســتی از کسب و کار در دوران 
مدرن به مخاطبانشان می دهند. نکته جالب اینکه در یک سال گذشته عناوین کتاب های پرفروش 
تغییر نکرده است. در تمام طول یک سال گذشته کتاب های جوجو مویز، »ملت عشق« الیف شافاک 
و »بیشعوری« مهم ترین و پرفروش ترین عناوین بوده اند. به دنبال موفقیت این کتاب ها بالفاصله 
ناشران سراغ کتاب های دیگری از الیف شافاک رفتند و از جوجو مویز دیگر حتی یک خط هم نیست 
که به فارسی ترجمه نشده باشد. با این حال دو سه عنوان کتاب نمی تواند به بازار خراب نشر تکانی 
بدهد. کتاب های درسی و دانشگاهی هم جزو معدود حوزه هایی هستند که فروششان در این سال ها 

کم نشده است. با کتاب های پرفروش سال گذشته آشنا شوید:

بازار در انحصار تعدادی عنوان محدود
تعداد کتاب خوان ها هر روز کمتر می شود و تیراژ کتاب ها پایین می آید؛ وضعیت نشر نگران کننده است

مشکل کم بودن سرانه مطالعه در کشورمان همیشه یکی از معضالت اساسی بوده. حتی 
از اواسط دهه 70 تا اوایل دهه 80 که روزنامه خوانی و مطبوعات جایگاه محکمی میان 
مردم داشتند باز هم وضعیت کتاب خوانی چندان درخشان نبود.

J بیشعوری/ خاویر کرمنت
طبعا از همان اسمش کتاب 
اســت.  کنجکاوی برانگیزی 
محمود فرجامی هم ترجمه 
خوبــی از آن ارائه داده که به 
جذابیت کتاب کمک می کند. 
کتاب با لحنی طنز قرار است 
مخاطب را به قول خودش با 
خطرناک ترین بیماری بشریت 

یعنی بیشعوری آشنا کند. نویسنده معتقد است بیشعورها، 
افرادی نابغه و باهوش هستند. نابغه هایی خودخواه، مردم آزار 
و با اعتمادبه نفسی کاذب. این افراد با منفعت طلبی های خود 
در نهایت به خود و افراد جامعه ضرر می رســانند. بیشعوری 
یک بیماری است و بیشعور یک بیمار. خاویر کرمنت در این 
کتــاب این موضوع را به خوبی مورد بحث قرار داده و با لحنی 
طنزگونه و ماجراهایی ساختگی اما نزدیک به واقعیت زندگی ، 
یک  چیز را به ما گوشــزد می کند: دنیا را بیماری مســری و 
خطرناک بیشــعوری تهدید می کند و اگر االن به فکر چاره 
نباشیم، بیشعورها دنیا را نابود می کنند. کتاب »بیشعوری« 
سال 1386 ترجمه شد اما به دلیل عدم دریافت مجوز مترجم 
آن را روی سایتش به صورت رایگان برای دانلود قرار داد. سال 
1393 باالخره کتاب مجوز گرفت و االن چند سال پیاپی است 

که در فهرست پرفروش های کتاب فروشی ها قرار دارد.

J من پیش از تو/ جوجو مویز
فیلمش دو سه سال پیش 
و محبوبیت  ساخته شد 
زیادی کسب کرد. داستان 
دختری ساده به نام لوئیزا 
کالرک کــه کمــی هم 
دست و پاچلفتی است و 
بســیار خوش قلب. از آن 
طرف پسر ثروتمندی را 

داریم که اهل فعالیت و بلندپروازی اســت و در یک 
ســانحه فلج می شود. دختر را برای پرستاری از پسر 
اســتخدام می کنند و داســتان عاشقانه شان را البد 
می توانید حدس بزنید. پایان داستان را لو نمی دهیم. 
فقط اینکه کتاب دنباله ای به نام »من پس از تو« هم 
دارد که آن هم به فارسی ترجمه شده است و خوب 
هم می فروشــد. بازخوردها برای کتاب »من پیش از 
تو« مثبت بودند. یــواس ای تودی و نیویورک تایمز 
هردو این کار را ستودند. منتقد نیویورک تایمز گفت: 
»وقتی این رمان را تمام کردم، نمی خواستم آن را نقد 
کنم؛ می خواستم دوباره آن را بخوانم.« مدافعان حقوق 
افراد ناتوان از کتاب و فیلم انتقاد کردند چون داستان 
بر این تاکید داشــت که ویل برای جامعه مانند یک 

سربار است.

J ملت عشق/ الیف شافاک
ســال ۲010 بــه صورت 
هم زمــان بــه دو زبــان 
منتشر  ترکی  و  انگلیسی 
تاکنون  کتاب  این  شــد. 
در  بــار   ۵00 از  بیــش 
ترکیــه تجدیــد چــاپ 
شــده و توانســته رکورد 
پرفروش ترین رمان ترکیه 

را هم از آن خودش کند. داستان درباره احواالت و ارتباط 
شمس و مولوی است اما کمترین بخش های کتاب از 
زبان این دو شخصیت روایت شده است و سعی شده تا از 
نگاه و زاویه های گوناگون که همان شخصیت های دیگر 
داستان هستند به این دو نفر پرداخته شود. نویسنده در 
این کتاب ســعی کرده به موازات هم دو داستان و در 
حقیقت زندگی شخصیت های دو دوره زمانی را پیش 
ببــرد. دوره اول در حدود 639 تــا 6۴۵ قمری و دوره 
دوم عصر حاضر اســت. از ویژگی های جالب کتاب این 
است که در حدود بیست راوی مختلف دارد و در ابتدای 
هر بخش راوی آن نیز ذکر می شــود. کتاب را ارسالن 
فصیحی به فارسی ترجمه کرده است و ترجمه خوب 
و روانی هم دارد. بعد از آن کتاب »شیر تلخ« از همین 

نویسنده با دو ترجمه متفاوت منتشر شد. 
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حوزه روان شناسی موفق است و این هم خوب است و هم بد، به این دلیل که وقتی شاخه ای جلوه ای در زمینه ای از خودش 
نشان می دهد درواقع کارشناسان تخصصی و غیرتخصصی و آدم های حرفه ای و غیرحرفه ای به آن موضوع روی می آورند و 
این جدا کردن سره و ناسره برای مخاطب عمومی کمی سخت است.

آقای صحرانورد، نشر جیحون بیش از دو دهه است که فعالیت 	�
می کند. در این روزهایی که ما مشغول درآوردن این پرونده هستیم 
انتشارات زیادی هستند که نابود شده اند. خیلی ها معتقدند وضعیت 
نشر هیچ وقت به این بدی نبوده. بعد از این بیست و چند سال اگر قرار 
باشد بگویید که وضعیت نشر ما کجای محور این دو دهه قرار دارد و 

حالش چطور است به آن چه امتیازی می دهید؟
وقتی بحث گفت وگو پیش آمد نکته ای که دقیقا می خواستم به آن 
اشاره کنم همین بود که گفتید. شاید االن زمان مناسبی برای پرس وجو 
در خصوص نشر نباشد چون فضای نشر امروز به دلیل شرایط اقتصادی 
بسیار آشفته است. ببینید صنعت نشر مشکالت متعددی دارد. صنعت 
نشر اقتصادی نیست که با یک محور یا یک پارامتر بتوان آن را ارزیابی 
کرد. البته که بســیاری از صنعت های دیگر هم همین ویژگی را دارند 
اما تعداد پارامترهای صنعت نشــر خیلی بیشتر از بقیه صنایع است. به 
عنوان مثال عرض می کنم جزو معدود کاالهایی است که احتیاج به مجوز 
مخصوصی دارد که محتوایی است نه مربوط به استاندارد ظاهری. یا از 
معدود کاالهای غیرخوراکی است که رویش قیمت ثبت می شود. به هر 
حال بخش عمده ای از محصول موضوع محتواست و بخش عمده ای از آن 
مربوط به مواد اولیه است. خب اینها پارامترهای ما را آن قدر زیاد می کنند 
که هر اتفاقی که در حوزه امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می افتد 
الجرم صنعت نشر به نوعی درگیر آن خواهد بود. شاید خیلی از مشکالتی 
کــه در دو دهه اخیر خیلی از ســال ها تجربه کرده بودیم که مربوط به 
مسائل اجتماعی می شد و ممیزی های ارشاد االن خیلی کمتر باشد. در 
چند ماه گذشته یا در سال گذشته تفاوت هایی به وجود آمده است ولی 
در پنج شــش ماه گذشته به دلیل نوساناتی که ما در حوزه ارز داشتیم 
و در داخل کشور هم اصال تولید کاغذ نداریم، با مواد اولیه ای مواجهیم 
که بالفاصله تحت تاثیر قیمت دالر نوسان می کنند. در عین حال افزایش 
قیمت های مواد مصرفی مردم به طور اتوماتیک باعث شده هم ما ناچار 
شــویم که قیمت کتاب را افزایش بدهیم و هم وضعیت اقتصادی مردم 
به سمت و سوی مبهمی حرکت می کند که کمتر به خرید کتاب رغبت 
نشــان می دهند. علی رغم اینکه در مسائل دیگر، حوزه نشر کمی رو به 
بهبود است این دو پارامتر بسیار مهم باعث شده که حرفتان درست باشد 
و ما بدترین ماه های صنعت نشر را در دو دهه گذشته تجربه می کنیم. 

یعنی انگیزه های تولید خیلی پایین آمده است. 
 قبل از اینکه به بقیه مشکالت بپردازیم از آن بهبود اندکی که 	�

نصیب صنعت نشر شده بیشتر بگویید. 
همان طور که گفتم به نظرم برخی مشکالت ما با حوزه های فرهنگی 

ارشاد نسبت به سه چهار سال پیش کمتر شده است. 
یعنــی می گویید موضوعات ممیزی مشــخص تر شــده و 	�

گشایش هایی صورت گرفته است؟
این ماجرا هیچ وقت اســتانداردی نداشــته که االن بتوانیم بگوییم 

بیماری های متعدد گریبان حوزه نشر را گرفته است
گفت وگو با علی صحرانورد، مدیر انتشارات جیحون درباره وضعیت کنونی نشر در ایران که به نظر می رسد در 

بدترین شرایط خودش قرار دارد

مشخص تر شده یا نه. با پارامترهای انسانی سنجیده می شود و بستگی به 
خیلی چیزها دارد ولی به طور کلی سیاست گذاری هایی که انجام می شود 
می تواند خیلی سختگیرانه باشد یا سهل گیرانه. به نظر می رسد با توجه 
به برداشت عمومی االن سهل گیرانه تر برخورد می کنند. فراوانی تولیدات 
ما کمتر از آن اســت که من بتوانم با قطعیت درباره این موضوع حرف 
بزنم. فضای کلی را که در بین همکاران می بینیم، به نظر می رسد کمی 

گشایش داشته است. 
برگردیم به موضوع کاغذ. االن شوک کاغذ فقط قیمتی وارد شده 	�

یا انتشارات با کمبود کاغذ هم روبه رو هستند؟
به طور کلی فکر می کنم در تمام صنعت ها فعال مشکل در تهیه مواد 
اولیه نداشــتیم. اگر مشکلی بوده فروشنده ها به دلیل نوسانات قیمت و 
نگرانی از اینکه حاال چه کار کنیم ایجاد کرده اند. چون نمی دانستند که 
می خواهند کاغذشان را چند بفروشند. مدتی نفروخته تا تکلیف روشن 
شود ولی با توجه به بنیه اقتصادی بنگاه های کسب و کار کوچک معموال 

انتشارات جیحون یکی از نشرهای باسابقه ایران است که از سال 1372 فعالیتش را شروع کرده است و 
در مرکز انتشاراتی های کشور یعنی خیابان انقالب روبه روی دانشگاه تهران واقع شده است. کار انتشارات 

جیحون با چاپ کتاب های تخصصی پزشکی شروع شد و بعد از مدتی زمینه کاری اش را در حوزه 
روان شناسی هم گسترش داد. در زمینه کتاب های روان شناسی که این روزها بسیار پرطرفدار هم هستند 

مهم ترین انتشارات محسوب می شود اما حوزه فعالیت هایش را در زمینه نشر فراتر هم برده و اخیرا به چاپ 
کتاب های مدیریت و حتی حوزه هنر و فرهنگ هم پرداخته است. فلسفه هم یکی دیگر از حوزه هایی است 
که نشر جیحون در آن تخصصی عمل می کند. با صحرانورد درباره وضعیت ناشران، کپی رایت و مشکالتی 

که گریبان نشر را گرفته صحبت کردیم. 

خیلی ایده آلیستی 
است اگر بگوییم 
تیراژ کتاب خوب 
قاعدتا باید بین 
۳هزار تا ۵ هزار 
باشد. منتها االن 
خیلی کمتر از 

اینهاست
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گیشـه

در پنج شش ماه 
گذشته به دلیل 

نوساناتی که ما در 
حوزه ارز داشتیم و 
در داخل کشور هم 
اصال تولید کاغذ 
نداریم، با مواد 

اولیه ای مواجهیم 
که بالفاصله 

تحت تاثیر قیمت 
دالر نوسان 

می کنند. در عین 
حال افزایش 

قیمت های مواد 
مصرفی مردم به 
طور اتوماتیک 

باعث شده ما هم 
ناچار شویم قیمت 

کتاب را افزایش 
بدهیم

هم این اتفاق می افتد که کسی مدت طوالنی نمی تواند کاالیش را حبس 
کند. ناگزیر است که بفروشد. درنتیجه به نظرم نمی آید که مشکلی در 

مقدار تامین اولیه بوده. بیشتر مشکل در نوسان قیمت بوده است. 
برویم سراغ بحث شیرین کپی رایت که به هر حال در صنعت 	�

نشر ما اهمیت زیادی دارد. به نظر شما در حال حاضر اصال پیوستن 
ما به کپی رایت با توجه به ماجرای ارز و خیلی چیزهای دیگر به نفع 

ناشران است یا نه؟
ببینید این ســوال خیلی اســتراتژیک اســت. من ترجیح می دهم 
صرف نظر از مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عرض کنم که به قول 
خواجه حافظ، کار بد مصحلت آن است که مطلق نکنیم. موضوع کپی 
رایت یک قانون جهانی است که به هر حال ما باید تحت پوشش آن قرار 
بگیریم. اصال صرف نظر از اینکه قرار است ورشکست بشوم و درِ بنگاهم را 
ببندم این کاری است که باید انجام شود. این موضوع با یک حق و حقوقی 
ســر و کار دارد که ما همیشه احساس آلودگی در این زمینه می کنیم. 
حس می کنیم حق هایی وجود دارد که نداده ایم و نمی توانیم هم بدهیم. 
به دلیل اینکه وقتی شما هزینه کپی رایت را بدهی قیمت کتاب می رود 
جایی می ایستد که بتوانی حقوق نویسنده اصلی را بدهی. االن کپی رایت 
نیست. قیمت کتاب پایین است. درآمدی وجود ندارد که شما بتوانید حق 
و حقوق مردم را بدهید. حق و حقوقی که فکر می کنی وجود دارد و بعد 
هم افقی نمی بینی که بتوانی این حق را بدهی مگر اینکه به هر حال این 
قانون کلی شود. درنتیجه اگر پراکنده گویی کردم عذرخواهی می کنم ولی 
درنهایت از نظر من باید کار درست را انجام بدهیم و کار درست پیوستن 

به قانون کپی رایت است. 
نشر جیحون در زمینه کتاب های روان شناسی ید طوالیی دارد. 	�

حوزه ای که به خصوص در ســال های اخیر بسیار مورد توجه قرار 
گرفته است و کتاب های روان شناسی جزو کارهای پرفروش هستند. 
اما در عین حال می بینیم که جیحون فضای محصوالتش را گسترش 
می دهد. چطور به این فکر افتادید؟ با توجه به اینکه روان شناسی در 

حال حاضر حوزه موفقی است. 
بله حوزه روان شناســی موفق است و تهدیدهای خودش را هم دارد. 
این هم خوب اســت و هم بد، به این دلیل که وقتی شاخه ای جلوه ای 
در زمینه ای از خودش نشــان می دهد درواقع کارشناســان تخصصی 
و غیرتخصصــی و آدم های حرفه ای و غیرحرفــه ای به آن موضوع روی 
می آورند و این جدا کردن سره و ناسره برای مخاطب عمومی کمی سخت 
است. خب این به هر حال مشکالتی را به همراه خواهد داشت که شاید 
عرصه های تخصصی تر که مخاطب کمتری دارند کمتر هم با این مشکل 
مواجه اند. اما به طور کلی اگر بخواهم سوال شما را جواب بدهم باید بگویم 
ما با دو پارامتر برای رونق اقتصادی مواجه هســتیم: افزایش مشتری و 
تنوع کاال. اگر شما دستت برای افزایش مشتری بسته باشد ناگزیری با 
تنوع کاال آن را جبران کنی. با توجه به اینکه ما از سال 137۵ یک شیب 
نزولی در تعداد مخاطب داشتیم که مثال سال 137۵ تعداد تیراژ 3هزار تا 
بوده و االن به 700 تا رسیده است، پس این نشان می دهد مخاطب رو به 
کاهش است. وقتی مخاطب رو به کاهش است باید تنوع کاال را باال برد. 
این تنوع در حوزه کتاب یعنی عناوین و موضوعات مختلف. البته ما در 

حوزه فعالیتمان در کتاب فروشی از روان شناسی خارج نشدیم. 
االن متوسط یک تیراژ خوب و مناسب برای کتاب چیست؟ یعنی 	�

برای کتاب هایی که احتماال بازار خوبی خواهند داشت در نوبت اول 
چه تیراژی منطقی است که به فروش بروند؟

سوالتان خیلی تخصصی اســت. چون کتاب خوب از نظر محتوا، از 

نظر مخاطب و قیمت تمام شده هرکدام داستان خودش را دارد. خیلی 
ایده آلیستی است اگر بخواهیم بگوییم تیراژ کتاب خوب قاعدتا باید بین 
3هزار تا ۵ هزار باشد. منتها االن خیلی کمتر از اینهاست. تعریف خوب 
این نیســت ولی در حال حاضر ناشــرها در شرایطی از نظر اقتصادی و 
اجتماعی و مخاطب قرار گرفته اند که ناچاریم بگوییم تیراژ بین 1۵00 تا 
۲ هزار هم خوب است. این از ناگزیری است. نه اینکه واقعا خوب باشد. 
چــون خیلی از پارامترهای چاپ را روی ۵ هــزار تا می بندند. چون به 
هر حال هرچه تیراژ پایین تر بیاید قیمت تمام شده کتاب باالتر می رود. 
درنتیجه ناشران اگر االن 1100 هم تیراژشان باشد خوشحال اند اما عموما 
به این تیراژ هم نمی رسند. تک و توک است کتاب هایی که می شود در 

موردشان این کار را کرد. اغلب کتاب ها تیراژشان زیر هزار است. 
درباره حوزه نشــر صحبت کردیم تا زمانی که کتاب منتشر 	�

می شود. برای قسمت پخش وظیفه نشر را چه می دانید؟ زمانی که 
حاال باید درباره کتاب تبلیغ شود و به نظر می رسد بازار در این زمینه 

ضعیف عمل می کند. 
ببینید اینها آ ن قدر مسائل بنیادی است که ما ساعت ها در اتحادیه 
درباره اش صحبت می کنیم و گفتنش در قالب یک گفت وگوی کوتاه کار 
دشــواری است. اما چیزی که به نظر می  رسد این است که حوزه تولید 
کتاب چه نشر و چه تولید و چه کتاب فروشی بیماری بخصوصی دارد که 
این بیماری از مخاطب هم سرچشمه می گیرد به دلیل وضعیت اقتصادی 
مخاطب. وگرنه منطق ایــن را می گوید که وقتی می خواهید کتابی را 
قیمت گذاری کنید، در این فرآیند باید سهم کتاب فروش به میزان درست 
دیده شود که کسب و کارش بچرخد. وگرنه آمار بگیرید در طول ده سال 
گذشته کتاب فروشی ها یا بسته شده اند یا اگر بسته نشده اند ویترین شان از 
کتاب به کاالی فرهنگی تغییر کرده است که خب درواقع همان به معنای 
بسته شدن است. فکر می کنیم که باز هستند. چرا این اتفاق می افتد؟ 
چون ســهمی را که باید از کتاب ببرند نمی توانند ببرند درنتیجه سراغ 
چیزهای دیگر می روند. سهم توزیع را هم باید داد و سهم خود ناشر هم 
برداشته شود بعد باید یک سهمی برای تبلیغات هم گذاشته شود. همه 
صنایع این کار را می کنند ولی در کتاب به دلیل وضعیت بد اقتصادی و 
سرانه پایین مطالعه و هزار گرفتاری دیگر ناشران ناگزیرند قیمت پایینی 
بگذارند و سهم همه این حلقه ها کم می شود و اولین چیزی هم که حذف 

می شود تبلیغ است. 
آخرین ســوال اینکه شما در حوزه نشــر دیجیتال هم وارد 	�

شــده اید؛ نظرتان درباره این حوزه چیست؟ چطور به سمت حوزه 
دیجیتال رفتید و فکر می کنیــد امکان دارد که کتاب الکترونیک 

جایگزین کتاب چاپی شود؟
به  نظر می رسد بسیاری از فعاالن این حوزه با من هم عقیده با شند که 
تولید کتاب در آینده نزدیک در قالب دیجیتال ادامه پیدا خواهد کرد و 
کتاب های کاغذی به مرور کاسته خواهد شد؛ بنابراین ناشران این حوزه 
باید به فکر تجهیز امکانات خود باشند. معتقدم که کمتر از 10 سال دیگر 
کتاب  های کاغذی جای خود را به محصوالت نشر دیجیتال می دهند. با 
توجه به تغییر عالقه مندی دوســتداران کتاب طی سال های گذشته از 
مطالعه کتاب کاغذی به کتاب الکترونیک انتشارات جیحون هم تصمیم 
گرفت به ســمت تولید کتاب های صوتی و دیجیتال برود. عالوه بر این، 
ناشــران حتی در زمینه کتاب های صوتی هم شروع به فعالیت کرده اند 
که این هم یکی دیگر از زمینه هایی است که به نظر می رسد با استقبال 
مخاطبان روبه رو شــده است و آینده پررنگ تری در این حوزه هم پیش 

رو داریم.  
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مسئله تبلیغات بعد از چاپ توسط ناشران متاسفانه جدی گرفته نمی شود. تبلیغات کتاب 
منحصر به این می شود که در صفحه اینستاگرام ناشر یکی دو روز خبر انتشار کتاب گذاشته 
شود. من معتقدم که این ماجرا تاثیری ندارد.

کیفیت چاپ پایین 
نیامده اما کتاب 
آخری که من 

منتشر کردم وقتی 
مجوز گرفت دقیقا 
به خاطر مشکالت 

گرانی کاغذ 
پروسه چاپش 

بیشتر طول کشید

شما جزو مترجمانی هستید که با چند ناشر معتبر کار کرده اید. در 	�
طول این 6- 7 ســالی که در کار ترجمه هستید به نظرتان در حال حاضر 

وضعیت نشر نسبت به سال های گذشته تغییری داشته؟
متاسفانه یا خوشبختانه ما در صنعت نشرمان یک حرکت سینوسی داریم. 
یعنی یک بار می بینید که یکی دو سال از هر جهت خیلی خوب است. از هر 
جهت یعنی مثال قیمت کاغذ مناســب است، ناشران زود و سریع کتاب چاپ 
می کنند و مهم تر از همه بحث ممیزی ســهل گیرانه تر است. وضع  این طوری 
دارد پیــش می رود بعد پنــج روز دیگر می بینی که کاغذ چاپ و مرکب گران 
شده، زینک افزایش قیمت پیدا می کند. بنابراین ما یک روند سینوسی را شاهد 
هستیم. یعنی ماجرای خرابی ناگهانی وضع نشر ماجرای امسال و پارسال نیست. 
اولین کتاب من مدت زیادی چاپ نمی شد و مجوز به آن نمی دادند. بعد دولت 
که عوض شــد در دوره قبلی مجوز گرفت. بعــد از آن مثال کتاب »برای این 
لحظه متشکرم« کمتر از ۲0 روز کاری طول کشید تا مجوزش بیاید. کتاب های 
بعدی هم همین طور تا اینکه ناگهان به یک سکته ای رسیدیم و داستان مجوز 
طول کشید. از همین طرف قیمت کاغذ هم چنین وضعی دارد. زمانی کتاب 
با صفحه ای 60 تا 6۵ تومان چاپ می شد االن به حدود صفحه ای 110 تومان 
رسیده و باز هم این رقم باال و پایین می شود. به نظرم ما نمی توانیم خط ثابتی 
برای نشرمان در نظر بگیریم و بگوییم که مثال از نقطه الف شروع کردیم و در این 
سال ها خوب یا بد به نقطه ب رسیدیم و حاال هم قرار است به نقطه پ برسیم. 

در وضعیتی که امسال هســتیم بزرگ ترین مشکلی که من درباره 	�
صنعت نشر شنیده ام مســئله کاغذ است. آیا این مسئله باعث شده که 
کتاب ها در چاپشان به مشکل بربخورند یا پروسه شان طوالنی تر شود یا 

کیفیت چاپ پایین بیاید؟
کیفیت چاپ که پایین نیامده اما کتاب آخری که من منتشر کردم وقتی 
مجوز گرفت دقیقا به همین خاطر پروســه چاپش بیشتر طول کشید. چون 
قیمت زینک و کاغذ بــاال رفته بود و می گفتند حاال صبر کنیم و ببینیم که 
چه می شود. تاثیر مستقیم و مهمی که این وضعیت داشته این است که یک 

چاپ کتاب
قصه دردناک 
پرآب چشم است
گفت وگو با ابوالفضل اهلل دادی

مترجم، درباره وضعیت چاپ کتاب در 
ایران

ابوالفضل اهلل دادی 
فوق لیسانس زبان فرانسه 

دارد و جزو مترجمان پرکار 
سال های اخیر از زبان 

فرانسه است. چند سال 
پیش با کتاب »برای این 

لحظه متشکرم«، خاطرات 
والری تریرویلر، بانوی اول 

فرانسه نامش بر سر زبان ها 
افتاد. بعد کتابی از سوتالنا 

الکسویچ برنده جایزه نوبل 
ترجمه کرد و چند رمان 

پرفروش هم در کارهایش 
دارد. او با چند نشر بزرگ 

در این مدت همکاری کرده. 
با اهلل دادی درباره وضعیت 
چاپ کتاب در ایران حرف 

زدیم.

ســری ناشرانی داشتیم که در ماه تعداد فراوانی کتاب چاپ می کردند، آنها به 
شدت تعداد کتاب هایشان را کاهش دادند. یک سری ناشرها که کال دست نگه 
داشته اند تا ببینند اوضاع چطور می شود. و از یک جهت هم طبیعی است چون 
ناشر می گوید االن من اگر کتاب را چاپ کنم مثال باید ۲0هزار تومان قیمتش 
را بگذارم. دو هفته بعد همین کتاب با همین تعداد صفحه برای تهیه کاغذش 
باید دو برابر پول بدهم. بنابراین صبر می کنم تا این وضعیت به یک ثباتی برسد. 

