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ســرمقـالـه
چرا اقتصاد ایران از بند مسائل اساسی رها نمیشود؟

مشکالتپایسته
از شش ســال قبل و با شــروع دوره جدید
انتشــار ماهنامه «آیندهنگر» ،موضوع بررسی
موانع پیشروی کســبوکارها به عنوان یک
هدف مهم در دستور کار قرار گرفت .چندین
دوره نظرســنجی و پایش افکار ،نشستهای
تخصصی پرشمار با صاحبان کسبوکارهای
کوچک و بزرگ ،بازدیدهای میدانی از صنایع
مسعود خوانساری
و شهرکهای صنعتی ،و گفتوگوهای پرتعداد
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
کارشناســی انجام شد .تالش کردیم چکیده
و رئیس اتاق تهران
مشــکالت را هر ماه در سرمقاله مجله بازگو
کنیم .عالوه بــر آن همین موضوعات را طی
بیانیههای عمومی ،نامهنگاری با مسئوالن ،سخنرانیها و گاهی از طریق رسانهها
منتشرکردیم.
اما اکنون که به مناســبت انتشار صدمین شــماره «آیندهنگر» تورقی در
شمارههای گذشته داشــتم ،میبینم که نهتنها مشکالت ذکرشده طی شش
ســال گذشته کم نشده ،بلکه بر تعداد آنها افزوده هم شدهاست .سوال اساسی
اینجاست که مشکل کجاســت که در طول سالیان متمادی کمتر مسئلهای
حل شــده یا از طرف دولت به خواستههای بهحق بخشخصوصی پاسخ داده
شد هاست.
به گمانم اساسیترین مشکل عدم وجود گفتمان بین دولت و مردم (بخش
خصوصی) است .موضع دولت نسبت به مردم یک نگاه باال به پایین و یا به بیان
عامیانه «ارباب و رعیتی» است .دولت خود را عقل کل میداند و در نتیجه بینیاز
به مشورت .به همین دلیل هر روز تلمباری از مشکالت به نمونههای قبلی اضافه
یشود.
م 
لنشده طی چند سال گذشته چنین است:
اما برخی از مشکالت ح 
نقدینگی :رشد نقدینگی بهمنی است که هر روز روی یک بازار فرود میآید
و باعث برهم خوردن نظم آن میشود .یک روز بورس ،یک روز طال ،روز بعد ارز،
روز دیگر مسکن و....
کســری بودجه :بیانضباطی دولت در دخل و خرج ،به کســریبودجههای
دامنهدار منجر شدهاســت .این رقم برای امســال نزدیک به  180هزار میلیارد
تومان برآورد شدهاست .عوارض کسری بودجه در زندگی و کسبوکار مردم دیده
یشود.
م 
تورم :حاصل کســری بودجه و رشــد نقدینگی ،تورمی است که امروز برای
معیشت مردم مشکالت بسیاری ساخته و مردم را در تنگنا قرار دادهاست .
فساد :نهتنها سرمایهگذاران خارجی تمایلی به حضور در اقتصاد فسادزده ایران
ندارند ،که سرمایهگذاران داخلی هم نمیتوانند با اطمینان به توسعه کارشان فکر
کنند .خروج سرمایه از کشور به همین دلیل صورت میگیرد.
یارانهها :قانون هدفمندی یارانهها با نیت کمک به اقشــار محروم و گسترش
عدالت اجرایی شد ،ولی در نهایت از اهداف خود فاصله گرفت و تبدیل به نمادی از
بیعدالتی شد؛ به طوری که ثروتمندان بیش از فقرا از کمکهای دولتی در مورد
یارانهها بهرهمند میشوند .نظام پرداخت یارانهها نیاز به جراحی و بازتعریف دارد.

ارز چندنرخی :هیچ فســادی در اقتصاد ایران به اندازه ارز چندنرخی به بدنه
ش خصوصی بارها در این مورد فریاد زد ولی
اقتصاد کشور صدمه نزدهاست .بخ 
رانتی 4200تومانی به حیات خود ادامه داد و اکنون کشــور را دچار بحران
دالر ِ
اساسی کردهاست.
ی ،مداخالت دولت در اقتصاد،
رقابتی نبودن اقتصاد :حضور شرکتهای دولت 
توزیع گســترده رانت به روشهای مختلف و مسائلی از این دست در نهایت به
غیررقابتی بودن اقتصاد ایران منجر شدهاست؛ در حالی که اسناد باالدستی مانند
برنامههای توسعه ،پیشبینی فضای رقابتی و شفاف را برای اقتصاد ایران صورت
دادهبود.
دولت بزرگ :تالش تمركزگرايانه دولتها بر ارائه خدمت به مردم از دولتهاي
ايران در  ٧٠سال اخير جنبهاي از دولت مداخلهگر ساخته كه ضمن پذيرش باور
فهم انحصاري در حاكميت و نقصان خرد نزد عموم مردم ،ساختار ملتپايه جامعه
ايران را منهدم و دولت را به ركني مداخلهگر تبديل كرده است.
دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد :هیچ تصمیمی در اقتصاد ایران بدون
مداخله دولت صورت نمیگیرد .از قیمتگذاری تا دخالت در بازار و تغییر قواعد
فعالیتهای اقتصادی همگی تحت سیطره دولت قرار دارند.
بحران بانکی :نظام بانکی ایران بیش از آنکه خدمترسان به بنگاهها و مردم
باشد ،خود به بنگاهداری بزرگ تبدیل شدهاست .با وجود تاکید تمام سران نظام
ش میروند.
بر تغییر رویه بانکها ،آنها همچنان به همان روشهای گذشته پی 
بخشنامههــا و قوانین متعدد :فعاالن اقتصادی بارها اعالم کردهاند که تعدد
در صدور بخشنامهها ،آنها را فلج کردهاست .تعدد صدور این بخشنامهها گاهی
چنان است که در تضاد با هم قرار میگیرند.
عدم هماهنگی در داخل کابینه :بارها پیش آمده که دو وزارتخانه در مورد یک
شاخص اقتصادی دو نظر متفاوت دارند و اعداد متفاوتی ارائه میکنند؛ حال بماند
که هردو در تصمیمگیریها چقدر میتوانند در تضاد باشند.
طرحهای نیم هتمام :شروع طرحها بدون پیشبینی اعتبار یک گرفتاری مهم
است که در نهایت منجر به طوالنی شدن اجرای یک پروژه یا نیمهکاره رها شدن
یشود.
آن م 
مشکالت دیگری مانند بحران تامین اجتماعی ،سازمان مالیاتی ،گمرک ،عدم
یکسانســازی قوانین داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد ،بیتوجهی به برنامهها،
رکود ،بیکاری ،بیثباتی اقتصاد ،بحران کاهش اعتماد عمومی ،فقدان دیپلماسی
اقتصادی ،بیتوجهی به کارآفرینان ،تحریمها ،انحراف خصوصیســازی و نظام
بوروکراتیک فرساینده را باید به این لیست اضافه کرد.
مســائل در اقتصاد ایران کمتر حل میشود و عموما از دولتی به دولت دیگر
مــیرود .دولتها عموما گرفتار حل موضوعات جاری میشــوند و در نتیجه از
جهتدهی به اقتصاد کشــور بازمیمانند .حاصل اینکه با وجود پتانسیلهای
ستودنی اقتصاد ایران ،همچنان در تله رشدهای منفی ،تورم باال ،بیکاری مزمن
و رکود گرفتار ماندهایم .اقدامات جاری و فوری دولت هم نهتنها دردی از اقتصاد
کشور دوا نکرده ،بلکه جامعه اقتصادی را خسته و فرسوده ساختهاست.
امیدوارم  100ماه بعد که دیگرانی این روزها را مرور میکنند ،وضعیت متفاوت
از سرفصلهایی باشد که در این نوشتار آمدهاست.
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کرونا وکسبوکار

گزیده
ای از دو کتاب جدید
هاروارد بیزینس ریویو
هدیه آیندهنگر برای
مدیران به مناسبت

انتشار صدمین شماره

یخوانید؟
چ ه م 

بهمناسبتص
دمینشمارهآیندهنگر

آیندهنگری
که در دست گرفته
اید ،صدمین شماره
در این شماره از
ماهنامه پارلمان بخش
نشریه دیدگاههای ده
ها نفر از فعاالن اقتصادی کشور ،خصوصی در پایتخت است.
کارشناسان اقتصادی
اعضای
و اجتماعی را درباره
هیئت نمایندگان اتاق و
آیندهنگر میخوانید.

سان
فرزانه
تزو ،نویسنده کتاب
سالمی،کاوه شجاعی
معروف «هنر جنگ»
شد اما برخی
میگوید که آشفتگی
شرکتهای نوآور در
همواره فرصتی است برای
گروهآیندهپژوهی
بابت
دنیا توانستند در زمان
نوآوری .در طول تاریخ
تداوم اصول شرکت
بحران کرونا دوباره آن
بارها این مسئله ثابت
را به اثبات برسانند.
راحت کردند ،روشهای
شاید برای
آنها عالوه بر آنکه
جدید و نوآورانهای را هم
برخی این تصور وجود
خیال مشتریان را از
به موضوع وجود
برای مدیریت دوران
داشته باشد که بحران
ندارد .اما آنچه که از
بحران به کار گرفتند تا
کرونا باالخره با ورود
مدتها پیش دربارهاش
اگر بحران کرونا
آینده را بهتر بسازند.
واکسن به بازار به پایان
هشدار داده شده بود -
در پاییز و زمستان
خواهد رسید و نیازی
یعنی ناآمادگی جهان
پیش رو وارد مرحله
برای
به پرداختن بیشتر
برای مقابله با پاندمی
جدیدی شود و حتی اگر
مدیریت سریع آن و عدم
ها -در این دوران کامال
ضربهخوردن کسب و
از
بحران مشابهی در انتظار
خودش را نشان داد.
کارشان کسب کرده
چهرههای آکادمیک
جهان باشد ،الزم است
و اقتصادی منتشر
باشند .این پرونده درباره
که شرکتها تجربه و
کسب و کار در زمان
کرده و در آن درسهای
آیندهنگری الزم را
کرونا
زیادی
را
است
مجله
برای
هاروارد بیزینس
بحران فعلی و بعدی.
ریویو با یادداشتهایی

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو
سردبیر

آیندهنگر به شــماره  100رسید .از شماره  39با این
مجله همراه شدهام .تیمی نزدیک به  20نفر برای هر
شماره تالش میکنند .گاهی شمارههای درخشان
خلق میشــود و گاهــی هم مطالب چنگــی به دل
نمیزند .این خاصیت کار فرهنگی اســت که از دل
و جان نویســندگان برمیآید .وقتی حالشان خوب
باشد ،مطالب خواندنی مینویسند و وقتی افسرده
حال باشند ،همان وضعتشان را در نوشتههایشان
انعکاس میدهنــد .طی تمام این ســالها و ماهها
کوشــش کردیم که هم نبض خودمــان و هم ضربان
جامعه باشیم .از میان شــش سال گذشته ،دو سال
متاخــر ســختتر از روزهای پیشــین بودهاســت.
بحرانها یکی پس از دیگری آمدند و گاهی رفتند و
زمانی هم ماندند .از کمبــود کاغذ تا گرانی و مدتی
بعد مصائب بسیار دیگر که حوصله بیان آن حداقل
در روز تولد نیســت .آیندهنگر احتماال ســالها پس
از ما (این تیم تحریریه) هم میماند .شــاید روزی به
شــماره  1000هم برسد .شــاید هم در پس هزاران
اتفاق روزانه محو شــود و به تاریخ برود .هرچه باشد،
طی این سالها سعی کردیم که آیندهنگر  ،استوار و
پرمحتوا بماند .شاید موفق شدهباشیم و شاید هم نه.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

مجلــه آینده نگر در حالی به شــماره صد از ســری
جدید انتشــار و در آخرین ســال قرن  14رســیده
اســت که ریشــههای انتشــار مجله از ســوی اتاق
تهران بهعنوان خانــه و پارلمان بخشخصوصی به
اوایل قرن جدید میرســد و نســخههایی از اولین
مجلههای اتاق تهران که در ســال  1304و 1305
منتشــر شــدهاند در آرشــیو اتــاق موجود اســت.
نکتهای که نشــان میدهد فعاالن بخشخصوصی
از دیربــاز بــه دنبال ایجــاد فضایی بــرای گفتمان
ســازی اقتصادی در جامعه با استفاده از ابزارهای
فرهنگی همچــون مجله بودهاند .مجله اتاق تهران
که ایــن روزها آیندهنگر نــام دارد در ادامه مســیر
چندین دههای تالش میکند تا عالوه بر پوشــش
دغدغههــای فعــاالن اقتصادی و اعضــای خود با
مطالبهگــری و گفتمانســازی پــل ارتباطــی بین
6
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فعاالن بخشخصوصی و دولت باشــد .همچنین با
مرور مجالت اتاق تهران در طول حدود  100ســال
گذشــته و در ســری جدید خود آیندهنگر که حاال
به شــماره  100رسیده اســت ،در واقع مخاطبان
فرصت بررســی تحــوالت اقتصــادی ،اجتماعی و
سیاسی ایران و تحوالت جهان را هم پیدا میکنند.
سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

شما هم ازجمله کســانی بودید که تصور میکردید
به هر حال ،هرکسی یک جایی دارد زندگی میکند
و آدرســی برای خــودش دارد؟ شــاید اصال تصور
نمیکردید که جمعیت بســیار زیــادی از مردم کره
زمین هســتند که هیچ آدرس پســتی ندارند؟ بله،
درســت اســت .خیلی از افراد جهان ،مخصوصا در
کشــورهایی که کمتر توســعه یافتهاند ،در جاهایی
شب را صبح میکنند که هیچ آدرس پستی درستی
نمیتــوان بــرای آنها قایل شــد .موضــوع کتاب
ضمیمه این شــماره نیــز همین افراد بینشــانی و
بیآدرس جهان هستند .زاغههای هندوستان یکی
از نمونههای شاخص محل زندگی کسانی است که
هیچ آدرسی ندارند .شاید جالب باشد بدانید که در
ایاالت متحده آمریکا هم چنیــن مکانهایی وجود
دارد .مثال در ایالت ویرجینیای غربی کلی از مناطق
هیچ آدرســی ندارند .کتاب «جهان بیآدرسها» و
تالش بــرای آدرسگذاری افراد ســاکن در مناطق
مختلف دنیا ،خواندنی است.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

بازار سرمایه در سال  ،99مهمترین روزهای خود را
سپری کرده است .مسیری که در خوشبینانهترین
برنامههــا بــرای آن دوره  10ســاله در نظــر گرفته
شــده بود ،طی چند ماه طی شــد تا تبدیل به یک
پدیده در تاریخ بازار ســهام ایران شود .این بار همه
نیروهــا بــا هم در یک راســتا قرار گرفــت تا بورس
تبدیل بــه نمادی از اتحاد دولت و ملت شــود .نیاز
دولت به تامین بودجه جــاری به قدری حیاتی بود
کــه به آخرین ســنگر خود پنــاه آورد .قــوه مجریه
تصمیم گرفت تا جبران کســری بودجه را از طریق
ســرمایهها و نقدینگــی داخلی انجــام دهد که اگر
چنین نبود ،باید به سوی بیراهه استقراض از بانک

مرکزی گام برمیداشــت .بازار سرمایه که از اواخر
سال گذشته نشــانههایی برای رشد نمایان ساخته
بود ،مورد توجه دولــت قرار گرفت .حمایت از بازار
بدون تشــریفات معمول دولتی ،در دستور کار قرار
گرفت و همه ارکان دولت برای آن بســیج شــدند.
فــروش امــوال و شــرکتهای دولتی نیز ســرعت
گرفت تا از حبابی شــدن بازار جلوگیری شــود .از
سوی دیگر نیز صاحبان ســرمایههای خرد و کالن
که در دو سال گذشته بارها میان بازارهای مختلف
سرگردان بودهاند تا از دارایی خود محافظت کنند،
با هدف کســب ســود هیجانی وارد بورس شدند.
اینگونه بود کــه تعداد ســهامداران از  12میلیون
نفــر به  48میلیــون نفر افزایش یافــت و صفهای
دریافت کد بورسی طوالنی شد .از اواخر مرداد اما
بازار روی دیگری به ســهامداران نشان داد .عمده
ســهامداران با قرمز شدن نمادها آشنایی نداشتند
چــه اینکه در دوران حضور در بــورس ،تنها با رنگ
ســبز مواجه شــده بودند .با این شــرایط معادالت
بــه گونهای بر هم خورد که سیاســتهای حمایتی
همهجانبــه دولتیها و شــبهدولتیها برای احیای
بازار با دشواری همراه شده است.
در فصــل «آینده ما» بــه پدیده بورس بــا تمرکز بر
رویدادهــای یک ماه اخیر پرداخته شــده اســت.
دالیــل قرمــز شــدن شــاخصها ،نقــش دولت و
کارگزاریها در بازار سرمایه ،آثار افزایش چشمگیر
تعداد سهامداران و برآوردی از آینده بازار سهام در
این فصل مورد واکاوی قرار گرفته است.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

آیندهپژوهــی ایــن ماه به مناســبت شــماره ۱۰۰
کتابچــهای  ۲۴صفحــهای اســت ویــژه مدیریــت
کســبوکار در دوران کرونــا .مقــاالت دو کتــاب
جدیــد مجله «هــاروارد بیزینس ریویــو» را برایتان
دســتچین کردهایــم به ایــن امید کــه تجربیات
مدیران در کشــورهای دیگر به کارتان بیاید .خوب
و بــد دورکاری ،معضــات تعدیــل نیــرو ،مدیریت
جلســات مجازی ،چالش زنجیــره تامین ،مدیریت
فروشــگاهها در دوران کرونــا و چگونگی تشــویق
کارمنــدان بــه گزارش ریســک کرونای خــود تنها
بخشــی از مطالب این کتابچهاند .فراموش نکنید
مدیر بودن در میانه بحران عالوه بر تجربه و اعتماد
به نفس به دانشی متفاوت نیاز دارد.

...
....
....
.........
 ............................آینده ما  ............................ ...............................روایـت  ............................ ................................راهربد  ...........................................................کــارآفـریـن  ......................................................آیندهپژوهی  .....................................................اکون
ومیست ..........................

 ..............کـتاب ض

وضعیت بورس در

سال  99چه نسبتی با

«آیندهنگر»
اقتصاد ایران دارد؟

آینه ناتمام

سیاستهای جدید

صدور
و تمدید کارتهای

ابزار بالتکلیف تجارت

بازرگانی را بررسی میکند

مسئولیتاتاقهای
بازرگانیدرصدوروتمدید
کارتهایبازرگانی
صدور و تمدید کارتهای
کاهشیافت.اختاللدر
بازرگانی موجب شده تا
فعاالن اقتصادی لب
نامههایی نیز از سوی
به گالیه بگشایند و
بخش خصوصی به
دولت ارسال شود .البته
است که در رویههای
بخش خصوصی معتقد
گذشته نیز کارتهای
اتاق
بازرگانی از سوی وزارت
بازرگانی تنها پروندهها را
صمت تایید میشد و
تکمیل میکرد و به
حاضر این رویه
این وزارتخانه می
فرستاد .اما در حال
دستخوش تغییراتی شده
تجارت که
است .صدور و تمدید
ســامانهای تازهکار
کارت در سامانه جامع
است ،انجام میشود
و
باگ
ها
و
اجازه نمیدهد تا
مانند گذشته ،کارها
مشکالت این سامانه نیز
بهراحتی پیش برود.

بازار ســرمایه
ایران هیچ نشانهای از
وضعیت تولید ناخالص
تا اواخر مرداد با
داخلی ایران ندارد .بورس
شاخصها نیز ســرعت ركوردها را جابهجا
كرد اما دوران اصالح
فرا رسید تا
بازار و قرمز شــدن
نگرانیها از مقصد بعدی
نقدینگی افزایش یابد.

گشایشی
اانسداد،کدامیک؟
وعده گشایش
اقتصادی و الزامات آن؟

زمانی که وعده
گشایش اقتصادی در
هیئت دولت مطرح شد
برخی به افقهای
خیلیها درباره جزئیات
سیاسی برای گشایش
آن گمانهزنی کردند و
اقتصادی چشم دوختند،
داشت .اقتصاددانها و
اما آنچه در عمل رخ
سیاستورزان گفتند
داد منتقدانی جدی
که این گشایش باید
شــدن منابع ارزی
در حوزه  ،FATFشل
رخ دهد ،اگرچه در
شدن تحریمها و آزاد
عمل اتفاقی رخ نداد.
گشایش ،که نوعی
شاید بیان این وعده از
انسداد فکری دولت بود؛
زبان دولت نه به معنای
گویی تیری در ترکش
ازدسترفته سیاست
باقی نمانده است .حاال
گذار را به او بازگرداند.
چگونه میتوان اعتبار

راز

پ

وتین از چه میترسد؟

کارآفرین ماندگار

«راز؟!
شاید راز پیچیدهای در
میان نباشد اما یک
بارها
میثاق ناگسستنی با
از طرف دوستانم به
میان ما رفت؛ کارآفرینی مهاجرت تشویق شدهام اما همین میثاق با کارمندانم دارم که مهمترین
انگیزه را برای کارکردن
که بعد
به من میدهد .حتی
از  7دهه فعالیت تولیدی و صنعتی (کارمندانم و با کشورم مانع از
راز موفقیت
رفتن من شده است».
خود در کار را بسیار
مدیرعامل
لئون آهارونیان هم از
شرکت حمل و نقل
ساده بیان میکرد؛ کار
زیادی برای
ستی و کارخانه تولید
مهاجرت داشت تا پایان زندگی در ایران گروهی .او کسی بود که
مواد غذایی آندره)
توسعه را برای ایران
زندگی کرد.
میخواست و باوجود
اینکه فرصت بسیار

دولتهای روسیه و
بالروس با اعتراضات
و
مردمی روبهرو هستند
همین مسئله باعث
شده رهبران ایندو
کشور به وحشت بیفتند

خداحافظی با
اقتصاد

عکس :رضا معطریان

بــا عصبانیت پیج رادیو را بهعکس حرکت عقربههای
ســاعت میچرخاند و فحشــی زیر لب نثــار میکند.
ســبیل پرپشــتش را تــاب میدهــد و میگویــد «نه
گشــایش میخواهیم و نه اینهمــه بدبختی»؛ دیگر
صدای گزارشــگر به گوش نمیرسد که درباره وعده
گشــایش اقتصادی از کارشــناس اقتصادی ســوال
میکنــد .گرمــای ظهــر مردادماه تن او و مســافران
را میســوزاند و او لب به گله گشــوده است؛ گلهای
بیجواب از دارویی که چند روز اســت پیدا نمیکند؛
از هزینه اســتهالک ماشــین و گرانی لوازم یدکی ،از
گرانی بنزین و نبود مســافر ،از کرونا و گرانی ،از تورم
و وعــده دولــت .او میخواهد از همــه گرفتاریهای
اقتصــاد ایــران بگوید و شــاید گلههای مــداوم و آن
شــاق کلمات همانی باشــد کــه در این شــماره از
ماهنامــه «آیندهنگــر» فعــاالن بخــش خصوصــی و
اقتصاددانها درباره آن نوشــته و گفتهاند .در بخش
راهبــرد ،گشــایش اقتصــادی را فقط بــه حمایت از
تولید و اقتصــاد تولیدمحور گــره زدهاند ،چیزی که
مدتهاســت سیاســتگذاران آن را رهــا کردهانــد
و سالهاســت کــه سرنوشــت اقتصاد بــه رانت گره
خورده اســت نه تولید .فرشاد مومنی طرح گشایش
اقتصادی را آیندهفروشــی خطرنــاک میداند :یک
«راه کوتهنگرانــ ه با هزینههای ســنگینتر آتی برای
بدهــکار کردن دولــت ،با هدف تأمین کســری مالی
دولت» .عبداللهزاده هم به وعده گشــایش اقتصادی
انتقاد جدی دارد و آن را ن ه گشایش که آغاز مشکالت
میخواند با راهحل کوتاهمدت.
سالهاست که مجله «آیندهنگر» از راههایی میگوید؛
از افقهای توسعه پایدار و همه بایدها و نبایدها؛ برای
همین دوباره در شــماره صدم خود در بخش توسعه
نگاه استادان علوم ارتباطات را درباره جایگاه رسانه
تخصصی پرســیده تا ببینید چگونه میتواند در کنار
شــما مخاطبان باشــد برای راهگشــایی و از فعاالن
اقتصادی درباره کیفیت و کمیت کار جویا میشود تا
به سواالت شما پاسخ داده شود.
همچنیــن در بخش آکادمی از اعتبار سیاســتگذار
گفته شده است؛ چگونه میتوان آب رفته را به جوی
برگرداند؛ آیا این ممکن اســت؟ سیاســتگذار برای
ترمیم اعتبار ازدســترفتهاش چه باید کند؟ او برای
حل مشکالت چه راهی در پیش دارد؟ آیا نگاهش به

نشانیدارکردنب 
ینشانیها
چطورافرادب 
ی
آدرسازحقوقاو

لیهخودمحروممیمانند؟

جهان پیش از کرونا

جهانی بعد از کرونا دیگر

مثل سابق نخواهد بود

عکس :رضا معطریان

لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

ـمیـمه .......................

داخل باشــد یا اول باید گره از مشکالت خارجی باز
کند؟ بازار سرمایه و آینده آن ،کارآفرینی و مسیر پیش
روی ،اندیشههای اقتصادی غایب سیاستمداران از
موضوعهایی اســت که در بخش آکادمی میخوانید.
با ما همراه باشید.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شــماره گزارشهایی در مورد تاثیر همهگیری
کرونا بر صنعت توریســم در دنیا تهیه شده است و در
این گزارش به دنبال پاســخ این سوال بودهایم که آیا
کرونا باعث مرگ این صنعت در دنیا شده یا خیر؟ در
گزارش دیگری بــه چالشهایی که اقتصاد کرونازده
این روزهــای دنیا بــا آن روبهرو اســت پرداختهایم و
راهکارهایــی را که برای کاهش تاثیر این بحران روی
اقتصاد در اختیار داریم بررســی کردهایم .در نهایت
در مورد بحــران پیش روی دنیا که بحــران تغییرات
جوی اســت صحبت و این ســوال را مطرح کردهایم
کــه آیا میتــوان از درسهایی که بحــران کرونا به ما
داد برای مقابلــه با تغییرات جوی بهــره بگیریم .دو
گزارش دیگر به موضوع تجارت آزاد و منافع آن برای
اقتصاد دنیــا و در نهایت معرفی بهترین کشــورهای
اروپایی برای فعالیتهای اســتارتآپی پرداخته و بر
این مســئله تاکید شده اســت که تنها راه نجات دنیا
از بحرانهای اقتصادی ناشی از کرونا روی آوردن به
فعالیتهای استارتآپی و نوآورانه و حمایت دولتها
از آنها است.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

زخمهــای کرونا را چه کســی درمــان خواهد کرد؟
کرونا تنها بیماری جســم نیســت ،بلکــه روح و روان
مردم را هم درگیر کردهاســت .در ایتالیا ،پسربچهای
نزد کشیشــی رفتــه و از او درخواســت کــرده بابت
گناهانش ،برایش طلب عفو و مغفرت کند چراکه یک
بار وقتی بیرون بوده ،ماسکش را پایین آوردهاست .از
ی که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده تاکنون،
زمان 
هیچوقــت پیــش نیامده بود کــه این تعــداد از مردم
مختلف جهان ،دچار تروما و اندوه شوند .در واقع این
بحران ،همه مردم جهــان را به نوعی با خود درگیر و
دچار آشــفتگیهای ذهنی کردهاســت .حتی وقتی
ایــن بیماری تحت کنتــرل درآید ،باز هــم زخمهای

عمیقی بر روح انسانها گذاشته که درمان آن سالها
زمان میبرد.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در کارآفرین این شــماره با چهره ســینمایی ما آشنا
شــوید :اســتفان شــوارتزمن که زندگی و ورودش به
والاســتریت انــگار از یکــی از فیمهــای هالیوودی
بریده شده اســت .حتی نقلقولهایی که او در مورد
تجاربش از برخورد با آدمها دارد هم شبیه به دیالوگ
فیلمها اســت .مصاحبه با مگ ویتمن را هم از دست
ندهیــد؛ یکی از قدرتمندتریــن مدیران زن در جهان
با ســابقه مدیریت در ایبی و اچپی .در بخش تجربه
مطلبی هست که بدون شک خواندنش برای تمامی
شرکتها و ســازمانها واجب اســت .اگر این اواخر
در جریــان روایتهایی از آزار زنان در محیط کار قرار
گرفتهاید این مطلب تجربه را که ترجمه دستورالعمل
شرکت لینکدین برای مقابله با آزار جنسی در محیط
کار است حتما بخوانید.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

ایــن شــماره ،از بخش نــگاه خبری نیســت اما به
مناســبت انتشــار صدمیــن شــماره آیندهنگر ،در
قالــب «جشــننامه» با دههانفــر از اعضای هیئت
نمایندگان اتاق تهران ،کارشناسان و صاحبنظران
درباره نشــریه صحبــت کردیــم و از آنهــادرباره
کیفیــت آیندهنگر و اینکه برای بهتر شــدن باید در
چه مسیری قدم برداشت پرسیدیم.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش روایت و تشکل

روند تمدید و صدور کارتهای بازرگانی کند شــده
است .در این شماره از ماهنامه «آیندهنگر» ،در این
خصوص توضیحاتی ارائه شــده که شما میتوانید
بــا مطالعه آن ،با میزان اختیــارات اتاق در صدور و
تمدید کارتهای بازرگانی آشــنا شــوید .مســلما
کارت بازرگانــی برای فعــاالن اقتصادی موضوعی
مهم و حیاتی اســت .همچنین در بخش تشکلها
به سراغ انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم
جانبی رفتیم تا این تشکل را به شما معرفی کنیم.
آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد ،مهر 1399

7

خربنامه
اعالنـات
شانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

چالش جدی کارت بازرگانی ،وزارتخانه بیوزیر و بهبود فضای کسبوکار
اعضای هیئت نمایندگان بخش خصوصی در نشست شهریورماه ،به عمدهترین چالشهای
حوزه تجاری کشور از جمله فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و ارز حاصل از صادرات
پرداختند و از بیوزیر ماندن چندماهه وزارت صمت انتقاد کردند .همچنین در حضور معاون
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برخی مشکالت مالیاتی گفتند .در نهایت در این
نشست یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی تهران و وزارت اقتصاد برای بهبود جایگاه
ایران در شاخصهای بینالمللی مربوط به فضای کسبوکار به امضا رسید .در این نشست
البته موضوعات مهم دیگری مانند چالشها و مشکالت فعاالن اقتصادی در فرآیند صدور و
تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت ،مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات ،بازار
سهام و شاخصهای کالن مانند نقدینگی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت .همچنین
اعضای هیئت نمایندگان هرکدام به مشکالت مختلف بخشهای اقتصادی پرداختند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت :در حال حاضر نقدینگی
مهمترین عامل اخالل در نظام اقتصادی است .در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد 13.8
درصدی مواجه بوده است؛ یعنی به طور متوسط روزانه  2هزار و  200میلیارد تومان به حجم
نقدینگی اضافه میشود .همانطور که در پنجماهه نخست سال حجم نقدینگی  340هزار
میلیارد تومان افزایش یافته است .او ادامه داد :اگر همین روال ادامه داشته باشد شاهد
رشد  32درصدی نقدینگی خواهیم بود و تا پایان سال  800هزار میلیارد تومان بر نقدینگی
کشور اضافه خواهد شد .نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تأثیر قرار
میدهد؛ یک روز بازار سهام ،یک روز مسکن و یک روز ارز.

ادامه فعالیت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده 1399/06/18
پس از آنکه رئیس اتاق بازرگانی تهران در پی مشکالت ایجادشده برای فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی در فرآیند صدور کارت بازرگانی ،به سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت نامه
نوشت ،امروز طی ابالغیهای از سوی این وزارتخانه ،انجام صدور و تمدید کارت بازرگانی برای
دو ماه آینده به روال قبل و به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی بازگشت .مسعود خوانساری
در نامه خود به جعفر سرقینی عنوان کرد که اخاللهای فراوان موجود در امور جاری صدور
و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ،سبب بالتکلیفی و استیصال فعاالن
اقتصادی را فراهم ساخته و روزانه دهها نفر به اتاق تهران مراجعه میکنند و درخواست
اعاده به وضع سابق و انجام تمامی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه
یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را دارند .پس از این نامه بود که جعفر سرقینی ،سرپرست
وزارت صمت طی ابالغیهای به سازمان توسعه تجارت ،دستور ادامه بازگشت فرآیند صدور
و تمدید کارت بازرگانی به سامانه هوشمند کارت بازرگانی را صادر کرد.

1399/06/29

ارائه پیشنهاد تهاتر کاال برای توسعه مراودات تجاری ایران و روسیه
اتاق بازرگانی تهران و مرکز صادرات روسیه ،با امضای یک تفاهمنامه ،نسبت به تمرکز
بیشتر بر همکاریهای دوجانبه برای توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی دو کشور تعهد و
عنوان کردند که برای افزایش شناخت فعاالن اقتصادی دو کشور از ظرفیتهای تولیدی
و مصرفی یکدیگر و راهکارهای توسعه مبادالت استفاده خواهند کرد .در این نشست
تهاتر کاال میان دو کشور به عنوان پیشنهادی برای ارتقای سطح همکاریها ارائه شد.
در ابتدای این جلسه ،حسامالدین حالج ،معاون امور بینالملل اتاق تهران با اشاره به
روابط دیرینه دو کشور به برخی موانع توسعه مراودات از جمله عدم شناخت طرفین از
ظرفیتهای یکدیگر و البته عدم شناخت قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای دو کشور
گفت :به دنبال آن هستیم تا در قالب تفاهمنامهای که به امضا خواهد رسید ،ارتباط
موثر و مستقیمی با اتاقهای بازرگانی استانی روسیه برقرار کنیم.

سامانه راهنمای تجاری ،بستری برای تعامل بیشتر بنگاهها 1399/06/30
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با بهروزرسانی و راهاندازی سامانه راهنمای

 1399/06/30تاکید بر برقراری تعامل میان شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و سوئدی
تجاری ،خدمت تازه دیگری را برای اعضا و فعاالن اقتصادی فراهم و بستری برای شکلگیری

تعامل دوجانبه و چندجانبه اعضا ایجاد کرد .بخش راهنمای تجاری که پیش از این نیز
روی وبسایت اتاق تهران برای استفاده اعضا و صاحبان کسبوکارها در دسترس بود،
این بار با چهره جدید و ارائه خدمات بهتر امکانی را فراهم کرده تا بنگاههای عضو اتاق
تهران سریعتر و دقیقتر امکان ارتباط و تعامل با یکدیگر را داشته باشند.
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به موجب تفاهمنامهای که اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئد
امضا کردند ،دو طرف متعهد شدند زمینه تعامل و همکاری فعاالن بخش خصوصی ایرانی و
سوئدی را با محوریت شرکتهای کوچک و متوسط و ایجاد تعامل برای همکاریهای آموزشی
و انتقال تجربه در حوزه داوری اختالفات فراهم کنند .در این نشست ،حسامالدین حالج،
معاون بینالملل اتاق بازرگانی تهران گفت :انتظاری که در شرایط کنونی از اتاق مشترک
ایران و سوئد وجود دارد ،این است که زمینه و بستر ارتباط مستقیم بنگاههای سوئدی
و ایرانی را فراهم کند.

تحلیلگران
انتخابات :شتاب یعنی فاجعه

ترکیه :گاز دریای سیاه در دست اردوغان

خبر آمده که دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا و دولتش
تصمیم گرفتهاند واکسن کرونا را در میان مردم توزیع کنند.
آنها باور دارند که این واکســن جدید ،امن است و به همین
دلیل تصمیم به توزیع آن گرفتهاند .این شــوکهکنندهترین
تصمیمی اســت که تاکنون دولت ترامپ گرفته و میتواند
فاجعه بــه بار بیاورد .واضح اســت که او بــرای پیروزی در
انتخابات ریاســتجمهوری که نزدیک است ،چنین اقدامی
کرده و جالب اســت که همه میدانند این واکســن هنوز به
ریک پرلشتاین
مرحله نهایی نرســیده اما باز هم فریب ترامپ را میخورند.
اما در تاریخ ،درســی برای ترامپ وجود دارد .سال  ۱۹۷۶هم
تاریخدان و روزنامهنگار
ویروس آنفلوانزایی به همین شکل شایع شد و جان دستکم
سال انتخابات بود .آقای فورد
۵۰میلیون نفر از مردم جهان را گرفت .جالب است که همان سال هم ِ
که از ریچارد نیکسون پیشی گرفته بود به همین شیوه ترامپ ،به دنبال واکسن بود .اقدام عجوالنه او
فاجعه به بار آورد .آن زمان خیلیها به او توصیه کردند واکسنی که مطمئن نیست را توزیع نکند .اما
او به خاطر انتخابات طمع کرد .حاال ترامپ همان قصه تاریخی را تکرار میکند.

رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه اعالم کرده حجم
قابل مالحظهای از گاز در دریای سیاه در سواحل ترکیه کشف
شدهاست .حجم این گاز حدود ۳۲۰میلیارد متر مکعب است.
حاال این کشف بزرگ میتواند نقشی تعیینکننده در منطقه
ایفا کند .راســتش این تازه ابتدای راه است ،به زودی اتفاقات
بزرگی در این زمینه رخ خواهد داد .مقامات در ترکیه به دنبال
کشف میدانهای جدیدی هستند .ترکیه مصرف باالیی در
زمینه گاز طبیعی دارد .اقتصاد این کشور در یک دهه گذشته
دیمیتار بشوف
رشد قابل توجهی داشتهاست .تقاضا برای گاز طبیعی در این
کشــور هر سال افزایش پیدا میکند .روســیه از قدیم جزو
تحلیلگر الجزیره
مهمترین تامینکنندگان گاز ترکیه بودهاســت .نیمی از گاز
ترکیه را روســیه تامین میکند .در کنار آن ،ایران ،آذربایجان ،الجزایر و قطر هم نقش مهمی را ایفا
میکنند .اما اتفاق جدیدی که رخ داده میتواند روی تقاضای گاز ترکیه از این کشورها اثر بگذارد و
این میتواند منجر به بروز تحوالت سیاسی هم بشود .در نهایت هم میتوان انتظار داشت که ترکیه به
یکی از مهمترین قدرتهای حوزه انرژی در این منطقه تبدیل شود.

لسنگ :خداحافظی با کثیفترین سوخت
زغا 

اشتغال :شکوفایی بیسابقه در راه است

اگــر نگاهی اجمالی به خبرهای رســانهای بیندازید متوجه
خواهید شــد که زغالسنگ ،مردهاســت .به گزارش آژانس
بینالمللی انرژی ،زغالسنگ آلودهکنندهترین سوخت روی
دلیل یکســوم از گرمایش
زمین اســت که در حال حاضر ِ
زمین محسوب میشــود .اما جالب است که تولیدکنندگان
این ســوخت همین حاال هم به دنبال تامین ســرمایه برای
تولید بیشت ِر این سوختِ کثیف هستند .بسیاری از شرکتها
برنامهریزی کردهاند تا برای تولید زغالسنگ ،جذب سرمایه
جیسون بوردوف
کنند .راســتش را بخواهید ،تاسیســات بسیاری برای تولید
زغالسنگ در جهان وجود دارد و هیچکس به آنها توجهی
تحلیلگرفارنپالیسی
ندارد ،نه دولتها و نه طرفداران محیط زیست .آنقدر سرشان
با نفت گرم شده که حواسشان از این مسئله مهم پرت شدهاست .این مسئلهای اضطراری است که
باید در کانون توجه قرار گیرد .اگر نسل جدید انرژیهای تجدیدپذیر ،ارزانتر باشند ،میتوان چشمانداز
خوبی را در این زمینه متصور شد .به مرور تولیدکنندگان هم از این سوخت کثیف فاصله میگیرند و
به سراغ سوختهای پاک میروند .پیشرفتی که تاکنون حاصل شده چندان امیدوارکننده نیست .باید
تالش بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

شیوع کرونا منجر به از دست رفتن شغلهای بسیاری
در آمریکا شــد .این در حالی اســت که در گذشــته،
وضعیت این کشور به لحاظ اشتغال ،برای سایر کشورها
حســرتبرانگیز بود .اما اکنون پیشبینی میشود که
شرایط اشتغال در نخستین اقتصاد جهان ،دوباره بهبود
پیدا کند و این بهبود بیسابقه خواهد بود .اگر وضعیت
تولید و همچنین صنعت ساختوساز را در نظر بگیریم،
متوجه خواهیم شــد که با یک نمودار  Vشکل روبهرو
کانر سن
هستیم .به این ترتیب ،تولید و ساختوساز به وضعیتی
بیسابقه در تاریخ اقتصاد آمریکا رسیدهاست .به زودی
تحلیلگربلومبرگ
حضور کرونا هم کمرنگ خواهد شــد و به این ترتیب
پروازهای هوایی هم به میدان بازخواهند گشــت .رویهمرفته میتوان انتظار داشــت که
وضعیت اشتغال در سال  ۲۰۲۱بهبود پیدا کند و دوباره شغلهای ازدسترفته احیا شود.
در واقع همان نمودار امیدوارکنندهای که برای تولید و ساختوساز میبینیم ،به زودی برای
اشتغال هم مشاهده خواهد شد .به این ترتیب شرایط برای اشتغال در این کشور بهبودی
کمسابقه یا بیسابقه پیدا خواهد کرد .این جریان میتواند به اقتصاد هم کمک کند.

بریتانیا :موقعیت خطرناک جانسون

روهینگیا :جهان فراموش نخواهد کرد

معموال در بریتانیا ،نخستوزیری که از اکثریت مجلس هم
نگران چیزی باشد و قاعدتا باید بدون
بهرهمند است ،نباید
ِ
فشار به کارهایش برسد .اما بوریس جانسون ،نخستوزیر
فعلی بریتانیا از هیچ قاعدهای پیروی نکرده و از این قاعده
ِ
هم پیروی نمیکند .او اکثریت مجلس را در اختیار دارد
اما این اکثریت با او همراه نیستند .بسیاری از اعضای حزب
او در حال حاضر این شــخص را بزرگترین تهدید برای
حزب خود میدانند به همین خاطر از او حمایت نمیکنند.
مارتین کتل
در واقع پشــت جانسون خالی است و کسی به او کمکی
نمیکند .درست است که او پیروز شده اما پیروزی او هم
تحلیلگر گاردین
امری ناگزیر بــود ،در واقع حزب محافظهکار چارهای جز
انتخاب این فرد نداشت .البته ناگفته نماند که جانسون تنها کسی است که میتواند اعضای این
حزب را کنار هم نگه دارد .اما بیاعتمادی اعضا نسبت به جانسون باعث شده از او حمایتی نکنند.
حاصل این بیاعتمادی ،موقعیتی خطرناک برای بوریس جانسون است .اگر وضعیت به همین
شکل ادامه پیدا کند ،او دیر یا زود ،موقعیت خود را از دست خواهد داد.

بیش از سه سال از زمانیکه میانمار آن وضعیت فاجعهبار
را برای مردم روهینگیا ایجاد کرد ،میگذرد .مسلمانان
در این روستا ،مورد ظالمانهترین حمالت واقع شدند .به
همین دلیل به ناچار ،محل زندگی خود را ترک کردند.
بسیاری از مردان و کودکان در این فاجعه کشته یا ناقص
شدند .بسیاری از زنان مورد تجاوز واقع شدند .کل روستا
را ســوزاندند و مردم به ناچار به بنگالدش و کشورهای
همسایه گریختند .این ظالمانهترین اتفاقی است که در
تان خین
عصر حاضر رخ دادهاســت و جهان شاهد این ظلم بود.
بنگالدش هم آغوش خود را به روی این مردم باز کرد.
تحلیلگر الجزیره
ما شــاهد همه این اتفاقات بودیم .امروز که آن روزها
گذشته ،ما باید در انتظار محکمهای بینالمللی در این زمینه باشیم .البته احتماال هیچوقت
دادگاهی در این زمینه تشکیل نخواهد شد .اما جهان باید این اتفاق وحشتناک را محکوم
کند .تنها روزنه امیدی که مردم روهینگیا دارند هم ،عدالتی است که در سطح بینالمللی
ایجاد خواهد شد .آنها هم از عدالت در کشور خود و اجرای آن ،ناامید شدهاند.
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اعداد ماه
اعالنـات
افزایش نرخ تورم فصلی تولید در بخش صنعت

سهم باالی بانکها در خرید اوراق بدهی

مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید در بخش صنعت طی بهار  99را  8.1درصد برآورد
کرد که  6.3درصد بیشتر از نرخ تورم فصلی در زمستان  98است .این موضوع نشان
میدهد که بیماری کرونا و تبعات آن بر روی هزینههای تولید در بخش صنعت اثرگذار
بوده است .تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال
قبل یعنی تورم نقطه به نقطه در بهار  99به  7.8درصد رسید که در مقایسه با همین
اطالع در در فصل قبل 5.5 ،واحد درصد کاهش داشته است .تغییرات میانگین شاخص
قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل
بهار ١٣٩٩نسبت به مدت مشابه در سال قبل به  23.8درصد رسید که نسبت به همین
اطالع در فصل قبل  18واحد درصد کاهش نشان میدهد.

گزارش بانک مرکزی از میزان فــروش اوراق بدهی طی  12مرحله تا پایان مرداد
سال جاری نشان میدهد که  57هزار و  310میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط
بانکها و سایر موسسات مالی ،از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج از طریق بورس در
 12دوره حراج هفتگی ،خریداری شد .بانک مرکزی از روز  13خرداد سال جاری نسبت
به فروش اوراق بدهی دولتی به روش حراج با سررسیدها و کوپنهای سود مختلف در
دوره هفتگی اقدام کرده است .در  12دوره حراج هفتگی مجموع سفارشهای بانکها و
موسسات مالی غیربانکی نیز در این  12دوره حدود  125هزار میلیارد تومان بوده است.
در دوازده حراج برگزارشــده بانکها  69درصد ،صندوقها و نهادهای مالی  4درصد و
سایر سرمایهگذاران  27درصد اوراق را خریداری کردند.

تورم 23درصدی تولید صنعتی

8.1

درصد

نرخ تورم فصلی تولید بخش صنعت
در فصل بهار  99به  8.1درصد افزایش یافت

کارنامه  12حراج اوراق دولتی

57

هزار میلیارد تومان

تا پایان مرداد سال جاری  57.3هزار میلیارد تومان
اوراق بدهی دولتی به فروش رسید

جزئیات سرمایهگذاری خارجی مصوب

2.4
میلیارد دالر

زمان صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی کاهش یافت

وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داد ،در ســال  98بالغ بر  5میلیارد دالر ســرمایهگذاری خارجی مصوب شده است .جزئیات این گزارش
نشان میدهد ،در  4ماه نخست سال جاری نیز میزان سرمایهگذاری مصوب در کشور به حدود  2.4میلیارد دالر رسیده است .تعداد  590فرصت
سرمایهگذاری در سطح کشور شناسایی شده که از این تعداد  192فرصت سرمایهگذاری پاالیش شدند و دارای استانداردهای الزم و انجام بازاریابی
بین المللی است .این گزارش نشان میدهد ،در بازه زمانی شهریورماه  98تا  15مرداد ماه  99به میزان  63.28میلیون یورو تسهیالت از بانک توسعه
اسالمی جذب شده است .از دیگر اقدامات در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه زمان صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی از  45روز به  22روز
کاری کاهش یافت.

سهم صندوق توسعه ملی در مبارزه با کرونا

در  4ماه نخست امسال
 2.4میلیارد دالر
برای طرحهای

سرمایهگذاری

خارجی مصوب شده
است

تامین مالی تولید از بورس محقق میشود؟

اختصاص 30درصدی منابع کرونایی

افزایش جذب سرمایه در بورس

وزارت امــور اقتصادی و دارایی در یک گزارش مالی اعالم کرد که در پنج ماهه
ابتدای ســال  ۱۳۹۹بیش از  ۷هزار میلیارد تومان بابت هزینههای ناشی از شیوع
ویروس کرونا به دســتگاههای اجرائی از جمله وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی ،سازمان تأمین اجتماعی ،دانشــگاههای علوم پزشکی و ...از محل منابع
تأمینشده (صندوق توسعه ملی) ،پرداخت شده است .براساس مصوبه سران قوا و
اذن مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از کادر
درمان در نظر گرفته شد که گفته شده  ۳۰درصد آن تاکنون پرداخت شده است.
همچنین در این گزارش آمده اســت که در  5ماهه امسال  75هزار میلیارد تومان
اوراق مالی اسالمی منتشر شد.

گزارش رســمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که در مجموع در 4
ماهه سال جاری بیش از  231هزار میلیارد تومان منابع از طریق بازار سرمایه تجهیز
و جذب بازار سرمایه شد .این در حالی است که سال  98کل رقم جذب شده در بازار
سرمایه  264هزار میلیارد تومان بود .طبق این گزارش  12شرکت تا  8مرداد ماه سال
 99به ارزش  155615میلیارد ریال در بورس و فرابورس عرضه اولیه شــد .همچنین
مجوز افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی و صرف سهام به مبالغ 129543
میلیارد ریال در  4ماهه ابتدایی سال  99صادر شد .یکی دیگر از اقدامات صورتگرفته
که به پیشنهاد دولت و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده
انتشار  10و  950میلیارد تومان اوراق مرابحه عام مازاد بر سقف بودجه است که طی
سه ماه اول سال  99منتشر شد.

7

هزار میلیارد تومان

در  5ماهه سال  ۱۳۹۹بیش از  ۷هزار میلیارد تومان بابت
هزینههای ناشی از کرونا به دستگاههای اجرایی

10

اختصاص یافت
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231

هزار میلیارد تومان

در  4ماه ابتدایی امسال  231هزار میلیارد تومان جذب بازار
سرمایه شده است

سهم  3.8درصدی تعاون از اقتصاد

تجارت در مناطق آزاد کاهش یافت

واگذاری  15شرکت از طریق بورس

افزایش سرمایهگذاری داخلی در مناطق آزاد

وزارت اقتصاد در گزارشی که نیمه شهریورماه منتشر شده ،اعالم کرد که طی یک
سال اخیر  15.4هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش شرکتهای دولتی به دست
آمده است .طی یک سال اخیر دو بنگاه به ارزش  ۲۹هزار میلیارد ریال به صورت بلوکی،
 ۱۲۵هزار میلیارد ریال از ســهام  ۱۵شرکت دولتی نیز از طریق بورس و اوراق بهادار
به صورت خرد و تدریجی و یک بنگاه به ارزش حدود  ۶۲هزار میلیارد ریال به صورت
بلوکی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد .یکی از مسائل مهم،
هدفگذاری سهم  ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد کشور طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساسی و قانون برنامه ششم است که آخرین بررسی مرکز آمار ایران با لحاظ سهام
عدالت این رقم را  ۳.۸درصد برآورد میکند.

آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که در سال  98میزان
سرمایهگذاری داخلی در مناطق آزاد  10هزار و  759میلیارد تومان بوده که نسبت به
سال  97افزایش داشته است .این در حالی است که ارزش سرمایهگذاری خارجی در این
مناطق طی سال  98معادل  211میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
کاهش یافته است .ارزش تولیدات این مناطق در سال  98بالغ بر  4هزار میلیارد تومان
بوده است .همچنین میزان صادرات به خارج از کشور به  941میلیون دالر رسیده است
در حالی که صادرات در سال  97حدود یک میلیارد دالر بوده است .میزان واردات به
منظور تولید عرضه و مصرف در مناطق نیز سال  97بیش از یک میلیارد  290میلیون
دالر بوده که در سال گذشته به رقم  718میلیون دالر کاهش یافته است.

15.4

هزار میلیارد تومان

مجموع واگذاری شرکتهای دولتی در یک سال گذشته
 15.4هزار میلیارد تومان بوده است

10.7

هزار میلیارد تومان

میزان سرمایهگذاری داخلی در مناطق آزاد در سال 98
معادل  10هزار و  759میلیارد تومان بوده است

جزئیات فعالیت صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک

کاهش تقاضا برای کسبو کارهای کوچک و متوسط
طی  3ماهه اول امسال مبلغ ضمانتنامههای صادره صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک با افت  12.9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
به  4میلیارد و  145میلیون و  300هزار تومان رسید .در این مدت تعداد طرحهای ورودی برای دریافت ضمانتنامه صندوق سرمایهگذاری صنایع
کوچک  17فقره بود که در مقایسه با  3ماهه اول سال قبل  29.2درصد افت داشته است .در عین حال تعداد ضمانتنامههای صادره طی  3ماهه
اول امسال برابر با مدت مشابه سال قبل یعنی  6فقره بوده است .تعداد ضمانتنامههای تمدیدی صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک هم با کاهش
 35.9درصدی طی  3ماهه اول امسال نسبت به  3ماهه اول سال قبل مواجه شده است به طوری که در این مدت فقط  25فقره ضمانتنامه تمدید
شده است .مبلغ ضمانتنامههای تمدیدی نیز با افت  40.8درصدی به  17میلیارد و  244میلیون و  700هزار تومان رسیده است.

تعداد خودروهای دولتی کاهش یافت

12.9
درصد

صدور ضمانتنامه
سرمایهگذاری صنایع

کوچک در بهار امسال 12.9
درصد کاهش یافت

جزئیات فعالیت سامانه صدور مجوزها

افزایش شناسایی امالک دولتی

پاسخ به 51درصد درخواستهای کسبوکار

گزارش وزارت اقتصاد نشان میدهد در بخش مدیریت داراییهای دولتی تا مردادماه
ســال  ۹۹بالغ بر  ۴۴۱هزار  ۷۵۴ملک دولتی ثبت شــده که از این تعداد بیش از ۲۳
هزار ملک آن در یک سال اخیر شناسایی و ثبت شد .جزئیات این گزارش حکایت از
آن دارد که طی یک سال منتهی به پایان مردادماه سال جاری  907فقره گواهی برای
مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی به منظور تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.
از مرداد ســال  98تا مرداد سال  99تعداد  7.5میلیون قلم اموال منقول شناسایی و
ثبت شده اســت .در حوزه خودروهای دولتی ،در یک سال گذشته تعداد خودروهای
دولتی  1247خودرو کاهش یافته است .وزارت اقتصاد اعالم کرد در راستای شناسایی
اموال دســتگاههای اجرایی بالغ بر  634ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادر
شده است.

مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار اعالم کرد که مردم در سامانه صدور
مجوزهای کشــور بیش از  855هزار درخواست مجوز کسب وکار ثبت کردند که 51
درصد مجوز آنها صادر شده است .از این تعداد بالغ بر  ۸۴۸هزار درخواست مجوز صنفی
ثبت شده که به  ۶۳درصد آن یعنی  ۵۳۸هزار و  ۹۲۹درخواست پاسخ داده شد .سامانه
سام به عنوان بخشی از پنجره واحد کسب و کار کشور در حوزه صدور مجوزهای کسب
و کار یک سیستم اطالعاتی تحت وب و قابل دسترسی در هر زمان و مکان است که
به عنوان عامل توانمندساز در نظر گرفته شده است .دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق این سامانه وظایف قانونی خود را در زمینه
نظارت بر زمانبندی و وضعیت فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار توسط دستگاههای
اجرایی انجام میدهد.

441

هزار مورد

تعداد ملکهای دولتی تا مردادماه 99
به  441هزار و  754مورد رسیده است

855

هزار درخواست

در سامانه صدور مجوزهای کشور  855هزار

درخواست ثبت شده است
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

برآوردهای بانک جهانی از انفجار بیروت

سازمان بهداشت جهانی گزارش داد

بالفاصله بعد از انفجاری که در بیروت رخ داد ،عدهای از کارشناسان راهی این شهر
شدند تا عمق فاجعه را ارزیابی کنند .آنها برنامههایی هم برای احیای این شهر ارائه
کردهاند .سازمان و اتحادیه اروپایی هم از دیگر سازمانهایی هستند که در کنار بانک
جهانی در این شهر حضور داشتهاند و تالش کردهاند میزان خسارتها را برآورد کنند.
بسیاری از زیرساختها در این شهر تخریب شده و بخشهای عمدهای به ویرانه تبدیل
شدهاســت .از طرف دیگر این شهر با بحران کرونا هم مواجه است .به همین دلیل به
اقدامات فوری و حیاتبخش برای ادامه زندگی نیاز دارد .دولتها و ســازمانها تالش
دارند با ارائه برنامههای مختلف ،به بازسازیِ سریعت ِر این شهر کمک کنند .بسیاری از
افراد هم کمکهای خود را روانه این شهر کردهاند.


از وقتیکه کرونا شــایع شده ،سازمان بهداشــت جهانی هم به یکی از پرکارترین
بررسی وضعیت
سازمانهای جهانی تبدیل شدهاست .این سازمان اخیرا در گزارشی به
ِ
 ۱۰۵کشور جهان پرداختهاست .البته این بررسی براساس دادههایی صورت گرفته که
دولتها در این کشورها منتشر کردهاند .اما مشکل فقط کرونا نیست ،بسیاری از افراد
به بیماریهای غیرکرونایی مبتال میشوند .به نظر میرسد که شرایط برای این بیماران
مساعد نیست .طبق گزارشهایی که به دست آمده ،نظام خدمترسانی در حوزه درمان
بیماران غیرکرونایی ،کامال مختل شدهاســت .در واقع شرایط کرونایی باعث شده
به
ِ
درمانی الزم را ارائه
خدمات
خود،
غیرکرونایی
بیماران
به
نتوانند
کشورها
از
۹۰درصد
ِ
ِ
ِ
دهند .بسیاری از بیماران خاص هم با بحرانهای جدی و خطر مرگ مواجه هستند.


میزان خسارتیکه طبق پیشبینیهای بانک جهانی
در انفجار بیروت ایجاد شدهاست

از کشورها به دنبال شیوع کرونا ،در ارائه خدمات درمانی
به بیماران غیرکرونایی با مشکل مواجه شدهاند

احیای یک شهر

۴.۶

میلیارد دالر

بیماران غیرکرونایی در بحران

۹۰

درصد

گزارش ماهانه فائو نشان داد

افزایش قیمت مواد غذایی

جهانی مواد غذایی در ماه آگوست برای سومین ماه متوالی ،افزایش پیدا کرد .دلیل اصلی این اتفاق ،افزایش تقاضا و ضعف دالر آمریکاست.
قیمت
ِ
غذایی فائو ،قیمتهای بینالمللی را رصد میکند .این دادهها براساس تجارت کاالهای خوراکی در سطح بینالمللی به دست
شاخص قیمت مواد
ِ
میآیند .غالت ،ذرت و شکر جزو اقالمی هستند که فائو به صورت دائمی آنها را بررسی میکند .البته ناگفته نماند که شرایط کرونایی هم در این
افزایش قیمت ،بیتاثیر نبودهاست .اگر وضعیت نقلوانتقاالت کاالهای خوراکی از جمله برنج و گوشت ،بهبود پیدا کند ،میتوان انتظار داشت که
این قیمتها هم تا حدودی کاهش پیدا کند .اما ادامه وضعیت موجود برابر خواهد بود با افزایش دوباره اقالم خوراکی در سطح جهان .بعید است
قیمتها به سطوح خود در سال  ۲۰۱۹برسند.

سازمان جهانی کار بررسی کرد



۲
درصد

افزایش قیمت مواد
خوراکی در سطح جهان
در عرض یک ماه بودهاست

صندوق بینالمللی پول گزارش داد

آینده چهشکلی است؟

ترومایتوریسم

بحرانها هرچند وقت یک بار به دنیا میآیند و با خود خیلی چیزها را نابود میکنند.
در یک قرن گذشته ،هفت بحران در جهان رخ داده که تاثیرات بینالمللی داشته و به
نوعی همه کشورهای جهان را متاثر کردهاست .ابتدا دو جنگ جهانی بودهاست که هر
کدام در سال  ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۸و همچنین  ۱۹۳۹تا  ۱۹۴۵کل دنیا را به هم ریختند .بعد
از دو همهگیریِ مهم رخ داده ،یکی آنفلوانزای اسپانیایی در سال  ۱۹۱۸بوده و دیگری
سیاسی جنگ سرد هم در
بیماریِ ایدز که از دهه ۸۰میالدی رایج شدهاســت .بحران
ِ
سال  ۱۹۸۹روی تمام جهان اثر گذاشت و در نهایت دو بحران مالی بود که مربوط به
سالهای  ۱۹۲۹و  ۲۰۰۸بودهاست .حاال نوبت به بحران کرونا رسیده و این بحران هم
مثل بقیه تمام خواهد شد .اما آینده بدون بحرانهای جدید نخواهد بود.


یکی از مهمترین و بزرگترین بحرانهایی که کرونا به وجود آورده ،بحران در صنعت
گردشگری است .بعید اســت هیچ صنعتی به اندازه صنعت گردشگری در این مدت
آســیب دیده باشد .در شــرایطی که مدام اصرار میشود همه در خانه بمانند ،سفرها
لغو شده و خبری از گردشگری نیست .اما این صنعت به صورت کلی در جهان ،نقش
مهمی را در اقتصاد ایفا میکند .بسیاری از آسیبهای اقتصادیِ کشورها از همین بحران
گردشگری ناشی میشــود .در واقع اگر کشورها دوباره بتوانند گردشگر جذب کنند،
جلوی بحران هم گرفته میشــود .اما تا وقتی کرونا حضور دارد ،خبری از گردشگری
هم نخواهد بود .بررسیها نشان میدهد ۷۰درصد از صنعت گردشگری به کل از بین
رفتهاست .خبری از گردشگران جدید نیست و این میتواند بحران را دنبالهدار کند.


در یک قرن گذشته جهان را تکان داده و روی زندگی
همه مردم زمین اثر منفی گذاشتهاست

از صنعت گردشگری در سطح جهان
به دلیل شیوع کرونا ،از بین رفتهاست

۷

12

مورد بحران
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۷۰

درصد

شرکت اپل در تبلیغ آیفون جدید خود ،روی مسئله حریم شخصی تمرکز کردهاست .این شرکت در تبلیغ خود ،به مقوله
ِ
گذاری بیرویه هم اشاره کرده و نشان داده چطور این رویه در شبکههای مختلف اجتماعی ،میتواند حریم شخصی را مورد
اشتراک
تعرض قرار دهد .این شرکت تصمیم دارد در محصوالت جدید خود ،بیشتر روی مقوله امنیت و حریم شخصی کار کند.

رسانهها
گاردین گزارش داد

نیویورکتایمز بررسی کرد

دادگاه نوجوانان برای تغییرات اقلیمی

آیا در رکود اقتصادی هستیم؟

چند سالی اســت که فعاالن نوجوان و جوان در زمینه محیطزیست دست به کار
شدهاند و جنبشهایی برای آیندگان راهاندازی کردهاند .اکثر این جنبشهای نوجوان و
جوان ،مربوط به کشورهای اروپایی است .حاال یکی از این جنبشها در کشور پرتغال،
فعاالن کمسنوسال در این کشور۳۳ ،
دســت به حرکتی متفاوت زدهاست .عدهای از
ِ
کردن جهان و تغییرات اقلیمی ،محاکمه کردهاند .آنها در
کشور جهان را بابت آلوده
ِ
دادگاهی ،درخواست کردهاند این کشورها محاکمه شوند .به گفته این فعاالن جوان ،این
علم به اینکه
کشورها بیشترین مسئولیت را در زمینه تغییرات اقلیمی دارند .آنها با ِ
این اقدامات منجر به تغییرات اقلیمی میشود ،باز هم دست از کارهای جاهطلبانه خود
برنداشتهاند .به این ترتیب ،باید محاکمه شوند.


ویروس کرونا منجر به بروز بحرانهای بسیاری در حوزههای اقتصادی شد .بسیاری
از دولتها و ایالتها ناچار شدند نیروهای کاری خود را تعدیل یا به نوعی اخراج کنند.
در حالیکه تقاضا وجود دارد ،اما راهی برای تولید و عرضه در شرایط کرونایی نیست.
در آمریکا بیشــتر از ۱میلیون و ۵۰۰هزار نفر از کارگران شــغل خود را در یک ماه از
دست دادهاند .دولتهای فدرال هم نمیتوانند وضعیت اقتصادی را متعادل کنند .حتی
کمکهای کالنی مثل کمک قهرمانانه ۱تریلیون دالری ،نتوانسته اقتصاد این کشور را
از بحران نجات دهد .آنچه در آمریکا مشاهده میکنیم بدون تردید نوعی بحران بزرگ
است .افزایش مالیات هم نشان میدهد که به نوعی در رکود قرار گرفتهایم .به هر حال
اقتصاد وضعیت سالمی ندارد و انتظار میرود به مرور بهبود پیدا کند.

۳۳

کشور

از سوی نوجوانان پرتغالی

به جرم ایجاد تغییرات اقلیمی محاکمه خواهند شد



۳۰۰

میلیارد دالر

کمبودی که در بودجه آمریکا برای سال جدید
به دلیل شیوع کرونا پیشبینی میشود

رویترز خبر داد

فرانسه به تکاپو افتاد



کشورهای اروپایی مدتی است که برای نجات اقتصاد خود به تکاپو افتادهاند .هرکدام از این کشورها ،برنامههایی را برای تحرکبخشی به اقتصاد
در دستور کار خود قرار دادهاند .فرانسه هم در برنامهای اقتصادی ،تصمیم گرفته بستهای ۱۰۰میلیارد یورویی که معادل ۱۱۸میلیارد دالر است ،برای
رونقبخشی به اقتصاد ارائه دهد .کرونا اقتصادهای مختلف را با مشکالتی عمیق مواجه کردهاست .امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه امیدوار
است با این بسته حمایتی و همچنین با برخی از اصالحاتی که در ساختار کسبوکارها ایجاد کرده ،رونقی را در اقتصاد فرانسه ایجاد کند .فرانسه
در این مدت ،مانند سایر اقتصادها ،با بحرانهای شدیدی مواجه شدهاست .کشورهای اروپایی انتظار دارند با طرحها و بستههای حمایتی ،خود را از
بحران نجات دهند.

رویترز خبر داد

۱۱۸
میلیارد دالر

ارزش بسته حمایتی
فرانسه که قرار است به
رونقبخشیِ اقتصاد
کمککند

سیانان بیزنس بررسی کرد

آمازون کرونا را شکست داد

غول نفتی جهان چه میشود؟

اقتصاد بریتانیا قرار است با آمازون زنده شود .این شرکت گفته در سال  ،۲۰۲۰بیش از
۷هزار نیروی جدید در این کشــور استخدام خواهد کرد .همه این نیروها هم قرار است به
صورت دائمی استخدام شوند .به این ترتیب ،آمازون در سال  ۲۰۲۰حدود ۱۰هزار نیروی
جدید استخدام کردهاست .بریتانیا از سال  ۲۰۰۹به بعد ،یعنی بعد از بحران بزرگ مالی ،با
مشکالت بزرگی مواجه شده بود .در این سالها دولتها و شرکتها تالش کردهاند به این
کشور کمک کنند .اکنون نوبت به آمازون رسیدهاست .تعداد افراد بریتانیایی که در استخدام
اینترنتی
شــرکت آمازون هستند تا پایان امســال به ۴۰هزار نفر خواهد رسید .این غول
ِ
آمریکایــی ،مهمترین نقش را در اقتصاد بریتانیا در این دوره بازی خواهد کرد .در حالیکه
کرونا ضربه میزند ،این اقدام آمازون میتواند بریتانیا را از بحرانی جدی نجات دهد.

همهگیریِ کرونا صنعت نفت را در جهان با مشکالتی مواجه کردهاست .بسیاری از
بازیگران اصلی و بزرگ در عرصه نفت و انرژی ناچار شدهاند بازی خود را عوض کنند.
آرامکوی سعودی به عنوان شرکت نفت رسمی عربستان سعودی هم باید قواعد بازی را
تغییر دهد .این شرکت ،سوددهترین شرکت نفت در جهان است .سقوط قیمت نفت به
این غول نفتی هم آسیبهای جدی وارد کردهاست .دولت تالش داشت بخشی از سهام
این شرکت را بفروشد ،تا بتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و بهعالوه از
اعتیاد اقتصاد خود به نفت هم جلوگیری کند .حاال آرامکو باید کاری کند که در گذشته
از آن انتظار نمیرفت :قراردادها را رها کند و داراییهای خود را بفروشد .این اتفاقی است
که اکنون در این شرکت بزرگ رخ خواهد داد.


نیروی جدید بریتانیایی که آمازون وعده داده
تا پایان سال  ۲۰۲۰به صورت رسمی و دائمی استخدام کند

افت قیمت نفت از ابتدای سال  ۲۰۲۰تاکنون
به دلیل شیوع ویروس کرونا بودهاست

۷



هزار نفر

۳۳

درصد
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شاخص
اعالنـات

49.7

درصد
رشدقيمتمسكن
در  5ماهه امسال
نسبت به  5ماهه 98

56.9

درصد
افزايش تعداد معامالت
مسكن در  5ماهه 99
نسبت به  5ماهه 98

کاهش  35درصدی معامالت ملک

نشانههای رکود تورمی در بازار مسکن
قیمت مسکن در تهران همچنان روند صعودی خود را دنبال میکند
به طوری که در مردادماه نیز متوســط قیمت مســکن در تهران رشد
 10.5درصدی نســبت به تیرماه تجربه کرد .این در حالی اســت که
تعداد معامالت در این ماه کاهش  35درصدی داشته است .این موضوع
نشانههایی از رکود تورمی در بازار امالک محسوب میشود .در مردادماه
متوســط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در تهران به 23

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
مقطع زمانی
مرداد 98

تیر 99

مرداد 99

نسبت به ماه قبل

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

13.02

220.9

23.1

10.5

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

3292

14047

9080

-35.4

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در سال  - 1398بانک مرکزی
درصد تغيير

جماهه
پن 
1397

1398

1399

1398

1399

6.47

12.7

19.04

96.4

49.7

64559

29619

46458

-54.1

56.9

روند نزولی شاخص قیمت تولیدکننده معکوس شد

افزایش نرخ تورم تولید در بهار

شــاخص قیمت تولیدکننده که از بهار  1398وارد روند نزولی شــده بود و حتی در دو فصل پاییز و زمستان  98به منفی  0.3درصد رسیده بود،
دوباره در فصل بهار  99با جهش جدی مواجه شده و با رشد  11.7درصدی نسبت به زمستان  ،98به  11.4درصد رسیده است .به نظر میرسد ،گرانی
و کمبود مواد اولیه و رشد هزینههای تولید از دالیل اصلی این جهش باشد .تورم نقطه به نقطه تولیددر فصل بهار  ١٣٩٩به  12درصد رسید که در
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل  3واحد درصد کاهش داشته است .تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل
بهار  ١٣٩٩نسبت به دوره مشابه در سال قبل به  23.6درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  ١٣.١واحد درصد کاهش نشان میدهد.
تورم تولید در بهار 99

تورم ساالنه

23.6

37/7 41/8
29 27/6

درصد
نرخ تورم توليدكننده
در یک سال منتهی به
بهار 99

14

نسبت به ماه مشابه سال قبل
77.4

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

درصد
میزان افزایش
نرخ تورم تولید
در فصل بهار 99
نسبت به زمستان98

درصد تغيير

175.8

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

11.7

میلیون و  107هزار تومان رسید .تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني
شهر تهران در  5ماه نخست سال  1399به حدود  46هزار و  458واحد
رسید که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 56.9 ،درصد افزايش نشان
ميدهد .در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني
معاملهشده در شهر تهران  19میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره
مشابه سال قبل  49.7درصد افزايش نشان ميدهد.
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تورم نقطه به نقطه
50

45/1

40 36/7

32/8
23/8

23/6
14/9

9/9

30

50
40/6

40

33/3 32/4
25/6 26/6

30

20
7/7

10

13/3

12
3/6

0
-4

بهار 99

-10

زمستان 98

1/6

15

20
10
0

-7/1

-10

بهار 99

زمستان 98

کاهش نرخ تورم ساالنه

تورم نقطهای افزایش یافت
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که نرخ تورم ساالنه منتهی به مرداد  99کاهش یافته اما تورم نقطه به نقطه با افزایش مواجه
بوده اســت .نرخ تورم نقطهای در مرداد ماه  ١٣٩٩به عدد  30.4درصد رســیده که در مقایسه با ماه قبل  3.5واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم ماهانه مرداد
 ١٣٩٩نیز به  3.5درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 2.9 ،واحد درصد کاهش داشته است .طبق اعالم مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه مرداد ماه ١٣٩٩
برای خانوارهای کشور به  25.8درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 0.6 ،واحد درصد کاهش نشان میدهد .نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و
روستایی به ترتیب  25.9درصد و  25.4درصد بوده که به ترتیب  0.5و  1واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغيير مرداد  99نسبت به مرداد 98

گرو ههای اصلی

تغيير مرداد  99نسبت به تیر 99

یها
خوراکیها و آشامیدن 

3.5

25.8

دخانیات

5.8

31.4

پوشاک و کفش

3.3

32.7

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

2.8

25.8

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

5.9

35.8

بهداشت و درمان

1.7

12.5

حمل و نقل

5.2

65.1

ارتباطات

1.7

12.5

تفریح و امور فرهنگی

4.7

34.3

تحصیل

2.2

23.9

رستوران و هتل

3.3

23.2

کاالها و خدمات متفرقه

3.7

33.5

22.4

درصد
نرخ تورم بخش
خوراكيها و
آشاميدنيها در12
ماه منتهي به مرداد
99

23.6

درصد
نرخ تورم بخش
بهداشت و درمان
در 12ماه منتهي به
مرداد 99

بهبود نسبی شاخص مدیران خرید

تولیدکنندهها ،درگیر تامین مواد اولیه
شاخص شامخ کل اقتصاد در مردادماه  1399با  0.96واحد بهبود نسبت به ماه قبل 46.43 ،واحد اعالم شد .بررسیها نشان میدهد گرچه شامخ کل اقتصاد در
مردادماه معادل  2.11درصد نسبت به تیرماه بهبود یافته است اما همچنان از افزایش فشاری بر فعالیتهای در برخی حوزههای مهم نظیر تقاضای جدید مشتریان و
حجم و قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید حکایت دارد .طبق این گزارش ،شامخ بخش صنعت نسبت به ماههای قبل شاهد ریزش جدی بوده و از  55.25واحد
در تیرماه به  48.08واحد در مردادماه رسیده است .در این دوره ،شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان به  41.53واحد رسیده که  4ماه گذشته کمترین مقدار را به
ثبت رسانده است .بررسی نظرات فعاالن اقتصادی در این دوره نشان میدهد ،بیشترین بخش تأثیرگذار در کاهش شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان ،افت شدید
تقاضا در بخش صنعت بوده است .از سوی دیگر در مردادماه امسال ،شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده نیز به  40.24واحد رسیده که کمترین مقدار در
میان زیرشاخصهای شامخ محسوب میشود و نشاندهنده کمبود مواد اولیه برای بنگاههای اقتصادی است.

2.11

درصد
ميزان بهبود شاخص
مديران خريد
در مرداد 99

مقایسه شامخ کل اقتصاد در  11ماه گذشته (دوره اول تا یازدهم)
100
90
80

45/47

50/17

47/62
31/39

48/41

46/43

70

48/22

40

42/27

44/26

28/68

47/23

60
50
30
20
10
0

واحد
شاخص موجودی مواد
اولیه در مرداد ماه

ﻣﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﻓﺮوردﻳﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻬﻤﻦ

دي

آذر

آﺑﺎن

ﻣﻬﺮ

99

40.24

98
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﺎه ﻣﺮداد 48,06 ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ ) (55,25ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪهاﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﻃﻲ  5ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن

15

کیوسک ماه
اعالنـات

دنیا بر سر دوراهی

چطور اوجگیری چین نظم جهانی بعد از عالمگیری کرونا را شکل خواهد داد

فورچون :پیشیگرفتن چین از آمریکا
به نقطهای رسیدهایم که دو قدرت بزرگ جهانی میخواهند از هم سبقت بگیرند

طرح جلد شماره جدید مجله فورچون در نگاه اول مثل یک پازل از راههای پیچدرپیچ
اســت که باید مســیر درســت را در میان آنها پیدا کرد .اما از نزدیک که به طرح نگاه
کنید ،میبینید اینها مجموعهای از نمودارها هســتند کــه روی هم افتادهاند و در هم
گره خوردهاند؛ نمودارهای تولید ناخالص داخلی .دوتا از نمودارها با رنگ دیگری برجسته
شدهاند که نمودار چین و آمریکا هستند .بازه زمانی نمودار از سال  1990است تا 2020
یعنی سه دهه را پوشش داده است .البته برای اینکه طرح جلدی گرافیکی و انتزاعی به
دست بیاید ،کمی اغراق و کمی تغییر در شکل واقعی نمودارها رخ داده است اما کلیت
نمودارها حقیقت را نشان میدهد .در این طرح جلد میبینیم که در خالل این سه دهه
چین با شیبی تند باال آمده اما آمریکا هیچ تغییری نکرده و حاال در سال  2020و نقطه
انتهایی نمودار چین از آمریکا جلو زده است .تیتر فورچون فحوای کالم را چنین شرح داده
است« :جهان بر سر دوراهی» و زیرتیتر نوشته است« :چطور اوجگیری چین نظم جهانی
بعد از عالمگیری کرونا را شکل خواهد داد» .مجله فورچون این شماره سیسالگی شاخص
«فورچون گلوبال  »500را هم جشن گرفته است .این شاخص  500شرکت بزرگ جهان
را معرفی میکند .در سال  ،2019بزرگترین شرکتهای جهان بهترتیب عبارت بودهاند
از والمارت ،ســینوپک گروپ ،استیت گرید ،شــرکت ملی نفت چین ،رویال داچ شل،
آرامکو ،فولکس واگن ،بریتیش پترولیوم ،آمازون و تویوتا .هنوز میتوان دید که شرکتهای
نفتی و خودروسازی دست باال را در بزرگترین شرکتهای جهان دارند .در سال گذشته
میالدی 500 ،کشــور بزرگ جهان  33.3تریلیون دالر درآمد و  2.1تریلیون دالر سود
کسب کردند .آنها در مجموع  69.9میلیون نفر نیروی کار دارند و دفاتر مرکزیشان در
 32کشور گسترده است .یکی از موضوعات دیگر این شماره خودروهای الکتریکی است.
فورچون مطلبی کار کرده درباره اینکه چطور شرکت تسال که خودروهای برقی میسازد
به بزرگترین شرکت خودروسازی جهان تبدیل شده است .همچنین گزارشی در همین
شماره منتشر شده درباره اینکه انقالبی نیز در ساختن کامیونها و تریلیهای الکتریکی
در حال وقوع است .موضوع جالب توجه دیگر این شماره شرکتهای سازنده نیمهرساناها
هستند که چین و آمریکا بر سر جذبشان رقابت میکنند و حاال باید دید آنها به کدام
طرف وفادارتر خواهند بود.
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هاروارد بیزینس ریویو :اشتباه در مدیریت منابع انسانی
شــرکتهای بزرگ کارکنان زیادی دارند و خطا در رهبری افــراد میتواند آنها را با
بحرانهای عظیمی روبهرو کند

مجله هاروارد بیزینس ریویو مطلب روی جلد این شــماره خود را به موضوع مدیریت
منابع انسانی اختصاص داده است .این روزها مدیران منابع انسانی خیلی گرفتارند و دلیلش
هم این است که در میانه عالمگیری ویروس کرونا و دورکاری کارکنان و رکود اقتصادی،
سروکله زدن با افراد بسیار دشوارتر شده .اما مشکل اینجاست که اگر بیش از اندازه هم بر
این موضوع تاکید کنیم و بخواهیم با اصول مهندسی و موشکافانه و دقیق با آن روبهرو شویم،
دچار بحرانهایی خواهیم شد که هاروارد بیزینس ریویو به آنها تحت عنوان «مهندسی
بیش از حد کارکنان» اشاره میکند .ادی ایگناتیوس که سردبیر مجله است ،در همان اول
کار ســرمقالهای نوشته و گفته که ما همواره در موقعیتهای اضطراری مثل کوویدـ 19با
سؤاالت قدیمی مواجه میشویم و باید جوابهای جدیدی به آنها بدهیم ،بهاضافه اینکه از
درسهای گذشته نیز استفاده کنیم .مطلب جالب دیگری که در این شماره منتشر شده،
درباره حذرکردن از گرفتن اطالعات بیش از حد در شرکتها است .مخلص کالم این است
که بســیاری از مدیران بهطور فعال و آگاهانه از قرارگرفتن در برابر اطالعات زیادی که به
آنها میرسد پرهیز میکنند و این کار میتواند در گرفتن تصمیمهای بهتر به آنها کمک
کند .یکی از بخشهای این شماره هاروارد بیزینس ریویو به محیطزیست اختصاص پیدا
کرده است .اینکه شرکتها چطور میتوانند براساس مسئولیت اجتماعی خود به پایداری
محیطزیست کمک کنند و در نهایت کسبوکار خود آنها نیز از این حرکت منفعت کسب
کند ،حاصل سه مطلبی است که در این زمینه منتشر شده .این روزها که بحث تبعیض
نژادی در آمریکا داغ است ،مطلبی نیز در این شماره نوشته شده با این مضمون که چطور
میتوان در شرکتها برابری نژادی نیروی کار را محقق کرد .زنجیره تامین کسبوکارها در
جهان بعد از عالمگیری ویروس کرونا نیز از دیگر مباحثی است که در این شماره هاروارد
بیزینس ریویو به آن پرداخته شده است .استفاده از یادگیری ماشینی هم موضوع یکی از
مطالب این شماره است .این روزها بسیاری از شرکتها از هوش مصنوعی استفاده میکنند
و یادگیری ماشــینی هم یکی از شــاخههای مهم و کاربردی هوش مصنوعی است .البته
همواره نیز بحث فراوانی در میزان موفقیت خودکارسازی استراتژیها مطرح بوده که این
مطلب تالش کرده از دید خوشبینانه به موضوع نگاه کند .نویسنده مطلب شرح میدهد که
چطور کسبوکارها میتوانند از یادگیری ماشینی برای موفقیت فعالیت خود بهره بگیرند و
بخشی از کارهای خود را به هوش مصنوعی بسپارند.

اکونومیست:انتخاباتمشمئزکننده

نیوزویک :نگرانی از آینده اقتصاد

انتخابات آمریکا از همین حاال چهره چندان جذابی ندارد و معلوم است که پر خواهد بود
از اتفاقات زشت و قبیح

بخش زیادی از مــردم آمریکا نگران آینده اقتصادی خودنــد و میگویند که رویای
آمریکایی در نظر آنها کمرنگتر شده است

مجله بریتانیایی اکونومیست بیشتر از آنکه در کشور خودش مشتری داشته باشد در
ایاالت متحده خواننده دارد .برای همین ،اتفاقاتی که به آمریکا ارتباط پیدا میکند برای
این مجله نیز واجد اهمیت زیاد است .حاال این را هم بهطنز بگوییم که آمریکا از بعد جنگ
جهانی دوم چنان بساط خود را در همهجای جهان پهن کرده که مگر اتفاق بزرگی ممکن
است در جایی بیفتد و به این کشور ربطی نداشته باشد یا این کشور خودش را وارد معرکه
نکند؟ باری ،ماجرای انتخاب آمریکا که در نوامبر سال جاری میالدی برگزار خواهد شد
یک رویداد سیاسی است که همه کشورهای جهان آن را دنبال خواهند کرد ،بهخصوص
در این دوره که احتمال انتخاب دوباره ترامپ یا باختن او به یک جنگ حیثیتی در سیاست
داخلی ایاالت متحده تبدیل شده اســت .در هر حال ،اکونومیست روی جلد خود را به
انتخابات آمریکا اختصاص داده و تیتری هم زده که معنیاش میشود انتخابات کریه یا
انتخابات مشمئزکننده که اشاره دارد با اتهامات عجیبوغریبی که هر دو طرف برای بردن
به یکدیگر میزنند .اکونومیست در نسخه آسیایی خود طرح جلد را به کنارهگرفتن شینزو
آبه از نخســتوزیری ژاپن اختصاص داده و روی جلد تیتر زده است« :چطور آبه ژاپن را
تغییر داد» .آبه طوالنیترین نخســتوزیری در دوران ژاپن مدرن را تجربه کرد و بهعلت
بیماری از کار خود استعفا داد .اما در این مدت که  12سال طول کشید ،توانست اقتصاد
ژاپن را متحول کند و بسته اقتصادی معروف خود را که به «آبهنامیکس» مشهور بود اجرا
کند .او اقتصاد ژاپن را از رکود خارج کرد و توانســته پای نیروهای کار خارجی را به این
کشور سالخورده بیشازپیش باز کند .افزایش اهمیت هویت دیجیتال در دوران عالمگیری
کوویدـ 19نیز از دیگر موضوعاتی اســت که در اکونومیست این شماره مورد توجه قرار
گرفته است .بسیاری از کشورها برای کنترل رفتوآمد و فاصلهگیری اجتماعی ناچارند
افراد را رصد کنند و این کار با هویت دیجیتال آنها اتفاق میافتد .در این شماره مطلبی
هم به انتشار رسیده که به تامین مالی شرکتهای چینی میپردازد و نویسنده میگوید
حتی اگر جنگ تجاری بین آمریکا و چین اوج بگیرد ،باز هم والاستریت و چین به هم
نزدیکتر خواهند شد .این مطلب بر روند جهانیسازی و اینکه شرکتها فارغ از مرزهای
ملی به یکدیگر نزدیک میشوند تاکید دارد.

یک ویروس کرونا که مثل یک پتک بستهشده به زنجیر آمده و دارد یک قلک طالیی
را خراب میکند .این طرح جلد آخرین شماره مجله نیوزویک است .هفت ماه از عالمگیری
ویروس کرونا گذشــته اما همچنان این موضوع همه جوانب زندگی شهروندان جهان را
تحت تاثیر خود دارد .مطلب روی جلد نیوزویک میگوید که استرسها و فشارهای بعد از
دوران شیوع کوویدـ 19نباید باعث شود که تصمیمگیریها درباره مدیریت مالی بهاشتباه
گرفته شود بلکه باید خیلی خونسرد و عاقالنه کارهای مدیریت مالی و تامین سرمایه را
پیش برد تا کمترین افراد و کسبوکارها به دردسر بیفتند .نیوزویک در هر شماره خود
یکی از شمارههای دهههای قبلش را نیز مرور میکند .در این شماره جلدی از نیوزویک
سال  1966را آورده که وال استریت اوضاع خوبی نداشته و نمودارهای اقتصادی همه رو
به پایین بوده ،سپس یادی کرده از آن ایام که شباهتهای زیادی با دوران کنونی دارد.
چند صفحه از مجله این شــماره اختصاص پیدا کرده به کتاب خاطرات یکی از مقامات
سازمان سیا که بهتازگی منتشر شده و درباره تاثیر روسها بر انتخابات سال  2016آمریکا
حرفهای زیادی دارد .حاال که بحث انتخاب آمریکا داغ اســت و باز نگرانی از اثرگذاری
روســیه بر انتخابات با استفاده از رسانههای اجتماعی رو آمده ،احتماال از این کتاب نیز
استقبال خوبی خواهد شد .هنوز سال میالدی تمام نشده ،نیوزویک مطلبی در این شماره
منتشر کرده درباره اینکه بهترین فروشگاههای آنالین سال  2021چه خواهد بود و انواع
فروشــگاههای مد و لباس و خردهفروشی را پشت هم قطار کرده است .اوضاع اقتصادی
مردم بد است که باید از حاال برای خریدهای سال بعد برنامهریزی کنند .در بخش فرهنگی
مجله نیز  25کتاب داستانی و غیرداستانی برای مطالعه در پاییز پیشنهاد شده است .این
شــماره مطلب مفصلی هم دارد درباره افراد آسیبپذیری که در عالمگیری کرونا صدمه
دیدهاند و االن نیاز به کمک دارند یا اینکه در شــرایط بد اقتصادی به سر میبرند و باید
در سیاستگذاریها مراقب آنها بود .نتایج یک نظرسنجی هم که در بین آمریکاییها
انجام شده در دو صفحه این مجله به چاپ رسیده .شش نفر از هر  10آمریکایی در این
نظرسنجی گفته است که براثر شیوع ویروس کرونا نظرش نسبت به «رویای آمریکایی»
و آینده خودشان تغییر کرده و اکنون بیشتر نگران عواقب اقتصادی این ماجرا هستند.
 84درصد شهروندان آمریکایی گفتهاند که وضعیت اقتصادی زندگیشان بهسبب شیوع
کوویدـ 19دستخوش تغییر شده است و نگران سالهای آیندهاند.
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قاب ماه

توریسم اثر اسامه حجاج

کار با اعمال شاقه اثر کائو گومژ

لبنان اثر ژان پالنتو

طبیعت اثر گاتیس اسلوکا

بازمانده روز اثر مارکو دیآنجلیس

بورس اثر مسعود زردخشوعی
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موش آزمایشگاهی اثر پانونی عماد

نانآور اثر اسیفور رهمام

اروپا  ۲۰۲۰اثر امانوئل دلروسو

پشتبامنشینی اثر تورهان سلجوق

 ...........................جشننامه ...........................

ت صدمین شماره آیندهنگر
به مناسب 

آیندهنگری که در دست گرفتهاید ،صدمین شماره ماهنامه پارلمان بخشخصوصی در پایتخت است.
ی دهها نفر از فعاالن اقتصادی کشور ،اعضای هیئت نمایندگان اتاق و
در این شماره از نشریه دیدگاهها 
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را درباره آیندهنگ ر میخوانید.

جشننامه

جای بلند در توسعه

تقویت ارتباط با مراکز پژوهشی

بایدها و نبایدهای آیندهنگر در تدوین مدل توسعه

ی آیندهنگ ر فراوان است
فرصتها 

من قبل از اینکه از جایگاه رســانههای تخصصی بگویم باید
بهعنوان مخاطب مجله آیندهنگــر از جایگاه رفیع این مجله
بگویم؛ یکی از بهترین نشریههای تخصصی ایران است؛ شاید
بهترین نشریه تخصصی ایران معاصر .آیندهنگر کارهای خوبی
را تابهحال انجام داده و قدمهای مهمی را بهسوی توسعه اقتصاد
کشور برداشته است .ماهنامه آیندهنگر برای روشنشدن مسیر
در آینده راه متفاوتی در پیش گرفته اســت .آنها به فکر ارائه
ناصر ریاحی
مدلها و نظر ،راه و رویههای توسعه پایدار هستند .فعاالن حوزه
سیاسی درگیر قدرت هستند و تابهحال موفق نشدهاند برای
رئیس اتحادیه واردکنندگان
دارو
توسعه کشور مدل مناسب ارائه دهند .ما هنوز مدل توسعه ارائه
ندادهایم و بحثهای توســعه گسیخته از هم عنوان میشود
نه در قالب مدل توسعه .بنابراین نمیتواند به مسیر برای توسعه بهعنوان هدایتگر اقتصاد کشور برسد.
نیروهای اقتصادی و فعاالن اقتصادی در کنار اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی میتوانند در این
زمینه کار کنند .ماهنامه آیندهنگر میتواند فرصتهایی را در اختیار پژوهشگران ،فعاالن اقتصادی و
تحلیلگران قرار دهد تا نتایج کار خود را منتشر کنند؛ مشکل اصلی این است که این دانش جایی برای
جمعبنــدی و ارائه نــدارد .احزاب عالقهای به این حوزهها ندارند .آنها درگیر جزئینگری هســتند.
سیاستمداران فکر میکنند مث ًال اگر مشکل فساد برطرف شود میتوانند مسیر توسعه را هموار کنند
یا اینکه اگر  3درصد تولید ناخالص داخلی به امر عدالت اجتماعی صرف شود ،وضعیت جامعه بهتر
میشود .درصورتیکه در کشورهای اروپایی و آمریکایی حدود  30تا  40درصد تولید ناخالص داخلی
را صرف امر عدالت اجتماعی میکنند .از طرفی مشکل اصلی اقتصاد کشور نهادهای ناقص است؛ فساد
و غارتگری به خاطر نقص همین نهادها ،گسترده میشود .اولین و آسانترین نحوه رسیدن به منافع،
مشکل امروز اقتصاد ایران است .شفافیت جزو وظایف ذاتی دولت است؛ یکی از
رانتجویی است و این
ِ
منابع بودجه عمومی دولت ،مالیات است و دولت باید عملکرد شفافی داشته باشد ،اگرچه در ایران
اینگونه نیســت .اما نهادهای مدنی هم بهعنوان جایی که باید سرمایه را به ارزشافزایی برسانند در
توسعه کم کاری میکنند .وظیفه بسیار مهم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و بازرگانی این است که
طراحی مدل توسعه سازگار با شرایط ایران را در دستور کار قرار دهد و آیندهنگر هم باید در این مسیر
گام بگذارد .باید اراده تدوین مدل توسعه در اتاقهای بازرگانی باشد تا خبرنگاران و رسانهاش ،مجموعه
دانش خبر و کارشناسان را به هم پیوند مستمر دهد تا در نهایت این اطالعات به مدل تبدیل شود .اگر
این همپیوندی اتفاق نیفتد ،آیندهنگر در حد خبر روز تنزل میکند .آیندهنگر بهعنوان پایگاه فکری
بخش خصوصی باید بتواند گفتمان خود را پاالیش کند تا به دولت الیحه پیشنهاد کند و درنهایت به
قانون تبدیل شود .اگرچه در ایران قانونگذاری به نهادهای سیاسی واگذارشده ،اما باید توافق اجتماعی
صورت گیرد تا درنهایت جعل قانون اتفاق نیفتد .در مسیر آینده آیندهنگر باید برای همپیوندی فعاالن
اقتصادی کارشناسان و خبرنگاران بهره گیرد.

آیندهنگر به دلیل وابستگی به اتاق بازرگانی و پارلمان
بخش خصوصــی به خودی خــود از اهمیت ویژهای
برخــوردار اســت .اتــاق بازرگانی به عنوان تشــکل
مردمنهادی که فعاالن اقتصادی بخش خصوصی را
گرد هم آورده ،در اقتصاد کشور ما مهم است؛ بنابراین
نشــریهایکه این تشــکل مردمنهاد هم آن را منتشر
میکنــد ،از نظر منبــع و مرجع بــودن اهمیت پیدا
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
میکند .نشریه آیندهنگر با توجه به دسترسیای که به
تحلیلگربانکی
صاحبان ِحرف و مشاغل مختلف در فضای کسب وکار
دارد ،میتواند به بهترین شکل ممکن اخبار تجارت را
منعکس کنــد و با اتکا به توان کارشناســان تحلیلهاییرا ارائه کنــد که برای فعاالن
اقتصادی مفید است .تحلیلهاو پیشبینیهاییکه در آیندهنگر به چاپ میرسد ،برای
آیندهنگری و ارزیابی روندهاو کسب اطالعات از بازار و فضای کسب و کار مؤثر است و
هرچه عمق این تحلیل و دقت آنهاافزایش پیدا کند ،اعتبار و ارزش آیندهنگر هم بیشتر
میشود .آیندهنگر باید به چراغی در راه فعاالن اقتصادی برای تصمیمگیریبهتر تبدیل
شود و البته نباید در این بین خود را به فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی محدود کند.
صادرکنندگان و واردکنندگان همه بخشهایاقتصادی میتوانند به عنوان مخاطب از
مطالــب آیندهنگر اســتفاده کنند و مأموریت شــما این اســت که با ارائــه اطالعات و
گزارشهایداخلی و خارجی برای همه فعاالن اقتصادی مؤثر باشید .از نظر من نشریه
آیندهنگر از پنج امتیاز ،به امتیاز چهار میرســد .هرازچندگاهی که نشــریه را مطالعه
میکنم میبینم که در بخشهایمختلف از جمله تجارت گزارشهایخوبی نوشــته
شده است .فکر میکنم برای بهبود بیشتر محتوای نشریه باید ارتباط مؤثرتری با مراکز
پژوهشــی برقرار کنید که در مجلس شــورای اسالمی ،دانشــگاهها ،وزارت اقتصاد و
دارایی ،و بانک مرکزی کار میکنند .شــکلگیریگروههایکارشناسی در بخشهای
مختلف مثل نفت و انرژی هم به ارائه تحلیلهایدقیق و عمیق کمک میکند و عرصه
را برای اظهارنظرهای تخصصی در نشریه بازتر میکند .آیندهنگر نباید در ادامه راه خود
به دیگر نشــریات نگاه کند .این نشــریه این فرصت را دارد تا کارهایی را بکند که دیگر
نشریات نمیکنند .ارتباط با گروههای کارشناسی و البته مراکز پژوهشی زمینه را برای
عمق بخشــی به تحلیلهای نشــریه فراهم میکنــد .همانطور که از اســم آینده نگر
پیداست ،این نشریه باید به تحلیل روندها در اکنون و آینده بپردازد .یکی از راهها برای
ارائه چنین تحلیلهای عمقی استفاده از توان پژوهشگران در نشریه است به این معنا
که از دل گزارشهای دقیق آنها که البته گریزی هم به روندهای گذشته میزند ،آینده را
بررسی کنیم.
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تالش برای تشنگی بیشتر مخاطب

مخاطرات آیندهنگری

ی اجتماعی
غیبت آیندهنگ ر در رسانهها 

نقشآفرینی در بهبود سطح سواد اقتصادی

آیندهنگ ر نسبت به دیگر نشریات در حوزه اقتصاد از
پختگی و کیفیت خوبی برخوردار اســت .اما زمانی
میتوانیم به تحلیل درستی از نشریه آیندهنگ ر برسیم
که مخاطب آن را به طور مشخص تعریف کنیم .اگر
منظور مــا از مخاطبــان آیندهنگر ،عموم کســب
وکارهاست باید بگویم که این نشریه برای همه کسب
وکارها قابل استفاده نیست چراکه نشریهای تحلیلی و
شهاب جوانمردی
سنگین اســت بنابراین محتوای آن لزوما برای همه
ی اقتصادی
کسب وکارها و حتی برای بعضی بنگاهها 
مدیرعامل فناپ
بزرگ هم قابل اســتفاده نیســت .از حیث تنوع در
مطالب و محتوا و موضوعات ،آیندهنگ ر عملکرد موفقی
داشــته است .محتوای این نشــریه از تنوع خوبی برخوردار است و تالش کرده چه در
ی ویژه موضوعات عمده و کالن اقتصاد را پوشش
محتوای ترجمهشده و چه در پروندهها 
بدهد و به مجموعهای از سلیقهها و دیدگاهها در باره یک موضوع به طور همزمان برسد.
طرح بیشتر مسائل مربوط به اقتصاد نوآوری از موضوعاتی است که آن را در کمیسیون
یکنیم و به نظر من نشریه آیندهنگ ر ظرفیت
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال دنبال م 
خوبی برای طرح بیشــتر این مســائل دارد .نکته مهم در این بین کار بیشــتر ما در
کمیسیون است تا محتوای الزم را برای عرضه و انتشار در این رسانه تهیه کنیم .به نظر
من در آیندهنگ ر این ظرفیت برای توجه بیشتر به مسائل حوزه اقتصاد نوآوری وجود دارد
ی مربوط در این زمینه ارتباط
و ما باید به عنوان اعضای هیئت نمایندگان و کمیسیونها 
مؤثرتری با نشریه برقرار کنیم .به نظر من آیندهنگ ر برای بهبود سطح کیفی نشریه باید
ی کوتاه
به دو نکته مهم توجه کند .نکته اول ،انتشار مطالب آیندهنگ ر در قالب پستها 
ی اجتماعی و به اشتراک گذاشتن آن با مخاطبان در این فضاست .با این
در شــبکهها 
کار ،به جای خواندن یک نشریه با بیش از  196صفحه محتوا و یا تورق آن میتوان با
دنبال کردن صفحات مجازی نشریه به موضوعات مورد نظر رسید .دستهبندی محتوا با
به اشتراک گذاشــتن آن در فضای مجازی برای مخاطب سادهتر میشود .نکته دوم،
یافتن پاسخ این سوال است :چه کنیم که کسب وکارها و مدیران ارشد آنهاانتشار آین
دهنگ ر را انتظار بکشــند؟ فکر میکنم آیندهنگ ر باید برای رسیدن به پاسخ این سوال
هدفگذاری کند و نابترین تحلیلها ،اخبار و فرصتهارا برای ایجاد انتظار و تشنگی
بیشتر در مخاطب ارائه دهد .باید محتوا و نحوه ارائه آن را به گونهای طراحی کرد که
مخاطبان نشــریه ،مدیران ،سیاستگذاران ،مسئوالن و تصمیم سازان در فضای اقتصاد
کشور به آینده نگر به عنوان یک مرجع نگاه کرده و منتظر آن بمانند.

فعالیت رسانهای اقتصادی در شرایط کنونی کشور کار
سادهای نیســت و شاید هر گروهی حاضر به پذیرش
ی مختلف و
مخاطرات آن نباشد .جمعآوری دیدگاهها 
رخدادهای کنونی که آثــار و پیامدهای آن میتواند
ی اقتصادی را متاثر کند ،یکی از
زمینه فعالیت بنگاهها 
ی مؤثر درگذار آسان از شرایط سخت اقتصادی
اهرمها 
است و آیندهنگ ر نشریهای است که مخاطره انجام چنین
هادی حقشناس
کاری را پذیرفته اســت .به نظر من از این نظر باید به
یکنند ،دست مریزاد
گروهی که آیندهنگ ر را منتشر م 
تحلیلگر اقتصادی
گفــت چراکــه در اقتصادهایی مثل اقتصــاد ایران،
ی اقتصادی کارکرد
ی سیاسی بیش از مولفهها 
مولفهها 
دارد و پیشبینی کردن اقتصاد کشور ،کاری پرمخاطره است .مهمترین رسالت هفتهنامهها،
یکنند ،افزایش سطح سواد
ماهنامهها و همه رســانههایی که در حوزه اقتصادی کار م 
اقتصادی است .تولید ناخالص داخلی ،رشد اقتصادی ،تورم ،سرمایهگذاری و بازار سهام،
ی تخصصی در حوزه اقتصاد اســت که شاید برای فارغالتحصیالن
همه مفاهیم و واژهها 
دانشگاهی هم سنگین به نظر برســد .بنابراین نشریات باید با استفاده از نظر نیروهای
متخصص و کارشناس ،مردم را هرچه بیشتر با این مفاهیم آشنا کنند .اشخاص حقیقی که
امروز در بازار سهام به کنشگری پرداخته و سرمایه خود را به جریان انداختهاند ،با داشتن
اطالعات اقتصادی به کنشگران آگاه تبدیل میشوند تا تودهای که با هیجانزدگی بازار را
ی اقتصادی در افزایش سطح عمومی
به هم میریزد .بنابراین نباید از نقش مهم رسانهها 
سواد اقتصادی مردم گذشت .به نظر من آیندهنگ ر میتواند در این زمینه نقش عمدهای ایفا
کند .آیندهنگ ر میتواند به مردم بگوید اینکه میگوییم رشد اقتصادی منفی یا مثبت شده
به طور مشخص یعنی چه؟ و اینکه بورس تا شاخص دو میلیون واحد باال رفته و کاهش
یافته چه معنایی دارد و آیا این سقوط و رشدهاشامل همه شرکتهاست یا خیر؟ اعداد و
ارقام اقتصادی به طور مشخص در زندگی مردم چه معنایی دارد؟ وقتی از تورم میگوییم
یعنی عدد تورم چه سهمی در سبد کاالی مصرفی خانوار پیدا میکند؟ کار مهم نشریات
اقتصادی پاسخ دادن به این پرسش هاست .پرسشهایی که میتواند به افزایش سطح سواد
ی بنیادی با
عمومی مردم کمک کند و به آگاهی هرچه بیشتر جامعه بنجامد .تحلیلها 
زبانی ساده و در عین حال دقیق میتواند آیندهنگ ر را به چراغی روشن در مسیر فعاالن
اقتصادی تبدیل کند .ذینفعان عمقبخشی به فهم و درک اقتصادی کنشگران این عرصه
با اتکا به رسانههایی مثل آیندهنگ ر هم ،عموم مردم است .این امید وجود دارد که مطبوعات
بیش از همیشه به این رسالت آگاهی دهی خود بپردازند.
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جشننامه

سایه سنگین محافظهکاری

بدون تعارف بنویسید

موقعیتسنجی الزمه فعالیت اقتصادی است

غیبت بعضی صنایع در آیندهنگ ر

ی متفاوتی از دیگر
کنشگران عرصه اقتصاد دغدغهها 
بازیگران جامعه دارند .طبیعی است که ثبات و بیثباتی
در اقتصاد کالن کشورها اصلیترین دغدغه آنهاست و
ی اقتصادی نســبت به پیامدهای این دغدغه
بنگاهها 
بیشتر حســاساند و واکنش نشان میدهند .آنها با
توجه به دغدغه اصلی خود محتوایی را دنبال میکنند
که قدرت ارزیابی آنان از وضعیت اقتصاد کالن را بیشتر
فریدون شیرینکام
کند چراکه باید متناســب با وضعیــت اقتصاد کالن
شرایط خود را تنظیم کنند و کسب وکار خود را پیش
پژوهشگر اقتصادی
ببرند .برای کنشــگران عرصه اقتصاد مهم اســت که
بتوانند موقعیتی را که در آن قرار گرفتهاند رصد کنند.
موقعیتی که در آن زندگی میکنند و فعالیت اقتصادیشان را انجام میدهند که میتواند
تجارت اعم از واردات و صادرات باشد .موقعیتسنجی ،همانی است که فعال اقتصادی به
دنبال ابزار مناسب آن است و طبیعی است که نشریات تخصصی یکی از این ابزارها در
حوزه کسب وکارهای مختلف است .من نشریه آیندهنگ ر را یکی از نشریات تخصصی در
این زمینه میدانم که متناسب با فضای اقتصادی کشور درحال انتشار است و میتواند به
موقعیتسنجی فعاالن اقتصادی کمک کند .آیندهنگ ر با ترجمه مقاالت خارجی و پرداختن
به مشکالت داخلی کسب وکار تصویر واقعیتری از موقعیت را به فعاالن اقتصادی ارائه
میدهــد و از این حیث برای آنان جذاب و خواندنی اســت بااینحــال به دلیل وجود
خطقرمزهای مطبوعات در آیندهنگر ،این نشریه هم گاه به راحتی نمیتواند عالئم الزم
برای شناخت موقعیت را به فعاالن اقتصادی مخابره کند و در عمل دچار محافظهکاری
میشود .بسیاری از مشکالت اقتصادی در کشور ما ناشی از سیاست است و زمانی که یک
نشریه بخواهید اقتصاد سیاسی را در نظر بگیرد ،مجبور به محافظهکاری برای بقای خود
است .نکته دیگر محافظهکاریای است که به موقعیت تاریخی ما بازمیگردد و در عمل
باعث میشود همه دست به عصا حرکت کنند چه برسد به نشریات و مطبوعات .با توجه
به این شرایط شاید انتظار باالیی است که از یک نشریه بخواهیم در حوزه تفسیر آرا ،عقاید
و اندیشه بعضی مالحظات را کنار بگذارد و یک روزنامهنگار به ساختار سیاسی بپردازد و
وارد حیاط خلوت آن شود .پرداختن به مشکالت امروز کار سادهای نیست چراکه صرفا
مسائل را نمیتوان از دیدگاه اقتصادی بررسی کرد و ردپای سیاست در همه عرصههای
اقتصادی دیده میشود .در این شرایط دشوار ،راه یک نشریه،راه ناهمواری است .چراکه
هم در پرداخت به مســائل محدودیت دارد و بایــد مالحظات را در نظر بگیرد و هم در
مخاطبی دارد که به خوبی در میدان عمل با این مســائل دســت و پنجه نرم میکند و
میخواهد درباره همین مشکالت بخواند.

ی پیاپی نشــریه نشان میدهد که
بررســی شمارهها 
آیندهنگ ر روزبهروز بهتر شــده و هر نسخه تازه از نظر
کیفیت ،تنوع و طراحی بهبود یافته اســت .کیفیت
مطالــب و محتوای نشــریه در کنار ظاهر نشــریه و
طراحیاش ،از نقاط قوت آیندهنگ ر است .آیندهنگ ر امروز
جز نتیجه مدیریت خوب و تالش تحریریه نیست اما
یک نکته مهم در این بین استمرار نشریه و طرح مسائل
احمد صادقیان
اصلی و واقعیتهابدون توجه به مالحظات سیاســی
است .از نشریه آیندهنگ ر انتظار داریم حقایق و واقعیتها
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
را بیان کند و به گوش مســئوالن برساند و امیدواریم
مسئوالن هم گوش شنوایی برای شنیدن این حقایق و
راهحلهای بخش خصوصی داشــته باشند .نکته دیگر ،توجه بیشتر آیندهنگ ر به صنایع
یبینیم اما صنایع خاص
مختلف است .در این نشریه درباره صنایع مختلف گزارشهایی م 
و جوانتر در این رسانه کمتر مورد توجه است .برای مثال صنعت فرش ماشینی که به طور
ی کشور کمتر به آن توجه شده است .به دلیل بیتوجهی عمده رسانهها
کلی در رسانهها 
به این صنعت ،این صنعت پرفایده و صادراتی در کشــور ما صدمه خورده اســت و البته
محدودیتهایی داخلی هم باعث شــده بسیاری از هنرمندان در صنعت فرش ایران به
کشورهای دیگر از جمله هند ،پاکستان ،چین و ...بروند و این هنر را توسعه دهند و اکنون
محصول خود را به نام این کشورها صادرکنند .انتظار ما از رسانههااین است که به پشت
پردههابپردازند و حقایق را آشکار کنند تا دست صنعتگران ایرانی برای خدمت به کشور،
ایجاد اشــتغال پایدار و اثربخشــی بر اقتصاد ایران بیشتر شــود .بدون حقیقتنگری و
ی صنایع راه به
آیندهنگری حصول این نتیجه ممکن نیست و بدون پرداختن به چالشها 
جایی نمیبریم .و البته باید در کنار چالشهابه راهحلهاهم نگاه کنیم .عالوه بر مشکالت
بینالمللی چالشهایی هم در داخل داریم که رســانهها برای همگرایی و اتحاد بیشتر
تولیدکنندگان باید به آن بپردازند .برای مثال در صنعت فرش کشور ،محدودیتهایی مثل
ی مختص مناطق به چالشهایی دامن زده که بد
پیمانســپاری ارزی و ترکیب طرحها 
نیست آیندهنگ ر به آنها بپردازد .در بین فعاالن صنفی بعضی ناهماهنگیها باعث شده در
حوزه بافت و فروش فرش دستباف در کشور و حتی صنعت فرش ماشینی به مشکالتی
بربخوریم که رسانهها میتوانند درباره آن نقش آفرینی کنند .برای مثال در گذشته طرح
فرش قم فقط در این شهر بافته میشد یا طرح فرش تبریز فقط مختص به این شهر بود
و در این شهر بافته میشد اما اکنون همه طرحها در همه شهرها بافته میشود .اگر رسانهها
ذره بین خود را روی این مسئله بیندازند ،میتوانند به هنر واالی فرش دستباف کمک
کنند و از ناهماهنگیها بکاهند.
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سه سنج ه توسعه

نگر خالی است
جای صنایع کوچک در آینده 

رسانه تخصصی ،بایدها و نبایدها؟

غفلت از ابزارهای دیجیتال

 -1ماهنامه «آیندهنگر» را به خواســت دوستی تورق کردهام؛
عنوان «آیندهنگر» و بخش «توسعه» مهمترین نکتهای است
که در لحظه اول بهچشم میخورد و خواننده را وادار به تفکر
میکند .در حوزه توسعه سهسنجه مهم وجود دارد که بخشی
از مجل ه آیندهنگر یا باید به آن توجه کند یا توجه بیشتر؛ اوال در
مباحث بنیادی-نظری حوزه توســعه باید به مسئله پژوهش
توجه شود؛ ما چارهای نداریم جز مطرح کردن مبانی نظری.
مجید رضاییان
اگرچه آیندهنگر مجله علمی-پژوهشی نیست و انتظاری چنین
مطرح نیست ولی حتما باید بخشی از مطالب ،حتی  10درصد
استاد روزنامهنگاری دانشگاه
آزاد ،واحد تهران مرکز
محتوا بــه مبانی نظری اصلی توجه کند؛ مخاطب همچنین
انتظاری از نشریه تخصصی دارد و چارهای جز این نیست.
 -2محور بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد« ،مدل» اســت .باید مدلهای معتبر توســعه در
دنیا مطالعه ،تدقیق و تطبیق شود .مثال کشــورهای موفق دنیا در حوزه آب یا کشاورزی چگونه
عمل کردهاند؟ این مطالعات موردی در ســوژههای مشخص میتواند راهگشای مسیر باشد .سند
بودجهریزی و برنامهنویسی در دنیا چه مشخصهای دارد؟ مدل توسعه با سوال مشخص باید مورد
توجه روزنامهنگاران قرار گیرد :دالیل موفقیت یا عدم توفیق مدلی خاص در حوزه مشخص چیست
و ما باید چه نکاتی را در بهکار گرفتن آن مورد توجه قرار دهیم؟ بهعنوان مثال روستاهای ایران بستر
مناسبی برای انرژیهای تجدیدپذیر مثل انرژی بادی و خورشیدی هستند .این میتواند بزرگترین
انقالب در حوزه کسبوکارها باشد .با این شیوه کار روستاها به درآمدی بیسابقه دست مییابند و
جلوی مشکالت بعدی چون مهاجرت از حاشیه به مرکز در نتیجه وضعیت اقلیم و حاشیهنشینی و
بیکاری گرفته میشود .در این حوزه ما میتوانیم مدلهای موفق توسعه و سیاستهای توسعهای
را که در کشــورهای مختلف دنیا به کار گرفته میشود ،به صورت تطبیقی بررسی کنیم؛ دراین
صورت میزان موفقیت ما مشــخص خواهد شد و اتفاقا جای اینگونه مباحث در رسانههایی مثل
آیندهنگر است.
 -3در حوزه مسائل مربوط به «اکنون» و بررسی وضعیت کنونی ما است؛ ما اکنون چهکار میکنیم
و آنچه از نظر توسعه دنبال میکنیم چه وضعیتی دارد؟ آیا ما در بررسی مسائل توسعهای به دنبال
مدل مشخصی هســتیم یا نه؟ رفتارهای ما منطبق بر کدام مدل توسعهای در دنیا است یا اصال
منطبق بر هیچمدلی نیست؟
روزنامهنگار فعال در رسانههای تخصصی باید از ظاهر خبر عبور کند و سوژه را به صورت تحقیقی-
تحلیلی بررسی کند .اگر هر رسانهای اینس ه محور را مورد توجه قرار داد ،حتما میتواند در مسیر
آیند ه گامی بهپیش بردارد .مجلهای مثل آیندهنگر که صحبت از توسعه میکند باید اینسهمحور
را در نظر داشته باشد و اگر تا االن رعایت میکرد حتما برنده بازی عرصه ژورنالیستی خواهد بود؛
البته بازی برنده است.

ی منظم و طبقهبندیشــده از
یکی از مجموعههــا 
اطالعات ،در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی که هر ماه
یکنــم ،ماهنامه آیندهنگ ر اســت .یکی از
دریافت م 
ی نشــریه ،پوشــش عمومی حوزه اقتصاد و
خوبیها 
پرداختن به بازارهای مختلف اعم از ســرمایه و پول و
ی ویژه
همچنین صنایع مختلــف اســت .پروندهها 
ی اصلی
متناسب با شرایط روز تهیه شده و دغدغهها 
فرزین فردیس
ی
اقتصاد کشور در آن دیده میشود .از دیگر بخشها 
جذاب نشریه برای من ،بخش بینالملل بهویژه اخبار و
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
ی معتبر دنیاست که
گفتوگوهای خالصه از مجلهها 
صنعت یا رونــد تازهای را در جهــان اقتصاد معرفی
میکند .روندهایی که به عنوان تصمیمگیران و صاحبان کسب وکار باید درباره آن بدانیم.
گاه در فضای اقتصادی روندهایی شکل میگیرد که میتواند یک کسب وکار را به طور
کامل از بین ببرد ،یا فرصتی اســت که اگر کارآفرین از آن باخبر نشود ،یک امتیاز برای
توسعه کســب وکارش را از دست داده است .بنابراین دانســتن از روندهای تازهای که
درفضای اقتصاد داخلی و بینالمللی آغاز شده و ادامه دارد ،به کارآفرینان کمک میکند.
خوشبختانه آینده نگر در این زمینه عملکرد خوبی داشته اما  باید در ادامه به دو نکته توجه
کند .نکته اول ،اســتفاده از ابزارهای دیجیتال برای گسترش دامنه مخاطبان و رساندن
محتوای خوب نشریه به مخاطبان است .آیندهنگ ر همچنان یک ماهنامه سنتی و کاغذی
است درحالیکه بسیاری از رسانههادر جهان با اتکا به ظرفیت فضای مجازی انتشار نسخه
ی امروز مختصرپسند شدهاند و بهتر است برای ارتباط با
کاغذی را متوقف کردهاند .آدمها 
آنهااز ابزارهایی مثل پادکست و وبسایت غافل نماند .به نظر من برای حضور پررنگتر
در فضای مجازی آیندهنگ ر باید دست به کار شود تا این مجله خوب به چاپ نسخه کاغذی
بسنده نکند و در ابعاد گستردهتری ،محتوای خود را به مخاطب برساند .نکته دوم ،آیندهن
ی کنونی آیندهنگ ر بیشتر
گ ر باید به صنایع کوچکتر در اقتصاد کشور توجه کند .پروندهها 
ی لبنی و کسب وکارهای
به صنایع بزرگ مثل فوالد ،زنجیره مواد غذایی ،غالت ،فرآوردهها 
بزرگ میپردازد که وزن باالیی در اقتصاد کشــور دارند اما صنایع کوچک هم در حال
ی
توسعهاند و فعاالن اقتصادی باید درباره آنها بدانند .از جمله صنایع بازی یا اپلیکیشنها 
موبایل که حتی به مرحله صادرات هم رسیدهاند اما هنوز گزارشهایی درباره آنها در آینده
نگر نخواندهایم .با پرداختن به این صنایع ،آیندهنگ ر به رسالت خود که همان آیندهنگاری و
دادن تصویری واضحتر از آینده به فعال اقتصادی اســت عمل کرده است .چراکه فعاالن
اقتصادی به بررسی روندها و شناسایی پیامدهای آنها برای پیشبرد کار خود در فضای
اقتصاد امروز نیاز دارند.
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جشننامه

هشدارها بهموقع بیان شود

نگر در کدام مسیر گام برمیدارد؟
آینده 

نقشه راه توسعه پایدار ترسیم شود

برای افزایش سهم بخش خصوصی قلم بزنید

محتوای مجله آیندهنگر در عین خواندنی بودن ،متنوع
است؛ این مجله محل ارائه و بررسی دیدگاههای متعدد
در حوزه اقتصاد و حتی ذینفعان متعدد اســت؛ کسی
نمیتواند مجله را بهسوگیری متهم کند و هر اندیشه و
دیدگاهی در مجله جایی برای انتشار دارد و دقیقا تضارب
آرا در آنجا صورت میگیرد .این مجله فقط بیانگر نظر
فرد خاص و گروه خاص نیست بلکه به تنوع و تکثر توجه
حسن فروزانفرد
دارد و گروههای مختلف یا اندیشههای متفاوت ،همسو و
گاه متضاد در آنجا قلم میزنند .افراد اندیشــمند همه
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
دانشگاهها و اعضای اتاقهای بازرگانی و فعاالن اقتصادی
در آنجا مینویسند .مجله بخشبندیهای خوبی دارد و
ایــن بــرای دورههای مختلف قابل پیگیری اســت .بــه لحاظ فنــی ،گرافیکی ،عکس و
زیباییشناختی مجله جایگاه باالیی دارد و با بهترین مجلههای سراسری قابل مقایسه است.
من نقطه ضعف خاصی در آن نمیبینم ولی معتقد هســتم مجله بهطور روشــن،
مصمــم ،و بدون تــرس و احتیاط از اقتصاد آزاد و بخــش خصوصی واقعی بگوید  -که
میدانیم راه نجات اقتصاد ایران اســت .باید دفاع تئوریک و نظری از برتریهای اقتصاد
آزاد را در شکلهای گوناگون ترسیم کرد .مجله باید در این راه و در مسیر طرح مباحث
گوناگون و صریح در حمایت از اندیشه اقتصاد آزاد تردید نکند .مجله آیندهنگر باید چالش
اقتصاد بخش خصوصی را با سیاســتهای روز مشخص کند و برای حل آن راهکار ارائه
شود .این راهکارها و هشدارها باید به موقع بیان شود .اگرچه تا به حال مجله توانسته از
دغدغهها و چالشهای بخش خصوصی بگوید ولی باید در کنار بیان چالشها کار دیگری
هم راهکارهای دیگری در پیش گرفت .باید اقدامات و پیشرفتهای بخش خصوصی را
براســاس آمارهای دقیق اطالعرسانی کند و کارنامه شفافی از عملکرد بخش خصوصی
در اقتصاد کشور ارائه دهد .تا امروز اقتصاد ایران نفتمحور و دولتمحور بوده؛ اما به نظر
میرســد نفت از گردونه اقتصاد در حال خارج شدن است و بخش خصوصی و پارلمان
بخش خصوصی جایگاه باالیی در نظام حکمرانی کشور خواهد داشت .باید مطالبات بخش
خصوصی مشخص ،مستند ،واضح و کارشناسیشده بیان شود .نظریههای ارائهشده توسط
صاحبنظران مختلف به توسعه پایدار گره بخورد و نه توسعه و از دل این واکاویها نقشه
راهی برای آینده ترسیم شود .همچنین پیشنهاد من این است که در ارائه مطالب نشریه
حتما باید به فکر استفاده از بسترهای الکترونیکی و شبکههای اجتماعی باشیم .نباید از
فرصت شــبکههای اجتماعی غفلت شود .شاید در آینده امکان چاپ و انتقال محتوا به
مخاطب در بسترهای سنتی ممکن نباشد؛ باید از بسترهای نوین غافل نشد.

مجله آیندهنگ ر مثل هر محصول دیگری دارای نقاط
ضعف و قوتی است ،هرچند که توسط اتاق بازرگانی
تهران منتشــر میشــود .مجموعه مقاالتی که در
ی معتبر جهان منتشــر و در آیندهنگ ر
نشــریهها 
ترجمه میشود و به چاپ میرسد یا مصاحبههایی
ی تحلیلگران را منعکس میکند ،از
که دیدگاهها 
ی
نقاط قوت نشریه است و میتوان آن را از بخشها 
مهدی کرباسیان
مثبت به شمار آورد .ساختار بخش خصوصی و عمق
بخشیدن به آن یک جهتگیری عمده در نشریهای
مدیرعامل سابق ایمیدرو
ی بازرگانی منتشر میشود.
است که توسط اتاقها 
ایــن روند در آیندهنگ ر باید پررنگتر شــود .آیندهنگ ر باید به ســاختارهای بخش
ی اساسی در کشور
خصوصی و حل مشکالت آن بیشتر توجه کند .یکی از نگرانیها 
ما جایگاه بخش خصوصی و سهم اندک آن در اقتصاد کشور است بنابراین نشریه این
ی
بخش باید برای رسیدن این بخش به جایگاه اصلی و اساسیاش در تصمیمگیریها 
کالن تالش کند .حرکت دولتها به سمت اقتصاد خصولتی ضایعهای سنگین برای
اقتصاد کشور است و در این مسیر ،صرف نقد کردن کافی نیست بلکه باید به دنبال
یافتــن راهکارها بــود .راهکارهایی در اینباره که چطور باید نقش و ســهم بخش
خصوصی را وســیعتر کرد و عمق اثربخشــی آن در اقتصاد کشور را باال برد .نشریه
آیندهنگ ر نشــریهای قابل استفاده و با محتوای مناسب است و اتاق بازرگانی باید از
ظرفیت این نشــریه به بهترین شکل برای رساندن صدای خود به گوش دولتهاو
افزایش سهم خود در اقتصادها استفاده کند .مقاالتی که اکنون در مجله آیندهنگ ر از
دیگر نشریات دنیا ترجمه و چاپ میشود و همچنین نظرات اقتصاددانانی که در این
نشریه کار میشود ،و مصاحبه با فعاالن اقتصادی داخلی ،کاربردی است و امیدواریم
در آینده این رسانه در فضای مجازی حضور بیشتری پیدا کند چراکه دنیا در همین
مسیر حرکت میکند .بنابراین انتظار داریم در آینده ،آینده نگر در ادامه مسیر خود،
هرچه سریعتر به تعیین جهت گیری بپردازد که سهم بخش خصوصی و ساختارهای
آن ،در این جهت گیری بیشــتر دیده شود .نکته دیگر حرکت آینده نگر در مسیر
فناوری و استفاده از فرصتها در فضای مجازی برای هرچه بیشتر دیده شدن نشریه
است .در شرایطی که خوانش مطالب طوالنی یا تورق نسخ کاغذی از حوصله مخاطب
امروزی خارج شده ،بد نیست آینده نگر به این فرصتها بیشتر توجه کند .این نشریه
ظرفیت خوبی دارد و باید از بیشترین توان خود برای افزایش سهم بخش خصوصی
در اقتصاد استفاده کند.
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مخاطبان عام هم در نشریه دیده شوند

نگر
هایعمیق ،نقطه قوت آینده 
تحلیل 

ی میدانی در نشریه خالی است
جای گزارشها 

تنوع در طراحی و محتوا

زمانی که انتشار آیندهنگ ر آغاز شد ،نگران بودم مطالب
نشــریه با همه مخاطبان در فضای کسب وکار کشور
ارتباط برقرار نکند و طرح ثقیل و ســنگین مفاهیم
اقتصادی مانع جذب فعاالن اقتصادی شود .اما به تدریج
این مجله توانســت به انتظارات پاسخ دهد و عالوه بر
برقراری ارتباط با مخاطبان ،سطح معلومات را هم باال
ببرد .آیندهنگ ر توانست در این دوره با عمقبخشی به
محمدرضا مرتضوی
مطالب و طرح ســاده مفاهیم اقتصــادی ،به دیدگاه
مخاطبان نشریه عمق و سطح ببخشد .آیندهنگ ر به طور
رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران
معمول یک ماه با من است و آن را میخوانم و به نظر
ی مجله یکی از نقاط قوت آن در
من ،تقسیمبندیها 
خواندنیتر شدن آن است .طرح عقاید و افکار مختلف در حوزه اقتصاد و به چالش کشیدن
صاحبنظران از دیگر نقاط قوت آیندهنگ ر است .بهتر است در آینده ،آیندهنگ ر نگاه خود به
مخاطب را تقویت کند به این معنا که به دایره وسیعتری از مخاطب در فضای کسب وکار
و اقتصاد کشور برسد .نکته دیگر توجه بیشتر به نقطه نظرات مخاطبان و دیده شدن آنها
در فضای نشریه اســت .مخاطب آیندهنگ ر در این روزها ،مخاطب خاص است اما کاش
مخاطبان عام ،مردم کوچه و بازار و کسبه خرد هم در این نشریه بیشتر مورد توجه قرار
ی آنان بیشــتر دیده شود .حتی میتوان بخشی را در نشریه به نظر
بگیرند و دغدغهها 
ی شهر و
ی میدانی از بازارها ،کوچهها و خیابانها 
مخاطبان اختصاص داد .جای گزارشها 
ی کالن دولتها که بر
کارخانهها در نشریه خالی اســت و مسائل کارگران و تصمیمها 
ی مردم اثر میگذارد ،در نشریه دیده نمیشود .بهتر است نشریه برای بهترشدن
سفرهها 
ی اقتصادی در ایران
بر ســه موضوع تمرکز کند .موضوع اول ،وضعیت کنونی فعالیتها 
ی اقتصاد ایران و موضوع سوم آینده اقتصاد ایران با توجه به
است .موضوع دوم ،ظرفیتها 
ی ثروت و قدرت است .به نظر
تغییرات ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف جهان و در قطبها 
ی فنی و صحیحی رسید که برای
میرسد با تمرکز بر این سه محور میتوان به تحلیلها 
همه فعاالن کسب وکار و اهالی اقتصاد قابل بهرهبرداری است و توان مقایسه اقتصاد کشور
با دیگر بازیگران عرصه اقتصاد را برای خوانندگان نشریه فراهم میکند .فکر میکنم نشریه
آینده نگر در شرایط کنونی برای خوانش یک ماه مخاطب خود کافی است و من نشریه را
برای یک ماه مطالعه میکنم .این مجله همیشه با من است و امیدوارم در آینده با تقویت
روند شناسیها،افزایش تحلیلهای عمقی ،گستردهتر شدن دایره سوژهها بهویژه موضوعات
مربوط به زندگی مردم ،این نشریه در مسیر هرچه بهتر شدن گام بردارد .هرچه مخاطبان
بیشتر در این نشریه دیده شوند ،به محبوبیت آیندهنگر هم اضافه میشود.

بخش خصوصی داعیهدار حضور بیشتر و نقشآفرینی
فعاالنهتر در اقتصاد کشور است بنابراین دور از انتظار
نیست که پارلمان آن نشریهای داشته باشد که نظرات
این بخش را منعکس کند .به نظر من تردیدی درباره
لزوم حضور بخش خصوصی در عرصه رسانهای کشور
وجود ندارد ،حال چه این رسانههادیجیتالی باشد و چه
کاغذی .نظرات بخش خصوصی به عنوان بخشی که
میخواهــد بار عمدهای از اقتصاد کشــور را به دوش
حسین میرمحمدصادقی
ی
بکشــد ،باید در فضای رســانهها در قالب سایتها 
حقوقدان
خبری و نشــریات کاغذی منتشر شــود تا به گوش
تصمیمسازان برسد و سیاستگذاران آن را مدنظر قرار دهند .اتاق بازرگانی تهران به عنوان
ی سیاسی و
برترین اتاق بازرگانی کشور هم از فرصت رسانهها برای اثربخشی بر تصمیمها 
یکند ،در
اقتصادی استفاده کند .اینکه اتاق بازرگانی تهران نشریه آیندهنگ ر را منتشر م 
شرایطی که در سطح کشور از فقر منابع رنج میبریم ،یک اقدام مثبت برای ارتقای سواد
اقتصادی مردم و صاحبان کسب وکار است .در فضای رسانهای کشور روزنامهها و نشریات
ی عمقی از این
دیگر هم به مسائل و مباحث اقتصادی روز میپردازند اما جای تحلیلها 
مســائل خالی اســت و آیندهنگ ر میتواند با ارائه این تحلیلها ،این خأل را پر کند .من
ی مختلف آیندهنگ ر را دیدم و به نظرم این نشریه ،نشریهای وزین است .محتوای
شمارهها 
نشریه از تنوع خوبی برخوردار است و همچنین نشریه از نظر شکلی و طراحی صفحههابه
یکند .تنوعی که در مطالب آیندهنگ ر به
گونهای است که خوانش آن مخاطب را خسته نم 
عنوان یک ماهنامه اقتصادی وجود دارد ،باعث میشــود این نشریه پرحجم تا یک ماه
مطالب خواندنی برای مخاطب خود داشــته باشــد اما باید از چاپ مطالب طوالنی هم
خودداری کرد چراکه خوانش مطالب مختصر و کمحجم برای مخاطبان پرمشغله و دغدغه
امروزی آیندهنگ ر آســانتر اســت .به نظر من انتشــار مطالب در حجم مختصر زمینه
عالقهمندی بیشتر مخاطب را فراهم میکند چراکه در فرصت کوتاه و مناسب به آنچه
ی زمانی کوتاهتر مثل دوهفتهنامه
میخواهد میرســد .شاید بتوان آیندهنگ ر را در بازهها 
ی
منتشر کرد تا مطالب برای خوانندگان خواندنیتر شود .همچنین استفاده از فرصتها 
فضای مجازی میتواند آیندهنگ ر را بیش از گذشته به مخاطبان معرفی کند .نباید فراموش
کرد که رسانههای بزرگ دنیا هم مطالب خود را در قالب پستهای کوتاه در فضای مجازی
عرضه میکنند که خوانش آن برای مخاطبان امروز مناسب است .بنابراین آیندهنگر هم
میتواند از فرصت فضای مجازی برای عرضه مطالب و محتوای متنوعی که در این نشریه
تولید میشود استفاده میکند .امیدوارم در آینده نگر در ادامه همین مسیر را طی کند.
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نگر است
ارتباط با مراجع اقتصادی جهانی نقطه قوت آینده 

ابهامزدایی از فضای اقتصادی

ی اجتماعی خالی است
جای شما در رسانهها 

آیندهنگ ر مثل یک درس دانشگاهی است

ی دشوار اقتصادی مثل روزهای کنونی که
در دورهها 
فشار تحریمهابه باالترین میزان خود رسیده ،رسانهها
درگذار از این شرایط دشوار نقش مؤثری دارند .انعکاس
ی اقتصادی
نقطه نظرات کارشناسان و ارائه تحلیلها 
مناسب به تسهیل فضای کسب وکار کمک کرده است
و دیدیم که بسیاری از قوانین با تالش رسانههاتغییر
کرده و بهروز شده است .تالطمهایی که در بازار ایجاد
شریف نظام مافی
شــده هم از مسائلی است که در رسانههادیده شده و
هشــدار درباره شرایط ناشــی از این تالطمهازمینه
رئیس اتاق مشترک ایران و
سوئیس
اقدامات سیاستگذاران را فارغ از درستی یا نادرستی
اقدام آنها فراهم کرده است .رسانهها در شرایطی مثل
امروز نقشی کلیدی درامور اقتصادی بازی میکنند .شبهات در بازارها برای تجار و فعاالن
اقتصادی بسیار است و رسانههامیتوانند با اطالعرسانی در اینباره به اهرم مبارزه با تحریم
تبدیل شوند وگذار از شرایط کنونی را برای فعاالن اقتصادی تسهیل کنند.
ی اقتصادی از نظر تولید
نشریه آیندهنگر ،ماهنامه اتاق بازرگانی تهران ،در بین رسانهها 
محتوا پیشروست و محتوای آن بهدردبخور و اطالعات آن کارآمد است .ارتباط آیندهنگ ر
 با مجموعه مجله اکونومیست ،ترجمه کتب و مقاالت این رسانه جهانی و انتشار آن در
آیندهنگ ر از مهمترین امتیازات ماهنامه اتاق بازرگانی است و نشان میدهد ارتباط مؤثری
بین این ماهنامه و یکی از مهمترین مراجع اقتصادی در جهان ایجاد شده است.
به نظر من آیندهنگ ر باید در آینده نزدیک ،حضور خود در فضای مجازی را پررنگ کند و
ی اجتماعی محتوای خود را به اشتراک بگذارد .بسیاری از مردم اطالعات مورد
در رسانهها 
ی هوشمند و همراه خود و دیگر وسایل دیجیتالی
نیاز خود را به طور روزمره از تلفنها 
یکنند ،بنابراین آیندهنگ ر نباید به چاپ ماهانه نسخه کاغذی اکتفا کند .انتشار
دریافت م 
محتوا و حضور فعاالنه در اینستاگرام و تبادل بیشتر اطالعات با مخاطبان از راهکارهایی
است که میتواند به بهبود آیندهنگ ر کمک کند .آیندهنگ ر هرچند به طور ماهانه منتشر
میشــود اما اطالعات بعضی از مقاالت در امور روزمره فعاالن اقتصادی کارآمد اســت،
بنابرایــن باید برای تقویت ارتباط مجــازی و روزانه و حضور در روزمره فعاالن اقتصادی
تالش کند .به نظر من انتشار پادکست از محتوای نشریه بهویژه مقاالت اکونومیست برای
ساکنان تهران که زمان زیادی را در ترافیک سپری میکنند ،بسیار مفید است .امیدوارم
آینده نگر در ادامه مسیر خود به از فرصت فضای مجازی به خوبی استفاده کند .به نظر
من این نشریه فرصتهای خوبی برای عرضه محتوای خود در شبکههای اجتماعی دارد
و نباید از این فرصت صرفه نظر کند .بهویژه که این مسیری غیرقابل اجتناب است چراکه
همه رسانهها در این مسیر حرکت میکنند.

فضــای اقتصادی برای بســیاری از مــردم فضایی
ناشناخته است .بســیاری از رفتارها و مشاغل برای
مردم آشناییزدایی نشده و از آنهابیخبرند .دیگر
ی اقتصادی که
اینکه بسیاری از شرکتها و بنگاهها 
در تالطم امواج فضای کسب وکار روزگار میگذرانند،
برای رســیدن بــه تحلیلی دقیق از خــود ،آینده و
مسیری که پیمودند به ناظران بیرونی نیاز دارند .در
هرویک یاریجانیان
اینجاست که پای رســانههابه عنوان رکنی مهم از
فضای اقتصاد کشور به میان میآید تا به نحو احسن
فعالصنعتپلیمر
سکان این کشــتی را به دست گیرد و آن را هدایت
کند .رسانههادر شناساندن محصوالت ،مشاغل و کاالها به عموم مردم سهم دارند و از
طرف دیگر ،میتوانند در تحلیل فضای کنونی و رسیدن به دیدگاهی درباره آینده ،به
ی اقتصادی کمک کنند .این روزها که جامعه از نبود
صاحبان مشاغل و حِ رف و بنگاهها 
ی بعدی رنج میبرد ،رسانهها میتوانند با معرفی
الگوهای موفق درباره آینده نسلها 
ی آینــده را تغییر دهند و ارزش
کارآفرینان ،رفتار و روحیات آنها مســیر نســلها 
کارآفرینی و فعالیت اقتصادی آنها رابه جامعه یادآوری کنند .نقش رسانههابه نظر
ی اقتصادی مســئول در این حوزه نیست و اگر به رسانهها بها
من کم از ســازمانها 
بدهیم ،سرنوشــت خوبی در انتظار اقتصاد کشور است .به نظر من چیزی که در این
روزها کم نداریم،سوژه و موضوع اقتصادی است که ارائه راه حل برای آنها کار رسانه
هاست .رسانهها میتوانند زمینه تسهیل کسب وکار در کشور را فراهم کنند چراکه آنها
امکان دسترســی به مجموعهای از افکار و عقاید را دارند و از سوی دیگر ،میتوانند از
مســئوالن دولتی ،کارگزاران و تصمیم گیرندگان در فضای اقتصاد کشور درباره روند
های
امور بپرســند و آنها را مورد خطاب قرار دهند .نشــریه آیندهنگر در بین رسانه 
دانشــگاهی سنگین است .از نظر من آیندهنگ ر نشریهای
اقتصادی به مثابه یک درس
ِ
کامل و دقیق و منبعی برای اینروزهای بازرگانان و فعاالن اقتصادی است .خوانش آین
ی ارائهشده در این
دهنگ ر به تسلط بیشــتر فعاالن اقتصادی کمک میکند .تحلیلها 
نشــریه دقیق است و دیدگاه و بینش مخاطبان درباره آینده اقتصاد را شکل و درصد
ی بعدی محتوای خود را در
خطای آن را کاهش میدهد .آیندهنگ ر میتواند در گامها 
ی بزرگ دنیا که هنوز
فضای مجازی بیشتر منتشر کند ،با این حال مثل همه شرکتها 
ی بزرگی که همچنان نسخه چاپی
دست از چاپ کردن کاتالوگ برنداشتهاند یا رسانهها 
دارند ،نباید از انتشــار نسخه کاغذی این نشریه صرفنظر کرد .نسخه کاغذی ارتباط
گرمتری با مخاطب برقرار میکند و در زمانهای که ممکن است وسایل الکترونیکی به
دالیل مختلف کارآمد نباشد ،نسخه کاغذی همراه وفادار خواننده است.
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صدایی رسا برای بخش خصوصی

از کنشگری کورکورانه تا برتری اندیشه

آیندهنگر از خواسته بخش خصوصی غفلت نکند

آیندهنگر ،چراغی در مسیر اقتصاد

مجله آیندهنگر یکی از بهترین مجلههای روز اقتصادی
است؛ یکنهاد بخش خصوصی باید رسانه تخصصی
داشته باشد ،من بهعنوان یک فعال اقتصادی از این
اقدام دفاع میکنم و این کار خوبی است؛ باید صدای
واقعی بخش خصوصی در جامعه طنینانداز باشد؛ به
خصوص در جامعهای که بخش خصوصی تحت انواع
فشارهای حقوقی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی
محمدرضا نجفیمنش
اســت .مهمتر از آن شــبه بخش خصوصیها و آن
چیــزی که تحت عنــوان «خصولتــی» از آنها یاد
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
میشود ،عرصه را بهشدت بر بخش خصوصی واقعی
تنگ کرده اســت؛ در چنین موقعیتی اینکه ما یک
رسانهای داشته باشــیم که صدای بخش خصوصی واقعی باشد ،خیلی برای جامعه
اهمیت دارد و به نظر من به بخش خصوصی واقعی هم کمک میکند تا خود را تبیین
کند ،خود را از خصولتیها متمایز کند و بتواند صدای خود را به گوش تمام سطوح
جامعه از حکومت تا نهادهای مدنی ،خود بخش خصوصی و مردم برساند بدون رسانه
تخصصی و حرفهای نمیتوان از مطالبات برحق یک حوزه گفت .بخش خصوصی در
ایران مسائل و مشــکالت خاص خود را دارد که شاید از حوصله رسانههای عمومی
پرداختن به آنها خارج باشد.
من هر قدر که مجله آیندهنگر را ورق میزنم ،نمیتوانم جز نقاط قوت و اهمیت و
جایگاه آن در نزدیک فعاالن اقتصادی و تصمیمگیران آن بگویم؛ ولی پیشنهاد میکنم
سوژهها و مطالبات بخش خصوصی نه یکباره که بارها و بارها تکرار شود تا باتوجه به
اهمیت و جایگاه این مجله و تأثیرگذاری که در میان فعاالن اقتصادی ،سیاستگذاری
و تصمیمگیران دارد ،محمل و محل اثر باشد .ما نباید از بیان مطالبات بهحق اقتصاد
توسعهگرا و بخش خصوصی واقعی در کشور غافل شویم .باید مطالبات بخش خصوصی
واقعی ،تولید ،اثر منفی رانت و فساد بر اقتصاد ،بهبود مستمر محیط کسب و کار ،عواقب
تصدیگری دولت و تضعیف بخشخصوصی و خیلی از مشکالت دیگر به تکرار بگوییم
تا شاید محل اثر باشد .االن حجم اطالعات ارائه شده به مردم و مشکالت دولت بسیار
باالست و برخی از موضوعهای باید چون نماز یومیه هر روز تکرار شوند تا از آنها غفلت
نشود؛ بخش خصوصی به حمایتهای رسانهای نیاز دارد و دنیای امروز دنیای اطالعات
است .بخش خصوصی برای بالندگی خود نیاز به رسانه تخصصی و آزاد دارد و از طرفی
همین حوزه خود بایستی مدافع فضای آزاد ،مستقل و رقابتی بخصوص غیرحکومتی،
غیردولتی رســانهای در کشور باشد تا شاید در بستری مطمئن این صداها خوانده و
گفته شود.

ارزشگذاری نظام آموزشی در کشورهای توسعهیافته
به شکلی صورتگرفته که پیشرفت جوانان از اواسط
دوره متوسطه منوط به فعالیتهای اجتماعی و ایفای
مسئولیتهایی در خدمت به جامعه باشد؛ در آموزش
عالی دانشجویانی موفقترند که از بستر دانشگاه جذب
نظام اقتصادی شــوند که موفقترین این افراد از دهه
پنجم زندگی خود به فعالیتهای سیاسی فراخوانده
سید توحید صدرنژاد
میشوند.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت
این هــرم ،در جهان کمتر توســعهیافته کامال وارونه
و عضو کمیسیون توسعه پایدار
اســت :حاکمیت ،جوانان را در اوج ناپختگی به عرصه
اتاق ایران
فعالیتهای سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی ســوق
میدهد ،کنشگریهای کورکورانه در همه این حوزهها که ظرف چند ســال جای خود
را به بینشی مختصر دهد ،پاسخ مطالبات این نسل ،سرکوب است و در پی سرخوردگی،
جماعت زیادی جالی وطن میکنند ،فرار ســرمایههای فکــری اتفاق میافتد و اندک
باقیماندگان راهی عرصه عمل در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد میشوند .استقرار
ایــن هرم نامتجانس در نظام حکمرانی ،این باور را به بخش کثیری از فعاالن اقتصادی
میآموزاند که توسعه کسبوکار جز با چسبیدن به هسته قدرت و برخورداری از مواهب
آن میسر نیست و نهایت نقدها و تالشها در جهت بهبود ،به توسعه و تعمیق نفوذ و حضور
رفقای همتیم در دیوانســاالری حاکمیت و بهرهبرداری طوالنیتر از مواهب آن محدود
اســت .مجله «آیندهنگر» رسانهای حرفهای است که در چنین فضایی ،خصوصا در چند
سال اخیر ،رسالتی خطیر و حساس را برعهده گرفته است :کوشش برای گردآوری و انتشار
آرا و نظرات آن دسته قلیل از فعاالن اقتصادی که بر اصول و مسئولیت اجتماعی خود باور
دارند ،به اثربخشی دانش و اقتصاد و همراهی دو عرصه علم و عمل تالش میکنند ،کاری
مهم و اثرگذار است .آشنا کردن فعاالن اقتصاد با مسائل روز ،اندیشهها و ایدههای توسعه
پایدار ،مدلهای توسعه در کشورهای مختلف با اقتصاد توسعهیافته و بررسی مشکالت
ســاختاری نظام تصمیمگیری و سیاسی کاری مهم و البته بسیار ضروری است که این
مجله در این مســیر گام برمیدارد .به عنوان یک عضو کوچک از عالقهمندان به توسعه
پایدار کشور عزیزمان ،از این که هر ماه گرانیگاه اندیشه فعاالن و صاحبنظران اقتصادی و
اجتماعی کشورمان ،بر روی میز مدیران کشور میهمانی همیشگی است عمیقا خرسندم
و سالمت و سعادت مدیر مسئول بزرگوار ،شورای سیاستگذاری محترم ،سردبیر عزیز و
هیئت تحریریه گرانقدر این نشریه را آرزومندم .امیدوارم این مجله هر روز به ابزار علم و
دانش مجهزتر شود و در واکاوی مسائل اقتصاد کشور پویاتر از قبل عمل کند و روشنگر
مسیر فعاالن اقتصادیی و کنشگران عرصه اقتصاد باشد.
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جشننامه

از فرصت تکنولوژی بهره بگیرید

آیینهتمامنما

محتوا را رها نکنید

آیندهنگر ،فراتر از بخش خصوصی

تردیدی نباید داشــت که بخش خصوصی به رسانه
تخصصی نیاز دارد؛ رسانه در هدایت افکار عمومی و در
شــکل دادن به افکار سیاستگذاران و تصمیمسازان
نقش اساسی دارد .من چندین شماره از مجله آیندهنگر
را مطالعــه کردهام و به اهمیت و جایگاه این نشــریه
تخصصی واقف هســتم .بخش خصوصــی در ایران
مشکالت زیاد دارد و هنوز بعد از گذشت چهل سال از
محمدرضا طالیی
پیروزی انقالب ،درباره مشروعیت و جایگاه آن تردید
وجود دارد؛ برای همین سیاســتگذاری این حوزه با
رئیس کمیسیون فناوری
اطالعات و ارتباطات اتاق ایران
نوسانات زیادی مواجه است .بنابراین از طریق این رسانه
تخصصــی مثل ماهنامه آیندهنگــر بخش خصوصی
میتواند افکار دو گروه را در جامعه شــکل و جهــت دهد :اول اینکه مردم درباره بخش
خصوصی چگونه فکر کنند و دوم اینکه سیاســتگذاران در چه بســتری درباره بخش
خصوصی تصمیمســازی کنند و از آن مهمتر فضای فکری بخش خصوصی را مدبرانه
هدایت کنند .از طرق این مجله و بخشهای مختلف ایده ،اندیشه و راهبردهای آن میتوان
بیان کرد که صنعت و اقتصاد جهان معاصر وارد فضای دیگری شده است .اما در این میان
بههیچ وجه نمیتوان از تحوالت تکنولوژیک صنعت رویردان شد؛ تحوالت تکنولوژی و
فناوریهای نوین اقتصاد و رسانه را با دنیای دیگری روبهرو کرده ولی خیلی از بنگاهداران
و فعاالن اقتصادی با تحوالت بنگاهداری و اداره کسبوکارها مدرن در دنیا آشنا نیستند.
رســانه باید سطح دانش و آگاهی مدیران بخش خصوصی را به عنوان مشاوران سه قوه
جهت دهد و با شرایط و تحول روز همدلی او همراهی و همگامی یجاد کند؛ در اثر همین
آگاهسازی است که میتوان آنها را به نیروهای فعال و تأثیرگذار در حوزه تصمیمسازی و
سیاستگذاری تبدیل کرد .رسانه بخش خصوصی میتواند تحولساز باشد؛ این تحول هم
در صنعت و صاحبان صنعت الزم است و هم در نگاه سیاستگذار و مردم به جایگاه بخش
خصوصی .از طرفی مجله آیندهنگر برای اینکه صدای خود را به موقع ،سریع و دقیق به
گوش مخاطبان خود برساند ،نباید زا بستر شبکههای اجتماعی ،تکنولوژیهای نوین و
رســانههای جدید غفلت کند .دبیران و سردبیران این مجله میتوانند مطالب خود را به
صورت خالصه و موجز در کانال تلگرامی محله ،اینســتاگرام و توئیتر منتشــر کنند تا
عالقهمندان از این دانش و اطالعات بهره بگیرند.؛ ما باید از همه فرصتهای نوین و سنتی
در اشاعه اندیشه و ایده و مطالب خود استفاده کنیم .البته به صورت پیدیاف آنالین در
اختیار خوانندههاســت ولی ما بههیچ نباید از فرصت رسانههای نوین غافل شویم .حتی
میتوان این مطالب را در قالبهای صوتی و به صورت پادکست در کانال تلگرامی ارائه کرد؛
نباید به راحتی از این محتوای باکیفیت گذشت و باید در قالبهای متعدد ارائه شود.

حدود پنجســال اســت که مخاطب اصلی ماهنامه
آیندهنگر هستم؛ من و دوستانم در سندیکای صنعت
آسانسور در این پنج سال هر ماه مجله را در در محل
کار خــود دریافت کــرد ه و خواندهایم .گاهی به نقد و
گاهی به اســتناد از /ب ه مجله گفتهایم و شــنیدهایم.
همکاران من بارها اتفاق افتاده که در جمع دوســتان
خود برای تکمیل نظرات کارشناسی خود به این مجله
محمدرضا زهرهوندی
و مقالههای آن ارجاع دادهاند و این به کیفیت مطالب،
به نظر دقیق کارشناسان و تالش همکاران اتاق ایران در
عضوهیئت
نمایندگان اتاق ایران
ماهنامه برمیگردد .خیلــی از گزارشهای اقتصادی،
زندگینامه کارآفرینهــای داخلی و خارجی ،اقتصاد
بینالملل ،مباحث اندیشهای و توسعهای این مجله قابل اعتناست .یکی از کارهای مهم در
مجله مشارکت همه اعضای هیاتنمایندگان در تولید محتواست؛ آیندهنگر با بیطرفی از
نگاه و نظر همه فعاالن اقتصادی و تشکلی استفاده کرده است و هیچ کس نمیتواند بگوید
که فقط صدا و نگاه بخشی از افراد یا هیئت نمایندگان در آنجا منعکس میشود .این نشریه
آیینهتما م نمای مســائل اقتصاد کشــور و منعکس کننده نگاه همه فعاالن اقتصادی،
کارشناسها و اقتصاددانهاست .ماهنامه که میخواهد صدای بخش خصوصی و بیانگر
دیدگاه و نگاه این بخش باشد ،باید به تبیین منافع بخش خصوصی و منافع ملی بپردازد و
همسویی و محل احتمالی تالقی این منافع را بیابد؛ تا بدون متهم شدن به جانبداری،
بتواند رسالت خبری خود را در بیان دیدگاه بخش خصوصی انجام دهد؛ البته تا االن هم
اینگونه عمل کرده است و باید آن رویه را ادامه دهد .روی میز هر فعال اقتصادی مجله
آیندهنگر دیده میشود .من بارها به جاهای رفتهام که اتاق بازرگانی را نمیشناسند ولی
مخاطب مجله آیندهنگر هستند و این غنیمتی بزرگ است که باید قدر دانسته شود.
از طرف دیگر در کشــور ما هنوز منافع ملی به صورتی شفاف از طرف دولتمردان برای
بخش خصوصی تبیین نشده و به همین دلیل است که یکجایی در پاسخ به مطالبه بخش
خصوصی میگویند به منافع ملی خدشه وارد میشود و درجایی دیگر میگویند منافع
ملی در نظر گرفته نشده است .در حقیقت ،یکی از کارهایی آیندهنگر میتواند بهواسطه
دسترسی آسان به نمایندگان و سیاستگذاران بخش خصوصی انجام دهد این است که به
تبیین این دو جبهه بپردازد تا راهکاری برای بخش خصوصی و چراغ راهی برای اعتالی
آن باشــد .من معتقدم که این مجله برای تبیین دیدهگاه بخش خصوصی از قالبهای
نوین رسانهای هم استفاده کند؛ محتوای تولید شده در بسترهای الکترونیکی و فناوری
هم بازنشر شود؛ همچنین به رسانههای صوتی و تصویری هم رد کنار رسانه کاغذی توجه
وشد و همه اینها در راستای هم و تکمیلکننده هم هستند.
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نگر فقط نشریه اعضای اتاق نیست
آینده 

هنوز باید رسانه کاغذی خواند

جای بعضی صنایع در نشریه خالی است

آیندهنگر و نقشه راه بخش خصوصی

در اسفندماه ســال  88بود که انتشار آیندهنگ ر کلید
خورد .در آن زمان من در شورای سیاستگذاری آینده
نگ ر بودم و با حساســیت خاصی در این شورا در کنار
دیگر دوستان اهداف و محتوای نشریه را رصد و بررسی
میکردیم .ما پیش از انتشــار به مدت شش ماه برای
تولید محتوا مطالعه کردیم و به دنبال دیده شدن همه
ی اقتصادی در نشریه آیندهنگ ر بودیم .امروز
جریانها 
محمدرضا بهرامن
هم خوشحالیم که آیندهنگ ر به طور مستمر منتشر شده
و تداوم انتشــار آن یکی از نیازهای مخاطب بوده که
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
پاسخ داده شده است .آیندهنگ ر امروز برندی است و به
نظر من صرف این برند امتیاز باالیی دارد اما در زمینه
تولید محتوا باید بازنگریهایی در این نشریه انجام شود .آیندهنگ ر صرفا نشریه اعضای اتاق
بازرگانی تهران نیست بلکه متعلق به همه صنعتگران و اقتصاددانان و اقتصاددوستان
کشور اســت بنابراین نباید در مصاحبههاصرفا به دنبال انعکاس نظرات اعضای هیئت
نمایندگان اتاق بود و به یک قشر خاص محدود شد .این روزها در آینده نگر میبینیم که
گفت وگوها محدود به افراد و کارشناسان خاص شده است و بد نیست در انتخاب مصاحبه
شوندگان هم تنوع را در نظر بگیریم و دایره این افراد را گسترده کنیم .هرچند این نشریه
توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر میشود اما صرفا نشریه اعضای اتاق نیست .آینده نگر
میتواند نظرها و افکار و آرایی که به هر نحو به توسعه بخش خصوصی کمک میکند را
منتشــر کند و در این زمینه محدودیتی ندارد .نکته دیگر ،تالش برای افزایش ضریب
نفوذپذیری آیندهنگ ر است .این نشریه ممکن است روی میز نمایندگان مجلس و رئیس
های
مجلس قرار بگیرد بنابرایــن باید به نوعی محتوای آن را تهیه کرد که همه جریان 
اقتصادی را در بر گیرد و به آنها بپردازد .روندشناسی و آیندهنگری برای کشور خودمان
در آیندهنگرتا چه اندازه دیده شده است؟ در آیندهنگ ر بعضی صنایع غایب است .برای مثال
 25درصد از اقتصاد کشور ما با صنایع معدنی درگیر است اما در آیندهنگ ر چیزی درباره
معدن نمیبینیم .نشریه اتاق تهران باید همه صنایع را ببیند چراکه  40درصد اقتصاد کشور
در اتاق تهران متمرکز شده است و ما در تصمیمسازیها نقش تعیینکنندهای داریم .باید
از همه ظرفیتها برای ایفای این نقش استفاده کنیم .آیندهنگ ر برای ادامه مسیر خود به
ی گذشته به مسائل و روندهای آینده در کشور
اصالحاتی نیاز دارد و باید بیش از دورهها 
بپردازد .نیازهای مخاطبان آیندهنگ ر باید بیشــتر دیده و بررسی شود و نشریه بر مبنای
نیازهای این مخاطبان تهیه شود و به طبع برسد .اتاق تهران ظرفیتهای باالیی برای انتشار
نشریه خوب و وزین دارد و امیدواریم در آینده با انجام بعضی اصالحات ،اثربخشی نشریه
بیشتر شود.

ماهنامه آیندهنگر یکی از مجلههای وزین و پرمحتوای
کشور اســت؛ این مجله از منظر تحلیل و پیشبینی
جایگاه خوبی در میان فعاالن اقتصادی و تحلیلگران
دارد .مباحــث نظری و تحلیلی دقیقــی از وضعیت
سیاســتگذاری در ایران ،مدلهای توسعه در ایران و
جهان ،تجربه اقتصاد دنیا از مطالب ارائه شده در ماهنامه
آیندهنگر است که به فعاالن اقتصادی نگاه خاص و ویژه
عباس آرگون
میدهد .خیلی از فعاالن اقتصادی و تحلیلگران این
مجله را میپسندند .البته ما نمیتوانیم بگوییم همه
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
نیازهای فعاالن اقتصادی را مجله باید پوشش بدهد و
همه رسانههای اتاق تهران باید در یک راستا و به کمک
هم بروند .مجله آیندهنگر اتاق تهران باید مطالبات بخش خصوصی از نهادهای سیاستگذار
را دنبال کند .مسئولیت اتاق پیگیری مطالبات و دغدغههای اقتصاد بخش خصوصی است
و مجلــه باید این دغدغههــا را منعکس کند .باید چالش اقتصــاد بخش خصوصی با
سیاستهای روز مشخص شود و برای حل آن راهکار ارائه شود .این راهکارها و هشدارها
باید به موقع بیان شود .اگرچه تا به حال آیندهنگر توانسته از دغدغهها و چالشهای بخش
خصوصی بگوید ولی باید در کنار بیان چالشها کار دیگری هم راهکارهای دیگری در پیش
گرفت .آیندهنگر باید اقدامات و پیشرفتهای بخش خصوصی را براساس آمارهای دقیق
اطالعرسانی کند و کارنامه شفافی از عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارائه دهد.
باید با رسانههای عمومی دیگر ارتباط برقرار کند تا اخبار اقتصاد بخش خصوصی و دیدگاه
آنها در سطح گستردهتری منعکس شود؛ اگرچه در شرایط حاضر این کار انجام میشود
ولی باز هم نیاز به ارتباط گستردهتری است .تا امروز اقتصاد ایران نفتمحور و دولتمحور
بوده؛ اما به نظر میرسد نفت از گردونه اقتصاد در حال خارج شدن است و بخش خصوصی
و پارلمان بخش خصوصی جایگاه باالیی در نظام حکمرانی کشور خواهد داشت .در این
شــرایط آیندهنگر رسالت سنگینتری خواهد داشــت .باید مطالبات بخش خصوصی
مشخص ،مستند ،واضح و کارشناسی شده بیان شود .از طرفی در صورت تعامل است که
میتوان به شــناخت دقیقتری از وضع موجود و مطالبهها رســید .همه اینها میتواند
مأموریت آیندهنگر باشد؛ البته تیم مجله تیم حرفهای است و محتوای جذاب ومفیدی را
برای مخاطب تهیه میکند؛ با مجلههایی مثل آیندهنگر باید بگوییم که هنوز دوره مجالت
کاغذی به پایان نرســیده است .هنوز مجله آیندهنگر خوانده میشود و خیلیها ترجیح
میدهند مطالب مفید و تخصصی را در نشریههای کاغذی بخوانند نه به صورت بسته کوتاه
در گوشیهای همراه؛ رسانهها و شبکههای اجتماعی بیشتر کاربرد اطالعرسانی دارند نه
تحلیل و تبیین مسائل.
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نه سیاه نه خاکستری

از فضای آنالین غافل نشوید

آیندهنگر مرجعی معتبر برای فعاالن اقتصادی است

از همه بسترهای رسانهای استفاده شود

مجله آیندهنگر یکی از وزینترین مجلههای تخصصی-
علمی و اقتصادی ایران اســت؛ ایــن چیزی که من
میگویم نظر خودم و بســیاری از دوستانی است که
خواننده مجله هستند؛ همه بهاتفاق این نظر را دارند و
بارها در دانشگاه و محافل علمی از کیفیت و وضعیت
مجله گفته شده است .برای همین واقعا باید از دوستان
فعال در مجله و روابطعمومی اتاق تهران قدردانی شود.
محمود نجفیعرب
بخشهای مختلــف مجله از متون ترجمه شــده تا
مصاحبههــای تحلیلی و تفصیلی مرتبط با مســائل
رئیس فدراسیون اقتصاد
سالمت ایران
میانرشــتهای و تأثیرگذار در حوزه توسعه و محیط
کســبوکار ،گزارشهای اقتصادی تا معرفی محیط
کسبوکار همه ارزشمند و مفید است .امیدواریم این مجله همیشه به این صورت ادامه
یابد و واقعا هیچ نقطه ضعفی در این مجله وجود ندارد .من هیچ نقطه تاریکی در مجله
نمیبینم و انصافا باید از این مجله تعریف کرد .خیلی از دوستان دانشگاهی من بارها و بارها
از این مجله تعریف کردهاند .انعکاس دیدگاه و نظرات بخش خصوصی اقدام ارزشمندی
است که از زمان انتشار ماهنامه آیندهنگر صورت گرفته و امروز با توجه به شرایط حاکم بر
اقتصاد کشور این وظیفه بسیار مهمتر از قبل شده است .امروز بخش خصوصی با انبوهی
از مقررات در حوزههای مختلف بهخصوص واردات و صادرات ،آثار تحریمها بر سیاســت
خارجی کشور و ...مواجه است که بر همین اساس ضروری است تا آیندهنگر با تمرکز بر
این مسائل روز ،بخش خصوصی و انعکاس آنها ،درصدد حل مشکالت موجود برآید.
ارتبــاط میان فعاالن بخش خصوصی از یک ســو باید با مردم و از ســوی دیگر باید با
تصمیمســازان سیاسی و اقتصادی کشور برقرار شــود و به اعتقاد من حلقه وصل اتاق
بازرگانی با این دو بخش جامعه در ماهنامه آیندهنگر دنبال میشــود .وقتی گزارشهای
میدانی ،نگاه مردم ،نگاه دانشــگاهیها و تحلیلگران و جامعهشناسان را در کنار دیدگاه
فعاالن بخش خصوصی و کنشــگران اقتصادی میبینیم ،متوجه میشویم که آیندهنگر
دقیقا در همان مسیر گام برمیدارد که توسعه پایدار از آن مسیر میسر میشود .این نشریه
در پی پیوند دادن دیدگاه جامعه ،دانشگاه و اقتصاد است و این اقدامی ارزشمند است که
باید از دوستان فعال در این حوزه قدردانی شود .بررسی عملکرد آیندهنگر و محتوای این
مجله در طول این چند سال نشان میدهد موفق شده به گونهای عمل کند که در حال
حاضر به منبع و مرجع تحلیلی معتبر و دستاول برای فعاالن اقتصادی کشور تبدیل شود.
تنوع مطالب منتشرشده در آن اعم از مصاحبه ،یادداشت ،تحلیل و ...از نقاط قوت این مجله
است و من باز هم تأکید میکنم نهتنها نقطه سیاه که هیچ نقطه خاکستری در کارنامه
این نشریه دیده نمیشود.

نشــریه آیندهنگر از سطح کیفی بسیار باالیی برخوردار
اســت و من واقعا به شــما و سایر دوســتانتان تبریک
میگویم .من یکی از خوانندههای مجله هستم و در هر
زمانی که فرصت داشته باشم حتما برخی از مقالههای آن
را میخوانم .اما به دوستان پیشنهاد میکنم که در ارائه و
بستهبندی این مجله ارزشمند و این محتوای باکیفیت
بایــد و باید از تکنولوژی و فناوریهای روز بهره بگیرند.
علیرضا کالهیصمدی
شاید خیلی از همکاران من در عمل فرصت نداشته باشند
که مجله را به همراه خود داشته باشند ولی وقتی مطالب
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
و محتوای نشریه به صورت خالصه و نکات مهم در کانال
تلگرامی مجله و در بســتر شبکههای اجتماعی منتشر
شود ،حتما بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد .البته من تأکید میکنم به طور مرتب محتوای
خوب منتشر کردن کار راحتی نیست ولی آیندهنگر همیشه این کار را انجام میدهد و این
قابل تقدیر است .اولین بُعد به ماهیت انتشار مجله بهعنوان مرجع اطالعرسانی و آگاهیبخشی
و بهطورکلی محتواسازی در خصوص مسائل مختلف و روز اقتصادی برمیگردد که بدون شک
آیندهنگر در این خصوص ،نمره قبولی را کسب میکند .عالوه بر این ،مجله به لحاظ سمعی و
بصری و ویژگی چندرســانهای بودن بسیار مورد توجه است و باید به این عرصه توجه شود.
نقشه راه دقیقی که برای مجله در ابتدای کار ترسیم شده ،نقطه قوت آن بوده و مسیر صحیح
پیمودهشده ،نشئتگرفته از آن نقشه راه است .با این حال ،با توجه به شرایط جدید موجود در
فضای اقتصادی کشور و همچنین چالشهای احتمالی پیش روی اقتصاد بخش خصوصی،
ضروری است تا این نقشه راه و استراتژی فراگیرتر از گذشته تعریف شود .توصیه من این است
که حتما و حتما این محتوای خوب در شبکههای اجتماعی و حتی در سایت و بخش رادیویی
منتشر شود .بههر حال چه نشریه کاغذی ،چه شبکه اجتماعی و چه بخش صوتی و تصویری
همه باید در یک راستان گام بردارند و از همه این بسترها برای ارائه این محتوای خوب بهره
گرفته شود .بهعنوان مثال شما با یک استاد دانشگاه برجسته دانشگاه گفتوگو میکنید و
چقدر خوب میشد که این امکان فراهم میشد تا مخاطب در کنار مجله کاغذی ،فایل صوتی
یا تصویری این گفتوگو را هم استفاده میکرد و به انتخاب خود از آنها بهره میگرفت .این
روزها عمده مصرف میدیا روی تلفن همراه است .در ماشین ،آسانسور ،مترو و حتی در حاشیه
جلســات این گوشی همراه است که میتوانیم محتوای مورد توجه را از آن بهره بگیریم؛ به
هیچوجه نباید از فضای آنالین غافل شد و همه این محتوا ،اهداف و راهبرد توسعهگرا در همه
بسترهای رســانهای مورد توجه و عرضه قرار گیرد؛ نباید به ذائقه مخاطبان خود بیتفاوت
بمانید؛ و در دسترسترین مسیر همین االن شبکههای اجتماعی است که مجله در آن حضور
کمرنگتری دارد؛ تأکید میکنم نباید از این فضاها غفلت کرد.
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به سرنوشت کسبوکار بیاعتنا نباشید

از تعارض تا تفاهم

مأموریت آیندهنگر ارائه راهبرد است

آیندهنگر محل تالقی نگاهها باشد

من مجله آیندهنگر را یکی از مجلههای خوب اقتصادی
میدانم و قدر زحمات دوستان را میدانم؛ البته در طول
این مدت مجله برخی از سیاستهای خود را تغییر داده
اســت .توجه به مدیریت بینالمللی ،اقتصاد جهانی،
مجلههــای اقتصــادی دنیا ،کارآفرینهــای جهان و
سرنوشت آنها و توجه به مسیرهایی که برای رسیدن به
اهداف خود طی میکنند ،کار خوبی است ولی کافی
حمیدرضا صالحی
نیســت .در کنار عرضه این تجربه ما باید مســائل و
مشکالت عرصههای مختلف اقتصاد داخلی را باید مورد
رئیس کمیسیون انرژی اتاق
ایران
توجه قرار دهیم .ما نباید از بدنه کسبوکارهای داخلی
غافل شویم .اما من معتقد هستم که این دو همپای هم
مورد توجه نیست .مثال باید به وضعیت همه تشکلها و همه رشتههای تخصصی توجه
شود .در حوزه انرژی که حوزه تخصصی من است پیشنهاد میکنم گزارشی درباره وضعیت
امروز و دیروز و فردای این صنعت نوشته شود؛ وضعیت آن در منطقه بررسی شد و یا اینکه
در گزارشی میزان صادرات برق ایران به کشورهای مختلف بررسی شود و موانع آن عنوان
شود .حتی میتوان به بسترهای نو در حوزه انرژی و فرصت نیازهای آن توجه شود و یا
تحلیلگران درباره فرصتهای روز اقتصادی در حوزههای متعدد بگویند .البته ما نظر برخی
از نمایندههای اتاقها را در مجله میبینیم ولی این سوژهها به صورت پروژهای و مرتب و
نظاممند در مجله دنبال نمیشود .من معتقدم که باید این سوژهها از ابعاد مختلف و در
شمارههای مختلف کار شود .این تکرار و بررسی از جهتهای مختلف هم باعث میشود
که از نظر تحلیلگران بیشتری استفاده شود و هم اینکه مطالب مهم وراهبردهای اصلی
بخش خصوصی مورد بیتوجهی و حتی فراموشــی قرار نگیرد .آیندهنگر نشریه مسائل
بینالملل نیست؛ این مجله باید به مسائل داخلی هم توجه کند .در کنار این مسائل معتقد
هســتم که مأموریت اصلی آیندهنگر اطالعرسانی نیست؛ مأموریت آن تبیین و ترویج
اقتصادی خصوصی و سالم است .بنگاهداری بخش خصوصی و اصول آن باید موشکافی
شود .این اصل که سیاست و تجارت باید از همدیگر جدا باشد ،یکی از اصول اولیه اقتصاد
بخش خصوصی است .هرجا که حکمرانی و بنگاهداری خلط شد ،حتماً رگههای فساد در
آنجا پیدا میشود .باید مجله آیندهنگر به طور مستمر در این مورد موضعگیری داشته باشد.
ما نباید تکرار مطالبات خود را ضعف بدانیم؛ با تکرار و اســتمرار در بیان است که گاهی
هدفی وصول میشود و گامی برای بهبود وضعیت برداشته میشود .در این مسیر میتوان
سرنوشت بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مسیری را که طی کرده است ،منتشر کرد؛
سرگذشت کســانی که قدم در راه پرپیچوخم کارآفرینی گذاشتهاند .از آیندهنگر انتظار
میرود دید همهجانبهای به مسائل بخش خصوصی در همه حوزهها داشته باشد.

من خواننده مداوم مجله نیستم ،اگرچه از آن غافل هم
نیســتم .این مجله خود را رسانه اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران معرفی میکند؛ اتاق بازرگانی
االن خود را پارلمان بخش خصوصی معرفی میکند و قبال
نماینده اصناف و گروههای مختلف اقتصادی بود .اتاق در
چرخه عمر خود دورهها و نقشهای مختلف داشته است.
اتاق در ادامه مسیر خود به تغییر رویکرد نیاز دارد و رسانه
سجاد غرقی
آن هم به تبع باید این تغییر را داشته باشد و آن این است
که از نقش پارلمان بخــش خصوصی به نقش رهبری
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
بخش خصوصی گذر کند .در این تغییر رویکرد باید مجله
اتاق هم ترســیمگر مسیر باشد ،نظریههای این حوزه را
بررسی کند؛ تجارب بخش خصوصی در کشورهای مختلف دنیا را ببیند و آنها را معرفی کند.
در کنار این راهبردها باید مجله آیندهنگر تصویری روشن از فضای کسبوکار در ایران ارائه
دهد .این تصویر باید حاوی فرصتهای کســبوکار و موانع سیاسی و اقتصادی و حقوقی و
فرهنگی کسبوکار باشد؛ البته در بخشهای مختلف این کار انجام میشود ولی باز هم انجام
ِ
و ادامه و حتی بهبود و تدقیق آن ضروری است .محتوای مجله باید حاوی آموزشهایی برای
تولیدکننده و تاجر و مصرفکننده باشــد .ســاختار آیندهنگر و موضوعبندیهای آن نشان
میدهد که طراحان آن چنین دغدغههایی داشــتهاند و تقریباً همه موضوعهای مرتبط با
کسبوکار را در آن تعبیه کردهاند .اما در عمل باید نقیصههای کوچک و گاه بزرگ بررسی و
اصالح شود .این مجله باید به سوژههای مختلف حوزه صنعت ،معدن ،تجارت و کشاورزی و
کسبوکارهای نوین بپردازد؛ مثال االن یکی از سوژههای مهم و روز تدوین استراتژی توسعه
صنعتی است .مجله اتاق تهران باید بتواند نقشی اجماعساز درباره آن ایفا کند و فقط به ارائه
گزارشی مختصر بسنده نکند .چه بسا صاحبنظران ،تحلیلگران و حتی برنامهریزان در فضای
رسانهای میتوانند باهم گفتوگو کنند و درباره موضوعی واحد که قبال محل اختالف بود به
نظر مشترکی برسند و این محل اثرگذاری و اعتبار برای یک رسانه است .یا اینکه زنجیرههای
متعدد اقتصادی میتوانند در عین تعارض ،باهم اجماع کنند؛ در مجله آیندهنگر میتوان این
اجماعسازی را انجام داد .من معتقدم اجماعسازی فقط با سیاستگذاری ممکن نیست بلکه
بیشتر با گفتوگو و تولید محتوای ارزشمند ایجاد میشود و بستر همین رشد اندیشهای در
فضای رسانههایی مثل آیندهنگر است .در تولید محتوا و دانش الزم نظر ذینفعان پرسیده شود
و چه بسا بخشی از این با نظرسنجی انجام میشود .درنهایت آیندهنگر محل تالقی این نگاهها
و ارائه راهحل باشد .آیندهنگر باید تریبون بحث و جدل مسائل اقتصادی باشد و مبنای آن در
نهایت حل تعارضها به نفع توسعه پایدا ر اقتصادی باشد نه دامن زدن به مشکالت .در واقع
رسالت سنگینی برعهده ماهنامه آیندهنگر است که تحلیلی-تبیینی است.
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جشننامه

برای آینده
لزوم تمرکز رسانههابر بخش خصوصی

توجه هرچه بیشــتر رسانههابه بخش خصوصی،
امری مثبت و اثربخش در بهبود فعالیت این بخش
اســت .زمانی که رســانههاذرهبین خود را روی
بخشی قرار دهند و آن را با جزئیات نقد و تحلیل
کنند ،نقــاط ضعف و قوت آن بخش اســت که
اســتخراج میشود و میتوان به دنبال راهحلها و
راهکارهای بهبود و از بین بردن نقاط ضعف رفت.
احمد فرشچیان
توجه رسانههابه بخش خصوصی هم بدون تردید،
بــه بهبود عملکردها منجر میشــود .رســانهها
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
میتوانند در بهبود فضای کســب وکار هم نقش
مهمی ایفا کنند ،بهویژه در شــرایطی که فضای
ی ریز و درشتی است که عرصه را بر فعاالن
کســب وکار کشــور درگیر چالشها 
اقتصادی تنگ کرده است .شفافیت هرچه بیشتر ،رهاورد اصلی توجه رسانههابه
ی مختلف اقتصادی از جمله بخش خصوصی است و شفافیت هم گمشده
بخشها 
اینروزهای فضای اقتصاد کشور است .رسانههامیتوانند با رصد فضای اقتصادی به
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افزایش سطح شفافیت در کشور کمک کنند و به مردم بگویند وضعیت کسب و
کارها چگونه است و آنهادر چه مسیری حرکت میکنند .رسانههاباید به مردم
اعالم کنند که ما کجای مسیر ایستادهایم و هر نوع رکود و توقفی چه دلیلی داشته
و هر رونقی بر چه اساس رخ داده است .اثربخشی دیگر رسانههادر بهبود فضای
کسب وکار ،منوط به رساندن حرف کسب وکارها به گوش مسئوالن و تصمیمگیران
است .سیاستگذارانی که با تصمیم خود میتوانند مانعی از موانع کسب وکار را کم
کنند یا به آن بیفزایند از دیگر مخاطبان رسانههابه شمار میروند .هرچه رسانهها
در این زمینه فعاالنهتر عمل کنند ،احتمال اجرائی شدن نظرات بخش خصوصی
ی اقتصادی کشور
در فضای کســب وکار بیشتر است .نشریه آیندهنگ ر از رسانهها 
است و باید انتشار آن را به فال نیک گرفت .بخش خصوصی به رسانهای برای طرح
ی خود نیاز دارد اما به نظر من ،نشریه آیندهنگ ر با وجود تنوع در مطالب،
دیدگاهها 
در زمینه اعالم نظرات بخش خصوصی میتواند پیشرو شود .نشریه نباید به چند
عضو داخلی در اتاق بازرگانی در دریافت دیدگاههاو تحلیلهامحدود شــود بلکه
باید با نگاهی جامع مسائل و مباحث همه بخش خصوصی را در بر گیرد و از نظرات
همه بهره ببرد.

آیندهنگری یک جهتگیری شناختی و عقلی به آینده شخصی است ،نوعی استدالل عملی و کنترل کردن
خود است که به افراد در جهت رسیدنن به اهداف دوردست خود ،یعنی حفظ وضعیت موجود و سپس
اهداف بلندمدت ،کمکهای مؤثری میکند.

آیندهنگری در مسیر توسعه پایدار
مجله آیندهنگر و کسبوکارها در ایران
با یکی از دوستان خوبم در نشریه وزین و اثرگذار آیندهنگر درباره
این مطلب مهم که چه انتظاری از یک رسانه تخصصی دارید ،صحبت
میکردیــم و این نکته قابل طرح نظرم را جلب کرد که اصوال مبنای
تصمیمات روزانه انســان را چه نکات و یا پارامترهای مهمی تشکیل
میدهد و چگونه به تصمیم و فرایند آن دست مییابیم .خاطرم هست
در دوران تحصیالت تکمیلی اســتاد داشتیم که همیشه میگفت از
خودتان ســوال کنید که چرا این کار را کردم ولی بعدش پشــیمان
شــدم؛ فالن تصمیم را گرفتم و بســیار بود؛ یا بعضی اوقات به زبان
میآوریم که نباید آن کار را میکردم یا نباید این عمل را انجام میدادم
و همچنین در فرهنگ ســنتی خودمان همیشه میگوییم که «چرا
عاقل کند کاری که باز آرد پشــیمانی» .این نــکات و دهها و صدها
نمونه دیگر بر جنبــهای از جنبههای پیچیده آدمی داللت دارند .در
طی سالهای ســال در حوزههای تخصصی به آنها پرداخته شده و
بــه عنوان یکی از تواناییهای مثبت افراد از آن یاد میکنند .یعنی با
«آیندهنگری یا دوراندیشی» در زندگی اجتماعی و خانوادگی و یا در
محیطهای کاری و تخصصی باید مراقب بود و به قول معروف به دور
و برمان توجه کنیم یعنی به خودمان و نه به دیگران ،تصمیمهایمان
و رفتار و کردارمان را به طور دقیق و منطقی ببینیم که بســیاری از
ما ایرانیها به این صفت حســنه ،نیاز مبــرم داریم و ضرورت دارد تا
درباره وضعیت فعلی و آیندهمان مطابق اصول و معیارهای متعارف و
حتی نامتعارف کار و زندگی آگاه باشیم .چراکه آیندهنگری یک ویژگی
مثبت در انســان است .پروفسور مارتین سلیگمن و دکتر کریستوفر
پترســون دو روانشــناس جهانی که بیش از دیگر روانشناسان در
این عرصه خاکی در مورد آیندهنگری و نقش آن در توســعه فردی و
خانوادگی و اجتماعی سخنگفتهاند ،یکی از بارزترین صفات اثربخش
ی دانستهاند و
جامعه انسانی را نگاه به آینده و یا بهتر بگویم آیندهنگر 
چنین ابراز میدارند :آیندهنگری یک جهتگیری شناختی و عقلی به
آینده شخصی است ،نوعی استدالل عملی و کنترل کردن خود است
که به افراد در جهت رســیدنن به اهداف دوردست خود ،یعنی حفظ
وضعیت موجود و سپس اهداف بلندمدت ،کمکهای مؤثری میکند.
افراد آیندهنگر بهطور حسابشده و دوراندیشانه ،بهعواقب تصمیمات
و اعمالشان توجه میکنند ،بهگونهای موفقیتآمیز در برابر هوسها
و تکانههای آنی و دیگر تصمیمهای لحظهای و بدون فکر و اندیشــه
مقاومت میکنند ،در زندگی انعطافپذیری و اعتدالل را پیشه خود
میسازند و تالش میکنند تا بین امیال و آرزوهاشان در آنچه که در
پایان نصیبشان میشود ،نوعی تعادل و توازن برقرار سازند .هدف از
بیان نکات فوق شــاهد مثالی است که مجله آیندهنگر از بدو فعالیت
خود در این یکصد شــماره هدفگذاری کرده و دورههای متحولی را
بــرای فعاالن حوزههای مختلف برای جامعه فعال اقتصادی در تمام
بخشهای فعالیتی اعم از خصوصی ،دولتی ،فردی ،گروهی ،اجتماعی
و حرفهای فراهم کرده اســت .در شمارههای مختلف مجله آیندهنگر
میتوان گفت که آیندهنگری حاصل از کسب اطالعات و تجارب مثبت

مسیری را در پیش گرفتن و یک جهتگیری عملی نسبت به اهداف
آتی برای نوعی دقت و تیزبینی در زمینه انتخابها و تصمیمگیریها
و بیمالحظه نبودن درباره خطرها و چشــم داشتن به تصمیمهای
درازمدتتر و متعالیتر در هنــگام تصمیمگیریهای کوتاهمدت را
آگاهسازی میکند .مجله آیندهنگر نقاط قوت زیادی دارد و بد نیست
مواردی از تجربیات در این یکصد شماره را برای یادآوری بیان کنم:
بر رفتارهای تکانهای فعاالن اقتصادی در جامعه کنترل و نظارت دارد.
عواقب تصمیماتی را که مدیران و مســئوالن اقتصادی میگیرند،
یکند.
مطرح م 
نوعی تلقی دوراندیشــانه همراه با طرح و برنامه و اهداف درازمدت
برای آینده فعاالن اقتصادی و مدیران تصمیمگیر دارد.
همواره مهارتهای مناسبی را برای مقاومت در برابر تصمیمگیریها
و رفتارهای خود و دیگر مدیران در برابر تکانهها و هوسهای آنی ارائه
میدهد تا از موقعیتهایی که در آنها مجبور به چنین تصمیمهایی
میشوند ،دوری کنند.
در بازه روند اقتصادی کســب و کارها و فرایند اجرائی و عملیاتی
که باید در زندگی خود داشــته باشیم ،سبکهای خاصی را حاصل
از فکر و اندیشه انســان ایران و جهان ارائه میدهد که موجب تامل
و تدبر در فعاالن اقتصادی میشــود و امکان عملی شدن خواستهها
را فراهم میکند.
بین آرزوها و خواستهها و اهدافشان نوعی هماهنگی ایجاد میشود
که این هماهنگیهای رفتاری و حرفهای در مجله آیندهنگر موجب
ترغیب و استواری و سامانبخشی منســجم با حداقل تعارضات در
فرایند کسبوکار میشود.
مجله آیندهنگر در مسیر پویایی و رشد خود میباید یک رابطه و
پل قوی بین فعاالن اقتصادی و مدیران تصمیمگیر در نظام اجرائی
و مدیریتی کشــور فرآهم آورد و آنــان را در وضعیتی قرار دهد که
خواســتههای آتی به نفع منافع بلندمدتتر و در قالب یک تصمیم
عاقالنه قرار گیرد و اصوال اســیر شرایط حاکم نشود .به قول معروف
مدیران تصمیمگیر در جامعه بر نفس خود مســلط شوند و کنترل
درستی را اعمال کنند .مجله آیندهنگر باید شکل آیندهنگری خود را
با آنچه که از نظر گذشت و در قالب جدول «تنظیم اهداف» با آرزوها
و خواستهها بهروزرسانی کند و به صورت کامال حرفهای و تخصصی
در حوزههای مختلف صنعت ،معدن ،تجارت و کشاورزی و نیز توجه
ویژه به نسل چهارم صنعتی در جهان انقالب دیجیتال و دانشبنیان
حرکت کند تا از این منظر به پایگاه حرفهای اقتصاد کشور تبدیل شود.
و کالم آخــر اینکه ژنهای خوب مجلــه آیندهنگر باید تکثیر و
توسعه یابد که اگر چنین شود تصمیمات مهم دولتها را دوراندیشانه
مینماید .آیندهنگر حاصل تفکر و تدبر اندیشمندان و کارشناسان و
دانشگاهیهای کشور در رشتههای مختلف اقتصادی ،جامعهشناسی،
سیاست و غیره است که همگی در باالترین مراکز علمی ،آموزشی و
اجرائی این کشور تربیت شدهاند.

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و
محیطزیست اتاق تهران

افراد آیندهنگر
بهطور حسابشده
و دوراندیشانه،
بهعواقبتصمیمات
و اعمالشان توجه
میکنند ،بهگونهای
موفقیتآمیزدر
برابر هوسها و
تکانههای آنی و
دیگرتصمیمهای
لحظهای و بدون
فکر و اندیشه
مقاومتمیکنند
و در زندگی
انعطافپذیری و
اعتدالل را پیشه
خود میسازند
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جشننامه

رسانه تخصصی ،صدای دموکراتیک جامعه
شبکههای اجتماعی نیاز به رسانه تخصصی را بیشتر میکند
سال  1370احمد میرعابدینی ،زمانیکه دکتر علی اسدی،
جامعهشــناس و صاحبنظــر حــوزه رســانه در مرکز
پژوهشهای رادیو تلویزیون مسئولیت پژوهشی داشتند،
گفتوگویی با وی انجام دادند .این مصاحبه زمانی انجام شــد که دکتر
اسدی بعد از سالها بیماری مزمن کلیوی ،پیوند کلیه گرفته بود و یک
ماه بعد از دنیا رفت .در آنجا از مرحوم اســدی درباره آینده مطبوعات،
رسانهها و روزنامهنگاران ،پرسیده شده است .پاسخ دکتر اسدی این بود
که به آینده رســانهها در ایران و آینده روزنامهنگاری خوشبین اســت.
دلیلشان این بود که روزبهروز به نشریات تخصصی افزوده میشود؛ یعنی
بهزعــم او ،اینکه ما با اقبال به رســانههای تخصصی مواجه هســتیم،
نویدبخش و امیدوارکننده بود .توضیحی که خود ایشان میدهند ،این بود
که نشریات تخصصی به جد به تعمیق آگاهیهای جامعه در زمینههای
مختلف کمک خواهد کرد .ما بنابر یک الگوی کالســیک میگوییم که
مطبوعات دو وظیفه اصلی برعهده دارند ،اطالعرسانی و آگاهیبخشی.
وجه اطالعرسانی را عمدتا بر دوش خبر قرار میدهیم .آگاهیرسانی را
عمدتا معطوف میکنیم به مقاله ،مصاحبه ،گزارش ،نقد ،میزگرد و نظیر
اینها .بهگفته دکتر اسدی نشریه تخصصی وظیفه دوم را که وظیفهای
بسیار مهم است ،بر دوش داشته و دارند .وقتی ما در گذر زندگی روزمره
با انبوه خبرها مواجه میشویم و روزبهروز هم بر تعداد این خبرها افزوده
میشود ،سازوکارها و رسانههایی باید وجود داشته باشد که از میان انبوه
خبرهایی که ممکن است آغشته به شبهخبر ،ضدخبر ،شایعه ،دروغ و...
باشــند ،تعدادی را که روی زندگی واقعی مردم تأثیر مشخصی دارند،
انتخاب کنند و بهصورت عمیق به آنها بپردازند؛ درواقع گزینشگری را با
دقت تمام انجام دهند و بر پایه آن با دقت تمام در جزئیات متکی به دانش
تخصصی و اطالعات روزآمد و براساس مسئولیت اجتماعی ،موضوعاتی را
که در سرنوشت زندگی مردم تأثیر دارد ،مورد واکاوی قرار بدهند و جوانب
مختلــف آن را توضیح دهند ،ارزیابی کنند و از رهگذر تمام این تالش،
مردم به مرور پی ببرند که ماهیت و واقعیت رویدادها چه است و جایگاه
خودشان در آن وضعیت چگونه است و چه تصمیمهایی بنا بر آگاهیهایی
که به دست آوردهاند ،اتخاذ کنند.
وجه دیگر کارکرد نشــریات تخصصی این است که این
نشــریات در عین حال که وظیفه آگاهیبخشی برعهده
دارند ،صدای اقشار و صنوف مختلف جامعه هم هستند،
چیزی که در طول تاریخ بسیار کم مجال بیان و فرصت شنیده شدن پیدا
کرده است .بهگفته حمید اشرف ،جامعهشناس صنف در جامعه ایرانی
برخالف روالی که در جامعه اروپایی و غربی داشته ،بدین گونه بوده است
که معموال به دســت حکومتها شــکل میگرفتند یا حتی اگر شکل
نمیگرفتند ،حکومت یک تمایل بیپایانی داشت که در مقدرات صنوف
دخالت کند و در حقیقت زمام امور صنوف را در دست بگیرد .اعمال نفوذ
کند و به تعبیر امروزیها صنوف را مال خود کند و از طریق آنها به اهداف
خود برسد .بنابر توضیحی که دکتر اشرف و دیگر جامعهشناسان میدهند،
رویکرد به اصناف در ایران به گونهای بوده است که گویا اصناف قرار است
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که مدافع حکومتها باشند؛ یعنی نهادهای صنفی که شکل میگیرد ،به
زعم حکومت گویا قرار است برای این تشکیل شوند که از منافع حکومت
دفاع کند؛ در حالی که این روال کامال باید برعکس باشــد .صنف شکل
میگیرد که از منافع صنف و جامعه در برابر تعرضات حکومت دفاع کند.
همچنین بنا بر تأویلی که آقای دکتر اســدی میکردند ،اینکه اصناف
مختلف دارای نشریات تخصصی شوند ،یک پل یا گذر الزم است برای این
که صنوف جایگاه واقعی خود را که نمایندگی اعضا اســت پیدا کنند و
بتوانند از منافع صنف در مقابل تعرضهای حکومت دفاع کند .تعرضها
و دستاندازیهای حکومت در تاریخ ایران بیپایان بوده است .در حقیقت
نشریات تخصصی ،میتواند ارگانهای جوامع صنفی در ایران تلقی شود و
بنابراین کمک کند به این که فضا به مراتب دموکراتیکتر شود ،صدای
صنوف شنیده شــود ،مباحث آنها مطرح شــود ،اعضای صنف کمکم
احساس هویت کنند .البته منظور من این نیست که همه چیز باید به
رسانه واگذار شود ،رسانه تنها یکی از ابزارها است و یکی از اهداف رسانهها
این اســت که چنین وضعیتی را فراهم کند .امروز انجمن حسابداران
خبره ایران ،مجلهای به اسم «حسابدار» منتشر میکند .مجله حسابدار
کمک میکرد که صدای انجمن و جامعه حسابداران خبره ایران شنیده
شود .مجله «آیندهنگر» اتاق بازرگانی هم سوای این که کمک کرده دانش
جامعه نسبت به مســائل اقتصادی بازرگانی تعمیق پیدا کند ،ارگان و
تریبون بازرگانــان ،صاحبان صنایع ،دســتاندرکاران معادن ،مدیران،
متخصصان ،صاحبنظران این حوزه هم هست که صدایشان از طریق آن
شــنیده شود و کمک میکند به این که بازرگانان ایران ،کنشگران اتاق
بازرگانی ،صنعتگران و معدنکاران هویت مستقل خود را با هم به اشتراک
بگذارند ،درخصوص این هویت مشترک فکر کنند ،تصمیمات مشترک
خود را بیان کنند ،حتی اختالف دیدگاهی خود را بیان کنند ،برای هم
فضای تعاملی و گفتوگویی ایجاد کنند و به این ترتیب به مرور هویت
صنفی خود را در مقابل آن روند معکوس تاریخی که عرض کردم ،متجلی
کنند.
از نــگاه یک روزنامهنگار ،به نظر من نقطهعطف انتشــار
یگردد؛
نشریات تخصصی در ایران ،به اوایل دهه  60برم 
اوایل دهه  1360جامعه در وضعیت بسیار پیچیدهای قرار
داشت .در ســالهای آغازین دهه  60به لحاظ رسانهای ،فضایی بسیار
محدود ،بسته ،یکدست ،تکصدایی رسانهای بود .دو کانال تلویزیونی
موجود کامال شــبیه هم بودند و صرفا صدای حکومت در این کانالها
شنیده میشد .روزنامههای اصلی کشور محدود بود به کیهان ،اطالعات،
جمهوری اسالمی و رسالت .البته ابرار هم منتشر میشد؛ ولی عمدتا این
چهار تا روزنامه بودند که فضای مطبوعاتی کشور را شکل میدادند .آنها
هم روزنامههایی کامال ایدئولوژیک و در انطباق با سیاستهایی که رادیو
تلویزیون داشت .خبرگزاری جمهوری اسالمی هم که طبعا در آن موقع
یگانه خبرگزاری کشور بود ،همین وضعیت را داشت .ما در حقیقت در
یک فضای بسیار تکصدایی ایدئولوژیک به دور از هر گونه تنوع و تکثر
بودیم و اص ً
ال مجالی به اینکه رسانۀ جریان اصلی پر شمارگان روزانه شکل
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نظام آموزش عالی در ایران ،با نظام تولید و نظام اقتصاد ارتباط تعریف شدهای ندارد؛ یعنی نظام
دانشگاهی ما به گونهای تعریف نشده است که بتواند به چرخش اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
جامعه ،به صورت مشخص کمک کند .گویا اینها دو جهان متفاوت هستند.

بگیرد ،دولت نمیداد .کما اینکه طبق قانون اساسی تا همین اآلن هم،
انحصار رادیو تلویزیون متأســفانه در دســت حکومت است .از جهت
اجتماعی هم کشور در کوران جنگ بود و محدودیتهایی که در دوران
جنگ وجود داشت ،طبعا بر فضای کلی جامعه هم حاکم بود .دانشگاهها
یا هنوز تعطیل بودند یا به تازگی از تعطیلی بر اثر انقالب فرهنگی در آمده
بودند ،وضعیت استخدام استادها نابسامان بود .در چنین فضایی ما با دو تا
مجله مواجه شدیم که خوشبختانه تا همین اآلن هم هستند؛ البته فراز و
فرود داشتند؛ ولی ناگهان فضای یک دست کامال ایدئولوژیک سیاستزدۀ
انحصاری تکصدایی را به چالش کشیدند .یکی از آنها «مجله فیلم» بود
که فکر میکنم از سال  62شروع به انتشار کرد و هم زمان با آن «مجله
لونقل» بود .هــر دوی اینها مجلهای تخصصی بودند که با
صنعت حم 
جدیت تمام به حوزهای که به آن تعلق داشــتند با عمق بســیار زیاد
میپرداختند .مجله فیلم ،مجلهای بود که فقط یک مجله نبود بلکه یک
لونقل هم با وجود اسم عجیب و غریبی که داشت،
مکتب بود .صنعت حم 
ن و جایگاه متخصصان حوزههای مختلف اقتصادی در
تبدیل شد به مام 
زمینههای مختلف؛ نکته مهم این بود که این نشریات توانستند با جامعه
مخاطب وســیعی ارتباط برقرار کنند .اگر شمارگان این مجلهها را در
سالهای  65تا  67ببینید ،متعجب خواهید شد که چطور ممکن است
لونقل چند  10هزار تیراژ داشته
مجلهای با زمینه تخصصی صنعت حم 
باشد .یا مجله فیلم در کشوری که تولید و نمایش فیلم با محدودیتهای
عجیبی مواجه است ،بتواند به تیراژ و شمارگان بسیار باالیی برسد .این دو
مجله توانستند هم دانش و رویکرد تخصصی را مورد توجه قرار بدهند و
هم دانش و رویکرد روزنامهنگاران را؛ یعنی در حقیقت میتوان گفت که
این دو نشــریه خیلی خوب توانستند محل تقاطع در زمینهای خاص و
تخصص در زمینه روزنامهنگاری حرفهای بشوند و دلیل موفقیت شأن هم
در همین آمیزه این اکسیر موفق دانش تخصصی در یک حوزه و دانش
روزنامهنگارانه است .بعد از آن است که میبینیم به مرور بر تعداد نشریات
تخصصی افزوده میشــود و تنوع بیشــتری پیدا میکنند .انجمنهای
مختلف صنفی و حرفهای دارای مجله میشوند .سازمانهای تخصصی
دارای مجله میشوند ،مثل «مجله تدبیر» که یکی از مجالت بسیار خوب
در حوزه مدیریت بود و در ســازمان آموزش مدیریت صنعتی منتشــر
میشــد .مجله آیندهنگر در دورههای بعدی منتشر میشود ،در زمینه
انرژی نشریات مختلفی منتشر میشود .حتی ما نشریهای برای صنعت
کفش ،صنعت چرم ،مجله پسته و زمینههای مختلف دیگر داشتیم .در
حقیقت این باب میشــود که انجمنهای صنفــی از یک طرف و بعد
سازمانهای تخصصی از طرف دیگر دارای نشریات تخصصی شوند و این
فضا رونقی بگیرد ،بهویژه که آنگاه مباحث واقعی جامعه هم در دستور کار
قرار میگیرد.
یکی از موضوعاتی که سالها تالش میشد بهعنوان مسأله
اصلی در جامعه توســط حکومت انکار شــود ،مســائل
اقتصادی بود .مسائل اقتصادی در یک نظام ایدئولوژیک
سیاسی معموال به عنوان مسأله دسته چندم تلقی میشوند و اولویت اول
نیستند .فرهنگ ،سیاســت ،عرفان و عالم الهوت بیشتر در یک نظام
ایدئولوژیک مورد توجه قرار میگیرند؛ ولی واقعیت این است که انتشار
نشــریات بسیار قوی اقتصادی در همان دهههای  60و  70که به وجوه
مختلف مسائل پیچیده اقتصادی جامعه ایران میپرداختند ،اقتصاد را
همچنان که در واقعیت زندگی همچنین است ،از ردههای چندم جلوتر
آوردنــد و مــورد توجه قرار دادند و اکنون اســت که ما راحت صحبت
میکنیم در خصوص این که اقتصاد ،معیشت ،تورم و تولید مسائل اصلی
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جامعه هستند .بازارهای مختلف از بازار سرمایه تا بازارهای دیگر ،صادرات
و واردات مسأله اصلی جامعه هستند .اآلن ما به سادگی در خصوص اینها
صحبت میکنیم .بخش مهمی از این اتفاق سوای این که جریان طبیعی
زندگی هم حمایت میکند از این منطق ،ناشی از تالشی بوده است که
اقتصاددانان ما ،کسانی که در حوزههای تخصصی صنعت ،تولید و بانکی
بحث میکردند و مجرا و کانال بحث شأن هم همین نشریات تخصصی
بودند .اینها سامان دادند به این که این بحثها به نتیجهای برسد.
اما چرا دانشگاه ما پشتیبان چنین رویکردی نیست؟ این
سؤال یک پاسخ کلی دارد و یک پاسخ جزئی .پاسخ کلی
این اســت که اساسا نظام آموزش عالی در ایران ،با نظام
تولید و نظام اقتصاد ارتباط تعریف شدهای ندارد؛ یعنی نظام دانشگاهی ما
به گونهای تعریف نشده است که بتواند به چرخش اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی جامعه ،به صورت مشــخص کمک کند .گویا اینها دو جهان
متفاوت هستند .دانشگاه پاسخ گوی نیازهای صنعت ما نیست .نه تنها
اآلن نیست 20 ،سال پیش هم نبوده است 50 ،سال و  80سال پیش هم
نبوده است .در خصوص این هم افراد زیادی بحث کردهاند که اساسا نظام
علم در ایران که نماد آن دانشــگاه است ،پاسخگوی مقتضیات جامعه
مفروض ایران در هیچ زمینهای نیست .گویی اساسا ما دانشگاه را تعریف
نکردیم که به مسائل مبتال به جامعه پاسخ بدهد .این به معنای آن نیست
که هیچ کدام از رشــتههای دانشــگاهی ما پاسخ گوی مسائل جامعه
نیســتند .طبعا وقتی ما پزشــک و دندان پزشک تربیت میکنیم ،آنها
میآیند و مســائل این حوزهها را حل میکنند؛ ولی مقصود من مسائل
کالن جامعه است .این که ما بتوانیم راهبردها و رویکردها را پیدا کنیم،
خط و مشیها را تدوین کنیم ،بتوانیم مأموریتها را تعریف کنیم و به طور
مثال کمک کنیم به هدفگذاری بخش صنعت .برای صنعت چه در کالن
و چه به صورت بخشی ،هدفی تعریف میشود .نظام دانشگاهی ما باید
دغدغه کمک به حل این مسأله داشته باشد یا این که مسائل راهبردی و
اجرای تجارت ما مورد توجه دانشگاه قرار بگیرد و دانشگاه تالش کند که
پاسخگوی چنین مسائلی باشد .چنین چیزی در هیچ زمینهای در ایران
وجود ندارد .این پاسخ کلی است .به صورت اختصاصی هم اساسا ما در
نظام آموزش رسانهای و روزنامهای کشور ،در قید و بند مسائل 50 ،40
سال گذشته خود ماندهایم .آموزش رسانهای دانشگاهی در ایران فریز شده
اســت ،دارای تحول و تحرک نیست .اآلن در مهمترین دانشگاه آموزش
رسانهای کشور ،موضوعات و مباحثی که مطرح میشود ،چقدر انطباق
دارد با واقعیتهای ارتباطی رســانهای امروز جهان و حتی امروز ایران؛
یعنی اآلن مردمی که در ایران زندگی میکنند ،رویکرد شأن نسبت به
مطبوعات ،رادیو و تلویزیون ،فضای مجازی و خبر گذاریها ،مثل  10سال
پیش است؟ در حالی که در دانشگاههای ما آنچه به عنوان دانش ارتباطات
در مقطع کارشناسی تدریس میشود ،عمدتا مربوط است به بیان یک
سری اصول بسیار کلی و ابتدایی مفاهیم و مسائل روزنامهنگاری .آن هم
در ســطح تعریف ،این که خبر چیست ،ارکان خبر چیست ،سبکهای
خبری چیست ،آن هم برای روزنامه؛ یعنی اساسا بحث در خصوص خبر
در رادیو ،تلویزیون ،خبر در شبکههای اجتماعی ،پیام رسانها ،خبر در
رسانههای پخش مستقیم ،و خبر در بازار جهانی ،اص ً
ال چنین بحثهایی
وجود ندارد .یکی از بارزترین نمادها و نمونههای این که نظام دانشگاهی
ما پاسخ گوی مســائل زندگی واقعی صنعت و اقتصاد نیست ،آموزش
رسانهای است .دلیل این امر هم روشن است .رویکردی که حکومت به
رســانهها دارد ،بســیار محدود گرا ،انحصار گرا و بسیار سیاست زده و
ایدئولوژیک است و اساسا حکومت که مالک ،مدیر ،سیاستگذار ،بهره
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وقتی ما در گذر
زندگی روزمره با
انبوه خبرها مواجه
میشویم و روز به
روز هم بر تعداد
این خبرها افزوده
میشود ،ساز و
کارها و رسانههایی
باید وجود داشته
باشد که از میان
انبوه خبرهایی که
ممکناستآغشته
به شبهه خبر ،ضد
خبر ،شایعه ،دروغ
و ...باشند ،تعدادی
را که روی زندگی
واقعی مردم تأثیر
مشخصی دارند،
انتخاب کنند و به
صورت عمیق به
آنها بپردازند
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جشننامه
بردار ،قضاوت کننده و حکمدهنده در خصوص رسانهها است ،نیازی به
آموزش حرفهای تخصصی رسانهای را احساس نمیکند که بخواهد نظام
دانشگاهی را در این جهت تقویت کند و سامان بدهد.
در شرایطی که خیلیها از افول نشریات کاغذی عمومی
میگویند و جایگزینی آن با شبکههای اجتماعی و غیره،
تنها حوزهای که شبکههای اجتماعی در سرنوشت آن تأثیر
بدی ندارد و بهعکس ضرورت حضور و وجود آنها را بیشتر میکند ،زمینه
نشــریات تخصصی اســت .ما در دنیایی زندگی میکنیم که به شدت
روایتهای متنوعی از رویدادها به طرز فزایندهای در اختیار عموم مردم
قرار میگیرد .بــه عمد میگویم روایتهای متعدد چــون در این نوع
روایتگری شما خبر را میبینید ،شبهخبر را میبینید ،ضدخبر را میبینید،
شــایعه و دروغ را میبینید ،مجموعهای از اینها که روز به روز به دلیل
امکانات رسانهای نو پدیدی که همگان امکان برخورداری از آن را دارند،
هم در مقام تولید کننده و هم در مقام مخاطب ،بر تعدادشــان افزوده
میشود و به طور روز افزونی سیل روایت از رویدادها در فضاهای مختلف
اجتماعی بیان میشود .در چنین وضعیتی طبیعی است که مخاطب نه
فرصت گزینشگری دارد و نه امکان تشخیص کامل و نه زمان تجزیه و
تحلیل دارد .با هر امکان جدیدی که به امکانات رسانهای افزوده میشود،
طبعا بر سیل روایتها هم به همین میزان افزوده میشود .از سوی دیگر
گزینش کردن از بین این همه روایت کار دشواری است .واقعا تشخیص
راست و دروغ بودن و شایعه بودن یا نبودن ،حب و بغض و ...در این فضای
پر از روایت کار بســیار دشــوار است .نکته بعد اینکه فرض کنیم که ما
گزینشگری کردیم؛ اما چگونه میتوانیم به عمق مسائل پی ببریم .در این
جا است که اتفاقا رسانههای تخصصی ،اعم از روزنامههای تخصصی ،خبر
گذاریهای تخصصی ،شبکههای رادیو تلویزیونی تخصصی ،کتابهای
تخصصی ،مستندسازی تخصصی ،تولید پادکست و ویدئوی تخصصی و
چند رسانهای تخصصی ،بسیار حیاتی میشود چون ما احتیاج داریم که
از میــان این همه صدای متعدد و این همه روایت متنوع ،بتوانیم مجال
اندیشیدن ،تعمل و تعمق پیدا کنیم .اگر چنین نکنیم ،جهان میتواند
برای ما بسیار نگرانکننده باشد؛ چون دانش و وقت ما در وضعیت کنونی
صرف انبوهی روایتها میشود ،بدون عمق بخشیدن .چیزی که خیلی از
اندیشمندان به آن پرداختند ،این است که ما به مرور سطحی شویم .راه
حل عبارت از این است که برویم سراغ دانش و رسانه تخصصی ،رسانهای
که کمک میکند به این که ما از انبوهی سیل آسای رویدادها ،رویدادهایی
که واقعا میتواند بر زندگی ما تأثیر واقعی داشته باشد ،ببینیم که بهتر
است از میان این رویدادها چه رویدادی را انتخاب کنیم.
چگونه نشــریات و رسانههایی را که مورد نظر است بهتر
کنیم؟ تولید رسانهای در جهان امروز به زعم من متکی به
دو رکن است .یکی دانش تخصصی در یک حوزه و دیگری
دانش تخصصی در حوزه رسانه؛ در حقیقت اکسیر طالیی تلفیق این دو
است .اگر ما میخواهیم نشــریهای در حوزه اقتصاد منتشر کنیم ،باید
حضور توأمان دانش اقتصاد و دانش تخصصی روزنامهنگاری را ببینیم .اگر
میخواهیم در حوزه نفت نشریه انتشار دهیم ،باز باید دانش تخصصی نفت
و دانش تخصصی روزنامهنگاری داشــته باشیم .اگر میخواهیم در حوزه
ورزش ،نقاشی ،آشپزی ،خیاطی ،رسانه داشته باشیم یا برنامه تلویزیونی
تولید کنیم ،باید تلفیق هر دوی اینها باشد .باید به آن توجه کنیم که مسیر
قدری زمان بر اســت ،به این معنا که ما به عنوان دوره گذر ،نشــریات
تخصصی را به این صورت تحلیل کردیم که تعدادی روزنامهنگار در این
نشریه باشند و تعدادی آدم متخصص .این راه حل امکانپذیر و واقعبینانهای
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بوده اســت که طی این سالها ما به سراغش رفتیم و کماکان هم ناچار
هستیم که به آن متکی باشیم؛ اما به مرور این وضعیت باید تغییر کند؛
یعنی ما روزنامهنگاران متخصص یا متخصصان روزنامهنگار تربیت کنیم.
اتفاقا به همین دلیل اســت که من به نظام آموزش رسانهای حرفهای در
ایران انتقاد دارم .من معتقد هســتم که باید دوره کارشناســی آموزش
رســانهای تبدیل شود به دوره کارشناسی ارشد آموزش رسانهای ،به این
معنا که افرادی که حداقل دارای آشــنایی با رشتهای در سطح لیسانس
هستند ،بیایند در دوره کارشناسیارشد روزنامهنگاری یاد بگیرند ،کسی
باشد که اقتصاد خوانده باشد ،در دوره کارشناسی ارشد روزنامهنگاری یاد
بگیرد و تبدیل شود به روزنامهنگار اقتصادی .یعنی این دو تخصصی که به
ناگزیر و به عنوان یک راه حل منطقی ،اآلن در رسانههای تخصصی لحاظ
کردیم ،گام بعدی که باید برای آن رخ بدهد ،عبارت اســت از ترکیب و
آمیختن این دو عرصه با هم و یکپارچه شدن آنها .عکس این مسأله بسیار
دشوار است .نمیگویم ناممکن؛ اما بسیار دشوار و مسیری است که ما در
این سالها طی کردیم و زمانی که به گذشته نگاه میکنیم ،با وجود تالش
بسیاری که بعضی از همکاران ما کردند؛ اما واقعا گستره وسیعی پیدا نکرده
است .بهطور مثال یک نفر روزنامهنگاری خوانده است و بعد تصمیم گرفته
است که خبرنگار اقتصادی شود .داریم نمونههایی که بسیار خوب و موفق
هســتند؛ اما اینها نمونه هســتند ،جریان اصلی نیستند .جریان اصلی
روزنامهنگاری کم دقتی است که ما تحت عنوان روزنامهنگاری اقتصادی با
آن مواجه هستیم .دوستانی که روزنامهنگاری خواندند و بعد خودشان بنا
بر عالقه ،با مطالعه و پیگیری شخصی با مباحث اقتصادی آشنا شدند ،هم
مسیر خیلی طوالنی را طی کردند و هم مسیر بسیار پر پیچ و خمی را طی
کردند؛ اما اگر کسی باشد که لیسانس یا فوق لیسانس اقتصاد دارد و ما به
او روزنامهنگاری یاد بدهیم ،نخست اینکه میتواند یک دوره کوتاهتری طی
کند چون بســیاری از درسهایی که در دوره کارشناسی روزنامهنگاری
تدریس میشود ،بیارتباط با مباحث روزنامهنگاری است و نکته دوم کسی
که لیسانس روزنامهنگاری میگیرد و بخواهد اقتصاد بخواند ،ورودش به
دانشگاه بسیار دشــوار خواهد بود و به صورت فردی مطالعه کردن هم
پیچیدگیهای خودش را دارد؛ بنابراین در این صورت زمان را هدر دادیم؛
اما اگر فردی در یک رشته خاص کارشناسی دارد و ما به او روزنامهنگاری
یاد بدهیم ،این آموزش میتواند حداکثر در یک دوره  2ســاله باشد و ما
دانش روزنامهنگاری را به طور جامع به او آموزش بدهیم .اآلن ما در جهانی
هســتیم که فرقی بین روزنامهنگاری کاغذی با روزنامهنگاری آن الین،
روزنامهنگاریرادیوتلویزیونی،روزنامهنگاریپخشمستقیم،روزنامهنگاری
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها وجود ندارد .روزنامهنگارها باید تمام این
مهارتها را بیاموزند و در حقیقت چند رسانهای باشند ،نه تکرسانهای .این
مستلزم آن است که ما محتوای آموزشی را تغییر بدهیم .بخشی از تغییر
هم این اســت که بیــن دانش تخصصی زمینهای کــه عالقهمندان به
روزنامهنگاری دارند ،پیوند برقرار کنیم .کسی که نفت خوانده است میتواند
بعد از دو سال روزنامهنگار نفتی بسیار خوبی شود ،کسی که صنعت خوانده
یا تخصص فرش و قالی دارد یا کسی که طراح لباس است و هر کسی که
هر تخصصی دارد ،میتواند در یک بازه زمانی معقول در دانشــگاه انواع
روزنامهنگاری را یاد بگیرد و ماحصل آن آمیزهای از تخصص رسانهای و یک
دانش خاص .این چیزی است که فضای ارتباطی رسانهای ما در جایی که
بحث حرفهایگری مطرح است ،به آن نیاز دارد .آینده روزنامهنگاری ،آینده
رسانهگری ،آینده دانش ارتباطی تخصصی در ایران منوط است به شکل
گرفتن چنین چیزی؛ یعنی آمیزه و اکســیری که هر دو وجه را توأمان
داشته باشد.

سالهاست در ایران ورود مجالت تخصصی با نظارت شدید دولتی روبهروست .ابتدا بهانه نشریات پورنوگرافی و صور قبیحه
بود ولی بعدها به همه زمینهها تعمیم یافت .هرچند دیگر مسافری با داشتن نشریهای گالسه و چاپ برونمرزی مؤاخذه نمیشود
ولی همچنان در دکههایمطبوعات و کتابفروشیها نشانی از نشریات تخصصی سایر کشورها دیده نمیشود.

تخصص ،نیاز امروز مخاطب
نشریات تخصصی و زمینههای هفتگانه
وضعیــت امروز نشــریات تخصصی در ایران حیرتانگیز اســت.
بهطوری که روزنامهها هم دارند تخصصی میشوند .سینما و هنر،
علم و فناوری ،صنعت و تجارت ،اقتصاد ،ورزش ،توریسم و حوادث
را میتــوان هفت حوزه تخصصی موضوعی مطبوعات روزانه ایران
به شــمار آورد .پدیدهای که حتی در کمتر کشوری که با اقتصاد
آزاد و رقابتی هم اداره میشــود ،میتوان مشــاهده کرد .این نوع
تخصصگرایی در مطبوعات را در زمینههای علمی ،هنری و ورزشی
با نشریات هفتگی ،ماهنامه و فصلنامه پیشتر تجربه کردهایم.
ن افخمی
حسی 
البته تنوع در زمینههــایتخصصی مجالت از نظر موضوعی
استاد ارتباطات دانشگاه عالمه
طباطبایی
گاه انتهایی ندارد .دستهبندی تخصص در روزنامهها معموال به ده
تا پانزده حوزه خبری خالصه میشــود .از بارزترین آنها حوزههای
ورزش ،اقتصاد ،سیاست ،مجلس ،دفاعی ،اجتماعی ،آموزش ،هنر ،رسانهها ،صنعت ،انرژی ،کشاورزی ،حوادث،
کارگران ،مذهب و شهرستانها را میتوان ذکر کرد .روزنامهنگار شاغل در این حوزه هم باید بتواند از طریق
تماس با منابع متخصص دادهها را جمعآوری کند ،هم رقابتی عمل کند و هم ارزش نو بودن را در آن برجسته
کند .تخصص حرفهای روزنامهنگاری در اینجا به دانش عمیق و مطالعه مداوم نیاز دارد.
در جهان نیز سالهاست نمونههای موفقی از نشریات تخصصی منتشر میشوند که اغلب آنها گستره توزیع
فراملی دارند .مجلههاینشنال جئوگرافی ،اکونومیست ،بیزینس ویک ،نیچر ،ساینتفیک آمریکا ،لنسنت و
نیوساینتیست از هفت نشریه تخصصی حوزه اقتصاد یا علم هستند که خوانندگانی پروپاقرص در سراسر جهان
دارند .اینها به نشریات نخبهپسند یا نخبهگرا هم شهرت دارند .شمارگان آنها بعضا به چند میلون نسخه میرسد.
البته در این میان هفتهنامه آمریکایی «ریدرز دایجست» را که گلچین مطالب را به صورت عمومی منتشر
میکند و زمانی در  29کشور تیراژی بالغ بر  15میلیون نسخه داشت ،میتوان یک استثنا به شمار آورد .در یک
بررسی نهچندان دقیق میتوان مجالت تخصصی رایج در ایران و جهان را به هفت گروه زیر دستهبندی کرد:
مجالت اجتماعی :اینگونه مجالت تخصصی اغلب بر اساس تفاوتهای اجتماعی که بیشتر به ذوق و سیلقه
خوانندگان مربوط میشود و بیارتباط با عالقه آگهیدهندگان نیست شکل میگیرند .هرچند در محتوای این
گروه از نشریات مطالب تخصصی جنبه عام دارد .مجلههایزنان ،جوانان و کودکان از این دستهاند که به سن
و جنسیت تفکیک شدهاند.
ژورنالهای علمی-پژوهشی :به تعداد مراکز یا هستههایپژوهشی و گاه آموزشی میتوان چنین نشریاتی
را مشاهده کرد .البته تیم تولید مطالب در غالب این نشریات تربیتشده روزنامهنگاری نیستند .اما محتوای
این ژورنالها معموال منبع الهام روزنامهنگاران در سایر رسانهها هستند .از جمله در دل این دسته از نشریات
بسیاری از نشریات علمی دیده میشوند که با همت روزنامهنگاران علمینویس منتشر میشوند و هدف آنها
عمومیسازی علم است .مجله «دانشمند» یا «دانستنیها» دو برند مشهور در ایران معاصر هستند که عمر
نسبتا مفیدی دارند.
مجالت فکاهی و طنز :در تاریخ مطبوعات ایران عالقه خوانندگان به اینگونه نشریات درخور توجه است.
عناوینی چون «نسیم شمال»« ،چلنگر»« ،توفیق» و «گلآقا» نمونههایموفق این دسته از نشریات هستند.
در اغلب کشورهای جهان ردپایی از نشریات طنز و فکاهی دیده میشود« .پانچ» چاپ لندن و «شارلی ابده»
چاپ پاریس و دهها مورد دیگر مثالزدنی هستند.
نشــریات پورنوگرافی :مثال و شاهدی از این نوع نشــریه در ایران نداریم ،ولی در سایر بالد نمونههایی
هرچند انگشتشمار وجود دارد .از جمله مجله هفتگی «پلی بوی» که در جغرافیای آمریکا منتشر میشود و
البته توزیع فرامرزی دارد.
نالمللی مورد بررسی
مجالت مسائل خارجی :مجالتی که سیاستهای جهانی و منطقهای را در قاب امور بی 
قرار میدهند .حوزهای که بیشتر به امور دیپلماسی ،جنگ ،صلح و امنیت و به تازگی مسئله جهانی شدن
میپردازد .از نمونههایموفق در این زمینه «فارین پالیسی» و «لوموند دیپلماتیک» را میتوان مثال زد.
مجالت مسلکی :شامل آن دسته از مجالت تخصصی ارگان احزاب میشود که در آنها سیاستهای یک
حزب برای آگاهی اعضا و گاه شهروندان عادی مورد بحث قرار میگیرد« .ایزوستیا» در مسکو و «اومانیته» در

پاریس و یکی از نمونههایمشابه آن در ایران ،میتوان از مجله «اندیشههایرستاخیز» ارگان حزب رستاخیز
( )1353-57نام برد که برای اطالع عموم روی دکهها قرار میگرفت و عمدتا به بحثهایتئوریک میپرداخت.
مجالت صنفی :این نوع نشــریات معموال ارگان تشکلهایصنفی هستند یا صرفا شاغالن یک
حرفه و صنف را مخاطب خود قرار میدهند ،مانند مهندسان ،مدیران ،کارگران و ...که در این حالت،
به صورت تجاری و خارج از وابستگی به یک تشکل منتشر میشوند .محتوای تخصصی بر محوریت
مسائل مشترک یک صنف قرار دارد .بدون شک ترویج و آموزش دانش مشترک و نشر اطالعات مرتبط
با منافع صنفی از ویژگیهایبارز آن است .بازنمایی دستاوردهای اعضا در این اجتماعات بخشی از
مطالب اختصاصی این نشریات است .فصلنامه تخصصی «کانون وکال» در ایران یکی از این نمونههاست
و البته دهها نشریه دیگر.
مجالت صنفی و کســب و کار معموال از نشریات ارگان به شمار میروند .این نشریات گاه ارگان
انجمنها و اتحادیههایصنفی کارگری و گاه سخنگوی انجمنهایکارفرمایی هستند .نوشتههایاین
گونه نشریات چون از خوانندگانی کنشگر برخوردارند از شور و حال و رویکردی توسعهای و چالشی
برخوردار است .دیدگاههای تخصصی نویسندگان و حتی نوشتههایخوانندگان این نشریات منبع
تخصصی ارزشمندی است برای رسانههایخبری چه به صورت بازنشر و چه به صورت سوژهای برای
تهیه گزارشهای خبری و تحلیلی بیشتر .بنابراین ،اینگونه نشریات از یک طرف با مخاطبهایآشنا
و به نوعی با اعضای داخلی یک نهاد صنفی روبهرو هستند و از طرفی نخبگان رسانهای ،کنشگران
اجتماعی و دولتمردان را مورد خطاب قرار میدهند که در تحوالت جامعه نقشآفرین هستند.
فرصت برای روزنامهنگاری تخصصی فراهم شده است .با نگاهی خوشبینانه به توسعه تکنوژی
ارتباطات برخی از محدودیتها شکســته شــدهاند یا تغییر ماهیت دادهاند .ورود اینترنت در دنیای
ارتباطات ،روشهای کنترل مطبوعات در گمرکات کشور را به کلی دگرگون کرد .دیگر مأموران گمرک
از مسافران سفرهایی خارجی که در جامهدانهای خود کتاب ،نشریه ،نوار صوتی و تصویری و دیسک و
سیدی جای دادهاند ،پرسش نمیکنند .اما گاه محتوای موبایل و رایانه مسافر هنوز از عناصر نامطلوب
به شمار میرود و باید کمی مورد تفتیش قرار گیرد.
سالهاست در ایران ورود مجالت تخصصی با نظارت شدید دولتی روبهروست .ابتدا بهانه نشریات
پورنوگرافــی و صور قبیحه بود ولی بعدها به همه زمینهها تعمیم یافت .هرچند دیگر مســافری با
داشتن نشریهای گالسه و چاپ برون مرزی مؤاخذه نمیشود ولی همچنان در دکههایمطبوعات و
کتابفروشیها نشانی از نشریات تخصصی سایر کشورها اثری دیده نمیشوند .شاید فضای مجازی این
رفتار ارتباطی را تغییر داده است .دنیای مردم مطبوعات ما سالهاست با اینگونه نشریات بیگانه است.
آنچه میشنویم و یا میخوانیم عمدتا گلچینی از مطالبی است که از سوی خبرنگاران و رسانههای
غیرتخصصی دروازهبانی و غربالگری میشود و به دست مخاطبان میرسد.
آموزش و تدریس دانش و فنون نشــریات تخصصی نیز سالهاست رواج یافته است .در ایران با
تأسیس مجله «کیهان ورزشی» در اواخر دهه  1330نوعی تخصص به ورزشینویسی اضافه شد .یعنی
ورزش هم یک موضوع تخصصی شــد .در دهه چهل هم درسی زیر عنوان روزنامهنگاری تخصصی
پایهگذاری شد .هرچند انتشــار مجالت تخصصی عمری طوالنیتر دارند ،ولی معموال نوع بادوام و
مستمر آنها را فقط در ورزش و علم میتوان مشاهده کرد .البته از نوع سیاست و اقتصاد و دین هم
داشتهایم ولی در طوفانهای سیاسی معموال تعطیل شدهاند .هماکنون در مورد آموزش روزنامهنگاری
تخصصی میتوان از دوره کارشناسیارشد روزنامهنگاری پزشکی در دانشگاه شیراز نام برد که بعضی
آن را رســانه و سالمت هم مینامند .مدیریت ارتباطات ورزشی در دانشگاه پیام نور و روزنامهنگاری
بینالمللی در دانشکده خبر هم دو رویکرد تخصصی دیگر است .تخصصی شدن در فنون مجلهنگاری
مثل مجله «آیندهنگر» نیز یکی از نیازهای امروز جامعه اســت که جای آموزش و پژوهش آن هنوز
بســیار خالی است و ضروری است از زیر سایه سنگین آموزش فنون مطبوعات روزانه و خبرگزاری
خارج و مســتقل شود .هفت زمینه تخصصی نیز میتواند عالوه بر فصلنامههای علمی-پژوهشی به
حوزههای اجتماعی ،مسلکی ،بینالمللی ،فنی و سرگرمی گسترش یابد تا با رویکرد توسعه پایدار و نقد
سیاستهای جاری و گذشته افق آینده را بر ستونهای دانش و آگاهی ترسیم کنند.
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حفظ رسانه کاغذی بدون توجه به کارایی آن ممکن است صاحبان این رسانهها را در دام
«مناسکگرایی» گرفتار سازد و اگر این اتفاق روی دهد آنگاه همه راهها و امکانها برای تغییر و
بهبود رسانه مسدود خواهد شد.

جشننامه

سرنوشت رسانههای کاغذی :پایان یا آغازی دیگر؟
آیندهنگر در مسیر تضارب آرا
آیا پایان رسانههای کاغذی فرارسیده است؟ آیا باید به
استقبال این پایان رفت؟ رسانههای کاغذی را چرا باید
حفظ کرد؟ آیا این رسانهها و رسانههای مجازی رقیب
همدیگر هستند یا امکان همکاری و اشتراک مساعی میان آنها وجود
دارد؟ این پرسشها و پرسشهای پرشــمار دیگری ،امروزه گریبان
فعاالن عرصه رسانههای جمعی کاغذی را گرفته و آنها را به فکر فرو
برده اســت .به لحاظ روششناختی انتخاب هرکدام از این پرسشها
میتواند به پاسخها و راهکارهای متفاوت منجر شود .برای مثال ،اگر
این پرسش مبنای تفکر و برنامهریزی برای آینده قرار گیرد که آیا دو
نوع از رسانه رقیب همدیگر بهشمار میآیند ،آنگاه ،بهعنوان راهکار و
مسیر آینده ،باید به دنبال حذف یکی از ایندو رفت .اما اگر پرسش از
امکان اشتراک مساعی و همکاری باشد ،پاسخ و راهکارها مسیر دیگری
را در پیش خواهند گرفت .در این نوشــتار ،این پرسش مورد بررسی
اجمالی قرار میگیرد که آیا امکان همکاری میان رســانه کاغذی و
مجازی وجود دارد؟
اگر این پرســش مبنای تفکر و تأمل قرار گیرد ،سخن از پایان یا
حذف ناموجه و بیمعنی خواهد شــد و جســتوجوی ظرفیتها و
امکاناتی که امکان همافزایی داشته باشند در دستور کار قرار خواهد
گرفت .عالوه بر این ،از تعصب ورزیدن و داشتن نگاه نوستالژیک نسبت
به نوع رسانه -کاغذی باشد یا مجازی -نیز سخنی به میان نمیآید،
در نتیجــه امکان تغییر و انعطاف در برنامهریزی ،جایگزین تصلب و
تعصب خواهد شد.
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خالد توکلی
جامعهشناس

در دنیای جدید
نباید از امکانات
و ظرفیتهای
شبکههاو
رسانههای مجازی
غافل شد .انتشار
مطالب کوتاه و
معرفی مقاالت
و مباحثی که در
نشریه آمده است
در فضای مجازی
میتواندمخاطب
بیشتری را برای
نشریه فراهم آورد
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نکته حائز اهمیت برای حفظ رسانه کاغذی آن است که
ابتدا بایســتی بتوان از بند تعلق نسبت به آن آزاد شد.
حفظ رسانه کاغذی بدون توجه به کارایی آن ممکن است
صاحبان این رسانهها را در دام «مناسکگرایی» گرفتار سازد و اگر این
اتفاق روی دهد آنگاه همه راهها و امکانها برای تغییر و بهبود رســانه
مسدود خواهد شد .بهعبارتدیگر ،حفظ رسانه در گرو بهبود عملکرد آن
است و برای بهبود عملکرد نیز باید از آن فاصله گرفت تا بتوان نقایص و
معایب آن رسانه را دید و در جهت اصالح آن گام برداشت.
حفظ ظاهر یک نوع رسانه صرفاً به این دلیل که در گذشته دارای
کارکرد و فایده بوده اســت یا داشتن حس نوستالژیک نسبت به آن،
استدالل موجهی برای تداوم آن رسانه نیست؛ این استدالل مانع از آن
میشود تغییرات و ظرفیتهای تکنولوژیک و اجتماعی جدید را درک
کرد و از آنها برای بهینهسازی رسانه کاغذی بهره برد .رسانه کاغذی
یا مجازی ،هیچکدام به خودی خود دارای ارزش ذاتی نیستند و اگر
یکی بر دیگری ترجیح داده میشود صرفاً باید به این دلیل باشد که
در دستیابی به اهداف رسانه کارآمدی ،بهتر عمل میکند .در وضعیت
کنونی ،نادیده گرفتن امکانات رسانهای مجازی ،به نفع رسانه کاغذی
نیست و پافشاری بر ادامه روشها و رویههای گذشته رسانه را از اهداف
رسانهای خود دور میسازد.
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نکته دیگری که در این رابطه باید مورد تأکید قرار گیرد
توجه به نقش و جایگاه مخاطب است .شناختن ذائقه و
انتظــارات مخاطبیــن رســانه ،میتوانــد مدیران و
دستاندرکاران رسانه را در گرفتن تصمیم مناسب یاری رساند .اینکه
چه نوع رسانهای منتشر شود ،چه مسائلی در چه سطحی مورد بررسی
قــرار گیرند و ...همه ،تا حد زیادی به نظر و رأی مخاطب وابســته
هســتند .از سوی دیگر نباید فراموش کرد که یکی از وظایف اصلی
رسانه ،فرهنگســازی و ترویج برخی از باورها و ارزشها در جامعه
بهطور عام و مخاطبین بهطور خاص است .رسانه کاغذی برای برخی
از اقشار جامعه و تبیین برخی از موضوعات جذابیت و کارایی دارد .یک
نشریه کاغذی با شناسایی این مخاطبین و موضوعات ،خواهد توانست
حضور موفق خود را تداوم بخشد و در ضمن در جامعه نیز تأثیرگذار
باشد.

3

در نظریههای جامعهشناسی ارتباطات آمده است که
رسانههایتصویریمانندتلویزیوننمیتوانندتجربههای
عمیق انســانی را به مخاطب منتقل کنند ،در نتیجه،
مخاطب درکی سطحی از پیامهایی که در این رسانه منتشر میشود،
خواهد داشت .تجربه رسانههای مجازی و آنالین نشان داده است که
برای نشــریههای تخصصی که مخاطب خاص و جــدی دارند ،زیاد
مناسب نیستند .از آنجاییکه مطالعه مطالب این نشریات به تأمل و
دقت فراوان نیاز دارد ،رسانههای کاغذی بهتر میتوانند این امکان را
برای مخاطب فراهم کنند تا بتواند با مطالب مندرج در نشریه بهصورت
عمقیتر ،ارتباط برقرار کند.
رســانههایی مانند ماهنامه «آیندهنگر» که بهصورت تخصصی،
مسائل و موضوعهای مختلف را مورد بررسی قرار میدهند و مخاطب
جدی و خاص دارند برای آنکه بتوانند عمق مســائل را کندوکاو و
از سطحیشدن پرهیز کنند ،چارهای جز تداوم انتشار کاغذی نشریه
ندارند .پرهیز از سطحیشــدن و برآورده ساختن انتظارات مخاطب
جدی و اهل فکر نیازمند تالش دقیق ،بهروز و فراوان است .عالوه بر
این ،امکان گفتوگو و تضارب آرا و نگاه انتقادی به مسائل نیز میتواند
موجب جذب مخاطب جدی و مداوم برای نشــریه شود و انتظارات
آنها را برآورده ســازد .گفتوگو و تضــارب آرا هم میتواند بهصورت
نوشــتاری باشــد و هم گاهی میتواند بهصورت حضوری و در قالب
سمینار و همایشهای مختلف انجام گیرد .البته در دنیای جدید نباید
از امکانات و ظرفیتهای شبکهها و رسانههای مجازی غافل شد .انتشار
مطالب کوتاه و معرفی مقاالت و مباحثی که در نشریه آمده است در
فضای مجازی میتواند مخاطب بیشتری را برای نشریه فراهم آورد.
افزون بر این ،برقراری ارتباط میان دســتاندرکاران نشریه ،مخاطب
و نویسندگان مطالب و تعامل میان اینسه در فضای مجازی سریعتر
ممکن و میسر میشود و غفلت از این ظرفیت ممکن است منجر به از
دست دادن مخاطب شود.
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گزیدهای از دو کتاب جدید هاروارد بیزینس ریویو
هدیه آیندهنگر برای مدیران به مناسبت انتشار صدمین شماره

سان تزو ،نویسنده کتاب معروف «هنر جنگ» میگوید که آشفتگی همواره فرصتی است برای نوآوری.در طول تاریخ بارها این مسئله ثابت
فرزانه سالمی،کاوه شجاعی شد اما برخی شرکتهای نوآور در دنیا توانستند در زمان بحران کرونا دوباره آن را به اثبات برسانند.آنها عالوه بر آنکه خیال مشتریان را از
بابت تداوم اصول شرکت راحت کردند ،روشهای جدید و نوآورانهای را هم برای مدیریت دوران بحران به کار گرفتند تا آینده را بهتر بسازند.
گروه آیندهپژوهی
شاید برای برخی این تصور وجود داشته باشد که بحران کرونا باالخره با ورود واکسن به بازار به پایان خواهد رسید و نیازی به پرداختن بیشتر
به موضوع وجود ندارد.اما آنچه که از مدتها پیش دربارهاش هشدار داده شده بود  -یعنی ناآمادگی جهان برای مقابله با پاندمیها -در این دوران کامال خودش را نشان داد.
اگر بحران کرونا در پاییز و زمستان پیش رو وارد مرحله جدیدی شود و حتی اگر بحران مشابهی در انتظار جهان باشد ،الزم است که شرکتها تجربه و آیندهنگری الزم را
برای مدیریت سریع آن و عدم ضربهخوردن کسب و کارشان کسب کرده باشند.این پرونده درباره کسب و کار در زمان کرونا را مجله هاروارد بیزینس ریویو با یادداشتهایی
از چهرههای آکادمیک و اقتصادی منتشر کرده و در آن درسهای زیادی است برای بحران فعلی و بعدی.

در روزهای آغازین بحران کرونا در آمریکا که کمبود شدید نان و آرد در فروشگاهها مشاهده میشد ،فادراکرز
که یک همبرگرفروشی زنجیرهای است ،با یک نوآوری وارد عمل شد و به جای همبرگر ،شروع به تولید نان و
ارائه مستقیم آن به مشتریان کرد.
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بحران میرود ،مشتری میماند
چگونه مناسبات خود با مشتریان را در میان بحران تحکیم کنید

تد والدرون

جیمز ودربی


استادیار
استراتژی پایدار و کارآفرینی
در دانشگاه تگزاس

استاد متخصص در حوزه
سیستم مدیریت اطالعات
( )MISدر دانشگاه تگزاس

یکی از چالشهای اصلی شــرکتها در دوران یک پاندمی همهگیر این است که چطور
فروش خود در زمان حال را تقویت کنند اما در عین حال به فکر آینده هم باشند و اولویتها
و انتظارات مشتریان خود در دوران بحران را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.این شرایط به
خصوص برای کسب و کارهای کوچکتر سختتر است چون آنها منابع الزم برای گذراندن
دورانهای طوالنی از بحران و کمدرآمدی را در اختیار ندارند. اینجا پنج اســتراتژی مهم و
اساسی را که شرکتها در میان بحران میتوانند برای حفظ مشتریان خود در زمان حال و
آینده به کار بگیرند توضیح میدهیم.
چهرهای انسانی از شرکت ترسیم کنید

اول
به مصرفکنندگان و مشتریان خود نشان دهید که شرکتتان تبعات اجتماعی
بحران حاضر را درک میکند و فقط به دنبال کسب سود در این دوران سخت
نیست.به همین منظور ،گامهایی را که شرکتتان برای کمک به مشتریان ،کارکنان و سهامداران
خود در این دوران برداشته است توضیح دهید.صفحات شرکت در شبکههای اجتماعی جزو
مهمترین ابزارهای شما در این راه هستند .یکی از نمونههایی که در دوران بحران کرونا شاهدش
بودیم این بود :بسیاری از رستورانها به جای آنکه نیروهای خود را در این زمان تعدیل کنند،
آنهــا را به کارهای دیگری مثل دلیوری غذا منتقل کردند.این در حالی بود که پیش از این،
از خدمات برونســپاری برای دلیوری استفاده میشد.مشتریان وفادار رستوران که از قبل با
کارکنان آشنایی داشتند ،با دیدن چهره آنها در هنگام تحویل غذا احساس مثبتی پیدا میکردند
و در عین حال به آنها یادآوری میشــد که تداوم خدماتگرفتن از رستوران ضامن حیات آن
خواهد بود. در نمونهای دیگر ،نهادهای مالی به نشانه حسن نیت ،تسویه بدهیهای مشتریان
خود را بخشوده یا به تعویق انداختند.این نشانهای بود از اینکه نهاد مالی معتمد شما به شما
اعتماد دارد و ترجیح میدهد شما مشتریاش باقی بمانید.درواقع مشتری شرکت شما در زمان
بحران به دنبال این اســت که ببیند شما چه ارزشی به او میدهید.اگر حس کند که برای او
ارزش قائل شدهاید و شرایط دشوارش را درک کردهاید ،به شما وفادار میماند.
به مشتریان راه تعامل را نشان بدهید

دو
هر تحولی را که در زمینه کاری شــرکت رخ میدهد به اطالع مشــتریان
برســانید.این میتواند شــامل تغییر ســاعات کاری ،تعطیلی شعباتی از
کارخانهها و تاسیسات ،تعدیل نیرو ،تغییرات در خدمات مشتریان و گزینههای سفارش باشد.
در جریان این تغییرات ،مشتریان باید حس کنند که شرکت در جهت تامین نیازها و منافع
آنها چنین تصمیماتی را اجرایی کرده اســت.مثال دو شــرکت بزرگ اپل و لولولمون جزو
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شــرکتهایی بودند که لزوم تعطیلی برخی شعبات برایشان محرز شده بود.آنها از فهرست
مشتریان که در اختیارشان بود استفاده کردند تا آنها را تشویق به خرید آنالین کنند و به آنها
اطمینان دهند که در صورت وجود هر پرسشی از سوی مشتریان آماده خدمتگذاری هستند
و البته اطالعات الزم در مورد فروشگاههای دیگر خود را در اختیار آنها گذاشتند.
به مشتریان اطمینان دهید که ماموریت شرکت تغییر نخواهد کرد

سه
به مشــتریان اطمینان دهید که به رغم بروز شرایط بحرانی و لزوم ایجاد
تغییرات ،همچنان به ارزشهای اصلی شــرکت که باعث جذب مشتریان
شده بود پایبند هستید و این مسئله را در اولویت قرار دادهاید.مثال شرکت هانس ویتلر که
خدمــات خودرو در آمریکا ارائه میداد ،پس از بروز بحران کرونا روش خود را تغییر داد و به
مشتریان اعالم کرد که خودرو آنها را برای تعمیر از درب منزل آنها تحویل خواهد گرفت و بعد
از تعمیرات ،آن را بازخواهد گرداند.
نوآور باشید

چهار
نوآوری در زمان بحران اهمیت زیادی دارد.در شرایطی مثل بحران کرونا یا
بحرانهای مشابه ،الزم است به مشتریان خود نشان دهید که راههای جدیدی
برای خدماترســانی به آنها در اختیار دارید؛ مثال اینکه کاالها یا خدمات جدیدی برای حل
یک مشکل جدید را در اختیار آنها قرار دهید.یک نمونه اخیر این بود که در روزهای آغازین
بحران کرونا در آمریکا که کمبود شدید نان و آرد در فروشگاهها مشاهده میشد ،فادراکرز که
یک همبرگرفروشی زنجیرهای است ،با یک نوآوری وارد عمل شد و به جای همبرگر ،شروع به
تولید نان و ارائه مستقیم آن به مشتریان کرد.همچنین شرکتهای مختلفی در دنیا روی تولید
مواد ضدعفونی و مایع دستشویی متمرکز شدند تا آنچه را که واقعا مشتریان میخواستند به آنها
ارائه بدهند.این حرکتی امیدبخش بود که مشتریان فراموشش نمیکنند.
آیندهتان را برای مشتری ترسیم کنید

پنج
شما باید شفافیت الزم را برای توضیح توانایی شرکت برای بازگشت به الگوی
عادی کســب و کار (انگار که بحران رخ نداده باشد) نشان دهید.همچنین
نکاتی که شرکت از تجربه دوران بحران آموخته و به کار گرفته را برای مشتریان توضیح دهید.
این یعنی به آنها ثابت میکنید که بعد از ماهها یا سالهای بحرانی ،شرکت آمادگی بازگشت
کامل به شرایط عادی را دارد و البته تحوالت دوران بحران را هم به شکل موفقیتآمیزی به
کار خواهد گرفت .

نباید در الک دفاعی فرو بروید و مثل یک روبات مکانیکی
عمل کنید .به جایش رفتاری که انتظار دارید در چنین
شرایطی با خودتان بشود نشان بدهید.

[ کرونا و کسبوکار] 2/

بار هستی

چطور مسئله تعدیل نیرو را مدیریت کنیم؟
ضربهای که ویروس کرونا به بازار مشاغل زد بسیار عمیق بود و تبعاتش
هم طوالنیمدت است.مدیران از یک سو با استرس و ناراحتی ناشی از کنار
گذاشتن بخشی از نیروهای خود مواجهاند و از سوی دیگر ،درباره موقعیت
خودشــان دچار تردید و نگرانی میشوند.در برخی موارد ،تعدیل نیرو تنها
راه برای حفظ حیات سازمان است.در چنین شرایطی چطور باید احساس
تقصیر را مدیریت کرد؟ چطور بایــد خبر تعدیل را به نیروهایی که امکان
مالقات رودررو با آنها وجود ندارد داد؟ هر مدیری برای آینده خودش چهکار
میتواندبکند؟
واقعیت این است که تعدیل نیرو در شرایط عادی کاری دشوار است اما در
میان بحران کرونا ،این کار از لحاظ احساسی و شناختی بسیار سختتر است.
جاشوا مارگولیس ،استاد دانشکده بازرگانی هاروارد در این خصوص میگوید:
«حجم زیاد بیاطمینانی و عدم قطعیت در این زمانه باعث میشود مدیران
هم در تصمیمگیریها با معضالت بیشتری مواجه شوند.اگر قرار بر تعدیل
نیرو باشد ،مدیر مربوط میداند که از یک سو مسئولیت دارد سازمان تحت
مدیریت خود را نجات بدهد و از ســوی دیگر نمیتواند نیروهای خود را هم
مورد بیتوجهی قرار دهد».
JJتعدیل نیرو چقدر ضرورت دارد؟
توصیه مارگولیس این است که در زمان تصمیمگیری در خصوص تعدیل
نیرو ،ضرورت این کار را از جنبههای مختلف بررســی کنید.نیاز به کاهش
هزینهها قابل درک اســت اما این نکته را نباید از نظر دور داشــت که این
شرایط ،یک بحران مقطعی و رکود کوتاهمدت نیست؛ بلکه پاندمی کرونا یک
لحظه تاریخی استثنایی است که روی اقتصاد کشورهای مختلف و نیز جوامع،
مشاغل و زندگیهای مختلفی تاثیر دارد و واکنش به آن هم لزوما شباهتی
به تصمیمگیریهای قبلی حرفهای مدیران نخواهد داشت.درواقع بهترین کار
این است که مدیران و معاونان را جمع کنید و این پرسش را بررسی کنید
که چه راههای دیگری برای کاهش هزینه وجود دارد و چگونه میتوان تبعات
منفی بحران کرونا را در ســازمان یا شرکت پخش کرد و از سرریز شدن آن
روی یک مســئله خاص مثل هزینه حفظ کارکنان جلوگیری کرد.درواقع
تعدیل نیرو باید جزو آخرین گزینهها باشــد و ضرورت آن در حفظ حیات
سازمان ثابت شده باشد.