می رسیم به مسئله ای که همیشه در نشر مطرح است و آن هم تیراژ 	�
کتاب است. تیراژ کتاب ها اصال چطور تعیین می شود؟

طبعا تقاضای بازار و تعداد کتاب خوان هاست که تیراژ را مشخص می کند. 
مثال ببینید کتاب هایی که االن با دید خوش بینانه تیراژشان به ۵00 می رسد 
قدیم تیراژشان ۵هزار تا بوده است. خب این ۵هزار تا مخاطبی داشته که این 
کتاب را تهیه می کردند االن آن میزان به ۵00 رسیده. به نظرم وجود مخاطب 
در تیراژ نقش اصلی دارد. برای اینکه ناشر وقتی می بیند اگر کتابی را در تیراژ 
هزار نسخه بزند یک سال طول می کشد تا چاپ اولش برود، یعنی یک سال باید 
سرمایه اش بخوابد. به همین دلیل است که تیراژ پایین تر می زنند. البته هستند 

کتاب هایی که سریع تیراژشان تمام می شود. من از روند معمول حرف می زنم.
حاال بیاییم طرف مترجم و مولف بایستیم. مشکل بزرگی که شما با 	�

ناشران دارید چیست؟
داســتان مترجم که غم انگیز و پرآب چشم است. چون کار بسیار سخت و 
سنگینی است. اغلب مترجم های ما هم این طوری نیستند که تمام وقتشان را 
برای ترجمه کتاب بگذارند و از این راه زندگی شان را بگذرانند. اکثر مترجم های 
ما روز کار گل می کنند و شــب با بدبختی و خســتگی می رسند که کار دل 
بکنند. مسلما اگر عالقه نداشته باشی این سختی را به جان نمی خری. مهم ترین 
مســئله ای که وجود دارد حق الترجمه و حق التالیف است. البته که درصدها 
متفاوت است. اما مشکل در پرداخت است. معموال ناشرها بین چهار تا شش ماه 
بعد از چاپ کتاب حق التالیف را پرداخت می کنند. یعنی تصور کنید که چهار 
ماه برای یک کتاب وقت می گذارید و با این روند فعلی مجوز هم چیزی حدود 
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گیشـه

هفت هشت ماه طول می کشد تا کتاب مجوز بگیرد. یکی دو ماه هم چاپ کتاب 
طول می کشد. یعنی یک سال و دو ماه بعد از اینکه ترجمه را تحویل دادید تازه 
باید چهار تا شش ماه منتظر بمانید که چکی به دستتان برسد. تازه باید تاکید 
کنم که این اعداد خوش بینانه است. بعد با این وضعیت اقتصادی اگر همان موقع 
که ترجمه را تحویل دادی شاید با یک میلیون می توانستی به اندازه ایکس تومان 
خرید کنی اما یک ســال و دو ماه بعد نصف آن ایکس را هم نمی توانی خرید 
کنی. من خوشبختانه با ناشران معتبری کار کردم ولی همکارانی داشتم که گله 
کرده اند از اینکه حق الترجمه هایشان درست پرداخت نشده یا تیراژ را به دروغ 
در کتاب زده اند ۵00 نسخه در حالی که بعدا مشخص شده هزار نسخه چاپ 

کرده اند ولی درصد را روی همان ۵00 نسخه بسته اند. 
در این مدت من نشرهایی را دیدم که تعطیل شده اند. به نظرتان عامل 	�

اصلی که برخی ناشــران در عرض این چند ماه گذشته زمین خورده اند 
چیست؟

عامل اصلی اش که همین گرانی هاســت. گرانی کاغذ و چاپ. ضمن اینکه 
وقتی ناشری بی حساب و کتاب کار چاپ می کند و فقط به صرف اینکه یک 
کتاب را به بازار بفرســتد وارد این بازار آشفته می شود وقتی چنین شوک های 
قیمتی وارد می شود نمی تواند ماجرا را مدیریت کند. بنابراین وقتی دخل و خرج 
نخواند خیلی ساده است که همه چیز به هم خواهد ریخت. و در نشر این دخل 
و خرج ها خیلی باال و پایین دارد. با توجه به قیمت های مختلفی که کاغذ تجربه 
می کند و چاپخانه و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین مهم ترین بحث می تواند همان 
دلیل اقتصادی اش باشد. البته یک عده هم معتقدند که اصال نباید نگران کاغذ 
بود چون باعث می شود ناشرهایی که همین طور کتره ای آمده اند و کار را شروع 
کرده اند و جلو می روند پاالیش و تصفیه بشوند و آنهایی بمانند که با حساب و 
کتاب کار می کنند. البته من با این نظر موافق نیســتم. چون اگر بازار درست 
باشد و روندها به درستی طی شوند آن ناشرها به خودی خود از چرخه حذف 

می شوند و از طرف مخاطب به حاشیه رانده می شوند. 
می رســیم به نکته ای که به خصوص در بخش ترجمه به شــدت 	�

آزاردهنده است. حتی از طرف ناشرهای قدیمی هم دیده شده که از یک 
کتاب که ترجمه شــده باز هم ترجمه جدیدی به بازار می دهند. در بازار 
نشری که همین طوری هم وضعیت درستی ندارد این ماجرا واقعا مشکل 
ایجاد می کند. ناشــرها کار کارشناسی نمی کنند و این کتاب ها را بیرون 

می دهند؟
یک نکته را باید توجه کنیم که اگر این کتاب ها مخاطب و مشتری نداشتند 
که چنین اتفاقی نمی افتاد. مثال نویسنده ای گل می کند و یکباره از یک کتابش 
چند ترجمه به بازار می آید. بنابراین احتماال مخاطب دارد که این اتفاق می افتد. 
دو اینکه نه! کار کارشناسی صورت نمی گیرد. یک سری از ناشرها هستند که 
توانش را دارند و روی یک نویسنده جدید سرمایه گذاری می کنند. خود من 99 
درصد کتاب هایی که چاپ کردم از نویســنده های جدید بودند و خب ناشران 
هم به من اعتماد کردند. حاال یکی از این نویسنده ها می گیرد. ناشر دیگری که 
معموال ناشر کوچک تر و ناشناخته تری است می بیند که این کتاب در عرض یک 
هفته به چاپ دوم رسیده و می گوید چرا من از نمدی که اینجا راحت و آسوده 
مهیا شده برای خودم کالهی نسازم. او هم می آید و به روش های متفاوت همان 
کتاب را به بازار می دهد. گاهی حتی از روی ترجمه رونویسی می کنند. یا اصال 
به مترجم دیگری می دهند و می گویند چون اسم این نویسنده در بازار پیچیده 
و کتاب هایش را می خرند ما هم می خواهیم همین کتاب را به بازار بدهیم. بازار 
اقبال به اسم نویسنده نشان می دهد و بعد یک سری ناشرها دنبال این می افتند 
که از آن استفاده کنند. این را هم اضافه کنم که هر کتابی مجوز می گیرد در 
فیپا ثبت می شود و بعد از ثبت هر ناشر دیگری که دوباره آن کتاب را ترجمه 
کند اول کتاب ذکر می کند که این کتاب قبال با این شماره فیپا در فالن نشر 

توسط فالن مترجم ترجمه شده است. 
می رویم سراغ جریان کپی رایت که مسئله مهم نشر است. شما برای 	�

یک سری کتاب هایتان می دانم که حق رایت شان را خریداری کرده اید. کال 
درباره این پروسه توضیح بدهید و اینکه اصال پیوستن به کپی رایت چه 

خاصیتی برای نشر ما می تواند داشته باشد؟
کال کپی رایت قانون به دردبخوری اســت که جلوی یک سری از اتفاقات 
را می گیرد. مثال مهم ترینش اینکه شــما دیگــر ترجمه تکراری از یک کتاب 
نمی بینید. یعنــی وقتی من کپی رایت ترجمه کتاب های رومن پوئرتوالس را 
گرفتم و خریدم انتشارات لودیلتانت فرانسه دیگر حقوق این کتاب ها را به هیچ 
ناشــر فارسی زبان دیگری نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر دنیا نمی فروشد. 
نکته دوم اینکه خود کپی رایت باعث می شــود یک ســری ناشرهایی که کار 
حاشــیه ای می کنند کنار بروند. یعنی ناشر دیگر نمی تواند صبر کند من بروم 
یک نویســنده ای را بخوانم و کشــف کنم و وقتی کارش گرفت تازه سراغش 
بروند. بنابراین یک ســری سودها دارد. اما در شرایط فعلی مشکالت ما زیادتر 
خواهد شد. به خاطر اینکه مهم ترین مسئله پرداخت حق کپی رایت است. ما 
االن به دلیل تحریم ها مشــکالت بانکی داریم. بعد اصال با ناشر مذاکره کردیم 
و راضی اش کردیم که وضع اقتصادی ما خوب نیســت و کمتر حساب کن و 
او هــم رضایت داد که با یک مبلغ معقولی کپی رایت را بفروشــد. پول را هم 
پرداخت کردیم حاال ناشــر فرانسوی از من می پرسد که نسخه فارسی کتاب 
من چه وقت در ایران چاپ می شــود؟ چون اگر به فاصله مثال دو ماه از انتشار 
یک کتاب به فرانسه نسخه فارسی آن چاپ شود خودش یک تبلیغ است. در 
سایت های ناشران فرانسوی می بینید که می نویسند این کتاب ما مثال به ۲9 
زبان زنده دنیا ترجمه شده است. ضمن اینکه وقتی کپی رایت به شما واگذار 
می شــود این قرارداد مدت دارد. یعنی حتی برای تعداد مشخصی است. مثال 
کپی رایت را می خرید که پنج هزار نســخه از کتاب در ایران چاپ شــود. بعد 
از آن باید تمدیدش کنید. حاال فرض که همه اینها درســت پیش رفت. خب 
نمی شــود به ناشر فرانسوی بگوییم که خودمان هم نمی دانیم چه وقت چاپ 
می شود چون ما چیزی داریم به اسم اداره کتاب که کتاب را بررسی می کند که 
مغایر قوانین ما نباشد و بدترین نکته اش این است که زمان مشخص هم ندارد. 
حاال مجوز هم گرفت ولی بخش هایی از کتاب باید حذف شود. ناشر حق دخل 
و تصرف در کتاب را که واگذار نکرده. باید به ناشر اطالع بدهیم و ممکن است 
موافقت نکند. وقتی این ایرادها حل نشــده باشد چطور می توانیم قانون کپی 
رایت را رعایت کنیم؟ تازه به این نکته می رسیم که در شرایط حاضر آیا کتاب ها 
آن قدر سودده هستند که هزینه ای را که برای کپی رایت شده برگردانند؟ البته 
مثال ناشرانی هستند مثل گالیمار در فرانسه که ناشر بسیار گردن کلفتی است 
اغلب وقتی برایش توضیح می دهید نه تنها کتاب هایش را مجانی در اختیارتان 
قرار می دهد که یک نسخه اش را هم می فرستد. یک سری ناشران دیگر مثل 
همین لودیلتانت که گفتم نویسنده های جدید کشف می کنند. مثال آنا گاوالدا را 
همین انتشارات کشف کرد. درنتیجه فروختن کپی رایت برایشان منبع درآمد 

هم محسوب می شود. 
مشکل دیگری در نشر هست که نویسندگان و مترجمان را اذیت کند؟	�

ماجرای مهمی که من می خواهم به آن اشــاره کنم تبلیغات بعد از چاپ 
است. این مسئله متاسفانه جدی گرفته نمی شود. تبلیغات کتاب منحصر به این 
می شود که در صفحه اینستاگرام ناشر یکی دو روز خبر انتشار کتاب گذاشته 
شــود. من معتقدم که این ماجرا تاثیری ندارد. یکی از همین کتاب های اخیر 
مرا یکی از ستاره های سینما در صفحه اش گذاشته بود و ۵0هزار تا الیک هم 
خورد. خب نصف این آدم ها اگر کتاب را می خریدند می شد ۲۵هزار نسخه ولی 
این اتفاق که نمی افتد. پس عمال این شیوه تبلیغی بی ثمر است. ناشران ما عمال 

استراتژی پخش ندارند و این ضرر بزرگی به کتاب ها می زند.  

متاسفانه یا 
خوشبختانه ما در 
صنعت نشرمان یک 
حرکت سینوسی 
داریم. یعنی یک 
بار می بینید که 
یکی دو سال از 

هر جهت خیلی 
خوب است. از هر 
جهت یعنی مثال 

قیمت کاغذ مناسب 
است، ناشران زود 
و سریع کتاب چاپ 
می کنند و مهم تر از 
همه بحث ممیزی 

سهل گیرانه تر 
است. وضع  

این طوری دارد 
پیش می رود بعد 

پنج روز دیگر 
می بینی که کاغذ 

چاپ و مرکب گران 
شده و همه چیز به 

هم می ریزد



.......................... اکونومیست ..........................

بحران در کمین
بحران مالی و اقتصادی اگر در اقتصادهای بزرگ رخ بدهد می تواند مانند یک بیماری ُمسری به سایر 
اقتصادهای جهان نیز سرایت کند و در نتیجه اقتصاد جهان را فلج کند. بررسی ها نشان می دهد 
متأسفانه اقتصادهای بزرگ به صورت تناوبی و دوره ای دچار بحران می شوند. برای مثال امریکا هر 
ده ســال یک بار وارد بحران می شود یا برخی از دیگر کشورها نظیر ژاپن که وضعیت با ثبات تری 
دارند هر 20 سال یک بار دچار بحران می شوند که بحرانشان می تواند دامن سایر اقتصادهای جهان 

را نیز بگیرد. اما بحران بعدی چه زمانی خواهد بود؟ آیا به راحتی بحرانی بزرگ در کمین است؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

پیش به سوی بازیافت
زباله ها می توانند بزرگ ترین مشکل بشریت بشوند اما اگر به درستی مدیریت شوند، 
به هیچ عنوان چالش ایجاد نخواهند کرد. دست کم می توان گفت با مدیریت صحیح 
می توان به راحتی از ســد زباله ها عبور کرد. در حالی که مسئله ای مانند تغییرات 
آب وهوایی به معضلی جهانی تبدیل شده و همه کشورها باید دست به دست هم 
بدهند تا بتوانند آن را برطرف کنند، مسئله زباله ها ظاهراً مشکلی ساده است که هر 

کشوری می تواند با راهکار بازیافت، آن را برای خودش حل کند. 

قهرماناِن چرخشی

قصه زندان ها
زندان و زندانی قصه پیچیده ای دارد. این طور نیست که هر مجرمی را بگیرند و به زندان 
بیندازند. هریک از این زندانی ها هزینه هایی را به کشور تحمیل می کند و به عبارتی باری 
بر دوش اقتصاد است. در این بین برخی از کشورها بیش از سایر کشورها زندانی دارند، 
آن ها باید فکر راهکارهایی برای بهره گیری از زندانیان باشند. اما چه کشورهایی بیشترین 
تعداد زندانیان را دارند؟ اکونومیست در نموداری به بررسی این مسئله پرداخته و جالب 

اینجاست که ایران هم جزو کشورهایی است که زندانی های زیادی دارد.

لیگ عدالت

زباله های بازیافتی
2016 یا جدیدترین آماِر در دسترس / درصد از کِل زباله ها

زندانی در ازای هر 100هزار نفر
کشورهای گزینش شده و ایالت های امریکایی، 2018 یا جدیدترین
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رشد اقتصاد جهان چند؟
یکی از شاخص هایی که همیشه بحث برانگیز 
بوده اما زیاد اســتفاده می شــود شاخص رشد 
اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. همان 
که فرنگی ها به آن GDP  می گویند. اما وضعیت 
این شاخص در جهان چگونه است؟ اکونومیست 
در گزارش کوتاهی به بررســی وضعیت تولید 
ناخالص داخلی در جهان پرداخته اســت. این 
شاخص نشــان می دهد که رشــد اقتصاد در 
سه ماهه دوم ســال 2018 برابر با 3.56درصد 
بوده است. این رقم نسبت به آنچه که باید باشد 
عموماً خوب ارزیابی می شود؛ اما آیا واقعاً حال 

اقتصاد جهان خوب است؟

تولید ناخالص داخلی

سهم در رشد، درصِد امتیاز
امریکا هند چین حوزه اروپا سایر نقاط جهان
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وقتی زود رأی بدهند!
»برگزیت«؛ واژه ای که اکنون برای همه جهان آشناست؛ خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپــا. بریتانیایی ها در یک روز تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا جدا شــوند؛ آن ها 
رأی گیری کردند و با قاطعیت اعالم کردند قصد دارند جزیره ای جدا در قاره ســبز 
باشند. حاال اما قضیه برایشــان پیچیده شده؛ جدا شدن از اتحادیه اروپا به همین 
ســادگی هم نبوده و عواقبی برای آن ها داشته است. حاال آن ها می خواهند دوباره 

همه پرسی برگزار کنند. آیا باید این کار را بکنند؟

هرگزپُرسی!

زنجیره بزرگ چینی
چین در همه زمینه ها دستی بر آتش دارد. جنس های این کشور در هیچ کشوری 
نیست که یافت نشود، از کشورهای توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه؛ 
از امریکا گرفته تا ایران؛ در همه کشورهای جهان می توان جنس های چینی را پیدا 
کرد. یکی از کاالهایی که چشم بادامی ها از کشور خود زیاد صادر می کنند گوشی های 
تلفن همراه است. به نظر می رسد چینی ها در زمینه جدیدی وارد بازار شده اند و حاال 

فرصت دارند حسابی در این بازار جوالن بدهند. 

فراخوان شنزن

جهان در یک قاب
امید به زندگی یکی از مسائلی است که همیشه هم در اقتصاد و هم در سایر مباحث مورد 
بررسی قرار می گیرد. وضعیت توسعه در هر کشور می تواند فاکتورهای مختلفی را در بر بگیرد. 
یکی از مهم ترین فاکتورها که نشــان دهنده توسعه هر کشور است، وضعیت امید به زندگی 
مردم در آن کشور است. این افرادی که امید به زندگی دارند تا چه اندازه می توانند نیروی کار 
مفید باشند؟ این پرسش دیگری است که به دنبال امید به زندگی مطرح می شود. به هر حال 
امید به زندگی یکی از شاخص های مهم است که در اقتصاد نیز زیاد مورد بررسی قرار می گیرد. 

زندگی آزاد و مرگ زودتر

غولی به نام فیس بوک
شرکت فیس بوک سال هاست که در میان شــرکت های تکنولوژی حرف اول را می زند. 
نام این شرکِت فعال در زمینه شبکه های اجتماعی همیشه در کنار غول های بزرگ نظیر 
آمازون، گوگل و حتی اپل و مایکروســافت آمده اســت. اما اخیراً فیس بوک آسیب دید. 
آسیبی جدی که می توانست هر شرکت دیگری را از پای درآورد. اما فیس بوک با پرداخت 
جریمه ای کالن همچنان پابرجاست و به نظر می رسد آب از آب تکان نخورده باشد. اما این 

شرکت چه تعداد کاربر فعال دارد؟ اکونومیست به این پرسش پاسخ داده است. 

تغییر چهره

بریتانیا، »آیا باید بعد از توافق بر سر مذاکرات برگزیت، همه پرسِی دومی برگزار 
شود؟«

متوسط امید به زندگی در ازای تولد، 2016، سالبزرگ ترین صادرکنندگان موبایل، درصد از کل جهان

فیس بوک، کاربران ماهانه فعال
درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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چرا باید خواند:
صنعت خطوط 

هواپیمایی جزو 
مهم ترین صنایع در جهان 

است که این روزها به 
دست اعراب افتاده، یعنی 

خطوط هواپیمایی خلیج 
از امارات و اتحاد گرفته 

تا قطر ایرویز، حرف اول 
را در خطوط هواپیمایی 

جهانی می زنند. در 
این گزارش از ادغام دو 

غول مهم در این صنعت 
بخوانید.

 ] خطوط هواپیمایی   [

اتصال بزرگ
ادغامخطوطهواپیماییاماراتواتحادمیتواند

بزرگترینخطهواپیماییدنیاراایجادکند

آن ها که عاشــق هوانوردی هستند و مدام وضعیت خطوط هواپیمایی را 
رصد می کنند یکی از بزرگ ترین سرگرمی هایشان این است که ببینند کدام 
شرکت با دیگری ادغام خواهد شد. حاال یکی از آن خبرها برمال شده است. 
ظاهراً قرار است یک توافق بین دو خطوط هواپیمایی صورت بگیرد که می تواند 
دنیای هوانوردی را دگرگون کند. ارزش آن نیز بســیار باالست. روز بیستم 
ســپتامبر بود که بلومبرگ در خبری اعالم کــرد خط هواپیمایی امارات در 
دوبی به دنبال راهی برای شــراکت با خط هواپیمایی اتحاد در همسایه اش 
یعنی ابوظبی است. این ادغام می تواند بزرگ ترین خط هواپیمایی را در دنیا 
ایجاد کند. هردو خط هواپیمایی این خبر را تکذیب کردند و اعالم کردند هیچ 
مذاکره ای بین آن ها صورت نگرفته است. اما به نظر می رسد این جریان یک 

گزینه روی میز است که به زودی درباره آن صحبت خواهد شد. 
دو خط هواپیمایی امارات و اتحاد، اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند. هردو 
شرکت مدل کســب وکارِ »اتصال بزرگ« را در دستور کار خود قرار داده اند. 
آن ها مسافران را از شهری به شهر دیگر در ابوظبی و دوبی جابه جا می کنند. 
فاصله بین ابوظبی تا دوبی تنها 130 کیلومتر اســت. در واقع می توان گفت 
این دو خط هواپیمایی بر سر یک بازار با یکدیگر مبارزه می کنند. هردو خط 
هواپیمایی برای ظرفیتی 96 درصدی با یکدیگر می جنگند و این را داده های 

رسمی نیز تأیید می کند. 
در برخــی از دیگر موارد دو خط هواپیمایی امــارات و اتحاد با یکدیگر 
تفاوت هایی نیز دارند. دشــمنان مالِی اتحاد معموالً انگیزه های پنهان پشت 
قرارداد را برمال می کنند. سال 2003 بود که ابوظبی موفق شد راهی برای رشد 
پیــدا کند و باالخره بعد از دهه 80 به یکی از بزرگ ترین خطوط هواپیمایی 
جهان تبدیل شود. این محاسبات نیز بر اساس تعداِد مسافراِن بین المللِی این دو 
خطوط هواپیمایی مشخص می شود. رفته رفته مســافران از آسیا و اروپا به 
خطوط هواپیمایی خلیج فارس روی آوردند. ابوظبی در خطوط هواپیمایی به 
رسمیت شناخته شد و با خرج میلیاردها دالر در سهام دیگر خطوط هواپیمایی 

باالخره موفق شد جایی بزرگ برای خودش در این بازار باز کند. 
سال گذشته دو سرمایه گذارِی بزرگ در خطوط هواپیمایی با ورشکستگی 
مواجه شد که خبرش مثل بمب در دنیای هواپیمایی ترکید. خط هواپیمایی 
برلین ایر و الیتالیا، هردو با ضرر 1میلیارد و 950میلیون دالری در سال 2016 
و ضرر 1میلیارد و 520میلیون دالر در ســال 2017 با اتحاد روبه رو شــدند. 
برخی بررسی ها نشان می دهد که خطوط هواپیمایی دست کم تا سال 2022 
روی مرز و در خط قرمز حرکت کنند. این امر دولت امارات را که وابســتگی 
شدیدی به خطوط هواپیمایی دارد در تنگنا قرار داده است. درآمد حاصل از 
خطــوط هواپیمایی برابر با 15درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده 
عربی اســت. به عالوه به عنوان یکی از منابع اصلی اشتغال محلی در امارات 

به آن نگاه می شود. 

J چه نفعی می برند؟
ادغام دو شــرکت امارات و اتحاد دست کم برای امارات خیلی خوب است 
چرا که هرگونه رقیبی را برای این شــرکت از بیــن می برد و درآمد را نیز به 
لحاظ اقتصــادی افزایش می دهد. اما به هر حال این خط هواپیمایی رفتاری 
محافظه کارانه دارد و به راحتی دست به هر کاری نمی زند. باید دید آن ها با در 
اختیار داشتن این همه هواپیما چه کار می کنند.  سیاست نیز در مورد ادغام 
دو شــرکت امارات و اتحاد بی تأثیر نیست. این دو کشور که هردو به نفت نیز 
وابســتگی هایی دارند زمانی برای برخی امور به یکدیگر روی انداخته اند پس 
نمی خواهند حاال هم رفاقت با یکدیگر را از دست بدهند. اگر این پیش فرض 
درست باشد یعنی دو طرف برای ادغام حتماً اقدام خواهند کرد. این امر می تواند 
میزان کارایِی خطوط هواپیمایی را نیز افزایش بدهد. یکی از موارد محتمل این 
است که دو شرکت تنها در زمینه عملکردی با یکدیگر ادغام شوند و همکاری 
کنند. امارات مشــابه این کار را با شرکت فالدوبای نیز انجام می دهد. این کار 
برای دولت هزینه ای به همراه ندارد و می تواند سود خوبی هم داشته باشد. تنها 
از این شیوه است که دو شرکت متضرر نمی شوند و در عین حال از منافع ادغام 
نیز بهره مند می شوند. گاهی این همکاری ها در حد به اشتراک گذاشتن خلبان 
بوده اســت. به هرحال مسافران بین المللی همیشه از سفر هوایی با پروازهای 
خطوط هواپیمایی خلیج فارس لذت برده انــد. این یعنی بازار در اختیار این 

خطوط هواپیمایی است و این وضعیت فعال ادامه خواهد داشت.

دو خط هواپیمایی امارات و اتحاد، اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند. هردو شرکت مدل کسب وکاِر »اتصال بزرگ« را در دستور کار خود قرار داده اند. آن ها 
مسافران را از شهری به شهر دیگر در ابوظبی و دوبی جابه جا می کنند. فاصله بین ابوظبی تا دوبی تنها 130 کیلومتر است. در واقع می توان گفت این دو خط 
هواپیمایی بر سر یک بازار با یکدیگر مبارزه می کنند. 
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می دهد. اما به 
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ارتفاعات تازه
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یــک اســتارت آپ پویا در تایپه اســت؛ فضایــی بزرگ با 
ساختمانی 14 طبقه و دفتری با بلوک های تایوانی؛ تعداد 
زیادی کارمند که روبه روی مانیتور ســرگرم کار هســتند. 
فضای پایین هم همان فضای آشنای استارت آپ هاست؛ یک 
میز تنیس، یک کافی شاپ و حتی یک حلقه بسکتبال. اما به 
نظر می رسد اینجا چیزی با بقیه جاها فرق دارد. آدم های این 
ساختمان با زباله سروکار دارند. یکباره می بینید قهوه شما را 
در لیوانی می آورند که با اســکرین شکسته آی فون ساخته 
شده اســت. رئیس این شــرکت آرتور هانگ 40ساله است 
که فوق لیسانســش را در رشته معماری از دانشگاه هاروارد 
گرفته و در ابتدا قصد داشته در نیویورک کار کند، اما وقتی 
با شکســت مواجه می شود به فکر کار تازه می افتد.  تایوان 
مثل جزیره ای برای بازیافت اســت. 52درصد از زباله های 
خانگی و 77درصد از زباله های صنعتی در این کشور بازیافت 
می شوند. حجم بازیافت در این کشور به قدری باالست که 
با کره جنوبی، آلمان و دیگر ملل بازیافت کننده زباله رقابت 
می کند. امریکا تنها 26درصد از زباله های خانگی و 44درصد 
از زباله های صنعتی اش را بازیافت می کند. این یعنی وضعیت در تایوان خارق العاده است. صنعت 
بازیافت زباله در این کشــور درآمدی 2میلیارد دالری در ســال به همراه دارد. آن ها برای جام 
جهانی امسال در روسیه، تی شرت هایی درست کرده بودند که از پالستیک های بازیافتی تایوان 
بود و باورش به نظر کمی ســخت می آید.  دو قرن از انقالب صنعتی می گذشت و اقتصادهای 

غربــی تنها یک رویه داشــتند: »بگیرند، 
بســازند، دور بریزنــد«. اما حــاال زباله ها 
سر به فلک گذاشــته اند. از اروپا گرفته تا 
امریکا و اقتصادهای نوظهوری نظیر چین، 
همگی زبالــه تولید می کنند. حجم تولید 
زباله در جهان به ســرعت در حال افزایش 
اســت. در عرض سه ســال این حجم از 
1میلیارد و 800میلیون تن به 2میلیارد تن 
رسیده اســت. یعنی هر مرد، زن و کودکی 
که در این جهان در حال زندگی است هر 
روز حجم بیشتری زباله تولید می کند.  اما 
مهم تر از تولیدکنندگاِن زباله های خانگی، 
بخش صنعت است. نوع زباله هایی که در 
صنعت تولید می شود نیز متفاوت است و 
گاهی فلزات بزرگ و ســنگینی است که 
نمی توان به راحتی فکــری برای بازیافت 
آن ها کرد و در واقع باید خیلی حساب شده 
در مورد آن ها اقدام کرد. اما مهم ترین زباله 
هم همان زباله نامرئی یا دی اکسید کربن 
است که ظاهراً کمتر کسی به فکر آن است. 
30میلیارد تن دی اکسید کربن در سال وارد 

 ] زباله   [

باری از آشغال
بازارهاینوظهورهرروزبهحجمزبالههایجهانیمیافزایند؛حلکردناینمعضلشایدآنقدرهمسختنباشد

چرا باید خواند:
زباله به چنان معضلی 

تبدیل شده که مجله 
اکونومیست گزارشی 
10 صفحه ای را به آن 
اختصاص داده است. 
اما بازیافت می تواند 
بهترین راهکار برای 

مقابله با این غول 
بزرگ باشد؛ در واقع 

مسئله زباله ها به 
بزرگی مسئله تغییرات 

آب وهوایی نیست، 
با اندکی امکانات و 

تجهیزات می توان آن 
را کنترل کرد. 

دو قرن از انقالب صنعتی می گذشت و اقتصادهای غربی تنها یک رویه داشتند: »بگیرند، بسازند، دور بریزند«. اما حاال زباله ها سر به فلک گذاشته اند. از اروپا گرفته تا امریکا و 
اقتصادهای نوظهوری نظیر چین، همگی زباله تولید می کنند. حجم تولید زباله در جهان به سرعت در حال افزایش است. در عرض سه سال این حجم از 1میلیارد و 800میلیون 
تن به 2میلیارد تن رسیده است. یعنی هر مرد، زن و کودکی که در این جهان در حال زندگی است هر روز حجم بیشتری زباله تولید می کند.

جو زمین می شود و هیچ کس نمی داند این یک زباله بزرگ نامرئی است که روزی همه را خفه 
خواهد کرد. 