و حقوقی کارکنان تعدیلشده باشید.
JJانسان باشید
اگر ناچارید که خبر را به صورت مجازی بدهید ،باید همدلی داشته باشید
و با احترام با افراد تعدیلشده رفتار کنید و به آنها توضیح دهید که مشکل از
آنها نبوده؛ بلکه شرایط بحرانی و رکود جهانی ناشی از کرونا باعث این تعدیل
بوده است.نباید در الک دفاعی فرو بروید و مثل یک روبات مکانیکی رفتار
کنید.بلکه رفتاری که انتظار دارید در چنین شرایطی با خودتان بشود نشان
دهید.به حرفها و گلهگذاریهای نیروهای تعدیلشده گوش بدهید و اگر
راه حلی برای آنها داشتید ارائه بدهید.نکته دیگر این است که در لفافه حرف
نزنید و نیروهای تعدیلشده را بابت موقعیتشان گیج نکنید.جمالتی واضح
و کوتاه و توضیحدهنده به کار ببرید و در عین حال ســعی کنید لحنتان
سرد نباشد .
JJپیشنهاد کمک بدهید اما زیادی نباشد
طبیعی است که موضعی همدالنه نسبت به نیروهای تعدیلشده داشته
باشید و بخواهید به آنها کمک و مشاوره الزم را برسانید.این موضوع را باید در
همان مکالمه اولیه به آنها بگویید.فرد تعدیلشده نیاز به زمان دارد تا با این
خبر ناگوار کنار بیاید و شرایط خودش را بررسی کند.احتمالش هست که بعد
از فکر کردن ،سواالتی برای او پیش بیاید.در این صورت ،در دسترس باشید
و اطالعات الزم در مورد مزایای بیکاری و مسائل مشابه را در اختیار او قرار
دهید.اما توجه داشته باشید که وعدههای توخالی یا قولهایی که میدانید
شــما و شرکت از عهدهشان برنمیآیید ندهید.حتما دلتان میخواهد که
ناراحتی او را با وعدههایتان کم کنید اما اگر بعدا نتوانید این وعدهها را محقق
کنید شــرایط منفیتری به وجود خواهد آمد.یکی از جمالتی که خیلیها
دوست دارند بگویند این است که وقتی اوضاع اقتصادی بهتر شود ،نیروهای
تعدیلشده دوباره جذب سازمان خواهند شد.اما از آنجایی که شما نمیدانید
در آینده قرار است چه بشود ،بهتر است چنین وعدههایی ندهید.

ربکا نایت
استاد دانشگاه وزلیَن (ایالت
کانتیکات) در حوزه چالشهای
مدیریتی

نیاز به کاهش هزینهها
قابل درک است اما این نکته
را نباید از نظر دور داشت
که شرایط فعلی یک بحران
مقطعی و رکود کوتاهمدت
نیست؛ بلکه پاندمی کرونا
یک لحظه تاریخی استثنایی
است که روی اقتصاد
کشورهای مختلف و نیز
جوامع ،مشاغل و زندگیهای
مختلفی تاثیر دارد.

JJاطالعات جمع کنید
اگر به این نتیجه رسیدید که تعدیل نیرو ضروری است حتما خود را برای
کردن نیروهایی که قرار اســت تعدیل شوند آماده کنید.فکر کنید که
خبر ِ
چطور و در چه زمانی میتوانید این خبر ناگوار را به شکل انفرادی به اطالع
آنها برســانید و چه حرفی باید بزنید.قطعا این نیروها پرسشهای زیادی از
شما خواهند داشت و بنابراین شما باید آمادگی الزم را برای پاسخگویی داشته
باشید.اگر در ذهن خودتان به شفافیت الزم در خصوص اینکه قرار است چه
بشود رسیده باشید ،همه چیز آسانتر خواهد بود و استرس کمتری متوجه
دو طرف خواهد شد.در این خصوص با بخش منابع انسانی و همچنین بخش
حقوقی سازمان مشورت کنید تا قادر به پاسخگویی در خصوص سواالت مالی
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سیزده پرسش (و پاسخ) درباره دورکاری
چطور کار شرکتی را در دوران بحران پیش ببریم؟
دورکاری یکی از واقعیتهایی است که شیوع ویروس کرونا آن را به همه قبوالند.نحوه کار در شرکتها و
سازمانهای مختلف در همین راستا تغییر کرد و چارهای برای روسا نگذاشت جز آن که دورکاری را نهفقط
برای افرادی که عالیم احتمالی کرونا دارند ،بلکه برای بسیاری از کارکنان دیگر هم اجباری کنند.شرایط
پاندمی ممکن است در آینده هم به شکلهای مختلفی ادامه داشته باشد و بنابراین برای پیشگیری از
بروز اختالل در کار ،باید برای سناریوهای قرنطینهای آماده بود.تسیدال نیلی استاد مدیریت بازرگانی در
دانشگاه هاروارد در این پرسش و پاسخ توضیح میدهد که چطور میتوان به صورت موثر از منزل کار کرد،
چطور باید جلسات مجازی را مدیریت کرد و چطور میتوان در میان بحران یا شرایط غیرعادی به فعالیت
تیمی ادامه داد.

1

اولین کاری که رهبران و مدیران میتوانند برای کمک به
کارکنان شــرکت و بهبود روند دورکاری انجام دهند
چیست؟

اینکه تجهیزات و زیرســاختهای الزم را فراهم کنند.آیا کارکنان به
تکنولوژی الزم برای دورکاری دسترسی دارند؟ لپتاپ دارند؟ امکان اتصال
به سازمان مربوطه را دارند؟ نرمافزار الزم برای کار یا ویدیوکنفرانس را در
منزل دارند؟ باید اطمینان حاصل شود که هیچیک از کارکنان از این بابت
از قافله عقب نیست.
تسیدال نیلی

2

نشناختی برای دورکاری آماده
کارکنانی که از لحاظ روا 
نیستند چطور باید خود را با اوضاع جدید وفق بدهند؟

آنها باید به دیسیپلین جدیدی برای مدیریت اوقات
روز برسند.ساعت شروع و پایان کار را تعیین کنند و به ریتم مناسبی برای
کار روزانه خود برســند.اگر به داشتن ارتباط زیاد با همکاران دیگر عادت
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دارند ،آن را به شــکلی حفظ کنند تا حس ایزولهشدن در زمان کار پیش
نیاید.واقعیت این اســت که از دورکاری و کار در منزل میتوان لذت برد.
میتوانید موسیقی مورد عالقهتان را گوش بدهید و به شکلی جدید برای
روز خود برنامهریزی کنید.این وضع میتواند خیلی جالب باشد.مدیران
هم باید ارتباط خود را با کارکنان حفظ کنند و روی کار آنها و همینطور
همکاری بین آنها نظارت داشته باشند.

3

حاصل کند؟

یعنی چهجور نظارتی؟ گروهی یا تکی؟ از طریق تلفن یا با
تماس تصویری؟ اصال کارفرما چگونه میتواند از تمرکز،
تعهد و رضایت کارکنانی که از منزل کار میکنند اطمینان

اول اینکه باید مکالمهای گروهی درباره اوضاع جدید کار صورت بگیرد و
برخی مسائل روشن شود.مثال اینکه هر چند وقت یکبار باید ارتباط برقرار
کرد؟ این ارتباط باید تصویری باشد یا تلفنی یا از طریق رسانههای اجتماعی
مرتبط؟ بهترین راه برای کار در کنار یکدیگر چیست؟ درواقع همگی باید
دورکاری را درک کنند و اعتماد داشته باشند که این روش کار خواهد کرد.
در مرحله بعدی ،مسئله این است که روشهای قبلی کاری را نباید ناگهان
کنار گذاشــت.اگر کارها به شکل جلسهای پیش میرفته ،باید تقریبا به
همان شکل و فقط از راه دور ادامه پیدا کند.حتی ارتباط بیشتر هم خواهد
بود.برخی گروهها از جمله کارکنان تازهوارد که روی پروژههای بزرگ کار
میکنند ،باید بیشتر از بقیه در این ارتباطات سهیم باشند.حتی ساعات
اســتراحت را هم میتوان مثل سابق با همکاران گذراند؛ مثل زمان قهوه
نوشیدن یا ناهار خوردن که میتواند به شکل تصویری و همزمان صورت
بگیرد.تحقیقات مختلف نشان داده که تیمهای مجازی میتوانند به اندازه

کارکنان همواره باید حس کنند که در جریان کار هستند.
یعنی باید مشخص باشد که در سطوح سازمانی چه
اتفاقاتی دارد رخ میدهد.

تیمهای مستقر در یک مکان ،از اعتماد و همکاری متقابل بهره ببرند.تنها
نکتهاش این است که باید دیسیپلین برقرار باشد.

برای کار شرکتی در اختیار ما قرار گرفتهاند که امکانات مختلف اشتراکی
و راههای مختلف یادگیری را به شکلی آسانتر از گذشته فراهم کردهاند.

4

بهترین کارهایی که کارفرماهــا میتوانند برای ایجاد
فرهنگ دورکاری مناسب انجام دهند چیست؟

کمی درباره جلسات مجازی صحبت کنیم.برای بهبود این
جلسات چه کار میتوان کرد؟ اصوال اولیهترین توصیهای
که در این زمینه میشــود این است که هدف جلسه را
بهروشنی بیان کنید ،برایش برنامه داشــته باشید و چنین مواردی.آیا
جزئیات مفیدتری در این خصوص میتوانید ارائه بدهید؟

5

این شرایط چگونه روی بهرهوری تاثیر میگذارد؟

6

اگر دورکاری به مدتی بســیار طوالنی ادامه پیدا کند،
مدیران چطور میتوانند بهرهوری کارکنان را به صورت
واقعی بسنجند و کار آنها را ارزیابی کنند؟

در آمازون شاید بیشتر از ده هزار کتاب فقط به زبان
انگلیسی درباره مجازیشدن و رهبری کارها از راه دور وجود داشته باشد.
چرا اینقدر این موضوع مورد توجه اســت؟ چون این کار ســخت است و
مدیران و روسا باید رویش انرژی بگذارند.نکته اول این است که کارکنان
همواره باید حس کنند که در جریان کار هستند.یعنی باید مشخص باشد
که در سطوح سازمانی چه اتفاقاتی دارد رخ میدهد.اینکه کارکنان در منزل
خودشان باشند این حس را منتقل میکند که از اصل قضیه دور افتادهاند.
آنها میخواهند بدانند که در شرکت و در رابطه با مشتریانش و همینطور
در خصوص اهداف شرکت چه تحوالتی دارد رخ میدهد.ارتباطی که در
این خصوص باید وجود داشته باشد اهمیت زیادی دارد.مسئله دیگر هم
این است که در دوران دورکاری ،نگرانیهایی در باب درآمد و مسائل مشابه
پیش میآیــد.کارکنان باید اطمینان حاصل کنند که با وجود دورکاری،
درآمدشان مختل نمیشود.نکته آخر هم اینکه در جریان جلسات گروهی
در زمان دورکاری ،باید تعادلی بین زمانی که به کارکنان مختلف اختصاص
داده میشود وجود داشته باشد و درواقع صدای همه شنیده شود.در غیر
این صورت ،شکافهای کاری افزایش پیدا خواهند کرد.
دلیلی ندارد که فکر کنیم بهرهوری از دورکاری ضربه
میخورد.بهرهوری را همزمان با دورکاری میتوان حفظ
کــرد و حتــی افزایش داد چون زمان رفت و آمد بین شــرکت و منزل و
همچنین برخی اختاللهای کاری در زندگی دفتری در چنین شــرایطی
از میان برداشته میشوند.البته حضور در منزل هم اختاللهای مختص به
خودش را در کار ایجاد میکند که باید به صورت شخصی به آنها رسیدگی
شود.در زمینه بهرهوری ،یک چالش بزرگ در زمان دورکاری این است که
ممکن اســت قابلیتتان در زمینه حل و فصل سریع مشکالت را به دلیل
افتادن گفتگوها از دســت بدهید.اگر
عدم گفتگوی رودررو و نیز به تاخیر
ِ
چنین چالشی را مدیریت کرده باشید ،بهرهوری کاهش پیدا نخواهد کرد.

7

اول اینکه پیشــنهادم این اســت که از ویدیو کنفرانس استفاده شود
و همه بتوانند یکدیگر را ببینند.هر اصولی که قبال در جلســات شرکتی
داشــتهاید میتوانید اینجا هم اعمال کنید.مثال اگر موبایلها را در طول
جلســه خاموش میکردید ،حاال هم همین کار را بکنید.اما یک نکته که
جلسات مجازی را از جلسات واقعی جدا میکند این است که نباید خیلی
ســریع وارد موضوع بحث شوید؛ بلکه بهتر اســت دقایق اول جلسه را به
تالش برای به صحبتکشاندن کارکنان و خبر گرفتن از اوضاع آنها بگذرانید.
واقعیت این است که در حالت عادی ،همکاران خود را در آبدارخانه یا راهرو
یا سر میزهایشان میدیدید و با آنها حرفهای معمولی و کاری میزدید.اما
حاال چنین گزینهای از زندگی کاری همه شما حذف شده است.این تغییر
شرایط ،یعنی روش مدیریت جلسه هم میتواند با قبل تفاوت داشته باشد.
مثال اینکه بحث را به صورت خشک و رسمی آغاز نکنید.احوالپرسی کنید
و اگر افرادی را در تیم میبینید که در موقعیتی پایینتر قرار دارند یا کمتر از
همه حرف میزنند ،اول سراغ آنها بروید.همچنین اصلیترین موضوعاتی را
که میخواهید در این جلسه مطرح کنید توضیح دهید و بگویید که انتظار
دارید در این جلسه چه ببینید.از سوی دیگر ،مسائل مطرحشده قبلی را
پیگیری کنید.میتوانید بعد از جلسهای که با زوم یا اسکایپ برگزار شده،
رئوس موضوعات را با ارسال ایمیل یا پیامهای دیگر دوباره مورد تاکید قرار
دهیــد و بحث در مورد آنها را با کارکنــان از این راه تداوم بدهید.درواقع
ضروری است که از روشهای ارتباطی مختلف برای کار از راه دور استفاده
کنید.نکته دیگر هم این اســت که در یک جلسه واحد ،چندین موضوع
پیچیده یا بحثبرانگیز یا استرسآور را مطرح نکنید.مواجهه با این موارد در
جلسات مجازی ،سختتر از جلسات عادی است و ممکن است نتایج دلخواه
را نیز به همراه نیاورد چون راه تفکر و مباحثه در شرایط مجازی پیچیدهتر
اســت.این هم جزو مواردی است که به تدریج و با کسب تجربه ،میتوان

بهرهوری را
همزمان با
دورکاری میتوان
حفظ کرد و حتی
افزایش داد چون
زمان رفت و آمد
بین شرکت و منزل
وهمچنینبرخی
اختاللهای کاری
در زندگی دفتری
در چنین شرایطی
از میان برداشته
میشوند

در دوران دورکاری،
نگرانیهایی در باب درآمد و
مسائل مشابه پیش میآید.
کارکنان باید اطمینان حاصل
کنند که با وجود دورکاری،
درآمدشان مختل نمیشود.

فقط یک جمله را باید خطاب به مدیران گفت :به کارکنان خود اطمینان
کنید.این زمانه و دورانی است که مجبوریم جمله ارنست همینگوی را آویزه
گوشمان کنیم« :بهترین راه برای اینکه بفهمی میتوان به کسی اطمینان
کرد این است که به او اطمینان کنی ».در شرایط دورکاری نمیتوان واقعا
دید که کارکنان چه کار میکنند.اما اگر آنها را به ابزار الزم برای کار مجهز
کرده باشید ،کارهایشان را به صورت واضح برایشان تعیین کرده باشید و
روی آنها نظارت مناســب را اعمال کرده باشید ،نتیجه دلخواه را به دست
خواهید آورد.درواقع تحلیل و ارزیابی شما از بهرهوری کارکنان حتما باید
مبتنی بر نتایجی باشد که از کار آنها به دست آوردهاید.واقعیت این است که
دورکاری مدتهاست که در جوامع به عنوان موضوعی قابل تامل پذیرفته
شــده است.امروز ما تمام تکنولوژیهایی را که برای کار و همکاری از راه
دور الزماند در اختیار داریم.ابزارهای مختلفی از طریق رسانههای اجتماعی
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در فضای مجازی ،اعضای تیم به اندازه حالت عادی
احساس امنیت روانی نمیکنند و بنابراین ممکن است
مواضع نابجای بیشتری داشته باشند.

ویژه شامره 100
راحتتر مدیریتش کرد .

8

یک چالش بزرگ
در زمان دورکاری
این است که ممکن
است قابلیتتان در
زمینه حل و فصل
سریعمشکالت
را به دلیل عدم
گفتگوی رودررو و
نیز به تاخیر افتاد ِن
گفتگوها از دست
بدهید

در شرایطی که افراد به شــکل رودررو با هم صحبت
نمیکنند ،چگونه میتوان مکالماتی را که پر از عصبانیت
یا احساسات شدید هستند مدیریت کرد؟

معموال در جلسات مجازی ،زمان به شکلی متفاوت از جلسات معمولی
سپری میشود.ممکن است چند مسئله که در نظر داشتید مطرح کنید،
امکان طرح در جلسه را پیدا نکرده باشد.فرض کنیم که مسائل باقیمانده،
مسائلی ناشی از دلخوری یا انتقاد یا موارد مشابه است.در حالت مجازی ،این
گزینه که بعد از جلسه سراغ افراد بروید و دغدغه یا ناراحتیتان را از مسائل
مطرحشــده به صورت رودررو بیان کنید وجود ندارد و درست هم نیست.
بنابراین هر چه هست را باید کم و بیش در جلسه رفع و رجوع کنید.اینکه
در جریان جلسات به افراد حاضر اجازه دهید که با هم اختالف نظر داشته
باشند معموال به خالقیت کار گروهی کمک میکند.اما در فضای مجازی،
اعضای تیم به اندازه حالت عادی احساس امنیت روانی نمیکنند و بنابراین
ممکن است مواضع نابجای بیشتری داشته باشند.این یعنی به خصوص
در ابتدای دورکاری ،تنشها ممکن است افزایش پیدا کند.اما کم کم که
به بحث و گفتگوی کاری در فضای مجازی بیشــتر عادت کردید راحتتر
میتوان موضوعات را از حالت موضعگیری شخصی خارج کرد و به الگوی
مناسبیرسید.

9

در شرایطی که کشــورهای زیادی با تعطیلی مدارس و
مهدکودکها مواجهاند ،چطــور باید از کارکنان انتظار
داشت که با این مسئله کنار بیایند؟

رهبران ســازمانها باید متوجه این موضوع باشند که مرز بین منزل و
کار در ماههای اخیر به طور جدی تغییر کرده و خط مشیهای آنها نیز به
همین نسبت باید دائم بهروز شود.مهمترین ضرورت احتماال این است که
انعطافپذیری زیادی در ساعات کاری کارکنان به وجود بیاید.افراد دیگر
مجبور نیســتند سر ساعت اداری که برای ناهار تعیین شده ،غذا بخورند.
همه چیز منعطفتر و سیالتر شده است و اینجا فقط مهم است که کارها
به مقصد برسند.مدیران باید به توانایی نیروی کار خود در زمینه مدیریت

زمان و کار در منزل اطمینان کنند.

10

عملکنند؟

تا اینجا درباره ارتباطات درونشرکتی و درونسازمانی
حرف زدیــم.حاال کارکنانی که باید به صورت مجازی و
مداوم با مشتریان در ارتباط باشند باید به چه توصیههایی

مالقاتها و ارتباطات مجازی برای فروش یا مذاکره و امور مشــابه ،به
شــکل گریزناپذیری باید با مشتریان ادامه داشته باشد و از لحاظ مجازی،
همان نکات مربوط به همکاری درونسازمانی باید مورد توجه قرار بگیرد.
حتی اهمیت استفاده از رسانههای تصویری در این ارتباط بسیار اهمیت
بیشــتری دارد.هر ارتباط رودررویی که قرار بوده با مشتری داشته باشید،
حاال باید به صورت مجازی داشــته باشید و اینجاست که باید از ایدههای
خالقانه بهره ببرید.
در سازمانهایی که هم نیروی کار یدی و هم اداری دارند
باید چه برخوردی با مســئله ارتباط مجازی داشت؟
احتمالش زیاد اســت که کارگران یدی به امکانات الزم
برای این ارتباطات مجهز نباشند

11

هر ســازمانی باید راهی برای حمایت از کارکنان خودش داشته باشد
وگرنه ارتباط با کارکنان در بخشهای مهم و ضروری برای عملیات ممکن
اســت قطع شــود.به نظرم باید یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به این
موضوع تشکیل شــود تا در هر مورد ،راهی برای برقراری ارتباط و مجهز
کردن نیروها پیدا کنند.این باعث میشود احساس ارزشمندیِ نیروی کار
باال برود.در شرایط جدید ،به نظرات نیروهای کاری مختلف نیاز بیشتری
یشود.
احساس م 

اگر حس کنیم که به رغم تالشهایمان ،برخی از کارکنان
با شــرایط کنار نیامدهاند و احســاس ایزولهبودن و
جداافتادگی دارند و به تمرکز الزم برای کار نرسیدهاند،
باید چهکار کنیم؟
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معموال نشانهاش این است که این افراد ایمیلهای کمتری میزنند یا
کمتر در بحثهای گروهی شرکت میکنند.در این صورت باید با آنها حرف
زد و دیگران را هم تشــویق کرد.باید دید نیاز آنها چیست و آن را فراهم
کرد.مثال شاید آنها برای پیشبرد کار احتیاج به کمک داشته باشند.واقعیت
این است که وقتی به شکل ناگهانی ،روتینهای روزانه و ارتباطات افراد با
دیگران را به هم میزنید ،آنها را وارد چالشی میکنید که مواجهه با آن برای
همه آســان نیست.مدیرعامل در چنین شرایطی باید خودش را بیشتر از
سابق نشان بدهد و در ویدیو کنفرانسها حضور داشته باشد تا به کارکنانش
احساس امنیت و امید و اعتماد به آینده بدهد.

13

آیا دورکاری ،عملکرد سازمانها و تیمها را برای همیشه
یدهد؟
تغییرم 

افق کاری آنها را که حتما وسیع میکند.سازمانها و
تیمها و افراد در شرایط جدید دارند تجربه جدیدی کسب میکنند.بسیاری
از سازمانها تمایل داشتند که از قبل هم این تجربه را به دست بیاورند و آن
را تست کنند.قرار نیست دورکاری تا ابد و برای تمام نیروهای کاری ادامه
داشته باشد اما جنبه مثبت قضیه این است که ما داریم به مهارتهای مهم
و جدیدی میرسیم که حتما برای آینده به کار میآیند.من به این مسئله
کامال امیدوارم .
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در این زمانه« ،کارگر ایدهآل» کسی نیست که در ساعات کار بیشترین میزان کار را انجام
داده باشد ،بلکه کسی است که با کسب بیشترین اطالعات در هر ساعتی از زندگیاش ،به
فردی حرفهایتر و امروزیتر بدل شده باشد.

[ کرونا و کسبوکار] 4/

یسوزاند
آنچه م 
و خاکستر میکند
با فرسودگی ناشی از کار در منزل چه کنیم؟

در دورانــی مثل بحران کرونا که برخــی دورکاریهای اجباری را به
دنبال داشته است ،بسیاری از مدیران از بابت حفظ بهرهوری کارکنان
دورکار خود نگران هستند.اما آنچه که باید دغدغه اصلی آنها باشد،
این است که در چنین شرایطی یک ریسک درازمدت خودش را نشان
میدهد :فرسودگی ناشی از کار .توجه به این ریسک واقعا مهم است.
وقتی مرز بین کار و وقت آزاد در خانه از بین برود ،بسیاری از کارکنان
دچار چالش در زمینه برقراری تعادل در زندگی حرفهای و خصوصی
خود میشــوند.برخی از آنها برای اثبات وفاداری خود به شــرکت و
نشاندادن قابلیتها و بهرهوری خود ،مدت زمان زیادی کار میکنند؛
بعدازظهرشان با شب درآمیخته میشود و تعطیلی آخر هفته مثل یک
روز کاری به نظر میآید و جایی برای استراحت واقعی باقی نمیماند.
از آنجا که از برخی کارکنان خواســته میشود که در ماههای متوالی
دورکار باقی بمانند ،رسیدگی به این چالش اهمیت زیادی دارد.
مســئله جدا کردن زندگی حرفهای و خصوصی مهم اســت اما
محققکردنش اصال آسان نیست؛ به خصوص در زمانهای که اقتصاد
اطالعات این قدر اهمیت یافته اســت.در این زمانه« ،کارگر ایدهآل»
کسی نیست که در ساعات کار بیشترین میزان کار را انجام داده باشد،
بلکه کســی است که با کسب بیشــترین اطالعات در هر ساعتی از
زندگیاش ،به فردی حرفهایتر و امروزیتر بدل شده باشد.
از سوی دیگر ،وقتی دورکاری در جریان است ممکن است ایمیلها
و پیامهای کاری در تمام ســاعات روز رد و بدل شوند و انتظار برای
پاسخگویی به آنها هم وجود داشته باشد.این شرایط به خصوص برای
کارکنانی که فرزندانشان به دلیل تعطیلی یا نیمهتعطیلی مدارس و
مهد کودکها در منزل هســتند دشوارتر است.بسیاری از آنها برای
کاهش خطر کرونا حتی در منــزل هم از خدمات مراقبت از بچهها
استفاده نمیکنند و در چنین شــرایطی ،هر لحظه کاری در منزل
میتواند با زندگی خصوصی درآمیخته باشد.
اینجا سعی میکنیم به این پرسش پاسخ دهیم که جدایی کار از
زندگی چطور امکانپذیر است؟
JJایجاد و حفظ مرزهای فیزیکی و اجتماعی
در حالت عادی ،پوشیدن لباس رسمی و حرکت به سمت محل
کار نشاندهنده تبدیل شما به یک نیروی کار بود.در حالت دورکاری،
صبحها لباسی کمی غیررســمیتر از لباس محل کار بپوشید و سر
ساعت به یک فعالیت فیزیکی مثال سر زدن به پارک نزدیک خانه یا

محوطه مجتمع بپردازید و بعد از آن ،روتین کاری خود را شروع کنید.
نکته دیگر این است که حتی در مورد مهمترین امور هم کار کردن
در تمام روز اصال جواب نمیدهد.بر اساس تحقیقات انجامشده ،زمان
مفید کار برای هر کس در روز حدود ســه ســاعت است؛ آن هم در
شرایطی که اختالل خاصی رخ نداده باشد.در موقعیتی که کارکنان
مشغول دورکاری و کار در منزل هستند موارد برای حواسپرتی حتی
بیشــتر اســت. اگر کارکنان حس کنند که هر لحظه از روز باید در
دســترس باشند و هر وقت آزادی که در طول روز پیدا میکنند هم
باید به کار اختصاص پیدا کند ،احتمال آن که آنها دچار فرسودگی از
کار شــوند به شدت باال میرود.بهترین راه برای اجتناب از این وضع
آن است که محدودیتهایی را برای کار تعریف کنید.این مسئله به
خصوص از لحاظ زمان اهمیت دارد.وقتی پیام یا ایمیلی در ساعات
غیر کاری دریافت میکنید ،پاسخی با محتوای اینکه در حال حاضر
پاســخگو نیستید بفرستید تا به تدریج مشخص شود که در ساعات
غیرمتعارف قرار نیســت به امور کاری بپردازید.این روش را حتی در
ساعات کاری که نیاز به چند ساعت کار بیوقفه و بدون حواسپرتی
دارید هم میتوانید به کار بگیرید.
نکته دیگر این است که باید توجه کنید که همانطور که شما چنین
محدودیتهایی را تعریف کردهاید ،سایر همکارانتان هم احتماال این
کار را کردهاند.بنابراین ،باید ساعات کاری یا روشی که آنها برای کار در
طول روز در پیش گرفتهاند را به رسمیت بشناسید و برنامههایتان را بر
این اساس تنظیم کنید و در نهایت به تعادلی در کار برسید.این درواقع
حوزهای است که مدیران و کارکنان به یک اندازه باید در برقراری تعادل
در آن تالش کنند.
JJتمرکز روی مهمترین کارها
در زمــان دورکاری به خاطر بحران ،باید کارهــای پراکنده را کنار
گذاشــت.درواقع کارکنان باید انرژی خود را روی اموری که در اولویت
هســتند بگذارند؛ چون حتی مشخص نیست که فردا چه خواهد شد.
معموال در شرایط کار در منزل ،این حس برای کارکنان به وجود میآید
که باید بهرهوری باالی خود را به نمایش بگذارند و به همین جهت ممکن
است آنها روی اموری که فوریت -و نه ضرورت -دارند بگذارند تا نتیجه
کارشان زودتر دیده شود.تحقیقات ثابت کرده که چنین ترجیحاتی در
درازمدت فایده خاصی ندارند و باعث انباشتهشــدن کارهای بزرگتر و
مهمتری میشوند که قاعدتا باید اولویت به آنها داده میشد.

در زمان دورکاری به خاطر
بحران ،باید کارهای پراکنده
را کنار گذاشت .درواقع
کارکنان باید انرژی خود را
روی اموری که در اولویت
هستند بگذارند.

لورا گیورگ
استادیار مدرسه بازرگانی لندن

ونسا بانز
پژوهشگر دانشگاه کورنل
در حوزه علوم اجتماعی
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چطور دورکاری را ُمد کنیم

آیا شرکتتان را برای دورکاری دائمی آماده کردهاید؟

ماکزیم سیچ
دانشیار مدیریت و سازمان در
دانشگاه میشیگان ،پژوهشگر
شبکههای روابط اجتماعی
درونسازمانی

لیندرد ال .گریر
دانشیار مدیریت و سازمان در
دانشگاه میشیگان ،پژوهشگر
رهبری موثر سازمانها
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همچنان که کرونا شرکتها را مجبور به پذیرش دورکاری میکند،
سازمانهای بزرگ و کوچک کمکم میبینند مشاغلی که باید حتما در
محل کار انجام میشدند میتوانند از راه دور به نتیجه برسند .تعدادی
از شرکتها ،از جمله توئیتر و فیسبوک ،بعضی از وظایف را به طور دائم
از راه دور کردهانــد .این روند البته برای همه وظایف یا همه کارمندان
جواب نمیدهد ،اما اینکه بخشی از نیروی کارتان را به طور دائم تبدیل
به کارمند مجازی کنید مزایای مختلفی دارد.
اول ،اســتخدام افرادی که نزدیکی محلی با شــما دارند طبیعتا
محدودکنندهاست.بهطورمیانگینآمریکاییهادرفاصله ۲۵کیلومتری
از محل کارشان زندگی میکنند و محل سکونت حدود  ۹۸درصد آنها
در فاصله کمتر  ۸۰کیلومتر از محل کار خود قرار دارد .مدیران عامل
شــرکتهای مهمی که توانستهاند اکثر مشاغل خود را مجازی کنند
میگویند که دسترسی به استعدادهای مختلف بدون محدودیت محل
زندگیشــان یکی از مزیتهای اصلی رقابتی این سیستم بوده است.
به عالوه یکی از دالیل موفقیت شرکتهای تکنولوژیک آمریکایی در
سیلکون ولی دسترسی آنها به تجمع عالی استعدادهای محلی در این
منطقه بوده اســت .حاال تصور کنید شرکت شما در نقطهای دیگر از
دنیا باشد و بتواند برنامهنویسش را از سیلیکون ولی استخدام کند ،تیم
مهندسیاش را از دیترویت بیاورد و مدیر مالیاش را از لندن.
دوم ،داشــتن گزینه دورکاری به شرکت شما کمک میکند برای
کارمندان احتمالیتان جذابتر شوید .ما موقع تحقیق برای نوشتن این
مقاله چندین گفتوگو با مدیران اجرایی بلندپایه در صنایع مختلف
انجام دادیم تا بهتر متوجه چگونگی واکنش این شــرکتها با بحران
کرونا شــویم .در یکی از مصاحبهها ،یک مدیر از این ناراحت بود که
نمیتواند یک مدیر موفق بازاریابی را برای دفتر فیالدلفیای شرکتش
اســتخدام کند چرا آن مدیر میخواهد همچنان در کلمبوس اوهایو
زندگی کند .این اتفاقی نادر نیســت .نتایج یک بررسی جدید نشان
میدهد مردم به طور میانگین حاضرند تا  ۸درصد از دستمزدشان کم
شود اما در خانه کار کنند.
سوم ،دورکاری میتواند باعث صرفهجویی واقعی در وقت کارمندان
شود .طبق برآورد اداره آمار آمریکا در سال  ۲۰۱۷آمریکاییها به طور
میانگین روزانه  ۵۲دقیقه را در رفت و آمد به محل کار میگذراندند .در
کالنشهرهای پرترافیک این وضع به مراتب بدتر است :میانگین رفت و
آمد کاری در شهر نیویورک یک ساعت و  ۱۲دقیقه است و در جاکارتا
 ۲ساعت! طبق بررسیها دورکاری میتواند در شهرهای مختلف بین
 ۲۸تا  ۵۰روز از روزهای کاری افراد طی سال را آزاد کند .به گفته یکی
از مدیران فروشــی که با او مصاحبه کردیم «به جای آنکه برای رفت
و برگشت به دفتر یک مشتری سه ساعت رانندگی کنم ،با دورکاری
میتوانم طی آن زمان  ۵دیدار برگزار کنم و شاید فروش پنج برابری
داشته باشم».
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 ۴JJقدم به سمت دورکاری دائمی بعضی وظایف
البته حرکت شــرکتهای سنتی به سمت دورکاری آسان نیست و
این تحول به زمان نیــاز دارد .برای اینکه ببینید کدام یک از وظایف و
سمتها در شرکتتان را میتوانید به دورکارها بسپارید بهتر است این
قدم را بردارید:
مشخص کردن وظایف حیاتی و مهارتهای مورد
نیاز برای انجام آنها
روی ِس َمتهای کنونی در شرکتتان قفل نشوید چرا
که این ســمتها در دورانی دیگر طراحی شدهاند .به جای آن به وظایف و
مسئولیتها فکر کنید .مثال یک تحلیلگر بازاریابی ممکن است این وظایف
را داشته باشد :جمعآوری و تحلیل دیتا ،مطالعه بازار ،تحلیل جمعیت هدف،
بررسی فایدهبخشی کانالهای بازاریابی.
وقتی این لیســت را طراحی میکنید خود را به وظایف کنونی محدود
نکنید .نیازهای آینده را هم لحاظ کنید .ببینید تیم شــما چه مهارتهایی
دارد و به چه مهارتهایی در آینده نیاز خواهد داشت .بازخورد مشتریان به
محصوالت و ارزیابیهای عملکرد شــرکت و کارکنان را در نظر بگیرید .به
دنبال هدفی میانمایه نباشید ،ببینید هر وظیفه در وضعیت ایدهآل چطور باید
انجام شــود .وقتی مهارت مورد نیاز برای انجام ایدهآل آن وظیفه را تخمین
زدید حاال ببینید کدام یک از وظایف جدید را باید حتما در شرکت انجام داد
و کدام یک را میتوان از راه دور به نتیجه رساند .گاهی مجبورید برای بهتر
انجام دادن یک وظیفه ،نیرویی را جذب کنید که جز با پیشــنهاد دورکاری
یشود.
جذب نم 

1

دورکاری میتواند باعث صرفهجویی واقعی در وقت کارمندان شود .بر اساس برآورد اداره آمار آمریکا در سال ۲۰۱۷
آمریکاییها به طور میانگین روزانه  ۵۲دقیقه را در رفت و آمد به محل کار میگذراندند .طبق بررسیها دورکاری میتواند
در شهرهای مختلف بین  ۲۸تا  ۵۰روز از روزهای کاری افراد طی سال را آزاد کند.

بررسی مخارج و مزایا
حاال نوبت بــرآورد هزینههای حضور فــرد در دفتر
شرکت و مقایسه آن با هزینههای دورکاری میشود .وقتی
شروع به جمع و تفریق میکند به خاطر داشته باشید که با دورکاری هزینه
ملک کاهش مییابد .یکی از مدیران مورد مصاحبه ما گفت« :هر دالری را
که خرج محل کار میکنم نمیتوانم خرج کارکنان ،تکنولوژی یا رابطهسازی
با مشــتریانم بکنم .به همین خاطر حاال که به خاطر کرونا فکر کردن به
دورکاری آسانتر شده ،برای اولین بار میتوان به هزینه ملک به عنوان هزینه
قابل حذف نگاه کرد».
البته دورکاری بیهزینه هم نیست و گاهی خرید تکنولوژیهای مورد نیاز
هزینههای سنگینی را روی دست شرکت میگذارد.

۲

نوسازی سیستم شغلی شرکت همزمان با
بلندمدتکردن دورکاری بعضی سمتها
اکثر شغلها برای دورکاری بهینه نشدهاند (دستکم
نه تا امروز) .در محیطهای مجازی شما عموما مجبورید به تاخیر در ارتباط
و حاضر نشــدن همه سر ساعت تن بدهید .زمانی که شما میتوانستید به
اتاق یا سر میز همکارتان بروید نوعی ارتباط رو در روی بیمقدمه به وجود
میآمد که این را در دورکاری از دســت میدهیم .دورکاری باعث میشود
فحوای احساسی/اجتماعی رفتار همکارمان را که قبال از زبان بدن و شکل
حرفزدنــش درک میکردیم نبینیم و این هر نوع همکاری را ســختتر
یکند.
م 
برای غلبه بر این چالشهای ارتباطی و مشــکالت هماهنگی باید روی
ساخت سیستم سلسله مراتبی شفافتر و روندهای سازمانی رسمیتر تمرکز
کنید .بهتر اســت خجالت را کنار بگذارید ،قلم و کاغذ بردارید ،هر شغل را
با جزئیات کامل توصیف کنید ،برای کارمندتان راهنما بنویســید تا بتواند
وظیفــهاش را بهتر انجام دهد .همزمان باید راه گزارشدهی کارمند به نفر
باالیی (یا خودتان) را هموار کنید تا دورکاری باعث دوری نشود .کارمند شما
در بخشهایی از این روند بازتعریف شغل باید با شما همکاری کند تا این
احساس به وجود نیاید که بدون اطالع او شغلش را عوض کردهاید .ضمنا تا
جایی که امکان دارد بهتر است تیمها و وظایف را طوری طراحی کنید که
یا همه افراد حاضر در یک تیم دورکار باشند یا همه آنها در محل کار حاضر

3

شوند .تیمهای دوگان ه  -بخشی در خانه و بخشی در دفتر شرکت  -همیشه
با سختترین چالشهای ارتباطی روبهرو میشوند.
بــه عالوه افرادتان را به انجام تماسهای تصویری بیشــتر و همچنین
جلسات بیشتر اما کوتاهتر تشویق کنید تا نقاط ارتباطی بیشتری به وجود
آیــد و کیفیت همــکاری از راه دور باال رود .ســرمایهگذاری روی ابزارها و
نرمافزارهای همــکاری از راه دور (مثل وایتبرد مجاری ،نرمافزار مدیریت
پروژه ،وبکمها و میکروفونهای کیفیت باال) میتواند به تیم شما در مواجهه
با چالشهای دورکاری کمک بیشتری کند.
حداقلرسانی هماهنگیهای غیرضروری بین
دورکارها
هر ســازمانی  -با هر ساختاری که برایش چیدهاید -
تعداد بسیار زیادی نقطه وابستگی بین تیمها دارد ،یعنی جاهایی که اعضای
تیم روی یکدیگر اتکا میکنند تا وظایف را تکمیل کنند یا دست به برآورد
نتیجه بزنند .اینکه شما چطور وظایف تیمهای مختلف را طراحی میکند
میتواند تعداد نقاط وابستگی را باال یا پایین بیاورد .هماهنگی تیمهای مرتبط
با این وظایف طبیعتا هزینه دارد و باال و پایین رفتن تعداد نقاط وابستگی این
هزین ه را باال یا پایین میآورد.
البته تعدادی از نقاط وابســتگی در وضعیت کســب و کار حیاتیاند و
اصال امکان حذف آنها را نداریم .برای مثال تیمهای بازاریابی و مهندســی
حتما باید با هم هماهنگ باشند تا بتوانیم محصوالتی تولید کنیم که هم
به لحاظ تکنیکی بیعیب هســتند و هم از دید مصرفکننده پرارزش به
حساب میآیند .اما نقاط وابستگی فراوانی داریم که ممکن است غیرضروری
باشند شما میتوانید با حذف آنها زندگی تیمهای دورکار را آسانتر کنید و
هزینههای شرکت را پایین بیاورید.
یکی از ســازمانهای تحت بررسی ما ،اخیرا  ۳پروژه مهم را قبول کرده
بود که باید توسط تیم دورکار برنامهنویس جاوا انجام میشد .پروژه اول به
بهبود وضعیت سامانه مشتریان یک وبسایت مربوط بود .دو پروژه بعدی
روی کرونا متمرکز بودند :اولی توسعه یک اپ بود که میزان تراکم کارکنان
در نقاط مختلف دفتر کار را نشان میداد تا بتواند به فاصلهگذاری اجتماعی
بیشــتر کمک کند .اپ دوم هم قرار بود مســیر حرکت و ارتباط کارکنان
شــرکت را دنبال کند تا مدیریت بتواند در حوزه قرنطینه و ریسک کرونا
تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
طبیعتا نقاط وابســتگی فراوانی بین دو پروژه مربــوط به کرونا وجود
داشــت :نهفقط این دو پروژه به لحاظ موضوعی به هم مرتبط بودند ،هردو
به تحلیل موقعیت مکانی کارکنان بر اساس اطالعات اتصال آنها به اینترنت
نیاز داشتند .خیلی زود برای مدیریت روشن شد که توسعه هردو اپ را باید
به یک تیم بسپارد و پروژه سامانه مشتریان را میشود به کل به تیم دیگری
محول کرد .وقتی مدیریت شــرکت دو پــروژه مرتبط با هم را به یک تیم
سپرد میدانست که همکاری را آسانتر میکند و روند توسعه هر سه پروژه
ســریعتر و موثرتر انجام خواهد شد .البته حرکت بعضی وظایف به سمت
دورکاری سختتر از بقیه است .اکثر ماها ترجیح میدهیم که موقع عمل
جراحی ،شخص جراح باالی سرمان باشد و ماجرا را از خانه رهبری نکند .یا
اگر خانهمان را دزد زد ترجیحمان این است که پلیس واقعی به خانهمان سر
بزند نه پلیس مجازی .با این همه آن روزهایی که کل افراد یک تیم در یک
زمان مشخص خود را به دفتری مشخص میرساندند در حال سپری شدن
است (یا سپری شده است ).اینکه سازمان شما چقدر سریع و موثر دنیای
جدید را بفهمد و طبق قوانینش عمل کند میزان موفقیت شما را در دوران
کرونا و پس از آن مشخص خواهد کرد.

4

آن روزهایی
که کل افراد یک
تیم در یک زمان
مشخص خود را به
دفتریمشخص
میرساندند در
حال سپری شدن
است (یا سپری
شده است) .اینکه
سازمان شما چقدر
سریع و موثر
دنیای جدید را
بفهمدوطبق
قوانینشعملکند
میزانموفقیت
شما را در دوران
کرونا و پس از آن
مشخصخواهد
کرد
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ویژه شامره 100
[ کرونا و کسبوکار] 6/

مدیر بودن در میان بحران

 5درسی که سال سخت به مدیران آموخت
وقتی بحران کرونا جهانگیر شد ،شرکتها درجات مختلفی از آمادگی
برای مواجهه با آن را به نمایش گذاشتند .پتانسیل باالی بحران کرونا
ِ
اهمیت آمادهشدن برای
برای ایجاد اختالل در کســب و کارها و نیز
بحرانهای بعدی باعث میشود به آموختههایمان از این بحران توجه
بیشتری نشان دهیم .ما این  5درس مهم را از بحران کرونا گرفتیم:

مارتین ریوز
رئیس انستیتو بیسیجی
هندرسن (اندیشکده
استراتژی و مدیریت)

نیکالس النگ
مدیر انستیتو بیسیجی آلمان

فیلیپ کارلسون سلزاک
اقتصاددان انستیتو بیسیجی

یک

اطالعات را بهدرستی فیلتر کنیم

جهان دارد با سرعتی باورنکردنی و روز به روز تغییر
میکند .در ابتدای شیوع ویروس کرونا ،برخی کشورها و کسب و کارها
به این مساله دل خوش کرده بودند که این بیماری در جهان همهگیر
نخواهد شــد و راهی برای کنترل آن پیدا خواهد شد و حتی ممکن
است به چین محدود بماند .اما وقتی سرایت ویروس به نقاطی خارج
از ووهان نیز قطعی شد ،باید همهگیری ویروس کرونا و شیوع آن در
جهان توسط همه دولتها و کسب و کارها پذیرفته میشد که باز هم
این طور نشد .درواقع آنهایی که از ابتدا این اطالعات را کسب کردند و
آن را پذیرفتند و سعی در آمادگی برای مقابله با آن داشتند ،گامهای
بزرگی از دیگران جلو افتادند .نکته دیگر این است که کسب و کارها
باید قادر به فیلترگذاری و اولویتبخشــی به اخبار و اطالعات باشند.
رسانهها اغلب روی اخبار جدید تمرکز میکنند و تصویر بزرگتر را به
مخاطب نشان نمیدهند .آنها گاهی حتی تفاوت واضحی بین اطالعات
نرم ،ســخت و حتی گمانهزنی قائل نمیشوند .اینکه شما استراتژی
کســب و کار خود را بر اساس اخباری که دیروز در رسانهها هایالیت
شــده تعیین کنید ،اشتباه است .در عین حال ،توجه به منبع اخبار
و اهدافی کــه این منبع دنبال میکند هم نباید از نظر دور بماند .از
سوی دیگر ،شما باید همواره تصویری که از بحران میبینید را در قاب
جدیدی قرار دهید و آن را دوباره ارزیابی کنید؛ وگرنه دچار اینرسی در
دیدگاه میشوید .یک ضربالمثل معروف چینی میگوید ژنرالهای
بزرگ صبحها فرمان میدهند و غروبها آن را عوض میکنند .البته
سازمانهای بزرگ نمیتوانند به این اندازه انعطافپذیر باشند .مدیران
آنها هم معموال هراس دارند که با تغییر نظرشــان ،افرادی بیثبات و
ناآگاه به نظر برسند .ولی در مجموع ،وقتی سرعت رخدادها باالست،
واکنش به آنها هم باید متناسب باشد.

دو

بوروکراسی را در نظر بگیریم

مسائل حساس و مهم حتما در نظر باالترین مقامات
شــرکتی از لحاظ مدیریت ریسک ،مسئولیتهای حقوقی و مسائل
مشابه اهمیت زیادی دارد و میتواند در داالنهای نظرات و اختالف
نظرات آنها گم شود .بنابراین ضروری است که تیمی معتمد و باهوش
که اهرمهای الزم برای تصمیمگیری سریع و تاکتیکی را در مواجهه با
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بحران در اختیار داشته باشد ،از قبل تعیین شده باشد تا هرچه سریعتر
ردههای باالی شرکتی را در مسیر درست قرار دهد .این مساله اهمیت
بسیار زیادی دارد.

سه

برای بحران بعدی آماده شویم

بحران کرونا بحرانی یکجانبه نبود .باید انتظار مراحل
کامال مختلفی از آن را در آینده داشته باشیم و حتی برای اپیدمیهای
جدید آماده شویم .بررسی واکنشهای شرکتی و سازمانی به بحرانی
دینامیک مثل بحران کرونا نشان داد همواره یک متغیر وجود دارد که
موفقیت نسبی در عبور از بحران را تعیین میکند :میزان آمادگی و
پیشبینی .آمادگی برای بحران بعدی یا مرحله بعدی بحران فعلی حاال
چارهای ندارد جز آنکه چیزی فراتر از واکنشهای خلقالساعه باشد.

چهار

به آنچه گذشت فکر کنیم

به جای آنکه نفســی به راحتی بکشیم و به روال
عادی خود بازگردیم ،باید از موقعیت اتمام احتمالی بحران به عنوان
فرصتی برای یادگیری استفاده کنیم .در زمانی که بحران جریان دارد،
واکنشها و اقدامات مختلف در قبال آن باید مستند شود و بعدا مورد
اســتفاده قرار بگیرد .در موقعیتهایی که بحرانی با سرعت زیاد رخ
میدهد ،ضعفهای سازمانی به وضوح نمایان میشوند که از جمله
آنها میتوان به عدم توانایــی مدیران در تصمیمگیریهای فوری و
تمایل افراطی به حصول توافق جامع در مورد تصمیمات به منظور
کاهش مسئولیت اشاره کرد .یک نمونه از صنایعی که در موارد زیادی
با بحران مواجه بوده و از آن درسهای ارزشــمندی گرفته ،صنعت
حمل و نقل هوایی اســت .بعد از هر رخداد کوچک یا بزرگ در این
عرصه ،علل آن بر اساس پروتکلهای از پیشتاییدشده مورد بررسی
قرار میگیرد و نتایج جدید به دســت میآیــد .این درسگرفتن از
رخدادهای تلخ و اشتباهات گذشته در این صنعت کامال به موضوهی
بدیهی بدل شده است.

پنج

برای یک جهان متفاوت آماده باشیم

باید انتظار داشته باشیم که بحران کرونا همه چیز را
در جامعه و کسب و کارها تغییر داده باشد .این تحوالت در حوزههایی
مثل خرید آنالین ،آموزش آنالین و سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و
سالمت واضحتر است؛ اما به این حوزهها محدود نمیشود .شاید یکی
از مهمترین تغییرات در حیطه کار شــرکتها تغییر در زنجیرههای
تامین آنها باشد .باید مدتی بگذرد تا تاثیر معنیدار بحران کرونا بر این
مساله را درک کنیم و بازتاب آنها روی برنامههای شرکتی را ببینیم.

اگر کسی در متروی شلوغ دچار حمله قلبی شود ،احتمال آن که کسی به کمکش برود کمتر از متروی خلوت است .این
شدن مسئولیت است؛ یعنی اگر آدمهای زیادی مسئول به نظر برسند ،هیچ کدامشان مسئول نیستند.
پدیده همان تقسیم ِ
اوضاع در جلسه مجازی نیز همین طور است.

[ کرونا و کسبوکار] 7/

از خوابآور به خوابپران

چطور بحرانی به نام جلسات مجازی را مدیریت کنیم
وقوع بحران معموال باعث حواسپرتیها و عدم تمرکزهای شــدید در
تمام ردههای کاری میشود .اگر قرار باشد در کنار تمام سختیهای دوران
بحران ،با یک تیم دورکار هم مراوده داشته باشیم ،شرایط برایمان سختتر
میشود .در جلسات رودررو ،تظاهر به حضور در جلسه و تمرکز روی مسائل
مطرحشده خیلی آسانتر است .اما حاال که با جلسات طوالنیمدت مجازی
مواجه هستیم ،چطور باید نتیجه دلخواه را به دست آوریم؟
معموال جلسات با چهار هدف عمده تشــکیل میشوند :دیگران را
تحت تاثیر قرار دادن ،گرفتن تصمیم ،حل مشکل و یا تحکیم مناسبات
با دیگران .در پژوهشــی که اخیرا در مورد جلســات مجازی و حقیقی
انجام شده یک نتیجه جالب به دست آمده است :اینکه اگر چند قاعده
مهم در جلســات مجازی رعایت شود ،میزان کارآمدی آنها میتواند به
اندازه جلسات حقیقی یا حتی بیشتر باشد .حاال تصور کنید شما یک
مدیر میانی در یک شرکت بینالمللی هستید و طی یک جلسه پانزده
دقیقهای مجازی باید همــکاران خود را ترغیب کنید که موقعیتهای
فروش جهانی را از منطقه متبوع خودشان توسعه بدهند .شما برای این
جلسه اسالیدهایی نیز آماده کردهاید .قواعدی که باید برای حفظ توجه
شرکتکنندگان در جلسه مجازی به کار ببرید شامل این موارد میشود:
قانون شصت ثانیه
یک اگر تیم شما مشکل را «حس» نکرده باشند ،نمیتوانید آنها
را به حل مشکل سوق دهید .در  ۶۰دقیقه اول جلسه ،کاری
کنید که احساسات تیم برانگیخته شود .مثال آمار شوکآور یا نقل قول جالب
یا مقایسهای که مشکل را کمی دراماتیکتر کند ارائه بدهید .مثال اگر آماری
از رقیب نشــان دهید که حس عقبماندن را در میان اعضای تیم خودتان
برانگیزد ،توجه آنها به حرفهایی که میخواهید در جلسه بزنید بیشتر جلب
میشــود .حتی ممکن است به ماجرای یکی از مشتریان شرکت اشاره شود
که به دالیل مشخصی تصمیم گرفته سراغ شرکت دیگری با خدماترسانی
بهتر برود .تمام اینها خوراک ذهن برای شرکتکنندگان در جلسه هستند.
درواقع هر تاکتیکی که در این راســتا به کار ببرید ،باید حتما به درک بهتر
مشکل منجر شود.
قانون مسئولیت
وارد هر موقعیت اجتماعی که میشویم به صورت ناخودآگاه
دو
به دنبال آن هستیم که نقش یا جایگاه خود را در آن مشخص
کنیم .بدترین مشــکل در جلسات مجازی این است که شرکتکنندگان به
جای آن که نقشــی برای خود در نظر بگیرند ،به یک ناظر صرف بدل شوند.
شما وظیفه دارید نقش آنها را تعیین کنید.
قانون جایی برای فرار نیست
ِ
سه تحقیقات نشان داده اگر کسی در متروی شلوغ دچار حمله
قلبی شــود ،احتمال آنکه کســی به کمکش برود کمتر از
متروی خلوت اســت .روانشناسان اجتماعی معتقدند که این پدیده همان
شــدن مسئولیت اســت .اگر آدمهای زیادی مسئول به نظر برسند،
تقسیم
ِ
هیچکدامشان مسئول نیستند .اوضاع در جلسه مجازی نیز همین طور است.

اگر مسئولیتها بین افراد تفکیک نشده باشد احتمال عملکردن پایین میآید.
درواقع در جلسه مجازی بهتر است وقتی که مشکلی را مطرح کردید ،افراد
را به تیمهای کوچکتر تقسیم کنید تا مجبور شوند بالفاصله با یکدیگر وارد
تعامل شوند و مسئولیت بخشی از کار را به عهده بگیرند .حتی میتوانید فشار
شدن آنها از
زمانی هم برای حل آن به کار بگیرید .این شــرایط باعث خارج ِ
وضعیت ناظر و تبدیلشدن آنها به نقشآفرین میشود.
قانون کمترین پاورپوینت
ِ
چهار هیچچیز به اندازه حمله اطالعاتی پیدرپی باعث خستگی و
بیتوجهی شرکتکنندگان در جلسه نمیشود .هرچقدر هم
که تیم شما به صحبتهای شما توجه کنند باز احتمالش هست که در میان
توفان اطالعاتی شما حواسشان پرت شود .بنابراین حتما اطالعات مورد نظر
خود را با مسائل جالبتر ترکیب کنید و کمترین میزان اسالید را به کار ببرید.
این شــرایط به معنی آن اســت که وقت کمتری صرفا روی حرفهای شما
گذاشته میشود و جا و زمان بیشتر برای تعامل گروهی باز میشود.
قانون پنج دقیقه
پنج هیچوقت بدون آنکه مشــکلی برای حلکردن به تیم داده
باشید بیشتر از پنج دقیقه صحبت نکنید .واقعیت این است
که همواره خطر آن وجود دارد که شرکتکنندگان به ناظر صِ رف بدل شوند
آوردن آنها از این حالت بسیار کار دشواری است .اگر مساله مهمی در
و بیرون ِ
میان است ،میتوانید از تیم نظرسنجی کنید که جلسه چطور ادامه پیدا کند
یا جستوجوی راهحل برای مشکل مطرحشده چگونه ادامه یابد.
این قواعد البته در بسیاری از جلسات حقیقی هم کاربرد دارند اما واقعیت
این است که در شرایطی که جلسات مجازی ناگهان به ضرورت بدل شدهاند،
کارآمدسازی آنها اهمیت زیادی پیدا کرده است .بحران جلسه هم موضوعی
مدیریتپذیر است.

جاستین هیل
طراح دورههای آموزشی
وایتلاسمارتز

جوزف گرنی
نویسنده و روانشناس اجتماعی
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ویژه شامره 100
[ کرونا و کسبوکار] 8/

کرونا نیاز به تشویق دارد

چطور ریسک کرونا را با روش «خانهنشینی نوبتی/تصادفی» کاهش دهیم

الرا بودرو
استادیار دانشکده کسبوکار
کلمبیا

سیلوین چسنگ
استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون

در وضعیت ایدهآل،
یک کارمند در
صورتی که خودش
نشانههای اولیه
کرونا را بروز داد یا
کسی از نزدیکانش
چنینشد
داوطلبانه ماجرا
را گزارش میکند.
اما ما در جهان
ایدهآل زندگی
نمیکنیموخیلی
از کارمندان اصوال
دلشان نمیخواهد
کهبهبقیهبگویند
احتماال آلوده به
ویروس مرگباری
هستند

50

به نظر میرسد شرکتهای دنیا حاال کرونا را به عنوان واقعیت موجود
پذیرفتهاند و تالش میکنند سیاســتها و روشهایی را پیدا کنند که از
کارمندانشان در برابر ابتال به ویروس محافظت بیشتری کند .به خصوص
که روند ابتال و مرگ و میر به صورت موجی باال میرود و بدون تردید پاییز
و زمستان سختی پیش رو خواهیم داشت.
در وضعیت ایدهآل ،یک کارمند در صورتی که خودش نشانههای اولیه
کرونا را بروز داد یا کسی از نزدیکانش چنین شد داوطلبانه ماجرا را گزارش
میکند .اما ما در جهان ایدهآل زندگی نمیکنیم و خیلی از کارمندان اصوال
دلشان نمیخواهد که به بقیه بگویند احتماال آلوده به ویروس مرگباری
هستند .با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی تالش زیادی کرده تا ابتال
به کرونا ننگ و بدنامی به حســاب نیاید هنوز در جوامع گوناگونی مردم
سعی میکنند ابتالی خود را مخفی کنند و حتی مرگ عزیزانشان بر اثر
کرونا را طور دیگری جلوه دهند .گزارشهای فراوانی منتشر شده که نشان
میدهد افرادی که از کرونا جان به در بردهاند و درمان شــدهاند در محل
کار یا زندگی با رفتار بد همکاران و همســایهها روبهرو شدهاند و این نگاه
تبعیضآمیز علیه کادر درمان  -حتی با وجود عدم ابتال به کرونا  -هم دیده
میشود .به همین خاطر کارفرماها برای مدیریت موثر نیروهای حاضر در
اداره یا کارخانه باید مطمئن شوند که کارکنان با راحتی بیشتری ریسک
کرونای خود را آشکار میکنند .ما مدتی پیش روی چگونگی گزارش نقض
پروتکلهای ایمنی و همچنین چگونگی گزارش آزار جنسی در چندین
کارخانه تولید پوشاک تحقیقی انجام دادیم .در مورد میزان ثمربخشی انواع
سیستمهای گزارشدهی در محل کار به نتایجی رسیدیم و اعتقاد داریم که
درسهایی که از بررسی این موضوعات حساس گرفتیم میتواند به مدیران
در حوزه گزارش ریسک کرونا کمک کند.
JJروش جوابداده :خانهنشینی نوبتی/تصادفی
یکی از این شــیوههای گزارشی ،اتخاذ سیاست «خانهنشینی نوبتی/
تصادفی» در محل کار است .در این سناریو ،تمام کارکنان به طور منظم
مورد بررسی و ســوال قرار میگیرند :هم در مورد نشانههای کرونا و هم
میزان ریسک در معرض قرار گرفتن آنها .بر اساس جوابهای کارکنان به
این پرسشنامهها ،میزانی حداقلی از کارکنان ،چیزی بین  ۵تا  ۱۰درصد را،
به طور سیستماتیک انتخاب و به مدت یک هفته به مرخصی میفرستید.
در میان این افراد تمام کسانی که ریسک کرونای خود را باال ارزیابی کرده
بودند حضور دارند ،به اضافه چند نفر از افرادی که ریسکی نداشتهاند اما به
صورت رندوم انتخاب شدهاند.
همه کارکنان از شکل این روش انتخاب آگاه هستند و اینگونه دقیقا
معلوم نمیشود که از بین افراد به مرخصی رفته ،چه کسی ریسک کرونای
باالیی داشته و کسی مورد تبعیض یا رفتار بد قرار نمیگیرد.
بعد از اتمام یک هفته ،افراد به مرخصی رفته مورد بررسی قرار میگیرند
تا معلوم شــود کرونا دارند یا نه .حاال افرادی که نشــانههای کرونا را بروز
دادهاند تحت نظارت پزشک قرار میگیرند.
سیاست «خانهنشینی نوبتی/تصادفی» به کارمندانی که ریسک خود
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را باال گزارش میدهند این امکان را میدهد که تا حدی احســاس منفی
همکاران را کنترل کنند .کارمندی که به خانه فرستاده میشد میتواند
به همکاران خود بگوید که انتخابش به عنوان نیروی مرخصیرونده کامال
تصادفی بوده است .به همین خاطر افراد با اطمینان بیشتری ریسک خود
را بــه مدیریت گزارش میدهند و با خیال راحتتر به مرخصی میروند.
ایــن روش البته هزینه هم دارد :هزینه سیاســت چرخص تصادفی آن
تعداد کارکنانی هستند که بدون ریسک به خانه فرستاده میشود .اما این
هزینهای از پیش حسابشده است تا سالمت کلیت مجموعه بهتر حفظ
شود و ترس افراد از گزارش ریسک خود باعث گسترش کرونا در شرکت
نشــود .از این متد میتوان به جز در بحث کرونا ،در حوزههای حســاس
دیگری که نیاز به گزارش کارکنان است استفاده کرد .موضوعاتی مثل آزار
جنسی و روحی ،سالمت روانی ،فرسودگی از کار و دیگر تهدیدات عمده
علیه کارمندان اکثرا گزارش داده نمیشوند چون افراد از داغ ننگ ناشی
از آن میترســند .نکته اینجاست که کرونا باعث شده همه این مشکالت
جدیتر گذشــته شوند :چون هم بیثباتی شغلی افزایش یافته و مردم از
اخراجشــدن بیشتر میترسند ،هم افراد بیشتر از گذشته در محیطهای
کاری در کنار هم حبسشدهاند و این احتمال هر گونه تنشی را افزایش
داده است .سرمایهگذاری روی راههای بهتر گزارشدهی باعث میشود هم
شرکت شــما اطالعات بهتری درباره کارکنان کسب کند و هم حفاظت
بهتری از کارکنانی بشود که آسیبپذیرترند.
JJروشی که دههها عمر دارد
«خانهنشینی نوبتی/تصادفی» روی متد نظرسنجی «پاسخ تصادفی» بنا
شده است که دهههاست محققان علوم اجتماعی از آن استفاده میکنند
تا اطالعات حساس را جمعآوری کنند .ایده کلیدی اینجا «امکان انکار»
اســت .پرسشنامهها باید طوری طراحی شــوند که با انتشار نتایجشان
افرادی که پاسخ حساسی دادهاند شناسایی نشوند .آنها باید بتوانند امکان
انکار داشــته باشند .برای مثال یک محقق میخواهد میزان استفاده
از داروهــای غیرقانونی میان ورزشــکاران را اندازه بگیرد .او میتواند
میان پاسخدهنده این کارتها را پخش کند ۲۰ :کارت که روی آنها
نوشته شــده «آیا از داروهای غیرقانونی بهبود عملکرد بدن استفاده
میکنید؟» و  ۱۰کارت که روی آنها نوشته شده «سوالی وجود ندارد.
فقط بنویسید بله» .هر ورزشکار از میان کارتها به صورت رندوم یکی
را انتخاب میکند .اگر ورزشکاری پاسخ «بله» بدهد ،محقق نمیتواند
متوجه شــود که آن ورزشکار خاص واقعا از داروی غیرمجاز استفاده
کرده یا کارت «ســوالی وجود ندارد .فقط بنویســید بله» را برداشته
اســت .اما چون محقق از تعداد کارتهای ســوالدار و بیسوال آگاه
است میتواند در نهایت برآورد موجهی از تعداد ورزشکاران دوپینگی
به دست بیاورد .بررسیهای ما نشــان داده که استفاده از این روش در
بحثهــای مدیریتی میتواند آمار گزارشدهی صادقانه را به شــدت باال
ببرد .بر همین اساس استفاده از امکان انکار کمک میکند که کارمندان،
خطاکاران را بیشــتر لو دهند حتی اگر احتمال انتقام وجود داشته باشد.

از این متد میتوان به جز در بحث کرونا ،در حوزههای حساس دیگری که نیاز به گزارش کارکنان است استفاده کرد.
موضوعاتی مثل آزار جنسی و روحی ،سالمت روانی ،فرسودگی از کار و دیگر تهدیدات عمده علیه کارمندان اکثرا گزارش
داده نمیشوند چون افراد از داغ ننگ ناشی از آن میترسند.

طبق اطالعاتی که ما به دســت آوردهایم ارتش آمریکا از روشی مشابه در
عراق و افغانستان استفاده کرده تا افراد محلی را به افشای اطالعات حساس
علیه مقاومتها تشویق کند.

چطور کارکنان را وادار کنیم
ریسک کرونای خود را گزارش دهند؟

JJچطور خانهنشینی نوبتی/تصادفی را اجرا کنیم؟
دپارتمانهای منابع انسانی میتوانند خودشان این متد را اجرا کنند
اما شاید آسانتر این باشد که با شرکتهای تحقیق و نظرسنجی قرارداد
ببندید تا پرسشنام ه طراحی کنند و لیست نهایی را که اسامی افراد ریسک
باال را حتی برای دپارتمان منابع انســانی فاش نمیکند تهیه کنند .این
خیلی مهم اســت که درصد حداقلی از نیروی کار به خانه فرستاده شوند
تا هویت کارکنان ریســک باال محفوظ بماند .میتوان برای شروع حدود
 ۵تا  ۱۰درصد نیروی کار را به این شــکل مرخصی هفتگی فرستاد ،بعد
یک نظرسنجی برگزار کرد تا معلوم شود حاال کارکنان برای گزارشدهی
ریسکشان راحت هستند یا نه ،و بعد با توجه به پاسخ آنها ،آن درصد را
پایین یا باال برد.
نکته مهم در متد خانهنشینی نوبتی/تصادفی این است که مرخصیها
باید با حقوق باشد اما دورکاری هم باید داشته باشیم تا شرکت ضربه مالی
کمتری بخورد .در صورتی که مدیریت متوجه شود کارکنان از این سیستم
سوءاستفاده میکنند و با پاسخهای اشتباه میخواهند به مرخصی بیشتری
بروند باید قانونی وضع شود که هر کارمند نمیتواند در هر شش ماه بیشتر
از  ۲یا  ۳بار به مرخصی رود .و باالخره این روش موقعی بهتر جواب میدهد
که کارکنان نسبت به ریسک در معرض کرونا قرار گرفتن خود واقعا آگاهی
داشته باشند .به همین خاطر بهتر است شرکتها کارمندان را تشویق کنند
که برنامههای ردگیری تماسهای فیزیکی افراد را در موبایلشــان نصب
کنند تا بهتر متوجه ریسک کرونای خود شوند.

افرادی را که ریسک ابتالی خود را باال گزارش دادهاند به همراه چند کارمند بدون ریسک (که به طور
رندوم انتخاب شدهاند) به مرخصی بفرستیم تا برای بقیه کارکنان معلوم نباشد چه کسی دقیقا کرونا داشته
و نگاه منفی به افراد مرخصیرفته پایین بیاید.

JJآیا خانهنشینی نوبتی/تصادفی روش مناسب شرکت
شماست؟
اینکه این متد مناسب سازمان شماست یا نه ،به دو عامل بستگی دارد:
آسانی اجرای آن در شرکت شما ،و میزان سود آن برای سالمت کارکنان.
خانهنشینی نوبتی/تصادفی اصوال در شرکتهایی بهتر جواب میدهد که با
ظرفیت کامل کار نمیکنند یا برنامههای دورکاری ترتیب دادهاند .در چنین
وضعیتی هزینه فرستادن چند کارمند سالم دیگر به خانه باال نخواهد بود.
در ضمن اجرای سیاست خانهنشینی نوبتی/تصادفی نشاندهنده تعهد شما
و کارمندانتان به ســامت عمومی خواهد بود و این میتواند به کاهش
اضطراب بازگشت فرد سابقا مبتال به کرونا به محل کارش کمک کند.
در چه صورت ســود این روش برای سالمت کارکنان شما باالست؟
وقتی که کارکنان شرکت در معرض ریسک باالی ابتال به کرونا قرار دارند
یا کارمندانتان به لحاظ اقتصادی افرادی آسیبپذیر هستند .مثال میتوان
به کارگاههای بستهبندی گوشت اشاره کرد :کارکنان در اینجا نزدیک به
هم کار میکنند و دمای پایین باعث انتقال راحتتر بیماری میشود .به
عالوه کارکنان به لحاظ اقتصادی آســیبپذیرند و میدانند که احتمال
بیکاریشــان باالســت به همین خاطر با ترس از دست دادن شغلشان
احتماال ریسک کرونای خود را گزارش نمیکنند.
و باالخره شاید بهتر باشــد که در دپارتمانهای مختلف سازمانتان
سیاستهای متفاوت خانهنشینی نوبتی/تصادفی داشته باشید .به این معنا
که در دپارتمانهایی که افراد به لحاظ اقتصادی آسیبپذیری در آنها کار
میکنند این متد با تعداد بیشــتری از افراد انجام میشود تا آنها راحتی
بیشتری برای گزارش ریسک کرونای خود پیدا کنند.

فاز اول :پرسش از نیروی کار

کل کارکنان در مورد نشانههای کرونا و میزان ریسک در معرض قرار گرفتنشان مورد
معاینه و پرسش قرار میگیرند.

خیر

کارمند

بله

تمام افراد ریسک باال  +افراد ریسک پایین رندوم انتخابشده

فاز دوم :فرستادن افراد به مرخصی
گروه انتخابشده به مرخصی فرستاده میشوند

یک هفته در خانه

یک هفته سر کار

فاز سوم :معاینه نیروی کار

کارکنان مرخصیرفته ،پس از بازگشت به کار معاینه میشوند

افراد معاینهشده

فاز چهارم :مراقبت از نیروی کار

افرادی که تست کرونایشان مثبت شده یا نشانههای جدی دارند به مراکز درمان
معرفی میشوند

بازگشت به فاز اول پرسش
از نیروی کار

ارجاع به مراکز
درمان
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به زنجیره نو نیازمندیم
چطور چالش زنجیره تامین را به فرصت تبدیل کنیم

جیمز بی رایس
قائممقام مرکز تحقیقات
حملونقل و لجستیک امآیتی

در این دوران الزم است که
زنجیرههای تامین دوباره از
نو طراحی شوند؛ به طوری
که قابلیت واکنش آنها به
سیاستهای تجارت جهانی،
دینامیک تامین کاال و نیز اختالل
در زنجیره کامال تغییر کند.

یکــی از چالشبرانگیزترین موارد مدیریت بحران این اســت که
راهحلهای منطقی برای اختاللهــای پیشآمده در زنجیره تامین
پیدا کنیم .طبعا حالت ایدهآل این اســت که پیــش از بروز بحران
برای مواجهه با آن آمادگی داشــته باشیم؛ چون در غیر این صورت
گزینههایمان برای مقابله با اختالل در زنجیره تامین خیلی محدود
میشود .با این وجود ،هر بحرانی که از سر میگذرانیم تجربهای است
در جهت آنکه با بحرانهای بزرگتر به شیوهای آسانتر مقابله کنیم.
این فهرستی است از کارهایی که در مواجهه با اختالالت زنجیره تامین
از دست ما برمیآید.
اطالعات را از منبعش به دست بیاورید
یافتن اطالعات درست در میان یک بحران عظیم
یک
همواره کاری بســیار دشوار است .همواره ممکن است
دولتها در تالش باشــند بــرای جلوگیری از هراس مــردم ،از ارائه
اطالعات کامل در خصوص بحران اجتناب کنند .در چنین شرایطی،
راهکار مناســب برای کســب و کارها این است که ارتباطات محلی
مناسبی در نقاط شیوع بحران برقرار کنند و تصمیمگیریهای مهم
خود را بر مبنای اطالعات دست اول و ارزشمندی که از این طریق به
دست میآورند ادامه دهند .این شرایط به حل سریعتر اختاللها در
زنجیره تامین کمک میکند.

عواقب غیرمترقبه را در نظر بگیرید
منتظر مشکالت شدید و نابهنگام و غیرمترقبه در
دو
زنجیره تامین خود باشید .در سال  ۲۰۰۵که توفان ریتا
ایاالت هیوستون و لوییزیانای غربی آمریکا را درنوردید ،پاالیشگاههای
منطقه با مشــکالت جدی مواجه شدند .شش ماه بعد ،شرکتهای
مختلف که از بســتهبندیهایی مبتنی بر فرآوردههای آنها استفاده
میکردند ،تازه اختالل در زنجیره تامین خود را حس کردند و مجبور
شــدند متوســل به راههای پرهزینه برای حل مشکل خود بشوند.
بنابراین ،کشــف نقاط احتمالی اختالل همــواره در مدیریت پس از
بحران اهمیت زیادی دارد.
یک مرکز عملیات جامع و فوریتی راه بیندازید
اکثر سازمانها امروزه چیزی شبیه ستاد عملیاتی
سه
دارند اما معموال آن را در ســطوح باالی شرکتی نگه
میدارند .ولی این کافی نیست و باید یک ساختار مفصلتر و عمیقتر
برای مرکز عملیات فوریتی در شرکت وجود داشته باشد و پروتکلهای
الزم برای آن تعریف شــده باشد تا اختالل در زنجیره تامین ما باعث
سرگردانی طرفین معامله با ما نشود.
همه تامینکنندگان خود را بشناسید
تــا چند رده عقبتــر از تامینکننــدگان خود را
چهار
بشناسید .شرکتهایی که این کار را نمیکنند در لحظه
اختالل در زنجیرههای تامین با مشــکالت جدی مواجه میشــوند.
مثال بعد از زلزله ســندای در ژاپن در سال  ،۲۰۱۱چند هفته طول
کشید تا شرکتها متوجه آسیبی که متوجه زنجیره تامینشان شده
بشوند چون اکثرشان از بازیگران الیههای مختلف در این زنجیره خبر
نداشتند .درنتیجه وقتی که متوجه آسیب شدند ،برای مقابله موثر با
آن دیر شده بود .در عین حال بهتر است از قبل مناسباتی را با منابع
متنوع و اصلی برقرار کرده باشید؛ چون آغاز مناسبات در زمان بحران
کار سختتری است.
آسیبپذیریهای خود را بشناسید و سعی کنید
پنج ریسک را پخش کنید
بسیاری از زنجیرههای تامین دارای وابستگیهای
متقابلی هستند که شرکت را در معرض ریسک قرار میدهد .نمونهاش
شــرکتی است که به یک تامینکننده خاص (که یک کارخانه واحد
دارد و ســهمی بزرگ از بازار را به خود اختصاص داده) کامال وابسته
باشد .مثال در جریان بحران کرونا وابستگی شدید شرکتهایی مثل
اپل و حتی برخی خودروسازان به قطعات ساخت چین آشکار شد و
حتی مورد انتقاد قرار گرفت.

52

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد ،مهر 1399

درگیری تجاری چین و آمریکا ،خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
(برگزیت) و حاال هم بحران کرونا باعث شده که اعتماد به زنجیره
جهانی تامین به کل زیر سوال برود.

برنامههای تداوم کسبوکار را تدوین کنید
ایــن برنامهها بایــد تاکیدشــان روی حوزههای
شش
مهم و حیاتی باشــد و به نوعی بــکآپ در حوزههای
مختلف حمل و نقل ،ارتباطات ،تامین و گردش نقدی تلقی شــوند.
تامینکنندگان و مشتریان خود را در توسعه این برنامهها شریک کنید.
در عین حال ممکن است الزم باشد برنامههای آلترناتیو دیگر در حوزه
منابع انسانی مثل هماهنگی برای دورکاری و اتوماسیون بیشتر را نیز
در نظر داشته باشید.
هوای کارکنانتان را داشته باشید تا کار نخوابد
وضعیت کارکنانتان باید برای شما بیشترین اهمیت
هفت
را داشته باشــد چون مســتقیم روی کار تاثیر دارد.
شرکتهایی که بعد از توفان کاترینای آمریکا در سال  ۲۰۰۵توانستند
با سرعت بیشتری خود را احیا کنند ،آنهایی بودند که کارکنان خود در
نقاط مختلف در ایاالت جنوب شرقی آمریکا را ردگیری و پیدا کردند.
شرکتی مثل پروکتر و گمبل حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و برای
کارکنان و خانوادههای آسیبدیده آنها مزایایی مثل دریافت زودهنگام
دستمزد و نیز ارائه مسکن و سهمیه غذایی را در نظر گرفت .درواقع
شرکتهای موفق در مواجهه با بحران تالش میکنند که مشکالت
کارکنان خود را برطرف کنند تا آنها بتوانند با خیال راحتتر روی کار
متمرکز باشند .مثال در سال  ۲۰۰۹وقتی که توفان یخ در لوییزویل در
ایالت کنتاکی رخ داد ،برخی کارفرماها وظیفه رساندن کارکنان خود
از منزل به کارخانه و برعکس را با رعایت نکات ایمنی برعهده گرفتند
چون نمیخواستند کار تعطیل شود.
طراحی زنجیره تامین خود را مورد بازبینی قرار
هشت دهید
تا مدتی پیش بســیاری از شــرکتهای جهانی،
زنجیره تامین خود را بر مبنای حرکت آزاد کاالها در جهان طراحی
کرده بودند و این به آنهــا اجازه میداد محصوالت مورد نظر خود را
از ارزانترین لوکیشــنها در سراسر جهان تامین کنند .اما درگیری
تجاری چین و آمریکا ،خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و حاال
هم بحران کرونا باعث شده که اعتبار این فرضیه به کل زیر سوال برود.
در این دوران الزم اســت که زنجیرههای تامین دوباره از نو طراحی
شوند؛ به طوری که قابلیت واکنش آنها به سیاستهای تجارت جهانی،
دینامیک تامین کاال و نیز اختالل در زنجیره کامال تغییر کند .معموال
دو گزینه در این راه وجود دارد .اولی توسل به یک منبع ثانویه است و
دیگری توسل به منابع محلی.
در گزینه توســل به منبع ثانویه ،زنجیــره تامین طوری طراحی
میشود که قابلیت پشتیبانی (بکآپ) در جایی که خأل تامین ،تولید و
توزیع به وجود آمده ،داشته باشد .این قابلیت میتواند ریسک اختالل
در زنجیره تامین را پخش کند؛ اما یک ایراد هم دارد :اینکه هزینههای
باالی اداری ،نظارت بر کیفیت و غیره را به وجود میآورد.
در گزینه توسل به منابع محلی ،شرکت تصمیم میگیرد که در
هریک از بازارهای بزرگ خود ،تاسیسات تولیدی با منابع محلی داشته
باشد .این گزینه هم ریسک را پخش میکند و به رغم باال بردن برخی
هزینهها مثل سرمایهگذاری ،باعث کاهش هزینه حمل و نقل میشود.
کردن افراطی موضوع است .تحلیل و ارزیابی
البته اینها نوعی ساده ِ
مفصلتر الزم است؛ به خصوص از این جهت که شرکتها در انتخاب

یکــی از دو گزینه باال ،باید حتما هزینهها را در نظر بگیرند و به این
مساله دقت کنند که چنین گزینههایی چطور روی قابلیت آنها برای
خدماترســانی به مشــتریان و رقابت در برابر شرکتهای دیگر اثر
میگذارد .تصمیمگیری درباره اینکه کدام گزینه ایدهآل است پاسخی
ثابتی ندارد .شرکتها باید به صورت مرتب شرایط خود را مورد بررسی
و تحلیل مجدد قرار دهند و گزینه مورد نظر خود را نیز به تناسب آن
تغییردهند.
اصوال پیشبینی بروز بحرانهای جهانی (از جمله پیشبینی شیوع
ویروس کرونا) چیزی نبود که به راحتی امکانپذیر باشد .اما شرکتها
میتوانند تاثیر چنین بحرانهای عظیمی را از راههایی مثل تنوعبخشی
به زنجیره تامین خود کاهش دهند .ضروری اســت که پیش از بروز
اختالل در زنجیره تامین برای آن آمادگی داشته باشیم.

در جریان بحران کرونا ،وابستگی
شدید شرکتهایی مثل اپل و
برخی خودروسازان به قطعات
ساخت چین مورد انتقاد قرار
گرفت.

چرا باید یخ در شکم داشته باشیم

این ضربالمثل سوئدی بهترین توصیف را برای بقا در بحران ارائه میدهد

اینکه در یک دوران بحرانی مدیریت و رهبری شــرکت یا ســازمانی را به عهده داشته باشیم
وضعیتی استرسآور است .اگر در مواجهه با بحران خیلی سریع عمل کنیم ،ممکن است بعدا به
این نتیجه برسیم که واکنش نامتناسب بروز دادهایم .اگر هم دیر واکنش نشان بدهیم ،احتمالش
هست که کسب و کار خودمان را به نابودی بکشانیم .شاید عاقالنهترین راه این باشد که طبق آن
ضربالمثل سوئدی معروف ،یخ در شکم داشته باشیم! یعنی خونسردی خود را در موقعیت حساس
حفظ کنیم .برای این منظور ،ابتدا باید برای خود روشن کنیم که اوضاع تا چه حد بد است و اینکه
آیــا احتمال کمک بیرونی (مثل کمک دولتی) وجود دارد یا نه .در ســال  ۲۰۰۸که بحران مالی
جهانی رخ داد و دولت آمریکا به نهادهای مالی کمک کرد که سر پا بمانند ،افکار عمومی واکنش
حمایتی نداشتند .اما در مورد بحران فعلی« ،تقصیر» بر عهده یک بخش خاص از اقتصاد نیفتاده
و بنابراین ،امکان آن که دولتها کمکهای بیشتری به کسب و کارها بکنند و حمایت مردم را نیز
داشته باشند باالست.
نکته بعدی این اســت که هر نشانه منفی در زمینه کسب و کار خود را ابدی تلقی نکنیم .اگر
کسب و کار دیگری در میان این بحران مجبور شده که سفارش ما را لغو کند ،به این معنی نیست
که وضع تا ابد همین طور باقی خواهد ماند .بلکه باید هر یک از این موارد منفی احتمالی را بررسی
کرد و احتمال ظهور مجدد آنها در آینده نزدیک را سنجید .حتی میتوان با طرفهای دیگر در این
خصوص مذاکرات را نیز ادامه داد تا زمان مناسب دوبارهای برای ازسرگیری سفارشها فرابرسد.
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زمانی برای مستی عقل
چرا در میان بحران بیش از پیش به خالقیت و رویاپردازی نیاز داریم

باید از لحاظ زمانی طبقهبندیهایی داشته باشیم که هر یک از آنها
الگوی تفکر متفاوتی را میطلبد .مثال در جریان بحران کرونا تقریبا
میتوان این دستهبندی را ارائه داد:
مرحله اول :تاکید روی واکنش سریع و سپس دفاع است.
مرحله دوم :تمرکز به ســمت طرحریزی و اجرای برنامههایی برای
تحمل رکود احتمالی سوق داده میشود.
مرحله ســوم :وقتی رکود کمی فروکش کند ،تاکیــد روی احیا و
یگیرد.
تطبیقپذیری قرار م 
مرحله چهارم :موقعیت به تدریج انعطافپذیرتر میشود و شرکتهای
خالق به سمت بازآفرینی پیش میروند و رویکردهای بسیار جدیدی
را در استراتژی خود به کار میگیرند.
ما اخیرا بین  ۲۵۰شــرکت چندملیتی در این زمینه نظرسنجی
کردیم تا ببینیم چه معیارهایی را در پیش گرفتند تا بحران کرونا را
مدیریت کنند .بعضی از شرکتها در مرحله واکنشی و برخی دیگر در
مرحله استراتژیســازی برای مدیریت این بحران بودند .واقعیت این
است که در عرصه بحران کرونا و تاثیر آن روی کسب و کارها همواره
باید بین تغییرات موقتی و دائمی روی تقاضا تفاوت قائل شــویم .اما
شدن تخیل و تفکر خالق را در
شرکتها چطور میتوانند جلوی قربانی ِ
جریان تحمل بحران بگیرند؟ آنچه میخوانید نتایجی است که ما در
این زمینه از تحقیق اخیر خود به دست آوردیم.

یک

مارتین ریوز
رئیس انستیتو بیسیجی
هندرسن (اندیشکده مدیریت و
استراتژی)

جک فالر
عضو ارشد انستیتو بیسیجی
هندرسن و متخصص نورو
ساینس
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این روزها کســب و کاری که به ضــرورت مدیریت بحران ایمان
نیاورده باشــد کمیاب اســت .واقعهای غیرمنتظره و مهم در جهان
رخ داده و اولیــن واکنش غریزی ما نســبت به آن ،دفــاع از خود و
دشمن تقریبا
ســپس درک و مدیریت آن است .بحران درواقع یک
ِ
پیشبینیناپذیر است که مغلوبکردنش عمال به بازگشت به حالت
عادی تعبیر میشود.
اما احتمالش هست که ما قادر به بازگشت به واقعیتهای دوران
پیشابحران نباشیم .پاندمیها ،جنگها و سایر بحرانهای اجتماعی به
ِ
مدیریت
شدت عقیدهها ،نیازها و رفتارها را تغییر میدهند و بنابراین
همه چیز را وارد مرحله جدیدی میکنند .حاال باید به دنبال قابلیت
خلق ،توسعه و بهکارگیری مدلهای ذهنی از موقعیتها و چیزهایی
بود که هنوز به وجود نیامدهاند اما راه رشد از آنها میگذرد.
خالقیت یکی از چیزهایی اســت که زندهنگهداشتنش در شرایط
ســخت کامال ضروری است .شرکتهایی که قادر به این کار هستند
همــواره نتیجه عالی درو میکننــد .آمار و ارقام نشــان میدهد در
دورانهای رکود و کمرشــدی ۱۴ ،درصد از شرکتها صرفا به خاطر
سرمایهگذاری در حوزههای جدید رشد قادر به جلو زدن از بقیه هستند.
نمونهاش شرکت اپل است که اولین آیپاد خود را در سال - ۲۰۰۱یعنی
زمانی که اقتصاد آمریکا دچار رکود بود و درآمد شرکت به میزان ۳۳
پس میداندادن به این
درصد کاهش یافته بود -به بازار فرستاد .اپل از ِ
محصول جدید توانست در عرصه تحقیق و توسعه پول بیشتری خرج
کند و در سال  ۲۰۰۳آیتیونز استور و بعد هم مدلهای جدید آیپاد را
عرضه کند که دوران رشد شدید اپل را کلید زد.
وقتی به قدرت تخیل پا بدهیم ،از وفقدادن با شرایط جدید عبور
میکنیم و شرایط جدید را خودمان شکل میدهیم .برای این منظور
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باالخره بجنگ یا فرار کن

بحرانها فشار شدیدی روی رهبران و مدیران کسب
و کارها وارد میکنند و باعث میشوند فرصت برای تفکر از بین برود.
اما تا زمانی که واقعا روی موضوع تمرکز نکرده باشــید اصال قادر به
دیدن تصویر بزرگتری از آینده و نقش خودتان در آن نخواهید بود.
اکثر اوقات در عرصه کسب و کار ما با سیستم عصبی غریزی که مشابه
«بجنگ یا فرار کن» در حیوانات اســت عمل میکنیم .این غریزه به
ما کمک کرده که در موقعیتهایی با فشار بسیار شدید ،دوام بیاوریم.
درســت مثل این است که بخواهیم قابلیت «فرار برای آن که طعمه
نشویم» را توصیف کنیم .اما یک سیستم عصبی مهم دیگر برای ما
سیستمی مشابه «استراحت کن تا هضم کنی» در حیوانات است .این
یعنی به آرامش برسیم تا کارکردهای ذهنی و جسمیمان بهبود پیدا
کند .میتوانیم اجداد خود را در روزهایی که با شکار زنده میماندند
تصور کنیم که بعد از آن فشــار شــدید به خود استراحت میدادند.
بنابرایــن برای مدیریت بحرانها ما به یک ریتم متعادل از فعالیت و
تعمق در کسب و کار خود نیاز داریم.
سوالهای موثر بپرس
دو
در زمان بحران معموال ما پاسخهای سریع و فوری
برای مشــکالت خود نداریم .کاری که از دســتمان
برمیآید این اســت که سوالهای الزم در خصوص بحران و وضعیت
خود در آن را مطرح کنیم .طبیعیترین ســواالتی که در میان یک
بحران پرسیده میشــود معموال سواالتی در وجه مجهول و منفعل
اســت؛ مثل «حاال چه بالیی ســر ما میآید؟» اما امکان شکلدادن
و تغییر شــرایط به ســود خودمان ،فقط در صورتی وجود دارد که
پرســشهایمان در وجه معلوم باشد؛ مثل «حاال چه گزینه جدیدی
میتوانیم درست کنیم؟» راه برای خالقیت در میان بحران با پرسیدن

آمار و ارقام نشان میدهد در دورانهای رکود و کمرشدی ۱۴ ،درصد
از شرکتها صرفا به خاطر سرمایهگذاری در حوزههای جدید رشد،
قادر به جلو زدن از بقیه هستند.

این سوالها ایجاد میشود:
چه نیازهایی در این دوران بحران به وجود آمده؟ مشــتری ما به
چه محصولی نیاز پیدا کرده که قبال در دسترسش نبوده؟ ما در چه
زمینهای نتوانستهایم نیاز مشتری را در این دوران برآورده کنیم؟ اگر
قرار بود شــرکت را بکوبیم و از نو بسازیم وارد چه حوزهای میشدیم
و چه محصولی به بازار میفرستادیم؟ علت اینکه برخی مشتریهای
ما در این دوران هم به ما وفادار ماندهاند چیست؟ چه نیازی از آنها را
توانستهایم برآورده کنیم؟
از بازی نترس
سه
بحرانها باعث میشوند ما بیش از اندازه هدفمحور
شــویم و به دنبال واکنشهای جدی باشــیم .اما این
شــرایط ممکن اســت مانعی پیش روی خالقیت باشــد .اینجا هم
میتوانیم از آنچه در حیوانــات برای بقا میبینیم الگو بگیریم .مثال
حیوانات جوان دائم در حال بازی و به اصطالح کشــتیگرفتن با هم
هستند چون این بازی دائمی آنها را برای جنگهای بزرگ برای بقا در
دورانهای بعدی آماده میکند .حاال ما هم با دورانی پیشبینینشده
مواجهیم که با سرعت در حال تغییر است .وقتی به تخیل اجازه بازی
بدهیم ،مغز میتواند ارتباطات جدیــدی بین ایدهها برقرار کند و از
آن رویکرد ابزاری و هدفمحور برای حل مشــکالت در زمان بحران
فاصله بگیرد .یورگن ویگ نودستورپ مدیرعامل گروه برند لگو در این
خصوص میگوید« :خالقیت درواقع نشاندن اطالعات موجود در جاها
و ترکیبهای جدید و مفید است .درست مثل بازی با قطعههای لگو».
سیستم اشتراک ایده درست کن
چهار
یک نفر یک جایی در شرکت و سازمان شما دارد به
خاطر شرایط پیشآمده ،دنبال راههای جدید میگردد.
اما ایدهپردازی نباید در سطح فردی باقی بماند بلکه ایدهها با خروج
از یک ذهن و ورود به ذهنهای دیگر تکامل پیدا میکنند .شرکتها
برای مدیریت بحران حتما باید به اشتراک ایدهها توجه نشان دهند
و این کار در فضایی بیطبقه صورت بگیرد؛ نه اینکه ایدههای مدیران

بیشــتر از کارکنان مورد توجه باشد .بدترین چیز این است که افراد
ایدهدار حس کنند ایدهشان به اندازه کافی منطقی و قابل اجرا نیست
و آن را با دیگران به اشتراک نگذارند .ما در جریان بحران کرونا با یک
عدم قطعیت تاریخی مواجه شــدهایم و برای عبور از آن حتما به این
ایدهها نیاز داریم.
تجربه را تشویق کن
پنج
دغدغههای مالی شرکتها در میان بحران تشدید
میشود و نیاز به کاهش هزینه در ذهن همه جا میافتد.
اما اگر قرار بر بقا اســت ،باید از منابع موجــود برای تجربه و آزمون
اســتفاده کرد؛ حتی اگر بودجه کم باشد .نظامهای طبیعت فقط در
صورتی مقاوم میشــوند و دوام میآورند که تنوع پیدا کرده باشند و
تنوع هم فقط از راه امتحانکردن چیزهای جدید به دســت میآید.
ایدهها باید در جهان واقعی امتحان شــوند تا مسیرهای جدید ایجاد
کنند .نمونه اوله کرک کریستینسن موسس برند لگو را در نظر بگیرید
که در ابتدای کارش سازنده خانه و وسایل خانه از جمله نردبان چوبی
و تختــه بود اما دوران رکود بزرگ در دهه  ۱۹۳۰او را زمین زد چون
دیگر مشــتریان پولی برای خرجکردن برای خانههایشان نداشتند.
نتیجه این شــد که او تجربهاش را بــه ابعاد کوچکتر منتقل کرد و
ساخت اسباببازی را شروع کرد .او در این راه باز هم با مشکل مواجه
شــد چون چوب در بازار جهانی کمیاب شده بود .نتیجه بعدی این
شد که او اسباببازیها را از جنس دیگری یعنی پالستیک بسازد و
تجربهای کامال جدید داشته باشد .مرحله بعدی این بود که او ساخت
قطعات اسباببازی به شکل سنتی را کنار گذاشت و قطعات مخصوص
لگو را ابداع کرد .این نوآوری از دل چند بحران مختلف حاصل شد .این
خاصیت بحرانهاست .تمام بحرانها آبستن میلیونها فرصت جدید
هستند .کسب و کارهایی که شاید در آغاز بحران کرونا داشتند برای
بقا دســت و پا میزدند ،در این دوران راههایی پیدا کردهاند برای آن
که در بازار باقی بمانند و همه اینها از میداندادن به خالقیت نشات
گرفته است .شاید خالقیت در این دوران خیلی لوکس به نظر برسد
اما درواقع یک ضرورت برای ساختن آینده است.

دغدغههای مالی
شرکتها در میان
بحران تشدید
میشود و نیاز
به کاهش هزینه
در ذهن همه جا
میافتد .اما اگر قرار
بر بقا است ،باید از
منابع موجود برای
تجربه و آزمون
استفاده کرد

اکثر اوقات در عرصه کسب
و کار ما با سیستم عصبی
غریزی که مشابه «بجنگ یا
فرار کن» در حیوانات است
عمل میکنیم .این غریزه
به ما کمک کرده که در
موقعیتهایی با فشار بسیار
شدید ،دوام بیاوریم.
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فرصت دورکاری و جلسات مجازی نیز برای بعضیها
توفیق اجباری بود و باعث شد که برخی مناسبات ناکارآمد
و بیهوده در سازمانها و شرکتها حذف شود.

ویژه شامره 100
[ کرونا و کسبوکار] 11/

باد ما را نخواهد برد
چرا بحرانها لزوما برای شرکتها بد نیستند

نانسی کوهن
استاد مدیریت بازرگانی
دانشگاه هاروارد

هر شرکت و سازمانی در
جریان بحران به یک «اتاق
جنگ» برای تصمیمگیریها و
پیشروی نیاز دارد.
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میگویند صداقت بیرحمانه و امید توجیهدار مهمترین نشانههای
یک مدیر موفق در تالش برای بقای شرکت یا سازمان یا تیمش است.
همواره تهدیدهای جدیدی میتوانند آینده ســازمانها و شرکتها
را از آنچه که پیشبینی میشــد به انحراف بکشانند؛ و مدیر وظیفه
دارد کــه خودش و دیگران را برای گذر از این توفانها آماده کند .اما
رهبــران واقعی دقیقا در زمانهای بحرانی چه کار میتوانند بکنند؟
درست حدس زدید :آنها باید کار و هدفی برای تیم خود یا ملت خود
تعییــن کنند و بعد از آنها بخواهند که کار را انجام دهند .در جریان
جنگ داخلی آمریکا ،آبراهام لینکلن از مردان ایاالت شمالی آمریکا
خواست که با جنوبیها بجنگند .فرانکلین روزولت در دهه  ۱۹۳۰از
ملت آمریکا خواست که پولهایشان را در بانکها نگه دارند تا جلوی
بحران گسترده مالی گرفته شود و همسرش الئنور روزولت هم زنان
آمریکایی را تشویق کرد که همزمان با مردان که در جنگ جهانی دوم
میجنگیدند ،در کارخانهها مشغول به کار شوند .در دهههای ۱۹۵۰
و  ۱۹۶۰میالدی مارتین لوترکینگ از طرفداران خود خواست که در
اعتراضات و اعتصابات علیه تبعیض نژادی شرکت کنند .این رهبران
هدفی مشخص داشتند و مردم این هدف را برایشان برآورده کردند.
در بحــران امروزی جهان نیز مدیــران و رهبران ابتدا باید خود و
هدف خود را باور کنند .بهترین رهبران معموال در مواجهه با بحران
رفتار ثابتی دارند :مغلوب ابهام و آشــفتگی ناشی از بحران نمیشوند
و به دنبال این هســتند که قوانین دوران بحران را کشف کنند و در
ایــن راه از تیم یا هواداران خود کمک میگیرند .نمونه یک رهبر که
شرایطی بسیار سخت را پیش روی خود میدید اما همچنان نیروهای
زیر دست خود را به کار میگرفت و امیدش را از دست نمیداد ارنست
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شکلتون جهانگرد و سرپرست ماموریت اکتشافی قطب شمال بود .او
در زمستان سرد و تاریک قطب و در حالی که میدانست با کشتیاش
در میان یخها گیر افتاده است ،ماموریت خود را از اکتشاف به بقا تغییر
داد و قواعد جدیدی را برای آن تعیین کرد و بر همان مبنا ،تیم خود
را برای تحقق هدف جدید به کار گرفت .با چندین برنامه که شــاید
در آغاز بیهوده به نظر میرســیدند -مثل ساخت اردو روی یخها -او
توانست تیم خود را نجات بدهد.
روش مواجهه با بحرانهای امروزیتر مثل پاندمی کرونا هم خیلی
به این جریان بیربط نیســت .مدیران باید از نیروهای خود کارهای
جدیدی برای بقای سیستم بخواهند .حتی فرصت دورکاری و جلسات
مجازی نیز برای بعضیها توفیق اجباری بود و باعث شــد که برخی
مناسبات ناکارآمد و بیهوده در سازمانها و شرکتها حذف شود و به
جایــش درک بهتری از راه پیش رو به وجود بیاید .در عین حال این
یبَر
نکته را هیچ وقت نباید نادیده گرفت که بحرانها به شــدت انرژ 
هســتند و باعث فرسودگی و عقبافتادن بســیار از کارها میشوند.
اگر کســی در جریان پاندمی کرونا برخی اعضای خانواده یا همکار و
دوستش را از دســت داده باشد ،این فرسودگی و بیمعنایی برایش
بیشتر میشود .بنابراین در زمان بحران ،ضروری است که شرکتها و
سازمانها در زمینه مقابله با این فرسودگیها هم سرمایهگذاری کنند
و مثال خدمات کوچینگ برای کارکنان خود ارائه بدهند .بسیاری از
نیروها در این زمان دچار بحرانهای مالی و ناامیدی به آینده میشوند
که میتواند نقشآفرینی آنها در شــرکت یا سازمان شما را نیز تحت
تاثیر قرار بدهد.
جنبه دیگر قضیه این اســت که مشتریان و مصرفکنندگان نیز
دقیقا در معرض همین بحرانها قرار دارند .وظیفه مدیران کســب
و کارها این اســت که راهکارهایی را نیز برای کاهش این دغدغهها
در مشــتریان تدوین کنند و مثال روشهــای پرداختی راحتتر و
درازمدتتری را برای آنها در نظــر بگیرند .رهبران و مدیران نترس
در مواجهه با بحران خیلی ســریع متوجه میشــوند که هر قاعد ه و
قانونی که قبال در امور خود دنبال میکردهاند دیگر مناسبتی با شرایط
جدیدی ندارد و باید برنامههای رو به جلوی جدیدی تدوین شود .آنها
سرعت در تصمیمگیری را بر دقت ارجح میکنند چون میدانند در
بحرانها مساله مهم این است که دچار اینرسی نباشند و از هر عامل
موثری که دم دستشــان است برای پیشبرد کار استفاده کنند .اگر
بخواهیم به دنیای همان سیاستمدارانی که پیشتر دربارهشان حرف
زدیم برگردیم ،میتوان گفت که هر شــرکت و ســازمانی در جریان
بحران به یک «اتاق جنگ» برای تصمیمگیریها و پیشروی نیاز دارد.
درست مثل دوران جنگ ،ممکن است در زمان بحران هم اشتباهاتی
رخ دهد که تلفات و خسارات به جا بگذارد .با این وجود ،از سر گذراندن
تمام این خطرها بهتر از دست روی دست گذاشتن است؛ چون شاید
بعدا ببینید بحران شما را با خود برده است.

تغییر مسیر در هر صنعتی امکانپذیر است .اما موفقیت این تغییرات در مدل تجاری پیششرطهایی
دارد .اول از همه تغییر مسیر باید همراستا با یک یا چند روند بلندمدت باشد که ناشی از بحران
کنونیاند :مثل حرکت به سمت دورکاری.

[ کرونا و کسبوکار] 12/

راهنمای دورزدن بدون سقوط
بحران کرونا باعث شده شرکتها بیش از قبل به تغییر مسیر ناگهانی ( )pivotingروی آورند

رکــود اقتصادی تقریبا آنی ناشــی از بحران کرونا ضربهای ســنگین به
کســبوکارهای بزرگ و کوچک جهان بود .اینجا حتی شیوه زندگی ما هم
مورد تهدید قرار گرفته بود و تحلیلگران از «افول خردهفروشی» و «سقوط
تمدن» حرف میزدند .ک م نبودند مدیرعامالنی که به این نتیجه رسیدند که
قرار است همه چیز تغییر کند .آنها فکر میکردند برای بقا یا باید شرکت را کال
متحول کنند یا ورشکسته شوند .اما ماجرا در نهایت اینقدر سیاه و سفید نشد.
تعداد زیادی از شــرکتها استراتژی تازهای در پیش گرفتند یا مدل تجاری
جدیدی معرفی کردند که هم در کوتاهمدت بقای شــرکت را تضمین کند
و هم به رشد بلندمدت آنها کمک کند .این چرخش و تغییر مسیر ناگهانی
( )pivotingالبته کار آسانی نیست اما میتوان از تجربه دیگر شرکتها در
این حوزه استفاده کرد .مثال اسپاتیفای را در نظر بگیرید که شرکت پیشروی
جهان در حوزه پخش آنالین موسیقی به حساب میآید .در تئوری ،این نوع
از پلتفرم تمامی ویژگیهای یک شرکت موفق در اقتصاد قرنطینهای را دارد:
مشتریانی در خانه گرفتار شدهاند و برای فرار از واقعیت افسردگیآور دوران
کرونا به رادیوی آنالین موبایل یا تبلتشان گوش میدهند.
اما ماجرا به این سادگی نبود .این شرکت پیشروی سوئدی در دوران کرونا
به شدت دنبال تغییر مسیر بود تا بتواند یک مشکل کلیدی خود را حل کند.
مدل تجاری اسپاتیفای  -برخالف رقیبش اپل میوزیک  -بیش از آنکه روی
خرید حق اشــتراک بنا شده باشد ،بر اشــتراک رایگان و پخش آگهی برای
مشترکان تکیه دارد .در چنین وضعیتی تعداد مشترکان رایگان اسپاتیفای باید
خیلی باال برود تا درآمد شرکت از آگهیها افزایش یابد .اما قبل از شروع بحران
کرونا ،شرکت متوجه شد که سرعت رشد میزان درآمدش از تبلیغات از سرعت
رشد تعداد مشترکان جدیدش باالتر است .این خطری بالقوه بود و اسپاتیفای
نیاز داشت که کاربران جدیدی را جذب کند ،اما ماجرا خیلی هم اضطراری به
نظر نمیرسید .تا اینکه کرونا ضربه خود را زد و آگهیدهندگان مجبور شدند
بودجه تبلیغات خود را پایین بیاورند .حاال خطر کمبود مشترک تازه خطری
بالفعل شده بود .اولین چرخش ناگهانی اسپاتیفای در مواجهه با کرونا ،ارائه
محتوای اختصاصی به شکل پادکست بود .در یک ماه اول هنرمندان کاربران
بیش از  ۱۵۰هزار پادکست آپلود کردند و اسپاتیفای با سلبریتیها قراردادهایی
اختصاصی بســت تا برایش پادکست تولید کنند یا آهنگهای مورد عالقه
خود برای کاربران را گلچین کنند .این تغییر استراتژی به این معناست که
اسپاتیفای از این پس میتواند بیشتر از قبل سالیق کاربران را مدیریت کند.
اینجا اسپاتیفای از روش موفق نتفلیکس کپی کرد .نتفلیکس از مدتها
پیش متوجه شده بود که تولید فیلم و سریال و در نتیجه داشتن کپیرایت آثار
سوددهتر از فقط پخش آثار دیگران است .به همین خاطر است که این روزها
سریالهای بیشتری را میبینید که توسط نتفلیکس تولید شدهاند .اسپاتیفای
در بخش موسیقی و پادکست به همین راه میرود.
چرخش ناگهانی اصوال برای پلتفرمهای دیجیتال خوب جواب میدهد،
اما کســب و کارهای سنتی و غیر دیجیتال چطور؟ اینجا میتوانیم وضعیت
رســتورانها را بررسی کنیم که ضربه سنگینی از کرونا خوردند .بحران این
بخش آنقدر جدی است که گروهی از صاحبان رستورانها کال کسب و کار

خــود را جمع کردند و گروهی دیگر که هنوز دوام آوردهاند به تغییر شــغل
فکر میکنند .یک راه معمول برای فکر کردن به رســتوران این است که آن
را آشــپزخانهای به همراه محل نشستن در کنار آن فرض کنیم .اما همزمان
رستورانها آشپزخانههاییاند که محصولشان را میتوان به طرق مختلف به
مشتریان رساند و هر کدام از اینها مدل تجاری خاص خود را دارند :مشتری
میتواند همانجا توی رســتوران غذایش را بخورد ،مشتری میتواند غذا را
تحویل بگیرد و خانه ببرد ،مشتری میتواند از خانه غذا سفارش بدهد و تحول
بگیرد ،و. ...
یک چرخش ناگهانی صنعت رستورانداری در مواجهه با کرونا این است
که مثال رســتوران بگوید در ازای مبلغی مشخص به شما در هفته یا در ماه
تعداد غذایی مشخص میدهد  -با منوی محدود .در چنین حالتی رستوراندار
ص بودن میزان تقاضا و میزان نیاز خود به مواد اولیه درصد
میتواند با مشخ 
سود خود را باال ببرد .یک تغییر دیگر در مدل تجاری میتواند پخت غذاهای
نیمهآماده و ارسال مواد خام همراهش باشد تا مشتری آنها را در خانه بپزد و
خیالش از بابت کرونا راحت شود .رستوران حتی میتواند برای مشتری لینکی
را بفرستد که به طور تصویری راه پخت غذا را آموزش میدهد.
همانطور که میبینید تغییر مســیر در هر صنعتی امکانپذیر است .اما
موفقیت این تغییرات در مدل تجاری پیششرطهایی دارد .اول از همه تغییر
مسیر باید همراســتا با یک یا چند روند بلندمدت باشد که ناشی از بحران
کنونیاند :مثل حرکت به سمت دورکاری.
دوم :تغییر مســیر باید در راســتای ظرفیتهای کنونی شرکت باشد و
تصمیمات استراتژیک بنیادینش را نقض نکند.
و سوم :تغییر مسیر باید مسیری پایدار به سمت سوددهی ارائه کند که
ارزش برند را در چشم مشتریان پایین نمیآورد.

مائورو گیین
استاد اقتصاد سیاسی در
دانشکده کسبوکار دانشگاه
پنسیلوانیا
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توئیتر چطور به بحران کرونا واکنش نشان داد

ناگهان دورکاری!

گفتوگو با مدیر منابع انسانی توئیتر
حدود شش ماه پیش  -در اوج بحران کرونا -توئیتر اعالم کرد که توانسته تمام  ۵هزار کارمندش را دورکار
کند .این چرخش ناگهانی و گسترده به سمت دورکاری حاال داستانی آشنا به نظر میرسد ،اما تبعات آن و
معنایش برای آینده کار ،کارکنان و محیطهای کاری هنوز مشخص نیست.
ما چند هفته پیش با جنیفر کریستی ،مدیر ارشد منابع انسانی توئیتر ،در اینباره تلفنی گفتوگو کردیم .او
برایمان توضیح داد که هدایت کارکنان در چنین تحول سریعی چطور امکانپذیر شد ،چه چالشهایی پیش
آمد و شرکت چطور از نیروهای دورکارش حمایت کرد .کریستی همچنین پیشبینیهایی در مورد وضعیت
کار پس از پایان کرونا انجام داد .گزیدهای از این گفتوگو را بخوانید.

میشود گفت ما بهار و تابستانی تاریخی داشتهایم و شما
جایی عنوان کردهاید که توئیتر هیچ وقت مانند گذشته نخواهد
شد .منظورتان از این جمله چه بوده؟

مردم مجبور شدهاند روتینهای جدیدی داشته باشند .و اینها
روتینهایی یکی دو هفتهای نیست ،درست است؟ کارکنان واقعا
دارند میفهمند که ظرفیتهایشان در دورکاری چیست و مدیران
هم در مدیریت افراد از راه دور کمکم راحتی بیشــتری احساس
میکنند .پس با پایان بحران کرونا« ،نرمال جدید» هر شکلی داشته
باشد با نرمال سال  ۲۰۱۹متفاوت است .طبیعتا این فقط محدود به
توئیتر نمیشود .شرایط همه عوض خواهد شد.

این حرکت شرکت به سمت دورکاری برای شما به عنوان
مدیر بخش منابع انســانی چطور بوده؟ آیا درباره وظایف و
مسئولیتهایتان به شیوهای جدید فکر میکنید؟

حاال بخش منابع انســانی بیشــتر از قبل در زندگی شخصی
کارکنان درگیر شــده است .حاال نیاز است که ما در هر سطحی
از کارکنانمان حمایت کنیم :سالمت فیزیکی ،سالمت احساسی
و ســامت روانی .ما این تابستان کمپهای مجازی برای والدین
توئیتر ترتیب دادیم تا بتوانند به فرزندانشــان گزینههایی برای
ارتباط بهتر ،یادگیری و ســرگرمی بدهند .چنین کاری از ما در
دوره پیش از کرونا بعید بود .من فکر نمیکنم که بعد از پایان کرونا
ما بیخیال همه این ابتکار عملها میشویم .احتماال این شکل از
حمایت مستقیم از کارکنان در زندگی خصوصی و حرفهایشان را
ادامه خواهیم داد.

در روزهای منتهی به تصمیم دورکاری سراسری در توئیتر
 -در ماه مارس  -آمادگی شما برای این وضعیت چگونه بود؟

در واقع ما حدود دو سال بود که برای شکلی از دورکاری آماده
میشدیم ،البته طبیعتا ما بحران بیماریای جهانی را پیشبینی
نکــرده بودیم .ما پذیرفته بودیم کــه «کار از خانه» روندی رو به
رشد در بازار کار است و داشتیم برای انعطافپذیری بیشتر آماده
میشــدیم .کارکنان عموما نیازهای زیادی دارند :آنها میخواهند
برای شرکتی کار کنند که هدف بزرگی دارد ،شرکتی را میخواهند
که با آنها درست رفتار میکند و باالخره شرکتی را میخواهند که
انعطافپذیر باشد تا مجبور نباشــند برای سر کار ماندن در همه
بخشهای زندگیشان دست به فداکاری بزنند .ما میخواستیم با
حرکت به سمت دورکاری چنین شرکتی باشیم.
بزرگترین تغییر سازمانی شما در واکنش به کرونا چه بود؟

اول :روند استخدام در توئیتر قبل از کرونا به شدت غیرمجازی
بود .ما افراد را برای یک ســری مصاحبه دعوت میکردیم چون
ما شــرکتی متمرکز بر افرادیم و محیطهای کاری ما محیطهایی
به شــدت اجتماعیاند .چرخش به سمت استخدام کامال مجازی
نیازمند تالش فراوانی بود تا مطمئن شــویم مدیران و کارمندان
بخش کارگزینی برای این روند آمادهاند .از طرف دیگر باید مطمئن
میشــدیم که افراد متقاضی کار هم در ایــن روند تجربه خوبی
خواهند داشــت :ما سعی میکردیم به طور مجازی همان رفتاری
را بکنیــم که با نیروهای جدید قبل از دوران دورکاری میکردیم:
برای آنها تور مجازی از دفتر کار برگزار کردیم ،با نیروهای کنونی
آشنایشان کردیم و هیچ حمایت تکنولوژیکی را از آنها دریغ نکردیم.
میخواستیم برای این نیروهای تازه نفس این احساس به وجود آید
که ما واقعا به فکرشان هستیم.
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ما کال امسال سیستم ارزشگذاری و نمرهدهی به عملکرد کارمندان را معلق
کردهایم چون استرس افراد طبیعتا باالست و نیاز داریم که کارکنانمان روی
سالمت روانیشان متمرکز باشند.

تجربه حضور در دفتر کار بخشی از فرهنگ توئیتر بوده
است .دورکاری چه تاثیری بر این فرهنگ گذاشته است؟ طی
این تحول چه چیزهایی را از دســت دادهاید و چه به دست
آوردهاید؟

بگذاریــد اول مثالی از تجربه موفقمان بزنــم .ما قبل از کرونا
جلسات ماهانهای در دفتر سانفرانسیسکو برگزار میکردیم که به
طور مستقیم در دیگر دفاتر پخش میشد و همه کارکنان توئیتر
در آن حاضر بودند .این جلسات به  OneTeamمشهور بودند .در
دوران کرونا نمیخواســتیم این جلسات را لغو کنیم اما نسبت به
برگزاری کامال مجازی آن هم مطمئن نبودیم .اما طی ماههای اخیر
این جلسات مجازی برگزار شدهاند و آنقدر موفق بودهاند که احتماال
بعد از کرونا هم آن را به همین شــکل ادامه خواهیم داد .به کمک
نرمافزار اسلک موقع برگزاری جلسه ،همه میتوانند در لحظه نظر
دهند یا سوال بپرسند که این باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی
ســخنرانان میشود .و چون همه از راه دور در جلسه حضور دارند
تجربه همه مشابه خواهد بود و این باعث شده آن احساس احتماال
منفی بین کارمندان معمولیتر و افــراد قدرتمند حاضر در دفتر
مرکزی کاهش یابد.
و مهمترین چالشهای این روند چه بوده؟

خستگی و فرسودگی کاری .ما چندین نظرسنجی بین کارکنان
برگزار کردهایم که یکی از آنها ویژه والدین بوده اســت .و متوجه
شدهایم اکثر کارکنان در مورد زمانبندی کار در خانه به شدت دچار
مشکل شدهاند .در دوران پیش از کرونا ،شما در راهروی اداره یکی
دو دقیقه با همکارتان حرف میزدید و کارتان راه میافتاد ،اما حاال
باید جلسهای بگذارید که ناگهان نیم ساعت وقتتان را میگیرد .سر
کارکنان در خانه شلوغتر از قبل شده است.
در واکنش به این مشکل ،ما دستورالعمل تازهای برای جلسات
مجازی صادر کردیم :اگر میخواهید جلسهای را به صورت آنالین
میزبانی کنید ،حتما باید دستور جلسه مشخص داشته باشید .ما
کارکنانمان را تشــویق کردیم که گاهی با تلفن با افراد حاضر در
جلسه تماس بگیرند چون چتکردن عموما بیشتر طول میکشد.
قرار شد قبل از آغاز جلسه کامال مشخص باشد که افراد کی آنالین
میشوند و کی آفالین .اینها باعث شد فشار از افراد کمی برداشته
شود.
توئیتر بیش از  ۵هزار کارمند در سراسر دنیا دارد .آیا در
حوزه سالمت فیزیکی و روانی آنها در دوران کرونا شما کمکی
به آنها ارائه میدهید؟

ما روانشناسی داریم که ریاست «برنامه سالمت جهانی» ما را
برعهده دارد و او کمک میکند که کارکنانمان احساس دورافتادگی
نداشته باشند و در هر شرایطی از متخصصین مشاوره بگیرند.
برای والدینی که کارمند توئیتر هستند هم گروهی ویژه ایجاد
کردهایم که هم از ما مشاوره میگیرند و منابع در اختیارشان قرار
میدهیم ،هم به آنها این امکان را میدهیم که درباره مشکالتشان به
آسانی صحبت کنند تا بیشتر متوجه چالشهایشان شویم .ساعات
کار والدین توئیتر انعطافپذیرتر از بقیه است.
آیا در دوران جدید سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان
توئیترتغییریکرده؟

بله .ما کال امســال سیستم ارزشگذاری و نمرهدهی به عملکرد
کارمندان را معلق کردهایم چون استرس افراد طبیعتا باالست و ما

نیاز داریم که کارکنانمان روی سالمت روانیشان متمرکز باشند.

نقش مدیران بخشهای مختلف توئیتر در این دوران تغییر
کرد؟

چون موفقیت هر گونه تحول بزرگی در شرکت بدون همکاری
این گروه از مدیران امکانپذیر نیست .آنها هستند که دورکاریها
را مدیریــت میکنند و همزمان حواسشــان به وضعیت روحی
کارمندان هست .آنها هستند که به مدیریت ارشد مجموعه در فهم
شرایط کارمندان یاری میرسانند.
به همین خاطر ما آموزش هدفمند آنها در دوران کرونا را انجام
دادیم و منابع آنالینی را در اختیارشان گذاشتیم .انعطافپذیر کردن
ســاعات کار افراد هر تیم وظیفه سنگینی است که بر عهده مدیر
آن تیم است.
با دورکار شدن همه کارمندان ،سرنوشت محیطهای کاری
توئیتر چه میشود؟

کارمندان ما حتی قبل از کرونا گزینه «دورکاری برای همیشه»
را داشــتند .با توجه به نظرســنجیهای اخیــر و اطالعاتی که از
کارمندانمان گرفتهایم عالقه فزایندهای را در میان آنها به دورکاری
همیشگی میبینیم .اما باید دید واقعا چند درصد کارمندان بعد از
کرونا میخواهند کامال دورکار باشند و همین سرنوشت فضای کار
را مشخص خواهد کرد .احتماال گروه زیادی نه دورکار دائم خواهند
شد نه همیشه به دفتر خواهند آمد و راهی میانه را برمیگزینند.
محیطهای کاری آینــده برای این گروه از کارمندان آماده خواهد
شد .پیشبینی شخص من این است که بعد از کرونا ،پرتعدادترین
گروه از کارمندان ما آنهایی هستند که دیگر نمیخواهند تماموقت
در دفاتر توئیتر کار کنند.

ما حدود دو سال
بود که برای شکلی
از دورکاری آماده
میشدیم ،البته
طبیعتابحران
بیماریای جهانی
راپیشبینی
نکرده بودیم .ما
پذیرفته بودیم
که «کار از خانه»
روندی رو به رشد
در بازار کار است
و داشتیم برای
انعطافپذیری
بیشتر آماده
میشدیم که کرونا
پیش آمد
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ویژه شامره 100
[ کرونا و کسبوکار] 14/

مدیریت فروشگاه در دوران کرونا
چطور میشود هم فروش را حفظ کرد هم سالمت کارکنان و مشتریان را؟

رابرت شامسکی
استاد مدیریت عملیات در
دانشکده کسبوکار دانشگاه
دارتموث

الرنس دبو
استاد مدیریت عملیات در
دانشکده کسبوکار دانشگاه
دارتموث

قوانین و دستورالعملهای فاصلهگذاری اجتماعی در کشورهای
مختلف ،و حتی در ایاالت یا اســتانهای هر کشــور با هم متفاوت
اســت .اجباری یا اختیاری بودن ماســک در خردهفروشــیها هم
چنین وضعیتی دارد .شــما به عنوان مدیر فروشگاه فارغ از قوانین و
دســتورالعملها باید به عنوان کسی که مسئول سالمت کارکنان و
مشتریان است تصمیماتی بگیرید که عالوه بر جان آدمها بر میزان
فروش هم تاثیر میگذارد.
شما مجبورید موقع تصمیمگیری نکات مختلفی را مد نظر داشته
باشــید :از قدرت بیماری در شهرتان گرفته ،تا نگاه مردم محل نسبت
به فاصلهگذاری اجتماعی و حتی جنگهای سیاســی مقامات بر ســر
کرونا .نکته اینجاست که چون دستورالعملها کلی صادر میشوند و نوع
فروشگاه ،وضعیت مشتریان و میزان شلوغی/خلوتی کسب و کار شما را در
نظر نمیگیرند ،در نهایت این شما هستید که باید تصمیم آخر را بگیرید.
اینجا ما سه اصل کلی را که به شما کمک میکند سالمت افراد
حاضر در فروشگاه را تامین کنید معرفی میکنیم .اینها سه اصل بر
پایه بنیادهای علم مدیریت عملیات ،تحقیقات ما در مورد چگونگی
شلوغ و خلوت شدن فروشگاهها و آخرین اطالعات موجود در مورد
شکل واگیر کرونا بنا شدهاند.
تراکم کمتر ،جریان سریعتر
اصل ۱
همه متخصصان بر این واقعیت تاکید دارند که برای
پایین آوردن ریسک ابتال به کرونا مدیران فروشگاهها
باید میزان تراکم افراد در محیط فروشگاه را پایین بیاورند .سادهترین
راه اینجا محدود کردن تعداد مشــتریان حاضر در فروشــگاه است.
معادله مشــهوری که به «فرمول لیتل» معروف است به ما در فهم
رابطه تراکم با فروش کمک میکند .به کمک آن میتوانیم تاثیر مالی
فاصلهگذاری اجتماعی بر خردهفروشیها بهتر درک کنیم:

نرخ ورود موثر به فروشگاه (مشتری در ساعت) = تعداد مشتریان
حاضر در فروشــگاه تقسیم بر زمان سپریشــده در فروشگاه (به
ساعت)

یک راه برای افزایش نرخ ورود موثر به فروشگاه (و فروش باالتر)
این اســت که تعداد مشتریان حاضر در فروشگاه را باال ببریم .اما در
دوره فاصلهگذاری اجتماعی این با دعوت مشتری بیشتر به فروشگاه
امکانپذیر نیســت .پس باید فضای بیشــتری را به فضای کنونی
فروشــگاه اضافه کنیم که این یکی را میتوان به روشهای مختلف
(بــا هزینههای مختلف) انجام داد :مثال باز کردن شــعبه جدید راه
پرهزینهتر افضای فضای فروش است .رستورانهای نه چندان لوکس
اما راه کمهزینهتری را مدتهاست انجام میدهید :وقتی رستوران پر
است مشتریان غذا را میگیرند در پارکینگ یا خیابانهای اطراف آن
را میخورند .اما این راه به درد فروشگاهها نمیخورد.
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در چنین وضعیتی ،طبق فرمول لیتل چــارهای نداریم تا زمان
حضور مشتریان در فروشگاه را پایین بیاوریم تا نرخ ورود موثر باال رود.
اینجا مدیران فروشگاهها باید روی افزایش راندمان تجربه خرید تمرکز
کنند .اگر در دوران پیش از کرونا خیلی از فروشگاهها ترجیح میدادند
خریدار با طمانینه خرید کند ،حاال باید قفسهها طوری طراحی شوند
که روند تصمیمگیری خریدار را تسریع کنند .در چنین حالتی حتی
موسیقی در حال پخش در فروشگاه هم به نوعی تغییر میدهند که
احساس آرامش خریدار پایین بیاید و به جایش سریعتر حرکت کند.
مشتریان اصوال در فروشگاهها در دو حالت انتظار میکشند :یکی
در انتظار فروشنده برای کمک گرفتن در امر انتخاب و خرید ،و دیگری
ورود به صف و انتظار برای پرداخت پول .به همین خاطر مدیران باید
مهرههای خود را برای تسریع امور در این دو بخش بچینند.
مدیریت پراکندگی
اصل ۲
برای افزایش راندمان و نــرخ ورود موثر ،بهتر بود
فروشگاه شبیه یک خط تولید کارآمد باشد :مشتریان
در زمان تعیین شده و با فاصل ه زمانی مشخص وارد فروشگاه میشدند
تا فاصلهگذاری اجتماعی رعایت شــود .اما در زندگی واقعی چنین
چیزی رخ نمیدهد و هر کس در زمانی که خودش میخواهد وارد
فروشگاه میشود ،اینجاست که پراکندگی به سیستم تزریق میشود.
یک راه برای مدیریت این پراکندگی این اســت که راهروهای بین
قفســهها را اتوبان در نظر بگیریم و تعامل مشتریها با هم را مثل
تصادف ماشینها به حساب آوریم .اینجا هدف ما باید کاهش ریسک
تصادف باشد.
پس یک جاده روستایی با دو الین را در نظر بگیرید .اگر هر راننده
با سرعتی تقریبا مشابه بقیه در هر الین حرکت کند هیچ دو ماشینی
به هم نمیرسند و احتمال تصادف بسیار پایین میآید .از طرف دیگر
اگر نیمی از ماشینها سریع و نیم دیگر کند حرکت کنند خودروها
بارها به هم میرسند و ریسک تصادف به طرز عجیبی باال میرود.
حاال جای جاده و راننده ،ســوپرمارکت و مشتری بگذارید .اینجا
هم همان اصول را داریم .بررســیهای ما نشان میدهد که اگر همه
خریداران با سرعتی مشابه حرکت کنند احتمال آنکه با هم برخورد
داشــته باشند پایینتر اســت ،و اگر هر کس با سرعت متفاوتی راه
برود تعداد تعاملها میان مشتریان باالتر میرود .مهندسان ترافیک
که مدتهاســت از باالرفتن تعداد تصادفات به خاطر تفاوت سرعت
ماشینها باخبرند محدودیت حداقل و حداکثر سرعت در جادهها را
ک شود.
ت همه خودروها به هم نزدی 
وضع کردهاند تا سرع 
اما در فروشگاهها چطور میتوان چنین سیاستی در پیش گرفت؟
تعدادی از ســوپرمارکتهای زنجیرهای در آمریکا ساعاتی از روز را
به مشــتریان  ۶۰ســال به باال اختصاص دادهاند و طبیعتا این افراد

مدیریت مشتریان با مدیریت خط تولید فرق دارد ،و مدیریت رفتار مشتریان بدون خراب کردن تجربه
خریدشان کار آسانی نیست .به همین خاطر شما به عنوان مدیر فروشگاه باید از تکنیکهای علوم رفتاری
استفاده کنید تا بتوانید به صورت غیرمستقیم به هدفتان برسید.

با ســرعتی نزدیک به یکدیگر خرید میکنند .گزینه دیگر تشویق
مشتریان به نوبت گرفتن و آمدن با قرار قبلی است .تعدادی از کفش
فروشیها ،موزهها یا استخرها از همین روش استفاده میکنند تا تعداد
مشتریان را کنترل کنند.
رویکرد محبوب دیگر برای کاهش برخورد مشــتریان یک طرفه
کردن راهروهای بین قفسههاســت .تحقیقات ما نشان میدهد که
این روش تعداد برخوردهای نزدیک میان مشــتریان را واقعا کاهش
یدهد.
م 
مدیران فروشگاهها میتوانند مناطق هر بخش را طوری طراحی
کنند که سرعت حرکت در آنها متفاوت باشد :مثال یک بخش برای
خرید سریع مایحتاج روزانه ،یک بخش برای خرید بستههای آماده
مواد غذایی و بخش سوم برای گشت و گذار و خرید کندتر .اینجا هم
ایده اصلی این است که مشتریان را در گروههایی جدا کنید که سرعت
حرکت بینشان مشابه است.
تشویق غیرمستقیم کارکنان و مشتریان به
اصل 3انجام کار درست
مدیریت مشتریان با مدیریت خط تولید فرق دارد،
و مدیریت رفتار مشــتریان بدون خراب کردن تجربه خریدشان کار
آســانی نیست .به همین خاطر شــما به عنوان مدیر فروشگاه باید
از تکنیکهــای علوم رفتاری اســتفاده کنید تــا بتوانید به صورت
غیرمستقیم به هدفتان برســید وگرنه با دستور دادن بیش از حد
باعث رنجش و از دست دادن مشتریان خود میشوید .مثال به جای
آنکه برگه «لطفا ماسک بزنید» را پشت شیشه بچسبانید بهتر است
پوسترهایی از مشتریان محلی و کارکنانتان را چاپ کنید که در آنها
با رضایت ماسک زدهاند و دستشان را به نشانه موفقیت یا پیروزی باال

بردهاند .دیدن این تصاویر روی هویت مشترک و ارتباط قویتر میان
طرفین تاکید میکند و هنجارهای مورد نظر شما هم ترویج میشود.
به جای تابلوها و هشــدارهایی مثل «به ســمت راست بروید»
یــا «ورود به این بخــش ممنوع» میتوانید به طــور ظریفی برای
مشتریان مرز درست کنید و مثال به کمک بنرهای تبلیغ محصول
یا اعالم تخفیف آنها را به مســیر مد نظرتان بکشانید .به طور کلی
محیط فروشگاه شــما باید طوری برای دوران کرونا بازطراحی شود
که احســاس مصنوعی بودن به وجود نیاید و خرید کردن به لحاظ
اجتماعی همچنان تجربهای مثبت باشد.
با همیــن روشها میتوانید از ســامت و ایمنی کارکنان خود
حفاظت کنید .حاال بیشتر از قبل کارکنان کمدستمزدی که اصوال
در فروشگاه دیده نمیشــدند اهمیت پیدا کردهاند .فروشگاهها باید
تجهیزات حفاظتی برای آنها تهیه ببیند ،به آنها وقت بدهند تا فضای
کارشــان را پاک کنند و البته با طراحــی حرفهایتر فضای فروش،
فاصلهگذاری اجتماعی را تقویت کننــد .مدیران باید کارکنان را به
همکاری در تغییر دکوراسیون با هدف فاصلهگذاری تشویق کنند.
مدیران باید برای کارکنانی که پیشنهادات مناسبی در این حوزه دارند
بستههای تشویقی در نظر بگیرند .شــرایط کاری این افراد به طور
ناگهانی خطرناک شــده و باید بتوانید انگیزه بیشتری در آنها ایجاد
کنید و وضعشان را بهبود ببخشید.
اینکه فروشگاه شما بتواند به مشتریان و کارکنان نشان دهد که
ســامت آنها برایش اهمیت دارد میتواند به برند شما در رقابت با
دیگران قدرت ببخشد .مشتریان عموما نسبت به چنین فروشگاهی
وفاداری بیشتری احساس میکنند و این رفتار شما را بدون پاداش
نمیگذارند .رفتار فروشگاه شما در دوران کرونا ،آینده پساکروناییتان
را تضمین میکند.

یک راه برای
مدیریت
پراکندگی افراد
در فروشگاهها
این است که
راهروهای بین
قفسهها را اتوبان
در نظر بگیریم و
تعاملمشتریها
با هم را مثل
تصادف ماشینها
به حساب آوریم.
اینجا هدف ما باید
کاهش ریسک
تصادف باشد
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الگوی مدیرعامل همهکاره  -فرمانده تک و تنها بر فراز هرم شرکت  -رسمی یادگار از تفکر مدیریتی قرن بیستم است .البته
چندین استثنای مهم اینجا داریم :جف بزوس ،ایالن ماسک و مارک زاکربرگ .اما در تحقیق مشترکمان با انجمن روانشناسی
آمریکا متوجه شدیم که برای اکثر ما انسانهای فانی ،تنها مدیرعامل بودن خیلی سخت است.

ویژه شامره 100
[ کرونا و کسبوکار] 15/

آسایش دو گیتی با روش دومدیرعاملی
دوره حساس کنونی راهحل نو میخواهد

جان گرزما
هممدیرعاملشرکت
The Harris Poll

ویل جانسون
هممدیرعاملشرکت
The Harris Poll

منبع موسسه نظرسنجی و
مدیریت وجهه شرکتها

62

وقتی این تابســتان اعالم شــد تد ســاراندوس ،مدیر ارشــد محتوای
نتفلیکس به سِــ َمت «هممدیرعامل» یا  co-CEOارتقا پیدا کرده و حاال
با رد هستینگز همزمان شــرکت را رهبری میکند ،خیلیها به این نتیجه
رســیدند که نتفلیکس عقل ســلیم را نادیده گرفته است .طی یک سال
گذشته چندین شرکت مهم از جمله اوراکل Salesforce.com ،و اسآپ
ساختار هممدیرعاملی خود را کنار گذاشتند و به روش سنتی تکمدیرعاملی
ن خاطر بود که وا ل استریت جورنال نوشت« :هممدیرعاملی
برگشتند .به همی 
از مد افتاده .چرا نتفلیکس به دنبال زندهکردن این مدل مدیریتی است؟»
ما نظر مشخصی درباره این مدل مدیریتی داریم چون از سال  ۲۰۱۷به
عنوان هم مدیرعامل  The Harris Pollبا هم کار کردهایم.
واقعیت اینجاســت که الگوی مدیرعامل همهکاره  -فرمانده تک و تنها
بر فراز هرم شــرکت  -رســمی یادگار از تفکر مدیریتی قرن بیستم است.
البته چندین اســتثنای مهم اینجا داریم :جف بزوس ،ایالن ماسک و مارک
زاکربرگ بنیانگذاران آمازون ،تسال و فیسبوک جزو همین فرماندهاناند که
کنترل شرکت را کامال در دست دارند .اما در تحقیق مشترکمان با انجمن
روانشناســی آمریکا متوجه شــدیم که برای اکثر ما انسانهای فانی ،تنها
مدیرعامل بودن خیلی سخت است .چشمانداز بیزینس مدرن بسیار سریع
در حال تغییر است و مسئولیتهای روی دوش مدیرعامل آنچنان بیشمار
است که یک نفر نمیتواند همزمان هم مسیر استراتژیک شرکت را مشخص
کند ،بر تصمیمات فراوان درونی موسسه نظارت کند و همزمان چهره عمومی
شرکت باشد.
نکته اینجاست که سایز تیمهای اجرایی شرکتها طی سه دهه گذشته
دو برابر شده است :بخشهای متفاوتی دورن شرکتها اهمیت بیشتری پیدا
کردهاند (مثل منابع انســانی) و اصال بخشهــای جدیدی به وجود آمدهاند
(استراتژی دیجیتال و امنیت دیتا) .اما شغل ریاست شرکت همچنان یکنفره
باقی مانده است.
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همزمان انتظارات از رهبری مدرن متحول شــده اســت .سازمانها باید
سریعتر تصمیمگیری کنند ،کمتر از قبل سلسلهمراتبی شدهاند و مجبورند با
تغییرات بیشتر دنیای کنونی خود را وفق دهند .تغییرات نسلی در نیروی کار
و جامعه کار مدیرعاملی را که سالهاست در شرکتش فرمانده است سختتر
میکند .به همین خاطر مهارتهای نرم غیرسنتی به مهارتهای پیششرط
رهبری تبدیل شدهاند.
آیا یک مدیرعامل میتواند همه این مهارتها را در خود جمع کند؟ گاهی
اوقات امکا ن دارد یک شرکت خوشاقبال کسی را پیدا کند که هم یکدنده و
سرسخت است و هم کار تیمی بلد است و دیگران را خوب درک میکند .اما
در اکثر اوقات شرکتها چنین مدیر همهفنحریفی را گیر نمیآورند و بهتر
اســت به گزینه دو رهبری تن دهند .اینجا مدیرعاملها نیاز نیست بینقص
باشند و هر کدام میتوانند نقاط ضعف طرف مقابل را بپوشانند.
خیلی اوقات در شرکتها با انتخاب مدیرعامل ،نفر دومی که برای رسیدن
قدرت تالش میکرده سازمان را ترک میکند .اما در وضعیت دو مدیرعاملی
دچار مشکل فرار مغزها نمیشویم .البته معرفی مدیرعامل دوم قرار نیست
مثل جادو عمل کند و همه مشکالت را حل کند .ساختار دومدیرعاملی نیاز به
مراقبت و تالش دائمی دارد .و ما از سال  ۲۰۱۷در حال تجربه باال و پایین این
سیستم هستیم .موقعی که ما هممدیرعامل شرکت شدیم ،با توجه به تجربه
همکاری سابقمان ،تصمیم گرفتیم وظایف را میان خودمان تقسیم کنیم و
هرکس آن بخشی را که در آن خیلی خوب است برعهده بگیرد .جان سابقهای
طوالنی در بازاریابی و تبلیغات داشت و در فهم مشتری ،برندینگ و رهبری
استراتژیک بهتر عمل میکرد .ویل که مدرک امبیای داشت تعیین استراتژی
کلی کسب و کار ،امور مالی ،مدیریت فروش را برعهده گرفت.
تقسیم وظایف مدیرعاملی به جان اجازه داد که بیشتر سفر برود و شخصا
برند را به مشتریان بازمعرفی کند و ویل این فرصت را پیدا کرد که سرمایههای
انسانی و مالکیت معنوی شرکت را زیر ذره بین بگیرد و با تغییرات در ساختار
از آنها استفاده بهتر کند .ویل بخش عمده روزش را به مدیریت مدیران میانی
میگذارند و پیشبینیهای بودجهای هر بخش را مدیریت میکرد .جان در
دوران کرونا رهبری کارگروه تحقیق تاثیر کرونا بر کســب و کارها و انتشار
گزارش هفتگی در این حوزه را برعهده گرفته و در این حوزه به مشــتریان
مشاوره میدهد.
نکته اینجاست که ما در دو شهر متفاوت زندگی میکنیم اما در طول روز
چندین بار به طور آنالین یا تلفنی با هم صحبت میکنیم ،تصمیمی میگیریم
یا دست به مشــورت میزنیم( .برای بحثهای جدیتر ماهی دو بار جلسه
حضوری میگذاریم ).ما هر جمعه برای هفته آینده به طور مجازی استراتژی
هفته آینده را تعیین میکنیم.
البته در حوزههایی مســیرمان با هم تداخل پیدا میکند اما مراقبیم که
کامال در بخش طرف مقابل دخالت نکنیم .ما عمیقا به قضاوت و تصمیمات
طرف مقابل اطمینان داریم و میدانیم که هرجا بخشی از اختیارات و قدرت را
به طرف مقابل دادیم ،در کل قدرت شرکت پایین نمیآید.

 .............................ایــدههــا .............................
[ این صفحهها به مرور ایدههای ناب اقتصادی میپردازد] .

[  5ایــده بزرگ  .1اقتصاد و حاکمیت ]

کشور یعنی همهچیز

از نظر ژان بودن ،حاکمیت عامل اصلی کامیابی است
ژان بو َدن ،فیلسوف و حقوقدان مشهور فرانسوی در قرن
نسیم بنایی
شانزدهم میالدی است ،که زمانی عضو پارلمان پاریس بود
و زمانی هم در دانشگاه تولوز حقوق درس میداد .ژان بودن
دبیربخشایدهها
بیش از هرچیز بابت نظریه حاکمیت خود شهرت دارد و
جدای از آن در زمینه جالب دیوشناسی هم آثاری مینوشت.
پیش از اینکه با اندیشه اقتصادی بودن آشنا شویم ،بد نیست با تفکر سیاسی این فیلسوف
نزدیکی بیشتری پیدا کنیم .در این زمینه پژوهشهای مناسبی در فضای ایران انجام شدهاست
که در میان آنها میتوان به یادداشت آقای امیررضا ثعبانی اشاره کرد که در ادامه بخشهایی
از آن را با هم مطالعه میکنیم .اندیشه سیاسی بودن ،از همان آغاز تعریف موضوع سیاست،
از نظام اندیشه سیاسی قدما فاصله میگیرد .در اندیشه بودن ،دقت در تعریف ،بی آنکه صِ رف
نکتهپردازی در قلمرو بحث منطقی باشد ،برخاسته از رویکردی معرفتی است و بودن ،مانند
ماکیاولی ،به نوعی جابجایی معرفتی در سیاست دست میزند تا سیاست را از قلمرو اخالق
و فلسفه قدیم چنانکه قبلتر هم اشاره شد ،به حوزه اندیشه واقعگرایی جدید انتقال دهد .از
این روست که بودن ،در آغاز کتاب خود ،در مخالفت با دیدگاه قدما ،سرشت واقعگرایی علم
سیاست جدید را برجسته میکند .پیشتر با اشاره به ماکیاولی آوردم که او در نقادی از رویکرد
نویسندگان سیاسی متقدم ،که سیاست را بر شالوده بایدهای اخالقی بنیاد میگذاشتند ،با
اعالم جدایی سیاست از اخالق فردی آن را بهعنوان حوزهای مستقل بررسی کرد.
بودن ،در اشارهای به کوششهای فیلسوفان قدیم و جدید برای بنیانگذاری «مدینه فاضله»ای
که پایهای در واقعیت ندارد ،با نفی تمایز میان «مدینه فاضله» افالطون و «آرمانشهر» تامس
مور ،مینویسد« :ما ،در تعریف کشور ،قید «سعادتمندانه» را لحاظ نمیکنیم ...به هرحال ،ما
را سر آن نیست که کشوری در عامل ُمثُل بنیاد کنیم ،چنان که افالطون و تامس مور ،صدر
اعظم انگلستان ،در عالم خیال اندیشیدهاند ،بلکه قواعد سیاست را تا حد ممکن از نزدیک دنبال
خواهیم کرد» .هم او ،به مناسبت دیگری مینویسد «صد توصیف نمیتواند ذات و ماهیت
امر واحدی را روشــن کند و ،از این رو ،برای به دست دادن تعریفی واحد از «کشور» ،مفهوم
«حاکمیت» را در کانون بررسی خود قرار میدهد .در اندیشه سیاسی بودن ،کشور ،در واقعیت
آن ،برپایه قدرت حاکم استوار میشود و ،در قلمرو دانش ،بر پایه مفهوم «حاکمیت»؛ از این

کتابشناسی
JJدرباره حاکمیت

سال1992 :

در این کتاب با نکات مهم و برجسته نظریه حاکمیت
بودن به خوبی آشنا میشویم .نظریه حاکمیت بودن یکی
از نمونههای بسیار قدرتمند ایدئولوژی سلطنتطلبی است.
در این کتاب بخشهای از کتاب برجســته بودن« ،شش
دفتر دربــاره جمهوری» ،وجود دارد .بــودن در آثار خود
توضیح میدهد که حاکمیت چیزی ضروری است و قدرت
حکومتی باید در دست یک فرد یا گروه خاص قرار گیرد.
این نظر بودن در دوران بحران اقتدال در جنگهای مذهبی فرانسه ،باعث شد که او
تفسیری مطلقگرا از سلطنتهای فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به دست دهد.

رو ،تامین زندگی سعادتمندانه و نیل به فضیلتهای اخالقی را نمیتوان از وظایف قدرت حاکم
دانست .بودن در تمثیلی نسبت میان آرمانگرایی و غایت اصلی سیاست را به تربیت کودکی
ثل کشوری که تامین سعادت و عمل به
تشبیه میکند که نیازهای اولیه او رفع نشده باشدَ .م ِ
فضیلت و یا به گفته بودن «فضیلتهای اخالقی ،صنایع ظریفه و تامل درباره امور طبیعی و
ثل کسی
الهی» را مقدم بر حفظ آرامش در درون و دفاع از تمامیت ارضی در بیرون قرار دهدَ ،م ِ
است که بخواهد کودکی را پیش از رفع نیازهای اولیه او تربیت کند.
JJقدیمیترین تور مشناسی تاریخ
در سال  1568میالدی ،بودن در پاسخ به نظریههای اقتصادی ژان دو مالستوا اثری با
عنوان «تناقضات مالستوا» نوشت .بودن در این اثر یکی از اولین نمونههای برخورد علمی
با پدیده تورم را ارائه کردهاســت .باید توجه داشــته باشیم که این پدیده تا پیش از قرن
شانزدهم میالدی شناخته شده نبود .برای درک این بحث ابتدا باید شرایط اقتصادی آن
روزگار را بهتر بدانید .تا سال  1550میالدی ،افزایشی
که در عرضه پول غرب اروپا رخ داده بود مزایایی کلی را
ژان بودن
همراه خود آوردهبود .از سوی دیگر اما نوعی تورم پدید
آمد .نقرهای که از معادن پوتوسی آمریکای جنوبی ،از
ژان بودن در سال 1530میالدی
در شهر زیبای آنژه فرانسه به
طریق اســپانیا ،وارد میشد ،همراه با منابع نقره و طال
دنیا آمد .پدر او که به احتمال
و دیگر منابع جدید باعث شدند که تغییراتی در مسائل
زیاد یکی از خیاطان شناختهشده
پولی پدید بیاید.
منطقهبود،زندگیسطح
متوسطی را برای خانوادهاش
پیش از بودن ،مارتین آزپلیکوئتا در سال  1556به این
فراهمکردهبود.همینمسئله
مسئله پرداختهبود .به نظر آزپلیکوئتا یکی از مسائلی که
باعث شد که ژان بتواند امکانات
میتوانست در افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد ،تا حد بسیار
تحصیالتیقابلقبولیداشته
باشد .در حال حاضر اطالعات
زیادی ورود فلــزات گرانبها به این قاره بود .آزپلیکوئتا با
شفافومطمئنیازبسیاری
تحلیل این پدیده ،در کنار عوامل بســیار زیادی به رابطه
از مراحل زندگی ابتدایی او
موجود بین مقدار کاال و پول در گردش اشــاره کرد .این
در دسترس نیست اما گویا او
در سالهای  1547یا 1548
بحثها که عمدتا در دهه  1560میالدی صورت گرفتند
سری به ژنو زده و در آنجا با
بعدها به مبنایی برای «نظریه مقداری پول» تبدیل شدند.
دادگاههای هرطقه درگیری پیدا
کردهاست ،البته در این مورد
بــودن در کنار این بحثهــا از عوامل دیگری هم نام برد:
اختالفاتی هم به چشم میخورد.
افزایــش جمعیت ،تجارت ،امکان مهاجــرت اقتصادی و
بودن عمده فعالیت خود را در
مصرفی کــه از دید او مذموم بود .به طور کلی بودن یکی
دو شهر پاریس و تولوز انجام
داد و در نهایت در سال 1696
از فالســفه سیاسی مشهور تاریخ اســت ،اما اندیشههای
در شهر الو در شمال فرانسه
اقتصــادی او هم در کنار دید سیاســی حاکمیتگرایش
درگذشت.
جذابیت خاص خود را دارد.

وقتی کارگران سرمایه زیادی داشته باشند ،اعطای کمی سرمایه به آنها نمیتواند
بهرهوری آنها را زیاد افزایش بدهد .اما اگر همان سرمایه به کارگران اعطا شود که
سرمایه کمی دارند یا اصال سرمایه ندارند ،بهرهوری آنها خیلی باال میرود.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و ثروت]

از اسمیت هم لیبرالتر
ژاک تورگو از ثروت ملل و اشخاص میگوید
ژاک تورگو
آن روبر ژاک تورگو ،در بهار
 1727به دنیا آمد و در بهار
 ،1781یعنی زمانیکه هنوز
54ساله نشدهبود ،درگذشت.
محل تولد و مرگ او شهر پاریس
است .پدرش تاجر شناختهشده
و بلندمرتبهای بود و مادرش
هم از خاندانی بزرگ .بخشی
از تحصیالت خود را در کلیسا
گذراند و بخشی را هم در سوربن
اما نهایتا زیر بار روحانی شدن
نرفت ،زیرا این مسئله را خالف
عقایدشخصیاشمیدانست.
رفتهرفته به اقتصاد عالقه فراوانی
پیدا کرد و تحصیالت و مطالعات
خود را در این زمینه افزایش داد.
تورگو از سال  1774تا 1776
مدیر کل امور مالی فرانسه
لوییس شانزدهم بود .تورگو
که امیدهایی فراوان به انقالب
آمریکا داشت ،نهایتا با دلی
چرکین اما پرامید در گذشت.

آن روبر ژاک تورگو ،که با نام تورگو هم شناخته
میشــد ،اقتصاددان و دولتمرد فرانسوی است.
گرچه بســیاری او را یک فیزیوکــرات میدانند و
حتی لیونل رابینز هــم در درسگفتارهای تاریخ
اندیشه اقتصادی خود ،او را در دسته فیزیوکراتها
قرار دادهاست ،امروزه بسیاری او را یکی از مدافعان
ابتدایی لیبرالیســم اقتصادی میدانند .بسیاری
میگویند که او یکی از اولین اقتصاددانهایی است
که متوجه قانون بازده نزولی مطلوب در کشاورزی
شد.
پیش از آنکه وارد ایدههای اقتصادی او شویم،
شــاید بهتر باشد به بهانه توجهی که او به مسئله
بازده نزولی داشت ،اساسا با این قانون بیشتر آشنا
شویم .هرچه بیشتر داشته باشید ،سود اضافی که از
بیشتر داشتن عایدتان میشود هم کمتر میشود؛ همچنین به عنوان مضرات
افزایش ظرفیت تولید (مراجعه شود به صرفه در مقیاس) شناخته میشود.
برای مثال وقتی کارگران سرمایه زیادی داشته باشند ،اعطای کمی سرمایه
به آنها نمیتواند بهرهوری آنها را زیاد افزایش بدهد .اما اگر همان سرمایه به
کارگران اعطا شود که سرمایه کمی دارند یا اصال سرمایه ندارند ،بهرهوری آنها
خیلی باال میرود .این مسئله از اثر همگرایی نیز حمایت میکند .اقتصاددانها
میگویند اگر جایی (بر فرض) میان نرخ رشــد کشورهای در حال توسعه و
کشورهای توسعهیافته همگرایی باشد ،سرمایه از بازده نزولی آسیب نمیبیند
یا دســتکم نزول آنقدر زیاد نخواهد بود .حتی ممکن است بازده صعودی
هم حاصل شود.
در نهایت قانون بازده نزولی میگوید افزایش برخی از عوامل تولید نسبت
به ســایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث میشود کل محصول
افزایــش یابد؛ ولی پــس از نقطهای محصولی اضافی کــه به دنبال افزایش
واحدهای اضافی عوامل تولید به دســت میآید روبه کاهش میگذارد .این
کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر به تدریج
با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب میشود.

کتابشناسی
JJتامالتی درباره شکلگیری و توزیع ثروت
سال1770 :

این کتاب به موضوعات مختلفی از جمله جامعه کشاورزی ،سرمایه ،بازرگانی،
پول ،ماهیت بهره و ثروت ملی و شــخصی میپردازد .این کتاب نهتنها در اوج
روشنگری ،بلکه در زمانی نوشته شد که اقتصاد رفتهرفته خود را به عنوان علمی
مجزا به جهان معرفی میکرد .این کتاب که چند ســال پیش از «ثروت ملل»
آدام اسمیت نوشته شد ،به عقیده بسیاری از اقتصاددانها ارزشی کمتر از کتاب
اسمیت ندارد و میتوان آن را به عنوان یکی از برجستهترین آثار تاریخ علم اقتصاد در نظر گرفت .برخی
از نظراتی که تورگو در این کتاب منتشر کرد ،رفتهرفته تبدیل به مفاهیمی کلیدی در علم اقتصاد شدند.
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پیش از اینکه وارد دیگر ایدههای اقتصادی
تورگو شــویم ،بهتر اســت بدانید اولین کسی
که درباره «ایده پیشــرفت» به شــکلی دقیق و
انحصاری چیزی نوشته ،تورگو است .او در اثری
با عنوان «بررســی فلسفی پیشرفتهای پیاپی
ذهن بشری» ( )1750این ایده را به شکلی نسبتا
دقیق مطرح کردهاست .برای تورگو ،پیشرفت تنها
محدود به هنر و علوم نیست ،بلکه مبنای آنها
یعنی کل فرهنگ ،رفتــار ،اخالق ،ادب ،نهادها،
اقتصاد و جامعه را هم دربرمیگیرد.
JJثروت
شناخت ه شدهترین اثر تورگو در زمینه اقتصاد،
«تامالتی درباره شکلگیری و توزیع ثروت» نام
دارد .او این اثر را در دوران ابتدایی آموزشش نوشت و به احتمال زیاد مخاطب
اصلی تعالیمش دو شاگرد جوان چینی بودهاند .این اثر در سال  1766نوشته
شده ،در سال  1770-1769در نشریه دوپون منتشر شد و پس از آن هم به
شکلی جداگانه در سال  1776منتشر شد .البته باید گفت که دوپون تغییراتی
را به متن وارد کردهبود تا بتواند آن را بیشتر مطابق و مشابه آموزههای فرانسوا
کنه کند ،و همین مسئله باعث شد نوعی سردی بین او و تورگو پدید آید.
تورگو در «تامالت» خود ابتدا سراغ ریشههای بازرگانی میرود .او از این
مسیر نظریه کنه را مبنی بر اینکه زمین منبع ثروت است توسعه میدهد و
جامعه را به سه طبقه تقسیم میکند :طبقه مولد یا کشاورز ،طبقه حقوقبگیر
یا صنعتگر ،و طبقه مالک .عالوه بر این تورگو یک نظریه قابل توجه درباره نرخ
بهره هم ارائه میکند .او پس از بحث کردن درباره تکامل سیستمهای مختلفی
که برای جمعآوری وجود دارند و ماهیت مبادله ،پول و کاربردهای سرمایه،
نظریــهای درباره مالیات تک ارائه داد .در این نظریه او محصول خالص زمین
باید مشمول مالیات شود .جدای از این مسئله ،به نظر او باید آزادی کاملی در
بازرگانی و صنعت پدید آید.
ش دیگری از کتاب تورگو درباره انباشت سرمایه هم بحث میکند .به
در بخ 
نظر او همهچیز توسط دهقان و برداشتکننده و پرورشدهنده محصول آغاز
میشود و به دست آمدن اولین درآمدها (تولید اضافه) .در این مرحله ،تولید
اضافه اولین مرحله ســرمایه را نمایندگی میکند .به نظر تورگو این سرمایه
را میتــوان به طرق مختلف به کار برد :خریداری زمین ،ســرمایهگذاری در
تشکیالت تولیدی ،سرمایهگذاری در کاالهای سرمایهداری الزم برای افزایش
خروجی کشاورزی ،ســرمایهگذاری در راهاندازی یک کسبوکار تجاری به
منظور ایجاد بازارهای جدید و وام و پول قرض دادن .گرچه روشهای مختلف
به کار بردن سرمایه ،نتایج مختلفی دارند ،به نظر تورگو میتوان رابطهای بین
کاربردهای گوناگون سرمایهای که بر نرخ بهره اقتصاد تاثیر میگذارد با بازده
این سرمایهگذاریها پیدا کرد .تورگو نظریههای اقتصادی فراوانی دارد و اینکه
چرا چنین اقتصاددانی به اندازه کافی در کشورمان شناخته شده نیست ،جای
تعجب فراوان دارد.

اقتصاددانها عمدتا این نظر را داشتند که وجه اقتصادی باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شود .کنت کامال مخالف این نظر بود.
او میگفت که باید از جامعهشناسی با همان روش تحلیل ارگانیسمها ،به عنوان یک چتر گسترده استفاده کرد ،که در دل آن دیگر علوم
اجتماعی ،مانند اقتصاد هم گنجانده شدهاست .از این طریق امکان یکپارچهسازی زندگی اجتماعی انسان از ابعاد علمی ،پدید میآمد.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و علم ]

آیا اقتصاد ،علمی مستقل است؟
آگوست کنت میگوید «خیر! اقتصاد تنها زیرشاخهای از جامعهشناسی است»

آگوست کنت ریاضیدان ،فیلسوف و دانشمند
علوم اجتماعی فرانسوی بود ،که امروز بسیاری او
را پدر جامعهشناسی و پوزیتیویسم میشناسند.
کنت که در دوران جوانی به عنوان یک روزنامهنگار
و معلم ریاضی مشغول به کار بود ،با سنسیمون،
اقتصاددان معروف آن ســالها آشنا شد و بعد از
چند ســال بر ســر حق چاپ برخی آثار با او به
اختالف خــورد .کنت علم اقتصــاد را به عنوان
علمی مستقل قبول نداشت .به نظر او ،علم اقتصاد
شــاخهای از علم جامعهشناسی بود .کنت بر این
نظر بود که یک جامعه باید بر اســاس روند رشد
خطی خودش تحلیل شود .مبنای این روش هم
تبدیل جامعه به ارگانیســمهایی کوچک بود که
هر یک از آنها مراحل رشد خاصی ،نظیر مرحله
مذهبی ،متافیزیکی و علمی را طی میکردند .تحلیل پوزیتیویستی یا تجربی
کنت برای میدانهای جامعهشناختی تنها به مرحله آخر ،یعنی مرحله علمی،
قابل پیادهسازی بود .اقتصاددانها عمدتا این نظر را داشتند که وجه اقتصادی
باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شــود .کنت کامال مخالف این نظر
بود .او میگفت که باید از جامعهشناسی با همان روش تحلیل ارگانیسمها،
به عنوان یک چتر گسترده استفاده کرد ،که در دل آن دیگر علوم اجتماعی،
مانند اقتصاد هم گنجانده شدهاست .از این طریق امکان یکپارچهسازی زندگی
اجتماعی انسان از ابعاد علمی ،پدید میآمد.
این نظر مخالفان و موافقان بسیاری داشت و دارد .مکتب تاریخی آلمان
و مکاتب تاریخی انگلستان و فرانسه و از همه مهمتر ،نهادگرایان آمریکایی،
در ابعــادی موافق کنت بودند .آنها کنت را تبدیل به ســردمداری کردند
برای مخالفت با نگاه اقتصادی کالســیک و نئوکالسیک که در آنها رفتار
و تصمیمگیر اقتصادی ،به عنوان یــک امر ثابت در کل عالم در نظر گرفته
میشود .اقتصاددانهای نئوکالسیک و کالسیک ،رفتار اقتصادی را از بافتار
تاریخی و اجتماعی جدا کرده و سپس به تحلیل آن میپرداختند .مخالفت
کنت با چنین دیدگاهی باعث شــد که اقتصاد سیاســی خاصی توسط او
راهاندازی شود که تا به امروز هم توان تحلیلی نسبتا باالیی دارد.
JJاقتصاد سیاسی کنتی
جان الیوت کرنز ،اقتصاددانی است که لقب «آخرین اقتصاددان کالسیک»
را به دوش میکشد .کرنز در نوشتهای تحت عنوان «کنت و اقتصاد سیاسی»
تحلیل خاصی از جایگاه کنت به دست میدهد .کرنز میگوید هیچ اقتصاددانی
در قرن هجدهم نتوانسته حرفهای بحثبرانگیزی به اندازه کنت بزند ،و از
ســوی دیگر نظریهها و نظامهایی که به او نسبت میدهند ،تفاوتی آشکار با
آثار خود او دارد .اهمیت کنت به حدی است که گرچه بسیاری از نظرات او
مغشوش و غیرشفاف بوده ،اما بسیاری از افراد ،چه موافق پوزیتیویسم باشند
و چه مخالف آن ،ســمپاتی عمیقی را در بسیاری از نکات با کنت احساس
میکنند .گرچه بســیاری افراد هنوز هم کنــت را به عنوان یک اقتصاددان

بازشناسی نمیکنند ،برای درک دیدگاه تکاملی
پوزیتیویســتی او کافی است به یکی از ایدههای
کلیدیاش بپردازیم« :قانون مراحل ســهگانه».
این قانون که توسط کنت در مجموعه نوشتههای
«درسهایی درباره فلسفه پوزیتیو» توسعه داده
شدهاســت ،ادعا میکند که جامعه به عنوان یک
کل ،و هر علم مشخصی ،در سه مرحله ذهنی رشد
یکند )1 :مرحله الهیاتی )2 ،مرحله متافیزیکی و
م 
 )3مرحله پوزیتیو.
مرحله الهیاتی به توضیح خدایگان تشخص
یافته در باورهای بســیار قدیمــی میپردازد .در
زمانهای بسیار قدیم ،مردم باور داشتند که تمام
پدیدههای موجود در طبیعت مخلوق یک وجود
فراطبیعی بودهاست .انسانها نتوانستند که دالیل
طبیعی پدیدههایی گوناگون را کشف کنند ،به همین خاطر هریک از آنها
را به قدرتی آسمانی نسبت دادند و برای هر پدیده خدایی را متصور شدند.
مرحله متافیزیکی در امتداد همان مرحله الهیاتی قرار میگیرد .مرحله
متافیزیکی در اصل خود ،تبیین مفاهیم انتزاعی غیرشــخصی است .همین
مسئله با توضیح مفهوم خدا آغاز شد .زمانی که خدا دیگر به معنای «پروردگار
دریا» یا «خدای خورشید» نبود ،تبدیل به مفهومی انتزاعی شد که از دل خود
طبیعت را به پیش میراند .تفکر متافیزیکی دیگر به خدایی شخصیسازی
شــده کاری نداشت و آن را قبول نمیکرد .این نوع تفکر تنها با فلسفه غرب
همراه نمیشــد ،بلکه در بسیاری باورها و ادیان شرقی مانند هندوییسم هم
موجود بود.
مرحله سوم که مرحله پوزیتیو یا مرحله علمی نام دارد ،به تبیین علمی
جهان تکیه میکند .این تبیین بر اساس مشاهده ،آزمایش و مقایسه صورت
میگیرد .کنت بر این نظر بود که ممکن اســت که هر سه مرحله به صورت
همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند ،اما به هر حال تحلیل علمی تنها
محدود به مرحله نهایی است و جامعهشناسی و زیرشاخهاش یعنی علم اقتصاد
هم نمیتواند از این مرحله خارج شود.

آگوست کنت
اوایل سال 1798میالدی بود
که آگوست کنت در شهر
مونتپلیهفرانسهبهدنیاآمد.
او در خانوادهای محافظهکار
دوران کودکی خود را گذراند و از
نزدیک تجربه «جمهوری اول»
را داشت .کنت در سال 1814
وارد مدرسه بسیار قدرتمند
اکولپلیتکنیکپاریسشد،اما
تنها 2سال بعد که این دانشگاه
توسطبوربونهاتعطیلشد،
مجبور شد از دانشگاه خارج
شده و در پاریس به تدریس
خصوصی ریاضی بپردازد .کنت
رفتهرفتهشهرتیبهعنوان
یکجامعهشناسوفیلسوف
دستوپا کرد و نهایتا در سال
 1857در همان شهر پاریس،
وقتی هنوز 60ساله هم نشده
بود ،درگذشت.

کتابشناسی
JJمقدمهای به فلسفه پوزیتیو

سال1988 :

این کتاب که برای اولین بار در ســال  1835منتشــر شد پس از  180سال
هنوز هم اثری خواندنی در چارچوب «تاریخ اندیشــه بشری» به حساب میآید.
از شانس بد کنت ،مشهورترین بخشی که از این کتاب در ذهن هم مانده ،امروز
به اسم «خطای معروف کنت» شناخته میشود .کنت در این کتاب نوشتهبود که
مردم هرگز ترکیبات شیمیایی سیارههای گوناگون را کشف نخواهند کرد .تقریبا
 30سال از این ادعا بزرگ او گذشته بود که با استفاده از طیف سنجی ،شناخت ترکیبات سیارههای مختلف
آغاز شد .گرچه ادعاهای جزئی کنت تقریبا رد شدهاند ،اما ساختار نگاه او هنوز هم برای خیلیها جذاب است.
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در اقتصاد کالن ،ضریب فاکتوری است که نسبت و تناسبها را مشخص میکند :میزان تغییری که در متغیرهای درونزا با تغییر

متغیرهای برونزا ایجاد میشود .به عنوان مثالی ساده ،اگر متغیر اول ما  1واحد تغییر کرده و باعث شود متغیر دوممان به اندازه M

تغییر کند ،ضریب همان Mاست.

ایـدههـا

[  5ایده بزرگ  .4اقتصاد و سیاســتگذاری ]

تاثیر متغیرهای مختلف اقتصادی بر هم
ریچارد کان با «ضریب» جعبهدنده اقتصاد کالن را به ما نشان داد
ریچاردفردیناندکان،یکیازاقتصاددانهایی
است که در دســته کینزیهای کمبریج قرار
میگیرد .منظــور از «کینزیهای کمبریج»
گروهی خاص از اقتصاددانان بریتانیایی است
که نظریه عمومی جان مینارد کینز را به شکلی
«بنیادگرایانهتر» از جریانی توســعه دادند ،که
به آنها اقتصاددانان نئوکینــزی دوران پس
از جنگ میگوییم .ریشــه این گروه  5نفری
هستند که در محفل کینز در دانشگاه کمبریج
فعالیت میکردند .این گروه در اوایل دهه 30
میالدی متشکل از جوان و آستین رابینسون،
پیرو زرافا ،جیمــز مید و ریچارد کان بود .این
گروه در ابتدا شــکلی از یک حلقه مطالعاتی
داشــت که روی «جستاری درباره پول» کینز
کار میکردنــد و پس از آن هم نظرهای خود را درباره «نظریه عمومی»
کینز که در سال  1936منتشر شد ارائه دادند.
ریچارد کان که اقتصاددانی نسبتا کمکار بود و کم مینوشت بیشتر
به خاطر ایدهای مشهور شد که در سن  25سالگی ،یعنی سال ،1931
صورتبندی کرد :مفهوم ضریب .این مفهوم به حدی مهم و تاثیرگذار بود
که خود کینز هم از آن استقبال کرد و آن را در «نظریه عمومی» گنجاند
که البته این مســئله میتوانست اندکی مایه ناراحتی کان شود ،ولی او
نسبت به استادش چنین حسی پیدا نکرد و جوان رابینسون بیشتر در
مطرح شدن نام او تاثیر گذاشت .حال پرسش اصلی این میتواند باشد
که «مفهوم ضریب» چیست؟ در اقتصاد کالن ،ضریب فاکتوری است که
نسبت و تناسبها را مشخص میکند :میزان تغییری که در متغیرهای
درونزا با تغییر متغیرهای برونزا ایجاد میشود .به عنوان مثالی ساده،
اگر متغیر اول ما  1واحد تغییر کرده و باعث شود متغیر دوممان به اندازه
 Mتغییر کند ،ضریب همان  Mاست .این مفهوم کاربردهای فراوانی در
علم اقتصاد دارد که در ادامه با کلیت این کاربردها بیشــتر آشنا شده و
تغییراتی که این مفهوم در طول عمرش از سرگذرانده را با هم میخوانیم.

ریچارد کان
ریچارد فردیناند کان که بعدها
با لقب بارون هم شناخته شد،
در تابستان 1905میالدی در
همپستدانگلستانبهدنیاآمد.
خانوادهاش یهودیان ارتدکسی
بودندکهمشاغلفرهنگی
داشتند و در زمینه آموزش
فعالیتمیکردند.کانبهکینگز
کالج کمبریج رفت و در آنجا
در زمینههای ریاضی ،فیزیک و
علوم طبیعی دورههایی را گذراند
ودرنهایتتحتتعلیمجرالد
شاو و جان مینارد کینز ،اقتصاد
آموخت .دستآوردهای کان
درزمینهعلماقتصادباعث
شد که در سال 1946به درجه
شوالیهای برسد و از آن به بعد
با لقب بارون شناخته شود .کان
نهایتا در اواخر بهار ،1989در
کمبریجانگلستاندرگذشت.

کتابشناسی
JJشکلگیری نظریه عمومی کینز
سال1984 :

کان که از نزدیک تحت آموزشهای کینز با فضای ذهنی او به خوبی آشنا
بود در این اثر ســعی کرد ه توضیح دهد کینز چه مســیری را طی کرد تا به
اثر مشــهور خود «نظریه عمومی اشتغال ،بهره و پول» رسید .تحلیل کان از
این وقایع بسیار مناسب است و مطالب بسیار زیادی به ما میدهد .کان ابتدا
تصویری به ما ارائه میدهد از اینکه چه عواملی در ذهن کینز تاثیرگذار بودند
و نظر او را به این سو کشاندند .پس از این توضیحات کان سراغ میزان اهمیت بخشهای مختلف اندیشه
کینز رفته و در نهایت چیزی تحویل ما میدهد که به این راحتیها در جایی پیدا نمیشود.
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JJتغییر در تغییرسنجی
زمانی که اقتصاد کالن را در سطح مقدماتی
مطالعه میکنیم با دو نوع ضریب متفاوت آشنا
میشویم که بد نیست در اینجا کم و بیش با
آنها آشنا شویم.
بانکهای بازرگانی پــول خلق میکنند،
مخصوصا تحت سیســتم بانکداری ذخیره
کســری که در سطح جهان استفاده میشود.
در این سیستم ،پول زمانی خلق میشود که
بانک یک وام جدید صادر کند .دلیل این مسئله
هم این اســت که با دریافت و خرج شدن وام،
عمده این مبلغ نهایتا به شکل سپرده به خود
سیستم بانکداری برگشته و به عنوان بخشی
از عرضه پول در نظر گرفته میشــود .پس از
اینکه بخشهایی از این ســپردهها به عنوان ذخیرههای بانکی اجباری
کنار گذاشته شدند ،ترازی برای ارائه وامهای مجدد توسط بانکها ایجاد
میشود .این فرایند چندین بار ادامه پیدا کرده و با عنوان «اثر ضریب»
شناختهمیشود.
ضریب در کشورهای مختلف متفاوت بوده و تا حد زیادی هم وابسته
به مقادیر پولی اســت که در نظر گرفته میشــود .برای درک بهتر این
مسئله در نظر بگیرید که  M2سنجهای برای عرضه پول ایاالت متحده و
 M0سنجهای برای مبنای پولی این کشور است .اگر  1دالر افزایش M0
توســط فدرال رزرو منجر به این شود که  M2به اندازه  10دالر افزایش
پیدا کند ،ضریب پول  10است.
ضرایــب مختلفی داریم که بعضــی از آنها به منظور تحلیل تاثیر
سیاســتهای مالی ،یا دیگر تغییرات برونزای مربــوط به مخارج ،بر
مجموع خروجی ،انجام میشوند و جزئی از ضرایب مالی در نظر گرفته
میشوند .از سوی دیگر دیگر یک ضریب کینزی داریم که معموال توسط
اقتصاددانهای کینزی برای محاسبه تاثیری تغییرات بر تقاضا مجموع
اســتفاده میشد .پل ساموئلسن و الوین هانسن البته نه در همکاری با
یکدیگر ،یک مدل ضریب-شتابدهنده ،توسعه دادند که ساموئلسن بر آن
نام مدل هانسن-ساموئلسن را گذاشت ،زیرا میگفت تحت تاثیر هانسن
این مدل را توسعه دادهاست.
مفهوم ضریب به شکل ساده خود ابتدا در «جدول اقتصادی» فرانسوا
کنه شکل پیدا کردهبود .در این اثر او میبینیم که چطور تغییرات یک
متغیر در بازه زمانی مشخصی ،باعث تغییرات در متغیرهای بازه زمانی
دیگری میشود .با این حال نظریه امروزی ضریب در دهه  30میلیادی
توســط کان ،کینز ،گیبلین و افرادی دیگر توسعه داده شد که در پس
مطالعات یک اقتصاددان قدیمیتر به نام آلفرد دیلیزای استرالیایی که در
دهه  1890میالدی صورت گرفتهبود ،بیان شدند .با اینحال دست کم
همین یک نظریه نشان میدهد که ریچارد کان اقتصاددانی نیست که
بتوان بهسادگی از کنار او گذشت.

یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و علوم کامپیوتر« ،مسئله ازدواج پایدار» است .مسئله ازدواج پایدار به صورت خالصه چنین صورتی دارد :اگر یک مجموعه مرد
داشته باشیم و یک مجموعه زن ،و افراد هریک از این دو مجموعه بر اساس اولویتهای خود ،افراد مجموعه مقابل را رتبهبندی کرده باشند ،باید ازدواج بین مرد و
زنی انجام شود که هرکدام ،هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه 1قرار نداده باشند .وقتی چنین شرایطی مهیا شود ،میتوانیم از پایداری ازدواج سخن بگوییم.

[  5ایــده بزرگ  .5اقتصاد و نظریه بازی ]

چطور همه افراد میتوانند ازدواجی پایدار داشته باشند؟
لوید شپلی ،الگوریتمی خاص برای حل این مسئله ارائه میدهد
شاید نام هیچ اقتصاددانی به اندازه لوید
شپلی ،بر روی مدلها و الگوریتمهای مختلف
قرار نگرفته باشد .این اقتصاددان آمریکایی
که در سال  2012موفق به اخذ نوبل اقتصاد
شد ،یکی از تاثیرگذارترین چهرههای اقتصاد
ریاضیاتی و نظریه بازی است.
یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و علوم
کامپیوتر« ،مسئله ازدواج پایدار» است .مسئله
ازدواج پایدار به صورت خالصه چنین صورتی
دارد :اگر یک مجموعه مرد داشــته باشیم و
یک مجموعــه زن ،و افراد هر یک از این دو
مجموعه بر اســاس اولویتهای خود ،افراد
مجموعه مقابل را رتبهبندی کرده باشند ،باید
ازدواج بین مرد و زنی انجام شود که هرکدام،
هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه  1قرار نداده باشــند .وقتی چنین
شرایطی مهیا شود ،میتوانیم از پایداری ازدواج سخن بگوییم.
برای حل این مســئله الگوریتمهای مختلفی تا کنون پیشنهاد
شــدهاند و از ظاهر قضیه هم معلوم است که چنین مثالی در دنیای
واقعی ،کاربردهای بسیار زیادی دارد .معروفترین مثال واقعی از چنین
مسئلهای تخصیص دانشجویان پزشکی به نوبتهای بیمارستانی است.
سال  2012بود که نوبل اقتصاد به لوید شپلی و الوین راث به خاطر
«نظریه تخصیص پایدار و کاربردش در طراحی بازار» داده شد.
ســال  1962بود که دیوید گِیل و لوید شپلی ثابت کردند که به
ازای هر تعداد برابر از زن و مرد ،همواره راهی برای حل این مســئله
وجود دارد و میتوان تمام ازدواجها را پایدار ساخت .این روش امروزه
با نام الگوریتم گیل-شپلی شناخته میشود .این الگوریتم سه مرحله
مختلف دارد:
در مرحلــه اول ،هر مــرد ،از زنی که بیش از بقیه دوســت دارد،
خواستگاری میکند و زن به خواستگار مورد نظرش «شاید» و به باقی
خواستگارهای «خیر» پاسخ میدهد .با این مرحله هر زنی با مرد مورد
عالقه خود «نامزد» شده و بالعکس.
در مرحله بعد ،هر مردی که تا کنون نامزد پیدا نکرده ،به زن مورد
عالقهاش -چه نامزد داشته باشد ،چه نداشته باشد -پیشنهاد ازدواج
میدهد .زن هم اگر نامزد نداشته باشد ،یا این مرد جدید را به نامزد
فعلیاش ترجیح دهد با «شاید» پاسخ میدهد .در نهایت هم این دورها
آنقدر تکرار میشوند که همه نامزد داشته باشند.
ایــن الگوریتم ادعا میکند کــه در نهایت همــه ازدواج کرده و
تمام ازدواجها هم پایدار خواهند بــود .طی نیم قرن اخیر ،جدای از
الگوریتمهای دیگر ،گامهای بسیاری برای بهینهسازی این الگوریتم
صورت گرفتهاســت .بهینهسازی یک الگوریتم به معنی کمتر کردن
مراحل محاســباتی آن است ،تا در صورت پیادهسازی در یک فضای
واقعی ،با سرعت بیشتری به پاسخ برسد.

JJارزش شپلی
«ارزش شپلی» طرح یک راهحل در نظریه
بازی است .این طرح اولینبار در سال 1953
توسط لوید شپلی مطرح شد .بر اساس این
طــرح ،به هریک از بازیکنان همدســت در
نظریه بازی ،توزیعی خاص از مجموع ارزش
افزوده تولید شده توسط همه بازیکنان ،ارائه
میشود« .ارزش شــپلی» با مجموعهای از
ویژگیهای مطلوب شناخته میشود .هارت
در ســال  1989این طرح را به شکلی کامل
بررسی کرد.
برای فهمیدن دقیق این طرح ،باید سری
بزنیم به چینش آن :مجموعهای از بازیکنان
در همــکاری با هم دســتاوردی به صورت
مجموع حاصل میکنند .از آنجایی که ممکن است برخی از بازیکنان
تاثیر بیشتری در این اتحاد یا قدرت چانهزنی باالتری نسبت به دیگران
داشته باشــند ،در هر بازی خاص ،چه توزیع خاصی از ارزش افزوده
تولید شده ،باید به دست بیاید؟ به بیان دیگر :در یک همکاری ،اهمیت
هر بازیکن چقدر است ،و یک بازیکن مشخص باید توقع معقوالنه چه
میزان عایدی را داشته باشد؟ «ارزش شپلی» یک پاسخ ممکن به این
سوال را ارائه میدهد .تاثیر این طرح شپلی خود را در بازیهایی که
بر اساس تقسیم هزینه ایجاد میشوند نشان میدهد .این بازیها با
توابع هزینهای ســر و کار دارند .در این بازیها ،قاعده تقسیم هزینه
که «هزینه آنارشی» را بهینهســازی میکند ،و در ادامه آن پایداری
قیمتها پدید میآید ،دقیقا قاعدهای مبتنی بر «ارزش شپلی» است.
در تاثیر لوید شپلی همین نکته بس است که تقریبا  60سال پس
از چنین طرحها و نظریات درخشانی ،هنوز هم قابلیت دفاع و کاربرد
آنها در بسیاری از تصمیمات اقتصادی وجود دارد.

لوید شپلی
لوید شپلی در ژوئن 1923در
شهرکمبریجایالتماساچوست
آمریکا به دنیا آمد .او که
تحصیالت خود را در آکادمی
فیلیپساکسترآغازکردهبود،
برای تکمیل کارش ابتدا به
دانشگاه هاروارد رفته و در نهایت
بهمنظورگرفتندکتریبه
دانشگاه پرینستون رفت« .ارزش
شپلی» از پایاننامه دکتری او
بیرون آمد و از همان سال1953
نام او را در بین چهرههای مهم
اقتصاد قرار داد .در سال،2012
در حالیکه 89سال سن داشت،
موفق به دریافت جایزه نوبل
اقتصاد شد و 4سال بعد ،یعنی
در بهار 2016درگذشت .او
پیشتر از نوبل جایزه نظریه جان
فون نیومان را هم در سال1981
برده بود .فهرست بلندی از
مدلها و الگوریتمهای اقتصادی،
نام شپلی را در عنوان خود دارند.

کتابشناسی

JJارزشهای بازیهای غیر اتمی
سال1974 :

«ارزش شــپلی» که مربوط به بازیهایی با چندین شخصیت است و این
شخصیتها را در حالتی «همدستانه» با هم قرار میدهد ،تا پیش از انتشار این
کتاب به اندازه کافی توجهها را به خود جلب کردهبود .این کتاب ،مفهوم ارزش
در نظریه بازی را ،به طبقههای بازیهای غیراتمی هم کشاندهاست .تا پیش
از این کتاب« ،ارزش شپلی» درباره بازی با بازیکنانی محدود ،کاربرد داشت.
در این کتاب با رفتن سراغ بازیهای غیراتمی ،مجموعه بینهایتی از بازیکنان در نظر گرفته میشود،
که در آن هیچ بازیکن منفردی اهمیت خاصی ندارد .این کتاب در وهله اول بیشتر مربوط به ریاضی
و علوم کامپیوتر است تا اقتصاد ،و برای مطالعه آن باید آشنایی مقدماتی با توابع عملگر خطی وجود
داشته باشد.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

هـا
ایـدههها
اید

الرنس رابرت کالین
فرضیات اقتصادی
به هیچوجه الزم نیست فرضیات اقتصادی مبتنی بر واقعیات تجربی
باشند .مثالی ساده از این نوع نگاه ریاضیات ساده است .اینکه عدد
 ۱بزرگتر از صفر است ،چیزی نیست که در واقعیات تجربی با دست
قابل نمایش دادن باشد ،بلکه اصلی عقالنی است.

الینور اوستروم
تصمیمگیری دموکراتیک
زمانی که فرآیند تصمیمگیری دموکراتیک باشد و دولتها اختیارات
استفادهکنندگان از منابع را به رسمیت بشناسند ،مدیریت این منابع
موفقیتآمیزتر خواهد بود .خود استفادهکنندگان یا کسانی که به آنها پاسخگو
باشند ،باید وظیفه نظارت بر استفاده از منبع مشترک و مجازات خاطیان را بر عهده
بگیرند .یااین که مجازاتها باید زمانی که تخطیها تکرار میشوند ،تشدید شوند.
زندگی نامه

زندگی نامه
کالین در سال  ۱۹۲۰در شــهر اوماها در ایاالت نبراسکا متولد شد .لیسانس خود را در
سال ۱۹۴۲در رشته کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا و دکترای خود را در رشته اقتصاد در
سال  ۱۹۴۴از انستیتوی فنی ماساچوســت اخذ کرد .او در این دانشگاه دانشجوی پل
ساموئلسون بود .کالین مدت کوتاهی در طول سال  ۱۹۴۰به حزب کمونیست پیوست.
موفقیت
او سپس تدریس در دانشگاه پنسیلوانیا را آغاز کرد .در سال  ۱۹۴۷نخستین کتاب خود
را تحت عنوان انقالب کینزی منتشر کرد .او در سال  ۱۹۶۰رئیس انجمن اقتصادسنجی
آمریکا و در ســال  ۱۹۷۷رئیس انجمن اقتصاددانان آمریکا شد .کالین در سال  ۱۹۸۰به
دلیل اهتمامی که در پیشبرد اقتصادسنجی کاربردی به خرج داده بود ،برنده جایزه نوبل
در اقتصاد شد.

لئون والراس
هزینه تولید

موفقیت
الینور اوســتروم عقیده داشت مردم دنیا از عقل سلیم برخوردارند .یعنی اگر آنها را به حال خود
رها کننــد ،راههای منطقی و عقالنی برای نجات و زنده ماندن پیدا میکنند .او در آثار تحقيقاتى
خود ثابت كردهاست كه مىتوان اختيار اداره منابع مشترك را به استفادهكنندگان آنها داد .منابع
مشترك يا منابع با دسترسى مشترك ،منابعى هستند كه بيش از يك فرد ،امكان استفاده از آنها
را داشته باشد و در عين حال ،مصرف هر فرد از آن منابع ،موجب كاهش دسترسى ديگران به آنها
شود .از جمله اين منابع مشترك مىتوان به آب اشاميدنى ،آبى كه در آبيارى مصرف مىشود ،ذخاير
ماهى ،جنگلها و مراتع اشاره كرد.

کارمن راینارت
حفظ ارزش پول

در تعادل مبادله کاال در برابر کاال ،مسئله هزینه تولید مهم نیست،
اما اگر مسئله تعادل به طور کلی و عمومی مدنظر باشد ،موضوع
هزینه تولید و کم و کیف آن نیز مطرح است .هزینه تولید ناشی از
قیمت عوامل مختلف آن است که هر یک بازار خاصی دارند و روش
تعیین آنها با قیمت یک کاالی ساخته شده معمولی متفاوت است و
مولود برخورد عرضه و تقاضا در بازار است.
زندگی نامه
والراس  ۱۶دسامبر سال  ۱۸۳۴در فرانسه به دنیا آمد .والراس پسر مدیر مدرسه فرانسوی
آگوســت واالراس بود .پدرش یک اقتصاددان حرفهای نبود ،با این حال تفکر اقتصادی
او تأثیر زیادی بر پســرش داشت .او قبل از روی آوردن به اقتصاد به عنوان مدیر بانک،
روزنامهنگار ، نویسنده رمانهای عاشقانه و کارمند راهآهن کار میکرد.
موفقیت
این مرد فرانسوی در دانشگاه پاریس تحصیل کرد و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه
لوزان شد .او بنیانگذار مکتب ریاضی لوزان است ،با استفاده از اصول ریاضی به تحلیل
و تشریح مســائل اقتصادی پرداخت .او یکی از اولین چهرههایی بود که از سودمندی
حاشیهای استفاده کرد و اولین کسی شد که تعادل عمومی را در عناصر اقتصاد خالص
به صورت ریاضی اجرا کرد .این امر باعث شد که او در تئوری تعادل عمومی گستردهتر،
پیشگامباشد.
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الینور اوستروم در سال  ۱۹۳۳در لس آنجلس به دنیا آمد .او از اعضای هیئت عملی دانشگاههای آریزونا
و ایندیانا بود .در سال  2009الینور اوستروم ،استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا ،به نخستین زن برنده
جایزه نوبل اقتصاد تبدیل شد .او این جایزه را «به پاس تحلیلهایش در حوزه حاکمیت اقتصادی به
خصوص در مبحث منابع مشترک» دریافت کرد .او دکترای خود را در رشته اقتصاد ادامه نداد و در علوم
سیاسی دکترای خود را دریافت کرد .اوستروم در سال  2011به سرطان لوزالمعده مبتال شد .
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البته،مشکالت پیش فرض خارجی،پیش فرض داخلی و تورم همه به طور
یکپارچه با یکدیگر مرتبط هستند .دولتی که ترجیح میدهد بدهی خود را
نپردازد برای حفظ ارزش پول کشورش به سختی قابل اعتماد است .آنچه
واضح است این است که بارها و بارها،کشورها،بانکها،اشخاص و بنگاهها
در اوقات خوب و بدون آگاهی کافی از خطرات ناشی از رکود اجتنابناپذیر،
بدهیهای زیادی را به خود میگیرند.
زندگی نامه
کارمن راینارت متولد  7اکتبر  ،1955یکی از برجســتهترین اقتصاددانهای زن در دنیاست .برخی
حتی او را تاثیرگذارترین اقتصاددان زن زندۀ اقتصاد کالن میدانند .راینارت سمتهای مختلفی در
معروفترین دانشگاهها از جمله دانشگاه مریلند و همچنین موسسههای بزرگ اقتصادی در دنیا داشته
است .کارمن پس از تحصیل در دانشگاه کلمبیا ،به عنوان اقتصاددان ارشد در «بئر استرنز» (Bear
 ،)Sternsصندوق بینالمللی پول ،و مدرسه کندی هاروارد کار کرده است .او یکی از نویسندگان
کتاب «این بار اوضاع فرق میکند :هشت قرن حماقت مالی» و «رشد در زمان بدهی» است.
موفقیت
او یکی از مدافعان اصلی ریاضتهای مالی دولتی پس از بحران مالی  2008بود .ســال  2010بود که
کارمن راینارت اقتصاددان انگلیسیزبان به همراه همکارش مقالهای علمی با عنوان «رشد در زمان
بدهی» منتشر کردند .این مقاله حاصل مطالعه بر روی دادههای اقتصادی  44کشور دنیا در بازهای
200ساله بود .مخالفان مقاله کنت روگف و کارمن راینارت معتقدند تحلیل این دو توجیه مخارج بسیار
زیاد دولت و دیگر اقدامات ریاضتی در اقتصادهایی که با کشمکش روبهرو هستند را تایید کرده است.

جیمز توبین
چسبندگی دستمزدها
وقایع مالی در تقاضا برای داراییهای واقعی یعنی سرمایهگذاریها و تقاضای
مصرفکننده تاثیر میگذارد .با توجه به انعطافناپذیری دستمزد در کوتاه مدت،
تغییرات در تقاضا برای کاالها و بازار کار منجر به تحوالت در اشتغال به جای
تغییرات در سطح قیمتها و نرخ تورم میشود .چسبندگی دستمزدها در عمل و در
کوتاه مدت باعث میشود تا خانوارها و بنگاهها به سختی بتوانند برنامههایشان را
با اطالعات جدید تعدیل کنند.

اویگن بوم فون باورک
انتظار درآمد بیشتر
بهره بدون توجه به اینکه سرمایه متعلق به چه کسی باشد باید پرداخت شود.
سه دلیل وجود دارد که چرا نرخهای بهره مثبت هستند .اول اینکه مطلوبیت
حاشیهای مردم در طول زمان کاهش مییابد چرا که آنها انتظار درآمد بیشتری را
در آینده دارند .دوم ،به دالیل روانشناختی مطلوبیت حاشیهای یک کاال با زمان
کاهش پیدا میکند ولی سومین دلیل ،اولویت فنی کاالها در زمان حال نسبت به
زمان آینده است و از لحاظ فهم بسیار مجادلهآمیزتر و سختتر است.

زندگی نامه
جمیز توبین در سال  ۱۹۱۸در شامپاین ایاالت متحده متولد شد .پدر او در دانشگاه ایلینوی
در اربانا-شمپین به عنوان خبرنگار کار میکرد و پس از آن در جنگ جهانی اول شرکت
کرد .جیمز در ســال  1935به پیشنهاد پدرش به هاروارد رفت و فوق لیسانس خود را از
این دانشگاه دریافت کرد.
*موفقیت
با وقوع جنگ جهانی تحصیالت او به وقفه افتاد ،اما در سال  ۱۹۴۷پایاننامه دکترای خود
را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد .توبین پس از فارغالتحصیلی به تدریس
و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاههای ایاالت متحده پرداخت .او نظریهای درباره
بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایهگذاری ،مصرف ،تولید ،اشتغال و قیمتها
ارائه داد که در این زمینه جایزه نوبل را از آن خود کرد.

ایروینگ فیشر
های بهره ،حاصل برهمکنش دو نیرو
نرخ 
نرخهای بهره از برهمکنش دو نیرو نتیجه میشوند« :رجحان زمانی» سرمایه از دید
افراد و اصل فرصت سرمایهگذاری ،مبنی بر اینکه درآمدی که اکنون سرمایهگذاری
میشود ،درآمد بیشتری را در آینده به بار خواهد آورد .طول دوره ،به خودی خود
در بهرهوری تاثیری ندارد .این جریان درآمدی از موجودی سرمایهای که آن را به بار
آورده ،مجزا است؛ هرچند نرخ بهره این دو را به هم پیوند میدهد.
زندگی نامه
فیشر در ساجرتیس نیویورک در سال  ۱۸۶۷به دنیا آمد .پدرش یک معلم بود و پسر خود
را با اندیشه اینکه او باید فرد مفید و مؤثری برای جامعه شود پرورش داد .در زمان کودکی
و نوجوانی او از خود توانایی خارقالعاده در ریاضیات بروز داد .او در سال  ۱۸۸۸به عنوان
دانشجوی ممتاز از دانشگاه ییل فارغالتحصیل شد و برای دکتری اقدام کرد .در سال ۱۸۹۱
فیشر اولین دکترایش را در رشته اقتصاد از همان دانشگاه ییل دریافت کرد.
موفقیت
پایاننامه او در ســال  ۱۸۹۲بــا عنوان تحقیقات ریاضی در زمینه تئــوری ارزش و
قیمت منتشر شد .البته کار فیشر بالفاصله به رسمیت شناخته شد و مورد توجه قرار
گرفت .بعد از فارغالتحصیل شدن از دانشگاه او به پاریس و برلین سفر کرد و در آنجا به
مطالعه و درس خواندن میپرداخت .از سال  ۱۸۹۰به بعد در دانشگاه ییل باقی ماند و ابتدا
به عنوان اســتاد به فعالیت و درس دادن پرداخت و در سال  ۱۸۹۸به عنوان استاد تمام
در اقتصاد سیاســی کارش را ادامه داد .او در سال  ۱۹۱۸به عنوان رئیس انجمن اقتصاد
آمریکا منصوب شد.

زندگی نامه
اویگن بوم فون باورک در سال  ۱۸۵۱در اتریش زاده شد .او در دانشگاه وین حقوق خواند و
در حین تحصیل در رشته حقوق کتاب اصول اقتصاد کارل منگر را خواند .پس از وین ،در
دانشگاههای هایدلبرگ ،الیپزیگ و ینا ،اقتصادسیاسی و علوماجتماعی خواند.
موفقیت
او در سال  ۱۸۹۵وزیر دارایی اتریش شــد .در سال  ۱۹۰۴وزارت را ترک گفت و تا زمان
مرگش به سال  ۱۹۱۴در دانشگاه وین اقتصاد تدریس کرد .در سالهای دهه  ۱۸۸۰بود که
او نخستین بار ،دو جلد از شاهکار سه جلدیاش« ،سرمایه و بهره» را منتشر ساخت .نقد او
به نظریات مارکس از مهمترین دالیل شهرت و تأثیرگذاری او بر اقتصاد قرن بیستم است.

لودویگ فن میزس
واژگان معمول زبان سیاسی
واژگان معمول زبان سیاسی احمقانه هستند .چپ چیست و راست چیست؟ چرا
هیتلر باید راست باشد و استالین ،دوست موقت او ،چپ؟ چه کسی مرتجع است
و چه کسی ترقیخواه؟ ارتجاع در برابر یک سیاست نابخردانه محکوم نیست و
پیشرفت به سوی آشوب ستودنی نیست .هیچ چیز نباید تنها به خاطر آنکه جدید
است ،رادیکال است یا مد روز است پذیرفته شود.
زندگی نامه
پدر فن میزس ،آرتور فون میزس ،مهندس راهآهن و کارمند دولت و مادرش ،آدله فون
میزس بود .او در سال  ۱۸۸۱در اتریش به دنیا آمد .از ابتدا عالقه خاصی به تاریخ و سیاست
داشت .به همین خاطر پس از فارغالتحصیلی در سال  ،۱۹۰۰در دپارتمان حقوق و علوم
دولتی در دانشگاه وین شروع به تحصیل کرد .فون میزس در فوریه  ۱۹۰۶فارغالتحصیل
شد .او کار خود را به عنوان کارمند دولت در اداره امور مالی اتریش آغاز کرد ،اما بعد از چند
ماه به دلیل بیزاری از سازمانهای دولتی آنجا را ترک کرد.
موفقیت
فون میزس ،در جنگ جهانی اول ،به عنوان افسر توپخانه اتریش -مجارستان و همچنین
به عنوان مشاور اقتصادی وزارت جنگ به خدمت مشغول بود .فون میزس در پاییز ،۱۹۱۹
مشهورترین مقالهاش با عنوان «محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی» را نوشت.
میزس در اوایل دهه  ،۱۹۲۰با موفقیت به مبارزه با تورم در اتریش پرداخت و توانست تأثیر
مهمی بر اصطالحات پولی و مالی سال  ۱۹۲۲بگذارد.
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هـا
ایـدههها
اید

روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

سرگی برین
همه میخواهند موفق شوند
بدیهی است که همه میخواهند موفق باشند،اما من میخواهم به این
موضوع توجه کنم که ابتکارهای زیادی در زندگی داشته باشم که،قابل
اعتماد و اخالقی باشند و در نهایت یک تفاوت بزرگ در جهان ایجاد شود.
ما فقط میخواهیم افراد خوب و پراستعداد با ما کار کنند.
ینامه
زندگ 
سرگی برین  ۴۴ساله در تاریخ  ۲۱اگوست سال  ۱۹۷۳در مسکو به دنیا آمد .آنها در زمان جنگ
شوروی به دلیل وضعیت نابسامان کشورشان و آینده سرگی ،خانوادگی به آمریکا مهاجرت کردند.
سرگی برین در سال  ۱۹۹۳وارد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا شد و در این زمان با لری پیج آشنا شد.
سرگی برین نیز مانند لری پیج در تسالموتورز سرمایهگذاری کرده است .در حال حاضر سرگی برین
با همکاری لری پیج هردو مدیرعامل شرکت آلفابتاند که موسس گوگل به حساب میآیند .برین
مدیرعامل آلفابت است و از طرف دیگر گوگل ایکس و شرکتهای دیگری را زیر مجموعه خود دارد.
موفقیت ها
آنها باهم یک مقال ه پژوهشــی تحت عنوان «آناتومی یک موتور جستوجوی بسیار بزرگ ابر»
منتشر کردند .تحقیقات مشترک سرگی برین و لری پیج مورد استقبال شدید استادان استنفورد
قرار گرفت و آنها متوجه شدند که با توسع ه الگوریتم ،میتوانند یک موتور جستوجوی واقعی
فوقالعاده بسازند .در سال  ،۲۰۱۰آنها خودرویی بدون سرنشین معرفی کردند که با بهرهگیری از
هوش مصنوعی با استفاده از دوربینهای ویدئویی و سنسورهای ردیاب خود را کنترل میکرد .او در
حال حاضر  55.2میلیارد دالر سرمایه دارد.

لری پیج
هیجان صبح بلند شدن
اگر کار مهمی میکنید ،پس دارید دنیا را تغییر میدهید .شما از
صبح بلند شدن هیجانزدهاید.
شما هرگز یک رویا را از دست نمیدهید .فقط تبدیل به سرگرمی
میشود.
برای توسعه ایده نیازی به داشتن یک شرکت  100نفره ندارید.
همیشه بیشتر از حد انتظار تحویل دهید.

ینامه
زندگ 
او در  ۲۳مارس سال  ،۱۹۷۳در شهر ایست لنسینگ ایالت میشیگان آمری به دنیا آمد.
یکی از دالیل عالقه به هوش مصنوعی لری شــغل پدرش بود .خانه آنها همیشه پر از
کامپیوتر و مجالت علمی بود .لری پیج لیسانس مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه
میشــیگان و فوق لیسانس علوم کامپیوتر را از دانشگاه استنفورد گرفت و در دانشگاه
استنفورد با شریک خود سرگی برین آشنا شد.
موفقیت
پیج و برین میخواستند راهی پیدا کنند تا وبسایتها را به لحاظ اهمیت درجهبندی
کنند .آنها نام اولیه این موتور جستوجو را  BackRubگذاشتند و در سال  ۱۹۹۶آن
را بر روی سرور وبسایت دانشگاه استنفورد راهاندازی کردند .آنها پس از جستوجوهای
بسیار ،با بررسی مجدد نام و نشانه ساخته خود ،به نام گوگل رسیدند.
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سیر ریچارد برانسون
بیتجربگی دارایی است
زیباترین چیز در یادگیری این است که کسی نمیتواند آن را از تو
جدا کند.
بیتجربگی یک دارایی است .آن را در آغوش بگیر.
اگر برای تغییر منتظر فرد دیگر یا زمان دیگری هستید ،تغییری به
وجود نخواهد آمد .ما خود ،کسی هستیم که منتظرش هستیم .ما
خود ،تغییری هستیم که به دنبالش میگردیم.
زندگی نامه
ریچارد برانســون در  ۱۸جوالی سال  ۱۹۵۰در منطق ه بلکهیث در جنوب شرقی لندن
متولد شد .ریچارد در مدرس ه ابتدایی اسکایتکلیف و سپس در مدرسهی کلیف ویو هاوس
تحصیل کرد .او یک مجل ه دانشآموزی با نام  Studentرا اداره میکرد که فروش نسبتا
خوبی در مدارس داشت.
موفقیت
پس از مدتی ،شهرت مجله او به حدی شد که توانست با اشخاص سرشناس ده ه ۱۹۶۰
مانند میک جگر و رونالد دیوید لینگ نیز مصاحبه کند .او تحت نام ویرجین به فروش
آلبومها و قطعات موسیقی روی آورد .کسب و کار ویرجین از همان ابتدا رونق مناسبی
داشــت .او همچنین بعد از موفقیت شرکت ویرجین ،در سال  ۱۹۸۴شرکت هواپیمایی
 Virgin Atlantic Airwaysرا تأسیس کرد .ریچارد برانسون جوایز متعددی برای
فعالیت در صنایع هوافضا و موسیقی دریافت کرده است.

توماس آلوا ادیسون
استفاده از ایده
اگر همه کارهایی که در آن توانا هستیم را انجام دهیم ،خود را گیج 
میکنیم.
تقریبا هر فردی که ایدهای را میسازد،آن را به نقطهای میرسا
ند که در آن غیرممکن به نظر میرسد ،و سپس دلسرد میشود .این
جایی نیست که دلسرد شویم.
ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته است.
زندگی نامه
توماس ادیســون در  ۱۱فوری ه سال  ۱۸۴۷در اوهایو متولد شد .توماس تنها چند ماه به
مدرسه رفت و پس از آن ،مادرش وظیف ه آموزش او را بر عهده گرفت .ادیسون در کودکی
ب ه دالیل متعدد به کمشنوایی نیز مبتال بود .توماس ادیسون در سال  ۱۸۵۹مدرسه را ترک
ط آهن بین دیترویت و پورت هوران مشغول به کار شد.
کرد و بهعنوان یک شاگرد در خ 
موفقیت
ادیسون  ۶سال در سیستم تلگرافی مناطق مختلف مشغول به کار بود .تالشهای ادیسون برای
بهینهسازی تجهیزات تلگراف ،سرانجام در سال  ۱۸۶۰میالدی نتیجه داد و او ،یک تلگراف دوسیمه
اختراع کرد .ادیسون یک کارآفرین مستقل بود که اختراعاتش را به شرکتهای مختلف میفروخت.
توماس ادیســون بیش از هزار اختراع دارد .وی همچنین برنــده جوایزی همچون لژیون دونور
شده است .از مهمترین اختراعات توماس ادیسون میتوان به المپ الکتریکی ،گرامافون ،باتری،
کینتوگراف ،فونوگراف و تلسکرایپ اشاره کرد.

آریانا هافینگتون
خودم بزرگترین قاضیام
من آموختم که هیچ کس اندازه خودمان به تحقیرها و شکستها
اهمیت نمیدهد .شاید من آن روز در آن برنامه تلویزیونی فکر
کردم که کار من تمام است ،اما دیگران به اندازه من به یک برنامه
تلویزیونی آنقدر اهمیت نمیدادند.
من عاشق همه کارهایم هستم .هرکدام از آنها چالشهاو ارزش
خود را دارند ،من سیزدهمین کتابم را تمام کردم و این موضوع زمانی
اتفاق افتاد که با خودم گفتم دیگر کتاب نمینویسم؛ چیزی در نوشتن
کتاب هست که همیشه مرا به درون خود میکشد.
ینامه
زندگ 
آریانا هافینگتون در سال 1950در یونان به دنیا آمد .همچنین در سال ،1986او با مایکل هافینگتون،
میلیونر نفتی آمریکا که بعدها نماینده مجلس ایالت کالیفرنیا شد ،ازدواج کرد .آنهابعد از  11سال
ی س
طالق گرفتند .آریانا که در زمان کمپین انتخاباتی شوهر خود شهرت پیدا کرده بود ،در نهم ماه م 
ال  2005هافینگتون پست کار را تاسیس کرد .او در سال  2011این سایت را به  AOLبه قیمت 300
میلیون دالر فروخت و شرکت استارتآپ با پلت فرم دیجیتال با موضوع سالمت راهاندازی کرد.
موفقیتها
هافینگتون  23ساله بود که اولین کتابش با عنوان «زن مونث» را در مورد قوانین در حال تغییر در
مورد زنان نوشت که به  11زبان ترجمه شد .همچنین در سال  1979ترانهای از ایرنه پاپاس منتشر شد
که شعر آن از آریانا الهام گرفته بود .پس از آن که در سال  1980از لندن به نیویورک نقل مکان کرد
به نوشتن ادامه داد و پرفروشترین کتاب خود را در سال  1981با عنوان ماریا کاالس ،که زندگینامه
ستاره اپرا ماریا کاالس بود ،منتشر کرد .او  13کتاب تا به امروز منتشر کرده است.

پیتر جونز
ترحم یا عشق؟
تا زمانی که دیگر چیزی برای هدیه دادن نداریم،همه چیز را هدیه
دادهایم .افسوس که ما ترحم داشتیم،نه عشق.
برای موفقیت ،ما نیاز به توسعه بیشتر در تجارت و ادغام بیشتر داریم.
واقعیت این است که هر یک از افراد دارای استعداد کارآفرینی
میتوانند از نقطه متفاوتی کار خود را شروع کنند ،اما همه آنها باید فرآیند
تفکر درست برای ورود به عرصه کارآفرینی و در پیش گرفتن رفتاری
شبیه به یک کالن ثروتمند را فرا بگیرند.
زندگی نامه
جونز  18مارس سال  1966در انگلســتان به دنیا آمد .در شانزده سالگی در آزمون سرمربیگری
انجمن تنیس روی چمن انگلیس کسب موفقیت کرد و در هفده سالگی به تاسیس نخستین شرکت
اختصاصی خود که در واقع یک آکادمی ورزش تنیس بود پرداخت .او در  ۱۹ســالگی کسبوکار
جدیدی را در زمینه تهیه و فروش کامپیوتر و خدمات مرتبط با آن را راهاندازی کرد و زمانی که تنها
 ۳۵سال داشت صاحب یک شرکت بزرگ تجاری با سرمایه  ۲۰۰میلیون پوند بود.
موفقیت
او تاجر معروفی است که عالقه به تلفنهای همراه ،تلویزیون ،رسانه ،اوقات فراغت ،خردهفروشی و
امالک دارد .آخرین سرمایهگذاری اصلی او در برنامهها و سریالهای تلویزیونی بوده است .همچنین
برنامه پرطرفدار دیگری به نام غول ثروت را با هــدف دل و جرات دادن به جوانان جویای نام در
بوکار و ایجاد انگیزه کارآفرینی در آنها در شبکه تلویزیونی  ITVانگلیس بنیان نهاده و خود
کس 
شخصا اجرای برنامه را بر عهده دارد.

متیو بولتون
هدیه به تمام دنیا
من آنچه را که تمام دنیا میخواهد فروخته ام :قدرت.
ما با اختراعی که انجام دادیم توانستیم صنعت را متحول کنیم و به
افراد آنچه نیاز دارند «قدرت» یا «نیرو» ببخشیم.

ینامه
زندگ 
او در سال  1728در انگلیس به دنیا آمد .متیو بولتون پیشگام در تولید بود .پدرش در بدو
تولد او سازنده اسباب بازی بود .متیو به یک مدرسه محلی رفت و سپس ترک تحصیل
کرد و به مشاغل پدرش پیوست .او مسئولیت تجارت اجداد خود را در سال  1757به عهده
گرفت .وقتی پدرش درگذشت ،او به فلزات گرانبها عالقهمند شد و تجارت اسباب بازی
را پشت سر گذاشت.
موفقیت
در سال  1761پس از استفاده از بیشــتر ثروت خود ،او ملک بزرگتری را برای تجارت
ی داشت در
ی صنعت 
ی بیرمنگا م کارگاه 
در حال رشد خود خریداری کرد .او که در نزدیک 
 ،۱۷۷۵با وات شریک شد تا موتورهایی برای تأمین نیروی ماشینهای صنعتی بسازند .به
ی کرد .در  ،۱۷۸۶بولتون
ک مال 
طوری که بولتون به جیمز وات برای تکمیل ماشین بخار ،کم 
ح را به
ن طر 
ت و در  ،۱۷۹۰ای 
ب سکه را با استفاد ه از نیروی بخار بهکار انداخ 
ی ضر 
ماشینها 
ت رساند .او در سال  1809از دنیا رفت.
ثب 

پنی استریتر
از هر لحظه لذت ببرید
هر لحظه از زندگی لذت ببرید .زیرا هر روز روزی متفاوت با
چالشهایجدید است.
افراد موفق کسانی هستند که هرگز از تالش دست نمیکشند.
آنهاپیوسته و به روشهایجدید میاندیشند تا سازمان خود را به
سمت جلو هدایت کنند.
زندگی نامه
پنی استریتر در زیمبابوه در سال  1967متولد شد و در سال  1979این کشور را ترک کرد.
تا سال  1983در ژوهانسبورگ تحصیل کرد .او پس از ترک مدرسه در  15سالگی از طریق
طرح آموزش جوانان کار خود را در بخش استخدام آغاز کرد .در سال  1989پنی استریتر
یک کسب و کار استخدام راهاندازی کرد .این کار او با شکست همراه شد .همچنین طالق
گرفت ،که با سه فرزند بیخانمان و بیپناه شد.
موفقیت
پس از چند سال کار در مشاغل استخدامی افراد دیگر ،استریتر در سال  1995دوباره با
یک سرمایهگذاری جدید ،که به عنوان سرگرمی مهمانی کودکان تأمین میشد ،دوباره
تالش کرد ،»24hours Ambition« .یک آژانس کارمندان پرستاری ،در سال 1996
راهاندازی شد .پس از رشد سریع ،طی یک دهه ،این شرکت خدمات خود را برای پوشش
پزشکان محل سکونت ،متخصصان بهداشت ،مراقبان ،مددکاران اجتماعی و معلمان/
مدرسان گسترش داد.
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هـا
ایـدههها
اید

کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

محمد موسوی ،مدیرعامل کارخانه فیروز

مسیر پرپیچوخم زندگی

محمد موسوی ،مدیرعامل کارخانه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی فیروز معتقد
است« :زندگی مسیر پرپیچ و خمی است ،پر از موانعی که سد راه میشوند،
بهانههایی برای بازگو کردن خاطرات تلخ ،شکستهای زندگی؛ اما همین قصهها
با به وجود آمدن شرایطی ،زمینهساز موفقیتهای بزرگ میشوند».

زندگی
او در ســال  1333در خانوادهای مذهبی در قزوین به دنیا آمد و پسر پنجم خانواده بود.
پدرش سید قوام ،از معتمدین شهر بود و در خیابان عبید زاکانی مغازه عالفی (عمدهفروشی
سالگی محمد درگذشت ولی کارهایی که
خواروبار) داشت .مادرش هم خانهدار بود و در نه
ِ
برای او کرد در شکلگیری شخصیت و مسیر آیندهاش بسیار چشمگیر بود .محمد موسوی
در دهه  30که هنوز فلج اطفال در کشور مهار نشده بود ،در دوسالگی دچار این بیماری و از
دو پا فلج شد و مسیر کار و کارآفرینی را با این شرایط در جوانی پیش برد.
موفقیت
محمد موسوی در چهارمین دهه زندگیاش به دنبال موقعیتی بود تا به قول خود کار بزرگی
انجام دهد و این اتفاق در نهایت در سال  1379با حضورش در مزایده خرید کارخانهای
رخ داد که مسیر زندگیاش و حتی بسیاری از معلوالن دیگر را تغییر داد :کارخانه تولید
محصوالت آرایشی و بهداشتی «فیروز» که توسط بنیاد مستضعفان بعد از پیروزی انقالب
مصادره شده بود و او در مزایده موفق شد آن را خریداری کند .موسوی با بازگشایی دوباره
این مجموعه ،فضایی را ایجاد کرد که  70درصد افرادی که مشغول به کار میشوند همچون
خود او معلول باشند .این کارخانه بیش از  110نوع محصول تولید میکند.

زهرا جلیل ثانی ،مدیرعامل شرکت چاپ مجلسی

زنگخطرها را باید شنید

زهرا جلیل ثانی میگوید« :فکر میکنم زمانی که شرکت ما وارد بحران مالی
شد زنگ خطری برای ما به صدا درآمد و نتیجه شنیدن این صدا،تغییر در روش
مدیریت و تفکر جدید برای ماندن و ماندگاری و بیرون آمدن از مشکالت بود.
بدین ترتیب تحول جدید ونگاه متفاوتی نسبت به کار و حرفهای که میتوان
گفت از جایگاه خاصی در دنیای امروز برخوردار است ،به وجود آمد».

زندگی
زهرا جلیل ثانی ســال  1328در شیراز متولد شد ،پدرش فرد سرشناسی در شهرشان
بود و نمایندگی فروش چرخخیاطی سینگر را برعهده داشت ولی همزمان با نوجوانی او
با بحران مالی سختی روبهرو شد .کالس هفتم بود که با خانواده به تهران آمدند و مدتی
بعد در کارخانه تولید دارو مشــغول به کار شد .او همزمان با کار ،تحصیل هم میکرد و
در کالسهای متفرقه شرکت میکرد و امتحان میداد تا جایی که دیپلمش را در رشته
بازرگانی کسب کرد.
موفقیت
شرکت بازرگانی مجلسی نمایندگی بیش از 50نوع ماشینآالت مربوط به چاپ خصوصا در
زمینه پس از چاپ وبستهبندی را از کشورهای چین ،انگلیس ،هند و آلمان دارد .همچنین
در کنار این تجارت ،در سال  1384زهراجلیل ثانی چاپخانه مجلسی را راهاندازی کرد که
بیشتر کارهای مطبوعاتی (روزنامههای ورزشی و چند روزنامهصبح) چاپ میکند.
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بابک پرویز ،مخترع و از مدیران آمازون

سالهای جذابی در پیش است

فكر ميكنم در سالهاي آينده اهميت علوم انساني افزايش پيدا خواهد كرد،به
ويژه بخشهايي از آن كه باخالقيت در ارتباط است .بخشهايي از علوم انساني
تحليلي است و آنچه را خلق كردهايد مورد بررسي قرارميدهد .چه آن مخلوق
يك رمان باشد ،يا يك قطعه موسيقي ،يا نمايشنامه يا نقاشي ،بخشي از علوم
انسانيهمواره به دنبال نحوه تعامل اثر با انسان است .تركيب فناوري و علوم
انساني در سالهاي آينده پديدهايجذاب خواهد بود.

زندگی
بابك پرويز كه اكنون دهه پنجم زندگي پربارش را پشــت سر ميگذارد ،در حوزههاي
مختلفي مانند مهندسيالكترونيك ،فيزيك ،شيمي ،زيستشيمي ،ادبيات انگليسي،
فناوري نانو ،زيست فناوري ،واقعيت افزودهو رايانههاي پوشيدني تحصيل و تحقيق كرده
است .او در مقطع كارشناسي رشتههاي مهندسي الكترونيك و زبان و ادبیات انگليسي به
ترتيب از دانشگاههاي شريف و واشنگتن فارغالتحصيل شد .در ادامه در مقطعكارشناسي
ارشد رشــته فيزيك دانشگاه ميشيگان و مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي مهندسي
الكترونيكدانشگاه ميشــيگان تحصيل كرد و فوق دكتراي خود را در رشته شيمي و
زيستشيمي از دانشگاه هارواردكسب كرد.
موفقیت
اگرچه نام بابك پرويز از ســال  2008و پس از انتخاب او به عنوان مخترع برترين اختراع
سال مجله تايمبر سر زبانها افتاد ،اما اين دانشآموخته دانشگاه شريف ،از سال  2013و با
خبرساز شدن محصولآزمايشي جديد شركت گوگل ،اولين محصول الكترونيكي پوشيدني
به نام عينك گوگل ،بيشتر از هميشهتوسط رسانهها و عالقهمندان به فناوري شناخته شد.

علیرضا مروتپور ،از بنیانگذاران کارخانه نانآوران

سه اصل کلیدی کارآفرینی

علیرضا مروتپور معتقد است هر کارآفرین با پیشبینی روزهای سخت باید
بتواند قدرت ریسکپذیری خود را باال ببرد؛ او میگوید« :من در مسیر
ِ
کلیدی باورداشتن به کار و هدف ،صداقت و تالش،
کسبوکار به سه اصل
ایمان دارم و معتقدم هیچ کاری بدون توجه به این اصول به نتیجه مطلوب
نخواهد رسید».

زندگی
ری تهران به دنیا آمد .اودر خانوادهای نسبتا
علیرضا مروتپور ســال  ۱۳۳۲در خیابان ِ
پرجمعیت و با چهار خواهر بزرگ شــد .شــغلنانوایی در خانواده آنها بیش از یک
قرن قدمت دارد و موروثی اســت؛ پدر علیرضا ،عموها و پدربزرگش همهنانوا بودند.او
دانشآموخته عمران است ولی در نهایت ترجیح داد کار خانوادگی را البته با روشی جدید
پیشبگیرد.
موفقیت
علیرضا مروتپور در نیمه دهه  70مجوزهای الزم را برای ایجاد کارخانه تولید نان صنعتی
دریافت کرد و در نهایت با ظرفیت تولید  5تن نان در روز ،کارخانه نانآوران را در ســال
 1379افتتاح کرد زمانی که این کارخانه آغاز به کار کرد هنوز نان بهصورت بستهبندی
چندان در ایران وجود نداشت و کارخانه نانآوران جزو اولین کارخانههایی است که نان را
در ایران بستهبندی کرد و به فروش رساند .کارخانه نانآوران فعالیت خود را با  5نفر شروع
کرد و حاال 1200نفر در این مجموعه کار و روزانه چند تن از انواع نان را تولید میکنند.

 ...............................آینده ما ...............................
وضعیت بورس در سال  99چه نسبتی با اقتصاد ایران دارد؟

آینه ناتمام

بازار ســرمایه ایران هیچ نشانهای از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران ندارد .بورس
تا اواخر مرداد با ســرعت ركوردها را جابهجا كرد اما دوران اصالح بازار و قرمز شــدن
شاخصها نیز فرا رسید تا نگرانیها از مقصد بعدی نقدینگی افزایش یابد.

عکس :رضا معطریان

آینده ما
محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
تا قبل از سال 99
مفهوم بازار سرمایه
برای عموم ناشناخته
بود و تنها عدهای كه
عنوان سهامداران
حرفهای را یدك
میكشیدند ،با آن سر
و كار داشتند اما به
یكباره بورس مفهومی
عمومی پیدا كرده
است چراكه تعداد
سهامداران به 48
میلون نفر رسیده است.
تحوالت بازار سهام در
این شرایط به اندازه
اكثریت جمعیت ایران
دربرگیری دارد .سال
 99سال ویژهای برای
بازار سرمایه است كه از
چند زاویه قابل ارزیابی
است.

پناهگاه لرزان
چرا بورس مسیر معكوس در پیش گرفت؟
سال  99تازه آغاز شده بود كه رنگ سبز شاخصهای بازار سرمایه
روی چشــم سیاستمداران نقش بست .توجه دولتمردان به بازاری
جلب شد كه میتوانســت پناهگاه آنها برای فرار از بحران كسری
بودجه باشد .آنها روزگار ناخوشایندی را پیش چشم خود میدیدند،
در سالی كه انتظار داشتند آثار تحریم از میان برود و اقتصاد بعد از دو
سال ركود ،به سوی بهبود شاخصها حركت كند ،كرونا از راه رسید و
معادالت را بر هم زد .نشانههای تدارم ركود اقتصادی از همان آغاز سال
نمایان شد .اقتصاد جهان نیز به سوی ركود گام برداشت و تقاضا برای
خرید نفت به حداقل رسید .نفت ایران در این شرایط اندك مشتریان
خود را نیز از دست داد و قیمت آن نیز به نازلترین میزان خود طی
سه سال گذشته رسید .هرچند دولتمردان چندان بر روی نفت برای
تامین بودجه ســال  99حساب باز نكرده بودند اما چشماندازی برای
تحقق بودجه در سایر بخشها نیز وجود نداشت .در این شرایط چشم
امید دولت به بازاری معطوف شد كه چشمكهایی به رنگ سبز زده
بود .پس از دو سال التهاب در بازارهای ارز ،طال ،مسكن و خودرو ،نوبت
به بازار سرمایه رسیده بود كه رنگ رونق را به خود ببیند و به پناهگاهی
برای نقدینگی سرگردان و هراسان تبدیل شود .منافع دولت نیز با رشد
شاخصهای بورس گره خورد تا تب بازار سرمایه همهگیر شود.
اپیدمی بــورس در ایران از بیماری كرونا فراگیرتر شــد تا تعداد
سهامداران و میزان ســرمایه ورودی به این بازار رشدی افسانهای را
تجربه كند .حمایت از بورس به كالم همه مســئوالن دولتی الصاق

شــد تا پولها روانه بازاری شــود كه دولت نیز در آن نقش كلیدی
دارد و برای تامین بودجه خود به آن پناه آورده اســت .از یك طرف
ســرمایهگذارانی كه برای حفظ ارزش پول خود در روزگاری كه نرخ
تورم برای ماههای متوالی باالی  20درصد،ســیر میكند ،وارد بازار
ســرمایه شدند تا سرمایه خود را به سوددهی برسانند ،از سوی دیگر
پای دولتی در میان است كه برای تامین بودجه جاری و عمرانی خود
بر روی همین سرمایههای داخلی حساب كرده است .در شرایطی كه
درآمدهای ارزی دولت تنزل یافته و درآمدهای مالیاتی نیز در شرایط
ركود اقتصادی ،ظرفیت رشــد ندارد ،تامین مالی از محل نقدینگی
داخلی به هدف دولت تبدیل شد .دولت آن بند از بودجه را فعال كرد
كه در آن مجوز فروش دارایی و اورق مالی را از مجلس گرفته بود .در
سالهای گذشته استفاده از این بند چندان ساده نبود به همین دلیل
كمترین درجه موفقیت را در میان سایر ابزار درآمدی دولت به خود
اختصاص میداد چراكه اوراق دولتی با نرخ سود ثابت در روزگاری كه
بازار ارز و طال بازدهیهای چندبرابری را به سرمایهگذاران هدیه میداد،
چندان مشتری نداشت .فروش سهام دولتی نیز در بازار سرمایه طی
سالهای گذشته چندان موفقیتآمیز نبود .دولت موفق نمیشد آن
میزانی كه در قانون بودجه درخواست كرده در بازار عرضه كند چراكه
این بازار هم كشش چندانی برای افزایش عرضه نداشت .در سال جاری
اما همه چیز با هم همراه شد تا دولت روی خوش به بورس نشان دهد.
نیاز به تامین كســری بودجه مهمترین عامل تمایل دوت به بورس

دالیل اصالح بازار در ماههای گذشته چیست؟
عدم تناسب شاخصها با عملكرد شركتها

امین رنجبر
كارشناس بازار سرمایه

74

بورس در ماههای ابتدایی سال با حمایت و تبلیغات دولت رونق زیادی
گرفت و شــاخص طی چند ماه چند برابر شد كه اتفاقی بیسابقه بود.
دالیل این رشد برخاسته از خود بازار نبود گرچه كه شرایط سال گذشته
مانند افزایش قیمت دالر باعث شد مزیت رقابتی برای خیلی از شركتها
فراهم شود و وضعیت بهتری پیدا كنند .در این زمان شركتهای صادر
اتمحور و شركتهایی كه قیمت محصوالتشان با نرخ ارز همراستا بود
شرایط خوبی را در صورتهای مالی تجربه كردند كه در صورتهای مالی
امســال و سال آیندهشان هم میتوان انتظار داشت كه چنین اتفاقی رخ
دهد اما میزانی كه سطح عمومی قیمتها در بازار باال آمد خیلی تناسب
دقیق و قابل ردیابی با وضعیت عملكرد شركتها نداشت .آنچه كه باعث
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شد بازار با این شرایط باال بیاید سیل نقدینگی بود كه به سمت این بازار
گسیل شد و سمت تقاضا را به شــدت تحریك كرد .دلیل این موضوع
نیز روشن بود؛ دولت به دلیل نیازهای مالی خود تصمیم گرفت مقداری
از داراییهایــش را در بورس عرضه كنــد .تقریبا اولین بار بود كه دولت
و حاكمیت به بورس توجه كرده بودند .در گذشــته هم سیاستمداران
هنگام انتخابات ســمت بورس میآمدند اما این بار ماجرا بسیار متفاوت
بود .در واقع موضوع آزادسازی سهام عدالت و تبلیغاتی كه در ابتدای سال
انجام دادند موجب شــد تا پولهای مردم به سمت بازار سرمایه گسیل
شود .این رشد چند برابری اتفاقی خاص بود و هیچ كدام از اهالی قدیمی
بازار سرمایه و باتجربهها چنین شرایطی را تجربه نكرده بودند .در همین

اپیدمی بورس در ایران از بیماری كرونا فراگیرتر شد تا تعداد سهامداران و میزان سرمایه ورودی به این بازار
رشدی افسانهای را تجربه كند .حمایت از بورس به كالم همه مسئوالن دولتی الصاق شد تا پولها روانه
بازاری شود كه دولت نیز در آن نقش كلیدی دارد و برای تامین بودجه خود به آن پناه آورده است.

بود به همین دلیل از باالترین مقام دولت تا مدیران میانی ،جملگی
مردم را به سوی بورس تشویق كردند .ورود سرمایههای جدید ،تقاضا
را افزایش داد و قیمت ســهام آنچنان با شــتاب پیشروی كردند كه
مرزهای تحلیلهای تكنیكال را پشت سر گذاشتند .همزمان عرضه
سهام شركتهای دولتی به بورس سرعت گرفت تا عمق بازار افزایش
یابد و دولت نیز از آن منتفع شود.
سیاستهای حمایتی دولت از بورس به قدری همهجانبه بود كه
در اردیبهشت سال جاری ،سود بانكی نیز كاهش یافت تا انگیزه برای
ورود سپردههای بانكی به بورس نیز افزایش یابد .همه این سیاستها
و حمایتها در كنار عطش ســهامداران جدید و قدیم به كسب سود
موجب شد شاخص كل بورس از  508هزار واحد در ابتدای سال 99
به دو میلون واحد در نیمه مرداد ماه برسد .یعنی در  5ماه و نیم ابتدایی
امسال میانگین بازدهی بورس به  400درصد رسید.
رشد ســریع شاخص بورس ،بازدهیهای سنگینی به سهامداران
هدیه كرد .حتی ناواردها هم از این بازار سودهای بزرگ كسب كردند
اما در همان روزهای خوش نیز حرفهایها چندان خوشحال نبودند،
آنها میدانســتند كه بازاری كه دست دولت در آن پرزور است و با
تنفس حقوقی جان میگیرد ،نمیتواند پایدار باشد .از اواخر مرداد ماه
این ترس به شكل واقعیت درآمد .اصالح بازار آغاز شد و حمایتها نیز
نتوانست موج سهامدارانی را كه از ترس سوخت سرمایه به صفهای
فروش پیوسته بودند ،كنترل كند .شروع اصالح بازار از جایی شروع شد
كه برخی حقوقیها به فروش سهام دست زدند و نقد كردن بخشی از
سهام خود را به ادامه همهجانبه سهامداری ترجیح دادند .سهامداران
خود این رفتار حقوقیها را اینگونه ترجمه كردند كه االن وقت فروش
سهام و نقد كردن است چراكه بازار به قله رسیده است .در این شرایط
موج فروش از راه رسید و جمعیتی كه هیجانی وارد بازار شده بودند،
به طور هیجانی به صفهای فروش پیوستند .جمع كردن صفهای
فروش با حمایت دولت هم نتوانست كارساز باشد و قدرت فروشندهها

بیشتر از خریداران و حمایتگران بود .با این حال فعاالن بازار سرمایه
كاهش شــاخص را كه از اواخر مرداد آغاز شد و در شهریور نیز ادامه
یافت به عنوان اصالح بازار تلقی میكنند و نام سقوط و ریزش را برای
آن مناســب نمیدانند .بازار سرمایه از  20مرداد تا  18شهریور ،یك
ماه تلخ را برای صاحبان سهام طی كرد هرچند كه همچنان با سقوط
فاصله دارد .شاخص كل بورس از  2میلیون واحد به دامنه  1.5میلیون
واحد بازگشت اما حرفهایترها از روی تحلیل تكنیكال براورد میکنند
كه تا شــاخص به سطح  1.2میلیون واحد نرسد ،نمیتوان نام آن را
سقوط گذاشــت و همچنان اصطالح اصالح بازار را برای آن مناسب
میدانند.

ماهها مشكالت عجیب و غریبی كه بیشتر زیرساختی بود را تجربه كردیم.
مشــكالتی كه هیچ كس برایش آماده نبود و تجربهای در این خصوص
نداشــت .تعدد ابالغیه و دستورالعملها از جانب سازمان بورس افزایش
یافت و شرایط غافلگیركننده بود .بازار به جایی رسید كه رشد شاخص
باالیی را تجربه كرد و از سویی اخبار متناقض از سمت دولت در خصوص
دارا دوم (صندوق پاالیش یكم) منتشــر و بحــث مخالفت وزیر نفت با
عرضه پاالیشگاهها به صورت صندوق  ETFمطرح شد كه این موضوعات
تردیدهایی را به بازار القا كرد .رشد بازار موجب شد به جمع سرمایهگذاران
قدیمی كه اواسط این راه ،آن را نقد كرده بودند و كنار نشسته بودند افزوده
شود .سودها خیلی زیاد بود و افراد شروع به حفظ سود كردند .شركتهای
حقوقی هم كه منافع زیادی را كسب كرده بودند ترجیح دادند بخشی از
این منافع را حفظ كنند .این روند ذخیره ســود و اخبار متناقض كمكم
موجب شد تا فشار فروش به سمت عرضه در بازار تقویت شود.
به هر حال اصالح در فرآیندهای صعودی همیشــه طبیعی است و
این روندها همیشــه بوده اما طی دو مرحله سازمان بورس تالش كرد از
شركتهای حقوقی بخواهد با یك برنامهای از بازار حمایت كنند و بتوانند
روند اصالحی را متعادل كننــد .اما به دالیل متعددی این اتفاق نیفتاد

و تالش ســازمان بورس و حقوقیهای بــازار هم ناكام ماند .این موضوع
میتواند سیگنالی باشد مبنی بر اینكه كار از دست بزرگهای بازار خارج
شده است .این موضوع موجب شــده تا در دوان اصالح ،فشار فروشها
سنگینتر شود و میشود گفت یك هراس در بین سرمایهگذاران ایجاد
شده مبنی بر اینكه بازار در حال از دست رفتن است و به هر قیمتی باید
سهامشان را به فروش برسانند.
البته وضعیت نزولی بازار هم مانند وضعیت عجیب و غریب صعودی
پایدار نخواهد بود .سرمایهگذاران باید به این موضوع توجه كنند كه
این بازار ،بلندمدت است .بسیاری از سرمایهگذاران این بازار را كسانی
تشــكیل میدهند كه كمتر از  6ماه اســت كد بورسی گرفتهاند و
قاعدتا سرمایهگذاریهایشان قدیمی و مدتدار نیست .این افراد باید
بدانند كه بورس بازار یكماهه ،دوماهه و ششماهه نیست .آنها سهام
شــركتهایی را میخرند و در آن شریك میشوند كه مجموعههای
بزرگی هستند كه برای بازههای زمانی طوالنی ایجاد شده اند بنابراین
یكنند
تصمیماتشــان را باید با فعالیتی كه در آن سرمایهگذاری م 
همراســتا كنند .اگر بدانند كه چه سهامی را با چه هدفی خریدهاند
خیلی در نوسانات نگران نخواهند بود.

روند افزایش سرمایه و سهم تولید از آن
سال منتهی به  31خرداد 99

تغییر ارزش بر حسب میلیون ریال

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

131،411،739

جمع کل افزایش سرمایه

1،081،459،066

عرضه اولیه

1،689،067،545

اوراق بدهی منتشره

1،000،808،205

خالص ورود نقدینگی حقیقی

838،873،143

تغییر در ارزش کل بازار

46،243،173،818

ارزش کل بازار( میلیون ریال)
۵
۵ ,,۸۳۵,,,۷,۵۴۷

,۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸,۱۴۹,۷۳۹,۱۵۴
خرداد1399۵

۰,۰۰۰

فروردین1398۵

508

هزار واحد
شاخص كل بورس در
ابتدای سال 99

2.3

درصد
سهم شركتها از
افزایش ارزش بازار
در یك سال منتهی به
پایان بهار 99
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آینده ما
افزایش قابل توجه سهامداران و سهاماولیها چه آثاری دارد؟

نزده
جسواران هیجا 
مو 

14565
نفر
میانگین روزانه
ثبتنام
در سامانه سجام
در  3ماه نخست
سال 98

بازار سرمایه تا قبل از سال  ،99محلی برای سرمایهگذاری افراد خاص بود.
آنها كه اطالعات عمیقی نسبت به عملكرد شركتهای بورسی و تحوالت
بازار ســهام داشتند ،دراین بازار ســرمایهگردانی میكردند .حقوقیها نیز
همیشه بازیگر اصلی این بازار بودهاند .در اقتصاد دولتی و شبهدولتی ایران كه
بسیاری از شركتهای بورسی به ویژه بزرگترهای بازار به دولت یا نهادهای
عمومی غیردولتی وابستگی دارند ،فعالیت در بازار سرمایه پیچیدگیهای
زیادی دارد كه نمیتوان با رویكردهای سرراســت و ساده در آن به فعالیت
پرداخت .از همین رو توصیه همیشــگی این است كه ورود به این بازر باید
از مسیر آموزش بگذرد .سامانههایی وجود دارد كه میتوان با پول مجازی
در آن به معامله روزانــه در بورس پرداخت .این فعالیت با اطالعات واقعی
بازار انجام میشــود اما سود و زیانی در كار نیست و اثری بر بازار ندارد .این
ســامانهها طراحی شده اســت تا افراد بعد از طی كردن دوره آموزشهای
بورســی ،تجربه معامالت آنالین و سود و زیان را از سر بگذرانند و بعد وارد
معامالت واقعی شوند .همه مسیرهای منطقی برای ورود به بورس در سال
جاری رنگ باخت .از اواخر سال گذشته نشانههای سوددهی فراتر از نرخ تورم
در بازار سرمایه خودنمایی كرد.

طی دو سال گذشته بورس از نظر بازدهی عقبتر از بازارهای ارز ،مسكن،
طال و خودرو ایستاده بود به همین دلیل ورود به این بازار برای سرمایههای
خرد و ســرگردان منطقی نبود .از اواخر سال گذشته كه بازارهای دیگر به
آرامش نسبی رســیدند ،تاخت و تاز بورس آغاز شد .همین نشانه كوچك
كافی بود تا سرمایهها از سایر بازارها به سوی این بازار روانه شود .ورود سریع
سرمایه به این بازار تقاضا را افزایش داد و قیمت سهام رشد تصاعدی را تجربه
كرد تا ســبز شدن شاخصها در این بازار ،موجب ترغیب بیشتر افراد برای
ورود به بورس شــود .تشریفات آموزشی دیگر رنگ باخت و صفها مقابل
دفاتر پیشــخوان دولت برای دریافت كد بورسی و احراز هویت طوالنیتر
شد .راههای احراز هویت آنالین و ثبت نامهای غیر حضوری نیز بالفاصله از
ســوی سازمان بورس و كارگزاریهای فعال بورسی ،گشایش یافت تا ورود
به بورس ســادهتر شود .تعداد سهامداران در فاصله زمانی چند ماه آنچنان
رونق گرفت كه تعداد كدهای بورســی از حدود  9میلیــون در مرداد 98
به بیش از  48میلیون در مرداد  99رســید البته آزادســازی سهام عدالت
نیز به این آمار كمك فراوانی كرد .نیمی از دارندگان ســهام عدالت گزینه
اداره ســهام از ســوی خود را برگزیدند كه به مفهوم اضافه شدن این افراد

افزایش قابل توجه سهامداران ،چه شرایطی را برای بازار سرمایه رقم زده است؟

وقتی تحلیلها رنگ میبازند

احسان حاجیعلیاكبر
كارشناس بازار سرمایه
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سال  99یك سال استثنایی در تاریخ بورس بود تا جایی که تحوالت
بازار را به قبل و بعد از این سال تقسیمبندی كرد .در گذشته افراد فعال در
بازار محدود و شناختهشده بودند و مصطلح بود كه میگفتند بازار سرمایه
بازار كوچكی اســت .شدت گرفتن تحریمها در سال گذشته ،محدودتر
شــدن ارتباطات تجاری ایران با سایر كشــورها ،عرضه كمتر اجناس و
مایحتاج مردمی و كاهش واردات موجب شــد تا انتظارات تورمی مردم
باالتر رود و ذهنها آماده پذیرش بحران شــود .در یك سال گذشته كم
شــدن مراودات تجاری و محدودیتهای تحریمی ورود ارز به كشــور را
مختل كرد .زمانی كه طرف عرضه به مشكل بر میخورد و طرف تقاضا سر
جای خود میماند ،باعث كشش رو به باالی قیمتها می شود .با افزایش
قیمت دالر مردم به این سمت حركت كردند كه نقدینگیشان را تبدیل به
دارایی كنند كه یكی از بهترین محلها برای این كار بورس و خرید سهام
نها ،قیمت
شركتها بود .در تحلیل وضعیت شركتها و تحلیل EPSآ 
بیشــتر دالر ،برابر با سود ریالی باالتر شركتهاست و این موضوع كلیت
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بازار را بهبود میبخشد .این موضوع در یك سال گذشته تحریككننده
بود تا بورس را به عنوان یك موقعیت استثنایی جلوه دهد .رشد عجیب
نقدینگی دســت مردم هم یكی از موضوعات مهم بود و روزی  1000تا
 1100میلیارد تومان تولید نقدینگی جدید داشــتیم كه باید در محلی
یشد.
سرمایهگذاریم 
از طرفی رشد قیمت در بازار سرمایه اثرپذیری اجتماعی خیلی كمتری
نسبت به رشد قیمت در بازارهای موازی مانند مسكن و ارز دارد .اگر قیمت
دالر  20تا  30درصد رشــد كند كل  80میلیون جمعیت كشــور از آن
متاثر میشوند و قیمتها جابهجا میشود و اثر مخرب دارد .اما رشد 30
تا  100درصد در بازار سرمایه كسی را دچار مشكل نمی كند .همچنین
محدودیتهایی كه بانك مركزی برای خرید و فروش دالر گذاشته بود،
موجب شــد تا خرید دالر محدود شود و ورود نقدینگی به بازار ارز برای
پولهای درشت غیرممكن شود.
همه این عوامل در كنار این موضوع كه دولت مشكل كسری بودجه

تعداد سهامداران در فاصله زمانی چند ماه آنچنان رونق گرفت كه تعداد كدهای بورسی از حدود
 9میلیون در مرداد  98به بیش از  48میلیون در مرداد  99رسید البته آزادسازی سهام عدالت نیز به
این آمار كمك فراوانی كرد.

افزایش بی سابقه تعداد افراد فعال در بازار سرمایه :تعداد کل کدهای فعال
,۲,۲۲۲,۲۲۲
۱۵,۱۵۸,۶۶۷

خرداد1399۷

۱,,۸۲۴,۴۹۸

اردیبهشت1399

۱۵,۲۲۲,۲۲۲
۱۲,۷۱۴,۹۷۲

۸,۹۲۳,۱۸۸

فروردین1399۷

خرداد1398۷

۱۲,۲۲۲,۲۲۲

۸,۷۷۹,۱۴۳

۷,۴۲,,,۹۸
۷

اردیبهشت1398۷

۵,۲۲۲,۲۲۲

فروردین1398۷

به فعاالن بازار ســرمایه و دارندگان كد بورسی است .بزرگترین كارگزاری
ایران كه بیشترین مشتری را در میان دارندگان كد بورسی دارد ،در بهمن
سال گذشته  700هزار مشتری داشته است اما در شهریور سال  99تعداد
مشتریان این كارگزاری به  7میلیون نفر رسیده است .رشد تعداد سهامداران
با افزایش سرمایهگذاری همراه شد و آمارهای كیفی بورس را نیز به مانند
آمارهای كمی تكان داد .گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد
كه مجموع ارزش معامالت بورسها در دوره  ۱۲ماهه منتهی به  ۳۱تیرماه
ســال  ۱۳۹۸معادل  497هزار میلیارد تومان بوده کــه در دوره  ۱۲ماهه
منتهی به  ۳۱تیرماه سال  ۱۳۹۹به  2264هزار میلیارد تومان افزایش یافته
اســت .طبق این آمارها ،تعداد سهامداران حدود  5برابر شده است و ارزش
معامالت نیز بیش از  4برابر رشــد یافته است .ورود این تعداد سهامدار به
بورس در فاصله زمانی كوتاه ،بیسابقه بوده است .دولت از ورود همگانی به
بورس استقبال كرده است اما خطری كه حرفهایها در این ایام نسبت به آن

هشدار دادهاند ،پررنگتر شده است و آن ایجاد موجهای هیجانی در بازاری
اســت به حقوقیها در یك سوی آن به رفتار غیرواقعی بازار دامن میزنند
و در سوی دیگر هیجانات ناشی از عملكرد غیرحرفهایها میتواند مانع از
شكلگیری مســیرهای منطقی در عملكرد بازار سهام شود .طی ماههای
گذشــته كه جو حاكم در بازار ســرمایه ،خرید سهام و رشد قیمتها بوده
است ،همه افراد حرفهای و غیرحرفهای موفق به كسب سود قابل توجهی
شــدهآند .همین موضوع موجب شده تا بسیاری از سهامداران جدید فقط
روی خوش بازار را به خود ببینند .با ورود به روزهای پایانی مردادماه كه بازار
وارد دوره اصالح شــد ،روی دیگری از آن به نسل جدید سهامداران معرفی
شــد تا مشخص شود كه شناخت از بازار چه اهمیتی در مدیریت پرتفوی
دارد .عملكرد هیجانی افراد جدیدالورود به بورس ،موجهای سنگینی را ایجاد
كرده كه مقابله با آن حتی برای دولتیها و حقوقیها كه در چند نوبت قصد
حمایت از بازار را داشتند ،دشوار شده است.