J هرکه بامش بیش، برفش بیشتر
هرچه مردم ثروت بیشتری به دست می آورند، بیشتر مصرف می کنند و در نتیجه زباله تولیدی 
بیشــتری نیز خواهند داشت. اقتصادهای توسعه یافته تنها 16درصد از جمعیت زمین را تشکیل 
می دهند اما 34درصد از زباله های روی زمین را همین افراد تولید می کنند. جهان در حال توسعه 
هم تالش می کند از این رقابت عقب نماند و در نتیجه هرچه در توان داشته وسط گذاشته تا به پای 
آن ها برسد.  مسئله زباله های جهانی مسئله بزرگی است اما هیچ گاه نمی تواند به مسئله آخرالزمانِی 
تغییرات آب وهوایی نزدیک شــود. در واقع حل آن بســیار ساده تر است. دلیلش هم این است که 
می تــوان با اقدامات محلی آن را تا حدود زیادی کنترل کرد. یکی از مهم ترین اقدامات محلی نیز 
همین بازیافت است. استارت آپ های جدیدی در حال شکل گرفتن هستند که در این زمینه اقدام 
می کنند و می توانند به کنترل تولید زباله در جهان کمک کنند. به هر حال کنترل تولید زباله مزایای 
بسیاری دارد. از یک  سو حجم آشغال های موجود در زمین کم می شود و از سوی دیگر از نوع بازیافت 

می تواند به تولید کمک کند و مزایای اقتصادی به همراه داشته باشد. 
البته این مسئله بازیافت ساده مطرح می شود اما در عمل ساده اجرا نمی شود. این کار نیازمند 
امکانات و تسهیالتی است که برخی از کشورهای توسعه  یافته به سادگی می توانند آن ها را در اختیار 
داشته باشــند اما جوامع در حال توسعه هنوز باید برای به دست آوردن این امکانات برای بازیافت 
زباله های خود بجنگند. به نظر می رسد در زمینه کنترل تولید زباله و همچنین بازیافت آن، بهبود 
زیادی در راه است. شاید چند دهه طول بکشد اما باالخره مسئله ای قابل حل است که همه کشورها 

برای آن اقدام خواهند کرد. 

جهاِن دور انداختنی

نسل زباله محلی، میلیون تن 2016 2030 )پیش بینی( 2050 )پیش بینی(

امریکای 
شمالی

289 342396

امریکای 
التین 

و حوزه 
کارائیب

231 290 369
آفریقا

174 269 516

خاورمیانه 
و آفریقای 

شمالی

129 177 255

اروپا و 
آسیای میانه

392 440 490

جنوب آسیا
334 466 661

شرق آسیا و 
پاسیفیک

468 602 714

نسل تولید زباله در ازای هر 
نفر، 2016، کیلوگرم 0فاقد داده 150 300 450 600 750
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ماه مارس بود که سباستین پینیه را قدرت را از خانم باچله گرفت. زیر دست او اقتصاد رفته رفته جان گرفت. امسال رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
دوم سال به 5.3درصد رسید که بسیار باالتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است. این رشد سریع ترین رشد اقتصادی از زمان ریاست جمهوری او در 
دوره نخست در فاصله سال های 2010 تا 2014 است. سرمایه گذاری ها 7.1درصد افزایش پیدا کرد.

پنجــم اکتبر 1988 روز خوبی برای شــیلی بــود. مردم در یک 
همه پرسی یک »نه« قاطع به آگوستو پینوشه گفتند؛ کسی که 15 
سال پیش را در این کشور با قوانین مستبدانه خود پیش برده بود. یک 
سال بعد انتخابات آزاد برگزار شد و به دنبال آن شیلی دو دهه رشد 
اقتصادی قدرتمند را تجربه کرد. این رشد تابعی از سیاست های بازار 
آزاد، اصالحات اجتماعی و تا حدودی هم وضعیت کاالها در سال های 
2000 تا 2009 بود. اقتصاد رشــد کرد و نــرخ فقر از 40 درصد به 
10درصد رسید. اقتصاددان ها هم به شیلی »ببر امریکای التین« لقب 

دادند. 
سال های اخیر برای شیلی آن قدر هم ببرسان نبوده است. قیمت 
مس از ســال 2014 ســقوط شــدیدی را تجربه کرد و این کاالیی 
اســت که شیلی صادرکننده بزرگ آن به شمار می آید. میچل باچله 
رئیس جمهورِی چپ گرای شیلی در فاصله سال های 2014 تا 2018، 
کدهای مالیاتی را بازنویســی و اتحادیه های کارگری را تقویت کرد و 
بــه دنبال آن قوانین جدیدی وضع کرد. این زن یک هدف داشــت: 
کاهش نابرابــری، و در عین حال به دنبال کســب وکارِ آرام هم بود. 
سرمایه گذاری ها برای چهار ســال متوالی کاهش پیدا کردند. رشد 
اقتصــادی از متوســط 5درصد در دوران پس از پینوشــه به حدود 

1.7درصد در فاصله های سال های 2013 تا 2017 رسید. 
ماه مارس بود که سباستین پینیه را قدرت را از خانم باچله گرفت. 
زیر دست او اقتصاد رفته رفته جان گرفت. امسال رشد تولید ناخالص 
داخلی در سه ماهه دوم ســال به 5.3درصد رسید که بسیار باالتر از 
همین بازه زمانی در ســال گذشته است. این رشد سریع ترین رشد 
اقتصــادی از زمان ریاســت جمهوری او در دوره نخســت در فاصله 
سال های 2010 تا 2014 است. سرمایه گذاری های 7.1درصد افزایش 
پیدا کرد. بانک های مرکزی هم پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی 

امسال به 4 تا 4.5درصد رساندند یعنی آن را افزایش دادند. 

J بازگشت ببر امریکای التین به روزهای باشکوه
اما ببر امریکای التین هنوز به روزهای پرشکوهش بازنگشته است. بخشی 
از رشــد اقتصادی به دلیل بهبود قیمت جهانی مس است. ظرفیت رشد که 
به معنای ظرفیت رشد اقتصادی بدون فشار تورم است، تنها حدود 3درصد 
است. در 15ماه گذشته سه اعتباردهنده بزرگ شیلی میزان بدهی های خود 
را از این کشور کاهش داده اند. البته این موسسه های اعتباردهنده این نگرانی 
را دارند که شــیلی نتواند با آن سرعت مطلوب بدهی های خود را صاف کند.  
جمعیت شــیلی در حال پیر شدن است و بسیاری از زنان و جوانان در حال 
مهاجرت کردن هســتند به همین خاطر نیروی کار در این کشــور در حال 
کاهش یافتن اســت. با این حال تولید همچنان به همان شکل سابق برقرار 
است و متأسفانه سطح آن پایین است. این امر باعث می شود رشد اقتصادی به 
حد مطلوب نرسد. به همین خاطر است که رویای تبدیل شدِن شیلی به یک 
اقتصاد توسعه یافته بزرگ قدری دور و بعید به نظر می رسد. مهم ترین چالش 
برای این کشــور این اســت که در تله طبقه درآمِد پایین یا درآمِد متوسط 
نیفتد. این نظری اســت که بســیاری از اقتصاددان ها نیز بر آن تأکید دارند.  
رأی دهنده ها به پینیه را رأی دادند؛ فردی میلیاردر که خودش اهل کسب وکار 
اســت؛ آن ها می خواهند این فرد شــیلی را از تله بیرون بیاورد و به مسیری 
درست هدایت کند. برخی می گویند او قدری ُکند عمل کرده و موفق نشده 
آن طــور که باید چرخ اقتصاد را به گــردش درآورد. به هر حال آن ها منتقد 
هستند و به وضعیت موجود نقد دارند. اما او از نخستین طرح ها و برنامه های 
اصالحی خود پرده برداری کرده است. او قصد دارد یک خانه تکانی حسابی در 
اقتصاد این کشور به پا کند. او معتقد است توافق و اجماع نظر در زمینه اقتصاد 
در شــیلی وجود نداشــته و این همان چیزی است که قصد دارد به اقتصاد 
کشورش بازگرداند. به هر حال هنوز که نه شغل زیادی ایجاد شده و نه رشد 
اقتصادی آن طور که باید تکان خورده اما برنامه های او می تواند آغازگر مرحله 
نوینی برای حیات اقتصادی این ببر در امریکای التین باشد. شاید با مقاومت ها 
و مخالفت هایی همراه شود اما بدون تردید می تواند اقتصاد را به مسیر خوبی 
هدایت کند و آن را از افتادن در تله درآمِد متوسط نجات بدهد. پینیه را خودش 

اهل کسب وکار است، شاید بتواند اقتصاد کشورش را هم نجات بدهد. 

 ] شیلی   [

گریز از تله درآمدهای متوسط
سباستینپینیهرافرصتاصالحاتبزرگیدارد؛خیلیطولنمیکشد

چرا باید خواند:
شیلی زمانی ببر امریکای 

التین لقب داشت اما 
اکنون چند سالی است که 

با رشد اقتصادی پایین 
خود همه را مأیوس 

کرده؛ رئیس جمهوری 
جدید این کشور پرده از 

برنامه های اقتصادی 
جدیدی برداشته 
و می خواهد یک 

خانه تکانی اقتصادی 
به راه بیندازد که شاید 

بتواند الگویی برای دیگر 
کشورها از جمله ایران 

هم باشد.

مس در انتهای مسیر
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تولید ناخالص داخلی 
درصد تغییر نسبت به سال پیش
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ببر امریکای التین هنوز 
به روزهای پرشکوهش 

بازنگشته است. بخشی از 
رشد اقتصادی به دلیل 

بهبود قیمت جهانی مس 
است. ظرفیت رشد که 
به معنای ظرفیت رشد 

اقتصادی بدون فشار تورم 
است، تنها حدود 3درصد 

است. در 15ماه گذشته سه 
اعتباردهنده بزرگ شیلی 

میزان بدهی های خود را از 
این کشور کاهش داده اند. 
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چرا باید خواند:
دعوای چین و امریکا 
مثل دعوای دو نفر از 
بزرگان یک خاندان 
است. یکی اولین اقتصاد 
بزرگ جهان و دیگری 
دومین؛ حاال این دو با 
یکدیگر درگیر شده اند و 
طبیعی است که تشدید 
هرگونه تنش میان 
این دو کشور به نوعی 
مشکل اقتصادی برای 
سایر اقتصادهای جهان 
منتهی شود. قصه چین و 
امریکا به این زودی تمام 
نخواهد شد. 

زمانی  که وانگ شیانچن به عنوان یک افسر چینی در اوایل سال 1500 
میالدی از طراحی امپریالی و سیاســی خســته شد و به نتیجه نرسید، کار 
را رها کرد و برای آغاز یک زندگی ســاده به روســتایش در سوژو بازگشت. 
او درخت هایی کاشــت و با صخره هایی برای خودش باغی درست کرد و نام 
آن را »باغ دولت متواضع« گذاشــت. فضایی آرام که برای آرمیدن بود. باغی 
که او درســت کرد خیره کننده اســت. اما آرامش آن مدت هاست که از بین 
رفته است. نخســتین هفته ماه اکتبر بود که در روز ملی چین، 30هزار نفر 
برای تعطیالت روی سنگ های پل های داخل این باغ پیاده روی کردند؛ روزانه 
عده زیادی می آمدند و می رفتند. صف های طوالنی شــکل گرفته بود تا این 
باغ را ببینند. توریســت های بسیاری برای دیدن این باغ زیبا آمده اند. برخی 
داخلی و برخی هم خارجــی. دولت های امروزِی چین دیگر آن قدر متواضع 
نیستند، اقتصاد می تواند سندی بر این ادعا باشد.  این بستر قطعاً بدشگون 
و شــوم به نظر می رســد. جنگ و تنش تجاری با امریکا هم که حسابی باال 
گرفته است. مایک پنس به عنوان یکی از مقامات مهم امریکایی در روز چهارم 
اکتبر اتهامات بزرگی به چین وارد کرد؛ یکی از آن ها تجاوز اقتصادی بود. او از 
امریکا درخواست کرد حتی یک قدم هم عقب ننشیند و جواب چشم بادامی ها 
را بدهد. تعرفه ها شروع شد و جنگ درگرفت. کاالهایی به ارزش 200میلیارد 
دالر تعرفه گذارِی مجدد شدند. صادرات چین به امریکا با اختالل مواجه شد. 
از سپتامبر و بعدا از سال 2019 قرار است قضیه خیلی جدی تر از این ها هم 
بشود. مشکالت چین می تواند به راحتی به سایر نقاط دنیا سرایت کند. دولت 
ترامپ تصمیم گرفته که دیگر اقتصادهای بزرگ نظیر ژاپن و اتحادیه اروپا در 

زمینه معامالت تجاری با چین وارد مذاکره نشوند. 
اتفاقاتی که بین چین و امریکا رخ داده تغییراتی را در داخل این کشورها 
ایجاد کــرده و روی اقتصاد هر دو کشــور تأثیراتی گذاشته اســت. یکی از 
بزرگ ترین شاخص های معروف چین سقوط 29درصدی را تجربه کرده است. 
اکنون بازار چین یکی از بدترین بازارهای جهان است که بدترین عملکرد را 
داشته است. تالش هایی برای تثبیت سطح بدهی ها صورت گرفته و همچنین 
تالش شــده نقدینگی به وضعیت متعادلی برسد. بسیاری از سرمایه گذاران 
داخلی در چین نگران هستند که سیاست های چین از مسیر درستش منحرف 
شود. در این بین شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از شرکت های دولتی 

درخواست کرده فشارها را تاب بیاورند و قوی تر و بهتر ظاهر شوند. 

J همه در فشارند
یوآن به عنوان ارز رایج چین تحت فشار است. از ابتدای ماه فوریه تاکنون 
این ارز کاهش ارزش 10درصدی را در برابر دالر تجربه کرده است. حتی اگر 
این به ارزهای سایر اقتصادهای نوظهور سرایت نکند باز هم این خطر وجود 
دارد که ســوخت کافی برای افزایش تنش تجاری و فشارهای ناشی از آن را 

 ] اقتصاد چین   [

احساس تواضع
چینباالخرهباجنگتجاریاشباامریکا

چهخواهدکرد؟

فراهم آورد. تاکنون بسیاری از مقامات امریکایی به چینی ها هشدار داده اند که 
ارز خود را دستکاری نکنند و ارزش آن را پایین نیاورند. در واقع آن ها به نوعی 
این کشور را تهدید نیز کرده اند؛ به هر حال چین دومین اقتصاد بزرگ جهان 
است و هر اقدامی که در زمینه ارز خود انجام بدهد روی سایر اقتصادها نیز اثر 
می گذارد. چین تالش کرده در این مدت ترمز یوآن را بکشد و به نوعی آن را 
کنترل کند. مقامات چینی نگران این هستند که اتفاقات اخیر منجر به خروج 

سرمایه از کشورشان بشود. 
دولت چین تــالش می کند اما گویا در برخی موارد خیانت هم می کند؛ 
یعنی حتی به شهروندان خودش نیز خیانت می کند. سیاست های پولی و مالی 
که این کشور در پیش می گیرد صرفاً برای جلوگیری از بروز تنش و تشدید 
بحران اســت اما این سیاست های مالی می تواند وضعیت را برای اقتصاد این 
کشور و شهروندانش وخیم تر کند. شاید اکنون واقعاً وقت آن رسیده که دولت 
دوباره تواضع به خرج بدهد؛ مثل همان سال 1500؛ یعنی شاید زمان آن باشد 
که دولت متواضعی روی کار بیاید و وضعیت را برای مردم چین و حتی برای 

سایر اقتصادهای جهان بهتر کند. فعال که وضعیت برزخ است. 

مایک پنس به عنوان یکی از مقامات مهم امریکایی در روز چهارم اکتبر اتهامات بزرگی به چین وارد کرد؛ یکی از آن ها تجاوز اقتصادی بود. او از امریکا درخواست کرد حتی 
یک قدم هم عقب ننشیند و جواب چشم بادامی ها را بدهد. تعرفه ها شروع شد و جنگ درگرفت. کاالهایی به ارزش 200میلیارد دالر تعرفه گذارِی مجدد شدند. صادرات چین به 
امریکا با اختالل مواجه شد. از سپتامبر و بعدا از سال 2019 قرار است قضیه خیلی جدی تر از این ها هم بشود. 

سقوط به دره
چین؛ نرخ بهره؛ درصد
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نرخ سپرده مورد نیاز
موسسه های بزرگ مالِی سپرده گذاری

اوراق پنج ساله با یادداشت های کوتاه مدت 
)نرخ گذاری شده(
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یوآن به عنوان ارز رایج چین 
تحت فشار است. از ابتدای 
ماه فوریه تاکنون این ارز 
کاهش ارزش 10درصدی 
را در برابر دالر تجربه 
کرده است. حتی اگر این به 
ارزهای سایر اقتصادهای 
نوظهور سرایت نکند باز 
هم این خطر وجود دارد که 
سوخت کافی برای افزایش 
تنش تجاری و فشارهای 
ناشی از آن را فراهم آورد. 
تاکنون بسیاری از مقامات 
امریکایی به چینی ها هشدار 
داده اند که ارز خود را 
دستکاری نکنند و ارزش آن 
را پایین نیاورند.
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چرا باید خواند:
گیاه خواری این روزها 

در مسیری پیش 
رفته که نوعی مکتب 
و جریان فکری برای 

خودش به راه انداخته: 
وگانیسم. کسب وکارها 

هم در همین مسیر 
پیش رفته اند، برخی 

به بهانه حفظ سالمت 
و برخی هم به بهانه 
حفظ محیط زیست. 

اما باید دید این 
بهانه ها تا چه زمانی 

دوام خواهد آورد. 

وقت ناهار است، صف طویلی جلوی برگرِی کرووارزیوا 
)Krowarzywa( شــکل گرفتــه؛ اینجا بهترین 
برگرفروشی شهر است. از دانشجویان تا خانواده ها و 
حتی افرادی با لباس های مخصوص بیزنس، در صف 
ایستاده اند تا معروف ترین برگر شهر را بخورند، برگری 
که تبلیغات آن الین آن را دیده اند. تصور رایج شــما 
باید این باشد که آن ها در این برگرفروشی قرار است 
یک تکه گوشــت یا دست کم سوسیس بخورند. اما 
خبری از این چیزها نیست. واژه ای که به عنوان نام 
برای این برگرفروشــی انتخاب شده به معنای »گاو 
زنده« است. در این واژه به طور خالصه گفته می شود 
که همه چیز با سبزی جات طبخ خواهد شد و خبری 
از گوشت حیوانات نیست. برگرها هم همگی گیاهی 
هســتند. معروف ترین غذای این برگرفروشی هم 
نوعی برگر است که از پروتئین به دست آمده از گندم 
حاصل می شود و جایگزین بسیار خوبی برای گوشت 

به شمار می آید. 
کرووارزیــوا در حقیقــت یک 
رستوران زنجیره ای است که 50 
شــعبه مختلف برای گیاه خواری دارد. البته آن قدر هم گیاه خوار 
برای این رســتوران ها وجود ندارد اما رســتوران ها خودشان را 
آماده می کنند. برخی از افراد به لحاظ اعتقادی هیچ مشــکلی با 
خوردن گوشت ندارند و مذهب هم آن ها را از خوردن گوشت منع 
نمی کند. با این حال چون غذاهای گیاهی را بیشتر دوست دارند به 
آن روی می آورند. سرآشپز رستوران کرووارزیوا معتقد است تعداد 
زیادی از مشتریانش گوشت هم می خورند اما این مسئله اصال او 
را نگران نمی کند و می داند که در مسیر درستی پیش می رود. از 
نگاه او برخی افراد گوشت نمی خورند و به جای آن گیاه می خورند 
صرفاً به این خاطر که احساس می کنند مد شده یا حتی به این 
خاطر که غذای گیاهی را دوست دارند. هیچ کدام از این موارد نیز 
از نگاه او نگران کننده نیست. به هر حال گیاه خواری یک انتخاب 
است. شاید فردی امسال تصمیم بگیرد گیاه خوار باشد و سال آینده 

دوباره به خوردن گوشت نیز روی بیاورد. 
عالقه به غذاهای گیاهی بیشــتر در کشورهای ثروتمند و در میان افراد پول دار 
مشاهده می شود. سلبریتی ها یا مشــاهیری که ادعا می کنند گیاه خوار شده اند در 
جهان کم نیســتند: بیل کلینتون، ال گور، سرنا و ونوس ویلیامز، لویس همیلتون، 
مایک تایســون، بیانسه و بسیاری از دیگر مشاهیر ادعا می کنند که به گیاه خواری 
روی آورده اند. در امریکا کاشت محصوالت کشاورزی حسابی رونق گرفته چون افراد 
بیشتری متقاضی این قبیل خوراکی ها هستند. چیز عجیبی هم به نظر نمی رسد. 
20درصد از افراد امریکایی تا ژوئن 2018 گیاه خوار شدند. این رقم بسیار باالست و 

به نظر می رسد رشد سریعی هم داشته باشد. 

J حرکت به سوی وگانیسم
مک دونالد هم این روزها مک وگان یا همان ساندویچ های مخصوص گیاه خواران را 
می فروشد. این جریان به ویژه در اسکاندیناوی طرفدار زیادی پیدا کرده است. بسیاری 
از تولیدکنندگان بزرگ گوشت در جهان به فکر افتاده اند و تصمیم گرفته اند تغییراتی 
در کســب وکار خود ایجاد کنند که به ســمت گیاه خواران هم مایل شود. در واقع 

گیاه خواری رفته رفته نوع کسب وکارها را هم تغییر می دهد. 
برخــی افــراد توجه زیادی بــه گیاه خواری نشــان می دهند. این مســئله در 
سیلیکون ولی نیز به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. یعنی 
پای اســتارت آپ ها هم به میان آمده است. بخشی از آن ها روی 
قضیه ســالمتی مردم مانور می دهند. برخی دیگر هم به مسائل 
زیست محیطی اشاره می کنند مثالً تعداد کمتری گاو از بین برود 
یا امثال این ها. اما این مســئله بیشتر در کشورهای توسعه یافته 
مشاهده می شود که تأثیرات خوبی هم داشته؛ در کشورهای فقیر 
مردم هنوز درگیر مسائل دیگری هستند. بسیاری از کسانی که 
وارد کسب وکار گیاه خواری شده اند ادعا می کنند مردم روزی بابت 
این جریان از آن ها ســپاس گزاری خواهند کرد چرا که به بهبود 
وضعیت سالمت و محیط زیست کمک کرده اند. جریان گیاه خواری 
به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و در قالب مکتب وگانیسم 
)گیاه خواری گرایی( به اوج خود خواهد رســید. آن وقت باید دید 
مردم چه اندازه به این جریان به عنوان یک مکتب و جریان فکری 
وفادار خواهند ماند و تا چه اندازه حافظ جان حیوانات و نگه دارنده 

محیط زیست خواهند شد. 

 ] گیاه خواری   [

درمان بدون 
گوشت

مردمدرکشورهایثروتمند
غذاهایگیاهیبیشتریمصرف
میکنند،هرچهبیشترپیش
میروند،بهترمیشوند

سرآشپز رستوران کرووارزیوا معتقد است تعداد زیادی از مشتریانش گوشت هم می خورند اما این مسئله اصال او را نگران نمی کند و 
می داند که در مسیر درستی پیش می رود. از نگاه او برخی افراد گوشت نمی خورند و به جای آن گیاه می خورند صرفًا به این خاطر که 
احساس می کنند مد شده یا حتی به این خاطر که غذای گیاهی را دوست دارند. هیچ کدام از این موارد نیز از نگاه او نگران کننده نیست.

20
 درصد

 از امریکایی ها تا 
ژوئن 2018 به 

گیاه خواری روی 
آورده اند
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صبحی درخشان در خلیج پرمین است، غرب تگزاس، جایی که بستری 
برای زمین های نفت خیز امریکایی شده است؛ نفت هایی که تولید و روانه بازار 
می شوند. در یکی از دشت ها می توان چاه های نفت را دید که فریاد می زنند تا 
نفت از دلشان بیرون کشیده شود. چاهی که 0.9کیلومتر با سطح زمین فاصله 
دارد. وقتی مته های برقِی بزرگی به نیمی از عمق زمین می رسند، یعنی شش 
برابر ساختمان امپایراستیت زیر زمین است. از پهلو هم پهنای وسیعی را اشغال 
کرده است. بعد بخش هیجان انگیز ماجرا فرا می رسد. چاه آماده بهره برداری 

است. قرار است به زودی نفت یا همان طالی سیاه از دل آن خارج شود. 
کانکو یکی از شــرکت های مالک این چاه های نفتی است؛ آن ها چاه های 
نفتی را آماده بهره برداری می کنند و بعد هم نفت از دل آن بیرون می کشند. 
این شرکت ها هر روز به دنبال تکنولوژی های جدیدتر و پیشرفته تری هستند 
تا بتوانند نفت بیشتری را از دل زمین استخراج و در عین حال هزینه کمتری 
را صرف آن کنند. کانکو تنها نیســت. صنعت نفت شیل در امریکا از همین 
خرده شرکت ها ساخته شده است. همین شرکت های کوچک انقالب بزرگ 
نفت شــیل را بــه راه انداخته اند و به دنبال آن نیــز امریکا را به بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت در جهان تبدیل کرده اند. این شرکت های کوچک، صنعت 
بزرگ نفت در امریکا و در جهان را شــکل داده اند. همین نفت شــیل است 
که قرار اســت وقتی تحریم ها به صورت جدی علیه ایران اِعمال شد، جای 
نفت این کشــور را بگیرد و وضعیت عرضــه و تقاضا را در بازار متعادل کند. 
عربستان سعودی این روزها به خاطر جریان قتل خاشقجی، یک روزنامه نگار، 
حسابی جنجال به پا کرده اما در عین حال بحث هایی هم بر سر نفت این کشور 
برپاست. برخی مشاوران به دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا می گویند باید 
امریکا سلطه انرژی بر جهان را حفظ کند و به عالوه کاری کند که سعودی ها 
تولید و صادرات نفت خود را کاهش بدهند. از طرف دیگر برخی می گویند این 
کشور هم باید نفت بیشتری تولید کند تا جای نفت ایران را بگیرد. در حالی که 
این بحث ها در جریان است، صنعت نفت همین طور توسعه پیدا می کند. در 

این بین خلیج پرمین در کانون توجه قرار دارد. 

 ] نفت شیل   [

چشم انداز زیر زمین
دنیابهنفتشیلامریکاوابستهترشدهاست؛آیادرنهایتاینصنعتمیتواندهمبهسودبرسدهمتولیدکند؟

چرا باید خواند:
انقالب شیل چند 
سالی است که 
دنیای نفت را به کلی 
متحول کرده و امریکا 
را به بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت 
در جهان تبدیل 
کرده است. حاال 
30درصد از نفت شیل 
امریکا تنها در یک 
منطقه یعنی خلیج 
پرمین تولید می شود؛ 
آیا این رویه ادامه 
خواهد داشت و آیا 
می تواند جای نفت 
ایران را بگیرد؟ 

کانکو یکی از شرکت های مالک این چاه های نفتی است؛ آن ها چاه های نفتی را آماده بهره برداری می کنند و بعد هم نفت از دل آن بیرون 
می کشند. این شرکت ها هر روز به دنبال تکنولوژی های جدیدتر و پیشرفته تری هستند تا بتوانند نفت بیشتری را از دل زمین استخراج و در 
عین حال هزینه کمتری را صرف آن کنند. کانکو تنها نیست. 

J سرمایه گذاری برای چه؟
هر روز تعداد شرکت هایی که می خواهند روی نفت شیل سرمایه گذاری 
کنند بیشتر می شــود. آن ها به امریکا و بعد اوکالهما می روند، برخی هم به 
داکوتای شمالی تا بتوانند روی صنعت نفت در این کشور سرمایه گذاری کنند. 
در این بین دنیا هر روز بیش از گذشته به نفت امریکا وابسته می شود. نفت 
امریکا هم هر روز بیشتر از گذشته به خلیج پرمین وابستگی پیدا می کند. قرار 
اســت غرب تگزاس تا نیومکزیکو همین طور توسعه پیدا کند و در آن همه 
زمین ها به زمین های حفاری و تولید نفت تبدیل شــود. در سطح نمی توان 
چیزی جز همان ظاهر طبیعی چاه های نفت دید. چشــم انداز زمین به نظر 
می آید که اینجا صرفاً یک بیابان خشک و بی آب وعلف باشد اما واقعیت ماجرا 
این نیست. زیر زمین عقیم نیست. زیر زمین دریایی از نفت خوابیده است. آن 
نفتی که زیر زمین هم قرار دارد همان نفت و البته گازِ شیل است که انقالبی 
را در دنیای طالی سیاه به پا کرده است. 30درصد از نفت تولیدی امریکا در 
خلیج پرمین تولید می شود. دو سال پیش تنها 23درصد از نفت امریکا از این 
منطقه تولید می شد. این یعنی خلیج پرمین در حال توسعه است و سرعت 

توسعه آن نیز باالست. 
مهم ترین تولیدکننــدگان نفت بعد از امریکا در حال حاضر روســیه و 
عربستان سعودی هستند. آن ها چاه های نفت پرباری دارند که نیازی نیست 
برای دسترســی به نفت موجود در آن زحمت زیادی بکشند، همین طور که 
کمی از سطح زمین فاصله بگیرند به نفت می رسد. زمین آن ها روی بستری 
از نفت است. حاال امریکا برای آن ها به غولی شکست ناپذیر تبدیل شده است. 
تولید نفت شیل همین طور ادامه دارد و در سال های اخیر رشد بسیار زیادی 
داشته است. همین امر نیز باعث شده ســرمایه گذاران اشتهای زیادی برای 
ســرمایه گذاری روی نفت این منطقه داشته باشند. این نفت آسان به دست 
نیامده؛ نفتی است که از دل صخره سنگ های عمیِق زیر دریا خارج می شود 
و بعید است حاال که تکنولوژی پیشرفت کرده به راحتی از آن دست بکشند. 

بازی نفت تازه شروع شده است. 

رنج بیشتر، نفت کمتر
نفت شیل خلیج پرمین، درصد افزایش نسبت به سال پیش
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30درصد از نفت تولیدی امریکا متعلق به خلیج پرمین است.