دارد و بایــد به نوعی این كســری بودجهها را جبران و نقدینگی را مهار
میكرد ،موجب شد تا بهترین و جذابترین گزینه را پررنگ كند كه همان
بازار سرمایه بود .نقدینگی كه برای تبدیل به مسكن و خودرو كافی نبود،
میتوانست در بازار سرمایه تبدیل به دارایی شود.
این اتفاق افتاد كه نسبت فعاالن بازار به شدت متفاوت شد یعنی اگر
در دو سال قبل بخش عمده معامالت روزانه توسط شركتهای حقوقی و
اشخاص حقیقی بزرگ انجام میشد و  60تا  70درصد گردش معامالت
را این فعاالن انجام میدادند ،این نســبت در یك سال گذشته شروع به
تغییر كرد و از  3میلیون كد سهامداری فعال از دو سال گذشته به مرز 10
میلیون كد بورسی رسید.
از طرف دیگر دولت موضوع ســهام عدالت را مطرح كرد و عمدتا 50
میلیون سهامدار عدالت هم درگیر بازی شدند .بخش عمده بازار را افراد
حقیقی كه در مرحله آشنایی با بازار سرمایه بودند ،تشكیل دادند .زمانی
كه وزنه فعاالن تاثیرگذارتر و باتجربهتر سبكتر شد و جای خود را به افراد
حقیقی نابلد و غیر حرفهای داد ،عمال تحلیل رنگ خود را از دســت داد.
چون نقدینگی به بازار هجوم آورد و بارها بســیاری از فعاالن حرفهای با
وجود تحلیلی كه داشتند ،از رشد شاخصها جا ماندند.
در یك سال گذشته مدل بازی عوض شد و مدل بر اساس تحلیل سهم
و تحلیل تكنیكال و بنیادی نبود ،در این شرایط فقط تحلیل نقدینگی بود
كه میتوانست جواب دهد .در ادامه كنترل كردن چنین سیل نقدینگی
كار راحتی نبود و بعد از شاخص یك میلیون و  500هزار واحد ،دولتمردان

بــه این فكر افتادند كه باید جلوی این مســیر را گرفت بنابراین قوانین
و مقــررات را محدودتر كردند .اعتبار خریــد كارگزاریها را كم كردند؛
همچنین مجــوزی كه صندوقهای با درآمد ثابت برای برای ســرمایه
گذاری را پایین تر آوردند .احساس خطر كردند كه این سیل ممكن است
مشكلساز شود و شاید تبعات اجتماعی داشته باشد .چند تصمیم منفی
و تمایل به ترمز كشیدن بازار موجب شد ،فروش از روی ترس شروع شود
و مردم به هر قیمتی پولشان را خارج كنند .در این شرایط به نظر میآید
بخش عمده اصالح یا ریزشها انجام شده اما هنوز به اتمام نرسیده است.
با فشار و فروشهایی كه وجود دارد نمیتوان قطعی در مورد كف بازار
صحبت كرد .از لحاظ تحلیل تكنیكال ،شاخص یا حمایت یك میلیون و
 500هزار واحدی ،اعدادی هستند كه میتوانند از لحاظ روانی ارزندگی
را برای معاملهگران بازار ایجاد كنند .بازار مدتی به صورت نوسانی عمل
میكند و به تعال میرسد و راه خود را پیدا میكند .در مجموع ما بعد از
همه این اتفاقها اكنون بازاری را با تعداد افراد بیشتری داریم كه بسیاری
از آنها با ماهیت بازار آشنا شدهاند .این رشدها و افتها موجب شد تا بازار
سرمایه موضوع روزمره مردم شده و از این به بعد بورس یك بحث مغفول
عجیب ،ناشناخته و مهجور نیست؛ با این شرایط میتون گفت بازار نسبت
به سال گذشته بسیار بازار عمیقتری شده است .سرمایهگذاری از طریق
صندوقهای سرمایهگذاری و قراردادهای سبدگردانی میتواند هیجانات
بــازار را كم كنــد و اقدام از این روشهای غیر مســتقیم میتواند برای
سهاماولیهایی كه فرصت و شناخت كافی ندارند بهترین انتخاب باشد.

۲,۲۲۲

400

درصد
بازدهی بورس در  5ماه
و نیم ابتدایی سال 99

2.03

میلیون واحد
شاخص كل بورس در
نیمه مرداد 99
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آینده ما
بررسی نقش دولت و کارگزاریها در رفتار بازار سرمایه و روند اصالح شاخص

سایه سنگین آنها

فرش قرمز دولت برای دعوت از مردم در بازار ســرمایه،
مائده امینی
کمکــم زرق و برق خود را از دســت داد .در حالی که
مســئوالن ،رســانهها و حتی کارشناســان مــدام از
خبرنگار بخش آینده ما
سرمایهداران خرد درخواست میکردند نقدینگی خود را
به بازار سرمایه بسپارند ،جذابیتهای این بازار در اواخر تابستان سال جاری به تمامی از
بین رفت و سهامداران خرد و تازهنفسی در مرداد و شهریور متحمل ضررهای هنگفتی
شــدند؛ به خصوص آنها که خود مســتقیما به میدان بورس آمده بودند .هیجانها و
ی تازهواردها فشــار صفهای فروش را چندین برابر کــرد و دومینوی اصالح
ترسها 
شاخص و فروش سهماولیها اما در تداوم قرمزنشینی شاخص تاثیر بسیاری گذاشت تا
جایی که سیاستگذاران و دولتیها در صدد حمایت از بورس برآمدند .سخنگوی دولت
علی ربیعی بارها و بارها از پشت تریبونهایی که در اختیار داشته گفته است که دولت
در بازار ســرمایه دخالت نمیکند و صرفا قصد حمایت دارد .اما منظور از حمایت بدون
دخالت چیســت؟ دولت چقدر و چطور میتواند مانع اصالح قیمتها در بازار سرمایه
شود؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شفافسازی ،پرهیز از دستکاری شاخص،
تزریق آرامش به بازار و تمیز دادن مرز حمایت از دخالت ،میتواند از مهمترین محورهای
سیاســتی دولت در قبال بورس باشد .بورســی که این روزها نگاه خیلیها به تغییرات
شاخص کل آن دوخته شده است .کارگزاریها هم البته یک سوی پرقدرت این ماجرا
هستند .آنها به عنوان نمایندگان ســهامداران میتوانند با ابزارهای مختلفی شرایط
ســرمایهگذاری را جذابتر کنند ،صفهای فروش را جمع کنند و با ارائه صندوقهای
کارآمد و مختلف مردم را به حضور غیر مستقیم در بازار تشویق کنند .به خصوص که از
اول مهرماه سقف اعتباردهی در کارگزاریها دوباره تا  50درصد افزایش پیدا کرده است.

JJدولتیها در این ایام چه کردند؟
ســایه دولت بر روی بازار سرمایه در این روزها بیش از هر زمان دیگری سنگینی
میکند .در اواخر مرداد و اوایل شهریور ،سازمان بورس تهران با مدیران ارشد حقوقیها
جلســات متعددی گذاشته اســت .علی صحرایی ،مدیر عامل بورس تهران در پایان
چهارمین جلســه با مدیران ارشد حقوقی گفته اســت :حمایت از سهامداران در این
ل آید و
جلسات در اولویت است و قرار نیست از چند نماد خاص صرفا حمایت به عم 
نمادها و شرکتهای دیگری هم قرار است طی روزهای آتی مورد حمایت قرار گیرند.
او در پایان یکی از این جلسات ادعا کرده است که مشکل فعلی نقدشوندگی بازار است
و علت اصلی برگزاری این جلسات حل مشکل است و این خبر خوش را به سهامداران
میدهیم که طی روزهای آینده سایر صنایع که تاکنون مورد حمایت قرار نگرفتهاند در
 Eیکی دیگر از اقدامات حمایتی
دســتور کار بورس خواهد بود .ارائه صندوقهای  TF
دولت از بورس بود .دولت ســهامهای دو صندوق ابتدایی ارائه شــده را با تخفیف 20
درصدی به سهامداران فروخت و صندوق اول با نام دارا دوم هم کارنامه خوبی از خود
برجای گذاشت .البته عرضه صندوق دوم با نام پاالیش چندان نتوانست تاثیر مثبتی
روی بازار بگذارد و البته تا لحظه تنظیم این گزارش هم اســتقبال قابل توجهی از آن
نشــده است .همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که ماهانه  ۵درصد
از تخصیص بودجه دستگاههایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس اوراق بهادار
نسبت به افزایش سهم شناور آزاد شرکتهای مربوطشان اقدام نکرده اند ،کاهش دهد.
ربیعی گفته اســت بنا داریم تا با کوچک کردن خود (دولت) سهم بیشتری از طریق
بورس به مشارکت مردم در اقتصاد کشور بدهیم .از سوی دیگر هیئت وزیران مصوبه

دولت چه نقشی در مدیریت بازار سرمایه و افزایش نوسانات بورس دارد؟

از انتشار اخبار ضد و نقیض جلوگیری شود

احسان رضاپور
كارشناس بورس

78

نقش دولت این روزها پررنگتر به نظر میرســد .در مدتی كه بورس رشد
منفی را تجربه كرده و سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری نسبت به قبل در حال
سرمایهگذاری در بازار هستند و حالتی از ترس و اضطراب را برای حفظ ارزش
فعلی ســرمایههای خود دارند ،شاید بیشتر باید نقش دولت به عنوان یكی از
عوامــل تاثیرگذار در روند صعودی یا نزولی بــازار را مورد ارزیابی قرار داد .چرا
كه سیاســتگذاریهای دولت ،اظهار نظرها و مواضعی كه در شرایط حساس
كنونی دارد ،میتواند هم موجب ایجاد فضای التهابی و یا ایجاد آرامش نسبی
در بازار بورس شود .در واقع هر گونه سیاست مربوط به تعرفه گذاری ،اعمال
قوانین و مقررات در ســطح حاكمیت و دولت میتواند بر صادرات و واردات و
بهای تمام شــده آنها ،نرخ فروش محصوالت شركت و در نهایت سود عایدی
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آنها اثر گذار باشد .در واقع سیاستگذاریهای پولی و مالی میتواند نقدینگی
كشور را با جذابیتهایی كه در فرصتهای سرمایه گذاریهای مختلف ایجاد
میكند به سمت بازارهای سرمایهای مانند بانكها ،انواع اوراق مشاركت ،صكوك
و بورس یا سایر فرصتهای سرمایهپذیر هدایت كند .دولت با مدیریت كردن و
با ایجاد آرامش در بازارها و دادن چشماندازهای روشن از فضای اقتصادی است
كه میتواند روی هر كدام از این بازارها موثر باشد و این اطمینان را ایجاد كند
كه سرمایهگذاری در مورد هر كدام از این فرصتهای سرمایهپذیر تا چه اندازه
میتواند درســتتر ،بلندمدتتر و آگاهانهتر باشد تا سرمایهگذاران با اطمینان
بیشتری بتوانند نسبت به سرمایهگذاری خود اقدام كنند و منابع بیشتری به
آن تخصیص دهند .زمانی كه شرایط مبهم و متغیر باشد و شرایط سیاسی و

صندوقهای سرمایهگذاری کارگزاریها یکی از ارکان مهم بازار سرمایهاند .سبدگردانان کارگزاریهای مختلف میتوانند با عرضههای ناگهانی
یا با جمع کردن صف فروش یک سهم ،قیمت یک سهم را جابهجا کنند .این واسطهای مردم و بورس همچنین میتوانند با ارائه ابزار تشویقی
مثل اعتباردهی ،در ایام رکود بازار را رونق بخشند و با حذف ناگهانی این ابزار به بازار رکود ناگهانی تزریق کنند.

افزایش بی سابقه تعداد افراد فعال در بازار سرمایه :تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام
۴,۴۴۹,۵۶۹

۴,۴۸۰,۹۶۷

خرداد1399۸

اردیبهشت1399

۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۲,۹۹۰

فروردین1399

دیگری هم در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکتها در بازار سرمایه و تامین
مالی داشته است .در این راستا دولت الیحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را با قید
دو فوریت تصویب کرد تا به مجلس ارسال شود .یکی دیگر از اقدامهای اخیر و پرسر
و صدای دولت ،ورود منابع صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه است .علی ربیعی در
هجدهم شهریورماه اعالم کرد که یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت
پایداری بازار بورس قرار میگیرد تا فشار فروش سهامداران خرد را کاهش دهد .اقدامی
که خود محل پرسش و انتقاد بسیاری از فعاالن بخش خصوصی مانند رئیس اتاق ایران
و چین ،مجیدرضا حریری قرار گرفته است.
JJبه ترکستان میرویم
دولــت از واژه حمایت اســتفاده میکند و منتقدان معتقدند نمیشــود به خاطر
تامین کســری بودجه در بازار دخالت کرد .اقتصاددانهای بسیاری هم بر این باورند
که دخالتهای کنونی دولت در بازار سرمایه عاقبت خوشی ندارد .آنها بر این باورند
که دخالت دولت (در جهت تبلیغ نماد خاص ،حمایت از نمادهای خاص ،سیاستهای
کوتاه مدت و ضد حمایتی) ،ناهماهنگیهای ارکان دولتی و تصمیم گیریهای مقطعی
و حساب نشــده ،مبتنی بر آزمون و خطا ،عجوالنه و متغیر (همچون دوزمانه کردن
بازار که تصمیم اشــتباهی بود و البته به ســرعت اصالح شد) باید به حداقل برسد و

اقتصادی دائم دستخوش تغییرات شود طبیعی است كه رویكرد سرمایهگذاران
بسیار كوتاهمدت میشــود و حركت و جریانات نقدینگی بین بازارها ماهیت
سفتهبازانه و نوس انگیرانه میشــود .با این رویه همانطور که میبینید كه در
مدت اخیر هم شاهد روند نزولی بازار سرمایه بودیم .در چنین شرایطی نقدینگی
نمیتواند در بازاری مدت بلند حضور داشته باشد تا در آنجا سرمایهگذاری مولد
ایجاد كند و قدرت برنامهریزی بلند مدت به آن سرمایهپذیر بدهد؛ به ویژه در
بازار سرمایه و به ویژه بخش تولید .چون تولید روزمره تر هم با مسئله نرخ گذاری
و تعرفهها بهای تمام شده و افزایش و كاهشهای اینچنینی مواجه است و به
جز سیاستهای داخلی از اتفاقات بیرونی مثل قیمتهای جهانی ،نرخ ارز در
مقیاس بینالمللی تاثیر میپذیرد .اگر سرمایهگذار نگاه كوتاه مدت داشته باشد
عمال به ریسک پرخطر ورود پیدا نمیكند چون ورود به بخش تولید دوره زمانی
بلندمدتتری هم برای بازگشت سرمایه نیاز دارد و از طرفی نقدشوندگی كمتری
هم برای سرمایهگذاران دارد .این موضوع میتواند وضعیت تولید ناخالص ملی
را در بلند مدت تحت تاثیر منفی خود قرار دارد .در ادامه میتواند در وضعیت
سهام شركتها نیز تاثیرگذار باشد و آنها را هم دستخوش تغییرات و نوسانات
هیجانی كند .بازارهای مالی بسیار حساس هستند و به پیشواز اتفاقات میروند؛
تا جایی كه حتی پیشگویی مسائل سیاسی و اجتماعی هم روی این بازارها تاثیر

۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۲,۴۳۰

۸
۸ ۴,۴۴۶

۴۸,۹۸۶

خرداد1398

اردیبهشت1398

فروردین1398

۰,۰۰۰

جای خود را به نظارت و حمایت قانونی از بازار ســرمایه بدهد .آنها راه کنونی را راه
ترکستان میدانند .عدهای دیگر هم معتقدند که دولت با برخی نمادها در بازار سرمایه
شاخصســازی میکند تا روند اصالح را کند و بازار را به ضرب و زور متعادل کند که
نتیجه این اقدام احتماال یک ریزش تاریخی دیگر خواهد بود .مثال ســعید راســخی
اقتصاددان بر این باور اســت که ورود دولت به بورس موجب بر هم زدن تحلیلهای
تکنیکال و بنیادی شده است.
JJحمایت کارگزاریها به عنوان سهامدار عمده
صندوقهای ســرمایهگذاری کارگزاریها یکــی از ارکان مهم بازار ســرمایهاند.
ســبدگردانان کارگزاریهای مختلف میتوانند با عرضههای ناگهانی یا با جمع کردن
صف فروش یک سهم ،قیمت یک سهم را جابهجا کنند .این واسطهای مردم و بورس
همچنین میتوانند با ارائه ابزار تشــویقی مثل اعتباردهی ،در ایام رکود بازار را رونق
بخشند و با حذف ناگهانی این ابزار به بازار رکود ناگهانی تزریق کنند .این روزها یکی از
ابزار دخالت دولت در بازار سرمایه کارگزاریها شدهاند .محصول جلسات سازمان بورس
با این سهامداران عمده عموما یک نتیجه دارد :حقوقیها به حمایت از بازار و متعادل
سازی عرضه و تقاضا کمک کنند .نقش سه کارگزاری بزرگ کشور در این میان از بقیه
کارگزاریها پررنگتر است.

میگذارد .بنابراین مراقبت از این بازارها و اطمینانبخشی و چشمانداز دادنهای
شفاف از همه اینها میتواند در ثبات و پایداری شان در میان مدت و بلند مدت
تاثیر جدی داشته باشد و این بدان معنی است كه نقش دولت در نوسانات بازار
بسیار مهم است .اقداماتی كه دولت انجام میدهد یا میتواند انجام دهد لزوما
ماهیت عملیاتی ندارد و میتواند از جنس توصیهای یا گفتاری درمانی باشد كه
البته اگر همراه با یك سری اقدامات عملیاتی نباشد طبیعتا در كاهش اعتماد
عمومی به اظهار نظرهای مسئوالن تاثیر گذار است .كاهش این اعتماد جوانب
مختلف سیاسی و اجتماعی هم ممكن است پیدا كند .دعوت عمومی به بازار كه
در چند ماه اخیر اتفاق افتاد كه موجب جلب توجه آخرین طیف سرمایهگذاران
ریسكگریز به بازار سرمایه شد به واسطه موضعگیریهای حمایتگرایانهای بود
كه از سوی مقامات دیده میشد .اما ورود بدون تجربه و مستقیم ،این افراد را
در كوتاهمــدت دچار ضرر و زیان كرد و حمایتهایی مورد انتظار و وعده داده
شده نتوانست ارزش پول آنها را حفظ كند تا خاطره خوبی از این سرمایهگذاری
برایشان به جا بماند .بنابراین دولت و سیاستگذاران اقتصادی باید سعی كنند
با انتشار اخبار و سیاســتهای ضد و نقیض و با موضعگیریها و تصمیمات
غیر مقطعی و با پشــتوانه ضعیفتر به التهابات موجود دامن نزنند تا وضعیت
پایدارتری در بازار به وجود آید.

600

درصد
افزایش ثبتنام در
سامانه سجام در
بهار امسال نسبت
به بهار 98
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آینده ما
بررسی عملکرد بورس در سی سال گذشته و پیشبینی رفتار بازار سرمایه در آینده

تاریخ یک بازار

شاخص دو میلیون واحدی چندان روی تابلو دوام نیاورد .تنها چند روز بعد
از دوازدهم مردادماه که خبر دو میلیونی شدن شاخص کل بورس به صدر اخبار
رســانهها نشست ،روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد و بازار وارد اصالح عمیقی
شد تا جایی که پرونده شاخص با یک میلیون و  550هزار در پایان روز نوزدهم
شهریور ماه بسته شود؛ بیاعتنا به همه خبرهای خوبی که در هفتههای قبلی در
باره این بازار منتشــر شده بود .تحلیلگران این بازار اما بر این باورند که نام این
روند «ریزش» نیست بلکه بازار سرمایه وارد «اصالح» ناگزیری بعد از رشدهای

چشمگیر چند ماه اخیر شده است .جهشهای شاخص از اسفندماه سال گذشته
کلید خورد؛ شــاخص که در محدوده  480تا  530هزار نوسان میکرد سال 98
را در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه با  460هزار واحد به پایان رساند و سنگ
بنای جهشهای تاریخی عجیبی را در سال جاری گذاشت .پنجم فروردین سال
جاری رشد شاخص با عدد  470هزار واحد شروع شد و تقریبا بدون هیچ اصالح و
وقفهای در بیست و یکم اردیبهشت به کانال یک میلیون وارد شد و این روند تقریبا
تا دو میلیون واحد ادامه پیدا کرد و بعد از فتح این کانال تاریخی ،ورق برگشت.

ورود بی سابقه نقدینگی عموم مردم :خالص ورود نقدینگی حقیقی (میلیون ریال)
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تحوالت سیاسی و اقتصادی آینده چه تاثیری روی بورس میگذارد؟

ترامپ پیروز شود ،شاخص بورس رشد پیدا میكند

حمید میرمعینی
كارشناس بازار سرمایه
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برای پیشبینی آینده بازار سرمایه باید رویکرد تحیلگرانه اتخاذ کنیم.
باید بررسی كنیم كه چه مولفههایی موجب شدند كه رشد شاخص صورت
بگیرد و چه مولفههایی موجب شدند كه شاخص مجددا روند نزولی را طی
كند .بعد از بررسی این دو مولفه است كه میتوان گفت تحوالت سیاسی و
اقتصادی آینده چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهند گذاشت .بورس همیشه
تحت تاثیر مولفههای سیاسی بوده اســت .در اکثر اوقات محدودیتهایی
كه به لحاظ سیاســی اعمال شده و تنشهای این حوزه ،به طور مستقیم و
غیر مستقیم بر فعالیت شركتها و بنگاههای اقتصادی كشور تاثیر گذاشته
اســت؛ چه سیاستهای داخلی و چه بینالمللی كه مهمترین آنها برجام و
تحریمهای اقتصادی بوده است .حتی رشد شاخص در دو سال اخیر ناشی
از عوامل برونزا مانند نرخ ارز كه آن هم خودش تحت تاثیر اوضاع و احوال
محدودیتهای ناشــی از تحریم قرار گرفته ،بوده است وگرنه اتفاق و تحول
خاصی در این مدت به لحاظ بهبود عملكرد ،راندمان و كارایی شــركتها
نیفتاده است .در واقع در این مدت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز دستآویزی
شــد تا قیمت سهم شركتها افزایش پیدا كند و شاخص بورس روند رو به
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رشد را طی كند .چنین افزایش شاخصی قطعا یكی از نماگرهایی است كه
اوضاع بد اقتصادی را نشــان میدهد نه بهبود عملكرد شركتها .شاخصی
كه باید به تناســب نرخ ارز یا به تناســب رشد نرخ تورم رشد میكرد بیش
از حد تصور رشــد كرد و این موضوع نگرانیهایــی را ایجاد كرد و موجب
شــد تا قیمتهای باالتر از ارزش ذاتی روی تابلوی بورس ثبت شود .همین
رشــد غیر واقعی موجب شد تا ما در بازه زمانی نیمه مرداد تا نیمه شهریور
شاهد اصالح عمیق در بازار باشیم .اصالح عمیق شاخص به تبع رشد بدون
پشتوانهای بوده كه در ماههای گذشته و حتی سال  98افتاده است .با این
نگاه ،برای پیشبینی آینده بازار سرمایه ما باید سه تحول اساسی را در آینده
سیاسی بررســی و تحلیل كنیم چرا كه این تحوالت به شدت روی بورس
ایران تاثیرگذارند .اولین تحوالت سیاسی بحث مكانیزم ماشه است كه باید
دید میتواند در شــورای امنیت راه به جایی میبرد و آیا آمریكا میتواند از
این لحاظ ایران را تحت فشــار قرار دهد .اگر آمریكا این مكانیزم ماشــه را
فعــال كند و ایران را مجددا تحت تحریمهای بیشــتر قرار دهد حتما نرخ
دالر افزایــش پیدا میكند و ما برای یك مدت كوتاهی افت شــاخص را به

یکی از رکوردهای شاخص سهام به  ۱۲سال پیش یعنی پنجم آبان  87بازمیگردد که این شاخص با افت  5.3درصدی
مواجه شد و در همان دوران مهجوری بورس حسابی سر و صدا کرد .بعد از آن افت  5.5درصدی شاخص کل بورس
در اسفند  93یکی از بزرگ ترین ریزشهای تاریخی بورس (بر اساس درصد) است.

پیشبینی بازار کنونی سرمایه اما دیگر به سیاق سابق راحت نیست .حاال دیگر
بیش از  48میلیون کد بورسی صادر شده است و بیش از هفت میلیون سهامدار
فعال در بازار وجود دارد .هیجانات بازار زیاد و فشار خرید و فروش آبشاری شده
است .از سوی دیگر نرخ دالر با نوسانات جدی مواجه شده و در کنار همه اینها
چیزی به انتخابات آمریکا باقی نمانده .بعضی تحلیلگران بر این باورند که بازار تا
انتخابات آمریکا روند متعادلی در پیش خواهد گرفت و حمایتهای سهامداران
عمده روند بازار مثبت خواهد کرد .بعضی دیگر اما فکر میکنند که جهشهای
شــاخص در سه ماه ابتدایی امســال راه چارهای جز اصالح ادامهدار برای بورس
نگذاشتهاســت .هرچه که پیش آید به نظر میرسد در نهایت میتوان گفت که
ســال  99قرار نیست تجربه رویایی سال  98را برای سهامداران این بازار دوباره
تکرار کند.
JJباال و پایینهای بورس اتفاق تازهای نیست
افت این روزهای شــاخص ،افتی تاریخی است اما بازار سرمایه کم ازین باال
و پایینها نداشــته است .شاخص بورس تهران كه در سال  69با عدد پایه 100
تعریف شده بود در مرداد ماه سال  99عدد دو میلیون را هم به خود دید و بیشک
این روند با فراز و فرودهای مختلفی همراه بود .یکی از رکوردهای شاخص سهام
به  ۱۲ســال پیش یعنی پنجم آبان  87بازمیگردد که این شاخص با افت 5.3
درصدی مواجه شــد و در همان دوران مهجوری بورس حسابی سر و صدا کرد.
بعد از آن افت  5.5درصدی شاخص کل بورس در اسفند  93یکی از بزرگ ترین
ریزشهای تاریخی بورس (بر اســاس درصد) است .ریزشی که بر اثر بازگشایی
نمادهای بزرگ پاالیشــی رخ داد .پیش از آن هم البته در دی ماه  92نیز شاهد
یک ریزش بزرگ  2.7درصدی بودیم و حاال هم به نظر میرســد بعد از اصالح
طوالنی و عمیق باید منتظر روند مثبت تعادلی  -نهچندان طوالنی -باشیم.

لحاظ ریسك سیاسی خواهیم داشت ولی دلیل اینكه این افت شاخص شاید
تنشهای سیاسی خیلی شدیدی در بر نداشته باشد ممكن است از آن سو با
رشد احتمالی نرخ دالر بازار سرمایه مجددا رشد را تجربه كند .دومین تحول
سیاسی مهم انتخابات آمریكاست .اگر ترامپ رئیس جمهور شود حتما شرایط
بسیار متفاوتتر خواهد بود چراکه شدت فشارهای سیاسی و اقتصادی به
كشورمان بیشتر خواهد بود و همین شدت باعث میشود دالر بازهم افزایش
نــرخ را تجربه کند .این افزایش نــرخ دالر حتما منجر به همان چرخه ای
میشود كه چند ماه قبل موجب افزایش رشد شاخص شد .اما اگر جو بایدن
در انتخابات پیروز شود حتما ریزش شاخص بیشتر را تجربه خواهیم كرد.
بعد از انتخاب این کاندیدا احتماال گزینه مذاکره با آمریكا و احیای برجام باز
روی میز خواهد آمد و ما دوباره از محدودیتهای تحریمی خارج میشویم.
در چنین شرایطی دیگر افزایش نرخ ارزی كه موجب میشد تمام بازارها به
موازات هم رشد كنند را نخواهیم داشت و بازارها عمدتا واقعی تر میشوند.
نگاه دارایی محور بازار سرمایه هم حتما تبدیل به نگاه سودمحور میشود و
ی
مولفههای موثر بر سودآوری شركتها بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار م 
گیرنــد .باید دید چه صنایعی تحت تاثیر كاهش تحریمها میتوانند اوضاع
بهتری در تولید ،فروش ،تامین مواد اولیه ،ارزآوری و سودآوری داشته باشند.
سومین اتفاق سیاسی مهمی كه داریم انتخابات ریاست جمهوری ایران است
كه میتواند روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد .میزان تنشهایی كه در انتخابات
میافتد یا همینطور بهرهبرداریهایی كه جناحهای مختلف میتوانند از بازار
سرمایه كنند تاثیر مستقیمی بر بورس خواهد داشت.

تاریخچه نمای بازار
JJدهه هفتاد
شــاخص بورس تهران در پایان سال  70به  472واحد رسید .این شاخص (که در آن سالها
تعریف دیگری داشت)؛ اگرچه در سال  72كاهش یافت اما از  400واحد پایینتر نرفت و در رقم
 403واحد متوقف شد.
شــاخص بازار ســرمایه در پایان سال  73صعودی چشمگیری داشــت و رقم  694واحد را
برای خود به ثبت رســاند و در ســال  74رقم شاخص به  1549واحد رسید و در پایان سال 75
نیز توانست تا  1937واحد پیشروی كند .این شاخص پس از افزایش در سالهای پایانی دولت
سازندگی ،با روندی كاهشی مواجه شد و در سال  76به  1653واحد عقب نشینی كرد.
در پایان سال  ،77شاخص كل بورس تهران جایگاهی بهتر از  1538واحد را كسب نكرد.
شاخص كل بورس در سال  78با رشد مواجه شد و به  2206واحد رسید و در سال 79 ،توان
ست رقم  2978واحد را در پایان این سال برای خود ثبت كند.
JJدهه هشتاد
نماگر بازار در پایان سال  80به  3759واحد و در سال  81به  5063واحد رسید
شــاخص كل سال  82در جهشی عجیب تا  11هزار و  379واحد باال آمد و سال  83هم كار
خود را با عدد  12هزار و  113واحد به پایان رساند.
دولت اصالحات در حالی به كار خود پایان داد كه شــاخص كل بورس در سال  84با روندی
كاهشی همراه شد و در نهایت به  9459واحد بسنده كرد.
در سال  ،87به واسطه سیاستهای دولت نهم ،شاخص به  7966واحد بازگشت و نزول تاریخی
را رقم زد.
نماگر بازار ســرمایه اما در سال  88بار دیگر روند صعودی را درپیش گرفت و رقم شاخص به
 12هزار و  537واحد رسید.
شــاخص كل بورس تهران با ادامه روند روبه رشد خود در دقایق ابتدایی معامالت در روز 12
بهمنماه  ،89از مرز  21هزار واحد گذشت.
JJدهه نود
سال  90اما کارنامه شاخص نسبت به سال  89چنگی به دل نمیزد و نماگر بازار سرمایه در
آخرین روز کاری اسفند ماه روی  28هزار و  578واحد ایستاد.
پرونده شاخص در سال  ،91در تاریخ بیست و هفتم اسفند ما در کانال  45هزار واحدی بسته
شد.
رشد مالیم شاخص کل بازار در سالهای  91تا زمستان  92ادامه داشت .تا اینکه در یکم دی
ماه  92این نماگر وارد کانال  84هزار واحدی شد.
بعد از رشد مالیم در سالهای  90تا  ،92اصالح مالیم بازار ادامه داشت تا جایی که در بیست
و شش اسفند ماه سال  94شاخص به  80هزار واحد رضایت داد.
رشد مالیم و نوسانات بازار در دهه  90ادامه داشت اما با ورود به سال  97و تشدید تحریمها
علیه ایران دوباره اتفاق تازهای در بازار ســرمایه افتاد .در دوازدهم خرداد ماه  97شاخص کل 91
هزار واحد اعالم شد اما در پایان همین سال و در بیست و هفتم خرداد ماه شاخص به کانال 190
هزار واحدی صعود کرده بود.
تاریخ اقتصاد ایران سال  98را فراموش نمیکند .در ابتدای این سال ،شاخص کل  179هزار و
در پایان این سال (بیست و هشتم اسفند ماه)  546هزار واحد بود.
در ابتدای سال  99و در روز پنجم فروردین شاخص کل  535هزار واحد و در پایان روز نوزدهم
شهریور ماه این نماگر به یک میلیون و  550هزار واحد رسید.
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یک روش برای برطرف کردن این مشکل ایجاد یک دیدار مجازی شخصی در ابتدای هر جلسه
مجازی است .نصیحت شماره یک اندی مولینسکی این است که «آن را شخصی کنید» و
بهدنبال آن «صمیمیت را تداعی کنید».

آینده ما

آینده بلندمدت کار در منزل
با دورکاری تعامالت شخصی خود با همکارانمان را از دست خواهیم داد

نیکوال هنیگان
جامعهشناس

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
دوکاری بعد از شیوع
جهانی ویروس کرونا
بهیکوضعیتطبیعی
در کسبوکارها تبدیل
شده اما از نظر مدیریت
منابعانسانیجزییاتی
را در طوالنیمدت در بر
خواهد داشت که در این
مطلبمیخوانید.
عالمگیری ویروس کرونا
بهطرق مختلف تبعات زیادی
برای افراد داشته است.
توجهداشتن به روابط کاری،
یعنی بازگرداندن جرقههای
انسانیت ،قدمی کوچک برای
سبککردن این بار است
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وقتی در دفتر کار مشغول هستیم ،ممکن است همکاری را ببینیم که
تمام روز را با هدفونی بر گوش یک جا نشسته ،با پیشانی چینخورده و ما
خیال میکنیم که کارهای زیادی باید انجام دهد و درگیر بهموقع رساندن
کاری است .یا در آبدارخانه به کسی برمیخوریم که به ما میگوید آسم
پســرش بدتر شده است و ما خیال میکنیم که او چقدر خسته است و
برای فرزندش نگران.
در جهان جدیدی که بسیاری از ما صد درصد زمان خود را در خانه
کار میکنیم ،بسیاری از این تعامالت کوچک زندگی واقعی دیگر وجود
نخواهد داشت .خیاالت ما از فهم اوضاع و احوال همکارمان فاصله زیادی
خواهد گرفت .اگر من با یکی از این همکاران جلسهای داشته باشم و به
نظرم بیاید پریشان و حواسپرت است ،بالفاصله حسی به من میگوید
که او احتماال بهخاطر شرایطش دچار استرس است.
اما وقتی این تعامالت را نداریم و ناگهان با اپلیکیشنهایی مانند میت،
تیم یا زوم وارد یک ارتباط مجازی با افرادی که پریشان هستند میشویم
چگونه میتوانیم این رفتارها را تعبیر کنیم؟ یا بدتر از آن ،کسانی که به
نظر آزرده یا خشمگین هستند؟ ما نمیتوانیم کمکی بکنیم اما رفتار آن
را به دل میگیریم .ما حسی نسبت به حال و روز آنها نداریم .شانسی
برای بررسی آن نداریم ،برای اینکه ببینیم چه کار میکنند .در آن لحظه،
ما از این فرد فقط یک چهره با ابعادی غیرعادی روی صفحه کامپیوترمان
داریم .و حتی اگر با یک جمله متعارف مانند «حالتان چطور اســت؟»
شروع کرده باشیم،خیلی نمایشی اســت و شاید افراد آنقدر احساس
راحتی نکنند که در چنین فضایی استرس و خستگی خود را با ما در میان
بگذارند .زیرا این محیط برای کار بیش از اندازه خصوصی به نظر میآید.
با زن جوانی در ویکتوریا صحبت میکردم که از خانه کار میکند و
درگیر قرنطینه است .او در میان هقهقهایش جویدهجویده میگفت:
«من احســاس میکنم دیگر برای هیچکس اهمیت ندارد .هرکس که
بــا او حرف می زنم تنهــا کار خودش را از من پیگیری میکند و فقط
همین ».البته این طبیعت کارکردن است؛ افراد تنها پیگیر کار خودشان
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از شــما هســتند اما وقتی ما با فردی تعامل داریم ،کمتراحتمال دارد
اینطور به نظرمان بیاید .ما احســاس میکنیــم که با آدمها در ارتباط
هستیم .ما حس میکنیم عضوی از چیزی بزرگتر از طبیعت حرفهای
شغلمان هســتیم .با تغییر وضعیت به حضور آنالین چطور؟ همه این
حسنتفاهمها از پنجره بیرون ریخته میشوند .زمانی برای ماهیت انسانی
بوکار.
نیست ،هم هاش کس 
و مشکل همینجا نهفته است .ماهیت انسانی از دست میرود .این
ارتباط و انسانیت ما است .این چیزی است که حقیقتا ما را وادار میکند
همکارانمان را دوست داشته باشیم و به آنها توجه کنیم .این تعاملهای
کوچک و خرده ارتباطات است که در طول زمان روی هم جمع میشود
و تصویری کامل از یک فرد برای ما میسازد ،چیزی که به ما سرنخهای
اطالعاتی میدهد تا به ما کمک کند بفهمیم بهترین راه تعامل با آنها
چیست .این جزئیات ما را بر این میدارد که آنها و احواالتشان را درک
کنیم .و در مقابل ،به آنها کمک میکند که ما را درک کنند.
یک روش برای برطرف کردن این مشــکل ایجاد یک دیدار مجازی
شــخصی در ابتدای هر جلسه مجازی است .نصیحت شماره یک اندی
مولینسکی این است که «آن را شخصی کنید» و بهدنبال آن «صمیمیت
را تداعی کنید» .او از قدرت این گفتوگوی کوتاه و روشــن نگهداشتن
دوربین برای تبادل حاالت چهره و احساسات تعریف و تمجید میکند.
آه انسانیت! تعامل و کار هر دو در صدر دستور جلسه قرار میگیرند .کار
بیشتری میبرد اما در مجموع ،برای تقویت عامل ارتباط ارزشمند است.
ما که از خانه کار میکنیم میتوانیم مراقب باشیم سر کار آنطور
که هستیم خود را نشــان دهیم ،نهفقط در پوسته نقشی که داریم.
میتوانیم متوجه باشیم که تمام لحظههای ارزشمند ارتباط را با افرادی
که با آنها کار میکنیم از دســت میدهیم؛ پس بگذارید ابتدای هر
جلســه توقفی داشته باشــیم؛ دقایقی را برای پذیرایی و گذراندن با
مثالها بگذاریم .صمیمی و انسانی بودن ،تبادل یک لحظه ،جرقهای
یکند.
ایجاد م 
گفتنیهای زیادی هست درباره تعامالت یکبهیک افراد و این نکته
که این تعامالت در شــکلهای زیادی قابل وقوع است .مطمئن نیستم
اولین دفعهای که با یک همکار کل یک مکالمه نوشتاری را تنها با ارسال
گیف انجام دادم ،نوعی خودپســندی بود یا شرمســاری ،اما چیزی که
بهیقین میتوان گفت این است که ما بهطریقی ارتباط برقرار کردیم که
شاید هیچوقت در دفتر کار اتفاق نمیافتاد و درنتیجه حاال ما همدیگر را
بهتر از هر وقت دیگر میشناسیم .به یاد داشته باشیم افراد درونگرای
اطراف ما حقیقتا با یک مکالمه گروهی مشکل دارند ،درحالیکه از یک
شــروع انفرادی لذت میبرند .تضاد میان تنفر از جم ع و دوستداشتن
افراد ،گیرافتادن در یک جلســه گروهــی دیجیتالی که حرفها حول
یک موضوع تکبعدی است بسیاری از ما را در موقعیتی غیرعادی قرار
میدهد .عالمگیری ویروس کرونا بهطرق مختلف تبعات زیادی برای افراد
داشته اســت .توجهداشتن به روابط کاری ،یعنی بازگرداندن جرقههای
انسانیت ،قدمی کوچک برای سبککردن این بار است.

 .............................آکــادمـی .............................

عکس :رضا معطریان

عصر بازنگری فرارسیده
بازگرداندن اعتبار سیاستگذار؛ چیستی و چگونگی؟

بـهـانـه

اعتبار سیاستگذار براساس شــواهد موجود در کمترین سطح خود نزد مردم قرار گرفته است .انباشــت تاریخی ناکارآمدی ،انبوه وعدههای محققنشده ،شاخصهای متنوع
اقتصادی-اجتماعی و مهمتر از همه نبودن نشانههای امیدوارکنندهای که حاکی از تغییر مسیر و عزم سیاستگذار باشند ،این بیاعتباری را تشدید کرده است .چگونه میتوان
این اعتبار را به انها برگرداند؟ این مقاله را بخوانید.

محمد فاضلی
عضوهیئتعلمی
دانشگاه شهید بهشتی

JJطرح مسئله
اعتبار سیاستگذار براساس شواهد موجود در کمترین سطح
خود نزد مردم قرار گرفته است .انباشت تاریخی ناکارآمدی ،انبوه
وعدههای محققنشــده ،شاخصهای متنوع اقتصادی-اجتماعی
و مهمتر از همه نبودن نشــانههای امیدوارکنندهای که حاکی از
تغییر مسیر و عزم سیاستگذار باشند ،این بیاعتباری را تشدید
کرده اســت .آیا در چنین شــرایطی نیز میتوان به بازگرداندن
اعتبار سیاستگذار امید داشت؟ آیا راهی برای بازگرداندن اعتبار
سیاستگذار قابل توصیه است؟ این شاید از پیچیدهترین سؤاالت
پیش روی فعاالن سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاستگذار
ایرانی است .من تالش میکنم مالحظاتی برای پاسخ دادن به این
سؤال را روشن کنم.

JJبرخی علل بیاعتباری سیاستگذار
چرا سیاستگذار تا به این درجه بیاعتباری رسیده است؟ بیاعتباری
سیاستگذار محصول چند چیز است:
تآورد :مشکل امروز سیاستگذار این است که
بحران دس 
دستآوردهای معنادار و پایدارش ناچیز است .من پیشتر
بارها نوشتهام که نظام حکمرانی و دولتها در چهار دهه
گذشته ساختوسازهای بسیار کردهاند .جاده ،سد ،نیروگاه ،کارخانه فوالد
و انبوهی از زیرساختهای دیگر با سرمایهگذاری دولتها ساخته شدهاند.
مشکل این است که حکمرانی نتوانسته ســازوکارهای نرمافزاری اداره
کشــور را بهبود دهد .قوانین ،قواعد فضای کســبوکار ،نظام بانکی،
شــیوههای تقســیم و تفویض قدرت ،قواعد حاکم بــر تأمین مالی و
بودجهریزی ،سیاست خارجی و داخلی ،مناسبات مردم و قدرت سیاسی
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آکــادمـی
چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
مسائل و مشکالت
سیاستگذاری در
ایران و جایگاه آن
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

همه به نحوی است که مشوق و مولد بالندگی بخش خصوصی ،افزایش
مشارکت مردم در اداره کشور و خلق ثروت متناسب با ظرفیتهای کشور
نبوده است .سیاســتگذار نیز همواره بر دســتآوردهایش در زمینه
ساختوسازها تأکید میکند اما آنچه واقعاً برای مردم و فعاالن اقتصادی
اهمیت دارد ،میزان تسهیل فعالیت ،سالمت و شفافیت رفتار حکمرانی و
ساختن چشمانداز روشنی برای آینده است .حاکمان دائماً دستآوردهای
ساختوسازی خود را به رخ میکشند و آنچه بهواقع بر شاخصهایی
نظیر تورم ،رشد اقتصادی ،بیکاری ،سالمت و فساد اثر دارد سازوکارهای
حکمرانی است.
تکرار ایدهها و روشها :مردم در همه سطوح و اقشار ،شاهد
تکرار شدن ایدهها و روشهای سیاستگذار هستند .نکته
آزاردهنده آن اســت که سیاســتگذار همه آن ایدهها و
روشهایی را تکرار میکند که در طول چند دهه گذشــته ناکارآمدی و
اثرات سوء آنها بارها آشکار شده است .همه مسیرهای منجر به چند دهه
تورم دو رقمی ،رشد اقتصادی پایین ،بیکاری دو رقمی ،توسعه نامتوازن و
سربرآوردن فسادهای بزرگ تکرار میشوند .سیاستگذار کماکان در همه
سطوح از تن دادن به توصیههای کارشناسی و علمی اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی سر بازمیزند.
آدمهای تکراری :من قب ً
ال نوشتهام که سیاست در ایران به
جای گردش نخبگان دچار رســوب نخبگان شده است.
مجموعهای که نخبگان نظام سیاسی و بوروکراسی هستند
چند دهه است که به چهرههای تکراری تبدیل شدهاند .مشکل چهرههای
تکراری فقط این نیســت که حاوی هیچ ایده جدیدی نیستند .آنها به
همراه خود شبکه آدمهایی را وارد حکمرانی و بوروکراسی میکنند که در
طول چند دهه شبکهای از منافع و آدمها را در حول و حوش خود و در
الیههای مختلف بوروکراسی و مراکز تصمیمگیری پدید آورده و گسترش
دادهاند .این شبکهها مجموعهای از منافع تثبیتشده و وابسته به مسیر
طیشده دارند که مانع از تغییرات و جاری شدن ایدههای جدید در نظام
یشوند.
حکمرانیم 
گذر نکردن از خطوط قرمز :نظام حکمرانی نشان داده است
که شماری خطوط قرمز را بنا نهاده و قادر یا مایل به عبور
کردن از آنها نیست .این خط قرمزها از سیاست خارجی
تا سیاست فرهنگی و اجتماعی بسط یافتهاند .خط قرمز که گفته میشود
اغلــب چیزی نظیر رابطــه با آمریکا به ذهن متبادر میشــود ،اما خط
قرمزهایی هستند که اقتصاددانها ،جامعهشناسان و فعاالن سیاسی بارها
درباره آنها ســخن گفتهاند و تأثیر عبور کردن از آنها بر افقگشایی و
اصالح سازوکارها را توضیح دادهاند اما حکمرانی قادر یا مایل به عبور کردن
از آنها نیست.
سیاســت انکار :سیاســتگذار و حکمــران نهتنها
دغدغههــای مــردم و فعاالن اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعی را به رسمیت نمیشناســد ،وارد گفتوگو
نمیشــود و گوشــی برای شــنیدن ندارد ،بلکه گاه آشــکارا همه
دغدغههایشان را انکار میکند .سیاستگذاران دائم تالش میکنند تا
منتقدان را سیاهنمایی کننده و بدبین جلوه دهند که نقاط مثبت را
نمیبینند .سیاستگذار اغلب بر نکات مثبتی تأکید میکند که از منظر
حکمرانی وظایف حداقلی حکومت اســت و مــردم و فعاالن حاضر
نیستند تفاخر سیاستگذار نسبت به آنها را به رسمیت بشناسند .این
سیاســت انــکار ،مردم و فعاالن را به این نقطه رســانده اســت که
سیاستگذار تجاهل میکند ،واقعاً نمیبیند ،منافعش اجازه نمیدهد

2

سیاستگذار و
حکمراننه تنها
دغدغههای
مردم و فعاالن
اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی
را به رسمیت
نمیشناسد ،وارد
گفتوگو نمیشود
و گوشی برای
شنیدن ندارد ،بلکه
گاه آشکارا همه
دغدغههایشان را
انکار میکند.

3

4

5
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واقعیت را ببیند ،یا حتی گاه شــنیده میشــود که سیاستگذار و
حکمران مردم را مسخره میکند.
JJآیا راهکاری برای اعتبارسازی هست؟
برخی علتهای بیاعتبار شــدن سیاستگذار و حکمرانی را توضیح
دادم .آیا میشود در حضور این علتها به اعتبارسازی برای سیاستگذار
اندیشید؟ تصورم این است که تا وقتی این علتها حضور دارند اعتبارسازی
برای سیاستگذار و حکمران ناممکن است .اعتبارسازی زمانی امکانپذیر
میشــود که نظام حکمرانی بازنگری را آغاز کند به نحوی که علتهای
ذکرشده کمرنگ شوند و مردم احساس کنند مسیر تدریجی از میان رفتن
آنها آغاز شده است.
مسیرهایی به تدریج در سیاست و نظام حکمرانی شکل گرفتهاند و
علتهــای مذکور را پدید آوردهاند که از میان بردن آنها زمان میبرد و
درمان یکباره و در کوتاهمدت آنها ناممکن است .منافعی حول هریک از
علتها شکل گرفتهاند که ممد حیات آنها نیز هستند.
بازگشت اعتبار سیاستگذار در درجه اول نیازمند گروه متعهدی است
که بر پیچیدگیهای پدیدآورنده علل مذکور آگاه هســتند و از نظریه یا
نظریات روشن و به دقت تصریحشدهای برای تبیین پیدایش و راهکارهای
از میان بردن این علل برخوردار هســتند .داشــتن فهم نظری روشن و
آشــکارکننده سازوکارهای مولد علل مذکور و ناکارآمدیهای منبعث از
آنها ضروری است.
این گروه متعهد به شــرطی میتواند برای اعتبارسازی اقدام کند که
مجهز به ابزارهای گفتوگوی اجتماعی قوی باشد به نحوی که بتواند با
گروههایی از جامعه گفتوگو کند و برای پیشبرد برخی اصالحات معطوف
به نتایج کوچک اما معنادار ،زمان بخرد .زمان خریدن یکی از اصلیترین
ملزومات هر گونه تالش برای بازسازی اعتبار سیاستگذار است.
گروه متعهد به اعتبارسازی میتواند راهبرد «پیامهای معنادار ضعیف»
را برای اعتمادسازی بهکار بگیرد .دو سوی یک مبادله که هیچ اعتمادی
به یکدیگر ندارند ،برای آغاز مبادله ،به حداقلی از اعتمادسازی نیاز دارند.
یکی از راههای اعتمادسازی در چنین شرایطی دادن امتیازهای کوچک
معنادار به یکدیگر است .این امتیازها به حدی کوچک هستند که اگر هر
یک از طرفین از ادامه دادن تعامل خودداری کند ،در مقابل دستآوردی
که میتواند در صورت تداوم مبادله به دست آورد ،ناچیز است؛ اما همزمان
اندازه دســتآورد به حدی معنادار است که به او انگیزه تداوم مبادله را
میدهــد .آنها پیامهای معنادار ضعیف با یکدیگر مبادله کرده و فرایند
اعتمادسازی را طی میکنند.
سیاستگذار در کنار توضیح دادن درباره گذشته و دست کشیدن از
سیاســت انکار ،میتواند به امتیازات کوچک معنادار بیندیشد و آنها را
مبنایی برای اعتمادسازی در نظر بگیرد .سیاستگذار در این مسیر مجبور
است ائتالفسازی نیز انجام دهد.
ترکیبی از گفتوگــوی اجتماعی فراگیر ،پیامهای معنادار ضعیف و
ائتالفسازی راهکارهایی برای اعتمادسازی و سپس اعتبارسازی پیش رو
مینهند .مهم این اســت که سیاستگذار تمام و کمال وجود و اثربخش
شــدن علتهایی را که در ابتدا برشمردیم بپذیرد و ادامه وضع موجود را
خطرناک تلقی کند .مهم این است که سیاستگذار دریابد اینها مسائلی
ساختاری هســتند و با تعویض کنشگران و پای فشــردن بر روندهای
ساختاری گذشته ،اتفاق مهمی رخ نخواهد داد و چیزی درمان نمیشود.
عصر بازنگری فرارسیده است و بدون بازنگری ،اثرگذاری علتهایی که در
ابتدا برشمردیم متوقف نخواهد شد.

شرایط خاص بازار مسکن ،که نیازمند نقدینگی باال بوده و همچنین درجه نقدشوندگی این بازار نیز بسیار کند
است نتوانست نقش خود را در جذب نقدینگی ایفا کند ،بهنحویکه آمارها نشان میدهد تعداد معامالت مسکن
در فروردینماه سال  99معادل  10درصد معامالت ماه فروردین سال قبل شده است.

آزمون بزرگ بورس
تحلیلی بر وضعیت امروز بازار سرمایه

بـهـانـه

در طول پنجاه سال عمر بورس تهران ،سال  1399از نظر نوسان شاخص بورس ،سالی استثنایی بوده است؛ در این سال باالترین نرخ رشد اتفاق افتاد درحالی که تولید و صنعت
زیر فشار تحریم و بیماری کووید  19رشد منفی را
تجربه میکرد .چرا بورس رشد کرد و دلیل آن چیست؟ در این مقاله پاسخ را میخوانید.

از پانزدهم بهمنماه سال  1346که بورس تهران فعالیت رسمی خود را
با پذیرش بانک توسعه صنعتی و معدنی شروع کرد ،تاکنون وضعیتی
نظیر پنجماهه اول ســال  1399را ،از نظر نوسان در شاخص بورس،
شاهد نبودیم .در طول این سالها ،رکورد بیشترین افزایش شاخص تا
پایان سال  1397مربوط به یکشنبه 16شانزدهم دیماه  1394بود که
پس از اعالم توافق اولیه در برجام با رشد  2هزار  435واحدی شاخص
به وقوع پیوســت .در طول ســال  ،1398نرخ میانگین سکه معادل
 30درصد ،نرخ دالر کمتر از  20درصد ،مســکن حدود  62درصد و
شــاخص بورس معادل  232درصد رشد کرده است درحالیکه تورم
برابر اعالم بانک مرکزی حدود  41/2درصد رشد کرده است .در طول
سال  1399تا نوزدهم مردادماه بورس با سرعت غیرقابلباوری ،به رشد
خود ادامه داد بهنحویکه شاخص کل بورس به دو میلیون و  78هزار
و  546واحد رسیدکه از آن زمان به بعد ،ریزش خود را شروع کرد.
بهطورکلی وضعیت رشــد شــاخص بورس در سال  1399برابر
جدول  1است.
همانگونه که مالحظه میشود شاخص کل بورس در طول چهار
ماه اول ســال  268/4 ،99درصد رشــد کرده؛ بهعبارتدیگر قیمت
میانگین هر سهم در طول چهار ماه مذکور  3/68برابر شده است .این
رشد بیرویه در زمانی اتفاق افتاده که بنگاههای اقتصادی ازیکطرف
تحت تأثیر فشــار تحریم اقتصادی قرار داشته و از طرف دیگر شیوع
بیماری کرونا ،باعث کاهش تقاضا و عرضهشده است.
JJدالیل رشد شاخص بورس بهصورت بیرویه
 -1رشــد تورم در ســالهای  97و  98و تشــدید انتظارات تورمی،
بهنحویکه نرخ تورم در ســال  97معادل  31/2درصد و در سال 98
معادل  41/2درصد توسط بانک مرکزی گزارششده است که با توجه
به نرخ رشد ارز ،طال ،مسکن و غیره ،انتظار تورم بیشتری را در اذهان
زنده میکرد و به همین دلیل مردم به فکر تبدیل داراییهای خود به
سهام شرکتها که بتواند از آب رفتن داراییهایشان جلوگیری کند،

افتادند.
 -2رشــد بیرویه شاخص بورس در نیمه دوم سال  98و  4ماهه اول
ســال  99و دهانبهدهان شدن رشد شاخص بورس و سوددهی این
بازار ،باعث شد که سرمایهگذاران جدید و مبتدی این بازار را بهعنوان
پناهگاه جدید داراییهای خود انتخاب کنند.
 -3نرخ رشد نقدینگی بهنحویکه در پایان سال  98این رشد به رقم
 31/3درصد رسید که در پنج سال اخیر بیسابقه بوده است همچنین
کاهش تولید ناخالص ملی از سال  97به بعد موجب افزایش انتظارات
تورمی در اذهان شد.
 -4قفل شــدن بازارهایی که در سالهای قبل و در هنگام باال رفتن
انتظارت تورمی ،سفتهبازی در آن بازارها رواج مییافت نظیر بازار ارز،
سکه ،طال و....
 -5شرایط خاص بازار مسکن ،که نیازمند نقدینگی باال بوده و همچنین
درجه نقدشوندگی این بازار نیز بسیار کند است نتوانست نقش خود را
در جذب نقدینگی ایفا کند ،بهنحویکه آمارها نشان میدهد که تعداد
معامالت مسکن در فروردینماه سال  99معادل  10درصد معامالت
ماه فروردین سال قبل شده است.
 -6تشــویق دولت به ورود افراد به بازار ســرمایه ،با ابزارهایی نظیر
آزادسازی سهام عدالت
 -7عدم تجدید ارزیابی داراییهای شــرکتها علیرغم  6برابر شدن
قیمت ارز در طول ســالهای  97و  98و غیرواقعی بودن استهالک
داراییها و تقسیم سود غیرواقعی بین سهامداران در مجامع شرکتها
 -8افزایش درآمد شــرکتهایی که تولید صادراتی داشتند به علت
رشد قیمت ارز
 -9کاهش نرخ سود بانکی پرداختی به پساندازکنندگان معادل 10
درصد برای سپردههای کمتر از یک ســال و  15درصد به پسانداز
بلندمدت درحالیکه نرخ تورم در ســال گذشته معادل  41/2درصد
ششده است.
گزار 
 -10عدم شفافیت در بورس و شایعهسازی و ایجاد تقاضای کاذب برای

ابراهیم بهادرانی
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
وضعیت امروز بورس
و بایدها و نبایدهای
آن بخوانید ،خواندن
اینمقالهتحلیلیبه
شما توصیه میشود.

جدول 1
تاریخ

99/1/5

99/1/31

99/2/31

99/3/31

99/4/31

99/5/19

99/6/12

شاخص

520,108

690,126

986,759

1,270,603

1,916,201

2,078,512

1,631,884

درصد رشد

-

32/7

43

28/8

50/8

8/5

-21/5

درصد رشد نسبت به اول سال

-

32/7

89/7

144/3

268/4

299/6

213/8
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آکــادمـی
سهام برخی از شرکتها باعث تغییر قیمت برخی از سهام شرکتها
شد و این امر سفتهبازی را گسترش داد و باعث حبابی شدن قیمت
برخی از شرکتها شد.
 -11عدم بیطرفی سیاســتگذاران و ناظران به علت عرضه سهام
دولتی و عدم نظارت کافی و بهینه مقامات دولتی بر بورس و همچنین
عدم تصمیمگیری هماهنگ در تصمیمگیریهای مسئوالن.
JJاثرات رشد شاخص و اختصاص نقدینگی به بازار بورس

دولت هرچه
سریعترتجدید
ارزیابی داراییها
را تصویب کرده و
شرکتها موظف
شوند نسبت به
مشخص کردن
ارزش واقعی
داراییهای خود
اقدام کنند تا
سود شرکتها
بهصورت شفاف
برای عموم
مشخصشود

الف -جذب نقدینگی

برابر گزارش بانک مرکزی نقدینگی ســهماهه اول سال  99ازرقم
 2/47هزار هزار میلیارد تومان در پایان اســفندماه سال  ،98به رقم
 2/65هزار هزار میلیارد تومان در  99/3/29افزایشیافته اســت که
نشاندهنده  7/3درصد رشد در سهماهه اول سال بوده که  2/1درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد بهعبارتدیگر،
نقدینگی روزانه حدود دو هزار میلیارد تومان و در سهماهه اول سال
معادل  180هزار میلیارد تومان در سال  ،99رشد یافته است.
الزم به ذکر اســت که اگر نقدینگی در فصول بعدی سال نیز به
همین میزان افزایش یابد .نقدینگی در پایان ســال  99با حدود 29
درصد رشد به حدود  3/ 2هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید که
بیش از دو برابر نقدینگی پایان ســال  97که معادل  1/53هزار هزار
میلیارد تومان بود ،خواهد شد.
از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی با توجه به پیشبینیهای
انجامشــده در طول مدت مذکور  16درصد کاهش خواهد یافت
بنابرایــن برقراری تعادل میان نامعادله رشــد بیرویه نقدینگی و
کاهش  16درصدی تولیــد ناخالص داخلی که تا تاریخ 99/4/16
نســبت به اسفند سال  96با  17/8برابر شد ن شاخص سهام 6/1
برابر شدن قیمت سکه 4/5 ،برابر شدن قیمت دالر و  3/5برابر شدن
قیمت ماشین پراید و  3/3برابر شدن قیمت میانگین مسکن به وقوع
پیوسته است ،درصورتیکه در جذب نقدینگی دچار تعلل شود و
یا سیاســتگذاری در بورس باعث هجوم سرمایهگذاران به فروش
سهام خریداریشده گردد و نقدینگی سرگردان به بازارهای دیگر
هجوم آورد باعث بیثباتی بیشتر بازارها و رشد انفجاری قیمتها
خواهد شد.

ب -تأمین کسری بودجه

در سالهای قبل از اعمال تحریم مجدد آمریکا ،میتوان گفت که
حدود  40درصد هزینه بودجه سالیانه از محل درآمدهای مالیاتی و
حــدود  40درصد دیگر از محل درآمد حاصل از فروش نفت و حدود
 20درصد مابقی از طریق سود شرکتهای دولتی و سایر منابع حاصل
میشد اما در سالهای  97و  98که تحریمهای ظالمانه مجددا ً اعمال
شــد نسبت درآمد نفت کاهش یافت و میزان کسری بودجه افزایش
یافت.
دولت در ســال  98با صرفهجویی نســبی در هزینههای جاری،
ی و انتشار حدود  100هزار میلیارد تومان انواع ابزارهای
فروش دارای 
تأمین مالی که حدود دو برابر سال  97بود ،توانست هزینههای بودجه
را تأمین کند.
در ســال  99چند عامل زیر ،کسری بودجه را افزایش خواهد داد
که عبارتاند از:
 -1کاهش رشد درآمد مالیاتی به علت رکود اقتصادی ناشی از شیوع
ویروس کرونا و اعمال شدیدتر تحریم
 -2کاهش قیمت جهانی نفت خام ،به علت وجود مازاد عرضه ناشی
از عدم تفاهم عربســتان و روسیه برای کاهش عرضه در اوایل شیوع
کرونا و همچنین اضافه شــدن عرضه نفت شل ایاالتمتحده آمریکا
و کاهش تقاضای جهانی نفت به علت رکود ناشــی از شیوع ویروس
بیماری کرونا در جهان
 -3هزینهبر بودن انتقال درآمد ناشی از صدور نفت و برق و سایر کاالها
و خدمات صادراتی به کشور
 -4افزایش هزینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا و مبارزه با تورم 41/2
درصدی سال گذشته ،نیازمند منابع درآمدی جدیدی در بودجه است
که دولت سعی میکند با فروش بیشتر دارایی و انتشار اوراق دولتی
و پیشفروش کردن نفت ،تا حدی نســبت به تأمین کسری بودجه
اقدام کند.
ج -تأمین نسبی کسری نقدینگی بنگاهها توسط بازار سرمایه

برابــر گزارش بانک مرکزی در ســال  1398معــادل  975هزار
میلیارد تومان توسط بانکها ،به بخشهای مختلف اقتصادی اعتبار
تخصیص دادهشده که نسبت به سال قبل معادل  26درصد رشد را

جدول 2
نوع

عنوان

سرمایهای

بدهی

86

سال 97

سال 98

درصد رشد  98به 97

 4ماهه 99

درصد رشد تقریبی

تأسیس شرکتهای عام

1,200

2,000

67

0

-

مجوز دادهشده افزایش سرمایه

254,684

417,737

64

129,533

-0/07

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

372,911

679,612

83

196,453

-0/13

عرضه اولیه سهام شرکتها

19,282

53,005

175

137,044

676
 7/67برابر

افزایش ارزش صندوقها

97,010

489,982

405

1,318,097

707
 8/07برابر

انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی

509,389

1,006,762

98

533,601

59
 1/59برابر

جمع کل

1,254,476

2,649,098

112

2,314,738

163
 2/63برابر
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عدم شفافیت در بورس و شایعهسازی و ایجاد تقاضای کاذب برای سهام برخی
از شرکتها باعث تغییر قیمت برخی از سهام شرکتها شد و این امر سفتهبازی را
گسترش داد و باعث حبابی شدن قیمت برخی از شرکتها شد.

نشان میدهد درحالیکه تورم تولیدکننده در سال مذکور معادل 36/7
درصد گزارششده است که این امر مشکالتی را برای تأمین زنجیره
تولیــد بنگاههای اقتصادی فراهم خواهد کرد از طرف دیگر وضعیت
سرمایهگذاری در چند سال اخیر نشان میدهد که نرخ سرمایهگذاری
به تولید ناخالص ملی کشــور که در دهه  75-84بیش از  30درصد
تولید ناخالص داخلی بوده در سال  97به  18درصد و در سال  98به
 16درصد کاهشیافته است که با محاسبه استهالک داراییها ،میزان
سرمایهگذاری منفی شده است.
با توجه به کسری بودجه کشور و مشکالت رشد نقدینگی انتظار
این اســت که کمبود نقدینگی بخشهای حقیقی اقتصاد از طریق
تقویت بازار سرمایه جبران شود که وضعیت بازار مذکور در سال 98
و در چهارماهه اول ســال  99برابر اعالم سازمان بورس ارزش جذب
و تجهیز منابع در طول سالهای  97و  98و  4ماهه اول سال  99به
شرح جدول  2است.
بهطوریکه مالحظه میشود مجوز دادهشده به افزایش سرمایه در
سال  98نسبت به  97معادل  64درصد و تأسیس شرکتهای سهامی
عام معادل  67درصد رشد داشته است.
افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی که سرمایهگذاری
جدید محسوب نمیشود برابر  83درصد است.
عرضه اولیه ســهام شرکتها در ســال  ،98معادل  175درصد و
در  4ماهه اول ســال  99معادل  676درصد رشــد داشته است ،که
نشــاندهنده تالش دولت برای عرضه بیشتر سهام بهمنظور تأمین
تقاضای خریداران و تأمین کسری بودجه از این طریق بوده است.
انتشــار اوراق بدهی در ســال  98حدود  2برابر سال  97و در 4
ماهه اول سال  99حدود  59درصد رشد داشته است که سهم بخش
خصوصی در آن بســیار جزئی بوده است و سهم غالب آن متعلق به
دولت بهمنظور تأمین کسری بودجه و جمعآوری نقدینگی از بازار و
بخش کمی هم متعلق به شهرداریها است.
JJنتیجهگیری
توسعه بازار سرمایه با توجه به رشد نقدینگی ،کسری بودجه
و نیاز به تأمین بیشتر سرمایه برای سرمایهگذاری و تولید ،امری
الزم و ضروری برای اقتصاد کشور است و میتواند تأمینکننده
کسری بودجه ،جاذب نقدینگی و تأمینکننده کسری نقدینگی
فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد که بایستی نسبت
به تعمیق بیشتر آن و ایجاد تعادل بلندمدت در آن ،تالش شود.
متأسفانه در طول یک سال گذشته ،شاخص در مداری قرار
گرفت که بورس از برخی از وظایف خود ،که همانا مـــدیریت
انتقـــال و توزیـع ریـسک ،ایجاد شـــفافیت اطالعات ،کشف
قیمت واقعی و ایجاد بازار رقابتی است ،فاصله گرفت بهنحویکه
نتوانست:
 -1از توزیع ریسک به نحو صحیح جلوگیری کند درحالیکه با
شرایط پیشآمده ریسک را بیشتر متوجه سرمایهگذارانی کرد که
در ماههای تیر و مرداد در این بازار سرمایهگذاری کردهاند که اگر
حمایت نشــود با ریزش بیشتر بورس کسانی که از ابتدای سال
 99در بازار سرمایهگذاری کردهاند نیز ،دچار زیان خواهند شد و
سود به جیب کسانی خواهد رفت که از اطالعات واقعی شرکتها
باخبر بوده و از بیخبری خریداران سوءاستفاده کردهاند.
 -2شــایعه و ایجاد تقاضای کاذب و گسترش سفتهبازی باعث

حبابی شــدن قیمت بسیاری از شرکتها شد که از قیمتهای
واقعی فاصله گرفتند و از حالت ایجاد بازار رقابتی در آن خبری
نبود.
 -3با متضررشــدن ســرمایهگذاران کوچک بــه علت کاهش
شــاخص به وظیفه اصلی این بازار که جمعآوری ســرمایهها
و پساندازهای کوچک اســت درصورتیکه کاهش شــاخص
با ســرعتی که پیشگرفته که در طول حدود  23روز یعنی از
نوزشانزدهم شهریورماه معادل  21/5درصد کاهشیافته است،
ادامه یابد سرمایهگذاران و دارندگان سرمایه را ،برای همیشه از
سرمایهگذاری در این بازار پشیمان خواهد کرد.
ولذا الزامی اســت که حمایت از سرمایهگذاری را با اعمال شرایط
زیر مدنظر قرار دهد:
 -1شرکتهای بازارساز برای سهام شرکتها فعال شوند تا از کاهش
بیشتر ارزش سهام جلوگیری شود و سریعاً هلدینگهای فاقد بازارساز،
موظف به تأسیس شرکت بازارساز و حمایت از سهام شرکتهای گروه
خود شوند.
 -2دولت راهبردهای جهش تولید را که بهعنوان شعار اصلی اقتصاد
در کشور اعالمشده عملی کند بهگونهای که چشمانداز سود شرکتها
متناسب با نرخ تورم و باالتر از نرخ بازدهی ارز و طال ،برای سهامداران
لرؤیت شود.
قاب 
 -3دولت هرچه ســریعتر تجدید ارزیابی داراییها را تصویب کرده
و شــرکتها موظف شوند ،نسبت به مشــخص کردن ارزش واقعی
داراییهای خود ،اقدام نمایند تا سود شرکتها بهصورت شفاف برای
عموم مشخص شود.
 -4سازمان بورس :شفافیت را در بازار افزایش دهد؛ نظارت بر بازار را با
بیطرفی کامل اعمال کند تا از ایجاد سفتهبازی در بازار جلوگیری شود
استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری برای سهامداران خرد را بهصرفه
و تشویق کند؛ آموزش فرهنگ سهامداری را به خریداران جزء اجرایی
کند.
 -5دولت اوراق دولتی متناسب با نرخ تورم را عرضه کند.
 -6عرضههای اولیه را ادامه در بورس ادامه یابد.
 -7سیاستگذار پولی ،نسبت به افزایش سود سپرده بانکی با توجه به
میزان تورم اقدام کند.

افزایش هزینه
مبارزه با شیوع
ویروس کرونا و
مبارزه با تورم
 41/2درصدی
سال گذشته،
نیازمندمنابع
درآمدی جدیدی
در بودجه است که
دولت سعی میکند
با فروش بیشتر
دارایی و انتشار
اوراق دولتی و
پیشفروش کردن
نفت ،تا حدی
نسبتبهتأمین
کسری بودجه
اقدام کند

نکتههایی که باید بدانید
[در طول سال  ،1398نرخ میانگین سکه معادل  30درصد ،نرخ دالر کمتر از  20درصد،
مسکن حدود  62درصد و شاخص بورس معادل  232درصد رشد کرده است درحالیکه تورم
برابر اعالم بانک مرکزی حدود  41/2درصد رشد کرده است.
[رشد بیرویه شاخص بورس در نیمه دوم سال  98و  4ماهه اول سال  99و دهانبهدهان
شدن رشد شاخص بورس و سوددهی این بازار ،باعث شد که سرمایهگذاران جدید و مبتدی
این بازار را بهعنوان پناهگاه جدید داراییهای خود انتخاب کنند.
[دولت راهبردهای جهش تولید را که بهعنوان شعار اصلی اقتصاد در کشور اعالمشده عملی
کند بهگونهای که چشمانداز سود شرکتها متناسب با نرخ تورم و باالتر از نرخ بازدهی ارز و
لرؤیت شود.
طال ،برای سهامداران قاب 
[شرکتهای بازارساز برای سهام شرکتها فعال شوند تا از کاهش بیشتر ارزش سهام
جلوگیری شود و سریع ًا هلدینگهای فاقد بازارساز ،موظف به تأسیس شرکت بازارساز و
حمایت از سهام شرکتهای گروه خود شوند.
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آکــادمـی

غفلت سیاستمداران از اندیشهورزان
نسبت «اندیشه اقتصادی» با برنامههای ناظر بر «توسعه سیاسی ایران»

بـهـانـه

مدلهای توسعه اقتصادی چقدر در نظام فکر سیاستمداران و احزاب ایران جای دارد؟ آنها چقدر مطالبات اقتصادی را براساس علم و واقعیت در ساختار قدرت تبیین و تحلیل
میکنند؟ آیا این ضعف مخصوص طیف فکری مثل چپها یا راستهاست یا هردو؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

مهدی معتمدیمهر
پژوهشگر مسائل اجتماعی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره اندیشه
اقتصادی و عدالت در
برنامههای احزاب
و سیاستمداران در
ایران بدانید ،خواندن
این مقاله به شما
توصیه میشود.

88

در طول تاریخ تمدن و از زمان پیدایش «عقل انتزاعی» و ظهور
گ انسانی» تعبیر میشود« ،انسان
شاخصهایی که از آنها به «فرهن 
خردورز» بنا بر ضرورتهای عینی و بر اساس رشد نظامهای ارتباطی،
با مفاهیم پایه مالی که مرتبط با حیات اقتصادی و روابط اجتماعیاش
به شــمار میرفته است ،مانند بازار ،پول ،سرمایه ،مبادله ،کاال ،سود،
کمفروشــی ،عدالت و نظایر آن به مثابه ارزشهای اخالقی و مبانی
ارتباطات مالی آشنا میشود ،اما «اندیشه اقتصادی» علم یا مجموعه
علوم و دیدگاههای متاخری اســت که متاثر از فرآیند توامان انقالب
صنعتی و نتایج رشــد ســرمایهداری ،از اواخر قرن هجدهم میالدی
به بعد که انســان عصر جدید به مفاهیم نو مانند «مصرف بهینه از
منابــع محدود» و بهرهگیری از دادهها و روشهای ریاضی در تحلیل
پدیدههای انسانی نائل آمد ،آغاز میشود و توسعه پیدا میکند.
«اندیشه اقتصادی» شامل تاریخ اقتصاد ،موضوعات ،جهتگیریها،
گرایشها و الگوهایی میشود که نظریههای مدرن راجع به چگونگی
و ترتیب ترجیحات ذهنی شهروندان یا اجتماعات انسانی را در امور
تولیــد ،توزیع و مصرف ،تبیین کرده و منشــأ مالکیت ،روابط کار و
ماهیــت ارزش افزوده را توضیح میدهد .این علم ،بنا بر شــیوههای
علمی و محاســباتی ،پدیدهها و روابط اقتصادی را تفســیر میکند
و به شیوههای گوناگون دســتیابی به انواع نظم اقتصادی ،الگوهای
عدالتگرایانه و دربرگیرنده الزامات و ســاختارهای تامین اجتماعی،
نظامهای بانکی ،مالیاتی و گمرکی و یا برنامههای فردگرایانه رشــد
و توسعه اقتصادی میپردازد که بر ارتقای ارزش پولی ،بهبود درآمد
سرانه و تکمیل و اصالح ظرفیتهای معیشتی اثرگذارند.
بــه طور طبیعی ،انتظار میرود که گزینش هر ســنخ اندیشــه
اقتصادی ،در طرح مطالبات ،آرمانها ،چشماندازها و اهداف اقتصادی
موثر باشد .در جوامع توسعهیافته اعم از مدلهای متنوع دمکراتیک و
یا توتالیتر ،میان مشی ،برنامهها و عملکرد احزاب و فعاالن سیاسی با
دیدگاههای اقتصادی آنها ،رابطهای جدی مطرح است که موید طرح
یهای گوناگون
مطالبات ،جهتگیریها و مرزبندی میان دست هبند 
سیاسی میشود .به عبارت دیگر ،ضرورت تشکیل احزاب گوناگون در
هر کشور توسعهیافته ،افزون بر اهداف و چشماندازهای سیاسی ،تابعی
است از گرایشها و مطالبات اقتصادی متمایز از هم و تعامل بنیادینی
که میان احزاب سیاسی با طبقه اقتصادی یا اصناف خاصی وجود دارد
و برسازنده پایگاه رای ایشان و زمینهساز ورود به ساختار قدرت است
یا اثرگذاری بر آن و ارتباط با تودهها را فراهم میآورد.
در ایران اما وضع بدین صورت نیســت و اگرچه مجادله قدیمی
«تقــدم آزادی یا عدالــت؟» همواره مطرح و منشــأ مرزبندیهای
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ســاختاری و زدوخوردهای سیاســی بوده اســت ،اما در تراز امری
واقعی ،نسبت تعیینکنندهای میان برنامهها ،فلسفه وجودی و منطق
عملکرد احزاب و فعاالن سیاسی با دیدگاهها یا برنامههای اقتصادی
آنها دیده نمیشــود .حتی احزاب سوسیالیست و چپ هم ،فراتر از
شعارزدگیهای ایدئولوژیک و یا ضرورتهای موثر بر سازماندهیهای
تشکیالتی ،جمعآوری نیروی حزبی و نفوذ سیاسی به اجزای طبقات
محروم و فقیر ،هرگز نتوانســتهاند به طــور جدی به طرح مطالبات
اقتصادی صرف و متمرکز بر تحلیل طبقاتی و دیدگاههای اقتصادی،
اکتفا کنند.
همیــن وضعیت ،در خصوص جنبشهــای اجتماعی ایران نیز
مشاهده میشود .در طول تاریخ یکصد سال گذشته ،مسئله اساسی
جنبش کارگران یا فعاالن محیط زیست یا کنشگران حوزههای متنوع
حقوق زنان و حتی جنبش دانشجویی یا سایر نهادهای جامعه مدنی
و انجمنهای مردمنهاد« ،حق حیات» و «توسعه سیاسی» بوده است
و نه بیشــتر .هرگز و در هیــچ دورهای ،جنبشهای اجتماعی ایران،
فرصتی برای طرح مطالبات صنفی و طبقاتی پیدا نکردهاند؛ چرا که
با برآورده نشــدن پیشنیازهای بیجایگزین و فراهم نبودن حقوق
ابتداییتری مانند دموکراســی ،حقوق بشــر و امنیت در کلیه صور
قضایی ،اقتصادی و سیاسی و به جهت ناپایداری سازمانهای صنفی
و فضای امنیتی جامعه ،نوبت به طرح مطالبات پسینی نرسیده است.
جامعــه کارگــری ایران هنوز اندر خم به رســمیت رســاندن و
فعالسازی سندیکاها مانده است و با تجربیاتی مانند جنبش کارگری
فرانســه که به چانهزنیهای صنفی و طبقاتــی با هیئت حاکمه در
خصوص ســهم پرداخت منابع مالی تامین اجتماعی یا تالش برای
برخورداری از سایر شــاخصهای حقوق بنیادین کار مشهور است،
آشــنایی ندارد .میتوان بر این وضعیت شــورید و معترض شد .اما
قصد این نوشتار ،ارزیابی و تحلیل جامعهشناحتی مسئله است و نه
موضعگیری سیاسی یا اعتراض حزبی.
در طول بیش از یکصد سالی که از ورود جامعه ایران به مناسبات
تاثیرگرفته از روند نوسازی اجتماعی و مدرنیسم میگذرد ،منازعات
تاریخ معاصر و راهحلها و مطالبات فراگیر جامعه ایران ،همواره ماهیت
سیاسی داشــتهاند و این واقعیت انکارناپذیر در شعارها و آرمانهای
انقالب مشــروطه ،نهضت ملی و انقالب اســامی مانند «حاکمیت
قانون ،اســتقالل ،آزادی ،حاکمیت ملت و حقوق بشر» تبلور یافته
است .بررسی اسناد تاریخی و مواضع انتشاریافته در بیانیهها و مواضع
صریــح احزاب ایــران ،حتی احزاب چپ مانند حزب تــوده ایران یا
گروههای چریکی مارکسیستی حکایت میکنند که عدالت اقتصادی،

آزادی ،حقوق بشر و غلبه بر ارکان استبداد که پایهایترین مفاهیم عصر جدید و نازلترین سطح حقوق و مطالبات اولیه انسان مدرن به شمار میروند،
مهمترین خواستهها و مسائل جامعه ایران قلمداد میشوند .در یک جامعه پیشادموکراتیک یا توسعهنایافته ،نه «حکومت» و نه «ملت» از ظرفیت و سرمایه
اجتماعی الزم برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی بهره نمیبرند و هرگز نوبت به طرح صادقانه و موثر هیچ مطالبه دیگری نمیرسد.

سوسیالیسم ،حکومت طبقه کارگر و منافع محرومان ،هرگز به طور
فراگیر و در تراز شعارها و مطالبات سیاسی یادشده مطرح نبودهاند.
در دعواهــای حزبی یا مناقشــات فکری و قلمی بر ســر تقدم
«استبداد ،استحمار ،استعمار و استثمار» به عنوان مسئله اصلی ایران
معاصر ،طرفداران نظریه «استثمار» و جریاناتی که تضاد اصلی را میان
«خلق و امپریالیسم» یا «خلق و سرمایه» تبیین میکردند ،نهتنها در
اقلیت محض قرار دارند ،بلکه خودشان نیز ،در مقام عمل و در راستای
پیشبرد حضور اجتماعی و اثرگذاری بر افکار عمومی ،ترجیح میدهند
که تاکید اصلیشان ب ر مطالبه آزادیهای اساسی و غلبه بر استبداد
صورت پذیرد .از همین روســت که طبقه متوسط شهری ،افزون بر
اثرگذاری انکارناپذیر بر ساختار مطالبات عمومی و ماهیت آرمانهای
اجتماعی ،از باالترین ســهم انسانی در کمیت کادر موسس یا هیئت
رهبری احزاب چپ ایران برخوردار بوده است.
در ســالیان اخیر و متاثر از تنزل پایــگاه اجتماعی اصالحطلبان
و بحرانهایی که حوزه ورود و اثرگذاری احزاب سیاســی را محدود
کردهاند ،برخی احزاب یا فعاالن سیاسی دموکراسیخواه و اصالحطلب،
در راستای نقد عملگرایانه و آسیبشناسی «اصالحات» و به منظور
برونرفت از بنبست کنونی یا کاهش هزینههای سیاسی و امنیتی،
به طرح ضرورت عبور از «توســعه سیاســی» به «توسعه اقتصادی»
و جایگزینسازی ارادهگرایانه شعارها و گفتمان «عدالتخواهانه» به
جای گفتمان و مطالبات «آزادیمحور» پرداخت ه و گفت هاند که باید به
جای مسئله آزادی ،بر ضرورت عدالت تاکید کنیم ،اما همین احزاب
و جریانــات نیز در عمل ،هنوز در چارچوب الزامات صرف سیاســی
اســتقرار دارند و هنوز هم مهمترین مطالبه و پیگیریشــان بر سر
مسائلی مانند نظارت استصوابی و ممانعت از راهیابی به ارکان قدرت
است که ماهیت مطلق سیاسی دارند.
یگانه پاســخی که بر این وضعیت نامتوازن جامعه سیاسی ایران
وجــود دارد و دالیــل فروماندگی در امر سیاســت و ناتوانی از طرح
مطالبات غیرسیاسی از جمله دیدگاهها ،نگرشها و الزامات اقتصادی
را توضیح میدهد ،این واقعیت است که هنوز ،اهداف عمده یا هدف
بنیادین جنبش مشروطه محقق نشــدهاند و شهروند ایرانی به رغم
آن که به طور جدی در طول دهههای پیشــین ،خواســتار «حقوق
شــهروندی» و «حق حاکمیت ملت» بوده است ،اما هنوز از حداقل
استانداردهای ناظر بر تحقق حاکمیت قانون و حقوق ملت برخوردار
نیست ،در جایگاه مدنی شهروندی قرار ندارد و از مشارکت دمکراتیک
در سرنوشت سیاسی خویش ،محروم مانده است.
ملت ایران در انقالب اسالمی شعار آزادی ،استقالل ،جمهوریت و
توسعه را سر داد اما جامعه سیاسی ایران و زمینههای اجتماعی ناشی
از رسوبات فرهنگ استبدادی ،به ضرورت بیبدیل و زیرساختی تحقق
حاکمیت قانــون و الزام حاکمیت به پذیرش محدودیتهای قانونی،
تن نداد .از همین رو ،با وجود منهدم ساختن نظام خودکامه پهلوی
و برخی پیشرفتهای اجتماعی و دستاوردهای اقتصادی و صنعتی،
زمینهها و ساختارهای اثرگذار بر بازتولید قانونگریزی ،خشونت ،فساد
و تبعیض ســاختاری بر جای ماند و جامعه ایــران اعم از حاکمیت
و اجزایی عمده از تودههای مردم اعم از گرایشــات ســنتگرایانه یا
روشنفکرانه ،همچنان بر مدار توسعهنایافتگی و حتی توسعهگریزی و
دمکراسیهراسی قرار دارند.
اتفاقی نیست که جامعه سیاسی ایران به رغم ابتال به بحرانهای
عظیم و ســاختاری در عرصههای اقتصادی ،زیستمحیطی و حتی

اخالقی و فرهنگی ،تنها با راهحل سیاســی مواجه اســت و این که
احزاب و فعاالن سیاسی به طرح مطالبات معیشتی و جهتگیریهای
اقتصادی نمیپردازند ،نه از ســر مســئولیتگریزی ،تنبلی ،ترس یا
عدم شــناخت ،بلکه ناشی از وضعیتی تحمیلی و ممانعتی متعمدانه
و ســاختاری در برابر فرآیند گذار به دموکراســی ،تحقق حاکمیت
قانون و وصول به شــیوهها ،الگوها و الزاماتی اســت که از توان ایجاد
«حاکمیت مطلوب» و تقویت نهادهای جامعه مدنی ،شفافیت ،نظم
عمومی ،توسعه پایدار ،عدالت اجتماعی و سیاسی و مشارکت عمومی
برخوردارند.
ارزیابی شرایط ایران و نگاهی گذرا به تاریخ جهان نشان میدهد که
تا مسئله «آزادی» و «دموکراسی» در ایران به سرانجام نرسد ،مسئله
«نان» و «عدالت» و «فســاد» و «تبعیض» و «فقر» حل نخواهد شد
و تا شهروند ایرانی در موضع «شهروندی» قرار نگیرد ،سایر مطالبات
صنفی ،اقتصادی یا اجتماعیاش قابل طرح در عرصه عمومی نبوده و
فراگیر نخواهند شد و بلکه در حصار ارادهگرایانه شعارهای پوپولیستی
و ضرورتهای جناحی و حزبی باقی خواهند ماند.
در یک جامعه پیشادموکراتیک یا توسعهنایافته ،نه «حکومت» و
نه «ملت» از ظرفیت و سرمایه اجتماعی الزم برای دستیابی به توسعه
و رشد اقتصادی بهره نمیبرند و هرگز نوبت به طرح صادقانه و موثر
هیچ مطالبه دیگری نمیرسد.
در چنین شرایطی ،مطالبات اقتصادی و صنفی و طرح «عدالت»
فراتر از تجلیات ارزشــی و شــعاری ،محقق نخواهد شد .چرا که در
جهان مدرن که اندیشــه اقتصادی ،حاکم بر روابط و متمایزســانده
و توضیحدهنده دستهبندیهای سیاســی و اجتماعی است ،انسان
منهــای آزادی و نابرخــوردار از حقوق اساســی و ســازمانیافتگی
سیاســی و اجتماعی ،از کرامت شهروندی حتی در معنای حداقلی
هم برخوردار نیست و اصوالً شهروندی او به رسمیت شناخته نشده
است .نخست باید محرز شود که حکومتها با «شهروندان» مواجهاند
و نــه با «تودههای پراکنــده» و «رعیتها» ،آنگاه به طور طبیعی و
به ســادهترین نحو ،مطالبــات صنفی ،اقتصــادی ،عقیدتی و حتی
نگرشهای ضدتبعیض در حوزههای جنســیتی و نژادی و قومی به
فرجام خواهند رسید.

ضرورت تشکیل
احزاب گوناگون
در هر کشور
توسعهیافته،
افزون بر اهداف
و چشماندازهای
سیاسی،تابعی
است از گرایشها و
مطالباتاقتصادی
متمایز از هم و
تعاملبنیادینی
که میان احزاب
سیاسیباطبقه
اقتصادی یا
اصناف خاصی
وجود دارد که
برسازنده پایگاه
رأی ایشان و
زمینهساز ورود
به ساختار قدرت
است یا اثرگذاری
بر آن و ارتباط با
تودهها را فراهم
میآورد

نکتههایی که باید بدانید
[هنوز ،اهداف عمده یا هدف بنیادین جنبش مشروطه محقق نشدهاند و شهروند ایرانی
به رغم آنکه به طور جدی در طول دهههای پیشین ،خواستار «حقوق شهروندی» و «حق
حاکمیت ملت» بوده است ،اما هنوز از حداقل استانداردهای ناظر بر تحقق حاکمیت قانون و
حقوق ملت برخوردار نیست ،در جایگاه مدنی شهروندی قرار ندارد و از مشارکت دموکراتیک
در سرنوشت سیاسی خویش ،محروم مانده است.
[هرگز و در هیچ دورهای ،جنبشهای اجتماعی ایران ،فرصتی برای طرح مطالبات صنفی
و طبقاتی پیدا نکردهاند؛ با برآورده نشدن حقوق ابتداییتری مانند دموکراسی ،حقوق بشر
و امنیت در کلیه صور قضایی ،اقتصادی و سیاسی و به جهت ناپایداری سازمانهای صنفی و
فضای امنیتی جامعه ،نوبت به طرح مطالبات پسینی نرسیده است.
[اگرچه در ایران مجادله قدیمی «تقدم آزادی یا عدالت؟» همواره مطرح و منشأ مرزبندیهای
ساختاری و زدوخوردهای سیاسی بوده است ،اما در تراز امری واقعی ،نسبت تعیینکنندهای
میان برنامهها ،فلسفه وجودی و منطق عملکرد احزاب و فعاالن سیاسی با دیدگاهها یا
برنامههای اقتصادی آنها دیده نمیشود.
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آکــادمـی

مدرسهزدایی یا فرصتی برای بازبینی
کرونا سیستم آموزشی را تغییر میدهد؟

بـهـانـه

نظام آموزش سنتی با شــیوع ویروس کرونا دچار چالشهای جدی شد؛ این چالشها در چه حوزههایی قابل بازبینی و یا ادامه است؟ آیا این شیوه آموزشی توانسته چالشها را
برطرف کند و در ادامه مسیر خود دچار چه موانعی در حوزه آموزش انسانی خواهد بود؟

کرونا یک شوک بود و روند معمول زندگی و از آن میان
آموزش را به هم زد .مدرسهها را به تعطیلی کشاند و
به زور ،آموزش مجازی را بیش و جدیتر از پیش ،به
درون زندگی ما انسانها پمپاژ کرد .تا پیش از کرونا،
به هیچ رو آموزش مجازی در این ســطح گسترده،
وجود نداشت و جدی گرفته نمیشد .دانشآموزان،
دانشجویان ،پدر -مادران ،آموزگاران ،استادان و روی
مهدی بهلولی
هم رفته همه کسانی که با آموزش در پیوند هستند
کارشناس حوزه آموزش و
هماکنون آموزش مجازی را تجربه کردهاند و اهمیت
پرورش
آن را درک کردهاند و بعید اســت بــه این زودیها
خاطره آن را فراموش کنند .نکته مهم همین تجربه
چرا باید خواند:
و فراموش نکردن اســت .آموزش مجازی ،از سایه به
اگر به مسائل و
روشــنایی آمده و از فانتزی به واقعیت جدی زندگی
موضوعهای حوزه
بدل گشته است؛ گیرم برای چند ماهی یا حتی سالی.
آموزش عالقهمند
کرونا ،آموزش مجازی را به بخشی از واقعیت آموزش
هستید ،خواندن این
تبدیل کرد و نشان داد که جهان مجازی ،از قضا خیلی
مقاله به شما توصیه
هم واقعی اســت .پس بعید نیست که از این به بعد،
میشود.
پیاپی یا گهگاه ،فیلمان یاد هندوستان کند و بخواهیم
در بخش بیشتری از آموزش ،از فضای مجازی بهره
بگیریم .آموزش مجازی ،در سطحی گسترده ،تجربه
شده است و بنابراین میتوان انتظار داشت که در نظریهپردازیهای حرفهای و آماتور
آموزشی ،بیشتر به آن توجه شود و همین ،چهبسا خودش باعث دگرگونیهای سطحی
یا بنیادین در آموزش مدرسهای شود .آموزش مجازی ،ناخواسته و البته خیلی جدی و
گسترده ،پا به آموزش مدرسهای سنتی نهاده است .اینکه چه بالیی به سر آن بیاورد،
پیدا نیست اما بعید است به آسانی و بدون دگرگونی کم یا زیاد ،پا از آن بیرون بگذارد.
راست این است که آموزش مدرسهای ایران ،از زمان راهاندازی تاکنون ،دگرگونی
بنیادین به خود ندیده است و مدرسهها و کالسهای ما ،تقریبا همانهایی هستند که
صد سال پیش بودند .به سخن دیگر ،از صد سال پیش تاکنون ،آموزش مدرسهای از
ساختار و قانونهایی تقریبا یکسان پیروی کرده است .حکومتها آمدهاند و رفتهاند و
به پیروی از این آمد و شــدها ،درونمایه سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی علمی
کتابهای درسی تغییر کردهاند .وایت بورد و تختههای هوشمند ،در برخی مدرسهها،
به جای تخته سیاه ایستادهاند .برخی مدرسهها ،هوشمند شدهاند ،سایت رایانهای دارند
و در هر کالس ،لپتاپی گذاشتهاند .اما ساختار کاری آنها فرق چندانی با مدرسههای
صد سال پیش ندارد .مدرسه همان مدرسه است .خانوادهها از یک زمانی که خیلی هم
دور نیست تصمیم گرفتند کودکانشان را به روشی خاص آموزش دهند و آن روش
همچنان در آموزش مدرسهای بر جای مانده است.
البته این تنها در ایران نیســت که مدرسه سالهاست بدون دگرگونی بنیادین
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به پیش میرود ،در دیگر کشــورهای جهان نیز ،بیش یا کم ،اوضاع همین اســت.
به تازگی ،آن هم تنها در چند کشــور ،برای نمونه فنالند  -که در آموزش و پرورش
جهان ،الگو و پیشرو بهسازی به شمار میرود -خبرهایی از یک سری دگرگونیهای
بنیادی ،در آموزش مدرسهای (از پیشدبستانی تا پایه  )12به گوش میرسد .اما تا
دگرگونی بنیادین آموزش مدرســهای ،هنوز راه درازی در پیش است .کار کرونا این
بود که آموزش مدرسهای دیرینهای را که ما سخت به آن خو کردهایم و جور دیگری
نمیتوانستیم تصورش کنیم به تعطیلی کشاند و فرصتی به ما داد تا آموزش متفاوتی
را تجربه کنیم .همین ذهن ما را به اندیشــیدن به آموزششناســی ،آموزشگری و
آموزشدانــی دیگری میکشــاند .گرچه ما آموزش مجــازی را در خدمت آموزش
مدرسهای سنتی قرار دادیم اما همین هم که رخ داد /میدهد قدرت نهفته آموزش
مجازی را نشــان داد /میدهد .آموزش مجازیِ دوران کرونا ،ســاعتهای آموزش را
تغییر داد .آموزگار ،درس خود را ارائه میداد و دانشآموز میتوانســت آن را هروقت
که دوست داشت گوش کند .در زمان ارائه درس لزومی نداشت که دانشآموز ،حاضر
باشد؛ میتوانست نباشد و بعدا بیاید و درس را گوش کند .زمان آزمون هم ،مثال به
بعدازظهرها کشیده شد؛ لزومی نداشت که آزمونها صبح برگزار شوند .کالسها ،راس
ســاعت  8یا یک ریع به  8آغاز نمیشدند ،حضور و غیابی هم انجام نمیشد (شاید
در همه مدرســهها اینگونه نبوده و مقررات سفت و سختتری اجرا شده باشد اما
دستکم در برخی مدرسهها اینگونه بود).
تا همین جا میتوان پذیرفت که زمان آموزش ،کمی تغییر کرد .شاید چیز چندان
مهمی به نظر نرسد و گفته شود که با بازگشایی مدرسهها ،دوباره به وضعیت گذشته
برخواهیم گشت ،اما شاید آغاز یک دگرگونی بزرگتر باشد .آزمونهای برخط[آنالین]ی
هم که ما گرفتیم اعتبار گذشته را نداشتند .نسبت به گذشته ،درصد خیلی بیشتری از
بچهها ،تقلب کردند .یک بار بهطور اتفاقی ،حدود  10پسر یازدهم دبیرستان را دیدم که
تازه آزمون زیستشناسی را بهطور گروهی و در خانه یکی از همکالسیهایشان برگزار
کرده بودند و داشــتند به این آزمونهای برخط میخندیدند که گروهی و کتابباز
هستند! برخی دانشآموزان ،خودشــان آزمون ندادند و پرسشهای آزمونی را پدر-
مادر ،برادر ،خواهر ،دوست ،آشنا و حتی برخی آموزگاران دیگر پاسخ دادند .این کارها،
ناخواســته ،به اعتبارزدایی از آزمون کمک میکنند .آموزش آینده ،شاید به سمت و
سویی برود که در آن آزمون ،جایگاه مهم کنونی را نداشته باشد .آموزش مجازی ،فضا
را برای نزدیک شدن به برخی دگرگونیهای مهم در آموزش مدرسهای سنتی فراهم
میکند و کرونا که آموزش مجازی را بسیار گستراند تجربه برخی از این دگرگونیها را
در اختیار ما نهاد .از دیرباز برخی منتقدان آموزش سنتی به نقد قانونهایی پرداختهاند
کــه بر این آموزش فرمان میرانــد .برخی از این منتقدان همچــون ایوان ایلیچ از
»مدرسهزدایی از جامعه« سخن گفتهاند .در جامعه خود ما هم دکتر علی شریعتی
در کتاب «مکتب و تعلیم و تربیت» به نقد پارهای از نظم و مقررات آموزش مدرسهای
پرداختهاند .شریعتی با انتقاد از گذاشــتن همه دانشآموزان همسن و سال در یک
کالس و مجبور کردن همه آنها به یادگیری یک محتوا در یک سال مینویسد« :معلم،

آموزش مجازی فضا را برای نزدیک شدن به برخی دگرگونیهای مهم در آموزش مدرسهای سنتی فراهم
میکند و کرونا که آموزش مجازی را بسیار گستراند تجربه برخی از این دگرگونیها را در اختیار ما نهاد .از
دیرباز برخی منتقدان آموزش سنتی به نقد قانونهایی پرداختهاند که بر این آموزش فرمان میراند.

پلیس راه نیست که رانندگان را مقید کند که سبقت نگیرند و فاصله دوساعته مبدأ تا
مقصد را ششساعته طی کنند!» و در جای دیگری از همین کتاب مینویسد« :یکی از
برجستهترین خصائص نوع انسان فردیت و به عبارت بهتر شخصیت است .هیچ نوعی
چون انسان ،فاصله میان دو "فرد"ش ،تا این اندازه نیست ...بنابراین درست است که
ضرورتهای عملی و اداری ،نظمهای ثابت ،قالبهای تعیینشده و احکام یکنواخت و
مالکهای مشترک را اقتضا دارد ولی در این ضرورتهای عملی و اداری  -که متأسفانه
هرچه پیشتر میرویم ،بیشتر میشود -انسانها ،قالبریزی میشوند و آنچه از دست
میرود ،رشــد آزاد و متنوع انسان است» .البته شریعتی در این کتاب ،به گمان این
نگارنده ،به اسطورهسازی از مکتبخانه میپردازد و مکتب را نهاد آموزشی آزادی -بنیاد
جلوه میدهد که با تاریخ آن ،همخوان نیست اما انتقادهای او به آموزش مدرسهای،
درخور درنگ و ارزشمند است؛ بهویژه از این نظر که در کشور ما ،توجه به آموزش و
آسیبشناسی آن ،در میان روشنفکران چندان باب نبوده است و نیست.
JJفرصتهای بازنگری آموزش سنتی
با گسترش کووید 19-برخی اندیشهورزان آموزشی ،پیشنهاد دادند که تهدید کرونا
را فرصت بدانیم و از آن برای دگرگونی بنیادین در آموزش مدرســهای بهره بگیریم؛
«یانگ ژائو» یکی از همین افراد است .ژائو ،استاد ممتاز در مدرسه عالی دانشگاه ایالت
کانزاس آمریکا و اســتاد رهبری آموزشی در دانشکده تحصیالت تکمیلی آموزش و
پرورش ملبورن استرالیاست .او پیش از آن در کرسی ریاست و مدیر موسسه آموزش
جهانی و برخط در دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه [ایالت] اورگن کار کرده است.
در دانشگاه اورگن او همچنین استاد بخش سنجش ،سیاست و رهبری آموزشی بوده
اســت .یانگ ژائو ،پیش از اورگن ،استاد ممتاز دانشگاه در دانشکده آموزش و پرورش
دانشــگاه ایالت میشیگان بوده که به عنوان مدیر بنیانگذار مرکز آموزش و فناوری،
مدیرعامل موسسه کنفسیوس و همچنین مدیرعامل مرکز آمریکایی -چینی پژوهش
درباره برتری آموزشی هم کار کرده است .ژائو ،زاده کشور چین است و تا دوره لیسانس
در چین بوده اما تحصیالت تکمیلی خود را در آمریکا انجام داده است .کارهایش بر
الزامات جهانی شــدن و فناوری در آموزش متمرکز است .تاکنون از او بیش از 100
مقاله و  30کتاب منتشر شده است .ژائو در دو یادداشت پیاپی که به تازگی منتشر
کرد به نقد آموزش مدرســهای ســنتی پرداخت و فرصت را مناسب برای بازانگاری
آمــوزش و پرورش دیــد و اینکه آموزش و پرورش از ایــن فرصت بهره بگیرد و به
سوی آموزش چندرشتهای و میانرشتهای برود .او از «دستور زبان» آموزش مدرسهای
(ساختارها و قاعدههای منظمی که کار آموزش را سازماندهی میکنند و کردارهای
سازمانی استانداردشده در تقسیم زمان و مکان ،دستهبندی دانشآموزان و پخش آنها
در کالسهای درس و تکهتکه کردن دانش در درون موضوعهای درسی) سخن گفت
که آنچنان طبیعی و خودپیدا [بدیهی] جلوه میکنند که اندیشــه دگرگون کردن
آنها نیز به ذهن کمتر کسی خطور میکند .او به نقد جدولهای زمانی برنامه درسی،
تکهتکه کردن دانش و ریختن آن در درون موضوعهای درسی ،و گروهبندی بچهها بر
اســاس سن و سال پرداخت .ژائو یادداشت نخست خود را اینگونه آغاز کرد"« :پنیر
سویا پنیر نیست" چیزی است که من به گروهی از آموزشگران دبستان کواری بای
( ،ESFبنیاد مدرســههای انگلیسی) ،مدرسهای در هنگکنگ ،گفتم که مصمم به
تبدیــل بحران کووید 19 -به فرصتی برای بازانگاری آموزش و پرورش اســت .پنیر
سویا ،پنیر نیست پس ما ،نه باید از آن انتظار بو و مزه یکسانی با پنیر داشته باشیم
و نه نیازی به وانمود این داریم که پنیر سویا مزه و بویی همانند پنیر میدهد .پیامی
که من کوشیدم برســانم این است که ما باید این حقیقت را بپذیریم که هماکنون
مدرسهها بستهاند و نیازی به وانمود این نداریم که میتوانیم آموزش برخط را همانند
مدرسههای رو در رو ارائه دهیم .بهجایش ،ما باید از این موقعیت تازه حداکثر بهره را
ببریم .آموزش برخط نمیتواند جایگزین همه نقشهایی شود که مدرسهها در جامعه
ما بازی میکنند اما میتواند کاری خیلی بیش از نسخه کوچک و کماهمیتتر آموزش
مدرسهای رو در رو انجام دهد».

 JJچیستی آموزش چندرشتهای و میانرشتهای
ژائو از آموزش چندرشتهای و میانرشــتهای و براساس توانمندیهای دانشآموز دفاع
میکند .در اینجا بد نیست کمی درباره این آموزش توضیح دهیم .آموزش میانرشتهای و
چندرشتهای ،بر روی یک پیوستار مینشیند؛ پیوستاری که از گونههای ظریف آغاز میشود
و به گونههای رادیکال پیش میرود .در ســوی ظریف پیوستار ،میانرشتهای موضوعهایی
از دیسیپلینهای مختلف تلقی میشود که به نوعی به یک موضوع کلی مربوط میشوند.
بنابراین در این مطالعات ،دو دیسپلین یا بیشتر ،دانش دیسیپلینی خاص خود در یک موضوع
مشــترک را به کار میگیرند .در ادامه این پیوستار ،نگرشی دیگر تعامل استحکامبخشی
مرزهای دیســیپلینی و جای نقد دیالکتیکــی رادیکال دوطرفه حوزههــای متضاد را باز
میگذارد .این دیدگاه ممکن است در عین حفظ یکپارچگی شدید دیسیپلینی ،صرفا نقد
و تبادل انتقادات نظرات را به کار ببرد .با حرکت بیشتر در امتداد پیوستار ،گونه دیگری از
میانرشتهای رخ مینماید که بر این استوار است که برخالف چند دیسیپلینی که طرفداران
آن نیاز نیست که راجع به امور با یکدیگر به بحث بپردازند این گونه میانرشتهایها ،کمتر
نیازمند کم و بیش تلفیق بــوده و حتی تا حدودی ملزم به اصالح و تعدیل زیربخشهای
دیسیپلینی هستند .در سر دیگر پیوستار ،میانرشتهای دیدگاه فروپاشی مرزهای دیسیپلینی
و رخ نمودن یک دیسیپلین جدید وجود دارد .این نوع میانرشتهای را معموال تحت عنوان
فرارشــتگی میشناسند .تمایز میان چندرشتهای و میانرشتهای هم این است که اولی از
ترکیب چند رشــته مجزا حاصل میشــود و دومی کلیت و وحدت کامل را در نگاه به هر
موضوع دارد .در واقع در چندرشــتهای «همجواری رشتههای گوناگون» رابطه آشکار بین
رشتهها ،دیده نمیشود .مثال تلفیق موسیقی ،ریاضی و تاریخ در یک برنامه درسی ،در این
نوع ،همزمان از طریق چند نظام رشتهای «با اصول سازماندهنده رشتههای مختلف» ،یک
پدیده ،موضوع یا مســئله بررسی میشود .در اینجا تمرکز رشتههای مختلف بر روی یک
مسئله است ،بدون اینکه تالش مستقیمی برای ارتباط بین آنها صرف یا دنبال شود.
بحث این اســت که آموزش مجــازی در دوران کرونــا ،دگرگونیهایی در آموزش
مدرسهای ســنتی پدید آورد .تا اینجای کار این دگرگونیها ،از ژرفای زیادی برخوردار
نیستند اما تجربه یک نوع آموزش دیگر را فراگیر کردند؛ تجربهای که بعید است بدون
هیچ اثری بر آموزش مدرسهای سنتی ،از یادها برود .زمانهای آموزش ،بخشبندی دانش
برای آموزش ،کنار هم گذاشتن دانشآموزان براساس سن و سال ،درونمایه درسهای
آموزشی و خیلی از قاعدههای کنونی آموزش مدرسهای ،در آینده میتواند دگرگون شود
و کرونا احتماال در این داستان دگرگونی آموزش مدرسهای ،حضور خواهد داشت.

نکتههایی که باید بدانید
[آموزش مجازی ،در سطحی گسترده ،تجربه شده است و بنابراین میتوان
انتظار داشت که در نظریهپردازیهای حرفهای و آماتور آموزشی ،بیشتر به
آن توجه شود و همین ،چهبسا باعث دگرگونیهای سطحی یا بنیادین در
آموزش مدرسهای شود.
[آموزش مدرس های ایران ،از زمان راهاندازی تاکنون ،دگرگونی بنیادین به
خود ندیده است و مدرسهها و کالسهای ما ،تقریبا همانهایی هستند که
صد سال پیش بودند.
[آموزش مجازی در دوران کرونا ،دگرگونیهایی در آموزش مدرسهای
سنتی پدید آورد .تا اینجای کار این دگرگونیها ،از ژرفای زیادی برخوردار
نیستند اما تجربه یک نوع آموزش دیگر را فراگیر کردند؛ تجربهای که بعید
است بدون هیچ اثری بر آموزش مدرسهای سنتی ،از یادها برود.
[زمانهای آموزش ،بخشبندی دانش برای آموزش ،کنار هم گذاشتن
نمایه د رسهای آموزشی و خیلی از
دانشآموزان براساس سن و سال ،درو 
قاعدههای کنونی آموزش مدرسهای ،در آینده میتواند دگرگون شود و کرونا
احتماال در این داستان دگرگونی آموزش مدرسهای ،حضور خواهد داشت.
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آکــادمـی

کرونا و کارآفرینی :تهدید یا فرصت؟
تحلیلی بر تأثیر کووید 19-بر اقتصاد جهان

بـهـانـه

در شرایط شیوع ویروس کرونا و آسیبدیدن کسبوکار ،کارآفرینان چه مسیری را باید برای ادامه راه انتخاب کنند؟ آیا فرصتها و تدبیرهای قبل از شیوع ویروس کرونا میتواند
راهگشای وضعیت فعلی باشد؟ راهکار جدید کدام است؟ این مقاله را بخوانید.

نسیم توکل
کارآفرین و مدیرعامل گروه
تجارت الکترونیک عرشگستر

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره فرصتها و
تهدیدهای ناشی از
شیوع ویروس کرونا
در حوزه کارآفرینی
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

92

به جرئت میتوان گفت بحران ناشــی از ویروس کرونا شبیه هیچ یک از
بحرانهایی نیست که طی قرن گذشته تجربه کردهایم ،حتی گسترش ویروس
سارس در سالهای آغازین دهه  2000نیز به گستردگی این ویروس نبوده
اســت .از سوی دیگر ،امکان درمان و کشف واکسن این بیماری در هالهای از
ابهام فرو رفته و هر روز خبرهای متفاوتی درباره آن شنیده میشود .کووید19-
یک بحران بزرگ جهانی استکه شیوه درمان و زمان پایان یافتن آن بر کسی
روشن نیست .عالوه بر خطر جانی که مردم جهان را تهدید میکند ،متزلزل
شدن پایههای ساختار اقتصادی جوامع نیز از تبعات منفی است که این بحران
در پی دارد و رکود اقتصادی ناشی از آن در اکثر نقاط جهان به طرز محسوسی
قابل مشاهده است .در این میان ،کارآفرینان و فعاالن بخش اقتصادی ،چارهای
جز پذیرش این بحران ،شناســایی درست آن و یافتن راهکارهایی برای بقا
نخواهند داشت .بر همین اساس ،در ادامه ضمن بر شمردن خسارتهایی که
این بحران به اقتصاد جهانی وارد کرده اســت ،بهعنوان یک کارآفرین و فعال
اقتصادی ،فرصتهای این دوران بحرانی را گوشزد میکنم ،فرصتهایی که به
اعتقاد من با راهکارهای پیشاکرونایی محقق نمیشوند و کارآفرینان ،بازرگانان
و فعاالن اقتصادی باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشند که بقای کسبوکار
آنها را تضمین کند.
JJکرونا با اقتصاد جهان چه کرده است؟
اگرچه تعیین دقیق خسارات ناشی از کووید 19-امکانپذیر نیست ،اما در
میان اقتصادانان توافق گستردهای مبنی بر اثرات منفی شدید آن بر اقتصاد
جهانی وجود دارد .اقتصاد ،نقطه آماج ویروس کرونا است و این اپیدمی بزرگ،
بیش از هر چیزی ،اقتصاد جهان را هدف قرار داده است .پیشبینی میشود
اکثــر اقتصادهای بزرگ جهان ،حداقل  2.4درصــد از ارزش تولید ناخالص
داخلی ( )GDPخود را طی ســال  2020از دست بدهند .بر همین اساس،
زیانهای احتمالی ناشی از بحران کرونا ،متخصصان برجسته اقتصاد جهان
را بر آن داشت که پیشبینیهای خود را درباره رشد اقتصاد جهان از حدود
 3.0درصد به  2.4درصد کاهش دهند که این روند به خوبی شرایط اقتصادی
وخیم ناشــی از گسترش این ویروس را منعکس میکند؛ شرایطی که قطعاً
اقتصاد جهان را در دوران پساکرونا نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
برای درک بهتر این عدد ،بهتر است نگاهی به تولید ناخالص داخلی جهان
و روند کاهش آن در ســال  2019بیندازیم :تولید ناخالص داخلی جهان در
سال  2019معادل  86.6تریلیون دالر تخمین زده شده بود که افت اقتصادی
آن تنها  0.4درصد ،تقریباً معادل  3.5تریلیون دالر بود .حال اگر این آمار را
با کاهش رشــد اقتصاد جهان از  3درصد به  2.4درصد مقایسه کنیم ،قطعاً
شاهد خسارت قابل توجهی در فرایندهای اقتصادی جهان خواهیم بود .این
نکته را نیز باید در نظر بگیریم که پیشبینیهای فوق قبل از تبدیل شــدن
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این بیماری به یک بحران کامل جهانی و اعمال محدودیتهای گسترده در
زمینه ارتباطات اجتماعی بوده است ،در نتیجه با توجه به افت شدید بازارهای
سهام جهان و کاهش ارتباطات اجتماعی ،باید خود را برای رکودهای بزرگتر
اقتصادی نیز آماده کنیم.
JJکاهش تقاضا :نتیجه مستقیم شیوع کرونا
رکود اقتصادی ناشــی از کووید  ،19بیــش از هر چیز منجر به کاهش
تقاضای مصرفکنندگان و کاهش ارتباطات مردمی شــده است .در نتیجه،
بسیاری از صنایع جهان با افت تقاضا مواجه شدهاند که نمونه بارز آنها صنایعی
مانند گردشگری و حملونقل هستند .کم شدن تقاضای مصرفکنندگان در
رأس زنجیری قرار دارد که به مرور ،دیگر رویدادهای اجتماعی جهان را مختل
خواهد کرد .با کاهش تقاضا در صنایعی مانند اتومبیل ،نفت یا حملونقل ،لزوم
کمک دولتها بیش از پیش احساس میشود ،اما دولتها نیز محدودیتهای
خود را داشته و در نتیجه صنایع مذکور برای پوشش دادن هزینههای خود،
مجبور به کم کردن تعداد کارمندان و دیگر هزینههای جاری میشــوند؛ در
پایان نیز مردمی که شــغل خود را از دســت داده یا با کاهش درآمد مواجه
شدهاند ،در تشدید روند کاهشی تقاضای مصرفکنندگان سهیم میشوند و
این رویکرد ،به صورت زنجیروار تمام بخشهای یک جامعه را درگیر کرده و
رکود اقتصادی بزرگی را رقم خواهد زد.
JJکرونا نه اولین بحران جهان است ،نه آخرین!
تجربه زیســته جوامع جهانی که بحرانهای دیگری را در گذشته از سر
گذراندهاند ،میتواند تا حدی راهگشــا باشــد .در این میان ،خصوصاً کمک
دولتها در افزایش رفاه کارمندان و کمک به مشاغل آسیبدیده ،از بروز یک
فاجعه بزرگ جهانی جلوگیری خواهد کرد .دوشنبه سیاه  1987که با سقوط
عمده بازار سهام همراه بود ،بحران مالی سال  2008که یک خطر جدی برای
مؤسســات مالی بزرگ محسوب میشد و انفجار حباب اقتصادی موسوم به
دات .کام در سال  ،2000از جمله مهمترین بحرانهای مالی به شمار میروند
کــه در روزهایی نهچندان دور جامعه جهانی را درگیر کرده بودند و شــاید
بسیاری از خوانندگان این مقاله نیز آنها را به یاد بیاورند .نکته مهمی که در
تمام بحرانهای اقتصادی تاریخ بشر صدق میکند ،از سر گذراندن آنهاست.
به هر روی ،انسان در مواجه با تنگناهای اقتصادی راه چارهای خواهد یافت و
در مورد بحران جاری ،قطعاً شاهد فرصتهایی نیز خواهیم بود .کمک دولتها
در کنار رونق گرفتن گرفتن کسبوکارهای اینترنتی مانند تجارت الکترونیک،
بارقههای امیدی هستند که نشان میدهند بحران کرونا نیز زمانی به پایان
خواهد رسید و اقتصاد جهان با جایگزین کردن شیوههای نوین و بعضاً متفاوت
سرمایهگذاری ،کارآفرینی و درآمدزایی ،به حیات خود ادامه خواهد داد .درک

ً
آن چیزی که در همه این تهدیدها و فرصتها قابل توجه است ،فناور یهای نوین و خصوصا فضای
دیجیتال است ،به این معنا که حتی صنعتی مانند گردشگری نیز به لطف فناوری دیجتیال ،میتواند
تورهای مجازی برگزار کرده و در این شرایط بحرانی به بقای خود امیدوار باشد.

این نکته مهم ضروری است که با ابزارهای پیشاکرونا نمیتوان کشتی اقتصاد
جهان را به ســاحل امن رســاند و باید به دنبال ابزارها و راهکارهای جدید و
کارآمد باشیم.
JJآیا کرونا روند کارآفرینی جهان را تغییر خواهد داد؟
کاهــش تقاضای مصرفکننــدگان در کنار تغییر نــوع تقاضا ،از جمله
مهمترین پیامدهای شیوع کووید 19-در جهان به شمار میروند .کرونا نهتنها
میزان تقاضا را کاهش داده ،بلکه در اولویتبندی تقاضای مصرفکنندگان نیز
تغییراتی ایجاد کرده اســت ،به طوری که بسیاری از مردم جهان با توجه به
وقفهای که در میزان درآمدشان ایجاد شده است ،در انتخاب محصوالت مورد
نیاز خود اولویتبندی کرده و تالش خود را منوط به برآورده کردن نیازهای
یکنند.
ضروریترم 
بدیهی اســت که یک کارآفرین نمیتواند در این جاده جدید اقتصادی با
همان کفشهای قبلی خود راه برود .کرونا رویکردهای گذشته را تغییر داده
و حتی ترندهای جدیدی را رقم زده است که کارآفرینان و فعاالن اقتصادی،
چارهای جز کنار آمدن با این رویکردهای جدید نخواهند داشت .پیشنهاد من
به ســازمانها و مؤسسات تجاری این است که صرف نظر از نوع فعالیتی که
دارند ،به ارزیابی مجدد استراتژیهای خود پرداخته و با شناخت جاده جدیدی
که کرونا ترسیم کرده است ،راه خود را پیدا کنند .با سپری شدن چندین ماه از
شیوع این ویروس ،نهادها و سازمانهای اقتصادی جهان تقریباً به یک شناخت
نسبی از ترندهای همسو با کرونا رسیدهاند .شاید مهمترین رویکردی که در
سیستم اقتصادی جهان بعد از شیوع ویروس کرونا شکل گرفته است ،مبحث
دورکاری باشد .فرایند دورکاری مانند یک تیغ دولبه عمل کرده است ،یعنی
از جهاتی برای شرکتها سودآور بوده و از جهاتی نیز عملکرد ناخوشایندی
داشته است .سیستم کارآفرینی و اقتصادی جهان چارهای جز پذیرش فرایند
دورکاری ندارد و چهبســا این رویکرد حتی در دوران پساکرونا نیز به عنوان
یک فرهنگ سازمانی پذیرفته شده و در برخی از بخشهای شرکتها تداوم
پیدا کند .از سوی دیگر ،کووید 19-تا اندازهای به روند بهینهسازی ارتباطات
و مجهز شــدن سیستمهای اقتصادی جهان به فناوری پیشرفته نیز کمک
کرده اســت ،چراکه ارتباطــات از راه دور و رعایت فاصله اجتماعی ،اهمیت
تکنولوژیهای نوین مبتنی بر دیجیتال را بیش از پیش برجسته کرده است.
فرایند دورکاری الگوهای مدیریتی تازهای را در فرهنگ سازمانی میطلبد
که قطعاً در نحوه مدیریت کارآفرینان تأثیر خواهد گذاشــت .اگرچه شیوه
دورکاری مزایای قابل توجهی مانند کاهش هزینهها ،جلوگیری از هدر رفتن
زمان اضافی و تقویت پتانسیل کاری دارد ،اما در صورتی کارایی خواهند داشت
که با یک رویکرد مدیریتی درست ،فرهنگ این شیوه جدید برای کارمندان
درونی شود .بر این اساس ،سازمانها و نهادهای اقتصادی باید تمرکز عمدهای
روی تغییر سیاســتها و فلسفه کاری خود داشته باشند تا بتوانند فرهنگ
کاری منعطف را ترویج کنند .بهرهگیری از فناوریهای نوین ،برگزاری جلسات
تجاری مجازی و تولید محتواهای جدید برای جذب مشــتریانی که تغییر
کردهاند ،از جمله مهمترین نکاتی به شــمار میروند که هر کارآفرینی باید
در دوران بحرانی کنونی به آنها توجه داشــته و در رویکرد مدیریتی خود از
آنها استفاده کند.
JJکرونا ،تهدیدی که میتواند به فرصت تبدیل شود
علیرغم مشکالت عدیدهای که گسترش این ویروس برای اقتصاد جهان
به وجود آورده است ،در برخی از صنایع نیز شاهد رشد و شکوفایی هستیم.
بــه بیان بهتر در همین شــرایط بغرنج اقتصادی نیــز کارآفرینان و فعاالن
اقتصادی میتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و با شــناخت درست

بازارهای جهانی و نیازهای جدید مخاطبان ،فرصت رشد اقتصادی را فراهم
کنند .صنعت رسانه یکی از حوزههایی است که بعد از شیوع کرونا رشد قابل
توجهی را تجربه کرد .مردم جهان به منظور رعایت فاصله اجتماعی ،ارتباطات
گستردهتری را در فضای رسانهها خصوصاً رسانههای اجتماعی شکل دادهاند
و در این میان ،صنعت رســانه از طریــق ارائه اطالعات مورد نظر مخاطبان،
بخش مهمی از نیازهای آنها را پوشش میدهد .حوزه تجارت الکترونیک نیز
با افزایش توجه مخاطبان روبهرو شــده است .گروه آمازون به رغم تنشهای
اولیهای که در نتیجه ترافیک ســنگین آنالین داشت ،خیلی زود توانست بر
مشکالت مذکور فائق شــده و عملکرد مالی خود را ارتقا بخشد .در کنار دو
صنعت رسانه و ایکامرس ،حوزه آموزش آنالین نیز رشد قابل توجهی را تجربه
کرد و برنامههایی مانند اسکایپ یا زوم محبوبیت بیشتری کسب کردند ،چراکه
عالوه بر روند آموزش و پرورش جهان که به سمت فضای آنالین نزدیک شد،
بســیاری از جلسات سازمانها نیز در فضای ابری برگزار شد و در نتیجه این
صنعت نیز رشد چشمگیری را تجربه کرد.
در پی شیوع ویروس کرونا ،هریک از بخشهای اقتصاد جهان ،تهدیدها و
فرصتهایی را تجربه کردهاند .برخی از صنایع مانند گردشگری یا حملونقل
با تنش روبهرو شــده و صنایعی مانند آموزش آنالین یا تجارت الکترونیک
فرصتهای جدیدی را برای رشد خود به دست آوردهاند .آن چیزی که در همه
این تهدیدها و فرصتها قابل توجه است ،فناوریهای نوین و خصوصاً فضای
دیجیتال اســت ،به این معنا که حتی صنعتی مانند گردشگری نیز به لطف
فناوری دیجتیال ،میتواند تورهای مجازی برگزار کرده و در این شرایط بحرانی
به بقای خود امیدوار باشد .ضمن اینکه فناوریهای دیگری مانند اینترنت اشیاء
یا هوش مصنوعی نیز میتوانند مطمح نظر کارآفرینان قرار گرفته و در شرایط
کنونی ،استراتژیهایی را برای حفظ و بقای یک کسبوکار ارائه دهند.
بدون تردید بحران رو به رشــدی که در پی شیوع ویروس کرونا گریبان
جهان را گرفته اســت ،موجی از بیاعتمادی را بین مدیران و سرمایهگذاران
ایجاد کرده و تا حدی ریســک آنها را در پذیرش ایدههای جدید و راهاندازی
کســبوکارها کاهش داده اســت .از همین رو ،توصیه من به فعاالن بخش
خصوصی و جوانانی که به دنبال راهاندازی کسبوکار خود هستند این است
که بیگدار به آب نزنند؛ یعنی از طریق مطالعه بازار و فرصتها و تهدیدهای
ناشی از کرونا ،برنامه استراتژیک خود را طراحی کرده و خصوصاً فناوریهای
نوین را در ترسیم نقشه کارآفرینی خود ،مدنظر داشته باشند.

بدون تردید بحران
رو به رشدی
که در پی شیوع
ویروس کرونا
گریبان جهان را
گرفته است ،موجی
از بیاعتمادی
را بین مدیران و
سرمایهگذاران
ایجاد کرده و تا
حدی ریسک
آنها را در پذیرش
ایدههای جدید
و راهاندازی
کسبوکارها
کاهش داده است

نکتههایی که باید بدانید
[رکود اقتصادی ناشی از کووید  ،19بیش از هر چیز منجر به کاهش تقاضای مصرفکنندگان
و کاهش ارتباطات مردمی شده است .بسیاری از صنایع جهان با افت تقاضا مواجه شدهاند که
نمونه بارز آنها صنایعی مانند گردشگری و حملونقل هستند.
[کمک دولتها در کنار رونق گرفتن گرفتن کسبوکارهای اینترنتی مانند تجارت
الکترونیک ،بارقههای امیدی هستند که نشان میدهند بحران کرونا نیز زمانی به پایان
خواهد رسید و اقتصاد جهان با جایگزین کردن شیوههای نوین و بعض ًا متفاوت سرمایهگذاری،
کارآفرینی و درآمدزایی ،به حیات خود ادامه خواهد داد.
[حوزه تجارت الکترونیک با افزایش توجه مخاطبان روبهرو شده است .گروه آمازون به رغم
تنشهای اولیهای که در نتیجه ترافیک سنگین آنالین داشت ،خیلی زود توانست بر مشکالت
مذکور فائق شده و عملکرد مالی خود را ارتقا بخشد.
[مردمی که شغل خود را از دست داده یا با کاهش درآمد مواجه شدهاند ،در تشدید روند
کاهشی تقاضای مصرفکنندگان سهیم میشوند و این رویکرد ،به صورت زنجیروار تمام
بخشهای یک جامعه را درگیر کرده و رکود اقتصادی بزرگی را رقم خواهد زد.
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آکــادمـی
[ نگاه مدیر دولتی ]

سایه ابریشم بر سر تجارت استراتژیک
از جاده ابریشم باستانی تا ابتکار کمربند راه

امین ترفع
مدیرکل تجاریسازی و
امور تشکلهای وزارت راه و
شهرسازی

چرا باید خواند:
ابتکار یک کمربند ،یک
راه و ترانزیت شرق به
غرب چه فرصتهایی
را برای ایران فراهم
میکند؟ این مقاله را
بخوانید.

کاروانســراها در ایران سابقهای چند هزار ســاله دارند .ریشههایآن را
میتوان در چاپارخانههای دوران هخامنشــی یافت .اما پس از ظهور اسالم
و برداشــته شــدن مرزها از ماوراءالنهر تا مدیترانه ،به واسطه قرابت یافتن
فرهنگهــا و مذاهب ،تردد تجار نیز ســهولت یافت و در پی آن ســاخت
کاروانسراها و بازارها رونق گرفت .عهد سامانیان ،سلجوقیان و تیموریان از
نقاط اوج در ســاخت کاروانسراها محسوب میشوند .در امتداد شهرهایی
همچون توانهوانگ ،سمرقند ،بخارا و مرو ،شهرهای سرخس ،اصفهان ،ری،
همــدان تبریز بناهای عظیم و ماندگاری را در خود جای دادند و جایگاهی
کلیدی در تجارت میان ملتها را برای خود رقم زدند .راهها آباد شد و تیمها
و کاروانسراها به محلی پررونق برای تبادالت تجاری فرامرزی بدل شدند .این
شبکه ،پذیرای یکی از بزرگترین جریانهای تجارت میان کشورها بود که
از چین آغاز میشــد و در سواحل مدیترانه به سرانجام میرسید .این بدان
مفهوم نبود که کاالیی از مبدا چین تا مدیترانه صرفا حمل شود بلکه در طول
مسیر و در بالد مختلف ،کاالها داد و ستد میشدند و بنا بر نیاز هر سرزمین،
مالالتجاره متناسبی در آن خرید و فروش میشد به طوری که یک تاجر از
زمان شروع سفر تجاری خود تا زمان وصول مجدد به موطن خود ،چندین
مرحله داد و ستد انجام داده بود.
اما این شبکه تجاری صرفا محلی برای تجارت نبود بلکه محفلی برای
تضــارب و تبادل علم و فرهنگ و ادیان مختلف نیز به شــمار میرفت .با
نگاهی گذرا به بناهای برجای مانده از آن عصر خصوصا قرون پس از ظهور
اسالم ،میتوان دید که هرجا کاروانسرا ،تیمچه و بازاری برپا شده حتما در
کنار آن مدرسه علمیه و مسجد نیز وجود دارد .بیدلیل نیست که آن عصر

نکتههایی که باید بدانید
[یکی از مهمترین کریدورهای اقتصادی ابتکار یک کمربند یک راه ،کریدور اقتصادی چین
پاکستان است که سرمایهگذاری  46میلیارد دالری چین در زیرساختهای اقتصادی و حمل و
نقلی آن در حال انجام است.
[باید کلیه ابزارهای نرم در حوزه تجارت و اقتصاد به کار گرفته شوند تا عالوه بر افزایش
چسبندگی اقتصادی با کشورهای منطقه و فرامنطقه ،عدم قطعیت از فضای کسب و کار داخلی
رخت بربندد و منافع کشورمان با منافع توسعهای چین در شراکت برد-برد با کشورهای
همسایه و منطقه ،همسو شود.
[هریک از کشورهای منطقه به منظور همسو شدن با جریان توسعه چین ،به طور مستمر
برای پیشبین 
یپذیری شاخصهای اقتصادی و سیاسی ،سهولت کسب و کار و ایجاد
پیوندهای استراتژیک تجارت آزاد با کشورهای منطقه و فرامنطقه تالش میکنند و به تقویت
چسبندگیهای اقتصادی خود با قدرتهای اقتصادی میپردازند.
[همزمان با اصالحات ساختاری ،استانهای شرقی در سواحل دریای چین نقشی محوری
برای ایجاد توسعه در کشور را عهدهدار شدند تا به مثابه موتور محرکی ،جریان توسعه را به
کل کشور توسعه دهند .تا سال  ،2002توسعه استانهای شرقی چنان شگفتیساز شد که نیمه
غربی چین به طور قابل توجهی از آن بازماند
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مهد پرورش شاعران و دانشمندان علوم عقلی و نقلی اسالمی بسیاری بوده
که بدیل آنان را گنبد دوار به ندرت به خود دیده است .البته ادیان دیگر نیز
از طریق این شبکه تجاری بنا بر توان تبلیغی خود از غرب تا شرق منتقل
و منتشــر شــد .به عبارت بهتر ،الگوی تجارت تا حدود  400سال قبل ،بر
ایجاد آمیختگی فرهنگی ،دینی و باورهای فکری میان ملتها استوار بوده
است .در دوران صفویه ،شاه عباس با هدف تقویت جایگاه ایران در تجارت
فراســرزمینی شرق و غرب ،تصمیم گرفت تا  1001کاروانسرای جدید در
شــهرهای مهم این مسیر بسازد و بناهای قبلی را مرمت و بازآفرینی کند.
هرچند که ساخته شدن همه  1001کاروانسرا مقول به تشکیک است اما
چندصد کاروانسرایی که ساخته شدند ،تاثیرگذاری ایران بر جریان تجارت
و باورهای فکری و دینی کشــورهای منطقه را افزایش داد و حوزه تمدنی
ایرانی را به ماورای مرزهای جغرافیایی گسترش داد .این شبکه ،صرفا جریان
تجارت و باورهای فکری و دینی را منتقل نمیکرد ،بلکه همچون شرایطی
که امروز با آن مواجهیم ،بیماریهایهمهگیری همچون طاعون نیز از طریق
این شبکه در میان کشورها انتشار مییافت.
با رشد ظرفیتهایحمل و نقل دریایی ،به مرور زمان جریان تجارت از
ّبر به بحر منتقل شد .شاید در نگاه نخست اینطور به نظر برسد که این شیوه
تجارت ،گشایش بزرگی را در تبادالت میان کشورها ایجاد کرده است .هرچند
ظرفیتهایاین تغییر ُمد را برای افزایش سرعت موبیلیتی نمیتوان نادیده
گرفت ،اما الزم به ذکر اســت که چین در زمان اوج تجارت زمینی از طریق
جاده ابریشم ،باالترین  GDPرا در میان کشورهای جهان داشت و این تغییر
مسیر تجارت به بحر بود که افول جایگاه اقتصادی چین را به دنبال داشت.
این عارضه ،دامنگیر سایر کشورهای مسیر ،از جمله ایران نیز شد و تبادل و
تضارب افکار و ادیان را با ابزارهای نرم دچار چالش کرد و قرابتهای تمدنی
کشورهای منطقه را کمرنگ ساخت .چنانچه امروز در کوچه پسکوچههای
قدیم شهرهای محوری در جاده ابریشم همچون سمرقند ،بخارا ،اصفهان و
تبریز قدم بزنید ،شکوه و عظمت بناهای تجاری و فرهنگی و تصور جریانات
تاریخی که به وســیله آنها رقم خورده ،نفس را در سینه حبس میکند .اما
چنانچه با چشم بصیرت بنگرید ،شاهد زوال تمدنی خواهید بود که از همه
شکوهش در تجارت و علم ،تنها پوسته خشت و گلی آن بر جای مانده است.
پــس از انقالب فرهنگی و ایجاد اصالحات اقتصادی در چین توســط
دنگ شیائوپینگ و نسل جدید رهبران ،نظام اقتصادی آن کشور به سوی
سوسیالیســم بازارمحور ســوق پیدا کرد .چين در کنــار حفظ چارچوب
حاكميت عمومي ،سياست گشودن درها به روي جهان را اتخاذ كرد .دولت
برنامهريزي دســتوري را واگذاشت و نقش ارشادي را پررنگ کرد و نيروها
و عوامل بازار اجازه مداخله بيشــتري در عرصه اقتصادي یافتند .ساختار
بنگاههای ناکارآمد دولتی تغییر اساسی پیدا کرد و بنگاههای زیانده تعطیل
شــدند .همزمان با این اصالحات ساختاری ،استانهای شرقی در سواحل
دریای چین نقشــی محوری برای ایجاد توسعه در کشور را عهدهدار شدند
تا به مثابه موتور محرکی ،جریان توســعه را به کل کشور توسعه دهند .تا

اگر ایران و چین در پی مناسباتی به واقع مشارکتی ،جامع و راهبردیاند ،ناگزیر از شناختی مشارکتی ،جامع و راهبردی از یکدیگرند و
چنانچه نهادهای فرهنگی دو کشور به گونهای عملگرا در این حوزه فعال نشوند و طرحی نو درنیندازند ،نهتنها مشارکت جامع راهبردی که
کلیت پروژه نگاه به شرق در ایران با خطر شعارزدگی و توقف در سطوح اعالمی مواجه خواهد بود.

ســال  ،2002توسعه استانهای شــرقی چنان شگفتیساز شد که نیمه
غربی چین به طور قابل توجهی از آن بازماند و 92درصد جمعیت تنها در
8درصد سرزمینهایشرقی استقرار یافتند .اين عدم توازن شرق و غرب
یا به عبارت بهتر ،توسعه نامتوازن ،تنها به ایجاد شكاف اقتصادي در کشور
محدود نبود ،بلکه تفاوتهاي عميق فرهنگي ،قومي ،مذهبي را نيز باعث شد
و اين تفاوتها ،بر عميقتر شدن شكاف اقتصادي دامن زد .از این رو ،درك
اين شكافهاي عميق و پيامدهاي منفي آن توسط رهبران چین ،منجر به
اتخاذ سیاستهایی از جمله شكلگيري ايده اوليه کمربند راه براي پر كردن
اين شكافها میان شرق و غرب شد .مهم این بود تا با تکیه بر نرخ رشد باالی
 ،GDPفاصله شرق و غرب چین کاهش یابد .از این رو شبكه قطار پرسرعت
چين با سرعت  420كيلومتر در ساعت ،بين سالهاي  2004تا  2019به
طول  24500كيلومتر كشــيده شد .از سوی دیگر الزم بود تا به تبعیت از
دوران شکوه قرون گذشته ،انتقال مجدد جریان تجارت به ّبر ،اولویت یابد
تا از آن طریق عالوه بر ایجاد توسعه متوازن در داخل خاك چين ،پيشروي
مرزهاي اقتصادي و تجاری آن کشــور به سوی غرب و كشورهاي آسياي
مرکزی و اروپا صورت گیرد به طوری که کشورهای غربی بتوانند نقش موتور
محرک را برای توسعه سرزمینهای بخش غربی چین فراهم کنند .از این
رو همسایگان شمالی و غربی چین که باالترین  GDPرا در میان کشورهای
منطقه دارا بودند (روسیه ،قزاقستان ،پاکستان) ،جایگاهی کلیدی را برای
ایفای این نقش مکمل پیدا کردند .سرانجام ،رئیس جمهور چین در سال
 ،2013ابتکار کمربند راه را در قزاقستان معرفی کرد .این ابتکار از  6کریدور
اقتصادی تشکیل شده که کریدور شماره  3از مسیر ایران عبور میکند .یکی
از مهمترین کریدورهای اقتصادی این ابتکار ،کریدور اقتصادی چین پاکستان
است که سرمایهگذاری  46میلیارد دالری چین در زیرساختهای اقتصادی
و حمل و نقلی آن در حال انجام است.
در حال حاضر هریک از کشورهای منطقه با همسوسازی جریان توسعه
و منافــع خود با چین ،از طریق مکانیزمهایدوجانبه و چندجانبه ،با ابتکار

یکنند با همه توان ،نقش سازنده و
یکنند و تالش م 
کمربند راه همراهی م 
مکمل را با شرکای منطقهای خود در این ابتکار ایفا کنند .یکی از برنامههای
قدرتمندی که در منطقه آسیای مرکزی و اروپای شرقی تمرکز دارد ،برنامه
همکاریهای اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی ( )CARECاست که توسط
بانک توسعه آسیایی ایجاد و پشتیبانی میشود و در زیرساختهای اقتصادی
یگیرد .هدف نهایی
و حمل و نقلی کشورهای مذکور سرمایهگذاری صورت م 
همه این ســرمایهگذاریها عموما اتصال اروپا به چین از طریق کشــورهای
آسیای مرکزی است.
بــه منظور موفقیت کامل ابتــکار کمربند راه ،چین همــواره رویکرد
اجتناب و دوری از تنش و مناطق پرتنش را دارد .لذا هریک از کشــورهای
منطقه به منظور همسو شدن با جریان توسعه چین ،به طور مستمر برای
پیشبینیپذیری شاخصهای اقتصادی و سیاسی ،سهولت کسب و کار و
ایجاد پیوندهای اســتراتژیک تجارت آزاد با کشورهای منطقه و فرامنطقه
تالش میکنند و به تقویت چســبندگیهای اقتصادی خود با قدرتهای
یپردازند.
اقتصادیم 
کشور ما نیز از این چارچوب خارج نیست .هرچه بتوانیم پیوندهای تجاری
استراتژیک و چسبندگیهایاقتصادی با کشورها و مناطق پیرامونی را در
فضای بدون تنش تقویت کنیم ،امکان نقشآفرینی بیشتری در برنامههای
منطقهای و بینالمللی از قبیل ابتکار کمربند راه و تقویت ترانزیت شرق به
غرب ،برایمان فراهم خواهد شد .امروز باید بپذیریم که موقعیت جغرافیایی،
صرفا مزیتی نسبی است که چنانچه با مزیتهایرقابتی پیشگفته همراه
نشــود ،برتری خود را از دســت داده و ظرفیتهایش به نفع سایر مناطق
جغرافیایی تخلیه میشــود .از این رو کلیه ابزارهای نرم در حوزه تجارت و
اقتصاد باید به کار گرفته شوند تا عالوه بر افزایش چسبندگی اقتصادی با
کشــورهای منطقه و فرامنطقه ،عدم قطعیت از فضای کسب و کار داخلی
رخت بربندد و منافع کشورمان با منافع توسعهای چین در شراکت برد-برد
با کشورهای همسایه و منطقه ،همسو شود.
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پيشروي مرزهاي
اقتصادي و
تجاری آن کشور
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آسياي مرکزی
و اروپا صورت
گیرد به طوری که
کشورهای غربی
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آکــادمـی

ضهای غلط
تله پیشفر 
چگونه اقتصاد ایران را باید تحلیل کرد؟

بـهـانـه

برای تحلیل وضعیت فعلی و نیز پیشبینی آینده اقتصاد کشور چه باید کرد و الزامات کار کدام است؟ با کدام راهکار میتوان اقتصاد ایران را از مشکالت رها کرد؟ راهکارها میانمدت
هستند یا بلندمدت؟ این مقاله را بخوانید.

سیدمرتضی افقه
استاد اقتصاد دانشگاه
شهید چمران اهواز

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
اقتصاد ایران و شرایط
آینده آن بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

در بلندمدت اما
اقداماتی ریشهای
و اساسی در
ساختارهای
معیوبپیشگفته
باید صورت پذیرد.
بدیهی است
چنین اقداماتی که
ال با منافع
احتما ً
برخی ممکن است
در تضاد باشد
پرهزینه و توأم با
مقاومت ذینفعان
خواهد بود
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پیــش از ورود بــه بحث ،ذکر دو نکته ضروری اســت :اول،
برای تحلیل وضعیت فعلی و نیز پیشبینی آینده اقتصاد کشور،
مروری بر تحوالت گذشته ضروری است .به همین دلیل تحوالت
سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی کشور را از پایان جنگ تاکنون
بررســی میکنم .دوم ،از آنجا که تعریف یا مفهوم توســعه به
عنوان نقطه هدف حرکت یــک جامعه مبنای برنامهریزیها و
تخصیص منابع است ،ابتدا تعریفی از توسعه که تصور میشود
متناسب با ساختارهای فعلی کشور است ارائه میشود .به عنوان
یــک فرضیه ،به نظر میرســد یکی از دالیل عمده و اساســی
ناکامیهای ســه دهه گذشته که منجر به بسیاری از مشکالت
امروز شده ،ابهام در مفهوم توسعه (نقطه هدف) یا به عبارت بهتر
نداشتن تعریفی مشترک از آن بین تصمیمگیران و تصمیمسازان
کشور به خصوص از بعد نظری است .تردیدی نیست که هدف
نهایی جوامع ،ریشهکنی فقر مطلق و افزایش هرچه بیشتر سطح
رفاه همه افراد جامعه اســت .با این وصف ،تعیین هدف شرط
الزم اســت اما شــرط کافی چگونگی نیل به این هدف و ابزار
و سیاســتهایالزم برای حرکت در این مسیر است .در واقع
چگونگی تعریف توسعه ،کمیت و کیفیت تخصیص منابع کمیاب
کشــور را متناسب با ساختارهای موجود و نیز اولویتهایالزم
برای پیشــرفت و رفاه اقتصادی جامعه را به سیاستگذاران و
برنامهریزان نشان میدهد .به عنوان مثال ،اگر توسعه با نگرشی
محدود اینگونه تعریف شــود« :فرایندی اســت که به افزایش
مستمر درآمد ملی یا درآمد سرانه منجر میشود» ،تمام امکانات
و تالشها به ســمت افزایش درآمد ملی و ســرانه از هر روش
ممکن (از جمله صرفاً از طریق فروش منابع طبیعی مثل نفت)
هدایت خواهند شد .ناگفته پیداست که چنین تعریفی از توسعه،
جامعه را به پیشــرفتی ناپایدار و متکی بــه منابعی محدود و
غیرقابل اتکا خواهد رساند .از منظری دیگر ،اگر همچون دادلی
سیرز توسعه را فرایندی بدانیم که «ضمن افزایش درآمد سرانه،
باعث کاهش فقر ،نابرابری و بیکاری خواهد شــد» ،برنامهریزی
و تخصیص منابع در جهت نیل به این ســه هدف شکل خواهد
گرفت .اما اگر توسعه را چنان که در این نوشتار تأکید میشود،
اینگونه تعریف کنیم که« :فرایندی است که انسان توسعهنیافته
را به انسان توسعهیافته تبدیل میکند» ،آنگاه برنامهها بر تربیت
انســانهایتوسعهیافته متمرکز خواهند شد .در واقع مبنا قرار
دادن این تعریف ،رشــد و پیشرفتی پایدار و خودافزا و در همه
ابعاد را نتیجه خواهد داد .آنچه که در سه دهه گذشته در کشور
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رخ داده و باعث ناکامیها و بیثباتیهایاقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی شده مبنا قراردادن همان تعریف ساده اول از توسعه در
تمامی تصمیمات و اقدامات بوده و هست.
از آنجا که تعریف انسانی از توسعه (تعریف سوم) از منظر این
نوشتار متناسب با شرایط و ساختارهای فعلی کشور است ،تبیین
بیشتر آن ضروری است .در مرور روند تکاملی مفهوم توسعه ،به
تعریفی اثرگذار میتوان اشــاره کرد که« :توسعه فرایندی است
که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون او منجر میشود
و این تســلط دامنه انتخاب و آزادی انسان را افزایش میدهد».
تسلط انســان بر طبیعت و محیط پیرامون این امکان را فراهم
میکند تا انسان بتواند با بهخدمتگرفتن همه منابع موجود در
طبیعت ،کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید کند .اما تسلط
انسان بر طبیعت و محیط پیرامون تنها و تنها از طريق شناخت
آن و با بهرهگیری از ابزار علم و دانش و انجام پژوهشهایعلمی
وسیع ميسر خواهد شد .براین مبنا ،میتوان گفت که انسان تنها
و تنها منبع و محرک پیشــرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی
اســت که میتواند با بهرهگیری از عقل و اندیشــه و ابتکار خود
جامعه را در جاده توسعه قرار دهد.
بنابراین ،یکی از مهمتریــن تحوالتی که باید اتفاق بیفتد تا
جامعه در مســیر توســعه قرار گیرد ،تغییر در تعریف ثروت از
منظر مردم و به خصوص تصمیمگیران و تصمیمســازان است.
بدیــن معنا که جامعه باید باور کند کــه تنها و تنها یک منبع
(ثروت) برای توســعه در جامعه وجود دارد و آن انســان است و
هیچ جایگزیــن و بدیلی برای این منبع (ثروت) منحصر به فرد
وجود ندارد .براین اســاس تمامی منابع غیرانســان مثل نفت و
طال و ...که به غلط ثروت تلقی میشــود وقتی ارزشمند و قابل
استفادهاند که انسانهایمتخصص و بادانش بتوانند آنها را به
کاال و خدمات مورد نیــاز جامعه تبدیل کنند .بنابراین در نبود
نیروهای انسانی پرورشیافته برای توسعه ،منابع خدادادی موجود
یا توسط بیگانگان مورد بهرهبرداری قرار میگیرند؛ یا بالاستفاده
میمانند؛ و یا با بهرهبرداری نامناسب تلف میشوند.
مالحظه میشــود که برخالف تصور رایج در کشــور ،شرط
اساسی و اولیه برای نیل به توسعه ،ایجاد تحوالت فکری-فلسفی
در نگرش جامعه به خصوص تصمیمگیران و تصمیمسازان نسبت
به زندگی مادی (این جهانی) ،به انسان و به جایگاه او در این جهان و
نیز باور به توان انسان به تسلط بر طبیعت و محیط پیرامون است.
با این توضیحات ،اکنون میتوان به تعریفی جامعتر و سازگارتر

یکی از دالیل عمده و اساسی ناکامیهای سه دهه گذشته که منجر به بسیاری از مشکالت
امروز شده ،ابهام در مفهوم توسعه (نقطه هدف) یا به عبارت بهتر نداشتن تعریفی مشترک از
آن بین تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور به خصوص از بعد نظری است.

با ساختارهای فعلی کشور اشاره کرد که :توسعه فرایندی است
که طی آن نگرش منفی افراد نسبت به زندگی مادی ،به انسان
و بــه جایگاه او در این جهان تغییر مییابد .ایجاد چنین تحولی
در بینش و نگرش تصمیمگیران و تصمیمســازان کشور موجب
پرورش انسانهاییخواهد شد که آنها را انسانهایتوسعهیافته
نامیدهام .در نهایت توســعه را میتوان اینگونه تعریف کرد که:
«فرایندی است که انسان توسعهنیافته را به انسانی توسعهیافته
تبدیل میکند .انسان توســعهیافته آنگاه ،مولد و منشأ رشد و
پیشــرفتی پایدار در همه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و
اقتصادی خواهد بود ».بنابراین برای نیل به توسعه باید پذیرفت
که توسعه فرایندی تربیتی ،اخالقی و نرمافزاری است بر خالف
تعریف پذیرفتهشده در کشور که فرایند سختافزاری و برمبنای
صرفاً رشد اقتصادی است.
بــا این توضیحات ،اکنون میتوان ادعا کرد که یکی از دالیل
عقبماندگی و ناکامیهایکشــور در طول سه دهه گذشته به
رغم برخورداری از نیروهای انســانی جوان ،متخصص ،دلسوز و
پرانگیزه ،تکیه بر تعریفی ســاده و محدود به رشد درآمد سرانه
بوده اســت .همین نــگاه محدود و انحرافی به مفهوم توســعه
باعث شــده که ســاالنه هزاران نفر از نخبگان کشور (نخبه در
همه زمینهها) در پیش چشــم تصمیمگیران و تصمیمسازان از
کشــور مهاجرت کنند و در عوض تمام تالشها بر کشف هرچه
بیشتر نفت و سایر منابع پایانپذیر متمرکز باشد .حاکمیت این
نگرش غلط و ضدتوسعه باعث شده تا ثروتهایبیبدیل جامعه
(نیروهای نخبه) را دودســتی تقدیم کشورهایی کنیم که بعضاً
دشمن میپنداریمشــان و در عوض به شرکتهایکشورهای
بیگانه التماس کنیم که منابع نفتی و گازیمان را برای فروش و
کسب درآمدی موقت و ناپایدار از اعماق زمین استخراج کنند.
به عالوه ،حاکمیت تفکر غیرتوسعهای یا ضدتوسعهای موجود
در کشور منجر به شکلگیری ساختارهایی ناکارآمد و ضدتولید
در همه ابعاد سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی و اداری اجرایی شده
که نهتنها توان الزم برای رشــد و پیشــرفت اقتصادی را ندارند
بلکه خود به موانعی جدی در مســیر توسعه تبدیل شدهاند .از
جمله چنین ساختارهای ضدتوسعه ای ،نظام گزینش ،انتصاب،
تعیین و استخدام مدیران ،مسئوالن و کارکنان در همه سطوح
و ابعاد و در همه نهادها ،ســازمانها و دستگاههاییکه از بودجه
عمومی ارتزاق میکنند هســتند که بدون تردید از جمله موانع
عمده و اساســی پیشرفت و رفاه اقتصادی در جامعهاند .در واقع
وجود ســاختارهایی اینچنین ناکارآمد و ضدتوسعه مانع از آن
خواهد شد که حتی بهترین و تخصصیترین برنامههایتوسعه
به نتیجه برســند .ناکامی در نیل به اهداف شش برنامه و دهها
سند توســعه ،از جمله سند چشمانداز ،اقتصاد مقاومتی ،الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،سیاستهایکلی نظام و نامگذاری بیش
از  15سال با عناوین اقتصادی گواه این مدعاست .در واقع تالش
در اجرای برنامههایتوســعهای در چنین بستر و ساختارهای
ضدتوســعهای نه تنها به اهداف تعیین شده نخواهد رسید بلکه
در بسیاری موارد موجب اتالف منابع فراوان و فرصتسوزیهای
جبرانناپذیری شده اســت .اینکه اقتصاد کشور با وجود چنین
ســاختارهای ناکارآمد و ضدتوســعهای هنوز با بحران جدی و
فروپاشی مواجه نشده به دلیل دوپینگ ناشی از درآمدهای نفتی

بوده اســت .در واقع درآمدهای نفتی در طول سه دهه گذشته،
بیکفایتیها و سوءتدبیرهای حاکم را کتمان کرده است و اکنون
با قطع نسبی درآمدهای نفتی ،مشکالت اقتصادی و به تبع آن
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی با سرعت و به گونهای تهدیدکننده
نمود یافت هاند.
عالوه بر مشکل بینشی و نگرشی ضدتوسعه موجود که مطرح
شد ،اعمال و اجرای برخی سیاستهایغلط نیز به ناکامیهای
موجود کمک کرده است .از جمله میتوان به تأکید بر سیاست
خصوصیسازی و آزادســازیهاییکه از پایان جنگ تاکنون به
صورتی ناکارآمد اعمال و اجرا شــده اشــاره کرد .توضیح آنکه،
پس از انقالب و در طول جنگ هشــت ساله ،به دلیل حاکمیت
تفکر سوسیالیســتی بر اغلب انقالبهایجهان و تأثیرپذیری
انقالبیون کشور از این تفکر از یک سو ،و تنشها و درگیریهای
ابتدای انقالب و پس از آن شــروع جنگ  8ساله ،تمرکزگرایی
و دولتگرایی بر نظام تصمیمگیری کشــور حاکم بود و البته با
توجه به شرایط متزلزل این دوره اجتنابناپذیر بود .الزم به ذکر
اســت که تفکر سوسیالیستی حاکم در دهه اول پس از انقالب،
در همه تصمیمات و قوانین کشور از جمله قانون اساسی ،قانون
کار ،مدیریتهایشــورایی و ...حاکم بود .پس از پایان جنگ و
همزمان با آغاز ریاســت جمهوری مرحوم رفسنجانی ،چرخشی
عمیق نسبت به این شیوه مدیریت سیاسی و اقتصادی در کشور
رخ داد .در این زمان ،مشــاورین آقای رفســنجانی که طرفدار
مکتب نئوکالسیکی بودند تنها راه چاره خروج از مشکالت پس از
انقالب و جنگ را توسل به مکانیزم بازار آزاد و خصوصیسازیها
دانستند .از آن دوره تاکنون بحث خصوصیسازی و آزادسازیها
در اقتصاد ترجیعبند اغلب توصیهها ،ســخنرانیها و نوشتههای
بعضاً افراد غیرمتخصص شده است .تأکید بر این نگرش اگرچه
در بستر مناسب خود بسیار مطلوب و کارگشا میتوانست باشد،
اما به دلیل نبود بســترهای الزم برای بهکارگیری این سیاست
و وجود ساختارهای ضدتوســعهای اشارهشده در سطور باال ،نه
تنها منجر به نتایج مورد نظر طرفداران این تفکر نشــد ،بلکه در
بسیاری موارد نتایجی عکس حاصل شد که خسارات زیادی به
منابع کشــور نیز وارد آورد .عالوه بر نبود بســترهای الزم برای

توسعه فرایندی
است که طی آن
نگرش منفی افراد
نسبت به زندگی
مادی ،به انسان
و به جایگاه او در
این جهانتغییر
مییابد .ایجاد
چنین تحولی در
بینش و نگرش
تصمیمگیرانو
تصمیمسازان
کشور موجب
پرورش
انسانهایی
خواهد شد که
آنها را انسانهای
توسعهیافته
نامیدهام

نکتههایی که باید بدانید
[مشکالت فعلی کشور اگرچه عمدت ًا نمود اقتصادی دارند (تورم ،بیکاری ،فقر و نابرابری
و )...اما چون ریشههایی غیراقتصادی (نکات فوق) دارند با فرمولها و توصیههایاقتصادی در
بهترین حالت نتایجی محدود و کوتاه مدت خواهند داشت.
[با توجه به قیمت فعلی و احتماالً آینده نفت ،درآمدی که بتواند انبوه مشکالت فعلی کشور
را حل کند برای کشور حاصل نخواهد شد .در نتیجه ،تنها راه ،توجه و تقویت جدی ظرفیتهای
تولیدی کشور است.
[باید گروهی خارج از سازوکارهای رسمی و با اختیارات کام ً
ال تام و ویژه تعیین شوند و با
تحکم و جدیت تمرکز خود را بر رفع موانعی از تولید بنگاههای داخل بگذارند که کمترین
ارتباط را با تحریمهای خارجی دارند.
[درآمدهای نفتی در طول سه دهه گذشته ،بیکفایتیها و سوءتدبیرهای حاکم را کتمان
کرده است و اکنون با قطع نسبی درآمدهای نفتی ،مشکالت اقتصادی و به تبع آن اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی با سرعت و بهگونهای تهدیدکننده نمود یافتهاند.
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آکــادمـی

برای سرعت
بخشیدن به تحول
عمیق ،و از آنجا
که نظامی دینی بر
کشور حاکم است،
بهتر است رهبران
دینی کشور ،تولید
و اشتغال و کاهش
فقر و در مجموع
زندگی مادی مردم
را به یک ارزش
دینیهمچون
ارزشهایدیگری
که سالهاست با
جدیت از آنها
مراقبت میشود
تبدیلوتبلیغکنند
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بهکارگیری این تفکر ،غفلت طرفداران نظریه مکانیزم بازار آزاد از
نقش مهم و انکارناپذیر دولت (به معنی کل حاکمیت) در فرایند
توسعه بوده است .تجربه تمامی کشورهای پیشرفته کنونی نشان
میدهد که هیچ جامعه و کشــوری به توسعهای پایدار نرسیده
است مگر آنکه از دولتی توسعهخواه ،پیشرونده و پیشبرنده و
برخوردار از نیروهای انسانی کارآمد و متخصص و بوروکراسیای
روان و پویا برخوردار باشد .در واقع در غیاب چنین دولتی ،حتی
کارآمدترین و باتجربهترین ســرمایهگذاران بخش خصوصی نیز
یشوند.
زمینگیر م 
با توجه به مطالب فوق ،اکنون میتوان دریافت که نابسامانیها
و مشکالت اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور ناشی از ناکارآمدی
نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی در سه دهه گذشته بوده است
که خود متأثر از حاکمیت نگرشهایضدتوسعهای و ضدتولیدی
مگیران بوده اســت .حاصل آنکه امروز کشــور
در بیــن تصمی 
با اقتصادی ضعیف و شــکننده و کام ً
ال وابسته به خارج مواجه
است .همین نابسامانیها و ســاختارهای معیوب باعث شدهاند
که کمترین گام در نیل به مهمترین هدف اقتصادی انقالب که
قطع یا کاهش وابستگی به فروش نفت (خام) بود ،برداشته شود.
به همین دلیل امروز برای چرخاندن موتور اقتصاد کشــور ،الزم
اســت که همچنان نفت خام صادر کنیم تا با استفاده از ارزهای
حاصل از آن ،نیازهای تولید در هر چهار بخش اقتصادی شامل
کشاورزی ،صنعت ،خدمات و نفت را تأمین کنیم .همین وضعیت
اســت که باعث شده تا اقتصاد کشور در مقابل تشدید تحریمها
اینچنین آسیبپذیر و شکننده شود.
حال چه باید کرد؟ با توجه به شرایط فوقالذکر ،برای کاهش
یا حل نســبی مشــکالت اقتصادی و غیراقتصادی موجود دو
پیشنهاد کوتاه و بلندمدت را میتوان ارائه کرد:
کوتا همــدت :اگرچه ســاختارهای ناکارآمــد حاکم بر نظام
تصمیمگیری در اجرا ،نظارت ،قانونگذاری و ...مانع از آن خواهد
شد که از راهحلهایارائهشده نتیجه مطلوب حاصل شود ،اما در
صورتی که گروهی خارج از ســازوکارهای رسمی و با اختیارات
کام ً
ال تام و ویژه تعیین شــوند و با تحکم و جدیت تمرکز خود
را بــر رفع موانعی از تولید بنگاههایداخل بگذارند که کمترین
ارتباط با تحریمهایخارجی را دارند ،بنابراین کاهش تولید آنها
نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل ناکارآمدی نظام اداری ،اجرایی،
نظارتی و قضایی و ...اســت .رفع ایــن موانع قابل حل داخلی از
یک طرف افزایش نســبی تولید را به دنبال دارد و از طرف دیگر
بخشی از بیکاری موجود را کاهش میدهد .اگر این پیشنهاد با
موفقیت اجرایی شود ،آنگاه زمینه الزم برای توجه به استلزامات
حل بلندمدت مشکالت اقتصادی کشور (تحوالت عمیق نگرشی
و ساختاری) فراهم خواهد شد.
بلندمدت :در بلندمدت اما اقداماتی ریشــهای و اساســی در
ساختارهای معیوب پیشگفته باید صورت پذیرد .بدیهی است
چنین اقداماتی که احتماالً با منافع برخی ممکن است در تضاد
باشد پرهزینه و توأم با مقاومت ذینفعان خواهد بود .نکته حائز
اهمیت آنکه تصمیمگیران و مسئوالن کشور باید متقاعد شوند
که نفت دیگر نمیتواند همچون گذشــته جــور بیتدبیری یا
سوءتدبیرها را به دوش بکشــد زیرا ،حتی اگر تحریمها به طور
کامل برچیده شوند ،اوالً رقبای تولیدکننده نفت در جهان بسیار
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زیاد شدهاند؛ ثانیاً با توجه به قیمت فعلی و احتماالً آینده نفت،
درآمدی که بتوان انبوه مشــکالت فعلی کشور را حل کند برای
کشور حاصل نخواهد شــد .در نتیجه ،تنها راه ،توجه و تقویت
جدی ظرفیتهایتولیدی کشور اســت .اما برای آنکه تولید و
اشتغال و رفاه مادی و اقتصادی به طور جدی و نه شعاری مورد
توجه قرار گیرند ،الزم است که این اهداف جزو اولویتهایاصلی
حاکمیت شوند .بنابراین تغییر نگرشی جدی و اساسی در بینش
و نگرش حاکمیت نسبت به امور رفاهی و معیشتی مردم ضروری
و اساسی بلکه حیاتی است .برای سرعت بخشیدن به این تحول
عمیق ،و از آنجا که نظامی دینی بر کشور حاکم است ،بهتر است
رهبران دینی کشور ،تولید و اشتغال و کاهش فقر و در مجموع
زندگی مادی مردم را به یــک ارزش دینی همچون ارزشهای
دیگری که سالهاست با جدیت از آنها مراقبت میشود تبدیل و
تبلیغ کنند .از آن مهمتر اینکه دیکتاتوری (حاکمیت ،سلطه یا هر
نام دیگری) تولید بر نظام تصمیمگیری کشور حاکم شود؛ بدین
معنا که با هر تصمیم ،اقدام ،قانون و عمل و سوءتدبیری که باعث
کاهش تولید و اشتغال و رفاه جامعه شود برخورد جدی شود و
عوامل دخیل در آن به شدت مجازات شوند و در مقابل ،عواملی
که موجب رونق تولید و اشتغال و رفاه مادی در جامعه شدهاند با
تشویق عملی و نظری مواجه شوند.
برای نیل به چنین هدفی ،مهمترین تغییر باید در نظام تعیین،
انتصاب ،گزینش و اســتخدام مأموران حکومتی در همه سطوح
و قوا و نهادها صورت پذیرد و نظامی مبتنی بر شایســتگیها و
تخصصهــا جایگزین نظام مبتنی بر روابط سیاســی ،گروهی،
قومی ،و مذهبی شود .بدیهی است ،همانگونه که ذکر شد ،ورود
به چنین تصمیمات و اقداماتی با مقاومت ذینفعان همراه خواهد
شد و بنابراین پرهزینه خواهد بود اما برای نجات کشور گریزی از
اینگونه اقدامات زیربنایی نیست .شاید این آخرین فرصت برای
انجام چنین تحوالتی در کشور باشد.
و آخریــن نکته اینکه ،انجام توصیههایفوق که بسترســاز
تحوالت اقتصادی اســت ،شــرط الزم برای نیل به رشد و رفاه
اقتصادی است و بنابراین در حیطه تخصصی اقتصاددانان نیست.
شــرط کافی اما آن اســت که به کمک اقتصاددانان با توجه به
ســاختارهای ایجادشده و توانمندیهایانســانی و غیرانسانی
بهترین سیاستهایاقتصادی شــناخته و به کار گرفته شوند.
به همین دلیل اســت که مکرر بیان کردهام که مشکالت فعلی
کشــور اگرچه عمدتاً نمود اقتصادی دارند (تورم ،بیکاری ،فقر و
نابرابری و )...اما چون ریشههاییغیراقتصادی (نکات فوق) دارند
بــا فرمولها و توصیههایاقتصــادی در بهترین حالت نتایجی
محدود و کوتاهمدت خواهند داشــت زیرا مشکل فعلی اقتصاد
کشور نبود ســاختارهای معیوب و ناکارآمد بیان شده است در
حالی که بخش قابل توجهی از تئوریها و فرمولهایاقتصادی
برای شرایط مطلوب و باثبات در بخشهایغیراقتصاد تدوین و
توصیه شدهاند .بنابراین ،در حالی که سوخت تولید کشور یعنی
فروش نفت از کشــور گرفته شده است و تولید در شرایط بسیار
نامطلوبی قرار گرفته و احیای آن بیش از آنکه به فرمولهایصرفاً
اقتصادی متکی باشد به اقدامات غیراقتصادی فوقالذکر وابسته
است ،اقتصاددانان و نسخههایآنان بیش از آنچه تاکنون انجام
دادهاند ،کاری از دستشان برنمیآید.

اگر مقداری فشارهای فرهنگی و سیاسی بر طبقه متوسط کم شود ،وحدت و انسجام ملی افزایش مییابد
و میتوان در فضای جدید با انتخاب رئیسجمهور و شوراهای متفاوت و دارای انگیزه و برنامه ،امید را به
جامعه بازگرداند تا اعتماد و سرمایه اجتماعی ازدسترفته بازسازی شود

جز دعا و بکا چاره نیست
دولت دوازدهم در ماههای پایانی چه میکند؟

بـهـانـه

چه باید کرد و چه میتوان کرد؟ این پرسش از دولت دوازدهم در ماههای پایانی عمر خود است .آیا دولت برای پیدا کردن راهحلهایی باید به گرهگشایی از سیاست خارجی دست
بزند یا چاره در گرهگشایی از مشکالت داخلی است؟ این مقاله را بخوانید.

ماههای پایانی دولت دوازدهم در پیش است؛ شاید سختترین
زمان برای ملت و کمتریــن انتخابها برای دولتی که چونان
ت و پابسته در میان سهمگینترین طوفانها به
شناگری دس 
دریا میافتد و باید خود را به ساحل نجات برساند .سؤال «چه
باید کرد؟» بهســادگی با «چه میتوان کرد؟» عوض میشود؛
معضل بزرگ سیاستمداران ایران از همان سالهای نخستین
انقالب تــا امروز ناتوانی در مرزبندی بین سیاســت داخلی و
مسعود سپهر
سیاست خارجی و نکشاندن دعوای درون خانواده به بیرون است.
استاد علوم سیاسی
تردید ندارم که اگر در ماجرای اشغال سفارت آمریکا رقابتها
دانشگاه شیراز
و تسویهحسابهای بازیگران سیاست داخلی با هم نبود ،هرگز
گروگانگیری اینهمه طوالنی نمیشد و اینچنین خسارات و
چرا باید خواند:
تبعات بلندمدتی بر جای نمیماند .این واقعیت تلخ هنوز هم
اگر میخواهید بدانید
آخرین گام دولت
ادامه دارد و از ابزار سیاست خارجی برای پیشبرد منافع شخصی
دوازدهم چه باید
و جناحی و تسویهحساب با رقیب داخلی استفاده میشود .کاری
باشد ،خواندن این
که بهســادگی در چند ماه باقیمانده دولت میتوان انجام داد
مقاله به شما توصیه
آن اســت که گرههایی که بر دستوپای دولت زده شده کمی
میشود.
باز شــود تا حداقل غرق نشــود و همه را هم با خود نبرد .اگر
مقداری فشارهای فرهنگی و سیاسی بر طبقه متوسط کم شود،
وحدت و انسجام ملی افزایش مییابد و میتوان در فضای جدید
با انتخاب رئیسجمهور و شوراهای متفاوت و دارای انگیزه و برنامه ،امید را به جامعه بازگرداند تا اعتماد
و سرمایه اجتماعی ازدسترفته بازسازی شود .همه اینها چه باید کرد است که بهسادگی قابل انجام
است اما به دلیل ترجیح منافع شخصی و جناحی قطعاً غیرممکن است .بعضی گمان میکنند که
امکان گشایش در روابط خارجی با عدم انتخاب دونالد ترامپ وجود دارد؛ اگر مسلم بدانیم که ترامپ
انتخاب نمیشود که البته نهایت خوشبینی است ،تازه باید بدانیم که دولت جدید آمریکا در آذرماه
وارد کاخ ســفید میشود و هیچ دلیل منطقی برای بازگشــت به برجام و لغو تحریمها در بدو ورود
ندارد .از نظر بایدن که دیگر تا  ۴ســال نیاز به رأی مردم ندارد و حاال باید در قامت رئیسجمهوری
ایاالتمتحده همه گروههای ذینفع ازجمله البی صهیونیستی را راضی کند ،هیچ عجلهای وجود ندارد.
بههرحال او همچون باراک اوباما و ترامپ مایل است غیر از مسئله هستهای ،مسائل مهمتر خود را با
ایران به نفع آمریکا حل کند .اکنونکه بیسابقهترین تحریمهای آمریکا ،ایران را در موقعیت خطرناکی
قرار داده اســت ،بیمیل نخواهد بود اگر ضربه نهایی را هم نمیزند ،حداقل با امتیاز برنده باشــد و
بازگشت برجام و لغو تحریمها بدون مذاکره جدی و طوالنی قابلتصور نیست .از سوی دیگر باتوجه به
در پیش بودن انتخابات ایران در خردادماه رقبای داخلی هم تمایل ندارند مشکالت به دست این دولت
حل شود و آمریکا نیز ترجیح میدهد با دولت بعدی که مدت طوالنیتری بر سر کار خواهد بود به
تفاهم برسد .به همین لحاظ از نظر سیاست خارجی در چند ماه آینده گشایش متصور نیست یا الاقل
در شرح وظایف دولت فعلی نخواهد بود .اگر از این دو راهحل کالن که به یک امر برمیگردد و اساس
آن ترجیح منافع ملی و یکپارچگی همه جناحها و گروهها برای حل معضالت است ،بگذریم ،تنها باید
به امید کارهای کوچک و مقطعی باشیم .معضالت امروز مردم ما بر کسی پوشیده نیست؛ دولت در

بودجه سال جاری با کسری عظیم منابع ناشی از عدم فروش نفت عدم بازگشت ارز و مطالبات ارزی،
کاهش درآمد مالیاتی و گمرکی به دلیل کرونا ،تورم ،رکود و کاهش فزاینده ارزش پول ملی روبهروست.
ابتکاراتی مانند پیشفروش نفت به مردم برای جذب نقدینگی و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی هم
با کارشکنی رقبای سیاسی داخلی بهجایی نمیرسد .در همین حال اراده سیاسی الزم برای تصمیمات
بزرگ نیز وجود ندارد یا ابزارهای آن در دست دولت نیست .مطابق روال معمول همه دولتها در سال
پایانی تمایل بسیار برای افتتاح طرحهای نیمهتمام وجود دارد که با سد بلند کمبود اعتبارات مواجه
است .به نظر میرسد غیر از روند غالب روزمرگی و مواجهه با بحرانهای فوری تمام تالش دولت جذب
حداکثر نقدینگی ممکن از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی استقراض از بانک مرکزی فروش
اوراق مشارکت استفاده از صندوق ذخیره ارزی و هر روش دیگر برای تأمین هزینههای جاری و اتمام
طرحهای نیمهتمام عمرانی است .باز هم به سوال نخستین برگردیم.با توجه به همه تنگناها ،غیر از
امور جاری روزمره ،آیا دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور کار دیگری میتواند بکند؟ وقتی اکثریت
مردم و عمدتا طبقه متوسط جدید برای ریاست جمهوری آقای روحانی را دوباره برگزیدند و درمقابل
رقبا به او اعتماد کردند ،چه چیزی در او دیدند؟ سرمایه اقبال عمومی و اعتماد اجتماعی در آن مقطع
چه شد؟ به گمان من تصویر آقای روحانی در اذهان مردم در سال  ،96یک جنگجو بود که درکنار
جهانگیری ،در برابر دو نامزد همسوی دیگر ،برای ادامه مسیر خود و تحقق وعدهها مصمم مینمود،
اما در اندک زمانی چهره جهانگیری به عنوان نماد اصالح طلبی ،محو و مخدوش شد و در مقابل با
ورود دو رقیب دیروز به مسئولیت دو قوه دیگر وگسترش اختیارات مجمع سران قوا ،رئیس جمهور
در موضع اقلیت و انفعال قرار گرفت و بیاعتمادی به صندوق رای فراگیر شد .درست است که رئیس
جمهور در عرصه اقتصادی دست و پابسته است اما هنوز شخص دوم مملکت ،تنها منتخب مستقیم
همه ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است .آقای روحانی حتی اگر نیمنگاهی به قدرت در آینده
هم داشته باشد ،در ساختار عینی قدرت فعلی ،پذیرشی ندارد که امیدوار باشد با حمایت آنان به مرکز
قدرت بازگردد و تنها گزینه او در این مسیر بازگرداندن نام نیک و سرمایه اجتماعی خود است .آنچه
در ماههای پایانی از رئیس جمهور منتخب ملت انتظار میرود ،بازگشت به وعدهها به رأیدهندگان
خود در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی است .رئیس جمهور میتواند در مورد بسیاری اصول
مغفول قانون اساسی رسما و علنا موضعگیری کند و تذکر قانون اساسی بدهد .آقای روحانی میتواند
لوایح جدیدی در راستای حقوق ملت به مجلس بفرستد با آنکه میداند تصویب نمی شود تا به صورت
یک مطالبه همگانی در آید .میشود دوباره منشور حقوق شهروندی را از فراموشخانه دولت درآورد و
هر روز تکرار کرد .وزارت کشور و ارشاد میتوانند در این فرصت باقیمانده به نهادهای مدنی در صف
انتظار مجوز توجه فوری کنند .این سیاهه بسیار طوالنی است .دولت برای ورود به عرصههای سیاسی
 ،اجتماعی و فرهنگی همیشه با این هجمه رقبا مواجه میشود که در این وانفسای بحران اقتصادی و
کرونا جای این بحثها نیست .رئیس جمهور باید بداند برای اقتصاد بیش از این کاری نمیتواند انجام
بدهد اما دولت میتواند در فرصت باقیمانده ،اعتماد به نفس رأیدهندگان خود یعنی طبقه متوسط
جدید را به عنوان رکن اصلی توسعه و تنها تکیهگاه قابل اتکا در مسیر بحرانی آینده ،تقویت کند و از
تشدید انسداد و سرکوب سیاسی قابل پیشبینی پس از خود تا حدودی بکاهد تا چراغ امید همچنان
روشــن بماند و سرمایه اجتماعی اصالحطلبی در مقابل براندازان و خشونتطلبان حفظ شود .البته
میدانم انتظار چنین اقداماتی از رئیس جمهور و دولت دعایی دور از حاجت است؛ اما چه کنیم که در
این زمانه سخت تنها سالح ما دعا و بکاست.
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ساخت کارخانه یا خرید شرکت؟
دیدگاههای مختلف در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی
نتایج یک تحقیق که توســط موسسه تحقیقاتی پیو
منبع :مرکز خدمات
( )PEWدر خصوص تمایل مردم کشــورهای مختلف
سرمایهگذاری اتاق
نسبت به سرمایهگذاری مســتقیم خارجی ( )FDIدر
بازرگاني ،صنايع ،معادن
کشورشان صورت گرفته حاکی از نگاه مثبت و استقبال
و کشاورزي تهران
آنها از این موضوع است .یافتههای این تحقیق که در
ســال  ۲۰۱۹انجام یافته و  ۱۵کشور را در بر میگیرد
نشــان میدهد که مردم در خصوص خریداری شرکتهای داخلی توسط سرمایهگذا ر
ان خارجی احتیاط بیشتری از خود نشان میدهند .این تحقیق قبل از شیوع و فراگیری
کووید ۱۹-صورت گرفته که بر اساس آمار سازمان ملل منجر به کاهش  ۴۰درصدی سر
مایهگذاری مستقیم خارجی در دنیا شده است.
JJمقایسه حمایت افراد از «احداث» کارخانه یا «خرید» شرکت توسط
شرکتهای خارجی
درصد کسانی که میگویند «احداث» کارخانه یا «خرید» شرکت توسط شرکتهای
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خارجی در کشورشان امر مطلوب است.
به طور میانگین ۷۲درصد از افراد شرکتکننده در این نظرسنجی با احداث کارخانه
در کشورشان توسط سرمایهگذاران خارجی موافق بودند و ۲۶درصد مخالف آن بودند .بر
خالف آن ،تنها ۴۰درصد از شرکتکنندهها ،خریداری شرکته ا و بنگاههای محلی توسط
افراد یا شرکتهایخارجی را مثبت قلمداد کردند و ۵۸درصد با این امر مخالف بودند .در
میان تمامی کشورهای شرکتکننده در این تحقیق تمایل به احداث کارخانه توسط سر
مایهگذاری مستقیم خارجی به طور چشمگیری باالتر از خریداری شرکتهای داخلی و
محلی توسط سرمایهگذاران خارجی است.
 ۱۳ملت از میان  ۱۵ملت شــرکتکننده در این تحقیــق معتقد بودند که احداث
کارخانههای جدید توسط ســرمایهگذاران خارجی (سرمایهگذا ریهای گرین فیلد ) امر
مطلوبی است .این شامل تقریبا سهچهارم شرکتکنندگان از کشورهای نیجریه ،تونس،
کره جنوبی ،لبنان ،کنیا ،مکزیک و برزیل میشود .در میان شرکتکنندگان از کشورهای
ترکیه و اندونزی اختالف نظری بیشتری وجود داشت و به ترتیب ۴۶درصد و ۴۴درصد از
آنها موافق با ساخت کارخانه توسط سرمایهگذاران خارجی بودند.

JJحمایت از «احداث» کارخانه توسط شرکتهایخارجی
یگویند «احداث» کارخانه توسط شرکتهای خارجی در کشورشان
درصد کسانی که م 
امر مطلوب یا نامطلوبی است .در حالی که ساخت کارخانه توسط سرمایهگذاران خارجی
در سال  ۲۰۱۹به طور کلی مورد حمایت بوده ،این حمایت نسبت به سال  ،۲۰۱۴آخرین
باری که این تحقیق صورت گرفته بود ،در بسیاری از کشورها کاهش یافته است .به طور
مثال در اندونزی در سال  ،۲۰۱۴به طور میانگین از هر ده نفر ،هفت نفر (۶۹درصد) معتقد
بودند که سرمایهگذا ریهای گرین فیلد خوب هستند که این نظر با ۲۵درصد تقلیل در
سال  ۲۰۱۹به ۴۴درصد کاهش یافته .همچنین در کنیا و برزیل ،سهم افرادی که سرمای ه
یکردند کاهش دورقمی داشته است.
گذا ریهای از این دست را مثبت تلقی م 
بر خالف نظرات مثبتی که در خصوص احداث کارخانه توسط سرمایهگذاران خارجی
وجود دارد ،شــرکتکنندگان  ۸کشــور از  ۱۵کشور نظر مساعدی نسبت به خریداری
شرکتهای داخلی توسط سرمایهگذاران خارجی ندارند .تقریبا دوسوم از شرکتکنندگان
کره جنوبی ،ترکیه و تونس و همچنین اکثریت شرکتکنندگان آرژانتین ،نیجریه ،ژاپن،
اندونزی و کنیا مخالف خریداری شــرکته ا و بنگاههای داخلی توســط سرمایهگذاران

خارجی هستند .همچنین تقریبا نیمی (۵۲درصد) از مردم فیلیپین و همچنین مکزیک
(۵۱درصد) همین نظر را داشتند.
JJحمایت از «خرید» شرکتهای داخلی توسط شرکتهایخارجی
یگویند «خرید» شرکتهای داخلی توسط شرکتهای خارجی در
درصد کسانی که م 
کشورشان امر مطلوب یا نامطلوبی است.
حمایت از خریداری شــرکته ا و بنگاههای اقتصادی داخلی توسط سرمایهگذاران
خارجی هم نسبت به ســال  ۲۰۱۴در اکثر کشوره ا کاهش یافته است .حمایت از این
قسم سرمایهگذا ریه ا کاهش دورقمی در میان کشورهای نیجریه ،کنیا ،برزیل ،فیلیپین،
اندونزی ،هند و آفریقای جنوبی داشــته اســت .ژاپن تنها کشوری است که در آن رشد
چشــمگیری در حمایت از سهامدار شدن سرمایهگذاران خارجی نسبت به سال ۲۰۱۴
شکل گرفته است .با وجود اینکه درصد ژاپنیهایی که از این دست سرمایهگذاری حمایت
یکنند در سال  ۲۰۱۹تقریبا دو برابر شده است ،اما همچنان تنها ۳۳درصد از آنها موافق
م 
با این دست سرمایهگذا ریها هستند.

مقایسه حمایت از خرید شرکتهای داخلی توسط شرکتهایخارجی در سالهای
 2014و 2019
کشور

افزایش/کاهش

2014

2019

تفاوت بین  2014و 2019

ترکیه

30

24

-6

↓

آفریقای جنوبی

57

45

-12

↓

هند

56

43

-13

↓

اندونزی

41

28

-13

↓

برزیل

55

41

-14

↓

فیلیپین

66

52

-14

↓

کنیا

66

40

-26

↓

نیجریه

64

38

-26

↓

تونس

25

29

+4

−

مکزیک

50

51

+1

−

سرزمینهای اشغالی

61

60

-1

−

لبنان

47

44

-3

−

کره جنوبی

30

27

-3

−

آرژانتین

37

33

-4

−

ژاپن

17

33

+16

↑
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تخریب خالق
راهحلی برای بازیابی از رکود ناشی از کرونا و تقویت رشد اقتصادی
ی جوزف شومپیتر برای کسانی
آشــنایی با ایدهها 
ترجمه :مرکز خدمات
که دغدغه بازیابی از رکود و ترویج رشــد اقتصادی
سرمایهگذاری اتاق
ی راهگشــایی فراهم
را دارنــد میتوانــد بینشها 
معادن
بازرگاني ،صنايع،
کنــد .جوزف شــومپیتر ( )1950-1883اســتاد
و کشاورزي تهران
دانشــگاه هاروارد بود و اولین فرد خارجی بود که
منبع موسسه فریز ،دانشگاه کلگر ی
به ریاست انجمن اقتصادی آمریکا رسید .سالها از
ی
ی او همچنان الهامبخش هستند و بینشها 
مرگ شــومپیتر میگذرد اما نظریهها 
ارزشمندی در مورد چگونگی بهبود و بازیابی از رکود ارائه میدهند .شومپیتر به دلیل
رواج و محبوبیت اصطالح «تخریب خالق» شناخته میشود .تخریب خالق فرآیندی 
ی جدید به وجود میآید و متعاقباً باعث میشــود
اســت که از طریق آن نوآوریها 
روشهای قدیمی انجام کارها از بین برود .تخریب خالق نهتنها ویژگی اساسی اقتصاد
بازار آزاد اســت ،بلکه منبع اصلی پیشرفت اقتصادی است .به بیان سادهتر ،خالقیت،
نوآوری ،نبوغ و کوشش کارآفرینان محور رونق اقتصادی است.
رشد و شکوفایی اقتصادی نیازمد تالش غیر متمرکز کارآفرینان مستقلی است که
در راستای دستیابی به سود و پرستیژ دست به ایجاد ترکیبات جدیدی از منابع مولد
(از جمله مواد اولیه ،نیروی کار و نبوغ) میزنند .در این فرآیند که مبتنی بر آزمون و
خطاست ،سیستم سود و زیان بازخورد سریع در مورد کیفیت نوآوری ارائه میدهد و
این فرآیند منجر به آیندهای روشنتر ،مرفهتر و ثروتمندتر میشود .هیچ پاسخ صحیح
از پیش دادهشدهای به ســواالت یا موضوعات وجود ندارد ،بلکه بهترین مسیر برای
ی غیرمتمرکزی است که متکی به ساختار
آینده روشــن متکی به فرایند آزمایشها 
تشویقی ایجادشده از تالقی ترجیحات مصرفکننده و هزینه فرصت منابع مولد مورد
نیاز است .
ی جدید ،محصوالتی با قیمتهای مناســب (قیمتی که
کارآفرینانــی که با ایدهها 
ی تولید را پوشش دهد) عرضه میکنند ،به
حداقل درآمد کافی برای تأمین هزینهها 
های آنها در آینده ادامه خواهد یافت .درآمد ناکافی و
سوددهی خواهند رسید و تالش 
در نتیجه ضرر منجر به شکست کسب و کار میشود .همچنین عدم موفقیت میتواند
ی باال باشد .به عنوان مثال کسب و کاری که ممکن است در
نتیجه ناکارآمدی هزینهها 
ی
یک مکان پایین شهر سودآور باشد ،در صورتی که در منطقه باالی شهر که نرخها 
اجاره باالتر است مستقر شود ،سودآور نخواهد بود .بنابراین اینکه کدام منابع در ترکیب
آورده میشوند از اهمیت برابری با ارزش آنچه تولید میشود برخوردار است.
هیچ جام جهاننمایی در ایــن فرآیند وجود ندارد .هیچ فرد خردمند یا برنامهریز
مرکزی که بتواند از قبل ایدههای خوب را پیشبینی کند ،بهترین راه پیش رو را تش
خیص دهد و بداند کدام منابع برای برآورده کردن نیازها به بهترین وجه مناسب هست
ند وجود ندارد .عدم قطعیت ،محدودیت دانش و تغییر در شرایط مداوم بازار ،این امر
را غیرممکن میسازد .در عوض این سیستم سود و زیان است که این فرآیند کشف را
آگاهیبخشی و هدایت میکند.
نگاه شومپیتر به کارآفرینی به عنوان یک فرآیند تخریب خالق برخالف دیدگاههای
بسیاری از اقتصاددانان دیگر (از جمله ایزرائل کرزنر ،استاد دانشگاه نیویورک) است .آنها
معتقد هستند کارآفرینی نیروی تثبیتکننده در اقتصاد است و نقش کارآفرینان پر
کردن شکافهایی است که در بازارها وجود دارد و بازارها را به تعادل نزدیک میکند.
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در صورتی که شومپیتر کارآفرین را برهمزننده تعادل موجود و بهوجودآورنده وضعیت
جدید میداند
برای پرورش کارآفرینی ،نوآوری و رونق اقتصادی ســه نکته کلیدی و ساده وجود
دارد که سیاستگذاران باید مورد توجه قرار دهند:
1.1بایــد کاری کرد که جامعه ،کارآفرینان را به عنــوان قهرمان (که واقعا هم
هستند) ببیند .از ایدههای شــرور جلوه دادن و هیوالسازی از کارآفرینان
موفق و فعاالن کسب وکار باید دست برداشت .آرزوی کارآفرین موفق شدن
باید به اندازه پزشک ،مهندس یا سیاستمدار شدن برای کودکان ارزشمند
و برانگیزاننده باشد.
2.2باید اطمینان حاصل کرد که بازارها رقابتی هستند .از موانع ایجادشده توسط
ی فعلی در برابر ورود رقبای جدید محافظت میکند
دولت که از شرکتها 
(مجوز و غیره) باید جلوگیری و آن را حذف کرد.
3.3باید اجازه داد سیستم سود و زیان کار کند .به شرکتهای ناکام نباید یارانه
ی  موردعالقه خود را انجام داد و با  نفوذ سیاســی به بر
داد ،نباید طرحها 
خی صنایع یارانه داد.
موانع کارآفرینی و نوآوری در ایران قابل توجه اســت ،اما تهدید رکود ،میتواند
فرصتی باشد برای انجام اصالحاتی تا مســیر برای رشد اقتصادی در آینده فراهم
های دولتی از جمله
های اقتصاد از طریق انواع مکانیسم 
شــود .بســیاری از بخش 
ی خارجی ،انحصارهای دولتی و الزامات
ی سرمایهگذاری شــرکتها 
محدودیتها 
صدور مجوز ،در برابر رقابت محافظت میشــود .برای مثال یکی از موانع اصلی در
حوزه مجوزها است .مجوزدهی در کشور به یک ابزار قدرتنمایی و فساد برای نهاد
دولت تبدیل شــده اســت .از طرفی دادن وظیفه صدور مجوز به نهادهای صنفی،
دارای این تعارض منافع است که چرا باید به رقبای خود اجازه ورود دهند؟ انواع و
اقسام کانونها همانند کانون وکالی دادگستری ،کانون سردفتران رسمی و کانون
کارگزاران بورس و ...برای خود مقررات و حق انحصار تعریف میکنند تا دادن مجوز
در صنف خود را سخت و ورود رقیب جدید را محدودتر کنند .شاید اگر مطالعهای
در این زمینه انجام شــود و با اعداد و رقم تاثیر این موانع بر اقتصاد کشور برجسته
شود ،عمق آسیب بیشتر نمایان شود .برای مثال ت ِرور تامب (،)Trevor Tombe
اقتصاددان دانشگاه کلگری کانادا در پژوهشی موانع تجاری بین استانهای کانادا را
به طور گســترده مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته است که رفع موانع و اجازه
دادن به شرکتها برای رقابت در فرای مرزهای استانی ،میتواند اقتصاد کانادا را بین
 50تا  130میلیارد دالر در سال بهبود دهد.
موانع بیشــمار دیگری بــرای کارآفرینــی و رونق اقتصادی میتوان برشــمرد؛
های مالیاتی  ،دریافت یارانه مستقیم از دولت و مقررات حمایتی
برخورداری از معافیت 
برای بخشها و صنایع خاص از این جمله است .جوزف شومپیتر برای اولین بار در دهه
 1920متوجه شد محدودیت در کار کارآفرینان میتواند پیامدهای پرهزینهای برای
رشد اقتصادی و کوتاهمدت و بلندمدت داشته باشد .اکنون بعد از صد سال ،و با توجه
به اینکه ایران و جهان به شدت نیاز به رشد اقتصادی و بازیابی از رکود دارند ،درسهای
شومپیتر باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .پاسخ به مشکل ،وضع موانع بیشتر
نیست بلکه باز کردن بازارها برای رقابت کارآفرینی است.

 ................................روایـت ................................
«آیندهنگر» سیاستهای جدید صدور و تمدید کارتهای بازرگانی را بررسی میکند

ابزار بالتکلیف تجارت

مسئولیتاتاقهایبازرگانیدرصدوروتمدیدکارتهایبازرگانیکاهشیافت.اختاللدر
صدور و تمدید کارتهای بازرگانی موجب شده تا فعاالن اقتصادی لب به گالیه بگشایند و
نامههایی نیز از سوی بخش خصوصی به دولت ارسال شود .البته بخش خصوصی معتقد
است که در رویههای گذشته نیز کارتهای بازرگانی از سوی وزارت صمت تایید میشد و
اتاق بازرگانی تنها پروندهها را تکمیل میکرد و به این وزارتخانه میفرستاد .اما در حال
حاضر این رویه دستخوش تغییراتی شده است .صدور و تمدید کارت در سامانه جامع
تجارت که ســامانهای تازهکار است ،انجام میشود و باگها و مشکالت این سامانه نیز
اجازه نمیدهد تا مانند گذشته ،کارها بهراحتی پیش برود.

رویه صدور کارت بازرگانی نشان میدهد که اتاق ها ،در تایید یا رد متقاضیان دریافت ابزار تجارت خارجی نقشی نداشتند و
تنها به عنوان پیشخوان عمل میکردند و این وزارت صمت است که نقش مستقیم در این رویه داشته است؛ اما هیچگاه در
مواردی که بحث تخلف کارتهایبازرگانی مطرح میشود ،نامی از این وزارتخانه به میان نمیآید.

روایت
ت بازرگانی باز هم در چالش جدید
کار 

تهای تجاری
تغییر مسیر در سیاس 
اختیارات اتاق بازرگانی در صدور و تمدید کارت بازرگانی
بمانجان ندیمی
محدود شــده اســت .پس از اعمال این محدودیت ،از
ابتدای مرداد تا زمان نگارش این نوشتار ،کارت جدیدی
دبیر بخش روایت
صادر نشده و روند تمدید کارتها هم به کندی صورت
میگیــرد .این موضوع بهانهای بود برای آنکه بار دیگر موضوع کارتهایبازرگانی را زیر
ذرهبین بگذاریم.
کارت بازرگانی ،ابزار تجارت خارجی در ایران محسوب میشود که فعالیت تجاری
بدون آن امکانپذیر نیســت .متقاضیان کارت بازرگانی پیش از این مدارک خود را
بــه اتاق بازرگانی ارائه میدادند و پس از تکمیل ،پروندهها به وزارت صمت میرفت
و تایید نهایی از سوی این دستگاه دولتی صورت میگرفت .اما حال این رویه تغییر
کرده و نقش اتاقهایبازرگانی در صدور و تمدید کارتها کاهش یافته اســت .در
حال حاضر صدور و تمدید کارت در ســامانه جامع تجارت انجام میشود .سامانهای
که به گفته فعاالن اقتصادی دارای مشکالت جدی است .از این رو نهتنها کارتی در
این مدت صادر نشده ،بلکه تمدید کارتها هم با مشکالت اساسی روبهرو بوده است.
این اختالل در خصوص کارتهایبازرگانی بیشک در تجارت خارجی و البته تولید
کشور تاثیرگذار خواهد بود.
دولت همواره در ادوار مختلف ،انگشــت اتهام خود را در مورد تخلفات کارتهای
بازرگانی ،به ســوی اتاق بازرگانی میگرفت .به گونهای که این نهاد بخش خصوصی
متهــم به صدور کارتهایبازرگانی اجارهای بود .این در حالی اســت که رویه صدور
کارت بازرگانی نشان میدهد که اتاقها ،در تایید یا رد متقاضیان دریافت ابزار تجارت
خارجی نقشی نداشتند و تنها به عنوان پیشخوان عمل میکردند و این وزارت صمت
است که نقش مستقیم در این رویه داشته است .اما هیچگاه در مواردی که بحث تخلف
کارتهایبازرگانی مطرح میشــود ،نامی از این وزارتخانه به میان نمیآید .بنابراین
برخی اعتقاد دارند که سلب مسئولیت از اتاقها در این خصوص ،اتهامات واردشده را
نیز کمتر میکند .بدیهی است که وقتی مسئولیت اتاق در صدور کارتهایبازرگانی
کاهش یابد ،دیگر جایی برای متهم کردن این نهاد وجود ندارد.
اما اتهامات به کارت بازرگانی همزمان با سیاستهایارزی دو سال اخیر بیشتر شده
است .صادرکنندگان بیش از پیش متهم به تخلف در بازنگرداندن ارز شدهاند .این در

نکتههایی که باید بدانید
[ اتهامات به کارت بازرگانی همزمان با سیاستهایارزی دو سال اخیر
بیشتر شده است.
[ دولت همواره در ادوار مختلف ،انگشت اتهام خود را در مورد تخلفات
کارتهایبازرگانی ،به سوی اتاق بازرگانی میگرفت.
[ وقتی مسئولیت اتاق در صدور کارتهایبازرگانی کاهش یابد ،دیگر
جایی برای متهم کردن این نهاد وجود ندارد.
[ در حال حاضر صدور و تمدید کارت در سامانه جامع تجارت انجام
میشود.
[ اختالل در خصوص کارتهای بازرگانی بیشک در تجارت خارجی و
البته تولید کشور تاثیرگذار خواهد بود.
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حالی است که فعاالن اقتصادی اعتقاد دارند ادعای بانک مرکزی در خصوص میزان ارز
بازنگشــته بخش خصوصی به کشور ،نادرست است .البته اخیرا اعالم شده که 2056
صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود در سالهای 97و  98اقدام کرد هاند
و میزان صادرات این گروه به  14.2میلیارد یورو میرسد .از سوی دیگر نیز بررسیهای
اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد از مجموع حدود  15هزار صادرکنندهای که هیچ ارزی
به کشور بازنگرداندهاند ،تنها  5هزار صادرکننده ،دارای کارت بازرگانی بودهاند.
آخریــن تصمیم وزارت صمت در مورد کارتهایبازرگانی نیز از ســوی مدیرکل
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعالم شده است .سعید عباسپور در مورد
وضعیت صدور کارت بازرگانی و شــرایط تمدید آن و همینطور ممنوعیتهای ثبت
ســفارش خبری اعالم کرده اســت که مطابق آن ،صدور مجوز موردی صدور کارت
بازرگانی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شــده است .این تصمیم شامل افرادی
میشود که برای اولین بار درخواست دریافت کارت بازرگانی دادهاند .این اقدام با هدف
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی در دستور کار سیاستگذار
تجاری قرار گرفته اســت .در عین حال ،تمدید کارت بازرگانی برای کسانی که دارای
تعهد ارزی هستند ،ممنوع خواهد بود.
آنچه مسلم است موضوع رفع تعهد ارزی بر کارتهایبازرگانی سایه افکنده و موجب
تصمیمات جدید در این خصوص شده است .اما آیا با رویه جدید ،تخلفات کاهش خواهد
یافت یا خیر؟
برخی از کارشناسان بر این باورند که محدود کردن صدور کارت بازرگانی مکانیزم بازار
آزاد را زیر سوال خواهد برد .چرا که این امر موجب میشود انحصار تجارت خارجی از این
پس در دست کسانی باشد که پیش از این تصمیمات ،کارت بازرگانی دریافت کردهاند.
تبعات انحصار در هر حوزهای هم بر هیچکس پوشــیده نیست .البته چندی پیش اتاق
بازرگانی به منظور ساماندهی تجارت خارجی به خصوص صادرات ،پیشنهاد سقف 500
هزار دالری برای صادرکنندگان نوپا را ارائه داد که مورد قبول واقع شــد .اما آنچه سعید
عباسپور اعالم کرده با این تصمیم مغایرت دارد.
با توجه به اینکه محدودیتهای کارتهای بازرگانی به دلیل مدیریت ارزی در کشور
اتفاق افتاده است ،بد نیست به آخرین آمارهای اعالمشده از بازگشت ارز صادراتی به کشور
تا لحظه تنظیم این گزارش نگاهی بیندازیم.
 2056صادرکننده خوشنام به طور کامل تعهد ارزی  97و  98را ایفا کردهاند.
 ۱۴ /۲میلیارد یورو از سوی صادرکنندگان خوشنام به کشور بازگشته است.
 ۶۲۱صادرکننده خوشنام ،غیرتولیدی ( ۳۰درصد) هستند.
 ۱۴۳۵صادرکننده خوشنام واحدهای تولیدی هستند.
 ۷ /۵میلیارد یورو از ارزهای بازگشته به کشور ،مربوط به سال  ۹۷است.
 ۶ /۷میلیارد یورو از ارزهای بازگشته مربوط به سال  ۱۳۹۸است.
بیش از  ۹۲درصد تعهدهای ایفاشده ارزی از سوی بنگاههای تولیدی انجام شده است.
بیش از  ۶۲درصد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که صد درصد تعهدات خود را
ایفا کردهاند ،توســط صادرکنندگانی انجام شده که بیشتر از  100میلیون یورو صادرات
داشــتهاند .این گروه از صادرکنندگان شامل  ۲۴واحد تولیدی با حدود  ۹میلیارد یورو
صادرات هستند.
بیش از  ۱۳۳۳صادرکننده که صد درصد تعهدات خود را ایفا کردهاند ،صادراتی کمتر
از یک میلیون یورو داشته و فقط  ۲ /۶میلیارد یورو صادرات به این گروه تعلق دارد.

پیشنهاد اتاق این است که قبل از اینکه این رویه رسما شروع شود ،اوال زیرساختهای آن در وزارت صمت از آمادگی کامل
برخوردار باشد و دوما در سه اتاق استانی برای مثال تبریز و مشهد و اصفهان ،به صورت آزمایشی و پایلوت کارتهای
بازرگانی صادر و تمدید شود تا نقایص این سامانه مشخص و رفع شود.

اتاق بازرگانی همچنان در صدور کارت نقش دارد

تناقض مخرب در صدور کارت بازرگانی
مســائل مربوط به کارت بازرگانی موضوعی اســت که باید به آن به صورت
ریشهای نگاه کرد .توجه داشته باشید که هم در قانون اساسی به نوعی بازرگانی
خارجی در اختیار دولت قرار گرفته اســت و هم یک قانون به اســم انحصار
تجــارت خارجی وجود دارد که این پروســه را در اختیار دولت قرار میدهد
و دولت به اســتناد ماده  3قانون مقررات صــادرات و واردات آن را به بخش
خصوصی تفویض کرده است .بر اســاس این قانون مبادرت در امر صادرات
و واردات مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق صادر و توسط
ننامه
وزارت صمت تایید میشود و شرایط صدور این کارت هم در ماده  10آیی 
اجرایی قانون تجلی پیدا کرده است.
از اول انقالب اسالمی و از سال  73که ماده  3به تصویب مجلس رسید،
شاهد دو تفکر و رویکرد در ارتباط با بازرگانی خارجی در کشور هستیم .یک
تفکر معتقد اســت که باید ورود به عرصه تجارت خارجی را ســهل و ساده
کنیم و به بیانی عنوان میشود امر تجارت خارجی یک امر تخصصی نیست
و هرکسی با حداقل دانش و تجربه و سرمایه و تحصیالت میتواند وارد این
عرصه شود .این تفکر معتقد است این رویکرد منجر به شکل نگرفتن انحصار
و تبعیض شده و باعث میشود که فرصت برای همه مهیا باشد .در این تفکر،
باید شرایط صدور کارت بازرگانی بسیار ساده و سهل باشد که همه به راحتی
بتوانند کارت بازرگانی بگیرند و وارد عرصه تجارت شوند .تفکر دیگر معتقد
است که تجارت یک امر تخصصی و فنی است .در نتیجه برای مبادرت به امر
صادرات و واردات باید دانش و تخصص ،اهلیت تجاری و صالحیت حرفهای
وجود داشــته باشد و طبیعتا بر اســاس این دیدگاه ،ورود به عرصه تجارت
مشمول شروط خاصی است .خروجی این تفکر نیز سختگیرانه کردن شرایط
صدور کارت اســت .گروه اول میگویند که مبادرت به هر شــغلی در قانون
اساسی آزاد است؛ اما گروه دوم میگویند بله آزاد است ،اما شما برای مبادرت
به آن شغل باید پیشنیازهای آن را تحصیل کنید.
این دو تفکر بعد از انقالب اسالمی به صورت سینوسی تغییر کرده است؛
یعنی در یک مقطع تفکر اول و در مقطع دیگر تفکر دوم حاکم بوده است .هم
در دولتها و هم در درون دولتها این دو تفکر را میتوان یافت .یعنی در درون
دولتها هم بسته به سلیقه وزیر مربوطه و معاون وزیر مربوطه و هم بسته به
سیاســتهایدولت ،رویکردها تغییر کرده است .برای مثال در دولت جناب
آقای روحانی ،آقای نعمتزاده به عنوان وزیر صمت در هیئت نمایندگان اتاق
سخنرانی کرد و گفت ما کارت بازرگانی را حذف میکنیم و در یک سخنرانی
دیگر هم گفت که ما بند ناف کارت را از مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب
تامین اجتماعی قطع میکنیم .اما بعد از چند ماه و به تبع گزارشی که گمرک
ایران منتشر کرد مبنی بر اینکه هزار میلیارد تومان فرار از محل حقوق ورودی
وجود دارد و دستوری که معاون اول محترم رییس جمهور برای رسیدگی داد،
این سیاست کامال تغییر کرد و وزارت صمت حدود  10بخشنامه در راستای
سختتر شدن شروط و فرایند صدور و تمدید کارت صادر کرد.
این نکات به این جهت در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت که نگارنده
معتقد اســت باید در ابتدا یک اصول و رویکردی روشن شود که آیا تجارت
خارجی باید با محوریت بخش خصوصی انجام شــود یا خیر؟ که بر اساس
قوانین موجود به نظر میرسد این محوریت باید با بخش خصوصی باشد .از

طرف دیگر ،این دو رویکرد باید در کشور تعیین تکلیف شوند؛ یعنی نمیشود
با سیاستهای متفاوت در زمانهای متفاوت و در دولتهای متفاوت و زمان
تصدی وزرای متفاوت تغییر رویکرد را تجربه کنیم ،چون آثار این رویکردها ،بر
صدور کارت ،بر سیاستهایتجاری و ارزی تاثیرگذار است و منجر به بهبود یا
عدم بهبود محیط کسب و کار میشود.
اما مسئلهای را که بهانه این نوشتار است از اینجا آغاز میکنم .در گذشته
پروندههایصدور کارت بازرگانی به صورت فیزیکی تشکیل میشد ،متقاضیان
دریافت کارت به اتاق مراجعه میکردند و برابر ضوابط و شــرایط مندرج در
ماده  10آییننامه ،تشــکیل پرونده میدادند؛ اتاق پرونده تکمیلشده را به
صورت فیزیکی به سازمانهای صمت استانی میفرستاد و آنها پس از بررسی،
اگــر پرونده کامل بود ،آن را تایید میکردنــد و به اتاق اجازه صدور کارت یا
تمدید کارت داده میشد .اگر پروندهای ناقص بود نیز آن را جهت رفع نقص
عودت میدادند .نکته حائز اهمیت این است که عملکرد اتاق در فرایند صدور
و تمدید ،بر اســاس ضوابطی است که در هیئت وزیران تصویب شده است.
یعنی شــروط صدور و تمدید را اتاق تعریف نکرده و هیئت وزیران به عنوان
سیاستگذار آن را تدوین کرده اســت .بنابراین ،اتاق بازرگانی فقط مجری
ضوابط است؛ اگر شرایط سخت یا سهل است ،در حیطه اختیار اتاق نیست،
چون دولت سیاستگذار و اتاق مجری است.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران در مقطعی سامانهای را
برای اعضای خود ایجاد کرد و وزیر وقت بازرگانی به این جمعبندی رســید
که این سامانه با ظرفیتها و توانمندیهایی که دارد بهتر است به جای اینکه
سامانه عضویت اعضای اتاق باشد ،سامانه مدیریت یکپارچه فرایندهای صدور
و تمدید کارت بازرگانی باشد .به همین جهت تفاهمنامهای بین وزارت صمت
و اتاق ایران و اتاق تعاون امضا شد و صدور و تمدید کارت و مدیریت فرایندها
بر اساس این سامانه انجام شد .این سامانه گامی بلند به سمت شفافسازی،
کاهش دخالت عامل انســانی ،جلوگیری از انحرافات احتمالی ،کوتاه کردن
فرایندها ،جلوگیری از جعل اسناد و مدارک مورد نیاز صدور و تمدید کارت و
سرعت بخشیدن در فرایندها برداشت .به گونهای که فرآیندهای الکترونیکی

مظفر علیخانی
معاون امور تشکلها و
استانهای اتاق ایران

نکتههایی که باید بدانید
[ دولت بر این باور بود که فرایندهای صدور و تمدید کارتها از طریق سامانه جامع تجارت
انجام شود.
[ زیرساختهای الزم در سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت برای صدور و تمدید کارت
بازرگانی ،ایجاد نشده است.
[ از اول مرداد تا زمان نگارش این مطلب عمال هیچ کارتی صادر یا تمدید نشده است.
[ اختالل در صدور و تمدید کارتهای بازرگانی مسلما بر تجارت خارجی در حداقل دو ماه
آینده تاثیرگذار خواهد بود.
[ بسیاری از فعاالن اقتصادی مقدمات امور تجاری خود را فراهم کردهاند و به کارت بازرگانی
خود برای تسریع در امر تجارت نیاز دارند.
[ ممکن است اختالل در صدور کارتهای جدید به دلیل اینکه آغاز فعالیت اشخاص حقیقی
و حقوقی محسوب میشود ،کمتر بر تجارت خارجی تاثیر بگذارد.
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جایگزین فرآیندهای فیزیکی شدند .شــایان ذکر است همان خروجیها و
دسترســیهایی که سامانه در اختیار اتاق قرار میداد ،در اختیار اتاق تعاون،
وزارت صمت و ســازمانهایاســتانی هم قرار میداد و فقط سرورهای آن
در اتاق ایران مســتقر بود؛ آن هم به دلیل اینکه این ســامانه در اتاق ایران
طراحی شــده است .در ادامه مسیر در مواد  5و  6قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز و آییننامه اجرایی مربوطه ،بحث ایجاد سامانهها و برقراری ارتباط بین
سامانههای دستگاههای مختلف در راستای پیشگیری از امر قاچاق مورد توجه
قرار گرفت .آنجا بحث سامانه جامع تجارت و سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی
هم مطرح شــد که قرار شد هردو این سامانهها با همکاری اتاق ایران و اتاق
تعاون و برخی از دستگاههایدولتی شکل بگیرد .زمانی که مجلس در ارتباط با
چگونگی طراحی و راهاندازی سامانهها از بُعد نظارتی ورود پیدا کرد و گزارشها
و اقدامات وزارتخانهها و نهادهای مختلف را تقاضا کرد ،یکی از سازمانهایی
که به نوعی مخاطب قرار گرفت که چرا در مورد سامانه جامع تجارت و سامانه
اعتبارسنجی و رتبهبندی ،اقدام مؤثری انجام نداده است ،وزارت صمت بود .از
آنجا بود که سامانه جامع تجارت استارت خورد و دوستان بر این باور بودند
که فرایندهای صدور و تمدید کارتها نیز از طریق سامانه جامع تجارت انجام
شود .این در حالی است که به اعتقاد نگارنده در بحث صدور و تمدید کارت،
به دلیل اینکه قانون خاص وجود دارد ،شاید بهتر بود که ورود به سامانه جامع
تجارت از طریق سامانه اتاق انجام میشد.
به هرحال با وجود اختالفات کارشناسی که بین کارشناسان اتاق و وزارت
صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وجود داشت ،در نهایت یک تفاهمنامه
به امضای مسئولین ارشد وزارت صمت ،اتاق ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز رسید که ورود به سامانه از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود .یعنی
متقاضی کارت ،وارد سامانه جامع توسعه میشود و در آنجا اطالعاتش را وارد
و مدارکش را بارگذاری میکند .سپس وزارت صمت استعالمهای14گانه را از
دستگاههایدولتی و حاکمیتی انجام میدهد .پس از آن پرونده تشکیلشده
را به سامانه اتاق منتقل میکند و اتاق رسیدگیهایخود را انجام میدهد .بعد
از تکمیل نیز مجددا تایید وزارت صمت را خواهد گرفت و سپس کارت صادر
یا تمدید خواهد شد .چگونگی ورود اطالعات به سامانه و مسیر ورود اطالعات
که قبال قرار بود از طریق سامانه اتاق انجام شود ،در حال حاضر از طریق سامانه
جامع تجارت انجام میشود.
اما در حال حاضر که این اتفاق افتاده است ،متاسفانه زیرساختهای الزم
در ســامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت آنطور که بایسته و شایسته
اســت ،ایجاد نشده اســت؛ نتبجه هم اینکه اوال از اول مرداد تا زمان نگارش
این مطلب عمال هیچ کارتی صادر یا تمدید نشده است .دوما حدود  14هزار
پرونده قبل از اول مرداد سال جاری در اتاقهایسراسر کشور تشکیل شده
اســت که این پروندهها یک تا چندین ماه زمان میبرد تا کامل شود؛ چراکه
بسیاری از آنها به مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی و گواهیهایدیگر
مثل گواهی عدم سوءپیشینه نیاز دارد و دریافت این مدارک نیز زمانبر است.
از این  14هزار پرونده ،قریب به هزار و صد پرونده صد درصد کامل است .یعنی
تمام اسناد و مدارک آن کامل است و حتی حقوق دولت و حق عضویت اتاق
هم پرداخت شــده است و طبیعتا فعاالن اقتصادی انتظار دارند که بر اساس
سامانه فعلی اتاق ،کارتشان صادر شود .اما اینکه وزارت صمت اعالم میکند
این پروندهها کال حذف شــود و مجددا از طریق سامانه جامع تشکیل شود،
به اعتقاد نگارنده خالف قانون ،عرف و رویه است و در میان فعاالن اقتصادی
ایجاد نارضایتی و محیط کسب و کار را نامساعد میکند .باید توجه داشت که
بسیاری از فعاالن اقتصادی مقدمات امور تجاری خود را فراهم کردهاند و به
کارت بازرگانی خود برای تسریع در امر تجارت نیاز دارند .از سوی دیگر تاخیر
در تمدید کارتهایبازرگانی نیز موجب شده است فعالیت شرکتهایی که
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تولیدی و صادراتی هســتند و کاالهــای وارداتی و صادراتی آنها در گمرک
است ،مختل شود .بر همین اساس درخواست اتاق این است که کار این 14
هزار پرونده و خصوصا این هزار و صد پرونده بر اساس سامانه فعلی اتاق انجام
و پروندههایجدید در سامانه جامع تجارت تشکیل شود .اما این موضوع که
گفته میشود نقش اتاق یا مسئولیت آن در صدور کارت بازرگانی کاهش پیدا
کرده است ،خیلی واقعیت ندارد ،بلکه تنها فرایندها تغییر کرده است؛ به این
معنی که در گذشته اول اتاق تشکیل پرونده میداد و پس از آن پروندهها به
وزارت صمت میرفت ،در رویه جدید ،پروندهها در وزارت صمت تشــکیل
میشود و پس از آن به اتاق ارسال میشود.
البته هنوز مشــخص نیســت که این تصمیم و رویه جدید تا چه اندازه
میتوانــد اهداف تصمیمگیران را محقق کند .باید دید که در مقام عمل چه
اتفاقی خواهد افتاد؛ تا این لحظه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است .نه کارتی
صادر و نه کارتی تمدید شده است .پیشنهاد اتاق این است که قبل از اینکه این
رویه رسما شروع شود ،اوال زیرساختهای آن در وزارت صمت از آمادگی کامل
برخوردار باشد و دوما در سه اتاق استانی برای مثال تبریز و مشهد و اصفهان،
به صورت آزمایشی و پایلوت کارتهایبازرگانی صادر و تمدید شود تا نقایص
این سامانه مشخص و رفع شود .سپس رویه جدید به صورت برنامهریزیشده
به سایر استانها تعمیم داده شود .در حال حاضر این پایلوت انجام نشده و از
سوی دیگر هیچ پروندهای هم از این طریق به اتاق نیامده است .ممکن است در
اتاق هم در اجرای فرایندهای جدید مشکالتی ایجاد شود که آسیب آن متوجه
فعاالن اقتصادی و محیط کســب و کار شــود و در نهایت نارضایتی فعاالن
اقتصادی نســبت به اتاق ،وزارت صمت و دولت را به دنبال داشته باشد .اتاق
ایران بر این باور است که این مسیر باید با مطالعه بیشتر و با همکاری بیشتر
فیمابین ،در سراسر کشور عملیاتی شود .اشاره به این نکته نیز خالی از لطف
نیســت که پیش از این ،در زمان صدور در سامانه اتاق ،اتاقهایاستان ،اتاق
ایران ،سازمانهایصمت استان ،وزارت صمت و متقاضی به صورت آنالین به
این پروندهها دسترسی داشتند و میدانستند یک پرونده در چه مرحلهای قرار
گرفته است؛ در حال حاضر ما به عنوان اتاق ایران و به عنوان نهادی که برابر
قانون در فرایند صدور و تمدید مسئولیت داریم ،به این سامانه دسترسی نداریم
و نمیدانیم که به عنوان مثال پرونده شرکت الف در چه مرحلهای قرار دارد.
هنگامی که متقاضیان به اتاق مراجعه میکنند ،این نهاد مسئول هیچ جوابی
برای آنها ندارد .لذا این موضوع نیز جزو مطالبات اتاق است که این دسترسی
به اتاق داده شود تا این نهاد بتواند وظیفه قانونی و سازمانی خود را بهدرستی
انجــام دهد .در نهایت این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اختالل در
صدور و تمدید کارتهایبازرگانی مسلما بر تجارت خارجی در حداقل دو ماه
آینده تاثیرگذار خواهد بود .چراکه کارت بازرگانی ابزار تجارت است و بدون آن
هیچ تاجری نمیتواند به امر تجارت مبادرت کند .بنابراین زمانی که کارت یک
بنگاه اقتصادی صادر یا تمدید نشده باشد به صورت طبیعی فرایند صادرات و
واردات دچار اختالل میشود.
البته ممکن است اختالل در صدور کارتهایجدید به دلیل اینکه آغاز
فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب میشود ،کمتر بر تجارت خارجی
تاثیر بگذارد .اما در بخش تمدید که عموما شــرکتهایی با سابقه دیرینه در
این فرایند حضور دارند ،این اختالل تاثیرگذاری بیشتری بر روند تجارت در
ماههایآینده خواهد داشت .اغلب این شرکتها که یا کاالیی را وارد و یا صادر
میکنند ،در حال حاضر قادر به انجام فعالیت نیستند .برخی از آنها کاالهایی
را از جمله مواد اولیه خریداری کردهاند که در گمرکات مانده است یا کاالهایی
را تولید کردهاند که در صف صادرات قرار گرفته است .بنابراین ،طبیعی است
در چنین شرایطی در عرصههایتولید ،صادرات و واردات اختاللهای جدی
ایجاد شود.

کشورداری در ایران همواره با سعی و خطا و روشهای غیرحرفهای همراه بوده است ،یعنی نه مدیری تربیت کردهایم و
نه اصول درست اداره کشور را در جایی به مدیران و مسئوالن ارشدمان یاد دادهایم تا بر اساس آن بتوانند کیفیت بهتری از
کار را داشته باشند؛ بنابراین نباید انتظار زیادی از آنها داشته باشیم.

اتاق از رویه جدید خوشحال باشد

تجمع بوروکراسی دولتی در صدور کارت بازرگانی در گفتوگو با پدرام سلطانی
آقای دکتر ،اخیرا موضوعی مطرح شده در خصوص کاهش
اختیارات اتــاق بازرگانی در صدور کارتهایبازرگانی .در برخی
اخبار هم چنین منعکس شــده که صدور کارت بازرگانی از اتاق
گرفته شده است .این موضوع بهانه ای است که با شما در خصوص
کارتهایبازرگانی و اتهاماتی که به اتاق دراینباره وارد میشود به
گفتوگو بنشینیم .چرا همواره اتاق بازرگانی در مورد کارتهای
بازرگانی ،در معرض اتهام بوده است؟

متاسفانه ســالیان متمادی اتاقهایبازرگانی متهم به این بودند
یکنند .مثال گفته میشد کارت
که در صدور کارت درست عمل نم 
به کسانی داده میشــود که صالحیت کار تجارت را ندارند و از این
کارتها سوءاستفاده میکنند .این اتهام همیشه متوجه اتاق بوده است.
و متاسفانه فرایند صدور کارت بازرگانی در بیشتر مواقع نادیده انگاشته
میشود .درواقع روال صدور کارت بازرگانی اینگونه است که اتاقها
پیشخوان صدور کارت هستند و متقاضیان دریافت کارت ،مدارکشان را
آنجا ارائه میکنند و در آنجا مدارکشان بررسی و سپس راستیآزمایی
میشود و اگر صالحیت الزم را طبق آییننامه مربوطه داشته باشند،
پرونده آنها برای اخذ امضای نهایی به ســازمانهای صنعت ،معدن
و تجارت ارســال میشــود تا امضای نهایی توســط رئیس سازمان
مربوطه انجام شــود و سپس برای آنها کارت صادر میشود .هرچند
در صحبتها ،برخی مسئولین دولتی بعضاً از سر ناآگاهی انتظاراتی
را از اتاق داشتند که معلوم بود یک بار هم این آییننامه را نخواندهاند.
چون در آییننامه شروطی مشخص شده است که اتاق تنها به اشخاص
دارای این شروط کارت میدهد و نمیتواند به ظن اینکه کسی ممکن
است از کارت سوءاستفاده کند سلیقهای عمل کند و به او کارت ندهد.
آنچه برخی مسئولین از اتاق انتظار دارند مصداق این است که وقتی
کسی میخواهد گواهینامه رانندگی بگیرد ،مدارکش را ببرد و امتحان
رانندگی را هم قبول شود ولی افسر بگوید من فکر میکنم اگر به شما
گواهینامه بدهم ،شما تصادف میکنید ،پس من به شما گواهینامه
نمیدهم .افراد متصدی بر اساس حدسیات و تصورتشان نمیتوانند
کسی را از حقش منع کنند ،اما بعضی از مسئوالن دولتی این مسائل
را مطرح کردهاند .به هرحال بر اساس آییننامه اگر مدارک کامل باشد،
اتاق موظف اســت که مدارک را بگیرد .فرایند صدور کارت بازرگانی
هم اینگونه بود که اتاق بعد از گرفتن این مدارک امضای نخست را
انجام میداد و پرونده را برای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
مربوطه میفرســتاد و امضای دوم و نهایی را مسئول مربوطه در آن
سازمان انجام میداد .بنابراین در گذشته هم صدور کارت به موجب
آییننامه مربوطه با امضای یک مقام دولتی انجام میشد و اتاق فقط
نقطه آغاز این فرایند بود .االن اتفاقاتی افتاده است و مجددا توپ را در
یکنند ارزهای صادراتی
زمین بخش خصوصی انداختهاند .آنها عنوان م 
که برنگشتهاند ،مربوط به سوءاستفاده از کارتهایبازرگانی بوده و این
سوءاستفاده به دلیل بیدقتی اتاق در صدور کارتها بوده است .این
بیاعتمادی که در بین مســئوالن نسبت به مردم و بخش خصوصی

همزمان با محدودیت اختیارات اتاقهایبازرگانی در صدور و تمدید کارتهایبازرگانی با نایب رئیس
سابق اتاق ایران به گفتوگو نشستیم .دکتر پدرام سلطانی ضمن اشاره به اتفاقی که در این خصوص رخ
داده است ،به تبیین اتهامانی که همواره در خصوص صدور کارتهایبازرگانی ،اتاقها را نشانه رفته است،
پرداخت .او معتقد است که دولت و حاکمیت هرجا بتواند ،توپ را در زمین بخش خصوصی میاندازد.
در مورد کارتهایبازرگانی هم شرایط به همین نحو است .در حالی که وزارت صمت در نهایت در مورد
صدور یک کارت تصمیمگیر محسوب میشود ،اما همیشه تخلفات کارتهایبازرگانی به گردن بخش
خصوصی میافتد .البته سلطانی به این موضوع نیز اشاره میکند که اگر در موضوع محدودیت اختیارات
اتاق بازرگانی در صدور کارتها توجه کنیم ،باید باعث خوشحالی اتاقها باشد .چراکه دیگر در معرض اتهام
قرار نمیگیرند .ضمن اینکه در اصل داستان ،تغییری ایجاد نشده؛ در گذشته وزارت صمت این کارتها را
تایید و صادر میکرد و االن هم وضعیت به همین منوال است .حذف کارتهایبازرگانی نیز بخش دیگری از
صحبتهایپدرام سلطانی ر ا به خود اختصاص داده که استدالل این نظریه را در ادامه میخوانید.

(مردم در اقتصاد) وجود دارد باعث شده که تصمیم بگیرند تمام فرایند
صدور کارت را خودشان انجام دهند .بنابراین ماموریت پیشخوان بودن
را از اتاق گرفتهاند و سازمان توسعه تجارت ،خود تمام مراحل را انجام
میدهد .این اتفاق تا حدی نقض غرض و نفی ماموریت ذاتی اتاقها در
این بخش است .از سویی نیز نشانگر بیاعتمادی دولت نسبت به اتاق
و بخش خصوصی است و نشان از تمرکز بیشتر و دولتی کردن بیشتر
یبینیم
فرایندها دارد .ولــی اگر به دقت به این موضوع نگاه کنیم م 
که در ذات قضیه تغییری حاصل نشدهاست؛ قبال دولت کارتهای
صادرشــده را تایید میکرده ،و االن نیز قرار اســت دولت کارتها را
تایید کند.

دلیل اینکه اتاق همیشه در معرض اتهام بوده چیست؟ چرا
دولت هیچ وقت تخلفــی را در زمینه کارتهایبازرگانی گردن
نمیگیرد؟ شما میفرمایید که دولت تایید میکند که یک کارت
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روایت
صادر شود و یک کارت صادر نشود ،پس چرا دولت همیشه خودش
را کنار کشیده و اتاق بازرگانی در این قضیه مقصر شده است؟

اگر روش جدید
برای صدور و
تمدید کارتهای
بازرگانی در خود
دولت روش درستی
است ،دولت باید
تمامی دفاتر
پیشخوان خود،
نیروی انتظامی
بایدپلیس 10+و
تامیناجتماعی
هم باید تمام
کارگزاریها را
تعطیل کند و...؛
تصور کنید که
چه حجمی از
کار بر سر دولت
و نهادهای
حاکمیتی آوار
میشود و چه
میزان نارضایتی و
تاثیراتمستقیمو
غیرمستقیمیبر
رشد اقتصادی و
رضایت شهروندان
میگذارد

چون اتاقهایبازرگانی بخشــی از دولت نیســتند .در فرهنگ
کشورداری ما چند نقیصه وجود دارد :یک نقیصه مهم ،نبود اعتماد
اســت؛ یعنی حاکمیت در ابعاد گوناگون نسبت به شهروند بیاعتماد
اســت و این نگاه و پارادایم حکمرانی باعث شــده کــه ما با قوانین
بسیار پیچیده روبهرو باشیم ،.قوانین و مقرراتی که بوی بیاعتمادی
و خالفکارپنداری نســبت به شهروند از همه آنها استشمام میشود.
قوانین چنان نوشته میشــود که گویی همه قصد خالفکاری دارند
و دولت و مجلس طوری پیچ قانون را ســفت میکنند که هیچکس
نتواند نفس بکشد .انعکاس این رویکرد و روش را در جاهای مختلف
میتوانید ببینید؛ مثال در حوزه اقتصادی شاخصهایمحیط کسب و
کار ،شاخص آزادی اقتصادی و شاخص رقابتپذیری بینالمللی نشان
میدهد که ما جایــگاه خوبی نداریم؛ یعنی قوانین در ایران پیچیده
است ،مجوزها بسیار زیاد اســت و برای هر کاری در این کشور باید
مجوز گرفته شود؛ چیزی که در کشورهای دیگر وجود ندارد .در تمام
دستگاههایدولتی میبینید یک سری دکانهایی به اسم مجوز باز
شــدهاند .در واقع اینها نمود بیاعتمادی حاکمیت به شهروند است،
من دولت مقصر نیستم ،بلکه شهروند مقصر
یعنی هرجا اتفاقی افتاد ِ
اســت .ما به عنوان بخش خصوصی همواره این موضوع را به دولت
گوشزد کردهایم؛ اما چون این رویه تبدیل به یک فرهنگ شده است،
از تأمل و تعمق در گفتههایما طفره میروند.
آنها در پاسخ به صحبتهایشما چه میگویند؟ اصال پاسخی
میدهند؟

خیر ،پاسخی ندارند که بدهند؛ چون میدانند از هر مجوز و مدرکی
عدهای میتوانند عمدا یا سهوا سوءاستفاده کنند؛ ما برای آنها مثال
زدهایم که شــما فرایندی را به اسم ثبت شــرکت تعریف کردهاید.
شرکتها از سازمان امور مالیاتی کد اقتصادی میگیرند .کسانی هم
هستند که از این کد اقتصادی سوءاستفاده و فرار مالیاتی میکنند .آیا
در این شرایط شما سازمان امور مالیاتی یا اداره ثبت شرکتها را متهم
میشناسید و میگویید چرا برای این فرد شرکت ثبت کردهاید؟ یا چرا
برای او کد اقتصادی صادر کردهاید؟ این کار را نمیکنند .ولی جالب
است که مرتب انگشت روی کارت بازرگانی میگذارند .مثال میگویند
فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی از محل کارتهایبازرگانی ،ولی
هیچگاه نگفتهاند که از محل کدفروشی چقدر فرار مالیاتی بوده است.
در صورتی که فرار مالیاتی از این مسیر به مراتب بیشتر از کارتهای
بازرگانی بوده اســت .اما چرا در مورد کدها صحبت نمیکنند؟ زیرا
آن کد را خودشــان صادر میکنند و اگر بگویند ،تف ســرباال است.
در کشــور ما دولت همواره خودش را ســوی مقابل مردم میبیند و
این دیوار بیاعتمادی موجب میشود که اگر در جایی بتواند توپ را
در زمین شــهروند بیندازد ،حتما این کار را بکند .کاش دولتها این
را میپذیرفتند که اگر اختاللی در اقتصاد یا در فرایندهای اجتماعی
کشور وجود دارد اول به خودشان نگاه کنند ،از خودشان شروع کنند،
ایراد را در درون خودشان پیدا و آن را اصالح کنند و بعد از آن ببینند
چه اتفاقی میافتد و اگر اثر آن بر کاستی اقتصادی یا اجتماعی کماکان
ادامه پیدا کرد آن وقت به وضع قانون یا پیچیدهتر کردن قانون مبادرت
کنند یا شخص یا صنفی را متهم کنند.
با توجه به اینکه گفته میشود تمام وظایف صدور کارت به
سازمانهایصمت سپرده شده است ،بحث احراز هویت کسانی
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که میخواهند کارت بگیرند به کجا خواهد رسید؟ آیا اتاق مرجع
بهتری برای این قضیه نبود؟

قطعا بهتر بود؛ به این جهت که این فرایند ســالها در اتاق انجام
میشد و جاافتاده و نهادینه شده بود .اما فعال تنها تاثیر اقدامات جدید
این بوده اســت که تاکنون هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نشده
و فقط در حد تمدید کارتها آن هم به کندی بوده اســت .نکته دوم
این است که اگر روش جدید برای صدور و تمدید کارتهایبازرگانی
در خود دولت روش درستی است ،دولت باید تمامی دفاتر پیشخوان
خود ،نیروی انتظامی باید پلیس 10+و تامین اجتماعی هم باید تمام
کارگزاریها را تعطیل کند و ...یعنی هرکســی بگوید من به دیگری
اعتماد ندارم و سازمان اصلی خودم باید کارها را انجام دهد؛ شما تصور
کنید که چه حجمی از کار بر ســر دولت و نهادهای حاکمیتی آوار
میشــود و چه میزان نارضایتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی
بر رشــد اقتصادی و رضایت شهروندان میگذارد .به نظر من این کار
درستی نیست؛ البته این را بگویم که من به طور کلی مخالف کارت
بازرگانی هستم ،یعنی مجوزی به نام کارت بازرگانی از نظر من باید
حذف شود؛ اینکه ما االن این مجوز را داریم و اتاق آن را بهناچار صادر
یکرده ،بحث دیگری است.
م 
بله ،بارها شنیدهایم که شما به عضویت فراگیر در اتاق اعتقاد
دارید و معتقدید که کارت بازرگانی باید حذف شود .ولی این کار
هیچوقت انجام نشد؛ بعضیها اعتقاد دارند که اگر صدور و تمدید
کارت را از اتاق بگیرند ،اتاق بازرگانی دیگر کاری برای انجام دادن
ندارد .نظر شما دراینباره چیست؟ به نظر شما اگر کارت بازرگانی
کال حذف شــود ،آیا واقعا اتاق کار دیگری برای ارائه خدمات به
مشتریانشندارد؟

یبندیم؛ چرا باید یک نهادی در
اگر کاری نداشته باشد د ِر اتاق را م 
کشور داشته باشیم که کاری برای انجام دادن ندارد .به نظر من چنین
نیست .من در کســوت نماینده ایران در فدراسیون جهانی اتاقهای
بازرگانی نزدیک به پنج سال است که مرتب با اتاقهایبازرگانی رفت
و آمد دارم و الاقل با نمایندگان اتاقهایبازرگانی  80الی  90کشور
دنیا صحبت داشــتهام .آنها اصال سندی به نام کارت بازرگانی ندارند
که اتاقها بخواهند آن را صادر کنند .ولی اتاقهایبازرگانی در همه
کشورهای دنیا وجود دارند و مشغول فعالیت هستند .جالب است که
یا ُ ثبت میشوند.
در برخی از کشورها اتاقهای بازرگانی مانند یک انج 
یعنی ممکن اســت که در یک شهر حتی چند اتاق بازرگانی وجود
داشته باشد .تصور من این بود که این اتاقها میتوانند اتاقهایضعیف
و کمکاری باشــند .ولی در عمل دیدم که فعال بودن آنها به کفایت
و تدبیر و خالقیت مدیرانــش برمیگردد .مثال اتاقهای بازرگانی در
نجیا ُ
کشور استرالیا بر اساس قانون خصوصی (Private law) مثل ا 
تشکیل میشوند؛ سه ســال پیش کنگره جهانی اتاقها در سیدنی
برگزار شد که اتاق بازرگانی نیوساوت ولز یا همان استانی که مرکز آن
سیدنی است این کنگره را برگزار کرد .اتاق بازرگانی میزبان مانند یک
یا ُ بود .یعنی فعاالن اقتصادی نه اجباری به عضویت در آن اتاق
انج 
داشتند و نه این اتاق وظیفه حاکمیتی داشت که جوی را ایجاد کند
تا فعاالن اقتصادی عضو آن شوند .اما از محل خدماتی که ارائه میداد،
تعداد اعضای آن از تعداد بزرگترین اتاق بازرگانی ما در ایران و درآمد
آن از مجموع درآمد اتاقهای بازرگانی کشــور ما بیشتر بود ،بنابراین
من اصال چنین ایــدهای را قبول ندارم .اتاقهایبازرگانی به ویژه در
نسلهایسوم و چهارمشان از نظر مالی و از نظر عملکردی استقالل

ما در کشورمان در هیچ کسب و کاری معیار و سنجه و روشهایدرست گردآوری دادههارا نداریم تا بتوانیم اثر هر تصمیمی را درست
کمی و بعد قضاوت کنیم که این تصمیم چه میزان هزینهزا بوده و آیا اعمال این سیاست به طور کلی موجب نفع
بسنجیم و آن را ّ
جمعی شده یا زیان جمعی را به دنبال داشته است.

بیشــتری پیدا کردهاند و وابسته به دولت نیستند .اتاقها خدمات و
ابتکارات جدیدی را بــه کار میگیرند تا بتوانند به جامعه تجاری و
کســب و کار آن کشورها کمک کنند و همینطور بتوانند برای اداره
خود درآمد کسب کنند .من از طرفداران حذف کارت بازرگانی هستم
و معتقدم که حذف کارت بازرگانی موجب پویایی بیشتر اتاقهایما
میشود .چون در بعضی از اتاقهایبازرگانی کسانی را داریم که شبیه
مدیر دولتی عمل میکنند؛ یعنی اگر اتاق یک درآمد ثابتی مثل  3در
هزار و  1در هزار داشــته باشد ،آنها پول خرج میکنند و آنجا را اداره
میکنند و اگر نداشــته باشــد ،توان درآمدزایی و اداره اتاق را ندارند.
حذف کارت بازرگانی موجب پاالیش در اتاقها میشود .اتاقهایی که
واقعا مدیران باکفایت داشته باشند کماکان موقعیت خود را حفظ و
رشد میکنند و اتاقی هم که اصطالحا مدیر هزینه داشته باشد (آنهایی
که اگر پول باشد میتوانند اداره کنند) ،افت میکند یا اینکه مدیریت
آن عوض میشود و یک مدیر توانمند و خالق آن را اداره خواهد کرد.
من این تغییر را برای اتاقها خیلی خوب میبینم.
پیش از این اتفاقات جدید ،اتاق درخواســت داشــت که
مسئوالن دولتی احراز هویت جدیدالورودها به عرصه تجارت را
به تشکلها بسپارند ،ولی االن حتی همان رویه قبلی هم که در
اتاق جاری بود برای صدور کارت ،متوقف شده است .فکر نمیکنید
با این رویه جدیدتخلفاتی که به واسطه کارتهای بازرگانی اتفاق
میافتد نسبت به گذشته بیشتر شــود و آسیبی که دولتیها
میخواســتند با این رویه جلوی آن را بگیرند ،بیشتر به نظام
اقتصادی کشور وارد شود؟

چیزی که از نظر من مســلم است این است که این آسیب کمتر
نمیشــود ،اما نمیتوانم ادعا کنم که بیشتر میشــود .ورود دولت و
جانشــینی اتاق بازرگانی به حوزه احراز هویت و صدور کارت موجب
نخواهد شــد که تخلفات کمتر شود ،کما اینکه در ثبت شرکت یا در
صدور کد اقتصادی هم نشــده اســت .به نظر من تخلف کاهش پیدا
نمیکند و فقط حجم بوروکراسی باال میرود و میزان نارضایتی فعاالن
اقتصادی نسبت به این روند و طوالنی شدن یا سختتر شدن آن بیشتر
میشود .البته اگر من در اتاق بودم از این کار خوشحال میشدم؛ از اینکه
من اتاق از روی دوشم برداشتهاند و
چنین موضوعی را به عنوان وظیفه ِ
از اینکه از این به بعد بار اتهامی آن متوجه دولت خواهد بود خوشحال
میشــدم ،ولی به عنوان یک فعال اقتصادی که دوست دارم همکارانم
راحت بتوانند کسب و کار کنند ،متاسف هستم از اینکه در آینده فعاالن
اقتصادی گرفتار این فرایند میشــوند و از این به بعد فرایند طوالنی و
پرزحمتتری برای بخش خصوصی در کشور شاهد هستیم.
آقای دکتر ،به نظر شما این تصمیم در روند تجارت خارجی
کشور حداقل در یکی ،دو ماه آینده تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
چراکه شنیده میشود تمدید کارتهایبازرگانی به کندی صورت
میگیرد و یک ســری کاالهایی که صاحبان این کارتها وارد
کردهاند ،در گمرک دپو شده است.

این رویه موجب افزایش هزینــه به میزان اطالهای که در تمدید
یا در صدور کارت به وجود میآید ،خواهد شد .همچنین هزینههای
انبارداری و دموراژ و خواب ســرمایه را بــرای دارندگان کارت که در
فرایند تمدید هستند و کاالیشــان در گمرک مانده بیشتر میکند.
کسب و کارها یا واحدهای تولیدی یا تجاری که به تازگی میخواهند
کارت بگیرند نیز تحت تاثیر این امر قرار خواهند گرفت .از این جهت
که احتماال برای ورود مواد اولیه یا صدور کاالیی که تازه از سوی آنها

تولید شده است خلل ایجاد میشود و به همان میزان آنها را از توسعه
کسب و کارشان عقب میاندازد .بدون تردید این آثار وجود دارد؛ اما
متاسفانه ما در کشــورمان نه در این بخش و نه در کسب و کارهای
دیگر معیار و سنجه و روشهای درست گردآوری دادهها را نداریم تا
کمی و بعد قضاوت
بتوانیم اثر هر تصمیمی را درست بسنجیم و آن را ّ
کنیم که این تصمیم چه میزان هزینهزا بوده و آیا اعمال این سیاست
به طور کلی موجب نفع جمعی شده یا زیان جمعی را به دنبال داشته
اســت .اگر چنین ساز و کاری را در ســازمانها و اداراتمان داشتیم،
در رویه کشــورداری بهبود پیدا میکردیم .زمانی که آقای الریجانی،
رئیس مجلس سابق به اتاق آمد ،نقدی را از نظام تقنینی کشور ارائه
دادم و آنجا بیان کردم که یکی از خألهاینظام تقنینی ما سنجش
کمیســازی آثار هر قانون جدید بر ذینفعهایش است در صورتی
و ّ
که در کشورهای با حکمرانی اصولی و پیشرفته این مکانیسم وجود
دارد و قانونی را که میخواهند تصویب کنند با روشهایی که اثر آن
قانون را پیشبینی میکند ،محک میزنند و به اصالحات قانون کمک
میکنند .بعد از اینکه قانون تصویب و اجرایی شــد هم اثر قانون را
مورد ارزیابی قرار میدهند و بر اســاس آن نتیجهگیری میکنند که
آیا اجرایی شــدن این قانون موجب شده است که نفع جمعی و ملی
کم یا زیاد شود .اگر این آثار منفی بوده باشد روی آن کار میکنند تا
آن را اصالح کنند و نگذارند که قانون جدید موجب زیان جمعی در
کشورشان شود .ما چنین سازوکاری در کشور نداریم ،بنابراین صرفا
میتوانیم به صورت تجربی و کیفی راجع به این مسائل قضاوت کنیم
یا به جهت اتفاقاتی که میافتد پیشبینی کنیم که چه آثار منفیای
میتواند داشته باشد .به هر حال کشورداری در ایران همواره با سعی
و خطا و روشهای غیرحرفهای همراه بوده اســت ،یعنی نه مدیری
تربیت کردهایم و نه اصول درست اداره کشور را در جایی به مدیران و
مسؤالن ارشدمان یاد دادهایم تا بر اساس آن بتوانند کیفیت بهتری از
کار را داشته باشند؛ بنابراین نباید انتظار زیادی از آنها داشته باشیم .به
همین دلیل روز به روز وضعمان بدتر ،اقتصادمان کوچکتر و نارضایتی
مردم هم بیشتر میشود.

اگر من در اتاق
بودم از تصمیم
جدید خوشحال
میشدم؛ از اینکه
چنینموضوعی
را به عنوان وظیفه
منِ اتاق از روی
دوشم برداشتهاند
و از اینکه از
این به بعد بار
اتهامی آن متوجه
دولت خواهد
بود خوشحال
میشدم ،ولی
به عنوان یک
فعال اقتصادی
که دوست دارم
همکارانم راحت
بتوانند کسب و
کار کنند ،متاسف
هستم از اینکه
در آینده فعاالن
اقتصادی گرفتار
این فرایند
میشوند

نکتههایی که باید بدانید
[ سالیان متمادی اتاقهای بازرگانی متهم به این بودند که در صدور کارت درست عمل
نمیکنند.
[ اتاقها پیشخوان صدور کارت هستند و متقاضیان دریافت کارت ،مدارکشان را آنجا ارائه
میکنند.
[ ماموریت پیشخوان بودن را از اتاق گرفتهاند و سازمان توسعه تجارت ،خود تمام مراحل را
انجام میدهد.
[اتفاقات اخیر در مورد کارت بازرگانی ،نشانگر بیاعتمادی دولت نسبت به اتاق و بخش
خصوصی است.
[ ورود دولت و جانشینی اتاق بازرگانی به حوزه احراز هویت و صدور کارت موجب نخواهد
شد که تخلفات کمتر شود.
[ با رویه جدید ،حجم بوروکراسی باال میرود و میزان نارضایتی فعاالن اقتصادی نسبت به این
روند و طوالنی شدن یا سختتر شدن آن بیشتر میشود.
[ من به طور کلی مخالف کارت بازرگانی هستم ،یعنی مجوزی به نام کارت بازرگانی از نظر من
باید حذف شود.
[ در بعضی از اتاقهایبازرگانی کسانی را داریم که شبیه مدیر دولتی عمل میکنند.
[ به نظر من در رویه جدید تخلف کاهش پیدا نمیکند و فقط حجم بوروکراسی باال میرود.
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آمارها نشان میدهد که بیش از ده هزار کارت بازرگانی منتظر صدور یا تمدید در هزارتوی این سامانه گرفتار
شدهاند و روند صدور با کندی فراوان طی میشود و این در حالی است که بسیاری از واحدها و بازرگانان
واردات و صادرات روزانه دارند و حتی یک روز نداشتن کارت میتواند خسارات زیادی به آنها وارد کند.

روایت
سامانه جامع تجارت نقایص فراوانی دارد

هزارتوی کارت بازرگانی

کیوان کاشفی
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران

تعداد افراد
(حقیقیو
حقوقی) فعال در
حوزه تجارت در
کشورمان بسیار
کمتر از کشورهای
دنیا و منطقه است

در قانون و مقررات واردات و صادرات جهت اشتغال در امر تجارت
(واردات-صادرات) دریافت کارت بازرگانی با شرایط مشخص الزامی
است و برابر بند  2ماده  10همین قانون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی و اتاق تعاون مسئول صدور این کارت پس از تأیید وزارت
صمتهستند.
بررسیهای اتاق ایران نشان میدهد که روند صدور مجوز برای امر
تجارت در کشورهای مختلف متفاوت است .در بعضی کشورها عضویت
در اتاقها اختیاری است و مبادرت کردن به امر تجارت مجوز خاصی
را نمیطلبد و در بعضی از کشورها اجباری است .اما تحقیقات نشان
میدهد که تعداد افراد (حقیقی و حقوقی) فعال در حوزه تجارت در
کشورمان بسیار کمتر از کشورهای دنیا و منطقه است .به طوری که
ایران در مقابل یک میلیون و هشتصد هزار فعال کشور ترکیه و یا پنج
شخص دارای کارت
میلیون و هفتصد هزار کشور آلمان تنها سی هزار
ِ
بازرگانی دارد که البته همه آنها نیز فعال نیستند.
در ســالهای اخیر صدور کارت بازرگانی توسط اتاق ایران و اتاق
تعاون انجام میشــد و دریافت تقاضا ،تشکیل پرونده ،بررسی الزم و
صدور کارت با تایید وزارت صمت توسط اتاقها به انجام میرسید و
در این بین سامانه هوشمند کارت بازرگانی جهت تسریع در این امر
ایجاد شده است .توجه به این نکته نیز ضروری است که کارت بازرگانی
صرفاً یک مجوز جهت تشــخیص صالحیت تجاری متقاضیان است
و جهت انجام تشــریفات هرگونه واردات و یا صادرات کاال و خدمات
میبایست مراحل دیگری چون ثبت سفارش ،اظهار گمرکی و ...توسط
دستگاههای ذیربط دولتی طی شود.
اما صدور مجوز تجارت دارای مخالفین و موافقینی نیز هســت.
بســیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صــدور کارت بازرگانی
را که دارای پروســهای طوالنی با حداقل دریافت  7تا  13بالمانع از
دستگاههای مختلف است ،مخل فضای کسب و کار مناسب قلمداد
میکنند و عقیده دارند اتاقهای بازرگانی باید بهجد به دنبال حذف
این مجوز از چرخه تجارت باشــند .از سوی دیگر موافقین این مجوز
که عمدتاً دستگاههای اداری و دولتی هستند بر لزوم نظارت ،بررسی،

نکتههایی که باید بدانید
[امروز اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و تحریک حس مشارکت و شریک کردن آنان در
حوزههای تصمیمسازی میتواند کلید گشایش و مسیری برای غلبه بر مشکالت باشد.
[در شرایط فعلی تامین ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی امری حیاتی است.
[عدم توجه به علتهای اساسی و پرداختن صرف به معلول (کارت بازرگانی) در بین مسئولین
موجب عدم کامیابی در ایجاد فضایی مناسب در مناسبات تجاری کشور شده است.
[در سالهای اخیر و به دنبال تشدید تحریمهای امریکا که موجب ایجاد تنگناهای فراوان در
حوزه واردات و صادرات شد ،دولت با ابزارهای مختلف سعی در تنظیم روابط و تأمین ارز مورد
نیاز کشور دارد و در این بین کارت بازرگانی و صالحیت دارندگان آن از اهمیت و توجه بیشتری
برخوردار شده است.