هر روز تعداد شرکت هایی که 
می خواهند روی نفت شیل 
سرمایه گذاری کنند بیشتر 
می شود. آن ها به امریکا و 
بعد اوکالهما می روند، برخی 
هم به داکوتای شمالی تا 
بتوانند روی صنعت نفت در 
این کشور سرمایه گذاری 
کنند. در این بین دنیا هر 
روز بیش از گذشته به نفت 
امریکا وابسته می شود
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چو ایم هو همان طور که روی صندلی چرخ دار نشســته، دســتانش را به 
نشــانه اعتراض باال می برد و از دولت گالیه می کند. از یأسی می گوید که به 
خاطر عملکرد بِد دولت به لحاظ اقتصادی، دچار آن شده است. معتقد است 
سیاست های اقتصادی دولت همگی اشتباه بوده است. او از حداقل دستمزدها 
ناراضی است. البته حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته 16درصد افزایش 
یافته و به 6.65دالر رسیده اســت. افزایش حداقل دستمزد، هسته مرکزی 
برنامه های دولت کره جنوبی برای احیای اقتصادی بوده است. آن ها سعی دارند 
از این طریق جانی تازه به اقتصاد ببخشند و درآمدها را زیاد کنند. اما هنوز هم 
عده ای ناراضی هستند مثل همین آقای چو که معتقد است همه چیز شبیه 

به فاجعه است.
اکثر کسانی که از حزب دست راستی هستند اکنون به دولت نقد دارند. 
بسیاری از محافظه کاران نیز به دولت انتقاد می کنند. رئیس جمهورِی فعلی 
کره جنوبی مون جه- این، از حزب دســت  چپ است و به همین خاطر چیز 
عجیبی نیست که محافظه کاران و دست  راستی ها او را مورد نقد قرار بدهند. اما 
نکته عجیب تر این است که از داخل خوِد دولت هم افرادی مقابل او بایستند. 
در چند ماه اخیر داده هایی که از وضعیت اشتغال در کره جنوبی به دست آمده 

چرا باید خواند:
کره جنوبی مدتی است 
که با رئیس جمهوری از 

حزب چپ اداره می شود؛ 
مون جه- این با شعار 

اصالحات اقتصادی برای 
قشر کم درآمد کسب 

رأی کرد اما حاال همین 
قشر تحت فشار است. 
به نظر می رسد او باید 
استراتژی اش را عوض 

کند اما تمایلی به این کار 
نشان نمی دهد. 

بسیار مأیوس کننده بوده و بسیاری از صاحبان کسب وکارها دست به اعتراض 
زده اند. به همین خاطر اســت که عــده ای از داخل دولت نیز علیه آقای این 
دست به کار شده اند و او را بابت عملکرد ضعیف اقتصادی اش سرزنش کرده اند. 
یکی از کسانی که از داخل دولت دست به نقد زده، وزیر اقتصاد و دارایی بوده 

که اظهار کرده نابرابری در این کشور در حال افزایش است. 

J رئیس جمهوری از حزب چپ
آقای مــون جه- این به عنوان رئیس جمهوری هنــوز اصرار دارد همان 
استراتژی های پیشــین خود را ادامه بدهد. او ســعی دارد طبقه متوسط و 
کم درآمد را هدف قرار دهد و به آن ها کمک کند خودشان را باال بکشند. به 
همین خاطر هم بود که رأی آورد، او در واقع از قشر متوسط و کم درآمد جامعه 
کسب رأی کرد و به محبوبیت رسید. او در ابتدا حداقل دستمزدها را افزایش 
داد اما حاال می گوید که دیگر این کار را نخواهد کرد. در واقع او برنامه هایش 
را تغییر داده است. بسیاری از مشاورانش حرف های دیگری به او زده اند اما به 
نظر می رسد خودش همچنان اصرار دارد به سیاست های پیشینش بچسبد و 
همان سیاست ها را در پیش بگیرد. در حال حاضر برای اصالح در این کشور 
تنش هایی به راه افتاده و می تواند وضعیت سیاسی این کشور را نیز به خطر 
بیندازد. برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی نیز وضعیت را در کره جنوبی 

نگران کننده اعالم کرده اند. 
یکی از آمارهای عجیب وغریبی که به صورت دولتی منتشــر شده نشان 
می دهد درآمد قشر کم درآمد یا همان قشر ضعیف جامعه که حدود 20درصد 
از کل جامعه را تشکیل می دهد حدود 3.7درصد کاهش یافته است. این یعنی 
بســیاری از مشاغل از دست رفته اند و وضعیت اشتغال دیگر مساعد نیست. 
به عالوه افزایش دستمزدها هم به شکی نبوده که به قشر ضعیف جامعه کمک 
کند و همه این ها تنها یک مورد را نشان می دهد: سیاست های دولت اشتباه 
بوده و باید این سیاســت ها تغییر کند. اما آقای مون در این زمینه مقاومت 

می کند. او همچنان سعی دارد رویه سابق خود را ادامه بدهد. 
برخی می گویند افزایش دستمزد در این مدت به شکل حساب شده نبوده و 
به همین خاطر این سیاست باید تغییر کند. برخی دیگر می گویند این داده ها 
اشتباه است و مشکل از جای دیگری است. برخی از کارشناسان انگشت اتهام 
را به ســوی جنگ تجاری میان چین و امریکا دراز می کنند و ادعا دارند که 
این تنش تجاری منجر به بــروز نوعی عدم اطمینان در میان اهالی بازار در 
کره جنوبی شده و حاصل آن هم همین عملکرد ضعیف اقتصادی بوده است. 
آقــای مون به دنبــال اصالحات بود و مردمی که بــه او رأی دادند نیز به او 
اعتماد کردند؛ آن ها اعتماد کردند که مون اصالحات ســاختاری در اقتصاد 
را در دستور کار خودش قرار می دهد. او نیز تکاپوهایی داشته؛ اما نتیجه این 
اصالحات نشان می دهد که موفقیت آمیز نبوده؛ استراتژی هایی که او در پیش 
گرفته بود هیچ کدام اثربخش نبوده و چاره ای نیست جز اینکه این سیاست های 
اقتصــادی تغییر کنند. به هر حال مــردم رأی داده اند و اکنون انتظار دارند 
رئیس جمهوری فکری به حالشان بکند. باید دید آقای مون جه- این باالخره 
دست از برنامه های بی ثمرش برمی دارد و برنامه جدیدی دنبال می کند یا باز 

هم با اصرار به همان برنامه های پیشین خود ادامه می دهد. 

آقای مون جه- این به عنوان رئیس جمهوری هنوز اصرار دارد همان استراتژی های پیشین خود را ادامه بدهد. او سعی 
دارد طبقه متوسط و کم درآمد را هدف قرار دهد و به آن ها کمک کند خودشان را باال بکشند. به همین خاطر هم بود که 
رأی آورد، او در واقع از قشر متوسط و کم درآمد جامعه کسب رأی کرد و به محبوبیت رسید.

اقتصاد کره جنوبی [   [

وعده های معوق
رئیسجمهوریباقدرتکسبوکارهایبزرگدستوپنجهنرممیکند

صخره ای دیگر بر سر راه کره ای ها
کارگران تمام وقتی که کمتر از دوسوم درآمدهای متوسط پول به دست 
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................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

تعیین جهت تولید در فردای ورود به بازار جهانی
کدام صنایع کارخانه ای ایران پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی توان رقابتی دارند؟

آزادسازی تجارت و عضویت در سازمان تجارت جهانی )WTO( اغلب به مثابة وسیله ای 
برای دسترسی به اعتبار در جامعة بین المللی نگریسته می شود. همچنین، این امر به 
منزلة معیاری برای ارادة كشورهای متقاضی الحاق، برای به كارگیری تغییرات وسیع 
در سیاست های اقتصادی و ســاختار و كیفیت نهادی این كشورها ارزیابی می شود. 
طی فرایند الحاق، كشورهای تازه ملحق شده به برخی تعهدات ماهوی تن می دهند كه 
درواقع به طراحی مجدد چهارچوب نهادی و ساختار اقتصاد داخلی آنها منجر می شود. 
این ساختار جدید درعمل متضمن شــرایط اقتصادی به مراتب باثبات تر و با قابلیت 
پیش بینی پذیری بیشتر است. از این رو، فرایند الحاق اغلب به مثابة یك تمرین تازه 
و بی سابقه برحسب تعهداتی است كه جوانب مختلف سیاست های اقتصادی داخلی و 
موضوعات نهادی را به هم پیوند می زند. به ویژه اینكه كشورهای در حال الحاق مجبورند 
نتایج ملموســی را از طریق تغییرات در قوانین و مقررات، تمهید دسترسی بیشتر و 
سهل تر به بازار كاالها و خدمات از طریق كاهش تعرفه ها و عوارض وارداتی، آزادسازی 
بخش های خدمات، و ایجاد شفافیت در رژیم تجاری خود برای جامعة جهانی ارائه بدهند. 
یحیی فتحی، عباس شاكری، محمدقلی یوسفی و محمدمهدی بهكیش در پژوهشی كه 
نتایجش را تحت عنوان »بررسی مزیت های نسبی و آمادگی صنایع كارخانه ای ایران 
برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی )WTO(« در آخرین 
شماره فصلنامه علمی- پژوهشی »اقتصاد و تجارت نوین« در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی منتشر كرده اند، تالش كرده اند كه نشان دهند اگر بنا باشد ایران به 
سازمان تجارت جهانی ملحق شود، صنایع كارخانه ای ایران چقدر توان رقابت پذیری در 

عرصه جهانی را دارا هستند.

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: بررسی مزیت های نسبی و آمادگی صنایع كارخانه ای ایران برای شرایط 
)WTO( رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی

پژوهشگران: 
یحیی فتحی، عباس شاكری، محمدقلی یوسفی، محمدمهدی بهكیش

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش 
آمادگی صنایع كارخانه ای ایران برای مواجهه با شرایط رقابتی 
تجــارت آزاد درصورت پیوســتن تدریجی اقتصــاد ایران به 
هم گرایی هــای بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به ســازمان 
تجارت جهانی است. برای این منظور، ابتدا وضعیت صنایع كارخانه ای كشور از نظر برخورداری از 
شاخص های مزیت نسبی و رقابتی و تجارت آزاد مورد ارزیابی كمی قرار گرفته و سپس صنایعی 
كه به طور نسبی آمادگی بیشتری برای شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی دارند و الحاق برای 

آنها تهدید بالقوه حساب می شود، رتبه بندی و شناسایی شده است. 
توســعة صنعتی هر كشور و میزان بهره مندی صنایع مختلف از مزایای قابل توجه آزادسازی 
تجاری به ویژگی های هر كشــور، ازجمله وضعیت زیرســاخت های اقتصادی، مزیت های نسبی 
بالفعل و بالقوه، و فضای رقابتی حاكم بر فعالیت های صنعتی و تجاری بستگی دارد. درواقع، بیشتر 
مواقع شاهدیم كه برنامه های آزادسازی تجاری كشورهای درحال توسعه با تنگنای زیرساخت های 
اقتصادی مواجه می شود. در این صورت است كه منافع موردانتظار از آزادسازی تجارت ممكن است 
به طوركامل به مخاطره بیفتد. از آنجا كه توسعة صنعتی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد، مبانی 
نظری رشد صنعتی نیز ذیل نظریه های رشد اقتصادی قابل بررسی است. ضمن اینكه صنعتی شدن 
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در مفهوم جامع و گســتردة خود بیان كنندة تحول از نظام 
سنتی به نظام تولیدی است و مهم ترین عامل توسعه یافتگی 
به شمار می رود، به طوری كه بسیاری از اندیشمندان صنعتی 

شدن را با توسعه یافتگی مترادف فرض می كنند.
نظریة رشد اقتصادی را اولین بار اقتصاددانان كالسیك، 
نظیر اسمیت و ریكاردو، در قرن 18 میالدی مطرح كردند. بعد 
از بحران بزرگ در دهة 1930 كینز با ارائة مدل اقتصادی خود 
دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان بعد از خود را در مورد عملكرد 
اقتصاد بازار تحت تأثیر قرار داد. كینز معتقد بود كه ســطح 
تعادلی اشتغال و تولید در مجرای سیاست های كالن، تعادل 
كل اقتصاد را تعیین می کنند. باتوجه به برخی از نارسایی های 
مدل های نئوكالسیك در تبیین تفاوت رشد اقتصادی بین 
كشورها، نظریه های جدید بر نقش نهادها در رشد اقتصادی 
متمركز شده اند. نهادگرایان جدید اعتقاد دارند آنچه بیش از 
دیگر عوامل بر عملكرد بلندمدت اقتصادی كشورها و ازجمله 
رشــد بلندمدت اقتصادی آنها اثر می گذارد نه تغییرات در 
موجودی عوامل تولید بلكه تغییرات در نهادها و تكنولوژی 
است. ارزیابی عمومی حاكی از آن است كه نهادها عامل مؤثر 

و تعیین كننده ای در میزان رشد اقتصادی كشورهایند.
صنایع كارخانه ای ایران برای كســب آمادگی الزم برای 

مواجهه با شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی باید از نظر شاخص های مزیت نسبی و رقابتی 
در وضعیت مناسبی باشند و از نظر معیارهای تجارت بین المللی نیز شرایطی نزدیك به وضعیت 
صنایع سایر كشورهای عضو داشته باشند؛ مثالً، از نظر تعرفه های موردعمل تحت حمایت شدید 
نباشند. لذا برای ارزیابی اولیة آمادگی نسبی صنایع كارخانه ای كشور برای الحاق به سازمان تجارت 
جهانی، الزم اســت وضعیت صنایع را از نظر برخورداری نسبی از شاخص های مورد نظر تحلیل 
كنیم. برای سنجش آمادگی صنایع كارخانه ای ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تعداد 
دوازده شاخص، شامل شاخص های مزیت نسبی، شاخص های مزیت رقابتی، و شاخص های آمادگی 

تجاری، به شرح ذیل به كار گرفته شده است:
1- ارزش صادرات صنعت موردنظر؛ 2- رشــد ســاالنة ارزش صادرات صنعت موردنظر؛ 3- 
مزیت نسبی آشكارشدة صنعت موردنظر؛ 4- متوسط رشد ساالنه صنعت موردنظر؛ 5- میانگین 
سادة تعرفة مورد عمل برای واردات محصوالت صنعت موردنظر؛ 6- نسبت تعرفة ایران به جهان 

صنایع كارخانه ای ایران برای كسب آمادگی الزم برای مواجهه با شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی باید از نظر شاخص های مزیت نسبی 
و رقابتی در وضعیت مناسبی باشند و از نظر معیارهای تجارت بین المللی نیز شرایطی نزدیك به وضعیت صنایع سایر كشورهای عضو داشته 
باشند؛ مثاًل، از نظر تعرفه های موردعمل تحت حمایت شدید نباشند.

برای واردات محصوالت صنعت موردنظر؛ 7- متوســط رشــد بهره وری در صنعت موردنظر؛ 8- 
سرمایه گذاری )تشكیل سرمایة ثابت ناخالص( در صنعت موردنظر؛ 9- رشد ساالنة سرمایه گذاری 
در صنعت موردنظر؛ 10- تورم شاخص قیمت تولیدكننده در صنعت مورد نظر؛ 11- ارزش افزودة 

صنعت موردنظر؛ و 12- متوسط ساالنة رشد ارزش افزودة صنعت موردنظر.
باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، این مطالعه از نوع تصمیم گیری چندمعیاره 
به حساب می آید. تصمیم گیری چندمعیاره به مثابة یك روش علمی مفاهیم، رویكردها، و متدهای 
خاص خود را دارد و به تصمیم گیرنده در شناسایی، توصیف و ارزیابی گزینه ها كمك می كند تا 
گزینه ها را انتخاب، گروه بندی یا رتبه بندی كند. تصمیم گیری چندمعیاره در بسیاری از مسائل 

دنیای واقعی نقشی حیاتی بر عهده دارد.
نتایج تحقیق نشــان می دهد که بخش عمده ای از صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع 
معدنی، و صنایع غذایی ایران در زمرة صنایعی اند كه باتوجه به مزیت های نســبی طبیعی و 
اكتسابی و سایر شاخص های مدنظر، از آمادگی نسبی بیشتری برای مواجهه با شرایط الحاق 
به یا آزادسازی تجارت برخوردارند و به عبارت دیگر، شرایط تجارت آزاد برای آنها، تحت ثابت 
بودن سایر شرایط، فرصت بالقوه تلقی می شود.  اما در این میان بعضی از صنایع كارخانه ای نیز 
هستند كه باتوجه به نتایج حاصل از الگوی به كار گرفته شده، جدا از مزیت های نسبی سنتی و 
مبتنی بر منابع طبیعی كشور، از پتانسیل های الزم برای اتصال به زنجیره های ارزش جهانی و 
توسعة بازارهای صادراتی برخوردارند. مثالً، تولید جواهرات و كاالهای وابسته، تولید ماشین آالت 
اداری، حسابگر، و محاسباتی، تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه، تولید و تعمیر انواع 
قایق و سایر شناورها به جز كشتی، تولید المپ ها و المپ های لوله ای الكترونیكی، تولید بدنه 
برای وسایل نقلیة موتوری، تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشكی، تولید ابزارهای 
اپتیكی و تجهیزات عكاسی، تولید ماشین آالت متالورژی ذوب فلز، تولید وسایل نقلیة موتوری، 

و... در زمرة این صنایع اند.
 عمده صنایع الكترونیكی مصرفی )گیرنده ها و فرستنده های تلویزیونی و رادیویی، المپ های 
الكتریكی و تجهیزات روشنایی، و آالت موسیقی( بخش زیادی از صنایع تولید كاالهای واسطه ای 
و ســرمایه ای )سیم و كابل عایق بندی شــده، اجاق، كوره، و مشعل های كوره، محصوالت فلزی 
ساختمانی، تجهیزات راه آهن، تجهیزات باالبرنده و جابه جاكننده، ماشین آالت معدن و استخراج، 
دستگاه های توزیع و كنترل نیروی برق و...( و همچنین، تولید پوشاك و منسوجات آسیب پذیری 
باالیی دارند. مروری بر فهرســت صنایع یادشده نشان می دهد كه این گروه از صنایع كشور نیاز 
به توجه جدی دارند. در این خصوص، با توجه به ارزیابی های این تحقیق، بهبود بهره وری، اصالح 
قیمت، بازنگری در نرخ های تعرفة مورد عمل، و بهبود فضای كسب و كار می تواند صنایع مذكور را 

برای آزادسازی تجارت و مواجهه با شرایط رقابتی آماده تر گرداند. 

دستاورد تحقیق: تشخیص طیفی از فرصت های رقابتی
با اجماع اعضا در بیست وسومین نشست شورای عمومی سازمان تجارت جهانی 
در 26 مه ســال 2005 )5 خرداد ســال 1384( درخواست عضویت ایران در این 
سازمان پذیرفته شد و با پذیرش این درخواست، ایران به عضویت ناظر در سازمان 
تجارت جهانی درآمد و بنابراین، فرایند عضویت كامل )الحاق( این سازمان را آغاز 
كرد. لیكن، بررسی های علمی انجام شده و تجربة سایر كشورهای تازه ملحق شده 
حاكی از آن اســت كه برآیند مثبت یا منفی پیامدهای الحاق و موفقیت كشورها 
طی فرایند مذاكرات الحاق  عضویت در سازمان تجارت جهانی به عوامل مختلفی 
بســتگی دارد. شــناخت دقیق اقتصاد ملی و توانمندی ها، امكانات، فرصت ها، و 
آسیب پذیری های صنایع مختلف یكی از ضرورت های اساسی در این ارتباط است 
كه تعیین صحیح مواضع مذاكراتی و تدوین اســتراتژی مذاكراتی كارآمد را میسر 
می سازد. در مجموع، براساس شاخص های مورد بررسی می توان نتیجه گرفت كه 
فرآیند مذاكرات الحاق و عضویت در سازمان تجارت جهانی اثر مثبت و معناداری 
بر رشد اقتصادی و صنعتی كشورهای عضو و ملحق شده به سازمان تجارت جهانی 

داشته است به طوری كه شاخص های اقتصادی كشورهای تازه ملحق شده به سازمان 
تجــارت جهانی در دورة فرآیند مذاكرات، الحــاق و پس از عضویت كامل، تفاوت 
محسوســی با دورة قبل از شروع مذاكرات الحاق نشان می دهد. باتوجه به ماهیت 
داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه از رویكرد تصمیم گیری چندمعیاره 
و روش رتبه بندی تاپسیس استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی 
برای دستیابی به اعتبار باالتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاكی از آن است كه 
عالوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع 
كارخانه ای كشــور نظیر تولید جواهرات، ماشین آالت اداری و محاسباتی، قطعات 
خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشكی، ابزارهای اپتیكی و تجهیزات 
عكاسی، تولید ماشین آالت متالورژی  ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت 
ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد 
برخوردار است و الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند برای این صنایع فرصت 

تلقی شود. 

مسئله
بخش عمــده ای از صنایع 
شــیمیایی و پتروشیمی، 
صنایع معدنــی، و صنایع 
غذایــی ایــران در زمــرة 
صنایعی اند كــه باتوجه 
بــه مزیت هــای نســبی 
طبیعی و اكتسابی و سایر 
شــاخص های مدنظر، از 
آمادگی نســبی بیشتری 
برای مواجهه با شــرایط 
الحاق به سازمان تجارت 
جهانــی یــا آزادســازی 
تجــارت برخوردارنــد و 
به عبارت دیگر، شــرایط 
تجــارت آزاد بــرای آنها، 
تحــت ثابت بودن ســایر 
شــرایط، فرصــت بالقوه 

تلقی می شود.
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 نسبت جنسیتی )زنان(، وضعیت تاهل سرپرست خانوار، مصرف دخانیات، تعداد کودکان و سالمندان و توسعه یافتگی استان محل سکونت خانوار عوامل توضیح دهنده 
احتمال داشتن مخارج سالمت )مثبت( هستند. میزان مخارج سالمت خانوار نیز به وسیله وضعیت تاهل سرپرست خانوار، تحصیالت، مصرف دخانیات، تعداد سالمندان، 
توسعه یافتگی محل سکونت خانوار، وضعیت بیمه ای اعضا، درآمد سرانه خانوار، نسبت جنسیتی )زنان( و تعداد غیرسالمندان تعیین می شود

رابطه زنان و سالمندان با بودجه بهداشت خانوار
توسعه یافتگی استان ها باعث افزایش هزینه های سالمت می شود

یکــی از چالش های اصلی مســئوالن سیاســی و اقتصادی 
کشورها دسترسی مناسب تمام افراد جامعه به کاالها و خدمات 
سالمت اســت چراکه در این صورت می توان حرکت در مسیر 
توســعه را تســریع کرد. از ســوی دیگر، عامل کلیدی موثر بر 
دسترسی مناسب به مراقبت های بهداشتی و درمانی شیوه تامین 
مالی اســتفاده از این کاالها است، به این معنا که اگر افراد قادر 
به تامین مالی خرید کاالها و خدمات ســالمت نباشند ممکن 
است از کاالهای غیراستاندارد که هزینه کمتری دارند استفاده 
کنند، ســطح مصرف خود را به میزانی پایین تر از سطح بهینه 
تنزل دهند یا به طور کامل از مصرف مراقبت های بهداشــتی و 
درمانی صرف نظر کنند. هرســه مورد یادشــده به سالمت افراد 
جامعه به عنوان یکی از پارامترهای اصلی توســعه آسیب جدی 
وارد می کند. بنابراین نحوه تامین مالی کاالها و خدمات سالمت 
مورد نیاز افراد و خانوارها، یا به عبارت بهتر نظام پرداخت حاکم 
بر بازار کاالهای سالمت کشور، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
در حالت کلی، برای تامین مالی بخش ســالمت پنج منبع 
وجود دارد: خانوارها، دولت از محل منابع عمومی، صندوق های 
تامین اجتماعی، بیمه های خصوصی )تکمیلی( و ســایر )شامل 
مواردی مانند سازمان های مردم نهاد، خیریه ها و...(. در کشورهای 
در حال توســعه بار اصلی تامین مالی اســتفاده از مراقبت های 
بهداشتی و درمانی به عهده خانوارها است، یعنی افراد به صورت 
مســتقیم هزینه بهره گیــری از کاالها و خدمات ســالمت را 
می پردازند. این نوع تامین مالی که به آن پرداخت از جیب گفته 
می شود، مکانیزمی غیرمنصفانه برای تامین مالی بخش سالمت 
اســت چراکه در آن استفاده افراد از کاالها و خدمات سالمت به 
وضعیت اقتصادی و توان پرداخت آنان بستگی می یابد، نه به نیاز 
و وضعیت سالمت جسمانی و روانی مردم. به همین دلیل، یکی از 
مهم ترین اهداف مسئوالن بهداشتی و درمانی کشورهای مذکور 
جایگزینی روش پرداخت از جیب با روش های عادالنه تر اســت. 
اما باید توجه داشــت که گام ابتدایی برای سیاست گذاری های 
موثــر در خصوص نحــوه تامین مالی و دسترســی به کاالها و 
خدمات سالمت شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده 
پرداخت های مستقیم اشخاص و خانوارها است. با توجه به آنکه 
ایران نیز از حیث بار مالی موجــود بر دوش خانوارها در تامین 
کاالها و خدمات ســالمت وضعیت نامطلوبی دارد، به طوری که 
سهم مردم از تامین مالی بخش سالمت در دوره منتهی به 1390 

پژوهش:  بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهای 
شهری

پژوهشگران: سهیال ساوجی پور، عباس عصاری آرانی، 
لطفعلی عاقلی، علی حسن زاده

شیوه تامین مالی بخش سالمت از چالش های اساسی مسئوالن كشورها است. در كشورهای در حال توسعه، 
مانند ایران، بار اصلی تامین مالی بخش سالمت به عهده خانوارها است؛ این شیوه برای تامین مالی حوزه 
سالمت غیرمنصفانه اســت زیرا در این روش استفاده افراد از كاالهای سالمت به وضعیت اقتصادی آنان 
بستگی دارد نه به وضعیت سالمتشــان. بنابراین یكی از اهداف مسئوالن بهداشتی و درمانی كشورهای 
مذكور جایگزینی روش پرداخت از جیب با شــیوه های عادالنه تر است. برای ابداع شیوه های تامین مالی 
مناسب در این حوزه ابتدا باید عوامل تعیین كننده پرداخت مستقیم خانوارها شناسایی و تحلیل شوند. 
بنابراین این مطالعه عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهای شهری كشور را بررسی كرده است. نتایج این 
مطالعه با عنوان »بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهای شهری« در آخرین شماره نشریه علمی 
- پژوهشی »سیاست گذاری اقتصادی« در دانشگاه یزد منتشر شده كه نویسندگان آن سهیال ساوجی پور، 
عباس عصاری آرانی، لطفعلی عاقلی و علی حسن زاده هستند. در این تحقیق، مدل سازی مخارج سالمت 
با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1390 كه حاوی اطالعات 
18727 خانوار در مناطق شهری است - و مدل های انتخاب نمونه انجام شده است زیرا میزان مخارج سالمت 
تنها برای زیرمجموعه ای از خانوارهای نمونه قابل مشاهده است. نتایج برآوردها نشان می دهد افزایش درآمد، 
تحصیالت، نســبت زنان، توسعه یافتگی محل سكونت از نظر سالمت و تعداد سالمندان و غیر سالمندان 
موجب افزایش مخارج سالمت خانوار می شود. بهره مندی از پوشش بیمه ای و مصرف دخانیات نیز باعث 
می شود خانوار مبالغ باالتری را در بخش سالمت هزینه كند. همچنین خانواده هایی كه توسط افراد دارای 

همسر و هرگز ازدواج نكرده اداره می شوند، به ترتیب، دارای بیشترین و و كمترین مخارج سالمت هستند. 

در حدود 55 درصد بوده، مطالعه عوامل موثر بر مخارج سالمت 
خانوارهای کشور به منظور ابداع شیوه های عادالنه تامین مالی در 

نظام سالمت ضروری است. 
بر اســاس نظریه اقتصاد خانوار، اعضای خانواده دارای توابع 
مطلوبیت به هم پیوســته هستند. در این مطالعه خانوار به عنوان 
واحــد مصرف کننده در نظر گرفته شــده و مخارج ســالمت 



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوهشت، آذر 1761397

ژورنال

توسعه یافتگی استان محل سکونت خانوار از نظر سالمت با وجود مخارج سالمت در خانوار ارتباط مثبت دارد. این ارتباط می تواند به دلیل 
سهولت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی یا وجود نیازهای درمانی باالتر در این استان ها باشد چراکه استان های برخوردار استان هایی 
هستند که از نظر صنعتی و جمعیتی هم پیشرو هستند و به همین دلیل، آلودگی های زیست محیطی بیشتری دارند.

به عنوان یک کل مورد بررســی واقع می شود. در مطالعه حاضر، 
با توجه بــه ادبیات موجود در زمینه مخارج ســالمت خانوار و 
نیز داده های در دسترس برای ایران، بردار متغیرهای اقتصادی 
شامل درآمد )سرانه(، ثروت و وضعیت بیمه ای خانوار است. بردار 
متغیرهای اجتماعی متشکل از سطح تحصیالت، وضعیت تاهل 
سرپرست خانوار، مصرف دخانیات و محل سکونت است و نسبت 
جنسیتی و گروه های ســنی متغیرهای موجود در بردار عوامل 

جمعیت شناختی هستند. 
خروجی هــای برآورد معادله انتخاب تحقیق نشــان می دهد 
احتمال داشتن مخارج ســالمت مثبت برای خانوار تحت تاثیر 
نسبت جنسیتی )زنان(، وضعیت تاهل سرپرست خانوار، مصرف 
دخانیات، تعداد کودکان و سالمندان و توسعه یافتگی استان محل 
سکونت خانوار است. در تشریح بیشتر نتایج معادله انتخاب این 
تحقیق باید گفت که افزایش نســبت زنان از تعداد کل اعضای 
خانواده به دلیل حساسیت بیشتر آنان به مسائل بهداشتی و زیبایی 
موجب می شود خانوار با احتمال باالتری به خرید کاالها و خدمات 
ســالمت بپردازد. عالوه بر این، کمترین و بیشترین احتمال در 
داشتن مخارج ســالمت مثبت، به ترتیب، متعلق به خانوارهایی 
است که توسط افراد هرگز ازدواج نکرده و افراد دارای همسر اداره 
می شــوند. این نتیجه با توجه به احتمال باالتر وجود و نیز تولد 
فرزند در خانوارهایی که سرپرست آنان دارای همسر است، کامال 
قابل توجیه است. وجود تحصیالت باالتر در یکی از اعضای خانواده 
به دلیل ســرمایه انســانی و نیز فرهنگ سالمت بیشتر، احتمال 

هزینه کرد خانوار در حوزه سالمت را افزایش می دهد. 
مصرف دخانیات توســط اعضای خانواده نیز به سبب اثرات 
سوء این مواد بر سالمت انسان، موجب باالرفتن احتمال صرف 
مخارج روی کاالها و خدمات سالمت می شود. وجود کودکان و 
سالمندان بیشــتر به دلیل نیازهای مبرم این گروه های سنی به 
مراقبت های بهداشتی و درمانی سبب افزایش احتمال خریداری 
این اقالم توسط خانوار می شــود. با توجه به پیشرفت سیستم 
ایمنی بدن و وضعیت مناسب ذخیره سالمت در جوانان باالرفتن 
تعداد این گروه در خانواده، اثر معناداری بر صرف مخارج سالمت 
ندارد. توسعه یافتگی استان محل سکونت خانوار از نظر سالمت 

بــا وجود مخــارج ســالمت در 
این  ارتباط مثبــت دارد.  خانوار 
سهولت  به دلیل  می تواند  ارتباط 
دسترسی به امکانات بهداشتی و 
درمانی یا وجود نیازهای درمانی 
باالتر در این استان ها باشد چراکه 
استان هایی  برخوردار  استان های 
هســتند که از نظــر صنعتی و 
جمعیتی هم پیشــرو هستند و 
به همیــن دلیــل، آلودگی های 
زیست محیطی بیشــتری دارند. 
این آلودگی ها به نوبه خود سبب 
بروز انواع بیماری های جسمی و 

روحی می شود. 
افراد دارای منزل مسکونی از 
نظر میزان مخارج صرف شده در 
حوزه سالمت تفاوت معناداری با 
مستاجران ندارند. به عبارت دیگر، 
تملــک مســکن در بحث خرید 
کاالها و خدمات سالمت توسط 
خانوارهای شهری نشانگر جنبه مجزایی از توانایی پرداخت خانوار 
نیست. همچنین ارتقای سطح تحصیالت در اعضای خانواده از 
دیپلم و زیر آن به گروه های باالتر مانند لیسانس و فوق لیسانس، 

موجب افزایش میزان مخارج سالمت ماهانه خانوار می شود. 
و در نهایت باید گفت، نتایج تحقیق نشان می دهد که مشکل 
انتخاب نمونه در بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارها 
وجود دارد؛ به این معنا که عوامل غیرقابل مشــاهده در انتخاب 
هزینه کرد/ عدم هزینه کرد روی کاالها و خدمات سالمت، میزان 
مخارج صرف شده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، 
گزینش خانوار برای قرارگیــری در نمونه مربوط به خانوارهای 
دارای مخارج ســالمت مثبت، یک فرآیند تصادفی نیســت و 
اســتفاده از مدل های انتخاب نمونه برای تعمیم نتایج به تمامی 

خانوارها ضروری است. 

تملک مسکن در 
بحث خرید كاالها 
و خدمات سالمت 

توسط خانوارهای 
شهری نشانگر 

جنبه مجزایی از 
توانایی پرداخت 
خانوار نیست. 

همچنین ارتقای 
سطح تحصیالت 

در اعضای خانواده 
از دیپلم و زیر آن به 
گروه های باالتر 
مانند لیسانس 
و فوق لیسانس، 
موجب افزایش 
میزان مخارج 
سالمت ماهانه 
خانوار می شود 

مسئله
یکی از اهداف مســئوالن 
بهداشــتی و درمانــی 
كشورهای در حال توسعه 
جایگزینی روش پرداخت 
از جیــب با شــیوه های 
عادالنه تــر اســت. برای 
ابداع شــیوه های تامین 
مالــی مناســب در ایــن 
حوزه، ابتــدا باید عوامل 
تعیین كننــده پرداخــت 
هــا  ر ا نو مســتقیم خا
شناسایی و تحلیل شوند. 
بنابرایــن ایــن مطالعه 
عوامل موثــر بر مخارج 
ســالمت خانوارهــای 
شهری كشور را بررسی 

كرده است.

دستاورد تحقیق: لزوم تشخیص خانواده های دارای هزینه باالتر
از آنجا که میزان مخارج سالمت تنها برای خانوارهایی از نمونه قابل مشاهده 
است که متمایل به بهره گیری از مراقبت های بهداشتی و درمانی هستند، این 
مطالعه برای شناســایی متغیرهای اثرگذار روی مخارج ســالمت از مدل های 
انتخاب نمونه اســتفاده کرده اســت. خروجی های برآورد مدل نشان می دهد، 
نســبت جنسیتی )زنان(، وضعیت تاهل سرپرســت خانوار، مصرف دخانیات، 
تعداد کودکان و سالمندان و توسعه یافتگی استان محل سکونت خانوار عوامل 
توضیح دهنده احتمال داشتن مخارج سالمت )مثبت( هستند. میزان مخارج 
سالمت خانوار نیز به وسیله وضعیت تاهل سرپرست خانوار، تحصیالت، مصرف 
دخانیات، تعداد سالمندان، توسعه یافتگی محل سکونت خانوار، وضعیت بیمه ای 
اعضا، درآمد سرانه خانوار، نسبت جنسیتی )زنان( و تعداد غیرسالمندان تعیین 
می شود. عالوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مشکل انتخاب 

نمونه در بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارها وجود دارد؛ به این معنا 
که عوامل غیرقابل مشاهده در انتخاب هزینه کرد/ عدم هزینه کرد روی کاالها و 
خدمات سالمت، میزان مخارج صرف شده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین 
به مسئوالن مربوطه توصیه می شود: اوالً، از طریق ارتقای امکانات بهداشتی و 
درمانی یا به عبارتی سطح توسعه یافتگی سالمت در نقاط مختلف شهری کشور 
و نیز گسترش خدمات بیمه های درمانی، خانوارها را به استفاده مکفی از کاالها و 
خدمات سالمت تشویق کنند. ثانیاً، به منظور عدم مواجهه خانوارها با هزینه های 
کمرشکن سالمت در کمک به تامین مالی استفاده از کاالها و خدمات سالمت 
برای خانوارهایی که اعضای بیشــتری دارند، اکثریت افراد آنان را زنان تشکیل 
می دهند، تعداد ســالمندان بیشتری را در خود جای داده اند و توسط اشخاص 

دارای همسر اداره می شوند امتیازات ویژه قائل شوند. 
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کشش سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی، نسبت به شاخص نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش افزوده 0.21 است. یعنی یک درصد 
افزایش شاخص بیان شده، سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی را 0.21 درصد افزایش خواهد داد. بنابراین، توسعۀ فعالیت های تحقیق و توسعه در 
شرکت ها، باعث افزایش شدت استفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی می شود.

امــروزه نیروی انســانی و به ویژه نیروی انســانی متخصص جایگاه 
خاصی در مســائل اقتصادی و به خصوص رشد و توسعه اقتصادی دارد. 
شناخت راه های افزایش اشتغال نیروی انسانی متخصص در برنامه ریزی و 
سیاست گذاری های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، به گونه ای 
که در متون اقتصادی دهه های اخیر، توســعه و ارتقای نیروی انســانی 
مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به کارگیری نیروی انسانی متخصص در 
فرایند تولید، نقشی مهم در نوآوری، به کارگیری فناوری های نو و ارتقای 
توانمندی نیروی کار ساده و در نتیجه، ارتقای بهره وری نیروی کار و تأمین 

رشد اقتصادی دارد. 
از منظر دیگر، انتظار می رود با پیشرفت فناوری، سهم اشتغال نیروی 
کار متخصص افزایش یابد. امروزه پیشــرفت فنــاوری می تواند ماهیت 
تولیدات یک کشور را دگرگون سازد و بهبودهای اساسی در عرصة زندگی 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. با توجه به تغییراتی گسترده که در تولید و 
ساختار اقتصادی از وضعیت سنتی به شرایط صنعتی و فراصنعتی به وجود 
آمده است، استفاده از سرمایة انسانی و به کارگیری متناسب مهارت ها در 

قالب سازماندهی منسجم عوامل تولید عنوان می شود. 
در ادبیات رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در سرمایۀ انسانی و فناوری، 
موجب حرکت از سطوح پایین به سطوح باالی رشد با بهره وری باالتر و 
بازدهی بیشتر می شــود. از جنبة نظری، فناوری از دو راه بر اشتغال اثر 
می گذارد: 1. نــوآوری در فرآیند تولید که این نوع نوآوری با جابه جایی 
موجب کاهش تقاضا بــرای نیروی کار غیرمتخصص یا افزایش بیکاری 
نیروی کار غیرمتخصص می شود؛ و 2. نوآوری تولیدی که شامل تغییرات 
در شیوۀ تولید محصول و تولید محصوالت جدید است و از راه آثار جبرانی 
با خلق فرصت های شغلی جدید، موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار 
متخصص می شود. بنابراین، پیشــرفت فناوری در حالت کلی، بر سهم 
اشــتغال نیروی کار متخصص اثر مثبت دارد زیرا نیروی کار متخصص 
پتانسیلی باال نســبت به نیروی کار ساده برای آموزش، پذیرش، ارتقای 
نوآوری و فناوری دارند و در نتیجه، می توانند در مقابل تغییرات فناورانه 
انعطاف پذیر باشند و قابلیت هماهنگی با آن را دارند و به تغییر ساختار 

اشتغال و تولید صنعتی کشور کمک بیشتری می توانند بکنند.
نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر اساس آمارهای مرکز آمار 
ایران، در سال های 1375 تا  از حدود 4 درصد به 20 درصد افزایش یافته 
اســت؛ در حالی که نرخ بیکاری کل نیــروی کار از 9.1 به 12.4 درصد 
رسیده اســت. بنابراین، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی حدود 
5 برابر شــده اســت و افزون بر آن، از نرخ بیکاری افراد کم سواد، به طور 
چشمگیر بیشتر شده است. بنابراین، باید سیاست هایی اتخاذ شود تا نرخ 

بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی کاهش یابد و مشارکت آنها در تولید 
افزایش یابد تا هم رفاه دانش آموختگان افزایش یابد و هم از سرمایه گذاری 
دولت و خانوارها برای تربیت نیروی انسانی دارای تحصیالت عالی استفاده 
بهینه شود و هم ضمن افزایش بهره وری، رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. 
براســاس تئوری های مطرح شده در ادبیات کار، تقاضای عامل کار را 
می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: دسته اول، تئوری های ایستای 
عامل کار هستند که در یک مقطع زمانی معین، وضعیت تقاضای عامل 
کار از ســوی کارفرمایان را مورد بررســی قرار می دهند. در این ارتباط، 

پیشرفت فناوری باعث کاهش بیکاری دانشگاه دیده ها
میزان بیکاری دانش آموختگان سطوح عالی بیشتر از بیکاری افراد دارای سطح سواد کمتر است

در سال های اخیر، نرخ بیكاری دانش آموختگان دانشگاهی با سرعتی زیاد افزایش یافته است. یكی از 
راهكارهای مناسب برای مقابله با این مشكل، افزایش شدت تخصص بری در فعالیت های صنعتی است. 
در مطالعة پیش رو، نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی كار دارای تحصیالت عالی )شدت 
تخصص بری( در كارگاه های صنعتی 10 نفر كاركن و بیشتر آزمون تجربی شده است. در این پژوهش 
كه نتایج آن با عنوان »آزمون نقش پیشــرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی كار دارای تحصیالت 
عالی« توسط مریم ملكان و علیرضا امینی در آخرین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی »برنامه ریزی و 
بودجه« در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده، الگوی سهم شاغالن 
دارای تحصیالت عالی با اســتفاده از داده های پانل كارگاه های صنعتی 10 نفر كاركن و بیشتر برای 
سال های 1385 تا 1392 در سطح كدهای دورقمی تخصصی و با روش اقتصادسنجی روش اثرات ثابت 
برآورد شده است. نتایج برآورد الگو، به روش حداقل مربعات عمومی تعمیم یافته بر این موضوع داللت 
دارد كه تأثیر پیشرفت فناوری در قالب شاخص های نسبت سرمایة تحقیق و توسعه به ارزش افزوده 
و شاخص تركیبی كاربران رایانه و اینترنت بر سهم اشتغال نیروی كار دارای تحصیالت عالی، مثبت و 
معنادار است. افزون بر این، شاخص كاربری تأثیر منفی و معنادار و متغیر اندازة بنگاه، تأثیر مثبت و 

معنادار بر سهم اشتغال نیروی كار دارای تحصیالت عالی دارند.

نام پژوهش:  آزمون نقش پیشرفت فناوری بر سهم 
اشتغال نیروی كار دارای تحصیالت عالی
پژوهشگران: مریم ملكان، علیرضا امینی
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ژورنال

با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در شاخص کاربری )نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده( به میزان 1/0 
درصد سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی را کاهش می دهد و نشان دهندۀ آن است که با حرکت بنگاه ها به سمت 
استفاده از تکنیک های سرمایه بر، شدت استفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی افزایش می یابد.

در میان 12 فعالیت 
تخصص بر، 
صنعت تولید 
ماشین آالت 

اداری و حسابگر، 
بیشترین شدت 
تخصص بری را 
داراست. گفتنی 

است در همۀ 
فعالیت های 

صنعتی 
تخصص بر، میزان 
تخصص بری در 
دورة 1385 تا 
1392 افزایش 

یافته است

مدل های استخراج شــده از طریق حداکثر کردن سود و یا حداقل سازی 
تابع هزینه تولیدکننده مورد بررسی قرار می گیرد. در روش حداکثرسازی 
سود بنگاه، تقاضای نیروی کار تابعی از قیمت محصول و دستمزد و هزینه 
استفاده از سرمایه به دست می آید. در روش حداقل سازی هزینه، تقاضای 
نیروی کار به صورت تابعی از ســطح تولید، دستمزد و هزینه استفاده از 
سرمایه تعریف می شود. دسته دوم، تئوری های پویای تقاضای عامل کار 
هستند که تقاضای عامل کار از سوی واحدهای تولیدی را طی چند دوره 
زمانی در نظر می گیرند. در رهیافت پویای تقاضای عامل کار، بین تقاضای 
واقعی و مطلوب برای عامل کار تفاوت وجود دارد. این تفاوت به واســطه 
هزینه های تعدیل و عدم تعادل اســت. اگر بنگاه ها در طول زمان برای 
رسیدن به سطح مطلوب اشتغال تصمیم به تعدیل نیروی کار خود داشته 
باشند، باید هزینه های تعدیل از جمله هزینه های استخدام و اخراج عامل 
کار را بپردازند. بر این اســاس، بنگاه ها ممکن است هزینه عدم تعادل را 
به علت باال بودن هزینه های تعدیل بپذیرند. با توجه به این مسئله، بنگاه ها 
به دنبال حداقل کردن مجموع هزینه های عدم تعادل و تعدیل هستند. در 
رهیافت پویای تقاضای عامل کار سرعت تعدیل عامل کار به سمت مقدار 
مطلوب یا بهینه مطرح می شود که مبین چسبندگی بازار کار است. در این 
رویکرد، میزان اشتغال تابعی از مقدار با وقفه اشتغال و بردار سایر عوامل 

موثر بر اشتغال در نظر گرفته می شود. 
در این تحقیق، با اســتفاده از مدل سازی های علمی می توان دید که 
با فرض ثابت بودن ســایر عوامل، در برابر یک درصد افزایش در شاخص 
اندازۀ بنگاه ها، ســهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی به میزان 
0.21 درصد افزایش می یابد و این نشان می دهد که بنگاه های بزرگ تر با 
شدت بیشتری از نیروی کار دارای تحصیالت عالی استفاده می کنند. در 
دورۀ مورد بررسی، متوسط نسبت ارزش افزوده به تعداد کارگاه ها، روندی 
افزایشــی داشته و تأثیر مثبت بر افزایش سهم اشتغال نیروی کار دارای 

تحصیالت عالی داشته است. 
از ســوی دیگر، کشش سهم اشــتغال نیروی کار دارای تحصیالت 
عالی، نسبت به شاخص نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش افزوده 

0.21 است. یعنی یک درصد افزایش 
شــاخص بیان شده، ســهم اشتغال 
نیــروی کار دارای تحصیــالت عالی 
را 0.21 درصد افزایــش خواهد داد. 
بنابراین، توسعۀ فعالیت های تحقیق 
و توسعه در شرکت ها، باعث افزایش 
شدت اســتفاده از نیروی کار دارای 
عالی می شود. همچنین،  تحصیالت 
یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی 
کاربران رایانه و اینترنت، سهم اشتغال 
نیروی کار دارای تحصیالت عالی را به 
میــزان 0.34 درصد افزایش می دهد 
که نشــان دهندۀ اثر مثبت و معنادار 
و  اطالعات  فنــاوری  شــاخص های 
ارتباطات بر شدت اســتفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی است. 
با توجه به اینکه شــاخص های فناوری )نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه 
به ارزش افزوده و شــاخص ترکیبی کاربران رایانــه و اینترنت( در دورۀ 
مورد بررســی روندی افزایشی داشته اند، پیشــرفت فناوری در افزایش 
سهم اشتغال نیروی کار متخصص، نقشی مثبت داشته است و به بیان 
دیگر، پیشرفت فناوری دانش بر است. بنابراین، فرضیۀ پژوهش مبنی بر 
تأثیر مثبت و معنادار پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای 

تحصیالت عالی، رد نمی شود. 
با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در شاخص کاربری 
)نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده( به میزان 1/0 درصد سهم اشتغال 
نیروی کار دارای تحصیالت عالی را کاهش می دهد و نشان دهندۀ آن است 
که با حرکت بنگاه ها به ســمت استفاده از تکنیک های سرمایه بر، شدت 
اســتفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی افزایش می یابد. بنابراین، 
تشویق تکنیک های سرمایه بر به افزایش سهم نیروی کار متخصص منجر 

می شود؛ یعنی سرمایۀ فیزیکی با نیروی کار متخصص مکمل هستند. 

مسئله
در سال های اخیر، نرخ 
بیکاری دانش آموختگان 
دانشــگاهی با سرعتی 
زیاد افزایش یافته است. 
یکــی از راهکارهــای 
مناســب بــرای مقابله 
با این مشــکل، افزایش 
شدت تخصص بری در 
فعالیت هــای صنعتــی 

است. 

دستاورد تحقیق: ماشین آالت حسابداری و حسابگر، بیشترین صنایع تخصص بر
از جنبه نظری انتظار می رود پیشــرفت فناوری در حالت کلی، بر ســهم اشتغال 
نیروی کار متخصص اثر مثبت داشته باشد زیرا نیروی کار متخصص، پتانسیل باالیی 
نســبت به نیروی کار ســاده برای آموزش، پذیرش، ارتقای نوآوری و فناوری دارد و 
درنتیجه، می تواند در مقابل تغییرات فناوری انعطاف پذیر باشد و قابلیت هماهنگی با 
آن را داشته باشد. در این تحقیق، نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار 
دارای تحصیالت عالی طی دوره 1385 تا 1392 در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن 
و بیشــتر ایران به تفکیک کدهای 2 رقمی استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است. 
در دورۀ مورد بررسی، سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی و شاخص های 
مبین فناوری، روندی افزایشی داشته اند. گفتنی است برای در نظر گرفتن پیشرفت 
فناوری، از شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات )کاربران رایانه و اینترنت( و نسبت 
سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش افزوده به عنوان شاخصی از سایر ابعاد پیشرفت فناوری 
استفاده شده است. همچنین، شاخص کاربری روندی نزولی داشته که حاکی از تمایل 
بیشتر بنگاه ها به استفادۀ بیشتر از تکنیک های سرمایه بر بوده است. در بررسی عوامل 
گوناگون مؤثر بر سهم نیروی کار متخصص در صنایع مختلف در ایران، نتایج حاکی از 
این امر مهم است که اثر متغیر فناوری در قالب نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش 

افزوده و شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت بر سهم نیروی کار دارای تحصیالت 
عالی مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص کاربری در قالب نسبت جبران خدمات 
به ارزش افزوده صنعت، تأثیر منفی و معنادار بر سهم نیروی کار دارای تحصیالت عالی 
بر جای گذاشته است. با توجه به اینکه شاخص کاربری در دورۀ مورد بررسی روندی 
نزولی داشته است، رواج تکنیک های تولید سرمایه بر به افزایش سهم نیروی کار دارای 
تحصیالت عالی کمک کرده اند. گفتنی است متغیر مقیاس فعالیت، در قالب نسبت 
ارزش افزوده به تعداد بنگاه ها، تأثیر مثبت و معنادار به همراه دارد که نشان می دهد 
هرچه مقیاس تولید در صنعت بزرگ تر شود، سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت 
عالی نیز بیشتر خواهد شد. با توجه به اینکه شاخص متوسط ارزش افزوده به ازای هر 
بنگاه در دورۀ مورد نظر روندی صعودی داشــته است، افزایش مقیاس تولید تأثیری 
مثبت بر افزایش سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی داشته است. در بخشی 
دیگر از پژوهش، فعالیت های صنعتی تخصص بر شناسایی شده اند. در میان 12 فعالیت 
تخصص بر، صنعت تولید ماشین آالت اداری و حسابگر، بیشترین شدت تخصص بری را 
داراست. گفتنی است در همۀ فعالیت های صنعتی تخصص بر، میزان تخصص بری در 

دورۀ 1385 تا 1392 افزایش یافته است. 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

بازیچه دست ترامپ
کابینه کنونی امریکا چطور شروع به کار کرد؟
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کشورهای نامرئی

سومالی لند، کشوری که کشور نیست
شاخ آفریقا استقالل باثبات منطقه ای را تجربه می کند که هیچ نهاد جهانی ای آن را به رسمیت نمی شناسد

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

کشورهای نامرئی: 
سفر به لبه های ملیت

جاشوا کیتینگ
ناشر: انتشارات دانشگاه ییل

۲۰۱۸

درباره نویسنده 
جاشــوا کیتینگ یکی از تحلیل گران و نویســندگان 
تحریریه »اســلیت« اســت که روی اخبار بین المللی، 
سیاســت خارجی و علوم اجتماعی متمرکز است. قبل 
از این که او به »اســلیت« برود، شش سال در مقام دبیر 

سرویس در مجله »فارین پالیسی« کار می کرد. 

وقتی شــما در سومالی لند هستید، هیچ شــکی در این نیست که در یک کشور 
واقعی به سر می برید. از هر چیزی گذشته، در مکانی هستید که همه چیزش شبیه 
یک کشور مستقل است. وقتی من وارد فرودگاه شدم، مامور فرودگاه در یونیفورمی 
با عالمت ســومالی لند ویزای سومالی لند مرا چک کرد که در سفارت سومالی لند 
در واشــنگتن صادر شــده بود. در فرودگاه، پرچم ســومالی لند در اهتزاز بود. طی 
حضورم در این منطقه، به راننده تاکسی هایی که پالک سومالی لند داشتند و مرا به 

وزارت خانه های دولت سومالی لند می بردند، شیلینگ سومالی لند می دادم.
اما طبق مســتندات وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و 
همه کشورهای دیگر روی زمین، من در سومالی لند، کشوری کوچک اما باثبات در 

کارکردها که در شاخ آفریقا واقع شده نبودم. من در سومالی بودم. 
حتی در میان کشــورهایی که به رسمیت شناخته نشده اند نیز سومالی لند یک 
مورد خاص است؛ کشــوری که هم کامال مستقل است و از نظر سیاسی نیز تماما 
منزوی است. ادعای تبدیل شدن سومالی لند به یک کشور، برخالف ادعای استقالل 
سودان جنوبی بر پایه برداشتن مرزهای استعماری نبود بلکه تالشی بود برای تثبیت 
دوباره آنها. برخالف تایوان که اعالم استقالل آن را تبدیل به یک کشور ثروتمندتر 
و قدرتمندتر کرد، مستقل شــدن سومالی لند آن را کشوری فقیرتر و ضعیف تر کرد. 
برخالف فلســطین، تالش سومالی لند برای مستقل شدن با حمایت فعاالن سیاسی در 

سرتاسر جهان روبه رو نشد.

گرایم وود که روزنامه نگار است، مناطقی مثل سومالی لند را مثل »جهان برزخ« 
توصیف کرده اســت: هویت هایی که »با عمل کردن مثل یک کشــور کار خود را 
شروع می کنند و امیدوارند که تبدیل به یک کشور شوند.« آنچه کشورهای »واقعی« 
را از کشورهای »ادعایی« متمایز می کند صرفا این است که کشورهای دیگر آنها را 
به رسمیت بشناسند. هیچ قانونی که روابط بین الملل را وادار کند تصمیم بگیرند چه 
کشوری را یک کشور واقعی بدانند و کدام را ندانند وجود ندارد و اختالف عقیده 
در این باره امری رایج است. آنچه سومالی لند را از دیگر کشورها، مثال سوئد، متمایز 
می کند این است که سوئد از سوی دیگر کشورهای همتای خود به رسمیت شناخته 

شده است. 
ملیت و کشور بودن شــاید مفهومی قانونی است اما دستیابی به آن یک فرایند 
کامال سیاســی است. با وجود این ســطح از بی اعتنایی که مقامات خارجی اصال به 
ســومالی لند نشان می دهند، آنها عموما نسبت به تاریخ این خطه همراه هستند و به 
دستاوردهای اخیر آن نیز به دیده احترام می نگرند. مانع اصلی سومالی لند خصومت 
جهانی به آن نیست بلکه تفاوت آن است. دردسر اخیر این منطقه به این سوال پاسخ 
می دهد: چه می شود اگر یک کشور جدید به وجود بیاید و کسی به آن اعتنایی نکند؟

J  مشکالت مبادله ارز
رفتن به سومالی لند خیلی ساده اســت. از دوبی و آدیس آبابا پروازهای مرتبی به 
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پایتخت آن، هارجیسا، برقرار است. این شهر - پر از خانه هایی که شلوغ و با بی نظمی 
ســاخته شده اند و بلوک های ساده ساختمانی و جاده هایی با چاله و چوله- به نظر 
می رســد می تواند در فیلمی دیده شود که لوکیشن آن در میان غبارهای صحرا واقع 
شده است. آب وهوای به طرز غیرعادی خشک این منطقه و همچنین طبیعت خشن 
ناشــی از سیالب های فصول بارانی که خیابان ها را به مکان هایی پر از گل و الی و 
جایی غیرقابل عبور تبدیل می کند، باعث شده است که وضعیت زندگی در این منطقه 
خیلی خوب نباشد. شترها در این محل صحنه هایی سنتی را به یاد می آورند و همچنین 
غالتی که منابع غذایی هســتند و واحد پول هم به شمار می روند، حتی در شهرهای 
بزرگ هم صحنه هایی ســنتی را ایجاد می کنند. حتی در وســط پایتخت که جای 
پررفت وآمد و با ترافیک باالیی است، شتر هم دیده می شود. منابع غذایی و کوهان 
شتر و گوشت شتر روی بشقاب ها و میزهایی در غذافروشی های شهر پخته می شوند 
و به فروش می رسند. این مناظر جزو زندگی سنتی و بیابان نشینی شهر و منطقه است. 
در پیشخوان های دیگر مغازه های مرکز شهر کسانی هستند که ارزهای خارجی را 
تبدیل به ارز داخلی سومالی لند می کنند. کسانی هستند که پشت پیشخوان نشسته اند و 
ارز خارجی را می گیرند و شیلینگ های سومالی لند را می دهند که دورشان نوارهای 
الستیکی پیچیده شده است. وقتی که من در سومالی لند بودم، هر دالر آمریکا ۷ هزار 
شیلینگ سومالی لند خرید و فروش می شد. با این که شیلینگ در هیچ جای دیگری 
بیرون از ســومالی لند مبادله نمی شد، من سر درنمی آوردم که چطور این نرخ مبادله 
شــیلینگ با دالر آمریکا تعیین شده است. وقتی که در مغازه ها و کوچه و خیابان 
هیچ پول دیگری غیر از شــیلینگ سومالی لند گرفته نمی شد، بهترین راه این بود که 
اگر کسی می خواست در این منطقه اقامت کند ارز خارجی خود را در یکی از این 
صرافی های کوچک تبدیل به شــیلینگ کند. این روزها، بیشتر مردم بدون این که 
بخواهند شیلینگ سومالی لند را به کار ببرند، احتماال در خرید کاالها و خدمات 

اساسی از اعتبار تلفن همراه برای پرداخت وجه استفاده می کنند. 
وقتی که می خواهید یک اتاق در هتلی در سومالی لند به صورت آنالین از داخل 

آمریــکا رزرو کنید، احتمال خیلی زیادی 
دارد کــه هشــداری از وزارت خارجه 
آمریکا به شــما فرستاده شود که می گوید 
اتباع آمریکایی باید از ســفر به ســومالی 
اجتناب کننــد چون تهدیدات از ســوی 
گروه های تروریســتی در داخل این کشور 
ادامــه دارد. اما وقتی کــه آن جا حضور 
پیدا می کنید، سریعا درمی یابید که چنین 
هشــدارهایی لزومی ندارد. هارجیسا که 
پایتخت سومالی لند است یکی از امن ترین 
شــهرهای بزرگ در قاره آفریقا به شمار 
می رود و اگر آلودگــی هوا و ترافیک را 
کنــار بگذاریم، با وجود این که در ســال 
۲۰۰۴ چهار تبعه خارجی در سومالی لند 
کشته شدند و از آن به بعد اتباع خارجی 
نگهبــان و محافظ برای خود اســتخدام 

می کنند، نباید نگران این باشــید که چه وقتی در پیاده روها قدم می زنید. از ســال 
۲۰۰۸ که حمله کنندگان انتحاری به کاخ ریاست جمهوری و سفارت اتیوپی حمله 
کردند، تقریبا هیچ فعالیت تروریستی ای در سومالی لند اتفاق نیفتاده است. برخالف 
فعالیت های خصوصی ای که در کشور سومالی در سواحل جنوبی انجام می شود، هیچ 

حوزه ای از بخش خصوصی در سواحل سومالی لند فعال نیست. 
آثــاری از هنر عمومی با اندازه های بزرگ که بــه دوران جنگ می پردازد در 
هارجیسا نصب شده است. یکی از آنها یک هواپیمای جنگنده میگ است که یک 
جنگنده واقعی است که در سال ۱۹۸۸ ساقط شد و اکنون روی یک بلندی در شهر 
نصب شده است. اهالی هارجیسا با نوعی طنز به شما می گویند که شهر آنها یکی از 
معدود مکان هایی در جهان است که هواپیماهای جنگنده ای آن را بمباران کرده اند 
که از همان شهر از جایی دیگر برخاسته بوده اند. این حادثه یکی از حلقه های زنجیره 
بلند از حوادثی است که بیشتر آنها تراژیک بوده اند و کشور سومالی را به مخمصه 

عجیبی انداخته اند که اکنون گرفتار آن است. 