110

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد ،مهر 1399

سیاستگذاری و دریافت اطالعات مختلف تأکید میورزند و وجود این
مجوز را الزامی میدانند.
در سالهای اخیر و به دنبال تشدید تحریمهای امریکا که موجب
ایجــاد تنگناهای فــراوان در حوزه واردات و صادرات شــد ،دولت با
ابزارهای مختلف سعی در تنظیم روابط و تأمین ارز مورد نیاز کشور
دارد و در این بین کارت بازرگانی و صالحیت دارندگان آن از اهمیت
و توجه بیشتری برخوردار شده است.
در همین راستا هیئت وزیران در تاریخ  95/04/06آییننامه اجرایی
مواد  5و  6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مصوب کرده است .برابر
مواد این آییننامه باید ســه ســامانه تهیه و اجرا شود که دو سامانه
آن« ،جامع تجارت» و «اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» ،توسط
وزارت صمت و ســامانه «ارزی» توســط بانک مرکزی تهیه و کلیه
عملیات واردات ،صادرات و ترانزیت و همچنین مراحل صدور و تمدید
کارتهای بازرگانی از طریق این سامانهها انجام شود .این امر مسیر
صدور کارتهای بازرگانی را از اتاقها به وزرات صمت منتقل میکند
به این امید که نظارت دولتی بیشــتر بتواند در ساماندهی بازار ارز و
تعیین صالحیت دارندگان کارت بازرگانی تاثیرگذار باشد.
در آییننامه فوق بر هماهنگی و اتصال سامانههای دستگاهها به سامانه
جامع تجارت و تسریع در امر تجارت بدون دخالت عامل انسانی به صورت
سیستمی و امکان دریافت و نمایش اطالعات به بازرگانان تاکید شده است.
پــس از کش و قوسهای فراوان باالخــره وزارت صمت از اول مرداد 99
آمادگی بهرهبرداری از سامانه تجارت را اعالم کرده و فرآیند صدور کارت
بازرگانی از طریق این سامانه آغاز شده است .اما بعد از گذشت حدود یک
و نیم ماه مشخص است که این سامانه دارای نقایص فراوانی است که 18
مورد آن طی نامه شماره /10/2/8130د مورخ  99/06/05توسط دبیرکل
اتاق ایران به وزارت اعالم شده است و آمارها نشان میدهد که بیش از ده
هزار کارت بازرگانی منتظر صدور یا تمدید در هزارتوی این سامانه گرفتار
شدهاند و روند صدور با کندی فراوان طی میشود و این در حالی است که
بسیاری از واحدها و بازرگانان واردات و صادرات روزانه دارند و حتی یک
روز نداشتن کارت میتواند خسارات زیادی به آنها وارد کند.
به نظر میرسد عدم توجه به علتهای اساسی و پرداختن صرف
به معلول (کارت بازرگانی) در بین مسئولین موجب عدم کامیابی در
ایجاد فضایی مناسب در مناسبات تجاری کشور شده است .تا زمانی
که دهها مشکل از قبیل ثبت سفارشات ،مجوزهای ترخیص ،مشکالت
بازگشت ارز صادرات ،بخشنامههای فراوان و ...در ساختار تجارت کشور
وجود دارد سختگیری و ایجاد تغییرات فقط به انسداد بیشتر فضای
کسب و کار منجر خواهد شد.
امروز اعتماد بیشــتر به بخش خصوصی و تحریک حس مشارکت و
شــریک کردن آنان در حوزههای تصمیمسازی میتواند کلید گشایش و
مسیری برای غلبه بر مشکالت باشد .فراموش نکنیم در شرایط فعلی تامین
ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی امری حیاتی است و ایجاد
هرگونه خلل در این امر اشتباهی غیرقابل پذیرش خواهد بود.

 ................................راهربد ................................

گشایش یا انسداد ،کدامیک؟
وعده گشایش اقتصادی و الزامات آن؟

زمانی که وعده گشایش اقتصادی در هیئت دولت مطرح شد خیلیها درباره جزئیات آن گمانهزنی کردند و
برخی به افقهای سیاسی برای گشایش اقتصادی چشم دوختند ،اما آنچه در عمل رخ داد منتقدانی جدی
داشت .اقتصاددانها و سیاستورزان گفتند که این گشایش باید در حوزه  ،FATFشل شدن تحریمها و آزاد
شــدن منابع ارزی رخ دهد ،اگرچه در عمل اتفاقی رخ نداد .شاید بیان این وعده از زبان دولت نه به معنای
گشایش ،که نوعی انسداد فکری دولت بود؛ گویی تیری در ترکش باقی نمانده است .حاال چگونه میتوان اعتبار
ازدسترفته سیاستگذار را به او بازگرداند.

راهربد

کوتهنگری در گشایش
فروش نفت راه گشایش اقتصاد نیست
طی چند سالهگذشته یک روند انحطاط در عملکرد
اقتصادی ایران مشــاهده میشــود و این روند طیف
متنوعی از نگرانیها و آشفتگیهای ذهنی را در سطح
نظام تصمیمگیری ،تولیدکنندگان و عامهمردم موجب
شده و همه وجود گشایشی را در اقتصاد ایران مطالبه
میکنند .اما وعدهگشــایش به شیوه امروز باز شدن
باب جدیدی از آیندهفروشی و غیرمولّدپروری و پشت
فرشاد مومنی
کردن به تولید است؛ پرسش این است که آیا میتوان
از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
طباطبایی
از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه
داشته باشیم یا خیر؟
چرا باید خواند:
تجربه دنیا ثابت کرده که محال اســت گشــایش
اگر میخواهید درباره
توسعهگرا ،پایدار و اعتالبخش در کشوری پدید بیاید
سرنوشت طرح
بدون اینکــه توجه به بنیانهای علمی -فنی تولید و
گشایش اقتصادی
به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توســعهگرا و
بدانید خواندن این
تولیدی که دانایی و تواناییمحور است در دستور کار
مقاله به شما توصیه
قرار بگیرد .این یک مسئلهبسیار تکاندهنده در اقتصاد
میشود
سیاسی ایران اســت و حدود  31سال از زمانیکه به
صورت تدریجی و فزاینــده و امروز بهصورت نظاموار
فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کردهاند و رانتپروری و
غیرمولّدپروری را پیشهخود کردهاند ،میگذرد؛ در این شرایط انتظار گشایش یک انتظار
بهغایت پرهزینه ،فاجعهساز و با چشماندازهای بسیار نگرانکننده است که تحریک به آشوب
و ناآرامی و تعمیق وابستگیهای ذلّت به دنیای خارج و از کارکرد افتادگی همهارکان نظام
حیات جمعی را به دنبال دارد .در مواجهه با این مســئله و برای روشن کردن ذهن نظام
تصمیمگیری اساسی کشــور میتوانیم از دو روش استفاده کنیم :نادرستیها و تناقض و
ناکارآمدیهای طرح پیشفروش نفت را برجسته کنیم؛ نشان دهیم زمانی که به تولید پشت
میکنیم ،و انگیزههای سرمایهگذاری مولّد از بین میرود ،نباید انتظار بهبود اوضاع داشت.

نکتههایی که باید بدانید
[تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسع هگرا ،پایدار و
اعتالبخش در کشوری پدید آید ،بدون اینکه توجه به بنیانهای علمی -فنی
تولید و بهمعنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعهگرا و تولیدی که دانایی و
توانای 
یمحور است ،در دستور کار قرار بگیرد.
[برای گشایش اقتصادی باید فضایی را که در آن انگیزههای سرمایهگذاری
تولیدی به طرز فاجعهآمیزی سقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیبشناسی
قرار دهید .باید اصالح نظام پاداشدهی که فعالیتهای مولّد را دچار انبوهی
کها و نااطمینانیها کرده ،در دستور کار قرار گیرد.
از فشارها و ریس 
[ذخیره دانایی موجود در کشور برای ارتقای بنیه تولید م ّلی و برطرف
کردن گرفتاریها ،بسیار فراتر از نیازهای کنونی است؛ نظام تصمیمگیری
اساسی کشور هیچ تصمیمی را ناگهانی نگیرند و ناگهانی ابالغ نکنند.
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اگر ما قادر باشــیم هزینههای این مسئله را بهویژه از منظر مشروعیتزدایی از حکومت و
ایجاد یأس و سرخوردگی در میان ملّت ،فرهیختگان و نخبگان و آسیبهایی که از نظر فقر
و فالکتی به اکثریت مردم تحمیل میکند و محیطزیستی که رو به نابودی گذاشته میشود،
آشکار کنیم ،شاید این امید وجود داشته باشد که عالج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت
رویکردهای ضدتوسعه و رانتمحور و فاجعهسازیهای آن تا اندازهای برمال شود.
زمانی که شما میبینید چگونه با الفاظ بازی میشود و برای یک آیندهفروشی خطرناک
عنوان گشایش گذاشته میشود میتوانید بازی با الفاظ و منطقهای نامگذاری را در ابعاد
متنوعتری مورد توجه قرار دهید .در جامعهای که بالغ بر  75درصد جمعیت بنا به تصریح
گزارشهای رســمی معاونت رفاهی ،وزارت کار و هیئت وزیران نیازمند حمایت برای بقا
هستند اینکه شما میگویید گشایش برای مردم است باید بگویید برای کدام مردم؟ کدام
مردم هستند که به انگیزههای سوداگرانه میتوانند منابع خودشان را صرف این قضیه کنند؟
آیا میتوانید اسم این کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت اگر تمام آثار
فاجعهساز این سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط میتواند بحران را اندکی به تعویق
بیندازد و یک راه کوتهنگرانه با هزینههای سنگینتر آتی برای بدهکار کردن دولت و با هدف
تأمین کسری مالی دولت در دستور کار خودش قرار دهد؟ آیا گشایشی برای مردم اتفاق
میافتد؟
اگر به گفته برخی احتماالً قیمت نفت در ســالهای آتی افزایش پیدا کند دولتی که
تا خرخره در بدهی قرار دارد و براســاس مفاد بودجهســال  1399خودش برای گذران
امــور جاریاش فرمــان فروش هر دارایی قابل فــروش را داده و طیف متنوعی از راههای
بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویههای
کوته نگرانهخودش میگیرد ،چه میتواند بکند؟ با این هزینهگزاف که حیثیت و مشروعیت
دولت را به چالش میکشد زمانی که سررسید ادای این تعهدات فراهم میشود ،این اقدام
آیا نسبتی با حل مشکل بیکاری گسترده و فراگیر در کشور دارد؟ آیا قادر است مسئلهتورم
را حل کند؟ آیا این کار میتواند روند سقوط انگیزههای سرمایهگذاری را حل و فصل کند؟
با این کار که یک گام منحوس در جهت دالری کردن اقتصاد ایران اســت آیا چشم امید
داریم که گشایش از این طریق پدیدار شود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار چیزی
اسفبارتر از ماجرای تالش برای حذف چهار صفر است .در شرایطی که کشور این همه تنگنا
و بحران دارد چرا دولت و مجلس و قوهقضائیهگرامی به آن مســائل بنیادی تا این درجه
بیتوجهی میکنند و دائماً راهحلهای کوتهنگرانهشکلگرایانه ،صوری و بیمحتوا و نمایشی
را در دستور قرار میدهند؟
اگر میخواهید گشایش اتفاق بیفتد باید فضایی را که در آن انگیزههای سرمایهگذاری
تولیدی به طرز فاجعهآمیزی ســقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیب شناسی قرار دهید.
باید اصالح نظام پاداشدهی را که فعالیتهای مولّد را دچار انبوهی از فشارها و ریسکها و
نااطمینانیها کرده و برخورداریهای غیرمتعارف برای رانتجوها و رباخورها و داللها ایجاد
کرده در دستور کار قرار دهید .شما باید نظام بودجهریزی و برنامهریزی کشور را در دستور
کار قرار دهید تا گشایش ایجاد شود .شما باید برای تهدیدهای پرتعداد و بحرانهای پرشمار
اقتصادی -اجتماعی که کشور دارد برنامه ارائه دهید .اگر این کارها را انجام دهید میتوانیم
امید گشایش داشته باشیم .آیا دولت و مجلس محترم بررسی کردهاند مخاطبهای اصلی
فرصت جدید برای قمار و سوداگری چه کسانی هستند؟ آیا همچنان میخواهند به نام مردم
و به کام غیر مولّدها گامهای جدید برداشته شود؟ در اثر آن سقوط بنیهتولیدی ،سقوط
کیفیت زندگی مردم ،سقوط توان مالی دولت را به گونهای که طی سه دههگذشته شاهد
بودهایم ،تکرار کنیم؟

در جامعهای که بالغ بر  75درصد جمعیت بنا به تصریح گزارشهای رسمی
معاونت رفاهی ،وزارت کار و هیئت وزیران نیازمند حمایت برای بقا هستند
اینکه شما میگویید گشایش برای مردم است باید بگویید برای کدام مردم؟

شبینی
انجام این کار برای خود دولت که در چهارچوب قانون بودجهســال  1399پی 
کرده که اوراق خزانه منتشــر کند ،به معنای آن اســت که دولت خودش برای سیاست
خودش رقیب جدید میتراشــد .این کار بدین معناست که یک بازی رانتی جدید پدیدار
شده و بنابراین حقوقیهای رانتی ،معدنی و مالی از بورس بیرون بیایند و سراغ طعمهجدید
بروند .اکنون میفهمید که کوچکترین ســقوط در بورس به گواه آنچه در دو هفتهاخیر
مشاهده کردید ،میتواند چه نوع التهابها و ماجراهایی برای کشور به وجود بیاورد.
اما از منظر اصولی اگر در جستوجوی گشایش هستیم باید یک ارزیابی آسیبشناختی
دربارههمهسیاستهایی داشته باشیم که انگیزههای تولید فناورانه در ایران را با مخاطره و
چالشهای بیسابقهتاریخی روبهرو کرده است .زمانی که از این زاویه نگاه میکنید متوجه
میشوید طی سه دههگذشته دائماً با آدرسهای غلط روبهرو هستیم .یک بار تولید را ترویج
کنیم تا نجات پیدا کنیم.
نه توریســم ،نه موقعیت ترانزیتی کشور و نه هیچ راهحل دیگری جز تولید فناورانه راه
نجات ما نیست .مسئوالن کشور باید از کارشناسان زیرمجموعهخودشان بخواهند تا از تولید
فناورانه برای آنها رمزگشایی کنند .بحث بر سر این است که مهمترین خصلتی که تولید
فناورانه دارد این است که قدرتی بینظیر در خلق نیازهای مصرفی جدید دارد .این بدین
معناست که هر کشوری که از این مسئله سر بازبزند و بنیهتولیدی خودش را ارتقا ندهد
ناتوانی در تأمین نیازهای مصرفی جدیدا ً خلقشده و افزایشیافتهاش تبدیل به کانون اصلی
بحران مشروعیت و ناپایداریهای سیستمی برای او خواهد شد .این مسئله از ربع پایانی قرن
بیستم تا امروز که ما با انقالب در ارتباطات روبهرو شدهایم ابعاد بیسابقهای پیدا کرده است.
بنابراین زمانی که از این زاویه شــناخت خودتان را ارتقا میدهید متوجه میشوید ادبیات
بسیار شسته و رفته و روشنی وجود دارد.
مراقب شرایطی باشید که در آن تولید قادر به رقابت با فعالیتهای غیرمولّد نیست .دلیلی
که آنها ذکر میکنند ،میگویند تولید با انواع گوناگونی از هزینهها روبهرو است که فعالیتهای
غیرمولّد یا اساساً با این هزینهها روبهرو نیستند و یا اندازهها و ابعادی که تولیدکنندهها با
آن روبهرو هستند قابل مقایسه با فعالیتهای غیرمولد نیست .هزینههای سوخت شده یا از
دست رفته ،هزینههای مربوط به محدود شدن داراییها در صورت سرمایهگذاری تولیدی و
هزینههای مبادله با انواع ششگانهاش سه گروه از هزینههای پرشماری است که تولیدکننده
با آن روبهرو است .بنابراین اگر بازدهی فعالیتهای غیرمولّد از تولیدیها بیشتر باشد کسی
سراغ تولید نمیرود و اقتصاد ملّی از جنبهتولیدی در حد تولید معیشتی باقی خواهد ماند.
به همین خاطر اســت که میگویند اگر میخواهید تولید ریشهدار شود برنامههای ملّی
پیشگیری از فساد و ترتیبات نهادی ارتقادهندههزینهفرصت مفتخوارگی و برنامههای
عالمانهحمایت توســعهگرا از تولید را در دستور کار قرار دهید .تا زمانی که این سه اتفاق
نیفتند و افراد بتوانند از طریق شیوههای فاسد و سهلخوری و مفتخوری و بدون تالش
کوشش بهرهمندی داشته باشند امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند.
اما اگر تولید اتفاق افتاد آنگاه از نظر اعتالبخشی جامعه با ابعاد بیسابقهای از مسائل
روبهرو میشــوید .در طول تاریخ بشــر نام اکثریت قریب به اتفاق تمدنها بر محور کار و
تولید و شــغل مسلط در آن دوره تعریف شده است .اساس تمدنسازی کار مولّد و تولید
اعتالبخش است .چگونه میشود در طی سه دههگذشته اال تولید سراغ هر چیزی به عنوان
راه نجات میروید؟ اینگلهارت را که یکی از مطرحترین و بزرگترین متفکران در زمینه
توسعهفرهنگی در دنیاست از این بابت مثال میزنم که در آثار خود میگوید« :هر کشوری
که در جستوجوی عینیتبخشی به جلوههای متعالی اخالقی و فرهنگی است باید برای
شهروندان خود امنیت اقتصادی فراهم کند ».امنیت اقتصادی با رانتخواری و مفتخوارگی
و داللی و فساد ایجاد نمیشود.
بهگفته فردریک لیست ،اگر میخواهید مردم احساس ع ّزتنفس و تعلق به کشور داشته
باشند و اهل نیکوکاری باشند باید بنیهتولیدی را ارتقا دهید .در ایران بهاعتبار مناسبات
فاسد و ضدتوسعهای شاهد هســتیم اص ً
ال بحث تولید فناورانه را از همهعرصههای نظام
تصمیمگیری کشور خارج کردند و اگر هم گاهی بحثی از تولید میشود به خاطر این است
که از نام آبرومند تولید به عنوان محملی برای کسب رانتهای جدید استفاده کنند.
اکنون ایران جزو نوادر کشــورهای دنیا است که جز سه مورد استثنایی بیش از چهار

دهه تورم دورقمی مستمر تجربه میکند .حواستان باشد تورم کشورهای در حال توسعه
از بیخ و بن با تورمهای کشــورهای صنعتی متفاوت است .به همین خاطر برای تورم در
کشــورهای در حال توسعه عنوان تورم ساختاری را برگزیدند بدین معنا که نظام حیات
جمعی اشکال دارد .آنها میگویند برآیند و تجلیگاه بحران ساختاری که منجر به تورم
میشود به تنگناهای قسمت عرضهاقتصاد برمیگردد .در سه دههگذشته یک کلمه درباره
نقش انحطاط در بنیهتولیدی در شــکلگیری تورم دورقمی سخن به میان نمیآید .در
حالی که هم اکنون بانک جهانی میگوید در دو دههگذشته چهار متفکر بزرگ هستند
که بیشترین توجه به نظریههای توسعهآنها شده است .یکی از آنها عجماغلو است .در آثار
عجماغلو گفته میشود کشوری که اهتمام به ارتقای بنیهتولیدی ندارد ناپایداری و ناامنی و
بیثباتی ذاتی درو خواهد کرد .اکنون بعضی از دستگاههای پژوهشی رسمی روی شاخص
پیچیدگی کار میکنند .با همهکاستیهایی که این شاخص دارد ،در عین حال نقاط قوتی
دارد که میخواهند توســعهصنعتی ایران را از این کانال ردگیری کنند آنها آثار متفکران
کلیدی را که متخصصان هاروارد و امآیتی هستند ،منتشر کردند .آنجا از موضع تحلیل
سطح توسعه میگویند از طریق غفلت از بنیهتولیدی و ترویج مصرفگرایی راه انحطاط را
در پیش میگیرید و محال است بتوانید نجات پیدا کنید .هر متفکر بزرگ دیگر توسعه که
میبینید تمام هم و غمش روی این مسئله استوار است.
ی که عزیزان میخواهند دربارهگشایش صحبت کنند ،به غیر از تولید دربارههمه
زمان 
چیز حرف میزنند و این مسئلهبسیار غمانگیز است .تولید یک نظام حیات جمعی است
بدین معنا باید حکومت توســعهگرایی وجود داشته باشد تا با نوآوریهای نهادی کاهنده
هزینهمبادله و ایجاد امنیت حقوق مالکیت اطمینان برای ســرمایهگذاری تولیدی ایجاد
کند .پس مسئلهتولید فقط یک فعالیت انتزاعی در گوشهخاصی از شهرها نیست ،ساخت
جدی کند و بحث عرضهکاالهای عمومی
سیاسی هوشمندی میخواهد که روی ایندو کار ّ
ِ
باکیفیت را در دستور کار قرار دهد ،آیندهشناس باشد ،رقبای کشور را زیر ذرهبین قرار دهد و
برنامهحمایتگرا از تولید را در دستور کار قرار دهد .این تولید بههمان اندازه که به این اعتبار
یک امر سیاسی است یک امر اجتماعی هم هست .اگر شما زرنگی و هوشیاری و موفقیت را
با کلکزدن و شارالتانبازی و از زیر کار دررفتن تعریف کرده باشید و برخورداریهای بدون
زحمت را ترویج کنید و هنجارهای شما روی آن چهارچوب تعریف شده باشد ،معلوم است
که نمیتوانید از عهدهتولید بربیایید .از نظر امنیت ملّی هم یک مسئلهحیاتی است که
هرکدام از آنها شرح و بسطی برای خود دارد .آنچه که در شرایط کنونی مسئوالن کلیدی
کشور باید متوجه شوند این است که آنها ضد تولید و مفتخوارگی نظام حیات جمعی
هستند.
ابعاد خیلی غیرمتعارفتری از اینکه ضد تولید و توسعه هم به یک نظام حیات جمعی
تبدیل شده و بنابراین مواجههغیر برنامهریزیشده با آن قطعاً محکوم به شکست است .به
صورت بنیادی راه نجات ایران این اســت که ابتدا یک التزام نهادمند به کاربست علم در
فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار داده شود .اکنون چه در سطح
ق ّوهمجریه و چه در سطح ق ّوهمقننه چنین التزام نهادمندی وجود ندارد .این گونه نمیشود
که سیاست دستکاری نرخ ارز را در یک دورهسیساله بیش از صد بار اجرا کنیم و در هر
صد بار هم شکست بخورد و هیچکدام از اهداف اعالمشده را بار نیاورد ولی باز برای صد و
یکمین بار هم در دستور کار قرار بگیرد .گشایش اقتصادی منحصرا ً از طریق سازوکارهای
معطوف به حمایت از تولید توسعهگرا امکانپذیر است.
شیوهناگهانی که دستور کار مألوف نظام تصمیمگیری است و از بنیهکارشناسی کافی
برخوردار نیســت ،یک شیوهمخرب و پرهزینه اســت .ما باید به این بلوغ فکری در نظام
تصمیمگیری برسیم که اصل غافلگیری مردم و بقیهاجزای ساختار قدرت برای پیشبرد
سیاستی که ولو با حسن ّنیت طراحی شده باشد کفایت ندارد و محکوم به شکست است.
ذخیرهدانایی موجود در کشــور برای ارتقای بنیهتولید ملّی و برطرف کردن گرفتاریها،
بســیار فراتر از نیازهای کنونی است؛ نظام تصمیمگیری اساسی کشور هیچ تصمیمی را
ناگهانی نگیرند و ناگهانی ابالغ نکنند .باب گفتوگوها و تعاملهای سازنده با اهل دانش،
خرد و تجربه را باز کنند و یقین داشته باشند از طریق جلب مشارکت دانایان ،ایران میتواند
کمهزینهتر و پردستاوردتر مسیر صعبالعبور کنونی به سمت توسعه را پیش رود.
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عرضه دارایی ،بنبست بیگشایش
گشایش اقتصادی با اصالح برنامهها ممکن است
اینروزها اقتصاد ایران درگیر مشــکالت جدی است و
هنوز از وعده گشایش اقتصادی دولت ،گشایشی حاصل
نشده است .اما همیشــه اقتصاد ایران با چالشهایی
روبهرو بوده؛ زمان جنگ هشتســاله ،دوره سازندگی ،در همه دوره
ریاست جمهوریهای مختلف چالشهایی داشتیم .حتی در سالهای
 1355تا  1357کــه دوره رابطه مثبت با آمریکا و جهان غرب بوده
است ،مشکالت اقتصادی داشتیم .یا در سالهای  1316تا  1320که
دوره رضاشــاه بوده ،با مشــکالت اقتصادی مواجه بودیم .با ذکر این
دورهها برداشت اولیه من این است که مسائل و مشکالت اقتصادی ما
بیش از اینکه به پارامترهای خارجی بســتگی داشــته باشــد ،به
پارامترهای سیاستگذاریهای داخلی بستگی دارد .نه اینکه روابط با
دنیا الزم نیســت یا فایدهای ندارد ،قطعا فایده دارد و تمامی ما هم به
دنبال این هستیم که روابط خوبی با دنیا داشته باشیم ،که منطبق بر
منافع ملی و اصولی که مورد توافق همۀ ایرانیان باشد؛ اما مهمترین
پارامتری که وجود دارد ،به نظرم نوع سیاستگذاری داخلی ،مخصوصا
سیاســتگذاران اقتصادی اســت .وقتی نگاه میکنیــم ،چه قبل از
تحریمها ،چه بعد از تحریمها ،چه بعد از برجام و چه دوره تحریمهای
مجدد ،ما خیلی کم توانستیم رشــد قابل توجهی داشته باشیم که
متناسب با جایگاه ایران است .اآلن هم اگر بخواهد اتفاقی بیفتد ،بیش
از این که به عوامل خارجی توجه داشته باشیم به ماندن ترامپ یا آمدن
بایدن و هرکس دیگر ،باید سیاســتهایمان را بازبینی کنیم .مثالی
میزنم؛ وقتی تحریمها اتفاق افتاد ،چه ســال  91و چه در سال 97
قیمت ارز یک جهش داشــت .اینکه چرا جهش داشت ،خود سؤال
دیگری اســت و جای بررســی دارد و من فکر میکنم این اتفاق به
سیاستگذاریهای ما بیشتر وابسته بود تا تحریم؛ ولی اثری که در کل
اقتصاد و نرخ تورم گذاشت ،در بررسیهایی که انجام شده است ،سرریز
آن بــر نرخ تورم  30درصد بوده اســت؛ یعنی هر میزانی که نرخ ارز
افزایــش پیدا کرد 30 ،درصد آن افزایش خود را در افزایش قیمتها
نشان داد؛ ولی ما در کل این سالها ارقام خیلی باالیی در تورم داشتیم.
ما فقط در یک دوره خیلی کوتاه تورم دورقمی داشتیم .خیلی وقتها
تورم تا  30درصد هم رسیده است و در یک دوره کوتاهی ،فکر میکنم
در سال  ،95تورم نزدیک به  10درصد شد که یک اتفاق تقریبا کمیاب
در اقتصاد ایران است؛ در حالی که کشورهای دیگر دنیا این مسئله تورم
را حل کردند.
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علیرضا عبداهللزاده
فارغالتحصیل سیاستگذاری
عمومی از دانشگاه هاروارد

سیاستگذاران
مابایدببینندکه
مثالمکزیکبعد
از بحران سال
 ،2005برزیل بعد
از بحران 2003
و ترکیه بعد از
بحران 2000
خود چه کردند که
توانستندنهتنها
از یک بحران خارج
شوند ،بلکه به
صورت یک اقتصاد
نوظهور که دارند
جریان اقتصادی
جدید دنیا را شکل
میدهند ،دربیایند.
این کشورها
برنامههای خود را
اصالح کردند
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ریشۀ مشکالت اقتصاد ایران در سیاستهای اقتصادی
ما نهفته است .از مصرف نادرست منابع بودجه و منابع
ملی گرفته تا فسادها و رانتها و اتفاقاتی که حول این
مصرف نادرســت رخ میدهد .اینها ریشه اصلی نابسامانی اقتصاد ما
هستند ،در کنار سیاستهای اشتباهی که مانع رشد اقتصادی شدهاند.
گزارشی که تقریبا اردیبهشت سال قبل سازمان برنامه و بودجه با عنوان
یارانههای پنهان و آشکار چاپ کرد و من هم در تهیه آن نقش داشتم،
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نشــان داده شده که در مجموع یارانههای پنهان و آشکار با کمترین
تخمین ممکن ،حدود  910هزار میلیارد تومان به حساب سال 98-97
یارانه داده میشــود؛ این در حالی اســت که ما با دالر  8هزار تومان
محاســبه کرده بودیم .بیش از  80هزار میلیــارد دالر این رقم یارانه
پنهان ،از جنس انرژی و غیره است ،رقم قابل توجهی از آن یارانههایی
است که چه درون بودجه تعریف شدهاند و چه برون بودجه .اینها اتفاقا
به هدف اصلی یارانهها هم نمیرســند که قرار بوده اســت به مردم
نیازمند داده شود و تولید و اشتغال را رونق بدهد .حتی بعضاً مانع از
این اتفاق شــدند چون قســمتی از این یارانهها ،مثال ارزهای دولتی
 4200تومانــی در دوره اخیر یــا ارز  1226تومانی در دوره قبلی ،با
مطالعههای دیگری که انجام شده است ،نه فقط تولید داخلی را تقویت
نکرد بلکه حتی به آن ضربه جدی زد .به این دلیل که قیمت واردات
را به اندازه خیلی زیادی کاهش داد و تولید داخلی نتوانست در افزایش
قیمتهایی که به واســطه تورم بوده ،بــا آن رقابت کند و خیلی از
کارخانههای تولید داخلی با چالش مواجه شدند؛ در حالی که مهمترین
زمانی که ما به اشتغال نیاز داشتیم ،دورههای بحرانی مثل دور ه بعد از
تحریمها بود که با اشتغالزایی و تولید بیشتر بتوان جلوی تحریمها و
موانعی را که ایجاد شده ،گرفت.
مهمترین گشایش اقتصادی در برنامههای پرسر و صدا
نیست ،در اصالح برنامههای مشکلدار و حتی فسادزای
فعلی است ،برنامههایی که جلوی رقابت را میگیرند،
برنامههایی که برخالف اسمشــان که ایجاد رفاه و عدالت اســت ،به
نابرابری کمک میکنند ،مثل یارانههای خیلی زیاد انرژی که در حال
حاضر بیشــتر آن به طبقات ثروتمندتر میرســد .این اصالحات و
جهتدهی مناسب منابع محدودمان در این دوره میتواند مهمترین
گشایش را ایجاد کند .یک سرمایه خیلی زیاد ما همین اآلن دارد هدر
میرود؛ بنابراین با جلوی چنین برنامههایی را گرفتن و اصالح کردن
آنها میتوان گشایش واقعی اقتصادی را شکل داد .اختالف قیمتها
چه نرخ ارز باشد ،چه برای خودرو باشد و چه برای کاالهای دیگر ،خود
یک رانت خیلی جدی درست کرده است و از دل همینها است که
سالطین متعدد ،طال ،ارز ،قیر ،آهن و پتروشیمی و غیره درمیآیند.
مهمترین اصالحات رفع بسترها برای رشد این موارد است .باید جلوی
قیمتگذاری دولتی گرفته شود و بگذاریم قیمتهای واقعی بیرون
بیاید و رقابت شکل بگیرد .این مهمترین نکته در خصوص سیاستها
است.
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درباره برنامههای دولت هم تصور من این اســت که
اصــاح یارانههای پنهان و آشــکار ،اصالح هدف این
یارانهها و اینکه به چه کسانی باید داده شود ،میتواند
منابع قابــل توجهی را به دولت برگرداند .ما در زمانی هســتیم که
تخمینهایی زده میشود مبتنی بر اینکه تقریبا  200هزار میلیارد
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در ایران با بررسی برنامههای مختلف رفاهی ،این نکته را بهعینه و با شواهد کتبی و مسجل دیدیم که سهم فقرا از برنامهها واقعا بسیار کم است .سهم
درصد ثروتمندان هستند،
خانواده دهک پایین از یارانه چند قلم کاالهای انرژی در سال کمتر از  10میلیون است ،سهم ثروتمندترین خانوادهها که 10
ِ
درصد خانوادههای فقیر است که  2.5میلیون میشود.
در سال  45میلیون تومان از همان کاالها ،یعنی بیش از  4و نیم برابر 10
ِ

تومان کسری بودجه دولت است .روشی که اکنون برای کسری بودجه
به ذهن دولت رسیده ،این است که داراییهای ملی را در بورس عرضه
کند ،بورســی که به طور بیمحابا رشــد کرده است و اص ً
ال مطابق با
واقعیت اقتصادی ما نیست .خیلی خوب است که بورس رشد کند و
شرکتها بتوانند ارزشگذاری خود را در آنجا ببینند؛ ولی هرکسی که
با بازار سرمایه آشنا است ،میداند که این قیمتهای سهام با واقعیت
شرکتها ،تولیدشان ،ترازنامه و صورتهای مالیشأن تطبیق ندارد .به
همین دلیل خیلی از اقتصاددانان معتقد هستند که این حبابی بیش
نیست و دولت این کار را میکند که بتواند داراییهای خود را به صورت
دارا یکم ،دارا دوم یا صندوقهای مختلف دیگر عرضه کند .این روش
مناســبی برای جبران ناکارآمدیها و کسریهای بودجه که ناشی از
همان ناکارآمدیها است ،نیست و باید اصل ماجرا را حل کرد .امسال
داراییهای دولت را فروختید ،سال بعد چه کار میکنید؟ امسال اوراق
فروختید ،سال بعد که این اوراق سررسید میشوند ،چه میکنید؟ به
نظرم گشایش اصلی اقتصادی اصالح و بازتعریف برنامههای ناکارآمد و
کاهش دخالت دولت در پیشرفت بازار است .اینها مهمترین اصولی
است که باید به آن عمل کرد .تجربه جهانی هم همین را میگوید .ما
اولین کشــوری نیستیم که به بحران میخوریم .خیلی از کشورهای
دیگر بارها به بحران خوردهاند.
طرحهایی مثل گشایش اقتصادی دولت ،راهکار موقتی
بیش نیستند .کسری بودجه پایدار دولت با راهکارهای
موقت حل نمیشــود .برای حل مسئله مزمن راهکار
پایدار نیاز است ،نه راهکار موقت .راهکار پایدار ،تراز کردن پایدار بودجه
است و راه تراز کردن پایدار این است که آن دسته از اجزای بودجه که
اثربخشــی ندارند و فقط هر سال نسبت به سال قبل زیاد میشوند،
کنترل شوند.
یارانههای پنهان و آشکار نه به هدف خود میرسد ،نه اثرگذاری
دارد و نه به افراد مناسب داده میشود؛ رقم آن هم رقم بسیار باالیی
است .تخمین ما  80میلیارد دالر یارانههای پنهانی از جنس یارانههای
انرژی و ارز بود که اگر همین را کنترل کنند که به اثربخشــی باالتر
برسد ،مفید خواهد بود .خیلی از اقتصاددانان خوب ،مجربان و فعاالن
اقتصادی این برنامه را دادند .به نظر ما راه درســت این است که این
برنامهها از حالت ســنتی خود مثل یارانههای کاالیی به سمت یارانه
نقدی برود و در حســاب افراد واریز شــود .ایــن روش در دنیا روش
مؤثرتری بوده است .تجربه تاریخی حل بحران در دنیا فراوان است.
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چیزی که ما نداریم این اســت که سیاستگذاران که
خیلی از آنها مذهبی هســتند ،باید مراجعه کنند به
قــرآن ،به این دلیل که قرآن میفرماید :بروید در دنیا
بچرخید و ببینید که بقیه چه کردهاند .سیاستگذاران ما باید ببینند
که مثال مکزیک بعد از بحران سال  ،2005برزیل بعد از بحران ،2003
اندونزی بعد از بحران  ،1997روسیه بعد از بحران  1998و ترکیه بعد
از بحران  2000خود چه کردند که توانستند نهتنها از یک بحران خارج
شــوند بلکه به صورت یک اقتصاد نوظهور که دارند جریان اقتصادی
جدید دنیا را شکل میدهند ،دربیایند .این کشورها برنامههای خود را
اصالح کردند .توانستند فساد را با کاهش دخالتهای بیجای دولت در
قیمتگذاری و بازار که خیلی وقتها باعث رانت میشود ،کنترل کنند.
در مکزیک ،برزیل و خیلی از کشورهای دیگر هزاران هزار برنامه رفاهی
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مختلف انجام میشــد که وقتی بازبینی و اصالح شدند با اثرگذاری
باالیی عمل کردند .در مکزیک  15درصد تولید ناخالص داخلی برای
برنامههای رفاهی اختصاص داده میشد و زمانی که آن را با یک برنامه
مؤثر ولی کوچک جایگزین کردند ،کمتر از  1درصد از  GDPآنها شد؛
ولی اثربخشی آن بسیار بیشتر بود.
در ایران با بررسی برنامههای مختلف رفاهی ،این نکته
را بهعینه و با شواهد کتبی و مسجل دیدیم که سهم
فقرا از برنامهها واقعا بسیار کم است .سهم خانواده دهک
پایین از یارانه چند قلم کاالهای انرژی در ســال کمتر از  10میلیون
اســت ،ســهم ثروتمندترین در ســال  45میلیون تومان از همان
کاالهاست؛ به بیان دیگر  2و نیم میلیون خانواده به طور متوسط از این
یارانه پنهان ســالی  10میلیون دریافت میکردند و  2و نیم میلیون
خانواده ثروتمند  45میلیون تومان؛ در حالی که اص ً
ال الزم نبوده است.
بنابراین اصالح این برنامهها به صورتی که ثروتمندان و افرادی که اص ً
ال
نیاز ندارند از این یارانهها کمتر بهرهمند شوند یا اص ً
ال بهرهمند نشوند،
سرمایه بسیار زیادی را به اقتصاد ما برمیگرداند .نظام یارانهها را باید
اصالح کرد .از طرفی میتوان مثل سایر کشورهای دنیا به درآمدهای
پایدارتــری مثل درآمد مالیات بر مصرف یا درآمد خانواده اتکا کرد و
فشــار را از مالیات بر بنگاهها کم و از مصرف خانواده بیشتر مالیات
دریافت کرد تا هم بنگاهها بتوانند نفسی برای تولید و اشتغال بکشند و
هم از آن طرف عالقه خانوادهها برای اینکه سرمایهگذاری کنند بیشتر
شود که خود این هم به جهش تولید و اشتغال در سال جهش تولید و
اشتغال میتوانست بیشتر کمک کند .در این مورد در مراکز تحقیقاتی
مختلف ،کار کردهاند ولی هنوز متأسفانه اجرایی نشده است .یکی از
بحرانهــای مزمن اقتصاد ایران کســری بودجه اســت که موجب
چالشهای دیگری مثل تورم میشود؛ راهحلش این است که بتوانیم
درآمدهای پایدار ایجاد و هزینههای پایدار را کنترل کنیم و به صورت
مؤثر دربیاوریم.
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طرحهایی
مثلگشایش
اقتصادی دولت،
راهکار موقتی
بیشنیستند.
کسری بودجه
پایدار دولت با
راهکارهای موقت
حل نمیشود.
برای حل مسئله
مزمن راهکار
پایدار نیاز است،
نه راهکار موقت.
راهکار پایدار،
تراز کردن پایدار
بودجه است و
راه تراز کردن
پایدار این است
که آن دسته از
اجزای بودجه که
اثربخشی ندارند
و فقط هر سال
نسبت به سال قبل
زیاد میشوند،
کنترلشوند

نکتههایی که باید بدانید
[مسائل و مشکالت اقتصادی ما بیش از اینکه به پارامترهای خارجی بستگی داشته باشد ،به
پارامترهای سیاستگذاریهای داخلی بستگی دارد.
[ریشۀ مشکالت اقتصاد ایران در سیاستهای اقتصادی ما نهفته است .از مصرف نادرست
منابع بودجه و منابع ملی گرفته تا فسادها و رانتها و اتفاقاتی که حول این مصرف نادرست رخ
یدهد.
م 
[در مکزیک  15درصد تولید ناخالص داخلی برای برنامههای رفاهی اختصاص داده میشد و
زمانی که آن را با یک برنامه مؤثر ولی کوچک جایگزین کردند ،کمتر از  1درصد از  GDPآنها
شد؛ ولی اثربخشی آن بسیار بیشتر بود.
[یکی از بحرانهای مزمن اقتصاد ایران کسری بودجه است که موجب چالشهای دیگری
دهای پایدار ایجاد کنیم و هزینههای
مثل تورم میشود؛ راهحلش این است که بتوانیم درآم 
پایدار را کنترل و به صورت مؤثر دربیاوریم.
[گشایش اصلی اقتصادی اصالح و بازتعریف برنامههای ناکارآمد و کاهش دخالت دولت در
پیشرفت بازار است .اینها مهمترین اصولی است که باید به آن عمل کرد .تجربه جهانی هم
همین را میگوید.
[مهمترین گشایش اقتصادی در برنامههای پرسر و صدا نیست ،در اصالح برنامههای
مشکلدار و حتی فسادزای فعلی است ،برنامههایی که جلوی رقابت را میگیرند ،برنامههایی که
برخالف اسمشان که ایجاد رفاه و عدالت است ،به نابرابری کمک میکنند.
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برای افزایش ظرفیت بالقوه اقتصاد باید یک یا ترکیبی از این امور اتفاق افتد :افزایش
سرمایهگذاری (خصوصی) ،بازتخصیص منابع از بخشهای غیرمولد و نابهرهور به
بخشهای مولد و بهرهور ،و افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار.

راهربد

ظرفیت خالی عرضه :فرصتی برای امروز
اقتصاد مقاومتی یا گشایش اقتصادی؟
اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک راهبرد سیاستی و جهش
تولید به عنوان شعار سال  1399مطرح شده است و انتظار
میرود دستگاههای اجرایی در رابطه با اجرایی کردن آنها
اقداماتی را انجام دهند .از طرفی دولت اخیرا ً از گشــایش
اقتصادی سخن به میان آورده است .رئیسجمهوری در
پانزدهم مردادماه اعالم کرد« :دوشنبه  ۲۰مردادماه طرحی
در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت
علی سرزعیم
موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در
کشــور به وجود میآید ».از سوی دیگر محمود واعظی،
اقتصاددان
رئیس دفتر رئیسجمهور بعد از اعالم این خبر از ســوی
چرا باید خواند:
حسن روحانی مدعی شد کشور در ماههای پایانی تحریم
اگر میخواهید درباره
قرار دارد و عالمتهایی از کشــورهای اروپایی و آسیایی
ارتباط سه مفهوم
دریافت شــده که نشاندهنده این موضوع است .عالوهبر
جهش اقتصادی،
تأکید رئیسجمهور و صحبتهای معاون اول او بر ایجاد
اقتصاد مقاومتی و
تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده ،محمدباقر قالیباف،
گشایش اقتصادی
رئیــس مجلس نیــز از بهبود اوضــاع و خبرهای خوب
بدانید ،خواندن این
اقتصادی خبر داد .قالیبــاف در این زمینه تأکید کرد با
مقاله به شما توصیه
اخذ تصمیماتی بازارهای پول ،ارز و سرمایه سامان خواهد
میشود.
یافت .گمانهزنیها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت تا
به امروز ادامه داشــت تا اینکه یکی از نمایندگان مجلس
یازدهم اعالم کرد« :دولت قصد دارد با فروش  ۲۲۰میلیون بشــکه نفت ،بخشی از کسری
بودجه را جبران کند ».حاال بهنظر میرسد مناسب است که این مفاهیم قدری واکاوی شوند.
برداشتی از تعبیر اقتصاد مقاومتی که با دانش اقتصاد سازگار و همسو باشد آن است که
چه سیاستهایی به کار گرفته شود تا نخست آنکه نوسانات اقتصادی در برابر شوکهای
بیرونی ،کمینه (حداقل) شــود ،دوم آنکه اگر اقتصاد وارد رکود شد عمق رکود کم و دوره
رکود کوتاه باشــد .لذا پرســش اصلی آن است که چگونه میتوان نوسانات اقتصاد را حول
عملکرد میانگین اقتصاد کاهــش داد و اقتصاد را به رغم تکانههای بیرونی (مثل تحریم و
کاهش درآمد نفت) تثبیت کرد .برداشتی که از شعار «گشایش اقتصادی» و «جهش تولید»
میتوان داشت آن است که چگونه میتوان ظرفیتهای تولیدی اقتصاد ()potential GDP
را افزایش داد تا تولید افزایش یابد .به عبارت دیگر مســئله این اســت که چطور میتوان
میانگین تولید را باال برد.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهطور معمول انتظار میرود سیاســتگذار سیاستهای
پادچرخ های ( )counter cyclicalبهکار گیرد تا با حرکات چرخهای اقتصاد (business
 )cycleمقابله کند .سیاستهای انبساطی مالی و احیاناً پولی ،سیاستهای شناختهشده از
زمان کینز به اینسو است .در ایران اجرای هر دو سیاست انبساطی مالی و پولی با مشکالت و
محدودیتهای جدی مواجه است .دولت نمیتواند سیاست مالی انبساطی داشته باشد چون
فاقد منابع ذخیره است و اتفاقاً تکانه تحریم با کاهش درآمد دولت به اقتصاد ایران وارد شده
است .از سوی دیگر در شرایط فعلی این نگرانی هست که افزایش انتشار اوراق بدهی توسط
دولت برای اجرای سیاست انبساطی میتواند نرخ بهره را چنان باال ببرد که رکود سنگینتری
به اقتصاد تحمیل کند .دلیل آن نیز عمق کم بازار بدهی در ایران است .برای حل این مشکل،
اجرای سیاست بازارگردانی اوراق در بازار بدهی با هدف تعمیق این بازار تنها راه و اصلیترین
گزینه مهم بهنظر میرسد .دیگر گزینه پیش روی سیاستگذار ،فروش داراییهای نامولد و
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غیربهرهور است که اجراییکردن آن با محدودبودن تقاضای خرید از یکسو و حاشیههای
سیاسی از ســوی دیگر مواجه است و تحقق آن نیازمند پیشتیبانی سیاسی است .امکان
دیگر ،هدفمندکردن یارانههای بودجهای و فرابودجهای و همچنین یارانههای پیدا و پنهان
است که در قالب کلی پرداختهای انتقالی قرار میگیرد ( .)transferنهایتاً صرفهجویی در
مخارج دولت با هدف تقویت پرداختهای انتقالی به اقشار ضعیف نهتنها سمت تقاضا را باال
نگه میدارد بلکه فشــار بر بازارهای دارایی (نظیر ارز و مسکن) را کاهش میدهد به حفظ
تعادل سیاسی یاری میرساند .اجرای سیاست پولی انبساطی نیز با این خطر مواجه است
که به دلیل انباشت نقدینگی باال ،تورم را تشدید کرده و آن را به مرز ابرتورم نزدیک گرداند.
با توجه به شرایط خطیر اقتصاد ایران ،سیاست پولی انقباضی شاید به مصلحتتر از سیاست
پولی انبساطی باشد.
برای افزایش ظرفیت بالقوه اقتصاد باید یک یا ترکیبی از این امور اتفاق افتد )1 :افزایش
ســرمایهگذاری (خصوصــی) )2 ،بازتخصیص منابع از بخشهای غیرمولــد و نابهرهور به
بخشهای مولد و بهرهور )3 ،افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار .افزایش ســرمایهگذاری
بخش خصوصی منوط به بهبود فضای کسبوکار و ایجاد چشمانداز باثبات از آینده اقتصاد
ایران است .در صورتی که کارآفرینان احساس کنند بازدهی سرمایهگذاری در بخش حقیقی
اقتصاد ایران باالتر از ســوداگری در بازارهای دارایی اســت به انجام سرمایهگذاری ترغیب
خواهند شــد .بازتخصیص منابع بین بخشهای مختلف منوط به اصالح نظام قیمتهای
نسبی است .افزایش کمیت نیروی شاغل نیز منوط به تقویت مشاغل کاربر در اقتصاد است
که با سیاستهای فعال اشتغال باید دنبال شود.
نکته حائز اهمیت آن است که وجود ظرفیتهای خالی در سمت عرضه اقتصاد ،فرصتی
ایجاد کرده تا بخشی از اثرات تحریم دفع شود و افت سرمایهگذاری نتواند در کوتاهمدت اثر
جدی بر تولید داشته باشد .بهکارگیری بهتر و بیشتر ظرفیتهای خالی میتواند به هردو
هدف یاری رساند .در سمت تقاضا ،باید تالش کرد تا تقاضا برای محصوالت تولیدی از سوی
همســایگان و کشورهای دیگر باال بماند .همچنین الزم است تا با سیاستهای بازتوزیعی،
تقاضای بخشهای ضعیف را باال نگه داشت.

نکتههایی که باید بدانید
[برداشتی از تعبیر اقتصاد مقاومتی که با دانش اقتصاد سازگار و همسو
باشد آن است که چه سیاستهایی به کار گرفته شود تا نوسانات اقتصادی
در برابر شوکهای بیرونی ،کمینه (حداقل) شود ،و اگر اقتصاد وارد رکود شد
عمق رکود کم و دوره رکود کوتاه باشد.
[در صورتی که کارآفرینان احساس کنند بازدهی سرمایهگذاری در بخش
حقیقی اقتصاد ایران باالتر از سوداگری در بازارهای دارایی است به انجام
سرمایهگذاری ترغیب خواهند شد.
[وجود ظرفیتهای خالی در سمت عرضه اقتصاد ،فرصتی ایجاد کرده تا
بخشی از اثرات تحریم دفع شود و افت سرمای هگذاری نتواند در کوتاهمدت
اثر جدی بر تولید داشته باشد .بهکارگیری بهتر و بیشتر ظرفیتهای خالی
میتواند به هردو هدف یاری رساند.
[بازتخصیص منابع بین بخشهای مختلف منوط به اصالح نظام قیمتهای
نسبی است .افزایش کمیت نیروی شاغل نیز منوط به تقویت مشاغل کاربر
در اقتصاد است که با سیاستهای فعال اشتغال باید دنبال شود.

 ............................چشمانداز ............................

اوقات خوش چقدر طول خواهد کشید؟
درباره عاقبت بورس و بورسبازها

هر فردی دراینباره حدس و گمانهزنیهایی دارد ،اما
بازارهای صعودی و گسترش اقتصادی با افزایش عمر
از بین نمیروند .بحران اعتبار ،عدم اطمینان سیاسی،
جنگ و گمانهزنیهای گسترده باعث پایان بازارهای
قبلی صعودی شــده اســت .به طور کلی ،شــاخص
ساندپی  ۵۰۰در  121ماه پس از پایین آمدن رکود
ا 
اقتصادی در مارس ســال 2009 ، 334درصد ســود
مت ایگان
کســب کرده است .بازارهای صعودی و پرمخاطب در
تحلیل گر اقتصادی
شرایطی اتفاق میافتد که ارزش سهام از پایینترین
ســطح خود  ۲۰درصد افزایش داشته باشد .به گفته
س
منبع سی ان ان بیزین 
هوارد ســیلوربلت ،تحلیلگر ارشد شاخص  S&Pداو
جونز ،از زمان رکود تاریخی در جهان ۱۲ ،بار این اتفاق برای شاخص اساندپی رخ داد.
اینگونه دوره طالیی هر کدام به پایان رسید:
 1932JJتا  :1937بهبود از رکود بزرگ
چندین سال طول کشید تا بازارهای مالی شروع به بهبود از رکود بزرگ،عمیقترین
رکود اقتصادی در تاریخ معاصر آمریکا کردند .شاخص قیمت S&P 500 ،پیشین ،بین
ســپتامبر  1929و ژوئن  86 ،1932درصد کاهش یافــت،اما پس از آن با  ۳۲.۵درصد

رشد در  ۵سال بعد ،از این رکود بیرون آمد .این رشد بازار توسط رئیس جمهور فرانکلین
روزولت حمایت شــد که برنامههایگسترده دولت را برای ایجاد ثبات در اقتصاد به راه
انداخت .اما چهار ســال بعد،روزولت دوباره به آن برنامهها متوســل شد .او هزینهها را
کاهش داد تا بودجه متعادل شود .در همان زمان ،فدرال رزرو نسبت ذخیره خود را برای
بانکها سختتر کرد .اقتصاد هنوز از رکود بزرگ بهبود نیافته بود و سیاستهای پولی و
مالی شدیدتر منجر به رکود اقتصادی دو برابر شد که اغلب رکود روزولت نامیده میشود.
از مارس  1937تا آوریل 1942 ،ارزش سهام  60درصد کاهش یافت.
 1942JJتا  :1946جنگ جهانی دوم فعالیت اقتصادی را مدیریت میکرد
آمریکا پس از حمله بمبافکنهای ژاپنی به پرل هاربر ،در دسامبر  1941وارد جنگ
جهانی دوم شــد .کارخانههای آمریکایی تولید تانک ،مسلســل و هواپیمای جنگنده را
افزایش دادند .زنانی که قب ً
ال از کار در خارج از خانه خود منصرف شده بودند،وقتی مردان
برای جنگ به خارج از کشور میرفتند،کار تولید را به عهده میگرفتند S&P 500 .با
حمایت جنگ ،از آوریل  1942تا مه 1946 ، 158درصد سود کسب کرد.
تکان ناگهانی اقتصاد پایدار نبود .ســرانجام آمریکاییها هزینههای خود را کاهش و
پساندازهای خود را افزایش دادند،که منجر به کاهش اقتصادی جزئی موسوم به رکود
اقتصادی موجودی کاال شــد .از ماه مه  1946تا ژوئــن 1949 ، ۳۰ S&P 500درصد
سقوط کرد.

چشمانداز

 1949JJتا  :1956رونق اقتصاد پس از جنگ
پس از پایان جنگ،آمریکا از دوران شــکوفایی برخوردار شد .رئیس جمهور دوایت
فگرایی شــکوفا شــد ،و با ایده آرزوی
آیزنهاور بر تعادل بودجه فدرال تمرکز کرد .مصر 
آمریکایی و مدینه فاضله حومهای ،همراه با اتومبیل و تلویزیون برای هر خانواده ،پیش
رفت .آمریکاییها فرزندان بیشتری داشتند،و این چیزی است که بعدا به عنوان «بیبی
بومر» شناخته شد S&P 500 .بین ژوئن  1949و آگوست  266 ،1956درصد افزایش
را تجربه کرد.
بورس ســهام چنان رونق گرفت که تا سال 1955 ،نمایندگان مجلس ترسیدند که
این اتفاق میتواند با شکستی مشابه سال  1929سقوط کند .کمیته بانکی سنا تحقیق
«دوستانه» را در بورس آغاز کرد تا بررسی کند که آیا مقررات جدیدی الزم است اعمال
شــود یا خیر .در همان ســال ،رئیس فدرال رزرو ،ویلیام مک چسنی مارتین جونیور،
یکند که باید
ســخنرانی مشــهوری را ارائه داد که بانک مرکزی را به قهرمان تشبیه م 
نوشیدنیها را جمع کرد وقتی میبینیم که مهمانی گرم شدهاست .بانک مرکزی نرخ بهره
را افزایش داد و رشد اقتصادی کند شد .بحران کانال سوئز و حمله اتحاد جماهیر شوروی
به مجارستان بر عدم اطمینان سرمایهگذاران به بازار صعودی دامن زد .از آگوست 1956
تا اکتبر 1957 ، 22 S&P 500درصد افت کرد.
 1957JJتا  :1961جنگ سرد شدت گرفت
در سال 1957،اتحاد جماهیر شوروی «اسپاتنیک» اولین ماهواره ساخت بشر را که به
دور زمین میچرخد ،پرتاب کرد .ارزش سهام آمریکا کاهش یافت چون رهبران آمریکایی
نگران بودند کشورشان در جنگ سرد از دست میرود .اما پس از یک بازار صعودی کوتاه
مدت ، S&P 500از رشــد تقریباً چهار ساله برخوردار شد و از اکتبر  1957تا دسامبر
 86 ،1961درصد رشــد داشت .هنگامی که بازار صعودی در نهایت از بین رفت،دور از
انتظار نبود .همانطور که وارن بافت در آن زمان اظهار داشــت،«سهام با سرعت نسبتاً
سريعي در حال افزايش بوده .این در حالی است که درآمد شركتها افزايشي نداشته است.
به همین ترتیب سود سهام افزايش پیدا نمیکند ».به عبارت دیگر ،ارزش سهام بیش از
حد ارزشگذاری شد و کاهش آن ضمانت شد .سهام بین دسامبر  1961و ژوئن ،1962
 28درصد کاهش یافت.
 1962JJتا  :1966کندی قصد دارد «آمریکا را دوباره به حرکت درآورد»
در مسیر مبارزات انتخاباتی،رئیس جمهور جان کندی قول داده بود «آمریکا را دوباره
بــه حرکت درآورد»،اما پس از روی کار آمدن او در ســال 1961 ،تنشها میان رئیس
جمهور و صنعت فوالد باال گرفت و منجر به یک بازار صعودی مختصر معروف به اسالید
کندی شد .سرانجام سهام دوباره در سال  1962شروع به افزایش قیمت کرد .در آینده در
سال 1963 ،هنگام ترور کندی ،بازار صعودی اساندپی ۵۰۰وحشتناک شد .در آن روز به
طور تقریبی  3درصد سقوط کرد و برای بزرگداشت حافظه  JFKمعامالت دو ساعت زودتر
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متوقف شد .اما وال استریت به سرعت جهش کرد و بازار تنها چند روز بعد تمام ضررهای
خود را بازیابی کرد .گسترش بازار نزدیک به ســه سال دیگر دوام آورد .در سال 1966،
اقتصاد قوی بود .نرخ بیکاری تنها  4درصد بود و شرکتها برای پر کردن سفارشات بزرگ
کاالهای فوقالعاده عجله داشتند .اما وقتی تورم شروع به افزایش کرد،فدرال رزرو با تشدید
شرایط اعتباری به آن واکنش نشان داد .این حرکت بسیار محدودکننده به نظر رسید و
باعث ایجاد بحران اعتبار شد S&P 500 .از فوریه تا اکتبر 22 ،1966درصد افت کرد.
 1966JJتا  :1968سالهای بهبود
بازار صعودی به سختی دو سال طول کشید و کوتاهترین بازار تاریخ مدرن آمریکا بود.
اما  S&P 500هنوز هم توانست به طور تقریبی  50درصد در طول اجرا افزایش پیدا کند.
بازار سهام تا حدودی توسط بازار کار قوی تقویت شد .در اواخر سال 1968 ،نرخ بیکاری
تنها  3.4درصد بود .اما این دوره با زلزلههای سیاسی و اجتماعی نیز همراه بود.
 1968نقطــه عطفی برای جنگ ویتنام بود،زمانی که ویتنامیهای شــمالی حمله
غافلگیرانهای را انجام دادند که به عنوان حمله تت شناخته شد .مارتین لوتر کینگ جونیور
و رابرت کندی ترور شدند و در ماه نوامبر،ریچارد نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری
پیروز شد .بیثباتی همراه با تضعیف اقتصاد و تورم باال منجر به بازار نزولی و رکود جزئی

زمانی که طول
کشید (ماه)

تغییر درصد میزان
اساندپی ۵۰۰
 ۳۲۵درصد
 ۱۵۸درصد

دوره تاریخی

تاریخ آغاز

بهبود از رکود بزرگ

ژوئن ۱۹۳۲

۵۷

جنگ جهانی دوم

آوریل ۱۹۴۲

۴۹

شوک بعد جنگ

ژوئن ۱۹۴۹

۸۶

 ۲۶۶درصد

جنگ سرد

اکتبر ۱۹۵۷

۵۰

 ۸۶درصد

ادعای کندی برای
بهبود دوباره آمریکا

ژوئن ۱۹۶۲

۴۴

 ۸۰درصد

سالهای بهبود

اکتبر ۱۹۶۶

۲۶

 ۴۸درصد

عرضههای اولیه

می ۱۹۷۰

۳۲

 ۷۴درصد

صعود متواضع

اکتبر ۱۹۷۴

۷۴

 ۱۲۶درصد

اقتصاد ریگان

اکتبر ۱۹۸۲

۶۰

 ۲۲۹درصد

بازگشت دوشنبه سیاه

دسامبر ۱۹۸۷

۳۱

 ۶۵درصد

دهه ۹۰

اکتبر ۱۹۹۰

۱۱۳

 ۴۱۷درصد

بحران مسکن

اکتبر ۲۰۰۲

۶۰

 ۱۰۲درصد

بهبود کند و طوالنی

مارس ۲۰۰۹

۱۲۱

 ۳۳۴درصد

بازار رشد ،پس از زنده ماندن از چندین تجربه نزدیک به مرگ،منجنیق شده است تا
بحران خود را چهار برابر کند .با افزایش صنعت فناوری،اپل،آمازون و گوگل به عنوان
باارزشترین شرکتهای آمریکایی به مایکروسافت پیوستند و این رکورد ثبت شد.

شد S&P 500 .از نوامبر  1968تا مه  1970با افت  36درصدی روبهرو شد.
 1970JJتا  :1973سرمایهگذاران عرضههای اولیه را خریداری کردند
مک دونالد،آی بی ام و دیزنی کمک کردند تا بازار سهام آمریکا در اوایل دهه 1970
به اوج جدیدی برســد .سرمایهگذاران در عرضه اولیه گروهی از بزرگترین و سریعترین
شرکتهای کشور ،جمع شدند S&P 500 .به طور متوسط در بازار صعودی ساالنه 23
درصد رشد چشمگیر داشت .اما سرانجام بیش از حد پیش رفت .ارزیابی سهام شرکتهای
عرضه اولیه مانند مک دونالد با تورم چشمگیری روبهرو شد.
سپس ،در ژانویه 1973 ،رئیس جمهور نیکسون فاز سه برنامه اقتصادی خود ،کنترل
آرام دستمزد،قیمت و اجاره را که در سالهای اولیه تصویب کرده بود،اجرا کرد .اگرچه او
از مشاغل و کارگران خواست تا به طور داوطلبانه از این رهنمودها پیروی کنند،آنها فرصت
را برای افزایش قیمتها و مطالبات مزدی غنیمت شمردند که این تورم به دنبال داشت.
 S&P 500بین ژانویه  1973و اکتبر  48 ،1974درصد کاهش یافت.
 1974JJتا  :1980صعود متواضع
بورس اوراق بهادار طی این بازار صعودی بین سالهای  1974و  1980به طور دقیق
پیش رفت .بازدهی ساالنه فقط  14درصد داشت که ضعیفترین دوره مدرن است ،زیرا
سرمایهگذاران با بحران نفتی دهه  1970دست و پنجه نرم میکردند.
در میان تورم دورقمی ،رئیس فدرال رزرو ،پل ولکر ،در اوایل دهه  1980به ســرعت
نرخ بهره را به حداکثر  20درصد رساند .در حالی که این استراتژی،معروف به شوک ولکر،
موفق به افزایش قیمتها شد،اما همچنین وام گرفتن را گرانتر کرد و رکود اقتصادی آغاز
شد S&P 500 .بین نوامبر  1980و آگوست  27 ،1982درصد افت کرد.
 1982JJتا  :1987اقتصاد ریگان
پس از آنکه ولکر تورم را مهار کرد،رئیس جمهور رونالد ریگان با کاهش مالیات،بازار
سهام را به اوج خود رساند S&P 500 .رونق گرفت و متوسط بازدهی ساالنه نزدیک به
 27درصد را داشت  -بهترین نتیجه از زمان رکود بزرگ .و نرخ بیکاری زیر  6درصد رسید
این در حالی بود که نزدیک به  11درصد رسیده بود .اما بازار صعودی در یک لحظه به
پایان میرسد .زیرا شاخص داو جونز در  19اکتبر 1987 ،22.6درصد سقوط کرد ،روزی
که اکنون به عنوان دوشنبه سیاه شناخته میشود.
تجارت رایانهای،که هنوز در آن زمان جدید بود،تا حدی مقصر این سقوط بود .بازار
نزولی بسیار کوتاه بود و فقط سه ماه دوام آورد .در حالی که  S&P 500بین اواخر آگوست
و اوایل دسامبر به طور تقریبی  34درصد سقوط کرد،سال را با رشد به پایان رساند.
 1987JJتا  :1990بازگشت دوشنبه سیاه
پس از آنکه تاریکترین روز وال استریت روشن شد تنها تلنگری برای سهام ایجاد شد
که  S&P 500از دسامبر  1987تا ژوئیه  1990با رشد  65درصدی روبرو شد و دومین

بازار رشد کوتاه را در دوره مدرن قبل از شروع رکود نشان داد .آمریکا در ژوئیه  1990با
کاهش قیمت دو برابر نفت پس از از حمله عراق به کویت،دچار رکود اقتصادی شد .بین
جوالی و اکتبر 1990 ،S&P 500 ، ۱۹.۹درصد سقوط کرد،و آن را به یک بازار نزولی
تبدیل کرد و افت 20درصدی را نشان داد.
 1990JJتا  :2000دهه  ۹۰خروشان
پایان جنگ سرد و طلوع عصر اینترنت دورانی از رفاه عظیم را برای اساندپی ۵۰۰
آغاز کرد .طی دهه گذشته بیش از  400درصد رشد کرد،که با رشد اقتصادی قوی و
تورم ثابت افزایش یافت .همچنان قویترین بازار رشد را تجربه کرد .آمریکا طوالنیترین
دوره رشد اقتصادی بدون وقفه در تاریخ معاصر را شاهد بود .سرمایهگذاران،با درک
پتانســیل عظیم اینترنت،بیپروا در سهام دات کام سرمایهگذاری کردند که رئیس
فدرال رزرو ،آلن گرینسپن ،آن را «نشاط غیر منطقی» نامید .سرانجام ،قیمت سهام
ناخوشایند دیگر با مبانی تجارت توجیه نشد .بسیاری از این شرکتها مانند Pets.
 comکمــی افت پیدا کردند S&P 500 .بین مــارس  2000و اکتبر 49 ،2002
درصد افت داشت.
 2002JJتا  :2007بحران مسکن
بازار صعودی در اواسط دهه  2000بذرهایی را برای اواخر دهه بعد کاشت .با کمک نرخ
بهره کم از طرف فدرال رزرو به رهبری گرینسپن،این دوره با اهرم بیش از حد همراه بود.
وامهای فرعی بیشتر آمریکاییها را قادر میسازد که خانهها را اغلب بدون پیشپرداخت و
با نرخهایکوتاه خریداری کنند .بازار امالک و مستغالت خروشان شدند و افزایش ارزش
خانهها باعث شد آمریکاییها هزینههایتهاجمی داشته باشند .سهام بین اکتبر 2002
و  102 ،2007درصد افزایش یافت .اما وال اســتریت شــرطبندیهای خطرناکی انجام
داد که در نهایت نتیجه معکوس داد .هنگامی که قیمت مســکن شروع به کاهش کرد،
وامگیرندگان به طور دســتهجمعی پیشفرض را شروع کردند .بانکهای سرمایهگذاری
مانند  Bear Stearnsو برادران لیمان که بخشی از بدهیهایزیرمجموعه ریسکپذیر
را داشتند،متحمل خسارات زیادی شدند و سقوط کردند .عمیقترین بحران مالی و رکود
اقتصادی پس از رکود بزرگ ایجاد شد که  S&P 500بین اکتبر  2007و مارس 2009
تقریبا 57درصد سقوط کرد.
 2009JJتاکنون :بهبود طوالنی و آهسته
مهم نیست که چه زمانی به پایان برسد،بهبود از رکود بزرگ در حال حاضر طوالنیترین
بازار صعودی در تاریخ آمریکا است .با رونق بیش از یک دهه،رونق بازار با ترکیبی از رشد
اقتصادی کند اما پایدار،ثبت سود شرکتها و ثبت نرخ بهره پایین صورت گرفته است.
بازار رشد ،پس از زنده ماندن از چندین تجربه نزدیک به مرگ،منجنیق شده است
تا بحران خود را چهار برابر کند .با افزایش صنعت فناوری،اپل،آمازون و گوگل به عنوان
باارزشترین شرکتهای آمریکایی به مایکروسافت پیوستند و این رکورد ثبت شد.
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چشمانداز

ریزش جهانی

ترسیم بازارهای عمده سهام جهان با یک شاخص
جف دسجاردین
تحلیل گر اقتصادی

شاخص سهام فرانسه هزار و
 ۱۶۰است،که آخرین نشانه
اساندپی ۵۰۰در سال 2010
بوده است

اکثر ســرمایهگذاران در سراسر جهان با شاخص اس اند پی 500
آشنا هستند .این شاخص نهتنها معتبرترین فشارسنج عملکرد بازار
سهام آمریکا است ،بلکه  10سال نیز جزو پرمخاطبهای خود بوده و
در سال گذشته در باالترین زمان نزدیک به  3هزار و  170قرار داشت.
ما بازدههای بازارهای جهانی را تا پایان سال  2019بررسی کردیم
و ســپس از معیار آمریکا به عنوان پسزمینهای برای مقایسه سایر
بازارهای سهام عمده در سراســر جهان مانند بازارهای اروپا ،آسیا و
کانادا استفاده میکنیم.
JJقرار دادن همه در یک مقیاس
چالش اول این اســت که در بازارهای جهانی ،همه شاخصها در
مقیاسهای دلخواه قرار دارند.
برای مقایسه مستقیم آنها ،طبیعیترین گزینه تبدیل دادهها به

عبارات درصد است .گرچه همه چیز خوب و شیک است ،اما همچنین
کمی کسلکننده است .برای جالبتر کردن همهچیز ،ما دادههای تاری
خی را جمعآوری کردهایم که هر شاخص به طور تقریبی به  30سال
قبل برمیگردد .این کار بیشتر با استفاده از «ماکروترند» ،یک منبع
خارقالعاده برای دادههای تاریخی انجام شده است .از  26نوامبر 1990
به عنوان تاریخ آغاز استفاده کردیم ،زیرا این اولین نقطه داده موجود
برای برخی از شاخصهای کشور بود .سپس همه این دادهها را به یک
مقیاس  S&P 500تبدیل کردیم ،بنابراین میتوان عملکرد را به طور
مستقیم با معیار مشترک بازار سهام آمریکا مقایسه کرد.
اگر در  26نوامبر  1990در بازار آمریکا  100دالر سرمایهگذاری م
یکردید ،امروز بیش از  1000دالر سرمایه داشتید.
در حدود  30سال اخیر ،شاخص اساندپی ۵۰۰حدود  ۹۰۰درصد
افزایش یافته است که بیشترین میزان در شاخصهای اصلی است .اگر
ی کنید ،نتایج نزدیکی
در بازارهای آلمان یا هنگکنگ سرمایهگذار 
خواهید داشت  -هریک ازاین شاخصها در مدتزمان مشابه بیش از
 800درصد سود کسب کردهاند.
در همین حال ،بازارهای کانادا ،فرانسه و انگلستان همگی افزایش
یافتهاند اما با سرعتی بسیار کندتر:
با واحــد اساندپی ،۵۰۰کانادا در هزار و  ۷۱۷قرار خواهد گرفت -
جایی که بازار آمریکا در سال  2013تجربه کرد.
فرانسه هزار و  ۱۶۰خواهد بود ،که آخرین نشانه اساندپی ۵۰۰در
سال  2010بوده است.
انگلستان هزار و  ۷۲است که معادل سال  2010برای بازار آمریکا
است.
ســرانجام ،با شــاخص اساندپی۵۰۰ ،بازار ســهام ژاپن امروز در
پایینترین سطح  315واحدی قرار دارد– به طور تقریبی همان جایی
که  30سال پیش شروع شده بود .به عبارت دیگر ،اگر در سال ،۱۹۹۰
 100دالر در ســهام ژاپن سرمایهگذاری میکردید ،در طی سه دهه
فقط  1دالر سود میکردید.

مقایسه بازارها با استفاده از اساندپی ۵۰۰
بسیار خوب ،اکنون که برای هر بازار مقیاس یکسانی داریم ،بیایید به دادهها بپردازیم:
کشور

120

بنچمارک

ارزش کنونی (با مقیاس اساندپی)۵۰۰

رشد نسبت به  ۲۶نوامبر ۱۹۹۰

آمریکا

S&P 500

۳،۱۶۸

 ۹۰۱+درصد

گکنگ
هن 

Hang Seng Comp.

۲،۹۲۶

 ۸۲۴+درصد

آلمان

DAX 30

۲،۹۱۳

 ۸۲۰+درصد

کانادا

S&P/TSX Comp.

۱،۷۱۷

 ۴۴۴+درصد

فرانسه

CAC 40

۱،۱۶۰

 ۲۶۸+درصد

انگلستان

FTSE 100

۱،۰۷۲

 ۲۳۸+درصد

ژاپن

Nikkei 225

۳۱۵

 ۱+درصد
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با شاخص اساندپی۵۰۰ ،بازار سهام ژاپن امروز در پایینترین سطح  315واحدی قرار دارد  -به طور تقریبی
همان جایی که  30سال پیش شروع شده بود .به عبارت دیگر ،اگر در سال  100 ،۱۹۹۰دالر در سهام ژاپن
سرمایهگذاری میکردید ،در طی سه دهه فقط  1دالر سود میکردید.

سرنوشت یک شاخص

درسهایی که از نوسان بورسهای جهان میتوان گرفت

شــاخص  S&P 500در ابتدا در سال  1926به عنوان «شاخص
ترکیبی» تنها با  90ســهام تشکیل شــد .بر اساس سوابق تاریخی،
متوســط بازده ساالنه از زمان تأســیس آن در سال  1926تا 2018
تقریبا  10درصد  11-درصد اســت .میانگین بازده ســاالنه از زمان
پذیرش  500ســهام به این شاخص در سال  1957تا  2018تقریبا
 8درصد بوده است.
JJچگونه تورم بر بازده  S&P 500تأثیر میگذارد؟
یكی از مشكالت عمده برای یك ســرمایهگذار كه امیدوار است
به طور منظم بازدهی متوسط 10درصد را کسب كند ،تورم است .با
توجه به تورم ،میانگین بازده ساالنه تاریخی فقط حدود  7درصد است.
سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا میانگین نوسان سهام با
تورم مطابقت دارد یا خیر .زیرا این تنظیم با اســتفاده از ارقام تورم از
شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIانجام میشود ،که به اعتقاد برخی
از تحلیلگران ،آمار واقعی آن نرخ واقعی تورم را کمرنگ می کند.
یگذارد
JJچگونه زمان بازار بر بازگشت  S&P 500تأثیر م 
عامل مهم دیگر در بازده ســاالنه شــاخص اس اند پی برای یک
سرمایهگذار ،زمانی اســت که آنها تصمیم میگیرند وارد بازار شوند.
به عنوان مثال SPDR® S&P ،یا  ، 500® ETFکه با شــاخص
مطابقت دارد ،برای سرمایهگذار بین سالهای  1996تا  2000خرید
کرده اســت و عملکرد بسیار خوبی داشت ،اما سرمایهگذاران از سال
 2000تا  2002روند نزولی مداوم را مشاهده کردند.
سرمایهگذارانی که زمانی که نوسانات نزولی است ،خرید میکنند و
سرمایه خود را نگه میدارند یا در باالترین سطح بازار میفروشند ،بازده
بیشتری نسبت به سرمایهگذارانی که در اوج بازار خریداری میکنند،
تجربه میکنند ،به ویژه اگر در زمان قبل از آغاز افت قیمت بفروشند.
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JJتاریخچه شاخص S&P 500
شاخص استاندارد و فقر  500مجموعهای از سهام است که قصد
دارد مشــخصات کلی بازده بازار سهام را منعکس کند .سهام موجود
در  S&P 500با توجه به ســرمایه بازار ،نقدینگی و صنعت انتخاب
میشــوند .شــرکتهایی که در  S&Pقرار میگیرند توسط کمیته
شــاخص  S&P 500انتخاب می شوند که متشــکل از گروهی از
تحلیلگران است که در استاندارد و پورز استخدام شدهاند.
بین سالهای  2008تا  2009این شاخص در بازار حدود منهای
 37.22درصد بازده داشت که میتوان گفت بیشترین بازده منفی در
تاریخ این شاخص بود.
همچنین از سال  1975تا  1976این شاخص  38.46درصد بازده
مثبت داشته که این بیشترین بازده مثبت این شاخص بوده است.
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نرخ بهره در  ۳۰ماه از مه سال  ۱۹۸۹از  ۲.۵درصد به  ۳.۲۵درصد رسید و با افزایش چند مرحله
متعدد ،در  ۳۰آگوست  ۱۹۹۰به  ۶درصد رسید .این افزایش شدید در نرخ بهره ،سقوط بزرگ بازار
ژاپن را به همراه داشت.

چشمانداز

ژاپن  30سال پس از ترکیدن حباب بورس چگونه به سر میبرد

سقوط آفتاب تابان
دلتنگی برای اوقات خوب ،مکانیسم مقابله سومین اقتصاد بزرگ جهان بود

در تاریخ  29دســامبر  ،1989شاخص بورس سهام نیککی
ژاپن به باالترین ســطح 38هزار و  916رســی د ؛ نقطه عطفی که
نشــان داد آخرین هجوم اقتصاد حباب متورم داراییهای کشور
است  -دورهای از مصرف بیرویه و اعتماد به نفس بیش از حد در
شرکتهای ژاپن.
آنچه پیش آمد سقوط چشــمگیر از اوج اواسط تا اواخر دهه
 1980بود .بازار ســهام سقوط کرد و ارزش آن تا دسامبر 1990
بیش از  2هزار میلیارد دالر ( 1.5هزار میلیارد دالر) از دست داد.
در سالهای بعد،ژاپنیها از یک منظره بیگانه از «بازسازی»  -کد
کاهش هزینهها  -تورم و رکود استفاده کردند .هنگامی که مهمانی
حباب به پایان رسید ،به نظر میرسید که میزبانان آن هیچ ایدهای
ندارنــد که چگونه میتوانند خرابکاریهای ناشــی از قیمتهای
بسیار ناچیز سهام و امالک را پاک کنند.
حباب دارایی در ژاپن از ســالهای  ۱۹۸۶تا  ۱۹۹۱است که
میگویند در آن ،قیمت انواع داراییها مانند مسکن و سهام با رشد
باالیی همراه شده است .یکی از عوامل اصلی این حباب دارایی را
باید دخالت بانک مرکزی این کشــور در بازار گفت .بانک مرکزی
ژاپــن در فاصله  ۳۰ژانویه  ۱۹۸۶تا  ۲۲فوریه  ۱۹۸۷نرخ بهره را
در اقتصــاد ژاپن از  ۵درصد به  ۲.۵درصد کاهش داد .با توجه به

جاستین مککوری
تحلیل گر اقتصادی

ن
منبع گاردی 
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این اقدام ،مردم اســترس و اضطــراب این کاهش را گرفتند و به
خرید انواع دارایی پرداختند .تحت تاثیر این اتفاق ،بازارهای دارایی
با رشد باالیی روبهرو شد.
نرخ بهره در  ۳۰ماه از مه ســال  ۱۹۸۹از  ۲.۵درصد به ۳.۲۵
درصد رســید و با افزایش چند مرحله متعدد ،در  ۳۰آگوســت
 ۱۹۹۰به  ۶درصد رسید .این افزایش شدید در نرخ بهره ،سقوط
بزرگ بازار ژاپن را به همراه داشت.
ژاپنیها به دلیل تجربه رونق باالی اقتصادی در اقتصادشــان
و دلتنگی بــرای این موضوع ،حتی زمانی کــه ارزش زمین زیر
کاخ امپراطوری بیشــتر از کل ایالت کالیفرنیا بود، باعث شد که
شهروندان این کشور برای بهبود اقتصاد ژاپن تالش کنند و برای
رشد اقتصادی مانند گذشته اقدامهای زیادی کنند.
مارتین شــولز ، اقتصاددان ارشــد در انســتیتوی تحقیقات
فوجیتسو میگوید« :حباب دهه  1980ژاپن آغاز عادی سازگاری
طوالنی از یک اقتصاد جوان و ســریع رشد به یک شرایط جدید
طبیعی با رشد آهسته و پیری بود».
«نجات بانکها از تنظیم امالک و مســتغالت تا سال 2002
طول کشید 10 .سال دیگر طول کشید تا اصالحات الزم در زمینه
تأمین اجتماعی به مرحله اجرا گذاشــته شود .تأثیر خوشخیم
بحران مالی جهانی نشان داده است که اقتصاد ژاپن کام ً
ال مطابق
با «نرمال جدید» اســت که رشد طوالنیمدت آهسته اما محکم
دارد».
در سال  1998طرح  500میلیارد دالری نجات بانکی اجرا شد
تا بانکها بتوانند به استقراض و وامدهی ادامه دهند .بانک مرکزی
همچنین تالش کرد نرخ تورم را افزایش دهد تا پرداخت مشتری
را تشویق کند .شرکتهای ژاپنی روی هم رفته پس از سال 1998
از وامگیرندگان به پساندازکنندگان تبدیل شدند.
ژاپن هشــداری اســت به جهان درباره آنچه میتواند از نظر
اقتصادی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش برود.
همــه فکر میکردند میتوانند ثروتمند شــوند و اوقات خوب
متوقف نمیشــود .بانکها بدون بررسی دقیق وامها، پول زیادی
میدادند .زمانی که بانک مرکزی ژاپن متوجه شــد که چقدر بد
است و برای جلوگیری از وام نرخ بهره را افزایش داد، خیلی دیر
بود .بورس و اقتصاد سقوط کرد.
دهــه  1990در ژاپن «دهه گمشــده» نامیده میشــود ، اما
واقعیت این است که برای دهه بعد  -از  2000تا  - 2010میتوان
این را گفت.

 ...........................تشــکلهــا ...........................
[ این صفحهها به مرور فعالیتهای تشکلهای کشور میپردازد] .

انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی را بشناسید

زیر و بم واردات موبایل

انجمــن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لــوازم جانبی ،در
بمانجان ندیمی
راستای اجرای بند ک ماده  5قانون مصوب سال 1369
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و كشاورزي ایران و ماده 5
دبیر بخش تشکلها
قانون بهبود مســتمر محيط كسب و كار و با موافقت و
نظارت اتاق ایران تشــکیل شد .براساس اساسنامه انجمن ،هدف از تشکیل آن ،حمایت از
بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به مشکالت و نارساییها در چارچوب قوانین موضوعه
کشــور و همچنین دفاع از حقوق ،منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو
اســت .ساماندهی امور مربوطه ،حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهرهبرداری بیشتر
از ســرمایهگذاری در حوزه واردات کاالهای این بخش از دیگر اهداف انجمن است .درضمن
اساسنامه به موضوع استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دستاندرکاران و بههنگام کردن
آن برای رسیدن به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد اشاره کرده است.
JJشاخصهای 21گانه
براساس اساســنامه انجمن موبایل ،تبلت و لوازم جانبی ،وظایف و اختیارات در  21بند
ترســیم شده است .این شاخصهای  21گانه شامل «تالش برای برنامهریزی ،ساماندهی و
نظارت بر کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت انجمن؛ مشارکت گروهی در تصمیمسازیها و

تصمیمگیریها؛ ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای
مالی و پولی بینالمللی؛ حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی
و مشورتی به آنها؛ تشویق و حمایت از سرمایهگذاری مشترک در حوزه فعالیت و معرفی اعضا
به مراجع ذیصالح جهت استفاده از خدمات و تسهیالت قابل ارائه» است.
برگزاری دورههای آموزشــی ،برگزاری و یا حضور در نمایشــگاههای داخلی و خارجی
مرتبط ،اعزام هیئتهای تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیئتهای تج
اری و بازاریابی از کشورهای خارجی و كوشش برای رفع اختالفات في مابين فعالین مربوطه
از طریق تأســیس سازمانهای داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران بخش دیگری از
این وظایف است .براساس اساسنامه انجمن ايجاد بستر و سازوكار الزم جهت پذيرش وظايف
اجرايي دولت كه در اجراي قوانین 5ساله توسعه اقتصادی ،قانون اجرای سیاستهای اصل 44
و دیگر قوانین مربوطه به انجمن تفويض ميشود و اجرای صحیح وظایف تفویضشده و ارائه
گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه از دیگر وظایف انجمن است.
كوشش برای مقید و ملزم کردن اعضا به اجراي صحيح و رعايت شئون تجاري كشور ،در
کنار اطالعرسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصوالت غیراستاندارد و
تقلبی و قاچاق و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ،منطقهای و
بینالمللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن از دیگر وظایف و اختیارات انجمن است.

تشکلها
JJرجیستری ،برگ برنده موبایل
امیر اسحاقی ،دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی ،که یکی از باسابقهترین
و فعالترین اعضای انجمن است ،درخصوص عملکرد انجمن میگوید« :انجمن واردکنندگان
ی صنفی موجود در کشور است؛ ما در انجمن
موبایل یکی از فعالترین و برترین تشــکلها 
هر هفته بیش از  4ســاعت جلسه هیئت مدیره داریم .ضمن اینکه جلسات متعددی برای
کمیسیونهای تخصصی برگزار میکنیم .واردکنندههای قوی عضو انجمن هستند و توانستیم
روابط بسیار خوبی با حاکمیت برقرار کنیم».
او میافزاید« :انجمن در موضوع رجیســتری موبایل از ابتدا حامی این طرح بود و آن را
پیگیری و حمایت کرد تا به مرحله اجرا برسد .در مرحله اجرای این طرح نیز کمک کردیم.
ما در فرایندهای بعد از شناسنامهدار کردن بسیاری از کاالها حضور داشتیم .ما حتی پیشنهاد
رجیستری تبلت را دادیم .همچنین اجرا ،ساماندهی و شفافسازی اقتصادی درحوزه 124
طرح افق را پیگیری کردیم .در انجمن موبایل با توجه به سیاســتهایی که اعمال کردیم و
پیگیریهای مستمری که از دولت داشتیم به عنوان یک انجمن اثرگذار شناخته شدهایم .به
همین دلیل اســت که در برخی مواقع میبینیم بعضی از کسانی که خیلی دنبال شفافیت
اقتصادی نیستند ،تالش میکنند که فعالیتهای انجمن نادیده گرفته شود و یا زیر سوال
برود».
از نگاه اسحاقی ،انتشار آمار و اطالعات پیرامون تجارت داخلی و تولید به شدت میتواند
جلوی فساد و باندبازی را بگیرد .زیرا از زمانی که طرح رجیستری موبایل اجرا شده و کاالها
شناســهدار شدند ،شفافیت بیش از پیش وارد حوزه موبایل شده است .در کشور هر گوشی
موبایلی که مصرف میشود به یک کد ملی و سیمکارتها و شماره تلفنهایی وصل است که
همه در شبکه به صورت یکپارچه قابل رصد هستند .درضمن شفافیت در رنگ و مدل و سابقه
شناسه بینالمللی کاال نیز باعث شده بخش عمدهای از تجارت موبایل شفاف شود.
بــه گفته دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل مهمترین دســتاورد اجرای صحیح طرح
رجیستری ،کاهش میزان قاچاق موبایل از  ۹۵درصد به کمتر از  2الی  3درصد است .اتفاقی
که میتواند جزو دســتاوردهای بزرگ دولت ،وزارت ارتباطات ،سامانه جامع تجارت ،سامانه
همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باشد.
البته از نگاه این فعال اقتصادی ،نکته مهم در اجرای طرح شفافســازی ادامه این مسیر
اســت .یعنی اجرای کامل فعالیت سامانه  ۱۲۴یا همان سامانه شفافیت قیمت و بعد از آن
اجرای کامل طرح افق اســت که کل زنجیره تامین تا فروش به مصرفکننده را به صورت
یکپارچــه در بر میگیرد و همانند یک نورافکن بزرگ این بازار را کنترل میکند .این طرح
میتواند به عنوان الگوی خوبی در جریان تامین تا مصرف سایر کاالها مورد استفاده کشور
نیز قرار گیرد.
اسحاقی شــکلگیری فصل جدید در حوزه موبایل را ناشــی از اعتماد دولت به بخش
خصوصی میداند و میگوید :بخش خصوصی با توجه به توان تخصصی و تجربهای که دارد
هر زمانی طرف مشورت دولت قرار گرفته ،توانسته راهگشا باشد .حتی امروز که تحریمهای
خصمانه علیه کشور اعمال میشود ،بازرگان هستند که با توجه به تجربیاتشان تحریمها را
دور زدند و نیاز کشــور را تامین کردند .در حوزه موبایل تا آنجایی که انجمن مورد مشورت
قرار گرفته و از نظرات تخصصی و کارشناسی آن استفاده شده از جمله مواردی که مربوط
به تخصیص ارز بوده و یا پیگیری و اجرای طرح رجیستری ،پیگیری و اجرای سامانه  ۱۲۴و
پیگیری و اجرای طرح افق ،دولت موفقیتهای بزرگی به دست آورده است.
JJبدون ممنوعیت
در یکی دو سال اخیر حوزه موبایل اگرچه مستقیم با ممنوعیت واردات مواجه نشده است،
اما همواره با محدودیتهای تامین ارز مواجه بوده اســت .به همین دلیل هر از چندی بازار
یگوید:
آن در دورههای کوتاهمدت دچار نوسان شده است .دبیر انجمن موبایل در اینباره م 
تاکنون در مورد ممنوعیت حوزه موبایل تصمیمگیری خاصی نشده ،ما فقط با محدودیتهای
ارزی مواجه هستیم .در مقاطعی مثل سه ماه اول امسال دولت در جریان مدیریت منابع ارزی
به کاالهای باالی  300یورو ارزی تعلق نداد .اما در مقابل بخش عمدهای از این کاالها یعنی

124

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد ،مهر 1399

انتشار آمار و اطالعات پیرامون تجارت داخلی و تولید به شدت میتواند جلوی فساد و
باندبازی را بگیرد .زیرا از زمانی که طرح رجیستری موبایل اجرا شده و کاالها شناسهدار شدند،
شفافیت بیش از پیش وارد حوزه موبایل شده است.

بیش از  80درصد آن به صورت قاچاق تامین میشــد .اگرچه ما طرح رجیستری را داریم،
واردکنندگان غیرقانونی از طریق رویه واردات مسافری این کار را انجام میدهند؛ یعنی وقتی
کاال را به صورت قاچاق وارد کشــور میکنند با سوءاستفاده از اطالعات مسافران ،مسافران
خارجی و اتباع خارجی موبایل را فعالسازی میکنند و غیررسمی در شبکه عرضه کشور به
فروش میرسانند .البته با توجه به حمایتها و برنامهریزی دولت در سالهای اخیر این فرایند
به شدت مدیریت و محدود شده است و شاهد روند کاهشی قابل توجه این موضوع هستیم.
JJتولید
در یکی دو ســال اخیر به دنبال کمبود منابع ارزی سیاست دولت بر محور تولید داخل
یکند .موضوعی که هر از چندی در بخش موبایل نیز مطرح شده است .اسحاقی با
حرکت م 
اشاره به اینکه اگر توان تکنولوژیکی ،سرمایهگذاری الزم و حمایت دولت وجود داشته باشد،
تولید بخشی از نیاز کشــور به موبایل میتواند گام بلندی در تامین آن باشد ،میگوید :اما
متاسفانه ایران توان رقابت در بخش تکنولوژی موبایل را ندارد و عموما موبایلی که در ایران
تولید شــده به صورت ســی کی دی یا اس کی دی بوده که حجم آن نیز بسیار کم است.
زیرا فرایند تولید پیچیده و بسیار متغیر است .ضمن اینکه سرعت تغییرات بسیار باالست.
تولیدکنندگان داخلی نیازمند حمایت شــرکت مادر هستند که امکان بهرهگیری از آنها به
دلیل تحریم در ایران وجود ندارد .اکنون نیاز کشور ماهانه  1.5میلیون گوشی است ولی حجم
تولید بسیار ناچیز است.
دبیر انجمن موبایل ادامه داد :ما در راستای حمایت از تولید موبایل ،تولیدکنندگان این
حوزه را جمع کردیم؛ االن سرمایهگذارانی نیز پیدا شدهاند ولی این کار نیازمند حمایت جدی و
مداوم دولت است .اگر واقعا دولت و حاکمیت یک سیاست بلندمدت را در زمینه تولید موبایل
دنبال و از این سیاست حمایت کنند ،ما میتوانیم در حوزه اسکیدی و بعد از آن سیکیدی
در برخی برندها موفقیتهایی به دست بیاوریم .در حوزه گوشیهای غیر هوشمند نیز باتوجه
به نیاز  3.5میلیونی در سال میتوانیم کل نیاز را با سرمایهگذاری بلندمدت در کشور تامین
کنیم .البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که باید تولید به صورت انبوه اتفاق بیفتد
تا اقتصادی شود و این تجربه تولیدکنندگان بزرگ موبایل است .درنتیجه باید ما از ابتدا به
فکر تامین نیاز کل منطقه باشیم ،ضمن اینکه شرایطی را فراهم کنیم تا تکنولوژی به سرعت
منتقل شود؛ در واقع شرکتهای خارجی حاضر شوند در ایران سرمایه گذاری کنند و از فضا
و نیروی کار ارزانی که در ایران وجود دارد بهرهمند شوند تا به تولیدی که منجر به صادرات
میشود دست پیدا کنیم.

اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان
موبایل ،تبلت و لوازم جانبی

حسین غروی رام

رئیس هیئت مدیره

صادق صابری فرد

عضو هیئت مدیره

رضا قربانی

رضا دیهیمی

محمدرضا نیک نفس

نایب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره و خزانه دار

عضو هیئت مدیره

آیدین آرام

بازرس

امیر اسحاقی

دبیر انجمن

منابع تأمین ارز موبایل در سالهای اخیر همیشه روشهایمختلفی داشته است .در مقاطعی که دولت دسترسی به منابع ارزی در کشور چین یا کشورهای دیگر داشته و
همچنین امکان اعطای ارز ترجیحی برای آن وجود داشته ،تامین شده است .ارز ترجیحی هم نرخهای متفاوت داشت؛ از زمان هزار و  226تا چهار هزار و 200تا  ۱۲۰۰و یا
بعد از آن ارز نیمایی .بدین ترتیب تا زمانی که امکان تامین ارز ترجیحی برای گروههایکاالیی وجود داشته ،موبایل هم در گروه کاالیی  ۲۳از این منابع استفاده کرده است.

بازاری که استرسزاست
روزهای پرنوسان موبایلی درگفتوگو با رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه
شاید بدون اغراق یکی ،دو سال اخیر یکی از پرنوسانترین
سالهای پیش روی تجار به ویژه واردکنندگان موبایل بوده است.
دورهای که به دنبال سیاســتهای متعدد و یا به زعم بسیاری از
کارشناســان متناقض ،محدودیتهایغیر منطقی را بر تجارت
خارجی حاکم کرده اســت که امروز صنف موبایل را به شــدت
شکننده کرده است .از اتفاقاتی که در این یکی دو سال اخیر افتاد
صحبتکنید.

امسال تقریباً سال پنجم فعالیت انجمن است و در این مدت انجمن
روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است .مهمترین رخداد که طی
این دوران اتفاق افتاد ،اجرای طرح رجیستری و شناسنامهدار کردن
تلفن همراه بود که باعث شد میزان قاچاق موبایل کشور کاهش پیدا
کند .پیش از سال  ۹۷قاچاق موبایل حدود  90درصد بود ،اما در پایان
سال  ۹۷این عدد به کمتر از  ۵درصد رسید .البته آن  5درصد نیز به
دلیل سوءاستفاده از رویه مسافری اتفاق افتاد .بعد از طرح رجیستری،
موضوع تغییر نرخ ارز و سیاستگذاری ارز  ۴۲۰۰اتفاق افتاد و سپس
بر اساس ضوابط قیمتگذاری موبایل برای بعضی از واردکنندههایی
که کاال وارد میکردند و میفروختند ،مشکالتی با تعزیرات و دادگاه
ویژه انقالب پیش آمد .با این اتفاق در ســال  ۹۷برای مدت پنج الی
شش ماه اوضاع واردات موبایل به شدت به هم ریخت و صنف موبایل
برای مدتی به کما رفت .بدین ترتیب با وجود اینکه طرح رجیستری
اجرایی شده بود ،موبایل عمدتا از طریق رویه مسافری و یا به اسم رویه
مسافری تامین میشد .یعنی با استفاده از اطالعات مسافرینی که وارد
کشور میشدند ،موبایل به صورت قاچاق وارد کشور میشد و پس از
فعالسازی در شبکه توزیع عرضه و به اصناف فروخته میشد .تا اینکه
در پاییز ســال  ۹۷سیاستهای حاکمیت به سمت تسهیل واردات
موبایل حرکت کرد .زیرا در این دوره برندهای معتبر از کشــور خارج
شــده بودند و تنها بازرگانان و واردکنندگان بودند که بدون داشتن
نمایندگی میتوانستند از کشورهای مختلف موبایل وارد کنند .با باز
شدن فضای واردات از سوی دولت ،تعداد واردکنندگان موبایل روز به
روز افزایش پیدا کرد .به طوری که ابتدای سال  ۹۷ما فقط  39شرکت
واردکننده داشتیم ولی در پایان همان سال تعداد آنها به بیش از ۱۰۰
شرکت رسید .در نیمه شهریور سال  99نیز تعداد این شرکتها به
 ۳۵۰رسید .درضمن طی دو سال اخیر با توجه به اینکه تحریمهای
بینالمللی به شدت افزایش یافت ،ما به دنبال خروج برندهای معتبر
از کشور ،پشتیبانی آنها را نیز از دست دادیم .به عالوه برای تامین کاال
با مشــکالت جدیدی روبهرو شدیم .به طوری که کاالهایی که ایران
ســفارش میداد وارد نمیشد و در مقابل سفارش کشورهای دیگر
با کیفیتهای مختلف وارد میشد .متاسفانه از اوایل اسفندماه سال
 98نیز به دلیل شیوع کرونا در دنیا ،روند تولیدات کارخانههای موبایل
کند و یا متوقف شد .ضمن اینکه مشکالت حمل و نقل و لجستیک
و تامین انتقال که از گذشته بود ،تشدید شد .در نهایت فرآیند تامین
را برای واردکنندگان سخت و پیچیده کرده اما همه این سختیها و

در سالهای اخیر سیاستهای متعدد و بعضا متناقض دولت در زمینه تجارت خارجی و حتی داخلی،
واردکنندگان موبایل را همچون بسیاری از تجار صاحبنام در بخشهایمختلف دچار دردسر کرده است.
درباره این روزهای پرنوسان و پراسترس با سیدحسین غرویرام ،رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان
موبایل ،تبلت و لوازم جانبی که یکی از فعاالن اقتصادی بنام این حوزه است ،گفتوگو کردیم.

مشکالت باعث نشد ما نتوانیم کاال را تأمین کنیم و نیاز بازار در تمام
این دو ســال اخیر از طریق رویههای قانونی تامین شد .ضمن اینکه
عمدتا بخشی به دنبال سوءاستفاده از رویه مسافری تامین شده است.
یکی از دالیل اصلی همه محدودیتها کمبود شدید منابع
ارزی اســت .مبادالت تجاری موبایل از چه منابع ارزیای تامین
شده بود؛ آمار و اطالعات دقیقی وجود دارد؟

منابع تأمین ارز موبایل در ســالهای اخیر همیشــه روشهای
مختلفی داشته است .در مقاطعی که دولت دسترسی به منابع ارزی
در کشور چین یا کشورهای دیگر داشته و همچنین امکان اعطای ارز
ترجیحی برای آن وجود داشــته ،تامین شده است .ارز ترجیحی هم
نرخهای متفاوت داشــت از زمان هــزار و  226تا چهار هزار و 200تا
 ۱۲۰۰و یا بعد از آن ارز نیمایی .بدین ترتیب تا زمانی که امکان تامین
ارز ترجیحی برای گروههای کاالیی وجود داشته ،موبایل هم در گروه
کاالیی  ۲۳از این منابع استفاده کرده است .البته همیشه نحوه تامین
به صورت مقطعی بوده است؛ یعنی حداکثر شش ماه واردکننده از یک
نوع ارز اســتفاده کرده است .ضمن اینکه همواره روشهای مختلف
تامین ارز را داشــتیم یعنی برخی از طریق ارز صادراتی خودشــان
تامیــن و برخی دیگر از طریق ارز صادراتی دیگران تامین میکردند.
در کنــار آنها گروهی از طریق ارز نیمایــی و یا رویه بدون انتقال ارز
یــا برات غیر تعهد کاال وارد میکردند .بدین ترتیب واردکنندگان ما
عموما رویه دائم و ثابتی برای تامین ارز ندارند .از ابتدای سال جاری با
تشدید سختگیریها پیرامون واردات موبایل محل تامین ارز صرفا به
ارز صادراتی خود و دیگران تبدیل شد .ارز حاصل از صادرات خود نیز
محدویتهای جدی در مرحله ثبت سفارش داشت .به طور مثال در
چند ماه اول سال به کاالهای باالی  ۳۰۰یورو و کاالهای گرانقیمت
عموماً ارز به صورت محدود تخصیص داده میشد و آنها با محدودیت
شــدید مواجه بودند .البته با توجه به اینکه  ۹۱درصد از نیاز کشور
زیر  ۳۰۰یورو بود ،ما همیشــه دنبال تأمیــن ارز برای این بخش از
جامعه بودیم .در واقع گروهی که موبایل زیر  300یورو استفاده میک
نند ،همواره در اولویت ما قرار دارند؛ زیرا بیشــتر مردم در این طیف
قرار دارند و اصناف نیز تعداد بیشتری گوشی و لوازم جانبی میتوانند
عرضه کنند .به دلیل اهمیت تامین نیاز این گروه هم تاکنون ارز آن ارز
حاصل از صادرات بوده است .البته از یک ماه گذشته مقرر شد این ارز
در بستر نیما ارائه شود که فع ً
ال به طور چشمگیر اتفاق نیفتاده است.
زیرا تقریباً از نیمه مرداد ما به شدت با کمبود تخصیص ارز مواجهیم که
پیشبینی میکنیم این مشکالت عدیدهای را بهزودی به وجود آورد.

قطع ًاتغییرات
مدیریتی در
وزارت صنعت،
معدن و تجارت
بهخصوص در
دو سال اخیر با
توجه به تعدد
تغییرات در حوزه
وزارتی بر روند
تصمیمگیریها
در بخش تجارت
خارجی بهشدت
اثر گذاشته است.
متاسفانه در این
مدت ما هیچوقت
شاهدسیاست
واحد و ادامهداری
در حوزه موبایل
نبودیم
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تشکلها
در یک مقطعی دولت پیشنهاد کرد که ما تهاتر ارز موبایل با یک
گروه صادراتی را دنبال کنیم .بدین ترتیب ما جلســات متعددی با
حضور بانک مرکزی ،وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت با اتحادیه
صادرکنندگان خشکبار داشتیم و در نهایت با دوستان انجمن خشکبار
تفاهم کردیم که ارز مورد نیاز موبایل با ارز صادراتی خشــکبار تهاتر
شــود .اتفاق بزرگی که برای اولین بار از طریق انجمن موبایل رخ داد
ولی متاسفانه به سرانجام نرسید .زیرا دولت حمایت نکرد و این پروژه
به رغم پیگیریهای جدید در نیمه اول شهریور هنوز به نتیجه نرسیده
است.
چه حجمی از اطالعاتی که به مقامات ارشد کشور از سوی
وزارت صمت و بانک مرکزی برای تصمیمگیری ارائه میشــود
صحت دارد؟

از دید ما اطالعاتی که در حوزه موبایل به مقامات ارشــد کشــور
ارائه میشود ،اطالعات دقیقی است .حوزه موبایل شفافترین حوزه
تجاری در واردات کشور است .در این حوزه ،بحث شناسه کاال ،فرآیند
سامانه  ،۱۲۴فرآیند قیمتگذاری و حتی مکانیزاسیون ثبت سفارش
که در حال حاضر متوقف شــده ،همه به صورت سیستمی در بستر
سامانه جامع تجارت سامانه انجام میشود .ضمن اینکه ما یک سامانه
ارزشمند به نام سامانه همتا داریم و دوستان بسیار خوبی که در این
سامانه فرایند رجیســتری را مدیریت میکنند .بدین ترتیب قطعا
اطالعاتی که از طریق سامانه همتا زیرمجموعه سامانه جامع تجارت
منتشر میشود ،اطالعات موثقی است .اطالعات در حوزه موبایل بسیار
شفاف و دقیق اســت و این اطالعات لحظه به لحظه بهروز میشود.
ما در انجمن همیشــه از اطالعات این سامانه به عنوان منبع اصلی
دیتاهایمان اســتفاده میکنیم .دوستان سامانه به دلیل اینکه به ما
اعتماد و لطف دارند ،اطالعات سامانه را در اختیار ما قرار میدهند و ما
هم در اختیار واردکنندگان میگذاریم .براین اساس هر ماه اطالعات
جزئی از وضعیت بازار موبایل به دست همه دوستان میرسد .بنابراین
اگر از این مسیر اطالعات به بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی ارائه
شود ،قطعا اطالعات موثقی خواهد بود.
شما در بخشــی از صحبتهایتان به موضوع تحریمهای
خارجی اشاره کردید؛ گذشته از محدودیتهایبیرونی ،تغییرات
پرتالطم مدیریتی در وزارت صمت چقدر در شکلگیری شرایط
حاکم موثر بوده و هست؟

قطعــاً تغییرات مدیریتــی در وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
بــه خصوص در دو ســال اخیر با توجه به تعدد تغییــرات در حوزه
وزارتی بر روند تصمیمگیریها در بخش تجارت خارجی به شــدت
اثر گذاشته است .متاسفانه در این مدت ما هیچ وقت شاهد سیاست
واحد و ادامهداری در حوزه موبایل نبودیم .همیشه در تصمیمگیری
نوســان و توقفهای طوالنی رخ داده است .حتی بعضا سیاستهای
متناقضی شکل گرفته است .هرچند دوستان بانک مرکزی ،سامانه
جامع ،سامانه همتا و خدمات بازرگانی وزارت صمت تالش میکنند
همسو حرکت کنند ،آنقدر وقفه در فرآیندهای بازرگانی داشتیم که
همیشه با مشکل مواجه میشویم .معتقدم فرایند تجارت یک فرایند
بههمپیوسته است .هر زمان بخشی از این زنجیره درست عمل نکند و
خدشهای در این زنجیره تامین اتفاق بیفتد ،اثرش را  ۴۵تا  60روز بعد
در سطح عرضه خواهد گذاشت و حتی به مصرفکننده میرسد .این
اتفاق نیز بارها و بارها افتاده و یکی از دالیل مهم آن همین تغییرات
مدیریتی بوده است.
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آرامش دریای متالطم موبایل
صنعت ارتباطات با افزایش تقاضای موبایل و کاهش عرضه مواجه شد

رضا دیهیمی
نایبرئیس هیئت مدیره انجمن
واردکنندگان موبایل ،تبلت و
لوازم جانبی

این روزها
واردکنندگان
موبایل برای ایجاد
تعادل قیمتی در
بازار و فراهم کردن
فرصتی برای
مصرفکنندگان
جهتخرید
موبایلهای مورد
نیازشان ،کاالهای
خود را با حداقل
سود یا حتی با
زیان در اختیار
توزیعکنندگان و
فروشگاهها قرار
میدهند

بیگمان تلفن همراه را میتوان یکی از موثرترین ابزارهای مورد نیاز بشر
دانســت. ابزاری که زندگی بشر امروزی را از هرآنچه که تاکنون ابداع شده،
آسانتر کرده است. اما تامین و عرضه همین تلفن همراه با تمام کاربردهایش،
در ایران تبدیل به یک معضل شــده و موضوعات پیرامون آن مستمســک
کشــمکش و چانهزنی. با شــیوع ویروس کرونا و اپیدمــی جهانی و در پی
آن مشــکالت پیرامون تولید و واردات موبایل بهخصوص در دورانی که لزوم
بهکارگیری آن بیش از دیگر زمانها احساس میشد ،بازار موبایل و فعالین این
حوزه در کشور با مشکالتی روبهرو شدند که بازخورد آن کمبود کاال در بازار و
برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا بود.
آنچه که صنعت ارتباطات کشــور در این ماههای پرمخاطره با آن روبهرو
بوده است ،افزایش تقاضای موبایل و کاهش عرضه آن بود.
از ابتدای سال تاکنون مشکالت فراوانی حول واردات و تامین کاال به وجود
آمــد که مهمترین آن عدم تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات این
کاال به کشور بود.کمبود منابع ارزی ،دولت را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرد که
شد؛ که البته
منجر به التهاب مقطعی در بازار و سودجویی عدهای معلومالحال 
با درایت مسئوالن و پیگیریهای انجمن واردکنندگان موبایل ،کنترل شد.
طی هفتهها پیگیری و جلســات متعدد انجمن واردکنندگان موبایل با
ذینفعان دولتی از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور تخصیص ارز
برای ترخیص کاالهای رسوبی در گمرکات و تامین نیاز بازار ،سرانجام طی 15
روز گذشته این مهم محقق شد و بخش زیادی از کاالهای رسوبی ،ترخیص و
روانه بازار شد؛ که در پی آن با کاهش قابل توجه قیمت موبایل در سطح بازار
نسبت به  30روز گذشته روبهرو شدیم.
حاال بازار آرام گرفته و رقابت برای جذب مشــتری و فروش موبایل بین
فروشــندگان بیشتر و بیشتر شده اســت.اما در پس این آرامش ،تالشها و
کشمکشهای فراوانی صورت گرفته است تا حاال با وجود تمام نامالیمات دنیا
نســبت به کشورمان ،بتوانیم بگوییم که امروز تازهترین فناوریهای موبایل،
در کشورمان وجود دارد.اگرچه قیمت موبایل به دلیل افزایش نرخ ارز دیگر
همچون گذشته نیست ،اما واقعیت این است که تامین آن در کشور که یکی
از مطالبات اصلی جامعه محسوب میشود ،محقق شده است.
در همین حال بسیاری از تجار و فعاالن این صنف ،برای تامین و به تعادل
رساندن بازار دچار ضرر و زیان شدهاند.
این روزها واردکنندگان موبایل برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار و فراهم
کردن فرصتی برای مصرف کنندگان جهت خرید موبایلهای مورد نیازشان،
کاالهای خود را با حداقل ســود یا حتی با زیان در اختیار توزیعکنندگان و
فروشگاهها قرار میدهند.مشــاهده ترازهای مالی و حسابرسی شرکتهای
واردکننده بسیاری از حقایق را آشکار خواهد کرد و ازخودگذشتگی آنها را
نشان خواهد داد.شرکتها با وجود سختیها و ماللتهای بیشمار هیچگاه
دست از صیانت از حقوق مردم برنداشتهاند.قطعا اگر سامانهای همچون افق
برپا شده بود و در تمام حلقههای زنجیره تامین و توزیع مورد استفاده قرار
شد و واردکنندگان
گرفته بود ،امروز هیچ صحبتی از گرانفروشی شنیده نمی 
اینگونه آماج حمالت قرار نمیگرفتند.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
راز کارآفرین ماندگار
«راز؟! شاید راز پیچیدهای در میان نباشد اما یک میثاق ناگسستنی با کارمندانم دارم که مهمترین انگیزه را برای کارکردن به من میدهد .حتی
بارها از طرف دوستانم به مهاجرت تشویق شدهام اما همین میثاق با کارمندانم و با کشورم مانع از رفتن من شده است ».لئون آهارونیان هم از
میان ما رفت؛ کارآفرینی که بعد از  7دهه فعالیت تولیدی و صنعتی ( مدیرعامل شرکت حمل و نقل ستی و کارخانه تولید مواد غذایی آندره)
راز موفقیت خود در کار را بسیار ساده بیان میکرد؛ کار گروهی .او کسی بود که توسعه را برای ایران میخواست و باوجود اینکه فرصت بسیار
زیادی برای مهاجرت داشت تا پایان زندگی در ایران زندگی کرد.