J  میراث استعمار
همان طور که نام کشــورهای سومالی و سومالی لند هم نشان می دهد، اختالفات 
قومی یا زبانی کمی بین مردم این دو کشــور وجــود دارد. وجود هویتی که اکنون 
خودش را »جمهوری ســومالی لند« می نامد بر اســاس دو مولفه اصلی برقرار است: 
نزدیکی به کشور یمن و وفور پرورش گوسفند در آن. در اواخر قرن نوزدهم میالدی، 
بریتانیا )با حمایت ایتالیا( و فرانسه )با حمایت روسیه( در درگیری برای کنترل رود 
نیل گرفتار شده بودند و این وضعیت قفل شده بود. گوشت گوسفندی که فرانسه نیاز 
داشت از شهر بندری عدن در یمن به طور مرتب تامین می شد و فرانسه می خواست 
که این راه امن برای فراهم کردن غذای کشــور خود را تحت کنترل داشــته باشد و 

بریتانیا نیز توافق نامه هایی را با قبایلی در سومالی شمالی امضا کرده بود. 
طبق گفته های یوان لویس که مورخ اســت، سومالی لند »بنا به اندازه و اهمیت 
خود« جرو مناطقی بود که »بریتانیا اهمیت 
کمی به آن می داد«. با این حال، این منطقه 
یکــی از مناطق اســتعماری بــا وضعیت 
حاشــیه ای بود که می توانست به بریتانیا 
در بلندمــدت منفعت برســاند. با این که 
ســومالی لند در بین بریتانیایی ها منطقه ای 
دورافتاده به شمار می آمد و بنابراین بیشتر 
اوقات به خود واگذار شده بود تا حاکمیت 
آن با ساختارهای بومی خودش انجام شود، 
ایتالیا سومالی را به عنوان نقطه تجمیع کننده 
سیاست های کوتاه مدتی در نظر داشت که 
این کشــور برای ایجاد یک امپراتوری در 
شــمال قاره آفریقا در نظر گرفته بود. این 
امپراتوری شامل کشور لیبی بود که در آن 
زمان کشوری مدرن به حساب می آمد و 

نیز بخش هایی از مصر آن روزگار. 

آن طور که شیره، وزیر امور خارجه سومالی لند، تاکید می کند، این کشور هم اکنون 
وجود دارد و جامعه بین المللی راه طوالنی ای را برای به رسمیت شناختن آن طی کرده 

است. او می گوید: »سومالی لند تمام شرایط یک کشور مستقل را دارا است. من 
فکر می کنم که هرکسی با مورد سومالی لند همدلی نشان می دهد. حتی اگر شما آن 

را قانونی و با استحقاق خودش به رسمیت نشناسید، این کار را به صورت دوفاکتو 
انجام می دهید. وقتی من به جاهای مختلف سفر می کنم،  با من مثل یک وزیر امور 

خارجه رفتار می شود. ما با سازمان ملل و جامعه بین المللی مثل یک کشور مستقل 
تعامل داریم. با ما طوری رفتار می شود که انگار یک کشور به طور دوفاکتو مستقل 
هستیم - ما فقط از نظر به  رسمیت شناخته شدن قانونی حاکمیت تام خود کمبود 

داریم.«
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جای شــگفتی نیست که امروزه قلمرویی که قدرت های استعماری در آن تجمع 
کرده بودند، هدف قرار گرفته  اند برای احداث ساختمان های دولتی جاه طلبانه و همین 
مناطق بیشتر از هر جای دیگری با بی ثباتی مواجه اند. شواهدی از مطالعات میدانی 
در منطقه هند و دیگر بخش های آفریقایی، این نکته را تایید می کند که کشورهای 
پسااســتعماری که استعمارگران روی آن ها تمرکز بیشــتری داشتند، در بلندمدت 

وضعیت بدتری پیدا کرده اند. 
آنچه سومالی لند اغلب به یاد می آورد، این است که در گذشته این کشور به وسیله 
جامعه بین المللی ازجمله سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود. اما این دوره 
طالیی کمتر از یک هفته طول کشید. در ۲۶ ژوئن سال ۱۹۶۰ کشور تحت الحمایه 
ســومالی لند به طور کامل از حکومت بریتانیا مستقل شد و استقالل آن از سوی ۳۵ 
کشــور در سرتاسر جهان به رسمیت شناخته شد که شامل آمریکا نیز بود. در اول 
ژوئیه، سومالی از ایتالیا مستقل شد و دو کشور سومالی و سومالی لند به هم پیوستند. 
این تصمیمی بوده که سومالی لند از آن موقع تاکنون تقریبا همیشه بر آن تاسف خورده 

و از آن پشیمان است. 
مشــکالت تقریبا بالفاصله خود را نشان دادند و تنها یک سال بعد از استقالل، 
رای دهندگان در شــمال قانون اساســی جدید را رد کردند. این ازدواج یک شروع 
پرســنگالخ داشت. در سال ۱۹۶۹، وقتی که کودتای نظامی شد و یک ژنرال به نام 

سعید بار کودتا کرد، وضعیت بدتر از بد شد. 
وقتی که حکومت ســعید بــار ادامه پیدا کرد و طوالنی شــد، تنش در جامعه 
ســومالی لند باال رفت. رهبران سومالی و ســومالی لند از زمان اعالم استقالل تمایل 
داشــتند که قبیله و جوامع بومی خود را داشته باشــند و بنده نوازی های خود را به 
این قبایل انجام دهند. در سومالی لند شش قبیله و ده ها زیرقبیله وجود دارد. اکثریت 
غالب آنهایی که در جایی زندگی می کنند که اکنون سومالی لند نامیده می شود، متعلق 
به شعبه های متنوع قبیله اسحاق هستند. در جنوب این منطقه مردم بیشتر ناهمگون 
هستند. سعید بار از دکترین »سوسیالیســم علمی« حمایت می کرد که نوعی افکار 
حکمرانی قبیله ای بود که از چین، کره شــمالی و مصر در دوران جمال عبدالناصر 

وارد شده بود. اما سعید بار ملی گرایی قومی 
را پیش نگرفت و به قبیله دارود که قبیله 
خودش بود ارجحیت بخشید و این کار به 

نارضایتی قبیله اسحاق در شمال افزود. 
طــی دهه ۱۹۸۰ میــالدی، با حمایت 
از ســعید بار و سرکوب های رژیم نظامی 
خشــن او، یک گروه مخالف شــمالی از 
قبیله اسحاق مثل جنبش ملی سومالی ظهور 
کرد تا حکومت موگادیشــو را به چالش 
بکشد. خشونت ها و سرکوب هایی که در 
پی این اتفاق حادث شد تا جنبش مخالفان 
را از بین ببرد، فقط باعث این شــد که به 
درصد مردمی که در شمال مخالف بودند 
و می خواستند سرزمینی را اشغال کنند تا 
حکومت مستقلی تشــکیل بدهند اضافه 

شود. این ماجراها به یک جنگ داخلی بین جنبش ملی سومالی و دولت مرکزی در 
اواخر دهه ۸۰ منجر شد که طی آن، هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر نیز متواری 

شدند.
در روز ۱۸ ماه مه ســال ۱۹۹۱، جنبش ملی ســومالی مدعی شد که این منطقه 
اســتقالل خود را احیــا و روابط خود را با جنوب محکم تر کرده اســت و اکنون 
جمهوری ســومالی لند شناخته می شود. جهان، بیشــتر بخش ها و کشورهای آن، با 
بی اعتنایی از کنار این قضیه گذشت. فرایند آهسته و ثابت شکل گیری کشور در شمال 
تقریبا به طور کامل در رسانه های بین المللی تحت الشعاع قرار گرفت چون در جنوب 
نوعی آشوب برپا شده بود و به خصوص بعد از مداخله بین المللی دو سال بعدتر که 
منجر به واقعه نامطلوب »بالک هوک« و کشته شدن ۱۹ نظامی آمریکایی طی نبرد 
موگادیشــو شد، رسانه ها بیشتر به خشونت ها اهمیت می دادند و اعتنای چندانی به 

استقالل سومالی لند نداشتند. 

J  موانع پیشرفت اقتصادی
پس چرا ســومالی لند موفق تر و باثبات تر از همســایه جنوبی خود بوده است، 
حتی بدون کمک جامعه بین المللی؟ این واقعیت که این منطقه بیشــتر محل تجمع 
یک قبیله بود، کمک کرد تا از درگیری های قومی اجتناب شود و برخالف دیگر 
کشورها در منطقه، خشــونت های قومی و قبیله ای به وجود نیاید. همچنین بیشتر 
اهالی سومالی لند روی نقش افراد مسن قبیله تاکید داشته اند. سومالی لند عالوه بر یک 
رئیس جمهور و یک پارلمان سنتی که انتخابی هستند، یک مجلس غیرانتخابی از افراد 
مسن قبایل دارد که تا حدودی شبیه به مجلس لردهای بریتانیا است و نقشی مشورتی 
در قانون گذاری های مشخص بازی می کند. همچنین این مجلس از سال خوردگان قبایل 
در منازعات و دعواها بین زیرقبیله های کشور نقش یک حکم و داور را دارد. یکی از 
فعاالن سیاسی سومالی که در بریتانیا ساکن است به من گفت: »مسن های قبایل هستند 

که در عمل این صلح را برقرار می کنند.«
ســومالی لند از این نظر که از رهبری تعداد کمــی افراد خبره بهره مند بوده نیز 
شانس داشته اســت. مشهورترین این افراد 
که در جهان شهره است و نقش نمایندگی 
جهانی سومالی لند را ایفا می کند، ادنا ادان 
اســت. این زن به عنوان مشــهورترین فرد 
در کشــور عمدتا وقتی به ذهن می آید که 
حرفی از ســومالی لند زده شــود. در واقع، 
گاهی سومالی لند و ادنا ادان مترادف هم به 
کار برده می شوند. یکی از روزنامه نگاران 
محلی در ســومالی لند به من می گوید: »ما 
اینجا جورج کلونــی نداریم. همه چیزی 
کــه داریم ادنا ادان اســت.« او به ســتاره 
هالیوودی، جورج کلونی، اشــاره دارد که 
از استقالل سودان جنوبی حمایت می کند 
و فعالیت زیــادی در این زمینه در عرصه 

بین المللی داشته است.  

کشورهای نامرئی

طی دهه ۱۹۸۰، با حمایت از سعید بار و سرکوب های رژیم نظامی خشن او، یک 
گروه مخالف شمالی از قبیله اسحاق مثل جنبش ملی سومالی ظهور کرد تا حکومت 

موگادیشو را به چالش بکشد. خشونت ها و سرکوب هایی که در پی این اتفاق حادث 
شد تا جنبش مخالفان را از بین ببرد، فقط باعث این شد که به درصد مردمی که 

در شمال مخالف بودند و می خواستند سرزمینی را اشغال کنند تا حکومت مستقلی 
تشکیل بدهند اضافه شود. این ماجراها به یک جنگ داخلی بین جنبش ملی 

سومالی و دولت مرکزی در اواخر دهه ۸۰ منجر شد که طی آن، هزاران نفر کشته و 
میلیون ها نفر نیز متواری شدند.
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من با ادان در زایشــگاه و دانشــکده 
مامایی ای که در هارجیســا اداره می کند 
مالقات کردم. هرکســی به این مجموعه 
می گوید »بیمارســتان ادنــا« و وقتی که با 
او مالقــات کــردم، کارت ویزیتش را به 
دســتم داد و پشــت این کارت نوشته بود 
که ســومالی لند کجاســت و با یک فلش 
این منطقه را روی نقشــه در شاخ آفریقا 
مشخص کرده بود. شغل اول ادان که مدام 
به سرتاســر جهان سفر می کند، صرفا این 
اســت که به مردم بگوید کشور چیست 
و کجا واقع شده اســت. او می گوید: »من 
نمی توانم به هرکسی بگویم که بیاید اینجا. 
معلم ها و دکتر ها نمی توانند به کشــور ما 
بیایند چون دولت هایشان به آنها می گویند 
که این کار را نکنند. من نمی دانم که شما 
چطور از میان موانع پیچیده گذشته اید و به 

اینجا آمده اید.«
دفتر کار ادان پوشــیده شــده است از 
عکس های شــخصیت هایی که او با آنها 

مالقات کــرده، از هیالری کلینتون گرفته تا کوفی عنان. در وســط این عکس ها، 
عکسی اســت از ادان وقتی که خیلی جوان بوده به همراه آخرین همسرش، محمد 
ابراهیم ایگال، در کاخ سفید که در سال ۱۹۶۸ در کنار لیندون جانسون ایستاده اند؛ 

یعنی زمانی که ایگال نخست وزیر سومالی بود. 
ادان اولین پرســتار - مامای تحصیل کرده در سومالی بوده و اولین زن سومالیایی 
که رانندگی کرده است. او پیش از این که به سومالی لند بازگردد تا با پول پس انداز 
خود بیمارستان را بسازد، سال ها به عنوان مقام رسمی سازمان ملل و سازمان جهانی 
بهداشت کار می کرد. با وجود همه محدودیت هایی که این بیمارستان از نظر پرسنل 
و تجهیزات دارد، یکی از برترین تسهیالت در شاخ آفریقا است. او را برای کارش در 
ترویج سالمت زنان و کارزارهای تبلیغاتی علیه ختنه زنان، »مادر ترزای مسلمان« 
می نامند. او سال ها نیز در مقام وزیر امور خارجه سومالی لند خدمت کرده و در کنار 
آن، شغل مامایی را انجام داده و نوزادان زیادی را در سومالی لند به دنیا آورده است. 

با این که فعالیت های سیاســی ادان نسبت به خدمات عمومی بهداشتی اش توجه 
کمتری جلب کرده، باید گفت که او حامی خستگی ناپذیر استقالل سومالی لند هم 
هســت. او با انتقاد از آنچه »بی اعتنایی جهانی علیه به رسمیت شناختن سومالی لند« 
می خواند، به من می گوید: »۲۵ ســال اســت که من دارم تالش می کنم تا دنیا ببیند 
که ما چقدر باثبات، صلح جو و حکومت پذیر هســتیم.« ادان وضعیت به رسمیت 
شناخته نشده سومالی لند را دلیل اصلی نبود پیشرفت اقتصادی در این منطقه طی ربع قرن 

گذشته می داند.
ادان اســتدالل می کند که به همین اندازه، به رسمیت شناخته نشدن این کشور 
به وســیله قدرت های غربی تاثیــری نیز روی وضعیت زنان در این منطقه داشــته 

اســت و می گوید درگیر نبودن کشور با 
کشورهای غربی درها را باز کرده تا تاثیر 
بنیادگراهای کشورهای حاشیه خلیج فارس 
بر این منطقه افزایش یابد. او به عکس های 
قدیمی خود اشاره می کند که زنان این طور 
محدود نبوده اند و می گوید: »دیگران زودتر 
از غربی ها به ســومالی لند رسیده اند و اگر 
اوضاع به همین ترتیب پیش برود، خدا به 

دادمان برسد.«
او همان مضمونی را تکرار می کند که 
من خیلی در ســومالی لند شنیده ام، این که 
کشور نقطه روشن استثنایی ای از ثبات در 
منطقه ای بسیار خطرناک است. سومالی لند 
مسلما با اســتانداردهای منطقه ای و بومی 
جای باثباتی است اما قطعا جایی نیست که 
خوشبختی را به ارمغان بیاورد. آمار معتبر 
از اینجا خیلی ســخت به دست می آید اما 
در ســال ۲۰۱۲ بانک جهانی تخمین زد 
که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور 
تنها ۳۴۸ دالر در سال بوده است که آن را 
در رتبه چهارم فقیرترین کشــورهای جهان می نشاند. کسب وکار اصلی این کشور 
صادرات حیوانات زنده اســت که تقریبا ۷۰ درصد مشــاغل آن را شامل می شود. 
مشتریان اصلی این صادرات در خاورمیانه هستند و شرکت ها طی مراسم سالیانه حج 
در شهر مکه خریدار دام ها هستند. با وجود فرصت های شغلی اندکی که در داخل 
کشور وجود دارد، جای تعجب نیست که جمعیت ۴۴ درصد تخمینی جوانان بیکار 

ابراز تمایل به مهاجرت از این منطقه کرده اند. 
تعداد زیادی از مردم نیز وابســته هستند به ۵۰۰ میلیون دالر پولی که هر سال 
تقریبا یک میلیون نفر جامعه مهاجران سومالی لند می فرستند، کسانی که بیشتر در 
بریتانیا، آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی و جاهای دیگری در آفریقا زندگی می کنند. 
این امر برای کشورهای درحال توسعه غیرعادی نیست اما مقامات کشور به طرزی 
قابــل درک از این نگران اند که جریــان پول نقد از خارج یک منبع مالی نامطمئن 
است. بیشتر اعضای جامعه مهاجران سومالی لند پناه جویانی هستند که این کشور را 
در دوران خشونت های دهه ۱۹۸۰ ترک کردند. فرزندان کمتر ممکن است احساس 
کنند که به خاله و عمه و دایی و عمویی کمک می کنند که خیلی هم نمی شناسندشان. 
وزیر انرژی سومالی لند، حسین عبدی دواله به من می گوید: »این بچه ها حاال در اصل 
آمریکایی یا بریتانیایی یا فرانسوی یا هرجای دیگری هستند. آنها دیگر آن دلبستگی 

به کشور را که والدینشان داشتند ندارند.«
با خشک شدن احتمالی پول هایی که از خارج می آید در سال های پیش رو و منبع 
نامطمئن حاصل از دام های زنده، دولت در جست وجوی منابع دیگر سرمایه گذاری 
است اما ســومالی لند مشــکل دیگری دارد و آن هم مربوط به مشکل تصویر این 
کشور است. دواله می گوید: »این اسم همیشه آدم ها را می ترساند. همه اینها از کلمه 

کتاب ضمیمه

در روز ۱۸ ماه مه سال ۱۹۹۱، جنبش ملی سومالی مدعی شد که این منطقه استقالل 
خود را احیا و روابط خود را با جنوب محکم تر کرده است و اکنون جمهوری سومالی لند 

شناخته می شود. جهان، بیشتر بخش ها و کشورهای آن، با بی اعتنایی از کنار این 
قضیه گذشت.
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»سومالی« شــروع می شود و اهمیتی ندارد 
که با چه پســوندی تمام مي شــود. اینها 
برای خیلی ها یک پرچم قرمز اســت. اما 
شــرکت هایی که اینجا هســتند می دانند 
محیط اینجا بســیار دوستانه و بسیار امن 

است.«
دو امید برای رونق گرفتن اقتصاد سومالی 
وجود دارد. یکی این اســت که صادرات 
نفت آن رونق پیدا کند - در حال حاضر، 
این نفت به وسیله شرکت های انگشت شمار 
حوزه انرژی استخراج و به آن سوی آب ها 
حمل می شود - و امید دیگر هم برنامه ای 
اســت که بندر دوبی را در امارات متحده 
عربی از طریق دریای ســرخ به بندر بربرا 
وصل می کند. این برنامه توســعه راه های 
دریایی که تا دوبی می رسد می توان این نوید 

را بدهد که راهی جایگزین برای انتقال کاالهایی پیدا شــود که اکنون مسیرشــان 
از طریق خشــکی به دلیل بســته بودن مرزها از طرف اتیوپی مســدود اســت. اما 
خیلی دشــوار اســت که این برنامه ها را تصور کرد بدون این که پیشرفتی جدی در 
جاده ها و تاسیســات زیربنایی پیش بیاید و همچنین عملی شدن این کار احتماال به 

سرمایه گذاری های بین المللی هم نیاز خواهد داشت. 
و به انجام این کار، دوباره باید گفت، این قضیه کمک خواهد کرد که کشورهای 
دیگر اعالم کنند کشوری به نام سومالی لند وجود دارد و کشوری نیست که اکنون 

تحت عنوان سومالی می شناسند. 

J  رابطه اجباری
خصوصیت بسیار غیرعادی وضعیت سومالی لند این است که این کشور در عمل 
به دنبال به چالش کشــیدن مرزهایی نیســت که اروپایی ها در سرتاسر قاره آفریقا 
کشــیده اند بلکه در پی احیای آن اســت. محمد احمد محمود، عضو جامعه »آکا 
باروانی« که یکی از فعاالن جامعه مدنی کشــور و مدیر موسســه »اکتورز فروم« 
در سومالی لند است، می گوید: »جامعه بین المللی می گوید ما از سومالی جدا شدیم. 
جدا نشدیم. ما همین حاال هم کشور خودمان را داریم.« ساعد علی شیره، وزیر امور 
خارجه سومالی لند می گوید: »مرزهای ما طی توافقی بین دولت ایتالیا و بریتانیا کشیده 

شد. این محدوده ای است که به صورت بین المللی تعیین شده.«
با این که درســت است که سومالی لند داوطلبانه مرزهای خود را در سال ۱۹۶۰ 
با سومالی از بین برد اما مقامات سومالی لند هیچ گاه  این تصمیم را غیرقابل بازگشت 
نمی دانند. آن طور که ســومالی لندی ها می گوید، آنها اولین کشوری نبوده اند که در 
دوران پس از استعمار تصمیم به ادغام دو کشور گرفته اند. سنگال و گامبیا که یک 
منطقه باریک اســت و کامال در قلمروی سنگال واقع شده، بین سال های ۱۹۸۲ تا 
۱۹۸۹ تحت عنوان کنفدراســیون سنگامبیا با یکدیگر ادغام شدند. مصر و سوریه 
مدتی کوتاه از سال ۱۹۵۸ در قالب جمهوری عربی متحده با هم ادغام شدند تا این که 

در سال ۱۹۶۱، سوریه از آن خارج شد. اگر 
این ازدواج این کشــورها با هم موفق نبود 
و آنها به راحتی توانستند از هم جدا شوند، 
چرا باید از ســومالی لندی ها خواسته شود 
که سومالی لند حتما در یک رابطه بدون 

محبت با کشور همسایه اش باقی بماند؟
در داخل هارجیسا چنین بحث ها خیلی 
راحت انجام نمی شــود. امــا در خارج از 
این کشــور، این احتمال خیلی وجود دارد 
که هردو طرف مخالــف و موافق ماجرا 
برای خود مدافعانی داشته باشند. واقعیت 
دردناک برای ســومالی لند این اســت که 
نقشــه جهان کمتر با قوانین بین المللی یا 
حتی با عرف رایج کشــیده شــده است و 
بیشــتر حاصل چیزی است که معموال به 
آن »مسیر مستقل« از تصمیمات مشخص 
می گویند، یعنی هزاران تصمیم کوچکی که در طول زمان، ایجاد نهادهای اجتماعی 
را هدایت می کنند و بدون خســارت های عظیم تغییر این مسیر بسیار دشوار است. 
کشورها تمایل دارند در مسیری که در آن قرار دارند باقی بمانند و مردم با توجیهاتی 

معتقدند که تغییر این مسیر خیلی سخت و خطرناک است. 
آخرین موج بزرگ کشورسازی در اوایل دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد که جنگ سرد 
پایان یافت و اتحاد جماهیر شــوروی فرو پاشید و یوگســالوی منفجر شد. از آن 
زمان، تنها چند کشور جدید انگشت شمار به باشگاه کشورهای جهان پیوسته اند و 

موجودیت برخی از آنها محل مناقشه است. 
اما آن طور که شــیره، وزیر امور خارجه سومالی لند، تاکید می کند، این کشور 
هم اکنون وجود دارد و جامعه بین المللی راه طوالنی ای را برای به رسمیت شناختن 
آن طی کرده است. او می گوید: »سومالی لند تمام شرایط یک کشور مستقل را دارا 
است. من فکر می کنم که هرکسی با مورد سومالی لند همدلی نشان می دهد. حتی اگر 
شــما آن را قانونی و با استحقاق خودش به رسمیت نشناسید، این کار را به صورت 
دوفاکتو انجام می دهید. وقتی من به جاهای مختلف سفر می کنم،  با من مثل یک وزیر 
امور خارجه رفتار می شــود. ما با سازمان ملل و جامعه بین المللی مثل یک کشور 
مستقل تعامل داریم. با ما طوری رفتار می شود که انگار یک کشور به طور دوفاکتو 
مستقل هستیم - ما فقط از نظر به  رسمیت شناخته شدن قانونی حاکمیت تام خود 

کمبود داریم.«

J  بی توجهی به آرامش
استدالل های مخالف استقالل سومالی لند بیشتر در قالب مولفه ای برای کنترل این 
کشــور باقی مانده است. مقامات سومالی لند زیاد می شنوند که اگر استقالل کشور 
آنها به رسمیت شناخته شود، این کار تاثیری دومینویی روی جنبش های ملی گرایانه 
دارد و قاره آفریقا را بی ثبات می کند. اگر سومالی لند مستقل شود، چرا دیگر مناطق 

تالش های مشابه را برای مستقل شدن باید متوقف کنند؟

کشورهای نامرئی

من با ادان در زایشگاه و دانشکده مامایی ای که در هارجیسا اداره می کند مالقات 
کردم. هرکسی به این مجموعه می گوید »بیمارستان ادان« و وقتی که با او 

مالقات کردم، او کارت ویزیتش را به دستم داد و پشت این کارت نوشته بود که 
سومالی لند کجاست و با یک فلش این منطقه را روی نقشه در شاخ آفریقا مشخص 

کرده بود. شغل اول ادان که مدام به سرتاسر جهان سفر می کند، صرفا این 
است که به مردم بگوید کشور چیست و کجا واقع شده است. او می گوید: »من 

نمی توانم به هر کسی بگویم که بیاید اینجا. معلم ها و دکتر ها نمی توانند به کشور 
ما بیایند چون دولت هایشان به آنها می گویند که این کار را نکنند. من نمی دانم که 

شما چطور از میان موانع پیچیده گذشته اید و به اینجا آمده اید.«
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سازمان های بین المللی مثل اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای عربی دشمن 
فکر به رسمیت شناخته شدن بیشــتر تقسیم قلمروهای ملی هستند. کشورها 
نگــران از جنبش های جدایی طلبانه خود، نمی خواهند هر نوع جدایی را قبول 
کنند. ســازمان ملل که منابع عظیمی صرف ترویج ثبات و اتحادیه در سومالی 
به عنوان یک منطقه کلی سرمایه گذاری کرده، به سومالی لند در مقام یک مانع 
رسیدن به اهدافش نگاه می کند تا این که به چشم یک نوع نقطه درخشان ثبات 
به آن بنگرد. اتیوپی که همســایه سومالی لند است غالبا از این کشور حمایت 
می کنــد اما با در نظر گرفتــن این که آدیس آبابا خودش هــم از جدایی طلبان 
سومالیایی داخلی هراس دارد، این احتمال بیشتر است که این کشور نیز وضعیت 
موجود - یک سومالی ضعیف و تقسیم شده - را به یک کشور سومالی مستقل و 
قدرتمند با مرزهای مشخص ترجیح دهد. دو نمونه اخیر تشکیل کشور در قاره 
آفریقا - حکومت خودکامه و متعصب اریتره و حکومت بی نظم و خشن سودان 
جنوبی - نتوانســته استدالل سومالی لند را تضعیف کند که به رسمیت شناخته 

شدن این کشور موهبتی برای ثبات منطقه ای و جهانی خواهد بود. 
ناظران غربی، چه نهادهای ناظر دولتی و چه غیردولتی، عموما نگاهی مثبت تر 
به اســتقالل سومالی لند داشــته اند. با توجه به این که سومالی لند برخالف بیشتر 
همســایگان خود، چندین دوره انتخابات برگزار کرده که افرادی با دیدگاه های 
گوناگونی در آن نامزد شده اند و از زمان استقالل آن، انتقال قدرت همراه با صلح در 
آن انجام شده، نهادهای غیردولتی غربی آن را در زمره »دموکراسی های نوظهور« 
طبقه بندی می کنند و این کشور تنها کشوری در منطقه است که در رتبه بندی های 

ساالنه دست کم رتبه »نسبتا آزاد« یا باالتر از آن را کسب کرده است. 
گروه بحران بین الملل ســال ها پیش یعنی از سال ۲۰۰۳ اعالم کرده است که 
گزینه پیش روی جامعه بین المللی این اســت که پاسخ های عمل گرایانه ای را به 
تقاضای ســومالی لند برای به رسمیت شناخته شدن خودش بدهد یا بیش ازپیش 
به اصرار خود بر یکپارچگی هویتی و قلمرویی جمهوری سومالی پافشاری کند. 
در ســال ۲۰۰۷، یکی از مقامات وزارت دفاع ایاالت متحد، سومالی لند را برای 
روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان »هویتی که با موفقیت کار می کند« توصیف 

کرد و گفت که از نظر پنتاگون »سومالی لند باید مستقل باشد«.
اما حتی اگر دولت های غیرآفریقایی هم تماما و به طور کلی با سومالی لند همدل 
باشند، کافی نخواهد بود برای این که وضعیت کنونی وارونه شود و تغییر کند. تازه 
مسئله اینجاست که با سومالی لندی ها نسبت به دیگر افراد منطقه خوب رفتار 
شده است. دیگر کشورها که در سال های اخیر موجودیتشان به رسمیت شناخته 

شده بود، بعد از جنگ ها و نسل کشی های زیادی به این هدف رسیدند. 
هاگی که یکی از مقامات این کشور است می گوید: »صلح طلب، دموکراتیک 
و درحال توســعه بودن سومالی لند کمکی در جهت به رسمیت شناخته شدن این 
کشــور نمی کند. سومالی لند بسیار آرام است. یک جای پر از صلح و صفا است. 
جامعه بین المللی خیلی توجهی به یک جای آرام و صلح طلب نمی کند. وقتی در 
یک کشور مسئله ای وجود دارد، جامعه بین المللی همیشه آنجاست، مثل سومالی، 
عراق،  سوریه و لیبی. وقتی مسئله ای نباشد، مهم نیست که کسی بیاید و یک کشور 

آنجا بسازد.«

کتاب ضمیمه

چرا سومالی لند موفق تر و باثبات تر از همسایه جنوبی خود بوده است، حتی بدون کمک جامعه بین المللی؟ این واقعیت که این منطقه بیشتر محل تجمع یک قبیله بود، کمک کرد تا از درگیری های 
قومی اجتناب شود و برخالف دیگر کشورها در منطقه، خشونت های قومی و قبیله ای به وجود نیاید. همچنین بیشتر اهالی سومالی لند روی نقش افراد مسن قبیله تاکید داشته اند. سومالی لند 

عالوه بر یک رئیس جمهور و یک پارلمان سنتی که انتخابی هستند، یک مجلس غیرانتخابی از افراد مسن قبایل دارد که تا حدودی شبیه به مجلس لردهای بریتانیا است و نقشی مشورتی در 
قانون گذاری های مشخص بازی می کند.
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خطر پنجم

گشتی در میان آدم های ترامپ
دوران انتقال از کابینه اوباما به کابینه ترامپ چطور گذشت

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

خطر پنجم
مایکل لویس

انتشارات: پنگوئن
۲۰۱۸

درباره نویسنده 
مایکل لویس یک نویســنده و روزنامه نگار اقتصادی 
پرفروش شده  معموال  کتاب هایش  اســت.  آمریکایی 
اســت. »مانی بال« او بیش از دیگر کتاب هایش فروش 
داشت و خوانندگان زیادی پیدا کرد. او نگاه انتقادی به 

سیاست های جهانی سازی دارد. 

توجه کریس کریستی به یک مطلب در روزنامه نیویورک تایمز معطوف 
شــد و این چنین بود که همه ماجراها شروع شد. فرماندار ایالت نیوجرسی در 
فوریه ۲۰۱۶ از رقابت های ریاســت جمهوری کنار کشــید و پشت سر دونالد 
ترامپ ایستاد تا از او حمایت کند. در اواخر آوریل مقاله روزنامه را دید. مقاله 
مالقات های نمایندگان نامزدهایی را توصیف کرده بود که هنوز در رقابت باقی 
مانده بودند - ترامپ، جان کاســیچ، تد کروز، هیالری کلینتون و برنی سندرز 
- با اوباما در کاخ سفید. تا آن زمان، هرکسی که به طریقی به ریاست جمهوری 
آمریکا رسیده بود ظاهرا باید کار خود را از فرمانداری یکی از ایالت های فدرال 
ایاالت متحده شروع می کرد. کریستی برآورد کرده بود که این مرد، ترامپ، که 
بــه مالقات با رئیس جمهور وقت رفته بود، به طرز مضحکی بدون قابلیت های 
الزم بود. کریستی به مدیر ستاد انتخاباتی ترامپ، کوری لواندووسکی، رو کرده 
بود تا از او بپرسد که اول کار به چه کسی کارهایی می سپارند که در عمل درباره 
حکمرانی و حاکمیت کردن چیزهایی را می داند. لواندووســکی گفته بود: »ما 

هیچ کس را نداریم.«
کریستی خودش برای این کار داوطلب شد: رئیس تیم انتقالی ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ. او به دوســتانش می گفت: »برای ریاست جمهوری، بعد از این که 
انتخاب شد، بهترین سمت این جایگاه خواهد بود. چون نقشه ریاست جمهوری 
دست تو خواهد بود.« او رفت تا ترامپ را درباره همین ماجرا ببیند. چرا کسی 

هیــچ برنامه ریزی ای در دورانی که هنوز رئیس جمهور نشــده انجام نمی دهد؟ 
کریستی می گفت که این کار از نظر قانونی الزم است. ترامپ پرسید از کجا پول 
می رسد که او بتواند خرج تیم انتقالی ریاست جمهوری کند. کریستی توضیح داد 
که ترامپ می تواند این پول را خودش بدهد یا این که آن را از بودجه های ستاد 
انتخاباتی تامین کند. ترامپ حتی نمی خواســت برای خودش پول خرج کند. او 
همچنین نمی خواست که این پول را از بودجه های جمع شده ستادهای انتخاباتی اش 
تامین کند اما سرانجام با مجادالت بسیار و با بی میلی موافقت کرد که کریستی 
باید ادامه بدهد و بودجه جداگانه ای برای گروه انتقالی خود از محل کمک های 

مردمی جمع آوری کند. و البته تذکر داده بود: »نه خیلی زیاد!«
و به این ترتیب، کریستی خود را آماده می کرد برای اتفاق افتادن این احتمال 
بســیار ضعیف که یک روز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده بشود. 
هیچ کس از افراد داخل ستاد انتخاباتی ترامپ خوشحال نبود از این-که او را در 
این کسوت ببیند. در ماه ژوئن، کریستی تماسی از مشاور ترامپ، پل مانافورت، 
داشــت که مانافورت در آن می گفت: »پســربچه راجع به تــو پارانویا دارد.« 
منظورش از پسربچه جارد کوشنر، داماد ترامپ، بود. اگر تا سال ۲۰۰۵ به عقب 
بازگردیم، یعنی وقتی که کریستی دادستان ایالت نیوجرسی بود، می توان دید که 
کریستی پدر کوشنر، چارلز، را به دلیل کاله برداری مالیاتی مجرم شناخته بود. 
نتیجه تحقیقات کریستی منتشر و مشخص شد که چارلز کوشنر یک زن بدنام 
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را اجیر کرده بود تا شوهرخواهرش را اغوا کند، دامادی که 
کوشــنر ظنین بود در حال همکاری با کریستی است. به این 
ترتیب، کوشنر از روابط شوهرخواهرش فیلم گرفت و برای 
خواهرش فرســتاد. جارد کوشنر هنوز آن ماجراها را به یاد 
داشت و کریستی احســاس می کرد که داماد ترامپ این طور 
فکر می کند که زیر نظر کریستی است یا به نوعی از او هراس 
دارد. اما از سوی دیگر، ترامپ که کریستی را تقریبا دوست 
خود در نظر می گرفت، کمتر از جارد کوشنر مراقب کریستی 

نبود. 
کریســتی به کوشنر به دیده کســی نگاه می کرد که فکر 
می کند چون پولدار است باید باهوش هم باشد. با این-حال، 
او مهارتی قطعی نیز در جارد می دید. و کریســتی خیلی زود 
خــودش را در موقعیتی یافت که هــرکاری می کرد تا گروه 
انتقالی مورد نظرش برای کابینه ترامپ تبدیل به یک »کمیته 
اجرایی« شــود. این کمیته شــامل کوشــنر، ایوانکا ترامپ، 
مانافورت، استیو منوچین و جف سشنز بود. سشنز که کل این 
وضعیت را وضعیتی ناراحت کننده برای کابینه و دولت دیده 
بود، می گوید: »من مثل یک کشیش پیر بودم که هر یکشنبه 
مجموعه بشقاب ها را دو بار می شمارد تا مبادا از آنها چیزی 
کم شده باشــد.« در ژوئیه سال ۲۰۱۶، زمانی که ترامپ به-

طور رسمی از سوی حزب جمهوری خواه نامزد نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری شد، کار این کمیته بسیار پیچیده تر شد. گروه 
انتقالی حاال به یک دفتر در مرکز شهر واشنگتن منتقل شده بود 

و به سمت انتخاب کسانی حرکت کرده بود که ۵۰۰ شغل رده باالی دولت فدرال 
را اشغال می کردند. البته که آنها نه تنها باید تمام مناصب و ِسمت های کابینه را پر 
می کردند بلکه کسان دیگری را هم وارد گود می کردند که کسانی که در ستاد 
انتخاباتی ترامپ بودند حتی نمی دانستند چنین کسانی هم برای مناصب دولتی مد 
نظر هســتند. معلوم نبود که کمیته چطور وزیر امور خارجه بعدی را انتخاب 
کرده و حتی مبهم تر از آن، این بود که چطور مثال وزیر حمل ونقل انتخاب شده 
اســت، بگذریم از این که هیچ اهمیتی نداشت که چه کسی باید در هیئت مدیره 
بورسیه-های دانشگاهی ای حضور داشته باشد که دولت از آنها حمایت می کند. 
تا ماه اوت، ۱۳۰ نفر هر روز مشــغول به ایــن کار بودند و عالوه بر آنها، 
صدها نفر نیز به طور پاره وقت برای تعیین مناصب در دفتر مرکزی کمیته انتقالی 
ترامپ کار می کردند که در تقاطع خیابان هفدهم و بلوار پنسیلوانیا واقع شده 
بود. گروه انتقالی دولت فهرست هایی از نامزدهای احتمالی تمام ۵۰۰ شغل دولتی 
را تعیین می کرد، به اضافه فهرســت های دیگری از افراد مطلعی که می دانستند 
هریک از ســازمان های فدرال در حال انجام چه کاری هستند. آنها اسامی این 
فهرست ها را با سفرکردن به اقصا نقاط کشور و حرف زدن با افراد جمع آوری 
و تدوین می کردند: یعنی صحبت بــا جمهوری خواهانی که در دولت خدمت 
می کردند، مشاوران نزدیک ترامپ و صاحب منصبانی که اخیرا به کار مشغول 
هستند و نیاز است که تغییر کنند. آن موقع آنها برنامه داشتند که درباره رازهای 

خجالت آور و تضاد منافع و مشــکالت و نقایص هر نامزدی 
تحقیقات به عمل آورند. کریستی آخر هر هفته، زیر دستش 
پر از پوشــه هایی بود که فهرســت نام  کسانی که ممکن بود 
مناصب مورد نیاز را به دســت آورند و کارهایی را که الزم 
بود انجام دهند، از کوشنر گرفته تا ترامپ کوچک و دیگران، 
در آنها قرار داشت. یکی از مقامات ارشد کمیته انتقالی ترامپ 
می گوید: »آنها درباره هرچیزی تحقیق می کردند و هر شخصی 
را زیر نظر می گرفتند. این شخص کیست؟ از کجا آمده؟ اهل 
کجاست؟« آنها فقط یک نفر را رد کردند: منشی مانافورد را.«

اولین باری که ترامپ به همه این مســائل توجه نشان داد 
زمانی بود که درباره آن توی روزنامه ها مطلب خواند. مطلبی 
که در رسانه ها منتشر شده بود فاش کرده بود که تیم انتقالی 
نزدیک به ترامپ توانســته چندین میلیون دالر جمع کند تا 
بتواند کارکنان خود را استخدام کند. ترامپ لحظه ای که این 
خبر را دید، از دفترش در طبقه بیست وششــم برج ترامپ به 
استیو بنن تلفن زد که مدیر اجرایی ستاد انتخاباتی اش بود و به 
او گفت که فورا به محل اقامتش، چند طبقه باالتر در همان 
برج، برود. بنن وقتی که از آسانســور قدم به بیرون گذاشت، 
کریستی را دید که روی یک کاناپه نشسته بود و حالت دفاعی 
به خود گرفته بود. ترامپ بسیار عصبانی بود و غرغر می کرد: 
»تو داری پول مرا می دزدی! تو داری پول لعنتی من را می دزدی! 

این چه کاری است؟«
ترامپ، بنن را دید و به ســوی او برگشت و فریاد کشید: 
»چرا به او اجازه دادی پول لعنتی من را بدزدد؟« بنن و کریســتی هردو شــروع 
کردند به این که به ترامــپ قوانین فدرال را توضیح بدهند. قانون می گفت که 
ماه هــا پیش از انتخابات، این طور در نظر گرفته می شــود که نامزدهای هر دو 
حزب اصلی کشور کنترل دولت را در اختیار خواهند گرفت و بنابراین از آنان 
انتظار می رود که خود را برای این کار آماده کنند. دولت برای آنها دفتر کاری 
در مرکز شــهر واشنگتن فراهم می کند و در کنارش وسایل دفتری مثل رایانه و 
سطل های زباله و نظایر آن را تامین می کند اما ستادها باید پول کارمندهایشان را 
خود بپردازند. ترامپ در پاسخ به این حرف ها گفت: »لعنت به قانون. به من این 
چیزها را راجع به قانون تحویل ندهید. من پول لعنتی خودم را می خواهم.« بنن 
و کریستی تالش کردند برای ترامپ توضیح بدهند که او نمی تواند هم پولش را 

داشته باشد و هم یک کمیته انتقالی را برای تعیین افراد کابینه اش.
ترامپ جواب داد: »تعطیلش کنید. این کمیته انتقالی را تعطیل کنید.«  

اینجا بود که کریســتی و بنن راهشــان را جدا کردند. هیچ یک از آنها فکر 
نمی کردند که تعطیلی کمیته انتقالی فکر خوبی باشد اما هرکدام تردیدهای خود 
را در قبال این کار داشــتند. کریستی تصور می کرد که ترامپ بدون داشتن یک 
کمیته انتقالی رســمی، شــانس کمی برای اداره دولت خواهد داشت. بنن خیلی 
مطمئن نبود که اصال ترامپ بــه اداره کردن دولت فدرال فکر  کند. او فقط به 
این فکر می کرد که ظاهر خوبی نخواهد داشــت اگر ترامپ دســت کم نشان 

یک روز بنن از 
کریستی خواست 
که او را شخصا 

ببیند. کریستی بنن 
را تا دفترش دنبال 
کرد، درحالی که 
بی تاب می نمود. 
کریستی گفت: 

»کارها خیلی سریع 
پیش می رود.« 

بنن گفت: »واقعا 
سریع است. تو کنار 
گذاشته شده ای.« 
کریستی پرسید: 
»چرا؟« بنن گفت: 

»ما داریم تغییراتی 
ایجاد می کنیم.« 
کریستی جواب 

داد: »بسیار خوب، 
چه چیزهایی را 

می خواهیم تغییر 
بدهیم؟« بنن گفت: 

»تو را.«
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ندهد که در حال آماده شــدن برای این کار اســت. او وقتی که دید ترامپ به 
حرف های کریستی گوش نمی کند گفت: »فکر می کنی اگر تو دفتر کمیته انتقالی 
خودت را تعطیل کردی، روزنامه های صبح درباره آن چه خواهند گفت؟« آنچه 
روزنامه های صبح می گفتند - یا دست کم بنن فکر می کرد که خواهند گفت- 
این بود که ترامپ دفتر کمیته انتقالی ریاست جمهوری خود را تعطیل کرده چون 

فکر می کرده اصال شانسی برای برنده شدن در انتخابات ندارد. 
ترامپ هارت و پورت کردن را کنار گذاشــت و به نظر می رسید اولین بار 

است که دارد گوش می دهد. او گفت: »این شد حرف حساب.«
با این کار، کریستی برگشــت تا کارهای مقدماتی چیدن یک کابینه برای 
ترامپ را انجام بدهد و ســتاد را برای این کار آماده کند. او تالش کرد که از 
خبرها دور بماند اما در عمل ثابت شد که کار سختی است. ترامپ گاه به گاه در 
نشریات راجع به پول جمع کردن های کریستی مطلب می خواند و دوباره گذشته 
از همه حرف هایی که به او زده شده بود، ناراحت می شد. پولی را که مردم به 
ستاد انتخاباتی او اهدا می کردند، ترامپ عمال پول خودش در نظر می گرفت. او 
فکــر می کرد برنامه ریزی درباره دولت از مدت ها قبل و در نظر گرفتن این که 
چه کسانی در کابینه احتمالی اش باشند کار بیهوده ای است. یک بار رو کرد به 
کریستی و گفت: »کریس، من و تو آن قدر باهوش هستیم که بتوانیم دو ساعت 

قبل تر از جشن پیروزی بیرون بیاییم و خودمان تصمیم های انتقالی را بگیریم.«

J  جایزه ای برای دولت فدرال
در آن لحظه از تاریخ آمریکا، اگر شما می توانستید به طریقی همه جمعیت 
کشور را در یک خط به صف کنید و همه ۳۵۰ میلیون نفر را نه به ترتیب قد 
یا وزن یا سن بلکه به ترتیب عالقه به دولت فدرال در صف جای دهید، دونالد 
ترامــپ جایی نزدیک به آخر صف قرار می گرفت و مکس اســتیر هم جای 

دیگری در همان دور و اطراف اشغال می کرد. 
استیر تا پاییز سال ۲۰۱۶ ممکن بود 
یک فرد آمریکایی ای باشــد با بیشترین 
درک از این کــه چطور دولت آمریکا 
کار می کند. عجیب اینجاست که او یک 
آمریکایی در ســن و موقعیتی بود که از 
دوران بچگی خدمت به عموم را ستایش 
کرده بود. استیر در اواسط دهه ۱۹۸۰ در 
دانشگاه ییل و نیز در اوایل دهه ۱۹۹۰ 
در دانشــکده حقوق دانشگاه استنفورد 
پذیرفته شده بود، بدون این که پول خرج 
کند یا کار دیگری برای این دانشگاه ها 
انجام دهد. او فکــر می کرد که دولت 
آمریکا تنها نهاد مهم و جالب توجه در 
تاریخ کره زمین اســت و نمی توانست 
تصور کند کاری به جز تالش برای بهبود 
آن انجام دهد. اســتیر چند سال بعد از 

این که از دانشــکده حقوق بیرون آمد، با یک فعال اقتصادی مالقات کرد به نام 
سم هیمن که به همان اندازه اســتیر از این مسئله ناراحت بود که افراد ناوارد 
جوانی در دولت کار می کنند. اســتیر، هیمن را ترغیب کرد تا ۲۵ میلیون دالر 
به او بدهد تا شاید بتواند سازمانی درست کند که روی این مسئله متمرکز شود.

استیر زود فهمید که برای جذب آدم های بااستعداد جوان به خدمات دولتی، 
بایــد دولت را به جایی تبدیل کند که آدم های جوان مســتعد بخواهند در آن 
کار کنند. او نیاز داشت دولت آمریکا را اصالح کند. موسسه »مشارکت برای 
خدمت به عموم« که استیر این نام را روی سازمانش گذاشته بود، تقریبا به آن 
اندازه که نامش کلیشــه ای و بی روح نشان می داد نبود. این موسسه به کارکنان 
شهرداری و بخش خدمات شهری آموزش می-داد که چطور بتوانند به مدیران 
کسب وکار تبدیل شوند. همچنین در میان نیروی کار فدرال پیمایش هایی انجام 
می داد تا اشــتباهات و موفقیت های مدیریتِی بخصوصی را مشخص کند و نیز با 
کنگره البی می کرد تا مشــکالت عمیق ســاختاری را اصالح کند. استیر کسی 
بــود که کنگره را ترغیب کرد همــان قوانینی را تصویب کند که کار را برای 
ترامپ در دررفتن از زیر آماده شدن برای ریاست جمهوری سخت کرد و قانون 

ناراحت کننده ای برای ترامپ بود. 
در هــر صورت، از دیدگاه یک فرد باهوش و بااســتعداد که تالش می کرد 
تصمیم بگیرد آیا برای دولت آمریکا کار کند یا نه، بزرگ ترین مشکلی که در 
جذب افراد وجود داشت این بود که برای مشاغل باالی دولتی مزیت هایی که باید 
در نظر گرفته نمی شد. این مشاغل در مقایسه با مشاغل مشابه در بخش خصوصی، 
دســتمزدهای باالیی نداشتند و تنها وقتی که کارکنان دولت به چشم می آمدند 
و مهم جلوه می کردند، هنگامی بود که از آنها کارهای خطایی ســر می زد. در 
ســال ۲۰۰۲، استیر یک جایزه کراوات مشــکی ابداع کرد، مثل جایزه اسکار 
در سینما، و این کراوات سیاه برای تجلیل از کسانی استفاده می شد که کارهای 

خارق العاده ای در دولت انجام می دادند.
جایــزه »ســمیز« که همــان جایزه 
کراوات مشــکی اســتیر بود، هر سال 
مهمان های سلبریتی و پوشش های خبری 
بیشــتری را به خود جلب کرده اســت. 
و هر ســال، فهرست دســتاوردهای این 
جایزه شــگفت انگیز بوده و نشان داده 
کارهــای خیلی خوبــی در دولت انجام 
می شود. مثال یک نفر در وزارت انرژی 
آمریکا اولین پاکســازی یک کارخانه 
ســاخت ســالح های اتمی را در منطقه 
راکی فلیتز در ایالــت کلرادو انجام داده 
بود و آن ناحیه را به وضعیت ۶۰ ســال 
قبــل برگردانده و ۶۰ میلیــارد دالر در 
هدررفت بودجه صرفه جویی کرده بود. 
در نمونــه ای دیگر، زنی در کمیســیون 
تجارت فدرال یک کمپین »با رجیستری 

خطر پنجم

رئیس جمهور مصر به مرکز تلفن برج ترامپ زنگ زده بود و تلفنچی هم او را مستقیم 
به ترامپ وصل کرده بود. یکی از مشاوران ترامپ که آن صحنه را به خاطر می آورد، 

می گوید: »ترامپ تقریبا این طور گفت که... من خیلی از بنگلرها )یک گروه 
موسیقی پاپ و راک آمریکایی در لس آنجلس( خوشم می آید! می دانی که این گروه 
یک ترانه خوانده است به اسم “مثل یک مصری راه برو”.« این اولین هشداری بود 

که کریستی درباره به دردسر افتادن دوران انتقالی مشاهده کرد. او از کوشنر 
پرسید که اوضاع چطوری خواهد بود و کوشنر خیلی ساده گفته بود: »ترامپ یک 

ستاد خیلی غیرمعمولی را اداره کرده بود و به هیچ کدام از پروتکل ها هم پایبند 
نخواهد بود.«
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تماس نگیرید« راه انداخته بود که برای 
کل کشور تریلیون ها دالر صرفه اقتصادی 
بــه همراه آورده بود. یک پژوهشــگر 
موسســه ملی تحقیقات بهداشــت در 
ایمنی درمانی پیش قدم شده و سرطان هایی 
را که قبال درمان ناپذیر بودند با موفقیت 
مداوا کرده بود. این جایزه نشــان می داد 
که صدهــا حکایــت از موفقیت های 
مهم در دولت آمریکا اتفاق می افتد که 
هیچ وقت صحبتی از آنها به میان نمی آید. 
اســتیر تعداد بســیار زیاد این افراد 
را کــه در دولت کارهــای مهمی کرده 
بودند می دانســت. او یــک الگو را در 
این موفقیت ها تشخیص داده بود: تعداد 
شگفت آور کســانی که این موفقیت ها 
را بــه دســت آورده بودند، نســل اول 

آمریکایی هایی بودند که از جاهایی آمده بودند که ادارات دولتی در آنجا درست 
کار خود را انجــام نمی دادند. افرادی که در جاهایی با دولت ناکارآمد زندگی 

می کردند، بیشتر می توانستند مثمر ثمر باشند. 
این وضعیت شــاید بزرگ ترین دشواری اســتیر بود: تشریح کردن ارزش این 
کار در کانون یک جامعه دموکراتیک برای مردمی که تصور می کردند چنین 
کارهایی همیشه انجام می شود یا به این کارها در قالب نیروهایی در زندگی شان 
نــگاه می کنند که کنترلی بر آنها ندارند و بــدون این که بتوانند بر آنها تاثیری 
بگذارند این نیروها کارشــان را انجام می دهند. او باید توضیح می داد که دولت 
فدرال خدماتی را فراهم می کند که بخش خصوصی نمی تواند یا نمی خواهد آنها 
را انجام دهد: مراقبت های بهداشــتی از کهنه سربازان، کنترل ترافیک هوایی، 
بزرگراه های ملی و مراقبت از ایمنی و ســالمت غذا. او باید توضیح می داد که 
دولت فدرال موتوری برای فراهم کردن فرصت ها اســت: برای مثال، میلیون ها 
کــودک آمریکایی اگر نتوانند بــه تغذیه پایه ای که دولت فــدرال برای آنها 
تامین می کند دسترسی داشته باشند، زندگی را خیلی سخت تر خواهند یافت و 
خسارت های زیادی نیز به زندگی آنها وارد خواهد شد. او باید توضیح می داد که 
اگــر همه این امکانات و خدماتی که دولت فدرال فراهم می کند از بین بروند، 
فضاهای بین دولت و مردم آمریکا برچیده خواهد شــد و فشار خیلی زیادی به 
بخش های اساســی ای از زندگی مردم وارد خواهد شد. او باید می گفت: »نقش 

بنیادین دولت این است که ما را سالم و در امنیت نگه دارد.«
دولت آمریکا ۲ میلیون نفر را در اســتخدام خود دارد که ۷۰ درصد آنها به 
طرقی در حوزه امنیت ملی خدمت می کنند. می توان فهرستی از سبدی از خطرات 
تهیه کرد که هیچ فرد یا شرکتی قادر نخواهد بود آن را مدیریت کند. برخی از 
این خطرات را خیلی ساده می توان تصور کرد: یک بحران اقتصادی، آتش فشان، 
طوفان، حمله تروریستی. اما بسیاری از آنها را نمی توان به تصور آورد: فرض کنید 
خطراتی که ثابت شده اســت برخی از داروهای احیای معتادان برای برخی از 

افراد شدیدا معتاد دارد و نیز برای افرادی 
که دسترسی خیلی زیادی به این داروها 
دارند. تعــداد آمریکایی هایی که به دلیل 
مصرف این داروها هر سال در این کشور 
کشته می شــوند، بیشتر از کشته شدگان 
آمریکایی جنگ ویتنام است. بسیاری از 
خطراتی که احساس می شود دولت ها با 
آن درگیر هستند، شاید غیرواقعی باشد: 
مثال این که یک حمله ســایبری باعث 
شده اســت نیمی از کشــور بدون برق 
رها شود یا این که یک ویروس مشخص 
میلیون ها نفر را آلوده به خود کرده است 
یا این که نابرابــری اقتصادی به نقطه ای 
رســیده اســت که می تواند جرقه یک 
انقالب خشــونت آمیز را بزند. شاید در 
نقطه مقابل این خطرات قابل رویتی که 
از جملــه این اتفاقاتی بوده که هیچ گاه رخ نداده، اگر دولت بهتر عمل می کرد، 
می شد به موفقیت هایی رسید که حاال هنوز به آنها دست پیدا نکرده ایم، مثال به 

درمانی برای سرطان. 
حاال وارد کمیته انتقالی ریاســت جمهوری شویم. یک دوره انتقالی بد باعث 
خواهد شــد که تمام این ســبد خطرات مصیبت بار - یعنی بزرگ ترین انواع 
ریســک هایی که تا به حال در طول تاریخ جهان به وسیله یک نهاد واحد باید 
مدیریت شود - وارد گود شود و احتمال رخ دادن اتفاقات بد بیشتر و احتمال وقوع 
اتفاقات خوب کمتر شود. حتی پیش از این که استیر سازمانی را برای اصالح دولت 
فدرال ایجاد کند، طبیعت بی قاعده و بی-نظم دوران انتقالی ریاست جمهوری او 
را دیوانه کرده بود. او می گوید: »ما یک دولتی داریم که به ما به ارث رسیده و 
نمی تواند کارهای الزم را انجام دهد برای این که سطح خودش را در جهان حفظ 
کند، بیشتر به این دلیل که با دوران های انتقال دولت ها آسیب دیده است. افراد 
نمی فهمند که اگر دوران انتقال بد انجام شود، کل دوره یک ریاست جمهوری به 
دورانی بد تبدیل خواهد شد.« افراد جدیدی که جذب شغل های دولتی می-شوند، 
از بهترین افرادی دستچین شده اند که نسبتا بااطالع و اغلب ظنین هستند به این که 
قبل از ورود خودشان به دولت چه اتفاقاتی در آن رخ داده است. تا وقتی که آنها 
کامال دریابند که باید با چه مسائلی دست و پنجه نرم کنند، زمان برای حل این 
مشکالت از دســت می رود. استیر می گوید: »افراد جدیدی که وارد کار دولتی 
می شــوند، فکر می کنند که اعضای کابینه و خدمات شهری و دیگر کارمندان 
دولت که پیش از آنها ســر کار بودند افرادی تنبل یا بی خرد بوده اند. بعد، مدتی 
طول می کشد تا این که واقعا جایی را که آن را مدیریت می کنند بشناسند. و وقتی 
که آنجا را ترک می کنند، می گویند شغلشان واقعا سخت بوده و کسانی که با 
آنها کار می کرده اند از بهترین کسانی هستند که تا به حال با آنها کار کرده اند. و 

این اتفاق بارها و بارها رخ می دهد.« 
برخی از بزرگ ترین مشــکالت درون دولت آمریکا جزو مشکالت عملی 

کتاب ضمیمه

موسسه مشارکت برای خدمات عمومی که استیر آن را مدیریت می کرد، کمک کرد 
به این که سه قانون جداگانه مرتبط با دوران انتقال ریاست جمهوری برای روسای 

جمهور منتخب تصویب شود. در سال ۲۰۱۰، کنگره فضای رایگان دفتری و دیگر 
منابع الزم را برای نامزدهای نهایی دو حزب سیاسی اصلی، فورا بعد از انتخابات 

مقدماتی در تابستان تامین کرد. استیر می گوید: »دلیل این که ستادهای انتخاباتی 
نامزدها خود را برای دوران انتقال آماده نمی کردند، این بود که فکر می کردند این 

کار از نظر سیاسی برای آنها هزینه دارد: هیچ کس نمی خواست در موقعیتی قرار 
بگیرد که زمزمه های انتقالش به کاخ ریاست جمهوری شروع می شود.«
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مدیریتی اســت و با ایدئولوژی سیاسی 
نمی تــوان برای آنهــا کاری کرد. یک 
مثال خیلی معمولی اما مهم این است که 
برای هر موسسه دولتی استخدام کردن 
کارکنان جدید بسیار دشوار است. برخی 
از این موسسات نمی توانند فرد جدیدی 
را استخدام کنند بدون این که ۶۰ نفر از 
مجموعه های مختلف نامه استخدام آنها 
را امضا کنند. کابینه جورج دابلیو بوش 
شــروع به حمله به این مشکل معمولی 
کرده بود. کابینــه اوباما، به جای انجام 
و ادامه دادن کارهایی که در دوره بوش 
انجام می شد، خیلی ساده شروع کرد کرد 
به این که همه این کارها را تعطیل کند. 
خدمات  برای  مشــارکت  موسسه 
عمومــی کــه اســتیر آن را مدیریت 

می کــرد، کمک کرد به این که ســه قانون جداگانه مرتبط بــا دوران انتقال 
ریاســت جمهوری برای روسای جمهور منتخب تصویب شود. در سال ۲۰۱۰، 
کنگــره فضای رایگان دفتری و دیگر منابــع الزم را برای نامزدهای نهایی دو 
حزب سیاســی اصلی، فورا بعد از انتخابات مقدماتی در تابســتان تامین کرد. 
استیر می گوید: »دلیل این که ستادهای انتخاباتی نامزدهای خود را برای دوران 
انتقال آماده نمی کردند، این بود که فکر می کردند این کار از نظر سیاسی برای 
آنها هزینه دارد: هیچ کس نمی خواست در موقعیتی قرار بگیرد که زمزمه های 
انتقالش به کاخ ریاســت جمهوری شروع می شود.« چون با این کار زیر ذره بین 
قرار می گرفت. استیر ادامه می دهد: »این فکر این تکلیف را بر دوش نامزدهای 
دو حزب بزرگ سیاســی می گذاشت که اعالم کنند چه کارهایی باید کنند 
و چــه برنامه هایی برای کابینه خود دارند.« در دوره ۱۲-۲۰۱۱، برای این که 
امکان ورود سریع تر افراد به کابینه و مشاغل دولتی فراهم شود، کنگره تعداد 
ِسمت های دولتی را که نیازمند تایید سنا بود، از حدود ۱۴۰۰ سمت به تقریبا 
۱۲۰۰ ســمت کاهش داد؛ تازه همین مقدار هم هزار عدد بیشتر از آن چیزی 
بود که اســتیر در نگاه خود الزم می دید منوط به تایید کنگره باشد ولی یک 
شــروع امیدوارکننده بود. سرانجام در ســال ۲۰۱۵، کنگره از رئیس جمهور 
مستقر خواست که راه-های مختلفی را مهیا کند تا دولت را به رئیس جمهور 
بعدی بدهد. بنابراین کســانی که آن زمان امتحان خود را پس داده بودند، باید 
طبق قانون به افرادی کمک می کردند که با محک سمتی که برای آنها در نظر 

گرفته شده بود سنجیده نشده بودند. 
زمانی که به تدریج انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۱۶ نزدیک می شد، 
استیر کسی بود که دولت آمریکا در اختیار داشت تا با کمترین میزان بالهت و 
انجام کارهای احمقانه، رهبران دولت ها را جایگزین و کابینه ها را دست به دست 
کند. موسسه مشــارکت او با هر دو ستاد کلینتون و ترامپ همکاری می کرد. 
اســتیر می گوید: »کار آنها خوب بود.« او از لحاظ هایی از اوباما ناامید شــده 

بود. اوباما درگیری با نیروی کار فدرال 
را کاهش داده بــود. او برخی از مدیران 
ضعیف را به ریاست برخی از موسسات 
دولتی منصوب کرده بود. اشتباه راه اندازی 
وب ســایت اوباماکر یک تصادف نبود 
بلکه محصول ناخواسته مدیریت بد بود. 
اما مهیا شــدن اوباما برای دادن دولت به 
دســت رئیس جمهور بعــدی کار خیلی 
خوبی بود: دولت اوباما بهترین گزارش ها 
را از امور داخلی قدرتمندترین نهاد روی 
زمین مهیا کرده بود تا به دســت نامزد 
منتخب بدهد. پس چه چیزی اشتباه پیش 

رفته بود؟

J  اضطراب دوران انتقال
کریس کریســتی کنار ترامپ روی 
کاناپه نشسته بود وقتی که عاقبت از دفتر خیابان پنسیلوانیا با او تماس گرفتند 
که بگویند رئیس جمهور شــده است. ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد بود اما 
این تنها چیزی نبود که باعث این احســاس شود که آن اتاق وضعیت غریبی 
دارد. مایک پنس رفته بود تا به همسرش، کارن، شب به خیر بگوید. همسر 
پنس گفت: »حاال به آنچه می خواستی رسیدی، مایک. حاال مرا تنها بگذار.« 
خود ترامپ فقط به تلویزیون خیره شده بود، بدون این که چیزی بگوید. ستاد 
ترامپ حتی این زحمت را به خود نداده بود که یک متن برای سخنرانی ُبرد 
انتخابات آماده کند. سخت نبود فهمیدن این که چرا ترامپ از زاویه کسی به 
ماجرا نگاه نمی کرد که باید خود را برای به دست گرفتن دولت فدرال آماده 
کند: چرا باید برای امتحانی خودش را آماده کند که هیچ وقت الزم نیست در 
آن شرکت کند؟ چرا باید خطر این را پذیرفت که در امتحانات نمره خوبی 
بیاوری، درصورتی که معدل نمرات آن دانش آموز سطح c است؟ این کارهایی 
که ترامپ انجام نداده بود بخشی واقعی از کارهایی بود که کسی را در آمریکا 
رئیس جمهور می کرد. و کریستی به این فکر ترسناک افتاد که این کارها اصال 

رئیس جمهور منتخب را به تکاپو وانداشته است. 
خیلــی از این که مقامــات در تلویزیون اعالم کرده انــد ترامپ در ایالت 
پنسیلوانیا انتخابات را برده است نگذشته بود که جارد کوشنر هم اضطراب 
اســتیر را دریافت و گفت: »ما باید فردا صبح یک جلسه برای انتقال دولت 
داشــته باشیم.«  کریســتی حتی پیش از آن جلسه هم مطمئن شد که ترامپ 
پروتکل مکالمه با رهبران خارجی را می داند. گروه انتقال کابینه ســندی را 
آماده کرده بود که ترامپ را آگاه می ســاخت چطور این ماجرا پیش می رود 
و گذار اتفاق می افتد. معدود تماس های تلفنی اولیه کار ساده ای بود - یکی از 
اولین تماس ها از ســوی نخست وزیر بریتانیا انجام شد - اما ده ها تماس باعث 
می شود که شما گیج شوید و حرف هایی بزنید که نسنجیده هستند یا کارهایی 
بکنید که از سوی یک سیاستمدار کارکشته معمول نیست و حتی مشکالتی 

خطر پنجم

کریستی به کوشنر به دیده کسی نگاه می کرد که فکر می کند چون پولدار است 
باید باهوش هم باشد. با این حال، او مهارتی قطعی نیز در جارد می دید. و کریستی 

خیلی زود خودش را در موقعیتی یافت که هرکاری می کرد تا گروه انتقالی مورد 
نظرش برای کابینه ترامپ تبدیل به یک »کمیته اجرایی« شود. این کمیته شامل 
کوشنر، ایوانکا ترامپ، مانافورت، استیو منوچین و جف سشنز بود. سشنز که کل 

این وضعیت را وضعیتی ناراحت کننده برای کابینه و دولت دیده بود، می گوید: »من 
مثل یک کشیش پیر بودم که هر یکشنبه مجموعه بشقاب ها را دوبار می شمارد تا 

مبادا از آنها چیزی کم شده باشد.«
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در حوزه امنیت ملی پیش بیاید. با وجود این، قبل از این که همه تماس ها برقرار 
شوند، رئیس جمهور مصر به مرکز تلفن برج ترامپ زنگ زده بود و تلفنچی 
هم او را مســتقیم به ترامپ وصل کرده بود. یکی از مشاوران ترامپ که آن 
صحنه را به خاطر می آورد، می گوید: »ترامپ تقریبا این طور گفت که... من 
خیلی از بنگلرها )یک گروه موسیقی پاپ و راک آمریکایی در لس آنجلس( 
خوشم می آید! می دانی که این گروه یک ترانه خوانده است به اسم “مثل یک 

مصری راه برو”.« 
این اولین هشــداری بود که کریســتی درباره به دردسر افتادن دوران انتقالی 
مشــاهده کرد. او از کوشنر پرســید که اوضاع چطوری خواهد بود و کوشنر 
خیلی ســاده گفته بود: »ترامپ یک ســتاد خیلی غیرمعمولی را اداره کرده بود 
و به هیچ کدام از پروتکل ها هم پایبند نخواهد بود.« هشــدار بعدی ای که نشان 
می داد دوران انتقالی ممکن است آن طور که برنامه ریزی شده است پیش نرود، 
از سوی مایک پنس بود، کسی که آن موقع ناگزیر معاون رئیس جمهور منتخب 
بود. کریســتی روز بعد از انتخابات با پنس جلسه داشت تا درباره فهرست های 
قبلی کسانی که برای مناصب دولتی در نظر گرفته شده بودند صحبت کند. جلسه 
با یک ســوال از طرف پنس شروع شد که نشــان از نارضایتی او داشت و البته 
حاکی از نوع نگاه به افراد منتخب برای کابینه هم بود: »چرا پازدر توی لیست 
وزارت کار نیست؟« اندرو پازدر، رئیس رستوران های »سی کی ای« که شرکت 
هلدینگ رســتوران-های زنجیره ای فســت فود »هاردیز« و »کارلز جونیور« 
بود، می خواســت وزیر کار بشود. کریســتی توضیح داد که همسر سابق پازدر 
او را متهم به سوءاســتفاده کرده )هرچند که بعدتر طرح شکایت خود را پس 

گرفت( و کارکنان رستوران های فست فود او از رفتارهای نادرست مدیران خود 
ناراضی هستند. حتی اگر او به ترتیبی نامزد ایده آل برای وزیر کار بعدی می بود، 
نمی توانست تایید سنا را بگیرد. )ترامپ به این مشاوره اعتنایی نکرد و پازدر را 
نامــزد کرد. در جنجال هایی که متعاقب این نامزدی پیش آمد، پازدل نه تنها در 
گرفتن تاییدیه از سنا شکست خورد بلکه از شغل خودش در شرکت هلدینگ 

رستوران ها هم کنار گذاشته شد.(
بعد از جلســه با پنس، نوبت به این رســید که کریستی با فرزندان ترامپ، 
کوشنر و دیگر اعضای حلقه نزدیک او آشنا شود. همین اضطراب درباره این که 
ترامپ پروتکل های رسمی یک رئیس جمهور و سیاستمدار را رعایت نخواهد 
کرد، کریستی را در هر جلسه بیشتر فرامی گرفت. بعد هم که خود کریستی کنار 
گذاشته شد، یک روز بنن از او خواست که او را شخصا ببیند. کریستی، بنن را 
تا دفترش دنبال کرد، درحالی که بی تاب می نمود. کریستی گفت: »کارها خیلی 

سریع پیش می رود.« 
بنن گفت: »واقعا سریع است. تو کنار گذاشته شده ای.«

کریستی پرسید: »چرا؟«
بنن گفت: »ما داریم تغییراتی ایجاد می کنیم.« 

»بسیار خوب، چه چیزهایی را می خواهیم تغییر بدهیم؟«
»تو را.«
»چرا.« 

»اصال مهم نیســت چرا.« روش اخراج کریستی تعجب برانگیز نبود: ترامپ 
همیشه خودداری می کرد از این که خودش افراد را اخراج کند. 

کتاب ضمیمه

کریستی خود را آماده می کرد برای اتفاق افتادن این احتمال بسیار ضعیف که یک روز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده بشود. هیچ کس از افراد داخل ستاد انتخاباتی ترامپ خوشحال 
نبود از این که او را در این کسوت ببیند. در ماه ژوئن، کریستی تماسی از مشاور ترامپ، پل مانافورت، داشت که مانافورت در آن می گفت: »پسربچه راجع به تو پارانویا دارد.« منظورش از 

پسربچه جارد کوشنر، داماد ترامپ، بود.
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کـتابخانه

کتاب خوانی و اندیشه ای پویا
کیفیت ترجمه در ایران چگونه است؟

مترجم پیش از بســتن قرارداد با ناشر بهتر اســت با خودش قرارداد ببندد که به متن وفادار بماند. این مورد از دیگر موارد بسیار مهم تر است زیرا مولف 
به متنش همچو فرزندش نگاه می کند. البته نیمی از گناه ترجمه        بد به دوش ناشــر اســت. ناشری که به یک مترجم ترجمه کتابی را پیشنهاد می کند و 
نه تنها تماســی با نویســنده نمی گیرد بلکه برای کتاب ترجمه، ویراســتار هم ندارد. همان گونه که برای کتاب های زبان فارسی )غیر ترجمه( هم ندارد! 
در این ســخنی نیست که دریافت کژ و مژ از بندها از سوی مترجم به متن اصلی آســیب می زند ولی در این موارد وجود ویراستار می تواند کمک بزرگی 
باشــد. چنین ویراســتاری می تواند از میان منتقدان آگاه جامعه گزینش شــود. به باور اسماعیل فرحبخش - مترجم و ویراستار مقیم آلمان- اگر اســتادان دانشگاه ها هم کم کاری 
را کنار بگذارند و با به میان آمدن ترجمه دوم و بهتر از ترجمه نخســت، دیگر خواننده ترجمه بی کیفیت نخواهد یافت و چنین ترجمه ای از گردونه بازار خارج خواهد شــد. همچنین 
دو ترجمــه از یــک کتاب زمینه گزینش بهتر را بــرای خواننده فراهم می کند. به گفته او اینک ترجمه کردن یک ســویه اســت و دانش آموختگان زبان دســتی در ترجمه دارند.

پول
7 قدم تا رسیدن به آزادی 

مالی! 
آنتونی رابینز

مترجم: درسا عظیمی
انتشارات: شریف

J امور مالی شخصی
وقتی این کتاب را می خوانید در ابتدا از تشریح مسائل پیرامون پول توسط تونی شگفت زده 
می شوید و متوجه می شوید که نویسنده تمام انرژی و تمرکز خود را روی این کتاب گذاشته 
است. می شود این کتاب را به کتاب رابرت کیوساکی یعنی »پدر پولدار، پدر بی پول« تشبیه 
کرد. در کتاب کیوساکی نویسنده ذهنیت های خوبی به خواننده می دهد اما راهکارهایی که پدر 
پولدار به او می دهد، ممکن است برای ما که در ایران زندگی می کنیم چندان جذاب و یا کارآمد 
نباشد. این کتاب یعنی کتاب »پول، 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی«، دقیقا چیزی شبیه به 
همین مورد اســت. آنتونی رابینز در این کتاب مدام در مورد بازار سرمایه، سبد خرید، بیمه، 
بازنشستگی، خرید و فروش سهام و... صحبت می کند و مصاحبه های زیادی با سرمایه گذاران و 
صاحبان صندوق های پول انجام داده است. توصیه های موجود در کتاب به نظر خیلی کاربردی 
می آید اما برای کسی که در ایران زندگی می کند ماجرای سرمایه گذاری و یا بازار بورس ممکن 
است یک چیز کامالً متفاوت باشد. در این کتاب، نویسنده تمام مدت به این مبحث می پردازد 
که چگونه می توان به آزادی مالی رسید. او در این کتاب از احساسات آدم ها در مورد پول گرفته 
تا انگیزه ها و اهداف برای رسیدن به آزادی مالی را شرح می دهد. در بخش هایی از این کتاب 
می خوانیم: »پول در معنای اصلی اش یعنی قدرت... همه ما دیده ایم که پول چه جوری می تواند 
چیزی را ایجاد یا نابود کند. قدرتش را دارد که رویایی را برآورده سازد یا جنگ را شروع کند. 
می توانید آن را به عنوان هدیه استفاده کنید و یا به شکل اسلحه به کار ببرید. چیزی که ما در 
واقع می خواهیم احساسات و عواطف و چیزهایی است که فکر می کنید پول می تواند برای ما 
به وجود آورد. احســاس قدرت، آزادی، امنیت و کمک به کسانی است که دوستشان داریم و 

کسانی که نیازمند هستند. داشتن حق انتخاب و احساس زنده بودن است.«

سیر عشق 
آلن دوباتن

مترجم: زهرا باختری
انتشارات: چترنگ

J روابط بین زن و مرد
کتاب »سیر عشق« یک کتاب فلسفی و روان کاوانه است که داستان یک ازدواج است. 
از نخستین لحظات شــورانگیز گرفته تا لذت ها و هراس های تعهد راستین و مشکالت 
عمیقی که آرام آرام در زندگی مشترک سر برمی آورند. مترجم کتاب در مقدمه می گوید: 
دوباتن در این رمان عاشــقانه به بررســی و چگونگی بقا و پیشروی عشق در درازمدت 
می پردازد. نتیجه آن تجربه ای داستانی، فلسفی و روان کاوانه است که ما را ترغیب می کند 
عمیقا با شخصیت های رمان همذات پنداری کنیم و به تجربیات عاشقانه آنها بیندیشیم. 
شیوه نگارش این کتاب به این صورت است که بعد از هر اتفاق و حادثه مهمی، نویسنده 
تحلیلی از آن را نوشــته است. به همین خاطر به نظر می رسد این کتاب به جای اینکه 
یک رمان هیجان انگیز باشد، بیشتر شبیه یک کالس درس هیجان انگیز است. این کتاب 
به ما نشان می دهد که عشق و ازدواج مشکالت خاص خودش را دارد و همه ما باید یاد 
بگیریم که چطور با این مشکالت برخورد کنیم. در واقع عشق و تشکیل زندگی مشترک 
به مهارت نیاز دارد و این کتاب سعی دارد این مهارت را به ما یاد بدهد. اگرچه فکر می کنیم 
همه موضوعات و مسائل کتاب با فرهنگ ایرانی و شیوه زندگی ما در ایران سازگار نیست 
اما مطالب کتاب »سیر عشق« فوق العاده خوب است و بار معنایی بسیار زیادی دارد. به 
همین خاطر پیشنهاد می کنیم این کتاب را با دقت و حوصله بخوانید. خواندن این کتاب 
را برای همه بزرگ ساالنی که می خواهند زندگی بهتری را تجربه کنند، پیشنهاد می دهیم. 
این کتاب ماجرای ربیع خان اهل بیروت خاورمیانه و کرستن مک لیالند اهل اسکاتلند 
است. کتاب به بررسی زندگی این دو نفر از ابتدای آشنایی آنها با یکدیگر می پردازد و در 
همه مسیر زندگی، هرآنچه اتفاق مهم را که برای آنها پیش بیاید تحلیل و بررسی می کند. 

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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پرونده هری کبر 
ژوئل دیکر 

مترجم: آریا نوری 
انتشارات: البرز

J راز یک جنایت 
کتاب »پرونده هری کبر« رمانی است که عنوان پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز را 
به خود اختصاص داده است. این کتاب همچنین برنده جایزه بهترین رمان فرهنگستان 
فرانســه و نامزد دریافت ســه جایزه ادبی و برنده جایزه ادبی گنکور دبیرستانی ها شده 
است. در ۳۰ ژانویه سال ۱۹7۵ میالدی یک دختر ۱۵ساله به نام نوال کلرگان به طرزی 
اسرارآمیز در شهر اورورای نیو همپشایر ناپدید می شود. دبورا کوپر، زنی میان سال پس از 
آنکه با پلیس تماس می گیرد، اعالم می کند که مردی را دیده اســت که نوال را وقتی به 
داخل جنگل رفته است، دنبال کرده و او را کشته است. پس از چندین روز پرونده به دلیل 
نبود مدارک کافی بسته می شود. در سال ۲۰۰۸ جنازه نوال به همراه نسخه خطی کتاب 
»ریشه های پلیدی« در حیاط خانه هری کبر، نویسنده مشهور این کتاب پیدا شد و اکنون 
مارکوس گولدمن که به بی گناهی استاد خود یعنی هری کبر ایمان دارد، به اورورا می رود 
تا پرده از راز دو جنایتی که ۳۳ سال پیش اتفاق افتاده بردارد و... »پرونده هری کبر« نتیجه 
کنجکاوی و همکاری گولدمن با پلیس اورورا، برای پرده برداری از راز این جنایت است. در 
کتاب شخصیت هری فردی است که در جوانی به دنبال خاص بودن است. او برای اینکه 
به فردی بی نظیر و نویسنده ای سرشناس تبدیل شود اخالق را زیر پا می گذارد. همچنین 

با نوال کلرگان دختری ۱۵ساله آشنا می شود و با او عشق ممنوعه را تجربه می کند.

از سرد و گرم روزگار
احمد زیدآبادی 

انتشارات: نی

J بیان شجاعانه خاطرات کودکی
موضوع این کتاب خاطرات احمد زیدآبادی را از کودکی تا سن ۱۸سالگی، زمانی که 
در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته می شود و جهت ادامه تحصیل از سیرجان 
به تهران ســفر می کند، به قلمی ساده، صادق و صمیمی در هفت فصل روایت می کند. 
مرور خاطرات روزگار سخت کودکی و ماجراهای دوران نوجوانی اش، از فقر تا شادی های 
کوچک! یکی از ویژگی های کتاب این است که مخاطب به مرور شاهد شکل گیری هویت 
و شخصیت راوی در طول داستان خواهد بود به طوری که برای هر اقدام علتی را خواهد 
یافت که زمینه ساز آن تصمیم بوده است. اشاره به اصطالحات و غذاهای محلی و سنت های 
مردم آن منطقه که بی شباهت به داستان های هوشنگ مرادی کرمانی نیست، به راحتی 
خواننده را تا اواسط کتاب همراه می کند. زیدآبادی کتاب را به روان مادرش تقدیم می کند 
و به همه آنانی که به تعبیری شرافتشــان را از راه »خون« و »طال« به دست نیاورده اند. 
در سراسر این کتاب با رنج کودکی مواجه می شویم که با فقر دست و پنجه نرم می کند. 
کودکی که به قول امروز »کودک کار« اســت. احمد زیدآبادی نامی آشنا برای استادان 
دانشــگاه، دانشجویان و اصحاب رسانه است. انسانی که عاری از خشونت، کینه، خشم و 
دهشت است و در بین مردم به حق، با لقبی چون »شرف اهل قلم« شناخته می شود. او با 

قلم زیبا و دل نشین اش مخاطب را غرق احواالت و داستان زندگی خود می کند.

اسرار ذهن ثروتمند
تی هارو اکر 

مترجم: مرتضی ذواالنوار
 انتشارات: نسل نواندیش

J ثروتمند فکر کنید تا ثروتمند شوید
هارو اکر یک میلیونر خودساخته است که توانست از ورشکستگی خود را نجات دهد و 
در مدت زمان کوتاهی به ثروت میلیون دالری برسد. فروش این کتاب در سراسر جهان به 
بیش از دو میلیون نسخه رسیده است. هارو اکر در این کتاب در بخش اول به طرح اولیه 
پول در ذهن می پردازد و بررسی می کند که هر فرد چه ذهنیتی نسبت به پول دارد و این 
ذهنیت را از کجا دریافت کرده است. سعی او در این بخش این است که به خواننده نشان 
دهد اغلب باورهایی که در مورد پول در ذهن شکل گرفته است، نادرست است و باید این 
ذهنیت را تغییر داد. در بخش دوم کتاب »اسرار ذهن ثروتمند«، نویسنده به پرونده های 
ثروت می پردازد و ۱7 تفاوت فکری بین افراد ثروتمند و افراد فقیر را شــرح می دهد. در 
هرکدام از این پرونده ها، موضوع مد نظر شــکافته و در مورد آن توضیحات کاملی ارائه 
می شود. در نهایت هر پرونده با عبارت های بیانی و تمرینات بسته می شود. »اسرار ذهن 
ثروتمند« یک کتاب چالشی و تامل برانگیز است که باعث می شود خواننده به ذهنیت و 
باورهای خودش که در مورد پول دارد، فکر کند. این کتاب افکار نادرست در مورد پول و 
ثروت را به چالش می کشد و سعی دارد باورهای درست را در ذهن افراد جایگزین کند تا 

بتوانند در مسیر رسیدن به استقالل مالی سریع تر پیش بروند.

سورمه سرا
رامبد خانلری

انتشارات: آگه

J سفری عجیب
رمان »سورمه سرا« در ژانر داستان وحشت قرار می گیرد که از قدیمی ترین گونه های 
ادبیات جهان است و نشانه های آن در اساطیر و افسانه ها و کهن الگوها و داستان های 
فولکلور یافت می شود. داستان وحشت داستانی است که تمرکز عمده آن بر ایجاد نوعی 
هراس در مخاطب است. داستان هایی که منشئی کهن دارند و بخش قابل توجهی از 
ادبیات عامه را شــکل می دهند. ارواح، اشباح و موجودات غیر ارگانیک عناصر اصلی 
این گونه داستان ها هستند. در نمونه های واقع گرایانه تر می توان به ترس هایی با منشأ 
روا ن شناختی اشاره کرد. نویسنده در مورد این کتاب می گوید: »عادت کردن به اینکه 
اتفاق ها همیشه جور دیگری بیفتد برای من سخت است. دو شب بعد از ازدواج جای 
اینکه به خانه خودم بروم اشتباهی رفتم خانه پدرم. مرتبه قبلی که این اتفاق افتاد اشکم 
درآمد. چهل روز بود که مادرم عمرش را داده بود به شما. یعنی چند روزی هم از چهلم 
گذشته بود. روی تختم لمیده بودم و کتاب »زنانه نیست« را می خواندم. ناگهان بدون 
اینکه فکر کنم کتاب را بستم و رفتم به سمت آشپزخانه که از مادرم بپرسم برای شام 
چه غذایی پخته اســت. به آشپزخانه که رسیدم، شستم خبردار شد که ماجرا از چه 

قرار است«. 
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