عکس :رضا معطریان

کارآفرین

هر کارآفرین یک سوپرمن واقعی است
لئون آهارونیان ،از کارآفرینان برتر و برنده نشان امینالضرب ،درگذشت
خود و کارآفرینانی را که در شــرایط سخت اقتصادی ایران در کشور باقی ماندهاند و به
فکر توسعه کشور هستند «سوپرمن» میدانست .لئون آهارونیان در جریان برگزاری مراسم
ســومین دوره جشنواره امینالضرب وقتی برای دریافت نشــان خود روی صحنه رفت ،در
ســخنرانیاش رو به جمع بزرگی از کارآفرینــان و فعاالن اقتصادی گفت« :چند وقت قبل
با نوهام صحبت میکردم .او گفت پدرجان ســوپرمن کیست؟ فکر کردم و گفتم راستش را
بخواهی من سوپرمن هستم».
آهارونیان معتقد بود« :به نظرم سوپرمن کسی است که در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی
و تغییرات مختلفی که رخ میدهد ،پایکشــورش بایستد و دست از تالش برای آفرینش
ت».
روزهای بهتر برندارد .در واقع هر کارآفرین ،یک سوپرمنواقعی اس 
حاال با درگذشت لئون آهارونیان ،ایران یکی از سوپرمنهای واقعی خود را از دست داد؛
کســی که بیش از  60ســال در صنعت حمل و نقل فعالیت کرد و اتفاقا ذات کاری او هم
ســوپرمنوار بود .زیرا آهارونیان شرکتی را اداره میکرد که به «جابهجاییهای غولآسا» در
کشور مشهور شده است .شرکت «سِ تی» که با مدیریت آهارونیان بسیاری از پروژههای عظیم
حمل و نقل تجهیزات صنعتی و عمرانی را در کشور برعهده داشته است.
او در  26آبان ســال  1309در روســتای هفتوان شهرستان سلماس به دنیا آمد .پدرش
هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی به مراغه رفت و همراه یکی از دوستانش رستورانی در آنجا
راهاندازی کرد ولی با تشکیل حکومت خودمختار پیشهوری در تبریز (سال  )1324به تهران
ی شبیه ساندویچی با نام آندره در پایتخت باز کرد .لئون و دیگر اعضای
بازگشت و غذاخوریا 
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خانواده در کار مغازه به او کمک میکردند .لئون از  15سالگی موظف بود ساعت شش صبح،
مسافتی سهکیلومتری را با دو چرخه به نانوایی برود تا برای ساندویچی پدرش ،نان تهیه کند.
پدر لئون اهمیت بسیاری به کار میداد و دوست داشت فرزندانش از کودکی مسئولیتپذیر
باشند و از همین رو در تابســتان یک رستوران فصلی برای آنها در روستای ییالقی اوشان
راهاندازی میکرد .همه اینه ا باعث شــده بود کــه دوران جوانی لئون ترکیبی از درس ،کار،
ورزش و شکار باشد .دوچرخهسواری ورزش مورد عالقهاش در دوره دبیرستان بود .او همچنین
از جوانی تا  80ســالگی به شکار میرفت و در نهایت کلکسیون بزرگش را به موزه طبیعی
ایروان هدیه کرد .آهارونیان پس از گرفتن دیپلم در سال  1331در هنرسرای عالی (دانشگاه
امیرکبیر فعلی) پذیرفته شــد .او در مصاحبه ای گفته بود« :من در ســال  ۱۳۳۵در رشته
شیمی از هنرسرای عالی (پلیتکنیک ،امیرکبیر امروز) فارغالتحصیل شدم و خیلی زود هم
توانستم کار پیدا کنم .در ابتدا شرایط کار در شرکت نفت جنوب برایم فراهم شد ،ولی بهدلیل
شرایط خانوادگی امکانش را نداشتم که برای کار به آنجا بروم چون پدرم در تهران کسب و
کار داشت و من هم نمیتوانستم تهران را ترک کنم .پدرم شرکت آندره را که از شرکتهای
مواد غذایی بود ،داشت و من هم در آنجا کار و کمک میکردم .مدتی بعد اطالع پیدا کردم که
بنگاه مستقل آبیاری که در آن زمان وابسته به وزارت کشاورزی بود به دنبال مهندس شیمی
میگردد .من به همراه سه نفر از فارغالتحصیلهای دانشگاهمان در رشته شیمی ،برای کار
به این بنگاه رفتیم و پذیرفته شدیم .هنوز دو سال نشده بود که بنگاه آبیاری مرا برای طی
کردن یک دوره کارآموزی (با هزینه دولت) به هلند فرستاد .زمانی که در بنگاه مستقل آبیاری

آهارونیان معتقد بود« :به نظرم سوپرمن کسی است که در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی و
تغییرات مختلفی که رخ میدهد ،پایکشورش بایستد و دست از تالش برای آفرینش روزهای
ت».
بهتر برندارد .در واقع هر کارآفرین ،یک سوپرمنواقعی اس 

کار میکردیم استقبال زیادی از کارمان صورت نمیگرفت و حقوق بخور و نمیری داشتیم.
من آن زمان ازدواج کرده بودم ،دو فرزند داشتم ،خانهمان اجارهای بود و حقوقمان هم کفاف
زندگی را نمیداد».
در این ساله ا لئون عالوه بر کار در اداره ،با تاسیس یک آزمایشگاه کوچک ،به دنبال درآمد
اضافی بود .او یکی از اتاقهای خانهشان را به آزمایشگاه تبدیل کرد و مدت چندانی طول نکشید
که توانست مشتریهای زیادی پیدا کند و درآمدش چند برابر حقوق کار اداریاش شود.
همچنین در کنار همه این فعالیته ا پدر همســرش از او خواست تا برای کمک به اداره
شرکتهای خانوادگی به آنها بپیوندد .آهارونیان در سال  1341به درخواست او ابتدا عصرها
در این مجموعه فعال شــد و حسابهای مالی را رسیدگی میکرد و در همین بین هم بود
که متوجه سوءاستفادههایی از سوی شرکای پدرزنش شد و جلوی آنها را گرفت .او در سال
 1347پس از  12سال از کار دولتی استعفا داد و به صورت تماموقت در شرکت ستی مشغول
به کار شد.
آهارونیان در همان ساله ا قراردادی با شرکت میتسوبیشی بست تا دستگاههای گازسوز
تولید برق را از بنادر جنوب کشور به محل ساخت نیروگاه انتقال دهند .آنان  1300کیلومتر
مســیر را برای انتقال بار به مناطق شمالی کشور طی میکردند و گاهی خود هم رانندگی
میکرد .البته در کنار این ،کار مهم او در این ســال امضای قرارداد جابهجایی تجهیزات سد
ســفیدرود با شرکتهای فرانسوی و آلمانی بود .خود او در گفته است« :آن زمان تجهیزات
بسیار محدود بود .ابتداییترین وسایل هم وجود نداشت و برای همین در آن شرایط رفتن من
لونقل ایران اتفاق افتاد این
به شرکت ریسک بزرگی بود .یکی از تحوالتی که در صنعت حم 
بود که وســایل فوقسنگین از شرکتهای فرانسوی به ایران وارد شد .آن زمان حمل کردن
یک بار  ۲۰تُنی معضل بزرگی بود ولی با وارد شدن دستگاه «بوژی»  ۱۰محور (تکنولوژی
برای حمل بارهای فوقسنگین) از فرانسه به ایران تغییر مهمی اتفاق افتاد و بعد از آن هم
چندین کِشنده وارد شد .حدود  ۴۵سال پیش شرکت ما در مناقصه منجیل شرکت کرد و با
فرانسویها وارد کار شد .آن زمان  ۸۰۰هزار تومان پرداخت کردیم و یک وسیله فوقسنگین
لونقل را خریداری کردیم .همچنین شرکت «سیمان آبیک» را درست کردیم که
برای حم 
نیاز به دستگاههای  ۱۵۰تنی داشت که شرکت ستی آن را وارد کرد .بهدلیل شرایط مناسب
و تجهیزاتی که داشتیم برای انجام پروژهها به ما اعتماد میشد و پروژههای بسیار سنگین به
ما واگذار میشد؛ چون دیده بودند که ما چه امکاناتی داریم».
شرکت ستی ،نخستین شرکت ایرانی حمل و نقل بود که توانست وسایل حمل بارهای
سنگین را از یک شرکت فرانسوی خریداری (نقد و وام) و وارد ایران کند .هنگامی که قرارداد
ذوب آهن و کشــیدن لولههای گاز از جنوب کشور به شوروی امضا شد ،یکسوم از قرارداد
لولهکشــی به یک شرکت فرانسوی واگذار شد و آنان نیز انتقال  42هزار تن لوله و  20هزار
تن تجهیزات کارشــان را به شرکت ستی سپردند .عالوه بر اینه ا در آن ساله ا این شرکت
حمل تجهیزات الزم برای راهاندازی نیروگاه  700مگاواتی اهواز (شرکت تکنوپروم روسیه)،
تجهیزات پستهای انتقال برق در غرب کشور (سه شرکت آلمانی) و ...را هم برعهده داشت و
در مهمترین قرارداد هم شرکت زیمنس آلمان به مدت  35سال انتقال کلیه محمولههایش در
ایران را به این شرکت واگذار کرد .شرکت ستی با توجه به قراردادهای خارجی خیلی زود رشد
چشمگیری کرد و طی چند سال دهه ا تریلی و وسایل حمل کاالهای سنگین خریداری کرد.
خود او گفته است« :کاری که ما انجام میدادیم تک بود .از آمریکا تا کشورهای آسیایی
با شرکت ما تماس میگرفتند و درخواست همکاری میدادند .آن زمان ما با شرکتی به اسم
«السنت» که یک شرکت انگلیسی بود کار میکردیم .این شرکت در آلمان و اتریش رجیستر
شده بود .همین شرکت کارهای زیادی به ما داد و ماموریت حمل بارهای سنگینشان را به ما
داد .آنها توانمندیهای ما را میدیدند و اعتماد میکردند».
در سالهایی که شرکت ستی قراردادهای خارجی و داخلی بسیار بسته بود در برخی از
نقاط مرزی کشــور برای تخلیه و بارگیری ساختمانهایی راهاندازی و زمینهایی خریداری
کردند ،به عنوان نمونه در خرمشــهر زمینی به مساحت  150هزار متر مربع خریداری و در
شهر مرزی جلفا و اهواز دفتر تاسیس کردند .آنها  برای توسعه کارهایشان توانستند از فرانسه
وام یک میلیون دالری (با بازپرداخت سهســاله) دریافت و تجهیزات بهروزی از جمله بوژی
خریداری کنند .در کنار مدیریت شرکت سیتی ،آهارونیان در تمام چند دهه گذشته مدیریت

شرکت فرآوردههای گوشتی آندره را هم که پدرش بنیان نهاد در دست داشت.
JJحضور در جبهههای جنگ تحمیلی
ی
با پیروزی انقالب و شــروع جنگ تحمیلی یکی از نیازهای اساســی کشور جابهجای 
تجهیزات نظامی و ...به مناطق جنگی بود و بخشــی از این کار را شــرکت ستی به صورت
رایگان برعهده گرفت .اعطای کامیونه ا و تریلرهای شــرکت برای انتقال تجهیزات سنگین
نظامی مانند تانک ،هاورکرافت و ...به مناطق مختلف جنگی بخشی از خدمات این شرکت به
جبهههای نبرد بود.
لئون آهارونیان در سالهای بعد از پیروزی انقالب با توجه به موقعیت اقتصادی و حضور
در شورای خلیفهگری ارامنه (از سال  1359تا  1365عضو شورا بود) ،فعالیتهای اجتماعی
و صنفی خود را هم گســترش داد .او در ســالهای  1359تا  1364برای دو دوره ریاســت
سندیکای شرکتهای بینالمللی حمل و نقل را برعهده داشت و فعالیتهای خیریه بسیاری
در حوزههای آموزشــی ،بهداشــتی و ...انجام داد .او به یاد مادرش در محله مجیدیه تهران
کودکســتانی ساخت و در ســال  1372آن را افتتاح کرد .همچنین تشکیل اتاق بازرگانی
مشــترک ایران و ارمنســتان ( ،)1372برقراری اولین خطوط هوایی بین ایران و ارمنستان
( ،)1369برگزاری نمایشگاههای مرتبط بین ایران و ارمنستان و از همه مهمتر برقراری ارتباط
بیــن مقامهای دولتی ،امنیتی و مذهبی ایران و ارمنســتان از جمله کارهایی بود که لئون
آهارونیان برای دوستی و نزدیکی بیشتر مردم و دولتهای ایران و ارمنستان انجام داد .خود
او درباره این فعالیتها در مصاحبه ای گفته اســت« :من یک فرد بیطرف بودم و امروز هم
هستم و هیچ وقت سیاسی نبودم .یک بار بعد از انقالب مقالهای در یکی از روزنامهها علیه
اقلیتها چاپ شد که بیشــتر هم ارامنه را هدف قرار داده بود .مسئوالن آن زمان هم هیچ
واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند .سابقه حضور اقلیت ارامنه در ایران به هزار سال
میرسد و برای خودشان جایگاهی دارند .به غیرت من برخورده بود و نامهای را در پاسخ به
آن منتشر کردم .اما در مورد شورای خلیفهگری اینکه در سال  ۱۳۵۸انتخاباتی در این شورا
برگزار شــد و من در آن شرکت کردم و همراه با دکتر حقنظریان بیشترین رأی را آوردیم.
بعد از آن به مدت  ۷سال رئیس شورای خلیفهگری بودم .یکی از احزاب معروف ارمنستان
حزب «داشناک» است .یکبار بعضی از اعضای این حزب پرچم ترکیه را آتش زدند .بعد از
این اتفاق من را به تلویزیون دعوت کردند و از من پرسیدند این چه کاری بود این حزب انجام
داد .من هم توضیح دادم و دالیلش را گفتم .گفتم مگر شما میتوانید شهیدانتان را فراموش
کنید؟ ما هم نمیتوانیم کشته شدن  ۱/۵میلیون ارمنی را فراموش کنیم .این صحبتهای
من بازتاب زیادی پیدا کرد .در دوران بعد هم پس از آنکه ارمنستان استقالل پیدا کرد ،اتاق
بازرگانی ایران و ارمنستان را هم تاسیس کردم و طی آن مدت نمایشگاههای بسیاری را برای
معرفی کاالهای ایرانی برگزار کردیم .این رویه تا سال قبل ادامه داشت .بهطور کلی ،این اقدام
در توسعه روابط بسیار موثر واقع شد».
در ســالهای گذشته در بسیاری از ارتباطهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و...
بین مقامهای دولتی و خصوصی ارمنستان با ایران و برعکس ،حضور آهارونیان چشمگیر و
زمینهساز بوده است.
آهارونیان در کتابی دوجلدی با عنوان «روزهایی از زندگی طوفانی من» که به قلم خود او
نوشته شده ،اقدام به نگارش شرح حال و بیش از شش دهه فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسیاش کرده است .او در پایان این کتاب نوشته« :امیدوارم بازخوانی سرگذشت
من و امثال من که جز به راســتی و درســتی و کار و تالش چیز دیگری را در بر نداشته و
مومنانه و متعهدانه بر حسب توان خویش در راستای ارتقا و اعتالی صنعت حمل و نقل و
همچنین توسعه پایدار کشور کوشیدهام تا بتوانم الگویی برای جوانان بااستعداد و پرتالش این
مرز و بوم باشم؛ انشاءا.»...
اما راز سالها تالش خستگیناپذیر آهارونیان چه بود و موفقیتهایش در چیست؟ او در
مصاحبه ای با دنیای اقتصاد گفته بود« :راز؟! شاید راز پیچیدهای در میان نباشد ،اما یک میثاق
ناگسستنی با کارمندانم دارم که مهمترین انگیزه را برایکارکردن به من میدهد .حتی بارها
از طرف دوستانم به مهاجرت تشویق شدهام اما همین میثاق با کارمندانم و باکشورم مانع از
ت».
رفتن من شده اس 
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کارآفرین

ایرانی مخترع گوی بلورین سیلیکون ولی کیست؟
فلون فاطمی ،مبدع بهکارگیری هوش مصنوعی برای پیشبینی آینده کسبوکارها
«من مدیر هیئت مدیره و بنیانگذار شرکت نود هستم ،اولین سکوی خدمات پیشبینی
آینده بازار و کســب و کارها با کمک هوش مصنوعی که به کسب و کارها امکان میدهد
قابلیتها و خدمات خود را برای آینده به این فناوری مجهز کنند .من در  19ســالگی به
مدت  6ســال به عنوان جوانترین کارمند در گوگل مشغول به کار بودم .بیش از یک دهه
از عمر حرفهای خود را صرف ایجاد استراتژی ورود به بازار ،توسعه جهانی و ایجاد مشارکت
استراتژیک برای گوگل ،یوتیوب و دیگر استارتآپها کردم .من در خط مقدم سیلیکونولی
درباره چگونگی ایجاد کسب و کار و شرکتم مینویسم» .فلون فاطمی ،کارآفرین  35ساله
ایرانی آمریکایی ،جوانترین کارمند شرکت گوگل در سال  ،2004که اکنون برای خود کسب
و کاری شناختهشده در سیلیکون ولی دارد ،در یادداشتی که درباره چگونگی آغاز کسب و کار
جدیدش برای نشریه فوربس نوشت ،خود را اینگونه معرفی کرد.
تنها خودش نیســت که حضورش در خط مقدم سیلیکون ولی ،کانون فناوری آمریکا
و جهان را تایید میکند .او دوبار در ســالهای  2017و  2020در لیســت برترین فعاالن
حوزه فناوری 40 ،فعال زیر  40سال نشریه فوربس برگزیده شد .مارک کیوبن ،کارآفرین و
سرمایهدار مشهور و تندزبان آمریکایی که یکی از سهامداراران شرکت تازهتاسیس فاطمی
است معتقد است او به زودی به اولین تریلیاردر جهان تبدیل خواهد شد .کیوبن این سخنان
را در سال  2019به زبان آورد ،زمانی که فاطمی توانست از او ،از آوالون ونچرز و کنان پارتنرز
بالغ بر  16.3میلیون دالر سرمایه برای پشتیبانی از استارتآپ هوش مصنوعی خود جذب
کند .نود در سال  2015پایهگذاری شد با این هدف که شیوه کشف و دسترسی به اطالعات
را با کمک هوش مصنوعی متحول سازد .این شرکت در سال  2017با جذب سرمایهگذار
فعالیت عمومی خود را رسما آغاز کرد .فاطمی در سال  2017در اعتراض به سیاستهای
ایرانستیزانه دونالد ترامپ در توئیترش نوشت :فناوری آمریکایی بدون مهاجران ایرانی :نه
ایبی ،نه اوراکل ،نه گوگل ،نه دراپباکس و نه تیندر.
JJشرکت نود چیست؟
در دوران اشــتغال در گوگل بود که فلون تصمیم گرفت تمامی معارفههایی را که طی
 6سال فعالیتش در حوزه استارتآپها از فرصتها و افراد جدید و کاربردی ارائه داده بود
تجزیه و تحلیل کند و به نتایج جالب توجهی رســید .او متوجه شــد بیشتر این معارفهها
نتیجه متحولکننده برای افراد و کسب و کارها داشته است .مثال معارفههای او به میلیونها
سرمایهگذاری ،چندین مورد شراکت در بازار و فروش ،استخدام ،تلفیق و پیوند منجر شده
بود .این لحظه برای فاطمی همان لحظه تاریخی «یافتم» بود .او میگوید در این لحظه به
خود گفتم چه میشود اگر بینشی که من در پس تمامی این ارتباطات متحولکننده کشف
کردهام را به محصول و خدمات تبدیل کنم؟ اینجا بود که ایده نود ( )Nodeمتولد شــد.
فاطمی میگوید بینش ما به عنوان یک شرکت ارتباط دادن افراد به فرصتها در مقیاسی
کالن اســت .تیم نود اکنون متشکل اســت از لوئیس مونیر خالق موتور جستوجوی آلتا
ویستا که فاطمی او را پدرخوانده موتور جستوجوی جهان مینامد ،و مایکل رادووانسویچ
مدیر ســابق سکوی  Taleoو شبکه تبلیغاتی  .OpenXاســتارتآپ نود در سال 2015
بنیانگذاری شــد .ایده اصلی این شرکت استفاده از فناوری هوش مصنوعی و فناوریهای
پیشــرفته استخراج داده برای کمک به فروش و بازاریابی شرکتها بوده است .سکوی این
شرکت برای کسب و کارها چیزی شبیه به گوی بلورین پیشگوها است ،با این تفاوت که به
فناوری هوش مصنوعی مجهز شده است و پیشبینیهای خود را براساس استخراج دادهها
عرضه میکند .در ماه آوریل  2020این شرکت توانست  6میلیون دالر دیگر به سرمایه خود
بیفزاید تا مجموع سرمایه آن به  40میلیون دالر برسد .چهار ماه پس از آن شرکت نرمافزاری
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 SugarCRMشرکت نود را به قیمتی نامشخص خریداری کرد و فلون برای ماجراجوییهای
جدید به شرکت تلفیقی نقل مکان کرد.
نود به کســب و کارها کمک میکند تا با قابلیتهای پیشرفته پیشبینی هوش بازار،
برنامهریزی منابع ،حفظ مشــتری و نیروهای کارآمد ،افزایش جذب مشتری ،و اتوماسیون
مراکز تماس هوش مصنوعی نســبت به رقبای خود برتری پیدا کنند .سکوی نود هربار از
نتایج پیشبینیهای خود میآموزد و رشد میکند .عالوه بر اینها ،شرکت نود به کاربرانش
کمک میکند تا پیشبینیهای انجام شده توسط این شرکت را متناسب با نوع کسب و کار
خود ترجمه کنند تا بتوانند برای تحول فضای کاری خود اقداماتی مناسب و به موقع انجام
دهند .نود را میتوان به شکل سکویی استاندارد و یا به صورت ترکیبی با کاربریهای دیگر
مورد استفاده قرار داد .به عنوان اولین و تنها سکوی ارائه خدمات پیشبینی موجود در بازار،
نود از فناوری ثبتشــده خود به نام «بینش مصنوعی» بهره میبرد تا کسب و کارها بدون
نیاز به داشتن مهارت در علوم داده یا حل چالشهای بزرگ اطالعاتی بتوانند از فواید هوش
مصنوعی در رفع مشکالتشان بهره ببرند .از زمان معرفی اختراع نود ،بینش مصنوعی ،در سال
 2019میزان استفاده از سکوی این شرکت چهار برابر افزایش یافته است .مارک کیوبن یکی
از اصلیترین سرمایهگذاران شرکت فالون فاطمی معتقد است هراندازه که رایانهها بر جهان
تاثیرگذار بودهاند ،هرقدر که اینترنت جهان را متحول ساخت ،هوش مصنوعی همه اینها را
بیاهمیت جلوه خواهد داد .و اگر از هوش مصنوعی بهره نبری ،عقب خواهی افتاد .به ویژه
اگر کسب و کاری به راه انداخته باشی .نود هوش مصنوعی را برای همه فراهم کرده است و
خدمات پیشبینی سلف سرویسی را برای بیش از  100میلیون شرکت که مهارت ،داده و یا
منابع کافی برای استفاده و به کارگیری فناوری هوش مصنوعی و تلفیق آن با زیرساختهای
موجود خود را ندارند ،فراهم کرده است.
فاطمی خود درمورد گوی بلورینی که در ســیلیکون ولی بنیان نهاده اســت میگوید:
بیشــتر سازمانها و شرکتها امروز برای بررسی مشکالت بسیار پیچیده خود دانشمندان
و تحلیلگران داده ،یک انســان را استخدام میکنند و هزینههای گزافی میپردازند .مثال
میگویند میخواهم کارمندان بیشتری شبیه به بهترین کارمندانم استخدام کنم .ما نمیدانیم
بهترین کارمندهایمان چگونه بهترین شدهاند ،تنها میدانیم که آنها بهترین هستند .انسان
از بینش انسانی خود برای رسیدن به چنین نتایجی استفاده میکند و آنچه در نهایت تحت
تاثیر این رویکرد جبرگرایانه به دست میآورد ،پیشبینی حقیقی نیست ،تنها شکلی تفننی
از تحلیل دادهها است .فاطمی دقیقا به همین دلیل شرکت نود را تاسیس کرد ،شرکتی که
به تازگی از فناوری یادگیری عمیق ( )Deep Learningبرای بهبود پیشبینیهایش درباره
بازار کار کسب و کارها ،نوع کارمندانی که هر شرکت به آنها نیاز دارد و تصمیماتی که به نفع
آینده شرکتها خواهند بود ،استفاده کرده است.
JJفلون فاطمی از زبان خودش
فلون فاطمی همان شور و اشتیاقی را در حوزه فناوری از خود نشان میدهد که والدینش
از خود بروز دادهاند .پدر و مادر او کارآفرینانی ایرانی بودند که پس از انقالب ایران به آمریکا
مهاجرت کردند .فلون حتی در دوران نوجوانیاش متفاوت از همســن و ساالنش بود .او در
سن  19سالگی ،زمانی که هنوز در دانشگاه سانتا کالرا تحصیل میکرد توانست کاری تمام
وقت در گوگل برای خود دســت و پا کند 6 .ســال در آنجا کار کرد و در حوزههایی مانند
توسعه استراتژی فروش ،فروش آنالین ،پیوند دادن شرکای کسب و کار ،توسعه برنامه تجاری
یوتیوب و تیم شرکای آن کسب مهارت کرد و بر حوزههایی مانند پخش زنده ،ورزش و بازی
متمرکز بود .شاید بهترین توصیف از روند رشد و پیشرفت فلون فاطمی را بتوان در همان

من فلون فاطمی هستم .در  5دانشگاه برتر جهان تحصیل نکردهام .مهندس نیستم و در آزمون ورودی دانشگاه خارقالعاده نبودم ،اگرچه بد هم نبودم.
سخت تالش کردم ،اما اهمیت وقت گذراندن با دوستان و خانوادهام را از یاد نبردم .خالصه کالم اینکه اگر از کسی بخواهید که یک کارآفرین معمولی
را توصیف کند ،هیچکس من را توصیف نخواهد کرد.

یادداشت شخصیاش برای مجله فوربس یافت:
به چالش کشیدن وضعیت موجود همواره از ویژگیهای رفتاری سیلیکون ولی بوده
است« .کامپیوترها مجموعهای غولپیکر و چندینتنی از لولهها و کابلها هستند ».گوردون
مور این وضعیت را تغییر داد« .کامپیوترها هرگز به کاالیی مصرفی تبدیل نخواهند شد».
بیل گیتس و اســتیو جابز این وضعیت را متحول کردند« .حجم باالی اطالعات در وب
را نمیتوان به شکلی کارآمد و موثر دستهبندی و جستوجو کرد ».لری پیج و سرگئی
برین این وضعیت را تغییر دادند .با وجود تمامی موجهای تغییری که در سیلیکون ولی
دائمی شــدهاند و زندگی بشر را متحول ساختهاند ،یک حوزه سرسختانه در برابر تغییر
مقاومت کرده است :الگوی کهنه نوآوری .اینکه فرد خالق معموال مردی نابغه ،منزوی و
سفیدپوست است که همیشه سوئیشرت کالهداری به تن دارد ،مدرک مهندسیاش را از
استنفورد یا  MITگرفته و شرکت افسانهای خود را با تکیه بر نبوغ و اراده باال بنا کرده است
تا جهان را متحول سازد .بیایید این اصول اولیه را دور بیندازیم :من فلون فاطمی هستم.
من زنم .در  5دانشگاه برتر جهان تحصیل نکردهام .مهندس نیستم و در آزمون ورودی
دانشــگاه خارقالعاده نبودم ،اگرچه بد هم نبودم .ســخت تالش کردم ،اما اهمیت وقت
گذراندن با دوستان و خانوادهام را از یاد نبردم .سعی کردم بیشتر شبیه به حرفهایهای
سنتی باشم .خالصه کالم اینکه اگر از کسی بخواهید که یک کارآفرین معمولی را توصیف
کند ،هیچکس من را توصیف نخواهد کرد.
پس چطور به اینجا رسیدهام؟ مثل خیلی چیزهای دیگر زندگی ،مسیر حرفهای من
ریشــه در شــکل تربیتی من دارد .پدر و مادرم پس از انقال ب ایران در دهه  1970به
آمریکا مهاجرت کردند و به لطف تحصیالت باال و سختکوشی فراوان ،زندگی موفقی را
در ســیلیکون ولی ایجاد کردند .پدر و مادرم کارآفرینان سریالی بودند .پدرم مسیر رایج
سیلیکون ولی را در پیش گرفت و مادرم وارد بازار امالک شد .تجربیات آنها به من آموخت
که تواناییام در انتخاب مسیر آینده موهبتی است که نباید دست کم بگیرمش.از دبستان
تا دبیرستان ،مادر و پدرم دو قانون برایم گذاشتند .اول اینکه برای شرکت در برنامههای
مفرح تابستانی باید یک سال ریاضی و علوم را جلوتر از مقطع تحصیلیام میخواندم .دوم
اینکه باید کار میکردم .نه هر کاری ،شــغلی که حرف ه آیندهام را پیش ببرد .در ازای هر
دالری که میخواستم خرج کنم باید کار میکردم .به همین دلیل به جای انجام کارهای
خدماتی در کنار دوستانم ،من روی کارهایی که مبتنی بر ثبت اختراع بودند متمرکز شدم

زیرا پدرم چندین اختراع به نام خود ثبت کرده بود .تجربه جذابی نبود ،اما باعث شد از نظر
روانی روی استخدام هدفمند متمرکز شوم.
 19ساله بودم که به استخدام گوگل درآمدم ،جوانترین کارمند در میان  3000کارمند
دیگر .در آنجا برای ورود گوگل به بازارهای خاورمیانه ،اروپا و آفریقا اســتراتژی مینوشتم
و مشارکتهای اســتراتژیکی برای یوتیوب برنامهریزی کردم.تمام وقت کار میکردم و به
استارتآپها مشاوره میدادم .در سال  2015نود را تاسیس کردم ،شرکتی که مدیر عامل
آن هستم و گروهی از نوابغی را که کارمندان سابق گوگل بودهاند و معتقدند آینده وب تنها
جستوجو نیست بلکه توصیههای شخصیسازیشده و هدفمند است هدایت میکنم .در
نود ما جهانی را متصور میشویم که فناوری عصاره تمامی اطالعاتی که در وب وجود دارد
را متناسب با آنچه برای شما و کسب و کارتان سودمند است ،بیرون میکشد .دیگر سوال
اصلی این نیست که آیا وب حاوی اطالعات هست یا نه .سوال این است که آیا وب میتواند
اطالعات درســت را در بستر مناســب ارائه دهد؟ ما جهانی ساختهایم که در آن اطالعات
مرتبط با شما براساس اینکه که هستید و به چه اهمیت میدهید ،در اختیارتان قرار خواهد
گرفت .تجربیات من نشان دادند نوآوری به ندرت ارتباطی با یک سناریوی مردانه تک نفره
دارد .تحوالت تاثیرگذار معموال نتیجه بهبودهای تدریجی هستند که از همکاری گروههایی از
افراد به دست میآید .عالوه بر این ،گروههایی که دارای تنوعی از دیدگاهها هستند ،عملکرد
بهتری از دیگر گروهها خواهند داشت .من معتقدم موفقیت من و بیشتر کارآفرینان تحت
تاثیر عواملی است که در الگوی قدیمی«نابغه تنها» جایی ندارد .همینطور باور دارم درک این
عوامل نهتنها به بهتر شدن کارآفرینان کنونی و شرکتها کمک خواهد کرد ،بلکه فضای کافی
برای ورود خارجیهایی را که به ساخت فیسبوک ،گوگل یا اپل بعدی کمک خواهند کرد به
وجود خواهد آورد .این درها چندان آسان باز نمیشوند .به عنوان یک خارجی با چالشهای
زیادی دست و پنجه نرم کردم که بسیاری از هم ردههای غیرخارجیام حتی با یکی از آنها
هم مواجه نشدند .اما همین چالشها من را به کارآفرینی انعطافپذیرتر و آگاهتر تبدیل کرد.
ارزشمندترین تجربیات از سختترین لحظهها به دست میآیند.
من حاال آن بخش از کســب و کار و کارآفرینــی را کاوش میکنم که از قدرت خطا و
آسیبپذیری استقبال میکند ،به آنهایی که حس میکنند شعله اشتیاقشان خاموش شده
قدرت میبخشد و الهامبخش آنهایی است که میخواهند کسب و کار خود را توسعه دهند و
در خلق آیندهای بهتر مشارکت کنند.
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کارآفرین

ایرانی به دنبال چاپ سهبعدی انسان
نگاهی به تالش علی خادمحسینی ،یکی از برترین ذهنهای جهان برای شبیهسازی اعضای بدن

خادمحسینی
در سال  2017در
مصاحبهای با
نشریه نانو ورلد
راز خود در حفظ
روند موفقیت در
پژوهشهایش را
داشتن گروه خوب
توصیف کرد
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مربی ،پژوهشــگر در آمازون ،رئیس هیئتمدیره موسســه پژوهشــی
تراساكی دانشــگاه كالیفرنیا ،لسآنجلس ،استاد ســابق امآیتی و هاروارد،
پژوهشگرزیستپزشــكی ،مخترع ،استاد مهندسی شیمی ،زیست پزشكی،
زیستمولكولی و مهندس بافت دانشگاه كالیفرنیا ،لسآنجلس ،مدیر مرکز
درمانهای کمتهاجمی ( )C-MITو مدیر اجرایی موسســه نانوسیســتمز
کالیفرنیا .علی خادمحسینی هرگز خبر نداشت قرار است چنین عناوینی را در
زندگی به دست آورد .او در دوران کودکی و نوجوانی هیچوقت نمیدانست قرار
است حرفهای در حوزه علم و فناوری را دنبال كند که دستاوردهای آن ،مانند
ساخت بافت و اندام قابل پیوند به بدن انسان ،در داستانهای علمی تخیلی
پیشبینی شده باشند .در دوران كودكی او رویای قهرمان شطرنج شدن را در
سر میپرورانید .در دبیرستان میان تبدیل شدن به بازیكن حرفهای بیسبال
و معلم دبیرستان مردد مانده بود .تنها زمانی هدفش را یافت كه وارد دانشگاه
شد .آن زمان بود كه با اطمینان میدانست علم و پژوهشگری مسیری است
كه باید دنبال كند.
علی خادم حسینی ،متولد سال  1355در تهران است .او از  12سالگی به
همراه خانواده به كانادا مهاجرت كرد و پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه تورنتو
در رشته مهندسی شیمی ،دكترای مهندسی زیستی خود را زیر نظر رابرت
لنگر از امآیتی دریافت كرد .اگرچه در دوران كودكی بیشــترین تاثیر را از
والدینش گرفته بود ،اما در دوران تحصیالت دانشگاهی ،بیشترین تاثیر و الهام
را از اســتاد مشاورش پروفسور رابرت لنگر گرفت .خادمحسینی لنگر را یك
رویاپرداز علمی ،مربی بزرگ و رهبری فروتن توصیف میكند كه بر زندگی
و حرفه نسلی از انسانها و مهندسان زیستی تاثیری بیچون و چرا گذاشته
است .از دیگر اساتیدی كه بر رشد و توسعه او تاثیرگذار بودهاند او به پروفسور
پپز كه به توسعه تفكر انتقادی و مدیریت زندگی آكادمیكش كمك فراوانی
كرده است ،اشاره میكند.
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خادمحســینی در دوران خود و تا به امروز در پیشــبرد و توســعه علم
مهندســی زیســتی مهرهای كلیدی بوده اســت .او كــه مدیریت گروهی
چندرشتهای از پژوهشــگران را به عهده دارد ،هدف خود را هماهنگسازی
دانش مهندسی زیستی و فناوریهای نانو و میكرو با نیازهای فردی و كمك
به درمان بیماریهای متعدد تعیین كرده است .از نقص عضو گرفته تا سرطان.
او در پژوهشهایش به برنامهنویســی مجدد سلولهای بالغ و تبدیل آنها به
سلولهای اجدادی و ویرایش ژنتیكی نیز عالقه ویژهای دارد.
این پژوهشگر ایرانی كه هدایت و تربیت بیش از  300دانشجو را تا مقطع
پستدكترا به عهده داشته اســت معتقد است مهمترین چالشهای دوران
كنونی حرفهاش به عنوان یك دانشمند و استاد ،با وجود مشكالت بیپایانی كه
در مسیر وجود دارند نیاز به مشتاق و باانگیزه ماندن نسبت به كار بوده است.
خادمحسینی معتقد است موفقیت تمرینی برای استقامت است .او همچنین
معتقد است ارتباطات علمی برای بهبود جایگاه اختراعات علمی نزد مخاطبان
علم و تبلیغ علم به عنوان یك حرفه از اهمیت باالیی برخوردار است .از این
رو است كه خادمحسینی در كنار دیگر مسئولیتهایش فعاالنه و با استفاده
از تمامی انواع رسانهها در تبلیغ علم برای افرادی كه به آن عالقهمند هستند
یكند.
تالش م 
JJگرفتن جایزه از دست رئیسجمهور
پژوهشهای چندرشتهای خادمحسینی تاكنون منجر به دریافت بیش
از  70جایزه بینالمللی شــده اســت .او در سال  2011جایزه علم و فناوری
پیكاسه  -Presidential Early Career Award -عالیترین مدال افتخار
دولت ایاالت متحده به محققان جوان پیشگام حرفهای را از باراك اوباما رئیس
جمهور وقت آمریكا دریافت كرد .این جایزه عالیترین جایزه علمی است كه
دولت آمریكا ســاالنه به برترین دانشمندان و مهندسانی كه در مراحل اولیه
پژوهشهای مستقل خود قرار دارند اهدا میشود .خادمحسینی در مصاحبهای
با فیوچر ساینس میگوید رفتن به کاخ سفید ،آشنایی با باراک اوباما از نزدیک
و دریافت جایزه از دستان او یکی از مهمترین رویدادهای زندگی حرفهای او
بوده اســت .در سال  2007خادمحسینی جایزه  TR35را به عنوان یكی از
برترین مخترعان جوان جهان از تکنالجی ریویو مگزین دریافت كرد .جایزه
جشنواره بینالمللی خوارزمی نیز در ســال  1394به دلیل ارائه طرح نانو و
میکروهیدروژلهای ساختهشــده برای مهندسی بازســازیکننده از آن او
شــد و در سال  98به واســطه همین پژوهش جایزه مصطفی را از آن خود
ساخت .جایزه پیشگامان مینیاتوریزیشن از انجمن سلطنتی شیمی به خاطر
مشاركتش در ساخت مهندســی بافت و ریزسیاالت در سال  ،2011جایزه
 Sr. Scientistانجمن آمریكایی مهندسی بافت و پزشكی ترمیمی در سال
 2016و جایزه كلمســان انجمن مواد زیستی در سال  2017از دیگر جوایز
خادمحسینیهستند.
او همچنین جایزه پژوهشــگر جوان انجمن بینالمللی مواد بیومتری و
مهندسی بافت و جامعه بازسازی پزشکی بینالمللی -آمریکای شمالی و جایزه
ویكتور لمر انجمن شــیمی آمریكا را نیز به دست آورده است .خادمحسینی
همچنین عضو رسمی آكادمی مهندسی كانادا ،جامعه سلطنتی كانادا ،موسسه

خادمحسینی در دوران خود و تا به امروز در پیشبرد و توسعه علم مهندسی زیستی مهرهای كلیدی بوده است .او كه مدیریت گروهی چندرشتهای
از پژوهشگران را به عهده دارد ،هدف خود را هماهنگسازی دانش مهندسی زیستی و فناوریهای نانو و میكرو با نیازهای فردی و كمك به درمان
بیماریهای متعدد تعیین كرده است.

پزشكی و زیست مهندسی آمریكا ،انجمن مهندسی زیستپزشكی و انجمن
 NANOSMATاست و در ســال  2020به عنوان عضو ارشد آكادمی ملی
مخترعان آمریكا انتخاب شد .موسسه تامپسون رویترز از سال  2014به مدت
چهار سال پیاپی خادم حسینی را به عنوان یكی از تاثیرگذارترین ذهنهای
جهان معرفی كرد .تاکنون در بیش از  36هزار مقاله به پژوهشهای او استناد
شده و در بیش از  250سمینار به عنوان سخنران اصلی حضور داشته است.
JJچاپ سهبعدی بافت زنده داخل بدن انسان
ســال  1865بود كه ژول ورن ،یکی از مشهورترین نویسندگان علمی-
تخیلی جهان رمان ســفر به ماه یا از زمین تا ماه را نوشت 97 .سال پس از
آن ،در  20جوالی  1969نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی به اولین انسانی
تبدیل شــد که روی ماه قدم گذاشت .اینطور به نظر میآید که در گذشته،
واکنش فناوری و صنعت به ذهنهای خالق و آیندهنگر چندان سریع نبوده
است .امروز سرعت ابداع آنچه در داستانهای علمی تخیلی متصور میشوند
تا اندازهای باورنکردنی افزایش یافته است .برای مثال در نسخه جدید داستان
وستورلد که در سال  2016توسط جاناتان نوالن خلق شد -اولین نسخه آن
در سال  1973ساخته شد -شاهد دستگاههای چاپگر سهبعدی هستیم که
بدنی کامال انسانی را برای رباتها خلق یا چاپ میکند .تنها چهار سال پس از
آن بود که موسسه نوآوریهای زیست پزشکی تراساکی به مدیریت علی خادم
حسینی توانست جوهری زیستی ابداع کند که به کمک آن میتوان بافتهای
بدن را مستقیم در داخل بدن چاپ کرد .البته ابعاد چاپ این تکنیک با آنچه
در وســتورلد دیدهایم متفاوت اســت .در این رویکرد جدید از نوعی جوهر
زیســتی ،ترکیبی از مواد قالبگیری زیستی و سلولهای زنده و فاکتورهای
رشد برای کمک به رشد سلولهای زنده موجود در جوهر و رشد بافت چاپ
شده استفاده میشود .همچنین بافتها باید در دمای  37درجه داخل بدن
چاپ شوند به شــکلی که در زمان حقیقی چاپ ،بافت جدید به بافت زنده
موجود در بدن متصل شــود و کل این فرایند نیز آســیبی به سالمت بیمار
نخواهد زد .زیرا مواد با اســتفاده از نازلی بسیار ریز و تحت کنترل سیستمی
کامال برنامهریزیشده و روباتیک وارد بدن شده و الیه الیه بافت مورد نظر را
چاپ میکنند .از این تکنیک جدید میتوان برای درمان جراحتهای داخلی
و خارجی ،بهبود عملکرد تخمدانها ،چاپ قالبهای پیچیده ســلولی برای
احیای عملکرد اندامها و نسوج بدن ،و انتقال دارو با فاکتور رشد به مواد زیستی
استفاده کرد .خادم حسینی معتقد است ساخت بافتهای شخصیسازیشده
که بتوانند برای ترمیم جراحات و آســیبها مورد استفاده قرار گیرند ،برای
آینده پزشــکی ترمیمی از اهمیتی حیاتی برخوردار خواهد بود .او همچنین
باور دارد با ترکیب این فناوری با ابداعات پیشینش ،این امکان وجود دارد که
تا  10سال دیگر محصول کار زیستچاپگرهای سهبعدی ،یک قلب کامل و
قابل پیوند انسان باشد.
در ســال  2018هم خادمحسینی موفق به ابداع تکنیکی شد که در آن
با استفاده از نوعی خاص از زیستچاپگرهای سه بعدی میشد چندین نوع
ماده را برای ساخت زیستمواد درمانی به کار بست .به گفته دانشگاه کالیفرنیا،
لسآنجلس ،این ابداع قدمی به سوی چاپ زیستی بافتهای مصنوعی پیچیده
به منظور پیوند و اســتفاده در جراحیها است .خادمحسینی در توضیح این
طرح میگوید :بافتهای طبیعی ســازههایی با پیچیدگیهای خارقالعاده
هستند و برای بازسازی نسخه مصنوعی و کاربردی آنها باید پیچیدگیهای
آنها نیز بازسازی شود .در این ابداع از فرایندی نورمحور به نام استریوالیتوگرافی
و زیستچاپگر ویژهای که توسط خادمحسینی خلق شده استفاده شده است.
این چاپگر از دو قطعه کلیدی ،یک تراشه ریزسیال با ورودیهای مختلف که
هریک مادهای متفاوت را چاپ میکنند و یک ریزآینه دیجیتال تشکیل شده

از مجموعهای از میلیونها آینه ریز که هریک حرکتی مستقل دارند ،تشکیل
شــده است .به این ترتیب با اســتفاده از هیدروژلها که در مواجهه با نور به
مادهای ســخت تبدیل میشوند و هدایت نور توسط آینهها خادمحسینی و
همکارانش توانستند بافتهایی مختلف مانند بخشی از یک ماهیچه یا توموری
با عروق خونی داخلــش را چاپ کنند .بدن موشها به پیوند این بافتهای
زیستی چاپشده واکنش پسزنندگی نشان نداد.
این تنها ابداع جالب توجه خادمحسینی و تیمش نبوده است .او در سال
 2013به همراه تیمی از پژوهشــگران در بیمارستان زنان و بریگهام آمریکا
ت چاپگر سهبعدی ،گامی در مسیر چاپ عروق
موفق شد با کمک نوعی زیس 
خونی مصنوعی ســازگار با بدن بردارد .در این پژوهش او و همکارانش ابتدا
نوعــی الگوی فیبری به عنوان قالب رگهای خونــی چاپ کردند و آن را با
الیهای از هیدروژل پوشش دادند تا درون این قالبها با کمک چاپ رشتهای
نوعــی مولکول آگارز -نوعی ماده پلیمــری -عروق خونی مصنوعی و حتی
شبکهای از عروق بسازند.
دو سال پس از آن بود که خادمحسینی مدیریت پژوهشی اشتراکی میان
دانشگاه هاروارد ،بیمارســتان زنان و بریگهام ،کلینیک مایو و امآیتی را به
عهده گرفت تا راهکاری برای جلوگیری از خونریزیهای غیرقابل کنترل ابداع
کنند .نتیجه این پروژه ابداع هیدروژلی بود که میتوانست با انسداد بخشهای
آسیبدیده رگ ،از خونریزیهای شدیدی جلوگیری کند .آزمایشهای بالینی
روی حیوانات نشان داد تزریق این هیدروژل داخل رگهای خونی آسیبدیده
میتواند به انسداد رگها کمک کرده و خونریزیهای شدید را حتی در افرادی
با خون رقیق ،مناطقی با شــبکه عروقی بسیار پیچیده یا تحت فشار خون
غیرمعمول بند آورد .پیش از این نیز این پژوهشــگر ایرانی اقدام به ساخت
باندهای هوشــمندی کرده بود که برای درمان سوختگیهای شدید ،زخم
دیابت و زخم بستر کاربرد دارند .این باندهای هوشمند با نام  STBترکیبی
از نوعی هیدروژل نرم و قابل انعطاف و دیســکهای کوچک از نانو صفحات
سیلیسی است که از قابلیت سلولهای پالکت برای لخته شدن خون در ترمیم
یکند.
زخمها استفاده م 
JJراز موفقیت کجاست؟
خادم حســینی در سال  2017در مصاحبهای با نشریه نانو ورلد راز خود
در حفظ روند موفقیت در پژوهشهایش را داشتن گروه خوب توصیف کرد.
او گفت :تیمی عالی متشــکل از دانشجویان توانمند و نابغه با پسزمینهای
چندرشتهای راز موفقیت من است .قدم بعدی دادن انگیزه به گروه ،آموزش
دادن و هدایت کــردن و ارتباط دادن آنها به متخصصان حوزههای مختلف
اســت .در نهایت باید آنها را تشــویق کنید تا پروژههای خود را ارائه دهند.
نتیجه این اقدامات ایجاد دوری مولد از نوآوری و خالقیت است که به موتور
محرک هر البراتواری تبدیل خواهد شد .خادم حسینی همچنین در توضیح
این موضوع که چرا در پژوهشهایش همزمان از چندین رشته علمی استفاده
میکند توضیح داد :زمانی که روی مشکلی پیچیده تحقیق میکنید و به دنبال
راهکاری نوآورانه هســتید ،انتخاب دیگری به جز پژوهشهای چندرشتهای
ندارید .رویکردهای سنتی که در آنها اتکا روی افرادی با یک تخصص بود دیگر
نمیتوانند پاسخ پرسشهای پیچیدهای که امروز در حوزه مهندسی بافت با
آنها مواجه هستیم را بیابند .مهندسی بافت به صورت ذاتی دانشی است که با
علوم بسیار دیگری همپوشانی دارد و این به آن معنی است که ما باید فعاالنه با
دانشمندان دیگر حوزهها همکاری داشته باشیم .در پایان ،خادم حسینی ایجاد
تحول در زندگی بشر را ماموریت اصلی زندگی خود اعالم کرد :هدف من در
زندگی ایجاد تغییر در زندگی بشر است .من هرروز با این هدف زندگی میکنم
که مواد و فناوری جدیدی را برای بهبود روند درمان بیماران ابداع کنم.

در سال 2013
حسینیبه
همراه تیمی از
پژوهشگران موفق
شد با کمک نوعی
تچاپگر
زیس 
سهبعدی ،گامی در
مسیر چاپ عروق
خونیمصنوعی
سازگار با بدن
بردارد
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کارآفرین
نگاهی به کسبوکار ثروتمندترین زوج چینی

معلم شیمی و همسرش
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

آهنا کیستند؟
ژانگ هویجوان (Zhong
 ،)Huijuanرئیس هیئت

مدیره شرکت دارویی
هانسوفارماسوتیکال
با 18.7میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 78
فهرستبلومبرگ
قرار دارد و همسرش،
سانپیائویانگ(Sun
 ،)Piaoyangرئیس
سابق شرکت دارویی
جیانگسوهنگروی
مدیسنبا 17.4میلیارد
در رده .90

شما سریال  Breaking Badرا دیدهاید؟ این سریال آمریکایی شبکه
 ABCیکی از موفقترین و ستایششــدهترین ســریالهایی است که در
دهه گذشته ساخته شد و البته به فهرست موفقترین سریالهای تاریخ
تلویزیون آمریکا هم راه یافت .داستان خالصه این سریال این است که والتر
وایت ،یک معلم ســاده شیمی دبیرستان که با خانواده کوچکش در شهر
آلباکرکی در ایالت نیومکزیو زندگی میکند متوجه میشود که به سرطان
پیشرفته ریه مبتال است و چندان فرصتی برای زندگی ندارد .این همان
تلگنری اســت که زندگی ساده معمولیاش را به هم میریزد .این همان
جایی است که از خودش میپرسد پس از او خانوادهاش چطور قرار است
با درآمد معلمیاش زندگی کنند؟ این شروع ورود او به راه دیگری است:
تولید مت آمفتامین (شیشه) .ماجرای زندگی معلم شیمی که تبدیل به
یکی از سرکردگان مافیای مواد مخدر میشود داستان جذابی است .این
داستان به گونهای دیگر در چین اتفاق افتاد؛ عاقبت این معلم شیمی البته
ن چهرههای صنعت دارویی بود.
تبدیل شدن به یکی از بزرگتری 
JJخانم ژانگ
سال  1995یک معلم شیمی دبیرستانی در لیانیونگانگ چین تصمیم
گرفت از شغل معلمی کنار بکشد و برای خودش کار کند 25 .سال بعد از
این تصمیم سرنوشت ساز ،ژانگ هویجوان وارد فهرست  10نفره فوربز شد؛
فهرست ثروتمندترین زنان دنیا.
ژانگ ســال  1961به دنیا آمد .در مورد زندگیاش تا  21سالگی هیچ
نقطه متفاوت ،جالب یا درخور توجهی گزارش نشــده اســت .مهمترین
دستاوردش در این سن این بود که از دانشگاه جیانگسو نورمال در شهر
شــوژو در شرق چین فارغالتحصیل شد و با مدرک لیسانس شیمی کار

تدریس در یک مدرسه را آغاز کرد .آن موقع همسرش سان پیائویانگ هم
در یک کارخانه دولتی داروســازی به نام لیانیونگانگ مشغول به کار بود،
یک بچه داشتند و مثل میلیونها خانواده تکفرزندی دیگر چینی بودند.
سال  1995اما تصمیمی که ژانگ گرفت ورق را برگرداند ،این سال حاال
به عنوان سال تاسیس شرکت جیانگسو هانسو فارماسوتیکال هم شناخته
میشود .ژانگ میخواست کسبوکار دارویی خودش را داشته باشد و البته
احتماال میدانست که دست بر روی بازار و صنعت بسیار سودآوری گذاشته
اســت .او شرکتش را با  10نفر کارمند دایر کرده بود ،تنها ظرف دو سال
به چشــم دید که چگونه سود حاصل از کسبوکار تازه به سمتش روان
میشــود .شرکت در سال  1997به ســرعت رشد کرد ،همان سالی که
توانست رقم فروشش را به  30میلیون یوان ( 4میلیون دالر) برساند .این
رقم در سال گذشته میالدی به  8.7میلیارد یوان یا  1.2میلیارد دالر رسید.
سرعت در رشــد یکی از ارکان اصلی کار شرکت دارویی هانسو بوده
است .ســال  2000این شــرکت اولین کارخانه تولید دارویی خودش را
تاســیس کرد و تا سال  2002دیگر به عنوان یکی از شرکتهای کلیدی
عرصه تکنولوژیهای نوین و برتر در چین شــناخته میشــد .هانسو که
کار عمدهاش را با تولید داروهای سیســتم عصبی و داروهای رواندرمانی
آغاز کرده بود حال به جز این حوزه ،پنج عرصه عمده در تولیداتش دارد:
داروهای آنکولوژی ،ضد عفونت ،دیابت و همچنین داروهای مربوط به معده
و دستگاه گوارش و قلب و عروق .شرکت دارویی هانسو که از سال 2003
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را هم کسب کرده بود ،در سال 2005
یعنی تنها یک دهه پس از تاسیسش توانست وارد فهرست «کسبوکارهای
چینی آماده درخشش چینی» نشریه فوربز شود.
هانســو همواره بر روی ارادهاش به شکوفا نگه داشتن بخش تحقیق و

سان ریاست شرکت شرکت دارویی جیانگسو
هنگروی مدیسن را بر عهده گرفت.

سان پیائویانگ به دنیا آمد.
1961
1958

1990
ژانگ هویجوان به دنیا آمد.
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خانم ژانگ و آقای سان حاال به عنوان ثروتمندترین زوج چینی شناخته میشوند .اینکه هردو نفر
در زمینه صنایع دارویی فعالیت دارند سبب شده تا بخش مهمی از بازار دارو و درمان چین به آنها
وابسته باشد و سهم بسیار درخور توجهی از ثروت این حوزه را نصیب این خانواده کند.

توسعه تاکید کرده است و این حوزه از کار را در زمره اولین دستاوردهای
درخشانش در طی دو و اندی دهه فعالیت برشمرده .در سایت این شرکت
در مورد این بخش نوشته شده« :ما ثابت کردهایم که تجربهمان در بخش
تحقیق و توســعه به بیش از دو دهه تالش مداوم میرســد .ما دو بخش
تحقیق و توسعه داریم ،یکی از لیانیونگانگ و یکی در شانگهای و بیش از
هزار و  200کارمند خودشان را وقف کار در این بخش کردهاند».
JJآقای سان
ســان پیائویانگ ،متولد  1958هم یک شهروند چینی معمولی بود.
برجســتهترین نکتهای که میشــد در او پیدا کرد این بود که دانشگاه را
دوســت دارد و پیش از هر چیز میشــود او را یک شخصیت آکادمیک
دانست .او مدرک لیسانس شیمی پزشکی را از دانشگاه داروسازی چین
گرفت و دکترایش در حوزه شیمی ارگانیک را در دانشگاه نانجینگ گذراند
ن و شناختهشدهترین دانشگاههای دولتی این کشور
که یکی از بزرگتری 
است.
راهی که دکتر ســان برای رسیدن به موفقیت در دنیای تجارت طی
کرد با همسرش متفاوت بود ،چرا که او از ابتدا در مسیری قرار داشت که
قرار بود در همان رشد و ترقی کند .زمانی که ژانگ تصمیمات تازهای برای
زندگی حرفهایاش گرفت و مدرسه را رها کرد ،سان مشغول به کار در یک
کارخانه داروسازی دولتی به نام لیانیونگانگ بود و به همین کار هم ادامه
دارد .در ادامه مسیر لبته توانست خیلی زود پلههای رشد سازمانی را طی
کند و با سرمایهای که اندوخته بود شروع به خرید سهام این شرکت کرد.
او تا  32سالگی توانسته بود مدیریت و رهبری کارخانه را به دست بگیرد
و وقتی که سرانجام عمده سهام از آن او شد ،نام شرکت را به جیانگسو
هنگروی مدیسن تغییر داد.
ســال  2000بود که شرکت جیانگسو وارد بازار سهام شانگهای شد.
این شرکت با رهبری سان تمرکز اصلیاش را بر روی داروهای ضدسرطان
گذاشت .سال  2014توانســت تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را به
دســت آورد و همان زمان شرکت آمریکایی سگنت فارماسوتیکال به او
مجوز فروش داروی تزریقی اوکسالیپالتین را دارد ،دارویی که برای درمان
سرطان روده از آن استفاده میشود .نام این شرکت و نام سان سالها است
که با داروهای مقابله با سرطان و تومورهای مختلف پیوند خورده است.
در تمامی این سالها دکتر ســان رابطهاش را با دانشگاه حفظ کرده
اســت .او به عنوان استادیار دانشگاهی شناخته میشود که خودش دوره
لیسانس را در آن گذراند :دانشگاه داروسازی چین .همین وجهه دانشگاه و
ورود به حوزه داروهای ضدسرطان که نیازمند بهروزترین تحقیقات پزشکی
و دارویی اســت سبب شد که او هم به مانند همسرش به یکی از فعاالن
حوزه تحقیق و توسعه در حوزه دارو و درمان تبدیل شود.
شاید همین میزان فعالیت و سرشناسی او بود که باعث شد وقتی سان
ت مدیره شرکتش کنارهگیری کند رسانهها
 61ساله از سمت ریاست هیئ 
با شگفتی از این حرکت یاد کنند .او البته همچنان ریاست گروه هنگروی

کرونا و صنعت داروسازی چین
در ماه مارس دیگر خبرهای شــیوع ویروسی ناشناخته که در چین حرکت سریعش را آغاز کرده بود،
تبدیل به خبرهمهگیری جهانی ویروس کووید  19شده بود .در بهار دیگر کمتر کشوری را میشد پیدا کرد
که با رسیدن یا اوج گرفتن این بیماری دست و پنجه نرم نکرده باشد .همان زمان بود که نشریه فوربز نگاهی
به داخل چین انداخت و وضعیت میلیاردهایی را بررسی که که از آغاز شیوع کرونا ،به ثروتشان افزوده شده
بود .نام خانم ژانگ و آقای ســان هم در این میان دیده میشــد .ترجمه بخشی از گزارش فوربز را در این
قسمتمیخوانید.
بازارهای سراســر جهان به دنبال شوکی که پس از شــیوع کرونا به سرمایهگذاران وارد شد ،با ضربات
متعددی روبهرو شدهاند .با این حال بازار بورس در چین با  81هزار مورد تاییدشده و  3هزار مرگ ،همچنان
روند باثبات دارد و حتی برخی از بخشها به شکوفایی هم رسیدهاند 10 .نفر از ثروتمندترینهای چین ظرف
هفته گذشته توانستهاند در مجموع  14.5میلیارد دالر سود کنند که بیش از انیمی از این سود متعلق به
کسانی بوده که ثروتشان را از حوزه سالکت به دست میآورند.
ن برنده بود و ثروتش با
س  59ساله شرکت داروسازی هانسو فارماسوتیکال بزرگتری 
ژانگ هویجوان ،رئی 
رشد  16تا  16.6درصد ،افزایشی  2.2میلیارد دالری به خود دید .او و دخترش سان یوان بیش از سه چهارم
این شرکت تولیدکننده داروهای ضد عفونت ،دیابت و غیره است را در اختیار دارند.
ژانگ نیمی از یک زوج ثروتمند است ،همسرش سان پیائویانگ هم در این مدت به سود بسیار رسید و
در عرض یک هفته  1.3میلیارد دالر به ثروتش افزوده شد .او تا ژانویه سال جاری (یعنی زمانی که سان پس
س بزرگترین شرکت داروسازی چین شناخته میشد.
از  30سال از سمتش کناره گرفت) ،به عنوان رئی 
را بر عهده دارد ،این گروه در فهرست شرکتهای دارویی شانگهای به ثبت
ن سهامدار آن به شمار میرود .تولید داروهای ضد
رسیده و سان بزرگتری 
درد و آنتیبیوتیک را هم میتوان به فهرست داروهای این گروه اضافه کرد.
خانم ژانگ و آقای سان حاال به عنوان ثروتمندترین زوج چینی شناخته
میشوند .اینکه هر دو نفر در زمینه صنایع دارویی فعالیت دارند سبب شده
تا بخش مهمی از بازار دارو و درمان چین به آنها وابسته باشد و سهم بسیار
درخور توجهی از ثروت این حوزه را نصیب این خانواده کند.

سال  2014توانست تاییدیه
سازمان غذا و داروی آمریکا را به
دست آورد و همان زمان شرکت
آمریکایی سگنت فارماسوتیکال
به او مجوز فروش داروی تزریقی
اوکسالیپالتین را داد ،دارویی که
برای درمان سرطان روده از آن
استفاده میشود

شرکت جیانگسو وارد بازار سهام شانگهای شد.
2002

1995
2000
ژانگ از شغلش به عنوان معلم شیمی استعفا
داد و شرکت دارویی هانسو فارماسوتیکال را
تاسیس کرد.

شرکت هانسو به عنوان یکی از شرکتهای کلیدی عرصه
تکنولوژیهای نوین و برتر در چین شناخته شد.
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کارآفرین
موسسان شرکت اطلسین ،دو غریبه که تکنولوژی آشنایشان کرد

کرم کامپیوتر

آهنا کیستند؟

اسکات فارکوهار (Scott
 )Farquharو مایک کانن
بروکس( )�Mike Can
)non-Brookesموسسان

شرکتنرمافزار
اطلسینهستند،یک
شرکتچندملیتیفعال
در حوزه مدیریت پروژه و
پشتیبانینرمافزارهای
مالی و اداری مستقر در
استرالیا .این دو نفر هر
یک با 11.9میلیارد
دالر در ردههای  155و
 156فهرستبلومبرگ
قرار دارند.

و مادرم را تهدیدهای عاطفی میکردم و یک جایی هم برای داشتن کامپیوتر
زدم زیر گریه .حاال واقعا عذاب وجدان دارم چون والدینم واقعا از پس خریدن
یآمدند».
کامپیوتربرنم 
یکی دو ســال بعد ،پدرش توانست از طریق محل کارش یک کامپیوتر
وانگ بخرد ،این کامپیوتر آنقدر قدیمی شــده بود که حتی سیستم داس
مایکروســافت هم رویش نصب نمیشد اما او یک سال تالش کرد تا بتواند
روی همان سیستم بازی نصب کند و البته موفق نشد .دبستان فارکوهار یک
سری کالسهای مقدماتی محاسبه با کامپیوتر داشت و او توانست در سال
ششم برنده جایزه تکنولوژی شود اما میگوید که آن درسهای کامپیوتر در
آن مدرسه دولتی آن قدر وحشتناک بودند که انگار اصال درسی داده نشده .او
دیگر کامپیوتر ندید تا اینکه وارد دانشگاه شد.
در ســوی دیگر سیدنی ،خانواده کانن بروکس داشتند در منطقه کناره
شهر مستقر میشدند .مایکل کانن بروکس ،پدر مایک ،تا همین اواخر بیشتر
از پسرش در حلقه تجارت شناخته شده بود .او سال  1984به استرالیا وارد
شــد تا شعبه شرکت ســیتی بانک را در آنجا دایر کند و مدیریت آن را در
دســت بگیرد .خانوادهشان اهل انگلستان بود اما مایک ،کوچکترین فرزند
در میان ســه فرزند خانواده ،در آمریکا به دنیــا آده بود ،وقتی  6ماهه بود
همراه خانوادهاش به تایوان و در ســه سالگی به هنگکنگ رفته بود و بعد
برای گذران دوران مدرسه به انگلستان فرستاده شد .چند سال اول ،تا قبل
از اینکه خانواده تصمیم بگیرند که کامال در اســترالیا مستقر شوند ،مایک
در مدرســه شبانهروزی در انگلستان باقی ماند و سالی چهار بار برای دیدن
آنها با پرواز طوالنی به اســترالیا میرفت .هنوز دوره ابتدایی را تمام نکرده
بود که اولین کامپیوترش را از محل امتیازات مسافران کثیرالسفر هواپیمایی
کانتاس خرید .کانن بروکس میگوید« :به خاطر پروازهایم کلی امتیاز مسافر
کثیرالسفر داشتم و آن موقع این امتیازها واقعا معنایی داشت .برای همین
کاتالوگ (جوایز بر اساس امتیاز) را میدیدم و هر سال یک چیزی میگرفتم.
والدین من طرفدار اپل و مکینتاش بودند اما من کامپیوتر خودم را گرفتم که
با دستگاهی که در اتاق پذیرای بود تفاوت داشت .سیستم آمستارد پیسی
 20که در واقع خیلی مزخرف بود اما توانســت نظر من را به سمت دنیای
کامپیوتر جلب کند که موضوع خیلی خیلی مهمی بود».
مدارس او هم همیشه مجهز به اتاقهای کامپیوتر بودند و مایک در سال
 1991و قبل از به وجود آمدن شــبکه جهانی ( )wwwوالدینش را راضی
کرد که برای کامپیوتر خانهشان اینترنت وصل کنند .او دوران مدرسه را در
کرنبروک ،یکی از مدارس خصوصی مخصوص پســران در سیدنی به پایان

برای برنامهنویســان کامپیوتر نام جیرا ،نام شناخته شدهای است .یک
نرمافــزار حرفهای که به منظور مدیریت کار ،مدیریت پروژه و مانند این به
کار گرفته میشــود و برای اولین بار توسط شرکت اطلسین به بازار معرفی
شد .این شرکت استرالیایی  18ساله را دو رفیق همدانشگاهی در سال 2002
تاسیس کردند و توانستند آن را تبدیل به یک شرکت بزرگ چندملیتی کنند،
تبدیل به نامی بزرگ که در دوران دانشگاه خوابش را هم نمیدیدند .مایک و
اسکات یکی از خانوادهای کاvگر و دیگری سرمایهدار در یک نقطه مشترک
بودند و همان نقطه سبب شد که به هم برسند و کار خودشان را راه بیندازند
و هر دو تبدیل به ستارههای دنیای تکنولوژی در استرالیا شوند؛ هر دوی آنها
عاشق کامپیوتر بودند .بخش عمده این مطلب با برداشت از گزارشی که در
مورد این دو میلیاردر استرالیایی در نشریه سیدنی مورنینگ هرالد منتشر
شد ،نوشته شده است.
اسکات فارکوهار به خاطر دارد که چقدر دیوانهوار دلش میخواست یک
ن فرزند
کامپیوتر داشته باشد .آن موقع یک پسربچه  11ساله بود ،بزرگتری 
در میان چهار فرزند یک خانواده طبقه کارگر در غرب سیدنی و در آغاز دهه
 90میالدی ،رکود اقتصادی ضربات سختش را وارد میآورد.
فارکوهار به یاد میآورد« :خیلی خیلی دلم کامپیوتر میخواست .چون
دوستم داشت ،میدانستم میتوانی با کامپیوتر بازی کنی .یادم میآید که پدر

کانن بروکس در ایمیلی از همکالسیهای دانشگاهش دعوت کرد برای
تاسیس یک شرکت به او ملحق شوند .فقط فارکوهار به او پاسخ مثبت داد.

اسکات فارکوهار و مایک کانن بروکس یکی در خانواده
مارگر و دیگری در خانوادهای مرفه متولد شدند.
1998

2001

1979
کانن بروکس و فارکوهار ،هر دو در  18سالگی برنده بورسیه دوره
فناوری اطالعات کسبوکار در دانشگاه نیو ساوث ولز شدند.
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فارکوهار هنوز یک نسخه از ایمیلی را که کانن بورکس در ماه ژوئن سال  2001برایش ارسال و دعوتش کرد که برای تاسیس یک شرکت
به او بپیوندد دارد .در ایمیل آمده بود« :حوصلهام از درس خواندن سر رفته ،اطلسین خیلی جالبتر است» .این ایمیل برای چند نفر از
همکالسیهایشان ارسال شد اما فارکوهار تنها کسی بود که پاسخ مثبت داد.

رساند .ســال  1998کانن بروکس و فارکوهار ،هر دو در  18سالگی برنده
بورســیه دوره فناوری اطالعات کسبوکار در دانشگاه نیو ساوث ولز شدند.
در اولین روز دانشگاه همدیگر را دیدند اما از همان اول اخت نشدند .اما آن
برخورد اولیه در برابر دوســتی و ارتباط قدرتمندی که میان  40دامشجوی
بورسیه به وجود آمد دوامی نیاورد .نیکی سیواک یکی از همکالسیهای آنها
میگوید«:ما از خانوادههــا و طبقات مختلفی آمده بودیم اما همهمان کرم
کامپیوتر بودیم .از همان روز اول همه با هم گرم گرفتند و دوست شدند».
JJاطلسین متولد میشود
کانن بروکس قبل از تاسیس اطلسین یک استارتآپ دیگر هم در دست
و بالش داشت .در میانه راه تحصیلش ،به صورت نیمه حضوری درس را ادامه
داد تا بتواند همراه سیواک یک شرکت تاسیس کنند .آنها مقدار کمی سرمایه
از طریق دوست و فامیل جمع کردند ،جایی در پارک فناوری استرالیا اجاره
کردند و یک ابزار مدیریت نشــانهگذاری اینترنتی به نام بوکمارک باکس
ساختند .آنها این شرکت را به یک شرکت داتکام دیگر به نام بلینک دات
کام فروختند که به قول سیواک «مبلغ کم اما خروج موفقی» را تا پیش از
رسیدن سال  2000و سقوط بازار داتکام رقم زد.
فارکوهار هنوز یک نسخه از ایملیلی که کانن بورکس در ماه ژوئن سال
 2001برایش ارسال و دعوتش کرد که برای تاسیس یک شرکت به او بپیوندد
را دارد .در ایمیل آمده بود« :حوصلهام از درس خواندن ســر رفته ،اطلسین
خیلی جالبتر اســت» .این ایمیل برای چند نفر از همکالسیهایشــان
ارســال شد اما فارکوهار تنها کسی بود که پاسخ مثبت داد .به نظرش دوره
کارآموزیاش در بخش شــرکتی رضایتبخش نبود و حاضر بود وقتش را
صرف کاری متفاوت بکند.
هدف اولیه رســیدن به درآمد  84هــزار و  500دالری بود ،یعنی پایه
حقوق استخدام یک فارغالتحصیل در ( PwCشرکت چندملیتی خدمات
حرفهای بریتانیایی است ،که در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریت ،مشاوره
مالیوسرمایهگذاری ،مشاورهحقوقی و مالیاتی ،بیمسنجی ،خدمات حسابد
اری و حسابرسی فعالیت میکند) .کانن بروکس به خاطر میآورد« :مایک و
من فکر میکردیم اگر بتوانیم این رقم را درآوریم و در کنارش کت و شلوار
نپوشیم و این آفتابه لگنهای شرکتی را کنار بگذاریم ،به سود میرسیم ».اما
معلوم شد که آنها فقط آنقدری درمیآورند که سهم هر کدامشان در دو سال
اول  15هزار دالر بشود .کوهار میگوید« :عمال سیستم بخور و نمیر بود».

پشتیبانی نرمافزارش را بر عهده داشتند و برای همین جلسهای برگزار شد
که آنها خودشان را با قطار به آن رساندند تا مجبور به پرداخت اجاره ماشین
کرایای نشوند .فراکوهار میگوید« :تابستان بینهایت داغی بود و ما کت و
شلوار به تن داشتیم .خدا را شکر که از ما نخواستند برایشان کار کنیم چون
احتماال قبول میکردیم».
اولین ســاختمانی که این دو نفر اجاره کردند با حداقل اجاره ممکن به
دســت آمده بودفارکوهار میگوید« :ســاختمان آنقدر سرد بود که مایک
حقهای کشف کرده بود :ساعت  4صبح میتوانستی شیر آب گرم را باز کنی و
بعد دستت را آن قدر زیرش نگه داری که انگشتهایت دوباره بتوانند مشغول
کدنویسی شوند ».اولین کارمند شرکت آنها یک کولهگرد ایرلندی بود که اسم
اطلسین را از دوستانش شنیده بود و یک روز بیخبر وارد دفتر شرکت شد.
باقی کارمندان اولیه هم از دوستان دوره دانشگاهشان بودند.
این استارتآپ کوچک و محقر تبدیل شد به پایه ثروت میلیاردی این
دو دوست .و البته از ابتدا نشانههای موفقیتش را میشد دید .از همان ابتدای
کار تراز مالی آنها مثبت بود و در هشــت سال اول راهاندازی هیچ احتیاجی
به سرمایهگذار خارج از شرکت پیدا نکردند و برای همین است که همچنان
دو سوم از سهام شرکت بین این دو نفر تقسیم شده است .سال  2010بود
که آنها  20درصد از سهام شرکتشان را به مبلغ  60میلیون دالر به شرکت
اکسل پارتنرز واگذار کردند.
فارکوهار در مورد شریکش میگوید« :مایک یکی از خالقترین آدمهایی
است که ممکن است پیدا کنید .او در تجسم کردن چیزهایی که هنوز وجود
خارجی ندارند عالی اســت ».در واقع کانن بروکس بود که در آن زمانی که
شرکت فقط  10کارمند داشــت و به زحمت از پس پشتیبانی همان یک
محصول برمیآمد اصرار به تعریف نرمافزار تازه کرد.
کانن بروکس در مورد شریکش میگوید« :اسکات یک رهبر خوب است.
او همیشه در موقعیت بحرانی بینظیر عمل میکند .ما زمانی یک مشکل
امنیتی پیدا کردیم ،اسکات آن موقع در ماه عسل بود ،سفرش را نیمهتمام
گذاشت و برگشت سر کار .زمانی که او رسید دیگر نزدیک بود من از دست
بروم».

اولینساختمانی
که این دو نفر اجاره
کردند با حداقل
اجاره ممکن به
دست آمده بود.
فارکوهار میگوید:
«ساختمان آنقدر
سرد بود که مایک
حقهای کشف کرده
بود :ساعت 4صبح
میتوانستیشیر
آب گرم را باز کنی و
بعد دستت را آنقدر
زیرش نگه داری که
انگشتهایت دوباره
بتوانندمشغول
کدنویسی شوند».
این استارتآپ کوچک و محقر
تبدیل شد به پایه ثروت
میلیاردی این دو دوست .و البته
از ابتدا نشانههای موفقیتش
را میشد دید .از همان ابتدای
کار تراز مالی آنها مثبت بود و در
هشت سال اول راهاندازی هیچ
احتیاجی به سرمایهگذار خارج
از شرکت پیدا نکردند و برای
همین است که همچنان دوسوم
از سهام شرکت بین این دو نفر
تقسیم شده است.

JJمیلیاردرهای بیپول
زمانبندی ناجوری بود ،صنعت تکنولوژی در رکود پس از ترکیدن حباب
دات کام بود اما به همین خاطر آنها مجبور شــدند مقتصد باشند و شتاب
بیشتری برای کار به خرج دهند .یکی از اولین درآمدهای شرکت خرج این
شد که دو موسس و یکی از دوستانشان برای شرکت در کنفرانس جاوا وان به
سانفرانسیسکو بروند ،هر سه نفرشان در یک اتاق ماندند و باید از دستشویی
مشــترک ته راهرو استفاده میکردند .اوراکل شرکتی را خریده بود که آنها

هر دو نفر به عنوان چهرههای سال تکنولوژی در استرالیا انتخاب
شدند ،افتخاری که در سال  2006هم تکرار شد.
2010

2002
2004
شرکت اطلسین به صورت رسمی کارش را آغاز کرد.

دو شریک  20درصد از سهام شرکتشان را به مبلغ 60
میلیون دالر به شرکت اکسل پارتنرز واگذار کردند.
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کارآفرین
نگاهی به ورود استفان شوارتزمن ،از بنیانگذاران شرکت بلک استون ،به بازار سرمایه

زندگی سینمایی آقای شوارتزمن
او کیست؟
استفانالن

شوارتزمن (Stephen A.
)Schwarzmanبانکدار

وسرمایهدارآمریکایی
و یکی از بانیان شرکت
بلک استون است که
در زمینه خدمات مالی
و معامالت سهام و
سرمایهگذاریفعاالیت
دارد .او با  18.4میلیارد
دالر ثروت در رده 82
فهرستبلومبرگقرار
دارد.

در دنیــای هالیوود ،والاســتریت همواره یکــی از منابع جذاب
الهامبخش برای نویســندگان و کارگردانان بوده است .گاهی تنها در
حد یک روایت گــذرا و گاهی هم خود وال اســتریت و بازار بورس
و شــرکتهای ســرمایهگذاری و بانکداری تبدیل به سوژه اصلی
داستانها شدهاند .از فیلم «وال استریت» در دهه  80گرفته تا «گرگ
والاستریت» ،آن شور و سرعت و معامالت بزرگ و رقمهای نجومی
برای مخاطبان سینما هم جذابیت داشتهاند .انگار که به تماشای یک
فیلم اکشن مالی نشسته باشی .در همه این فیلمها شخصیتهای اصلی
و موفقیتهای یک شبه یا جمالت ماندگارشان هرچند سینمایی به
نظر میرسد اما در دنیای واقعیت هم نمونههای بسیاری میتوان یافت
از سرمایهدارانی که با موجهای بلند بازار بورس و سرمایه آمریکا زندگی
و حرفه دراماتیکی را از سر گذراندهاند .یکی از این چهرهها بدون شک
استفان شوارتزمن است ،از موسسان شرکت بلک استون که سالهای
اوج جوانی و آغاز جهشش در دنیای سرمایه و والاستریت را در شرکت
لیمان برادرز گذراند .نشریه نیویورکر روایت جذاب و مفصلی از زندگی
کاری او از نوجوانی تا ظهور به عنوان یکی از غولهای ســرمایهداری
دارد .در این گزارش تمامی عناصر یک داستان سینمایی را میتوانید

پیدا کنید .حتی نقل قولهایی که از او در این گزارش نیویورکر به چاپ
رســیده هم به دیالوگهای فیلم میمانند .بخش عمده این مطلب
برگرفته از همان گزارش است که در این قسمت میخوانید.
JJسکانس اول :پسر از پدر نشانی ندارد
شوارتزمن و برادران کوچکترش ،مارک و ارن در منطقه حاشیه
آبینگتون بزرگ شدند .پدرش از یک خانواده متوسط کاسب فیالدلفیا
بود و مادرش در خانوادهای فقیر در برانکس بزرگ شــده و به خاطر
درگذشــت پدر خانواده از ســنین پایین کار کرده بود .شــوارتزمن
میگوید« :پدرم خیلی باهوش بود ،مادرم بینهایت انگیزه داشت .اینها
را کنار هم بگذارید؛ اینها منبع ژنهای من بودند».
پدر و پدربزرگ او یک مغازه به نام شوارتزمن داشتند که تخت و
کاالی خواب و پرده و اجناسی از این قبیل میفروخت .وقتی استفان
 15ساله بود ،با نقشهای برای توسعه کار و تبدیل شدن به فروشگاه
ن
زنجیرهای ملی پیش پدرش رفت« :مثل سیِرز» (نام یکی از بزرگتری 
فروشگاههای زنجیرهای آن زمان در آمریکا که در بخشهای مختلف
محصوالت متنوعی میفروخت).
پدرش به او گفت« :هیچ فکر خوبی نیست ».پیشنهاد بعدیاش این
بود که الاقل در فیالدلفیا کارشــان را توسعه دهند .عاقبت به پدرش
گفت که الاقل تنها یک شــعبه دیگر از مغازهشــان در همان ایالت
افتتاح کنند .اما این هم جواب نداد ،تمام ایدههای دیگر او رد میشد.
همانطور که شوارتزمن مدام به پدرش غر میزد ،پدرش به او میگفت:
«من از زندگیام همینطوری که هست خیلی راضیام .پول کافی برای
فرستادن تو و برادرانت به کالج را دارم .یک خانه خوب و دو تا ماشین
داریم .من چیز بیشتری از زندگیام نمیخواهم ».از نظر شوارتزمن این
اصال قابل درک نبود ،برای همین دست به دامن مادرش شد .او جواب
داد« :پدرت این جور آدمی است .خوشحال است».
پدر شوارتزمن در هفتاد سالگی و بعد از فروش مغازهاش بازنشسته
شد.اینمغازه 10سالبعدترتعطیلشد؛یکیازقربانیانرقابتفشردهای
که توسط فروشگاههای زنجیرهای مانند  Bed Bath & Beyondبه
وجود آمده بود .او در مورد پدرش میگوید« :من ستایشش میکردم .او
میدانست که چه میخواهد و به همان دست پیدا کرده بود .اما این راه
من نبود .من دنبال قدم بسیار بزرگتری بودم .نمیدانستم دقیقا چه
اما میدانستم چیزی هست که پیدایش میکنم».

او که ابتدا به موسیقی عالقهمند شده بود تصمیم گرفت به
خاطر به دست آوردن پول به سمت رشتهای پولساز برود.

استفان شوارتزمن در یک خانواده
یهودیدرپنسیلوانیابهدنیاآمد.
1972
1947

1969
شوارتزمن کارش را در شرکت لیمان برادرز آغاز کرد.
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یکی از همکاران سابق او به یاد میآورد که وقتی یک شب هر دو به همراه همسرانشان به سالن کنسرت رفتند ،شوارتزمن بالفاصله پس از خاموش شدن
چراغها و آغاز برنامه ،کیف دستیاش را باز کرد و یک دسته کاغذ از آن بیرون کشید و مشغول کار شد .او معموال بین ساعت  4:30تا  5صبح از خواب
برمیخاست و معموال تا  10شب مشغول کار بود

او در دوران کالج به ییل رفت .در سال پایانی نامهای به دابلیو آورل
هاریمان ،فرماندار سابق نیویورک و سفیر زمان جنگ آمریکا در روسیه
نوشت که در گفتوگوهای صلح پاریس به عنوان نماینده رئیسجمه
ور سخنرانی داشــت .او به یاد میآورد« :در آن زمان چهرههای قابل
ستایش زیادی نبودند و من به او نامه نوشتم و گفتم که او را ستایش
میکنم و دلم میخواهد مالقاتش کنــم ».هاریمان او را برای صرف
ناهار در خانهاش در بخش شــمال شرق منهتن دعوت کرد .به گفته
شوارتزمن ،هاریمان از او پرسید:
«جوان ،تو ثروتمندی؟»
«نه قربان ،نیستم».
«خب من پسر یک مرد بسیار ثروتمندم که تغییر زیادی در ماجرا
ایجاد میکند .برای این اســت که االن به مالقــات من آمدهای .اگر
عالقهای به دنیای سیاست داری ،نصیحتم به تو این است که خودت
ثروتمند شوی».
JJسکانس دوم :پیشبینی آقای دونالدسون
پس از آن شــوارتزمن برای چندین دانشکده حقوق و کسبوکار
ثبتنام کرد و در دانشکده کسبوکار هاروارد پذیرفته شد .از آنجایی
که حس میکرد به کمی زمان آزاد نیاز دارد ،ورودش به دانشــگاه را
یک سال به تعویق انداخت .او برای کسب پول بیشتر در بخش دفتری
دانشگاه ییل مشغول به کار شد .لری نوبل که در دفتر اساتید دانشگاه
مشغول به کار بود او را به سایر اعضای شبکه اساتید ییل معرفی کرد،
از جمله بیل دونالدسون که صاحب یک شرکت سرمایهگذاری بانکی
به نام دونالدســون ،الفکین و جنرت بود .شوارتزمن روزی نیم ساعت
در پذیرش شــرکت مینشســت و بانکداران جوانی را تماشا میکرد
که با پیراهنهای آســتین بلند با عجله میگذشتند ،در پیشان هم
منشیهایی با دامنهای کوتاه و گوشوارههای بزرگ طالیی روان بودند.
به نظر شوارتزمن همه چیز روی دور تند بود و همه خوشحال بودند.
وقتی دونالدسون از او پرسید که چرا میخواهد برای شرکت کار کند
او پاسخ داد« :آقای دونالدسون من حتی نمیدانم کار شما چیست اما
اگر چنیــن دخترهای زیبا و چنین مردان قدرتمندی دارید ،من هم
میخواهم همان کار را بکنم ».شوارتزمن با حقوق  10هزار و  500دالر
استخدام شد .اما خیلی زود فهمید که به درد آن کار نمیخورد و پس
از  6ماه شرکت را ترک کرد .او در ناهار آخر با دونالدسون از او پرسید:
«متاسفم که نتوانستم بیشتر از این مایه بگذارم .اگر ناراحت نمیشوید
میتوانم بپرسم چرا من را استخدام کردید و پولتان را هدر دادید؟»
س این
دونالدسون جواب داد« :معلوم است .چون یک روزی تو رئی 
شرکت خواهی شد».
«شوخیتان گرفته؟ چرا؟»
«حسم این را میگوید .چیز ویژهای در تو هست و من میخواهم
رویش شرط ببندم».

JJسکانس سوم :ستاره وال استریت
شــوارتزمن پس از فارغالتحصیلی از اینکه هم شــرکت گلدمن
ساکس و هم شرکت فرست بوستون (از سرشناسترین شرکتهای
سرمایهگذاری و بانکداری) درخواست او را رد کردند غافلگیر شد .اما
در همان زمان پیشنهادهایی از شرکتهای سرشناس دیگری یعنی
لیمان برادرز و مورگان استنلی گرفت که از آن میان لیمان را انتخاب
کرد .کار کردن در آن شــرکت به نفع او تمام شد .یکی از کارمندان
ســابق این شــرکت در توصیف لیمان میگوید« :هرکسی که بهتر
خودش را هماهنگ میکرد میتوانست باقی بماند .تو کاری را شروع
میکردی و بعد برای بقایش باید میجنگیدی .هرکسی باید به فکر
یبود».
خودش م 
تروپیکانا ،یکی از مهمترین مشــتریان لیمان که در حال ادغام با
شــرکت بئاتریس فودز بود از لیمان خواســت که به عنوان نماینده
شــرکت در روند فروش حضور داشته باشد ،با اینکه شوارتزمن هیچ
وقت در پروســه ادغام حاضر نبود .یکی از مدیران شرکت تروپیکانا
تحت تاثیر جلسه ارائه شوارتزمن قرار گرفته بود و حس میکرد که او
با وجود بیتجربگیاش میتواند به خوبی از پس تشریح جوانب مختلف
ت مدیره برآید .این معامله  488میلیون دالری در سال
ادغام به هیئ 
 ،1978نام شوارتزمن را در فهرست یکی از بنکداران کلیدی در حوزه
ادغام و اکتساب ( )Mergers and acquisitionsقرار داد.
شوارتزمن برای اینکه در این بخش تازه به رقابت با استراتژینویسان
ی و انگیزه رقابتیاش
بپردازد ،زیادی جوان و تازهوارد بود اما عادات کار 
مشتریان و سایر بانکداران و وکالی این دنیای تازه را به سرعت تحت
تاثیر قرار میداد .یکی از همکاران سابق او به یاد میآورد که وقتی یک
شب هر دو به همراه همسرانشان به سالن کنسرت رفتند ،شوارتزمن
بالفاصله پس از خاموش شدن چراغها و آغاز برنامه ،کیف دستیاش
را باز کرد و یک دسته کاغذ از آن بیرون کشید و مشغول کار شد .او
معموال بین ساعت  4:30تا  5صبح از خواب برمیخاست و تا  10شب
مشــغول کار بود .او تنها شش سال پس از آغاز به کارش در لیمان،
تبدیل به یکی از شرکای اصلی شرکت شد.
پیج و خمهای بسیاری در راه شرکت لیمان و شوارتزمن به وجود
آمد .اما او درست همان کسی بود که میتوانست خودش را از تمامی
ماجراها و شکســتها و زمین خوردنها به در ببرد و به ساحل امن
برساند .در این مسیر آشنایی و شراکتش با پیتر پیترسون البته بسیار
حیاتی بود .این زوج ،پیترسون چهل و چند ساله و شوارتزمن بیست
و چند ســاله همراه هم از روزگار سخت شرکت لیمان گذر کردند و
شرکت بلک استون که در سال  1985بنا نهاده شد ،در واقع مظهر این
ن
شــراکت بود .شرکتی که در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگتری 
شرکتهای حوزه سرمایهگذاری و مبادالت سهام اختصاصی در جهان
شناخته میشود.

با اینکه شوارتزمن
هیچ وقت در
پروسه ادغام
حاضر نبود ،یکی
از مدیران شرکت
تروپیکاناتحت
تاثیرجلسه
ارائه شروازمن
قرار گرفته بود
و حس میکرد
که او با وجود
بیتجربگیاش
میتواند به خوبی
از پس تشریح
جوانبمختلف
هیئت

ادغام به
مدیره برآید.
این معامله488
میلیون دالری در
سال  ،1978نام
شوارتزمن را در
فهرست یکی از
بنکداران کلیدی
در حوزه ادغام و
اکتساب قرار داد

موفقیت در جریان ادغام یکی از مشتریان لیمان ،نام شوارتزمن را در فهرست
یکی از بنکداران کلیدی در حوزه ادغام و اکتساب قرار داد.
1985

1970
1978
پس از دوران کالج و پیش از ورود با دانشگاه
هاروارد مدتی به کارهای اداری در دانشگاه ییل
مشغولشد.

شوارتزمن و پیترسون شرکت بلک استون را تاسیس
کردند.
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کارآفرین
مگ ویتمن از رهبری خوب و درسهای دنیای کسبوکار میگوید:

قدرتی که من میشناسم
مگ ویتمن بدون شک یکی از نیرومندترین رهبران دنیای امروز
است .ثروت او به  4میلیارد دالر میرسد و بیش از هر چیز به خاطر
زمان مدیریتش در شــرکت ایبی شناخته شــده است .در فاصله
لهای  1998تا  2008که ویتمن مدیرعامل ایبی بود توانست
ســا 
فروش این شرکت را از  5.7میلیارد دالر به  8میلیارد دالر برساند .او
بعدتر مدیرعامل اچپی شد .او در حال حاضر مدیریت شرکت کوییبی
را بر عهده دارد ،پلتفرمی برای ویدئوهای کوتاه موبایلی که از ســال
 2018در کالیفرنیا تاسیس شد.
قدرت رهبری و مدیریت او سبب شده تا شیوه و راه و روشش در
دانشکدههای کسبوکار درس داده شــود و البته او را وارد فهرست
قدرتمندترین زنان دنیای کســبوکار کرده است .او در کنار تجارت
حال ســالها است که چشم به حوزه سیاست هم دارد .سال 2008
بود که نشریه نیویورک تایمز بر اساس سابقه و توانمندیهای ویتمن
تخمین زد که او یکی از ممکنترین گزینهها برای تبدیل شــدن به
اولین رئیسجمهور زن در آمریکا است .ویتمن سال  2010برای ورود
به کنگره به عنوان نماینده کالیفرنیا وارد رقابت سیاسی شد و البته
نتوانست از رقیب دموکراتش جری براون سبقت بگیرد .او میگوید که
شرکت در این میدان رقابت سیاسی یکی از سختترین کارهایی بوده
که در زندگیاش انجام داده.
مگ ویتمن در ســال  1956در ایالت نیویــورک به دنیا آمد و از
ســال  1979وارد بازار کار شد 10 .ســال پس از شروع به کارش او
را به عنوان معاون طراحی اســتراتژی در شرکت بزرگ والت دیسنی
میشــناختند .او توانش در مدیریت و کسبوکار را خیلی زود نشان
داد و با ســرعت و قدرت در این مسیر پیش رفت و به قول خودش
یکی از سیاستهایش همواره این بوده که به جای ایراد گرفتن و پیدا
کردن نقطه ضعفهای شرکتی که به آن پا میگذارد ،همواره در پی
این است که نقاط قوت را ببیند و اول آنها را تقویت کند« :وقتی در
موقعیت تازهای قرار میگیرید ،اقتضای غریزهتان این است که با خود
بگویید :کجای کار را اشتباه میروند؟ این حس اشتباه است .بهترین
واکنش اولیه ممکن این اســت که بگویید :چه کاری را دارند درست
انجام میدهند؟ و چطور باید این نقطه را تقویت کرد؟»
در شــماره قبلی آیندهنگر ،اولین صفحه از بخش تجربه با تصویر
و درسهایی از شــیوه مدیریت ویتمن آغاز شد .در این شماره کمی
جزئیتر به سراغ دیدگاههای او از زبان خودش رفتیم .نشریه مدیوم
چندی پیش مصاحبهای با مگ ویتمن داشت تا نگاهش را به مسئله
مدیریت ،قدرت و شکست جویا شود .آنچه در اینجا میخوانید ترجمه
همان گفتوگو است.
قدرت را چطور تعریف میکنید؟

باید بگویم از نظر من قدرت یعنی رهبری خوب .تام فریدمن مقاله
بســیار جالبی در نیویورک تایمز نوشت که عنوانش این بود« :امروز
دنیا به رهبران بزرگ نیــاز دارد و رهبری بزرگ یعنی این» .رهبری
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شکست خوردن دیگر به معنای وارد شدن به لیست سیاه نیست ،به خصوص در سیلیکون ولی .اگر شما
شکست خوردهاید ،اگر با شرکتی همکاری داشتهاید که کارش به نتیجه نرسیده ،در واقع بقیه فکر میکنند
که شما ارزش بیشتری دارید چون درسهای دشوار را بهخوبی آموختهاید.

خدمتگزار ،داشتن چشمانداز روشن ،همراه کردن سایرین و در میان
گذاشتن واقعیتها با آنها .ارتباطات قدرتمند همیشه بر پایه صداقت
بنا میشوند .بنابراین این آن چیزی است که وقتی به رهبری خوب
فکر میکنم به ذهنم میآید و به نظرم تا درجاتی به قدرت هم منجر
یشود.
م 

در کــدام مقطع از زندگی حــس کردهاید که هیچ قدرتی
ندارید؟

فکر میکنم در دو مقطع چنین حسی داشتم .اولین بار در دومین
شــغلی بود که پس از فارغالتحصیلی از دانشکده کسبوکار داشتم؛
شرکت  .Bain&Coیادم میآید اولین رئیسی که داشتم به من گفت:
«تو تحلیلگر خیلی بدی هســتی» .نخستین باری هم که در سمت
مدیرعامل قرار گرفتم در شرکتی به نام  FTDبود که توسط شرکت
پرسی اسوسیت و بین کپیتال خریداری شد و من از کار اخراج شدم.
اخراج شدن همیشه حس قهقرا دارد اما در واقع باید به خودتان بگویید
خودت را جمع و جور کن ،گرد و غبار را بتکان و ادامه بده .این اتفاق
در واقع آمادگی خوبی برای شکست من در انتخابات کنگره به وجود
آورد چون آنیکی شکستی در معرض عموم بود.

چطور میتوانید با اعتمادبنفس وارد این نقشهای تازه شوید
با وجود اینکه ممکن اســت یک چیزی از درون باعث تردیدتان
شود؟

هرچه ســنم باالتر رفت این کار آسانتر شد .وقتی بیست و چند
ســالهای واقعا همه چیز خیلی ترسناک است اما بعد یک توانایی به
دست میآوری که من به آن میگویم :فهم الگویی؛ یعنی قبال مشابه
این مشکل را دیدهای .موضوع دیگر این است که وقتی وارد شرکتی
میشوم همیشــه به دنبال نکات مثبت میگردم .وقتی در موقعیت
تازهای قرار میگیرید ،اقتضای غریزهتان این است که با خود بگویید:
«کجای کار را اشتباه میروند؟» این حس اشتباه است .بهترین واکنش
اولیه ممکن این اســت که بگویید« :چه کاری را دارند درست انجام
میدهند؟ و چطور باید این نقطه را تقویت کرد؟»
میخواهم خیلــی خالصه در این مورد صحبــت کنیم که این
شــجاعت و خوشبینی شــما از کجا میآید .میدانم زمانی که به
دانشکده کسبوکار رفتید ،بخشی از زنان پیشرویی بودید که وارد این
درجه از کار حرفهای در این حوزه میشدند .در مورد این تجربه بگویید
و اینکه سایر بخشهای زندگیتان چگونه این شجاعت را به شما دادند
که آنچه را امروز انجام میدهید پیاده کنید.
فکر میکنم این شجاعت در واقع از مادرم نشئت گرفته است .مادر
من یک آدم معمولی بود ،او هیچ تجربهای نداشت اما خالصه داستان
این اســت که ظرف چند سال توانست تبدیل به مکانیک رسمی و
بامجوز هواپیما و کامیون شود .بعد از آن یک بار به من ،خواهر و برادرم
گفت« :اگر من توانستم راهی پیدا کنم و مکانیک هواپیما شوم ،شما
قطعا قادرید هر کاری که بخواهید انجام دهید .فقط با تمام وجود به
آن دل بدهید و اعتماد به نفس داشته باشید» .ما حرفش را باور کردیم.

شما زنگ نمیزنند چون دلشان به حالت میسوزد.
ماه دسامبر بود که یک بعدازظهر در خانه مشغول تماشای برنامه
الن دجنرس (یک شــوی مشهور آمریکایی) بودم که مارک اندرسن
ت مدیره اچپی
زنــگ زد و گفت« :ما به دنبال عضو جدید برای هیئ 
میگردیــم ،یک مدیرعامل و یک اســتراتژی تــازه داریم و تو برای
ت مدیره حرف نداری».
پیوستن به هیئ 
به رهبران در حال شکوفایی چه نصیحتی میکنید؟

به نظرم باید با آغوش باز به استقبال احتماالت بروید .خبر خوب
این است که زمانی که من از دانشکده کسبوکار فارغالتحصیل شدم،
فکر میکردیم قرار اســت بخش اعظم حرفهمان را در یک شــرکت
بگذرانیم ،حاال دیگر رویه اینگونه نیســت .میتوانید از اینجا به آنجا
بروید ،میتوانید از یک کار سراغ کار بعدی بروید .شکست خوردن دیگر
به معنای وارد شدن به لیست سیاه نیست ،به خصوص در سیلیکون
ولی .اگر شما شکست خوردهاید ،اگر با شرکتی همکاری داشتهاید که
کارش به نتیجه نرســیده ،در واقع بقیه فکر میکنند که شما ارزش
بیشتری دارید چون درسهای دشوار را به خوبی آموختهاید.
ابرقدرت ممتاز شما چیست؟

به نظرم من در چیدن چشماندازی که قرار است به آن دست پیدا
کنیم و بعد ترتیب دادن استراتژی منطبق با آن تصویر خوبم و تجربه
دارم .فکر میکنم در گذر زمان به ارتباطگر بســیار خوبی در حوزه
اســتراتژی تجاری تبدیل شدهام .برای اینکه وارد سیاست شوم باید
ارتباطگر بسیار بهتری شوم .چون در دنیای سیاست دیگر بحث اعداد
و ارقام نیست ،پای داستانهایی که تعریف میکنید در میان است.
زن بودن برای شما به چه معنا است؟

راهی که پیمودهام شــامل این سوال میشــده است که چطور
میتوان در عین انجام دادن کارهایی که برایم لذتبخش هســتند،
بهترین همســر ،بهترین مادر و حاال بهترین مادربزرگی که میتوانم
باشم؟ هربار که نتوانستم بهترین همسر ،بهترین مادر ،بهترین میزبان
یا خوشلباسترین باشــم مجبور شدهام دســت به مصالحه بزنم .و
میدانید واقعیت چیست؟ به نظرم هیچکس نمیتواند همه کارها را با
هم انجام بدهد .هیچکس نمیتواند بدون نقص باشد و برای همین باید
همان چیزهایی را که بیشتر از همه برایتان اهمیت دارد بچسبید .من
همیشه فکر کردهام که باید با خودم صادق باشم ،نمیتوانم تبدیل به
کسی بشوم که نیستم.

مادر من یک آدم
معمولی بود ،او
هیچ تجربهای
نداشت اما خالصه
داستان این است
که ظرف چند سال
توانست تبدیل به
مکانیک رسمی و
بامجوزهواپیما
و کامیون شود.
بعد از آن یک بار
به من ،خواهر و
برادرم گفت« :اگر
من توانستم راهی
پیدا کنم و مکانیک
هواپیما شوم ،شما
قطعا قادرید هر
کاری که بخواهید
انجام دهید .فقط
با تمام وجود به آن
دل بدهید و اعتماد
به نفس داشته
باشید»؛ ما حرفش
را باور کردیم

روز بعد از اینکه در رقابت سیاســی شکست خوردید چه
اتفاقی افتاد؟ چه حسی داشتید و چطور دوباره از جا برخاستید؟

خب تجربه خیلی خیلی ســختی بود .خود رقابت دشــوارترین
مسئلهای بود که تا آن موقع با آن روبهرو شده بودم و بعدش هم آن
شکست .روز بعد شکست واقعا خردکننده است .ناگهان از شرکت در
روزی  8یا  10برنامه و شلوغی بسیار ناگهان میرسید به نقطهای که
به معنای واقعی هیچ کاری برای انجام دادن ندارید .دوستانتان هم به

نخستین باری که در سمت مدیرعامل قرار
گرفتم در شرکتی به نام  FTDبود که توسط
شرکت پرسی اسوسیت و بین کپیتال خریداری
شد و من از کار اخراج شدم .اخراج شدن
همیشه حس قهقرا دارد اما در واقع باید به
خودتان بگویید خودت را جمع و جور کن ،گرد و
غبار را بتکان و ادامه بده
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کارآفرین

این صفحه در «آیندهنگر» به معرفی کتابهایی میپردازد
که کارآفرینان نوشتهاند.

زندگی پی.تی .بارنام
نویسنده :پی.تی .بارنام

فینیاس تیالر بارنام تقریبا تمام زندگیاش مشــغول برندسازی شخصی بود .این
تکنیک را حاال شرکتهای بزرگی به کار میبرند که نام خودشان را پیش از کیفیت
محصول میفروشــند .یک نمونه موفقش حضور همیشگی استیو جابز در زمان
معرفی جدیدترین محصوالت اپل بود .اما در قرن نوزدهم شاید کمتر کسی بود که
در آمریکا در برندســازی شخصی به پای پی.تی .بارنام برسد .او همه جور عنوانی
داشت؛ شومن ،تاجر ،کارآفرین ،سیاستمدار ،نویسنده و ...او بود که تعیین میکرد
برنــد نامش پای چه حوزهای از فعالیت قرار بگیــرد .در این کتاب زندگینامه ،او
روایتهای یک عمر کار خودش در زمینههای مختلف را ارائه داده است و بسیاری
به تمام کارآفرینان توصیه میکنند که این کتاب را بخواند .بارنام به دلیل آشنایی
با طبیعت انسانها بود که توانســت نام خودش را تبدیل به یک برند تجاری در
همه زمینهها بکند و آشنایی به با این ویژگیها و قدرتی که به صاحبان کسبوکار
میدهد راهنمای بسیار خوبی است.

گاو بنفش
نویسندهِ :سث گادین

شــما (بالنسبت) یا گاو بنفش هستید یا نیستید .یا ممتازید یا نامرئی .انتخاب با
شما است .فکر کنید که شرکتهای اپل ،دایسون ،استارباکس چه نقطه اشتراکی
دارند؟ چطور توانستند به رشدی بینظیر برسند؟ شیوههای قدیمی کسبوکار دیگر
جوابگو نیستند ،سالهای طالیی تبلیغات گذشته است .حاال دیگر زمانه گاوهای
بنفش است .به آن معادله قدیمی بازاریابی ،قیمتگذاری ،تبلیغات و روابط عمومی
باید این عنصر تازه را هم بیفزایید.
گاو بنفــش توصیفکننده یک چیز خارقالعاده اســت .یــک عنصر متفاوت و
هیجانانگیز و باورنکردنی .سث گادین در این کتاب میکوشد به شما ثابت کند که
این عنصر را باید در تمامی کارهایی که انجام میدهید ،وارد کنید تا نتیجه محصولی
واقعا بهچشمآمدنی باشد .این کتاب مانیفستی است برای تمام کسانی که معتقدند
باید محصول و خدماتی داشت که اصوال ارزش بازاریابی داشته باشند .محصوالتی
که خودشان را در بازار بهسرعت نشان دهند و متفاوت باشند.
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قدرت داستانگویی را آزاد کنید
نویسنده :راب بایزنباخ

کتاب قدرت داســتانگویی را آزاد کنید ،یک نقشــه راه عملی از ساخت و بازگو
کردن داستانهایی برانگیزاننده در اختیار میگذارد که میتوانید از آن برای برداشت
دستاوردهای بیشتر از زندگی و حرفهتان استفاده کنید .مطالعات بسیاری نشان
دادهاند که داســتانها قدرت یکتایی در از میان بردن دیوارها و ساختن اعتماد و
تاثیرگذاری بر روی مردم دارند .یک داستان درست و بهموقع میتواند کمک کند
که از پس مصاحبه ،کار ،جذب سرمایه ،انعقاد قرارداد  ،تقویت ارتباط با همکاران
و مشتریان و  ...به خوبی برآیید .حاال با دانستن همه اینها چطور میشود داستان
را درســت تعریف کرد؟ چه داســتانی؟ در این کتاب توضیح داده شده است که
چطور میتوانید شــیوه داستانگویی در پیش گیرید .ساختار ساده سه مرحلهای
داســتانگویی توضیح داده شده اســت و اینکه نقش احساسات در ساختن یک
داستان عالی چیست .کتاب میگوید که چطور میتوانید داستان مناسب را پیدا
کنید و چطور میتوانید به موثرترین شکل آن را روایت کنید.

استارتآپ نحیف
نویسنده :اریک رایس

اغلب استارتآپها شکست میخورند اما بسیاری از این شکستها اجتنابپذیرند.
استارتآپ نحیف گونهای تازه از روش کسبوکار است که در تمامی دنیا در حال
تغییر دادن چگونگی تاســیس و اداره شرکتها است .اریک رایس در این کتاب،
استارتآپها را سازمانهایی تعریف میکند که متعهد به ساختن محصولی تازه در
شرایط کامال قابل پیشبینی هستند .از یک نفر در گاراژ خانهاش گرفته تا تیمی از
تاجران با سرمایه کافی ،آنچه میان آنها مشترک است این است که آن مه و موقعیت
غیرقابل پیشبینی را پس بزندد تا راهی برای کسبوکار پایدار پیدا کنند.
این کتاب به جای اینکه از نقشههای کسبوکار مفصل و با جزئیات فراوان شروع
کند میگوید که بهتر اســت وقتتان را اولی روی ایــن بگذارید که میزان تداوم
چشماندازتان را بررسی کنید ،کاری که همه استارتآپها در هر ابعادی باید پیش
از اینکه دیر شود انجام دهند .او پیشنهادهایی برای خلق و مدیریت یک استارتآپ
موفق دارد؛ در عصری که خالقیت حرف اول در تجارت را میزند.

 ...............................تجـربــه ...............................
[ این صفحهها به مرور تجربیات کارآفرینی میپردازد] .

نگاهی به فراز و فرودهای کسبوکار برایان اکتون ،موسس واتساپ

چیزی بهنام شکست وجود ندارد
وقتی پای موفقیت و شکست در میان باشد ،همیشه یکی از شنیدنیترین داستانهایی
زهرا چوپانکاره
که از جهان کسبوکار و اســتارتاپهای تکنولوژی آمریکا گفته میشود ،ماجرای
تاسیس شرکت واتساپ و مهمتر از آن شیوه و نگاه موسس آن است :برایان اکتون.
دبیر بخش تجربه
نشریه مدیوم در مطلبی نگاهی انداخته است به مفهوم تجربه که آن را جایگزین کلمه
شکست میداند و به همین بهانه بخشهایی از تجربههای کسبوکار اکتون را روایت کرده است که بخشی از آن را در
این صفحه میخوانید.
شاید شما هم مثل من این جمله رابین شارما را بارها خوانده باشید که« :در زندگی چیزی به نام اشتباه یا شکست
وجود ندارد ،تنها چیزی که هست درسهایی است که میتوانیم از وقایع تاسفبار بیاموزیم ».پذیرفتن این جمله زمانی
که در اوج موفیقت قرار داشــته باشــیم بسیار راحت است اما در زمان سختیها چندان ساده ینست که به این شیوه
عمل کنیم .وقتی به ته خط میرسید و شکست میخورید ،حتی اگر بدانید شکست بخشی از پروسهای است که منجر
به موفقیت میشود ،شیاد سخت باشد که به خاطر بسپارید این یک موقعیت ممتاز برای یادگیری است .خوشبختانه
آدمهای واقعی در دنیا هستند که نشان دادهاند این جمله میتواند واقعیت داشته باشد .یکی از این آدمها برایان اکتون
است.
سال  2009برایان اکتون ،یک برنامهنویس مثل کلی برنامهنویس دیگر تصمیم گرفت شانسش را برای استخدام در
شــرکت فیسبوک امتحان کند .پروسه جذب توسط این شرکتهای غول بسیار طوالنی و دشوارند .پس از طی چند
مرحله ،اکتون عاقبت رد شد .برایان اکتون که هنوز نام ناشناسی بود تصمیم گرفت توییتی بنویسد و این اولین شکست را
ثبت کند« :فیسبوک من را رد کرد .این فرصت بزرگی برای آشنا شدن با برخی از آدمهای بیمانند بود .برای ماجراجویی
بعدی زندگی آمادهام ».بعد از این شکست تالش او برای استخدام در توییتر هم ناکام ماند.
اکتون در آن زمان  37ساله بود .در چنین موقعیتی بسیاری از برنامهنویسان تصمیم میگرفتند که رویایشان را رها
کنند .طبیعی است؛ تصور کنید که نزدیک  40سالتان شده و تنها دستاوردتان چندین شکست در پیوستن به غولهای
حوزه وب بوده است .اما اکتون این کار را نکرد .از همان توییت پس از رد شدن در روند استخدام فیسبوک هم معلوم
بود ،در موقعیتی که احتماال بسیاری از آدمها وقتشان را صرف گالیه میکردند او نوشته بود که منتظر آینده است.
درســت همان زمانی که اکتون درگیر این رد شــدنها بود ،دوستش جان کوم هم داشت تجربه مشابهی را از سر
میگذراند .این دوســتان دیرین بعد در کنار هم به ایده راهاندازی اســتارتآپی به نام واتساپ افتادند .از آنجایی که
فیسبوک و توویتر ،هیچکدامشان این دو نفر را نخواسته بودند ،آنها تصمیم گرفتند استارتآپ خودشان را راه بیندازند
و اپلیکیشن پیامرسانی برای گوشیهای هوشمند طراحی کنند.
موفقیت این اپلیکیشن بسیار سریع و عظیم بود .نکته جالب توجه این بود که این موفقیت مدام سرعت بیشتری
میگرفت .در اوایل سال  ،2011واتساپ جزو  20اپلیکیشنی بود که بیشترین میزان دانلود در آمریکا را به خوداختصاص
داده بودند .فوریه سال  2013این برنامه به عدد  200میلیون کاربر فعال رسید ،در آن زمان این استارتآپ تنها 50
کارمند داشــت .تا پایان همان ســال عدد کاربران واتساپ به  300میلیون نفر رسیده بود .یکی از نقاط
اوج داستان اکتون و فیسبوک اینجا است که عاقبت مارک زاکربرگ دست به خرید واتساپ
ن خرید این شــرکت محسوب میشد .اکتون
زد ،خریدی که تا آن زمان بزرگتری 
که روزگاری قرار بود یکی از کارمندان استخدامی فیسبوک باشد و به
این آرزو نرسیده بود توانست به مرحله مذاکره با مدیرعامل
آن برســد ،آن هم زمانی که خــودش به عنوان
مدیر یکی از موفقترین استارتآپهای
سیلیکون ولی به شمار میرفت .این
همان آینــدهای بود که اکتون
نوشــته بــود در انتظارش
میماند

تجـربــه

چند توصیه برای مقابله با آزار جنسی در محل کار

شرکت شما امن است؟
کار کردن در یک محیط امن به لحاظ جســمی و روانی جزو حقوق
مشــهود کار به نظر میرسد ،دستکم قرار است که اینطور باشد .اما دو
ســال قبل وقتی که جنبش «می تو» در آمریکا آغاز شد و زنان شروع به
روایت آزارهایی کردند که شاهد آن بودهاند شاید بیش از هر زمان دیگری
مشخص شد که آزار ،تعرض ،خشونت و تجاوز جنسی نهتنها در خلوت ،در
دانشگاه و خانه و مراکز عمومی که حتی در محیط کار و در میان همکاران
هم رخ میدهد .ماجرایی که اول به سراغ چهرههای مشهور سینما رفته بود
مثل دومینویی حرکت خود را آغاز کرد و بعد معلوم شد که آزارگریهای
روزمره در بسیاری جاها در جریان است و در بسیاری موارد ،حرف نزدن
در مورد آنها و مسکوت گذاشتن این موارد سبب شده است که این مشکل
مثل گلوله برفی هی پیش رود و بزرگتر و مخربتر شود.
ماجرای افشای آزارگریها همین چندی پیش بود که خودش را اول
در قالب یکی دو پســت در شبکههای اجتماعی فارسیزبان هم نشان
داد و ناگهان در عرض یک هفته تبدیل شــد به داستانهای مکرر .در
موارد بسیاری زنان با اسم حقیقی یا مجازی خود قدم جلو گذاشتند و
با ذکر نام و تجربه خود در مورد چهرههایی گاه سرشناس و گاه بینام
و نشان نوشــتند که درجاتی از خشونت جنسی از آزار کالمی گرفته
تا تجاوز را علیه آنها اعمال کرده بودند .با ذکر نامها ناگهان مشــخص
شــد که در چند مورد ،زنان بسیاری بودهاند که مثالهایی از آزارگری
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را از یک فرد مشــخص دیدهاند .در مواردی این نامها به ســازمانها و
شرکتهایی مربوط میشدند که برای خیلیها شناخته شدهاند .آن گلوله
برفی که سالها قبل به راه افتاده بود ناگهان توانست پای برندهایی را
هم به میان بکشد .شاید برای همین است که در بسیاری از کشورهای
پیشرفته مسئله آموزش رفتار پذیرفتهشده و غیرقابل پذیرش در محل
کار و رســیدگی به شــکایات و موارد آزار تبدیل به یکی از مهمترین
مشغولیتهای واحد منابع انسانی شده است؛ حتی اگر موضوع اخالق
و حرمت انسانی هم محور کار آنها نباشد ،خوب میدانند که حرمت و
آبروی برند تا حد زیادی بسته به این است که بتوانند محیط کار را عاری
از آزار نگه دارند .لینکدین راهنمایی دارد که در آن به مدیران شرکتها و
سازمانها توصیههایی در مورد مقابله با آزار در محل کار دارد .این مطلب
برداشتی است از همان راهنما که ترجمهاش را در این قسمت میخوانید.
JJآزار جنسی موضوع حساسی است و تمرکز تنها بر روی
رفتار بد دیگران ممکن است بعضیها را در الک دفاعی
فرو برد
هرچند بسیار مهم است که برای همه تعریف شود رفتار نامناسب و
غیرقابل قبول در محل کار یعنی چه ،در عین حال حرف زدن در مورد
رفتار خوب هم میتواند تاثیر مثبتی داشته باشد .این رویکرد به روشن
کردن انتظارات شکلگیری گفتوگو کمک میکند و کسانی که هیچ
کار اشــتباهی انجام ندادهاند بهتر با آن ارتباط برقرار میکنند ،اگر غیر
از این باشــد ممکن است این دسته احساس کنند که دارند به چیزی
یشوند.
متهمم 
نکته مثبت دیگر این رویکرد این است که استانداردی رفتاری تعیین
میکند که آدمها میتوانند برای رســیدن به آن تالش کنند و فضای
مثبتتری را حاکم میکند .و همه اینها البته در حالی انجام میشــود
که بدانیم نباید از زیر بار پرداختن به موضوعات جدی و تعیین مصادیق

برای برقرار کردن یک فرهنگ واقعی مبتنی بر احترام ،پاسخگویی یک عنصر حیاتی است .اگر همیشه ،همه مسائل
پشت درهای بسته حل و فصل شوند ،سایر قربانیان ممکن است در مورد قدم جلو گذاشتن تردید کنند چون هیچ راهی
نیست که بدانند این گزارش دادنها واقعا جدی گرفته میشود یا نه.

آزار شانه خالی کنیم.
استفاده از سیستم طیف رنگی یکی از راههایی است که به کمک آن
میتوان بر تفاوت میان رفتار خوب و بد تاکید کرد و البته موقعیتهای
مبهم میانه را هم از نظر دور نداشت .با استفاده از طیف رنگی سبز ،زرد،
نارنجی و قرمز میتوان رفتارهای مختلف را دســتهبندی کرد و به این
طریق یک زبان جهانی به وجود آورد که همه آن را میفهمند .این روش
همچنان کمک میکند تا کارمندان بتوانند حرفشان را راحتتر بزنند.
مثال :این جوکی که تعریف کردی کمی «زرد» بود (این رنگها کمک
میکنند تا تذکرها با لحنی دوستانهتر داده شوند و در عین حال هرکسی
را متوجه کنند که به چه مرزی نزدیک شده است).
JJبر روی خوب و بد تمرکز کنید :برجسته کردن رفتارهای
خوب هم به اندازه تعریف رفتار غیرقابل قبول اهمیت
دارد
به ترجیحاتی که در زمینه گزارش دادن وجود دارد احترام بگذارید:

راههــای مختلفی برای گزارش دادن ارائه دهید تا احتمال جلو آمدن و
حرف زدن آدمها افزایش پیدا کند.
درجه راحتی آدمها در مورد گزارش موارد آزار بسیار با هم متفاوت
است .هرچند برخیها ممکن است راحت وارد دفتر منابع انسانی شوند
تا اتفاق را گزارش دهند ،بعضی دیگر ممکن اســت از تصور این صحنه
هم وحشت کنند .برای همین خوب است که راههای متفاوتی در اختیار
قربانیان و شاهدان بگذاریم تا پا پیش بگذارند.
کار را برای کارمندان ساده کنید تا هرجور که راحت هستند موارد

آزار را گزارش کنند :حضوری ،تلفنی ،با ایمیل یا با استفاده از یک فرم
آنالین .اطمینان حاصل کنید که همه میدانند این گزینهها را در اختیار
دارند( .هنگام طرح بحث آزار ،همهگیری را در نظر بگیرید :این پیغام را
به همه برسانید که آزار میتواند گروههای مختلفی را هدف قرار دهد .آزار
تنها یک مساله زنانه نیست ،هرچند میتواند به صورت مضاعفی بر گروه
زنان تاثیر بگذارد .مردها هم ممکن است قربانی آزار شوند).
JJدورههای آموزشی تعاملی برگزار کنید :روایت داستانهای
شخصی میتواند ابزار قدرتمندی در یادگیری باشد
اگر خودتان موضوعی را هرگز تجربه نکرده باشــید ،درک کامل
اینکه آن تجربه واقعا چه حسی دارد خیلی سختتر است .جلسات
آموزشــی تعاملی میتواند پلی باشد که این شکاف تجربهای میان
کارمندان را پر کند و روشنتر به همه نشان دهد که آزار تا چه اندازه
جدی است.
کارمندان را به گروههای مختلف تقسیم کنید تا تمرین کنند یا از
بازیگرانی استفاده کنید که میتوانند سناریوهای متداول آزار را بازسازی
کنند و بعد هرکدام را به بحث و گفتوگو بگذارید .مثال اینکه هریک از
حاضران اگر شاهد رخ دادن موضوع به نمایش درآمده در محل کارش
باشد چه واکنشی نشان میدهد.
اینکه مدیران شرکت در آغاز چنین جلسهای از تجربههای شخصی
خودشــان بگویند هم میتواند تاثیر بسیاری داشته باشد .این داستان
میتواند روایت یک نمونه از آزار باشــد که شــما شاهدش بودهاید و یا
حتــی اتفاقی که برای خودتان رخ داده اســت .ایــن موضوع میتواند
اعتماد کارمندان را جلب کند و این پیغام را به آنها بدهد که در محل
امنی حضور دارند و میتوانند آزادانه در مورد مسئلهای که برایشان رخ
داده است حرف بزنند .این اقدام همچنین میتواند باعث تقویت حس
همدردی شــود چون فهم تاثیرات یک اتفاق وقتی که برای کسی که
میشناسیم رخ داده باشد ،آسانتر است.

JJهمه چیز را پشت درهای بسته نگه ندارید :واکنش آشکار
به موضوع آزار میتواند نقش بازدارندگی داشته باشد
برای برقرار کردن یک فرهنگ واقعی مبتنی بر احترام ،پاسخگویی
یک عنصر حیاتی است .اگر همیشه ،همه مسائل پشت درهای بسته
حل و فصل شــوند ،سایر قربانیان ممکن اســت در مورد قدم جلو
گذاشتن تردید کنند چون هیچ راهی نیست که بدانند این گزارش
دادنها واقعا جدی گرفته میشود یا نه .واکنش در مأل عام به رفتارهای
غیرقابل قبول و نشان دادن اینکه عواقب واقعی در کار است میتواند
برای سایرین نقش بازدارندگی داشته باشد .از همه مهمتر اینکه این
گونه برخورد هم به کارمندان و هم به افکار عمومی این پیغام عملی را
میدهد که شرکت شما به هیچ وجه آزار را برنمیتابد .برای هر شرکتی
بهتر این اســت که با شرمساری کوتاهمدت سر کند تا اینکه به خاطر
بیعملی با مشکلی مواجه شود که مدام بزرگتر میشود .در نهایت
برند شما و فرهنگ شرکتیتان قویتر خواهد شد چون که شما در
زمان درست ،اقدام درست را انجام دادهاید.
JJپیگیر باشید :به آزاردیدگان نشان دهید که به آنها
اهمیت میدهید ،حتی زمانی که مراحل و وظایف
حقوقی شما به پایان رسیده است
حرف زدن در مورد آزار ممکن اســت برای آسیبدیدگان کار بسیار
دشواری باشد .به آنها نشان دهید که واقعا به آنها اهمیت میدهید .حتی
پس از پایان یافتن وظایف حقوقیتان در قبال یک ماجرا ،با فرد آزاردیده
در تماس باشید و جویای احوالش شوید .حتی یک ایمیل کوتاه و یک
تماس تلفنی میتواند تاثیر فوقالعادهای در توانمندسازی دیگران و معنا
دادن به کارشان داشته باشد .از آنها بخواهید نظرشان را در مورد چگونگی
حل و فصل ماجرا بگویند و اینکه به نظرشــان در آینده چه کارهایی را
میشود بهتر انجام داد .با اینگونه پرداختن به خود موضوع و جوانب امر
ممکن است دیگر آسیبدیدگان را هم تشویق به حرف زدن کنید.
JJقطره قطره جمع میشود :برای به وجود آوردن محیط
کاری عاری از تعرض و آزار ،قدم به قدم پیش بروید،
سایرین از شما پیروی خواهند کرد
تغییر فرهنگی از باال به پایین صورت میگیرد .اراده شرکتتان را به
بیرون راندن رفتار آزارگرانه و ساختن فرهنگی مبتنی بر احترام نشان
دهید ،بگذارید کارمندان بدانند که رفتار نابجا هیچ جایی در محل کار
ندارد .این قدمها میتواند تغییرات کوچک رفتاری در پی داشته باشد
که منجر به خلق محیط کاری شادتر و امنتر برای همه میشود.

استفاده از سیستم
طیف رنگی یکی
از راههایی است
که به کمک آن
میتوان بر تفاوت
میان رفتار خوب
و بد تاکید کرد و
البتهموقعیتهای
مبهم میانه را هم
از نظر دور نداشت.
با استفاده از
طیف رنگی سبز،
زرد ،نارنجی و
قرمز میتوان
رفتارهایمختلف
را دستهبندی کرد
و به این طریق
یک زبان جهانی
به وجود آورد
که همه آن را
میفهمند

برای هر شرکتی بهتر این
است که با شرمساری
کوتاهمدت سر کند تا اینکه
به خاطر بیعملی با مشکلی
مواجه شود که مدام بزرگتر
میشود .در نهایت برند شما
و فرهنگ شرکتیتان قویتر
خواهد شد چون که شما در
زمان درست ،اقدام درست
را انجام دادهاید

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد ،مهر 1399

145

تجـربــه
داستین ماسکوویتز و ماجرای تاسیس شرکت آسانا

میلیاردری که از هیاهوی فیسبوک گریخت
بهرهبرداری فرا رسیده .ماسکوویتز دقیقا برخالف تجربه قبلی به سمت
کاری رفت که حتی سوددهیاش هم مانند فیسبوک یکباره و به سرعت
نباشد .در عوض اینبار شرکتی را بنا کرد که واقعا میخواست مدیرش
باشد .خود او هم دیگر آن آدم یک دهه قبل نیست ،آرامتر شده است و
بابت هر اشتباهی کارمندانش را عذاب نمیدهد .او ماه گذشته با نشریه
فوربز گفتوگویی داشت که بریدههایی از آن را میتوانید در این قسمت
بخوانید و ببینید حتی کســی که عنوان جوانترین میلیاردر جهان را
داشته است هم شاید بخواهد نقش دیگری بر عهده بگیرد و موفقیت را
جور دیگری در حوزه کسب و کار تعریف کند.

این شرکت تازه هیاهوی
یک شبکه اجتماعی را
نداشت یا مثل حوزه
فضا و هوش مصنوعی
بلندپروازانه نبود اما حتی
همان شرکتهای کلهگنده
فضایی و سازمانهای
غیرانتفاعی مبارزه با بیماری
هم نیاز داشتند که وضعیت
کارکنانشان را سامان دهند.
آسانا که مشتاقان یوگا آن
را معادل سانسکریت کلمه
«به خط کردن» میدانند
میتوانست در این مسیر
کمک کند
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اوج موفقیت در دنیای کســبوکار کجاســت؟ اینکه شرکتی از آن
خودت داشته باشی؟ اینکه شرکت تو را همه دنیا بشناسند؟ اینکه تبدیل
به میلیونر شوی؟ اینکه در فهرست میلیاردهای جهان باشی؟ اگر این اوج
در بیست و چند سالگیات رخ دهد چه؟ از آنجا به بعد قرار است به چه
چیز باالتری دست پیدا کنی؟ همه اینها تنها بخشی از زندگی داستین
ماسکوویتز است ،شریک مارک زاکربرگ در تاسیس شرکت فیسبوک.
شما اگر در  19سالگی پایهگذار یکی از پولسازترین شرکتهای تاریخ
کسبوکار میشدید چه میکردید؟ پس از آن زندگی احتماال ادامه همان
کار میبود با شاخ و برگ بیشتر؟ برای داستین اما همه اینها باعث شده
بود که وقتی به  23سالگی رسید دیگر حوصلهاش سر برود! او در حالی
که بسیاری از همســن و سالهایش در حال سروکله زدن با واحدهای
درسی دانشگاه بودند و بعد تازه میخواستند ببینند که در دنیای واقعی
باید چه کاری در پیش بگیرند و کجا اســتخدام شوند توانسته بود نام
خودش را با نام پرآوازهترین استارتآپ آن روزهای سیلیکون ولی پیوند
بزند ،برای همین دیگر وقتی همه کارها سامان گرفته بود انگیزه چندانی
تآپهای شهره سیلیکون ولی
برایش نماند .فیسبوک مثل باقی استار 
محیط پرجنب و جوش و پررفت وآمدی بود ،فشار کار به اندازه شهرت
شــرکت افزایش پیدا میکرد و همه چیز باید در لحظه اتفاق میافتاد.
او تالش داشــت خودش را از این هیاهو دور نگه دارد .همین شــد که
یک روز آشــنایی او با جاستین روزنشتاین آغاز راه دیگری برای شریک
سبوک شد.
فی 
قطعا نام آسانا برای خیلیها در دنیا شناخته شده نیست .آسانا یک
اپلیکیشن مخصوص وب و موبایل برای ساماندهی تیمی ،پیگیری امور
روزمره اداری و مدیریت است .قطعا هیجان و شهرت فیسبوک را ندارد
اما این دقیقا چیزی است که ماسکوویتز میخواست؛ کاری انجام دهد
که با فیسبوک متفاوت باشد .این شرکت در سال  2008تاسیس شد
و در تمامی این ســالها آرام و آهسته پیش رفته است تا حاال که موقع
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JJآسانا آرام است
ماسکوویتز  36ساله که ثروتش به  14.2میلیارد دالر میرسد ،بیش
از هر چیز به خاطر شــراکتش با مارک زاکربرگ در تاسیس فیسبوک
شناخته شده است .او از سال  2011برای چند سالی عنوان جوانترین
میلیاردر دنیا را داشــت .اما در ســالهای گذشــته ،یعنی از زمانی که
ماســکوویتز شبکه اجتماعی شناختهشــدهاش را ترک کرد ،به همراه
شریکش در تاسیس شرکت آسانا ،یعنی جاستین روزنشتاین ،خودشان
را از دید دور نگه داشــتهاند و در پس پرده ،به شدت مشغول کار برای
حل یک مشکل قدیمی هستند :چقدر از وقتمان را بر روی حواشی کار
یکنیم.
تلفم 
ماســکوویتز در یک مصاحبه که از طریق تماس تصویری انجام شد
گفت« :ما از اینکه چه میزان از زمان گرانبهایمان صرف شفافســازی
مسئله میشود و اینکه مطمئن شویم همه در جریان دقیق کار هستند،
شوکه و مستاصل بودیم ».امروز نرمافزار آسانا توسط کارمندان در بیش
از  75هزار شرکت استفاده میشود تا با مدیریت همه کارها ،از نوشتن
خالصه جلسه گرفته تا برنامهریزی برای یک رویداد ،کنترلشان را بر کار
احیا کنند ،برنامهای که توسط شرکتهای بزرگی مانند  ،AT&Tگوگل
و ناسا استفاده میشود (بهزودی اپلیکیشن مجهز به هوش مصنوعی این
شرکت قادر خواهد بود که دستور جلسه مشخص کند و راههایی برای
بهرهوری بیشتر روزهای کاری پیشنهاد بدهد).
ماسکوویتز کنترل خودش را با رد قاطع راه و روش خشن سیلیکون
ولی دوباره به دست آورد .ماسکوویتز که زمانی تا زانو در فرهنگ «بجنبید
و بههم بریزید» فیسبوک گیر کرده بود حاال بسیار مراقب است که در
آسانا روشی منطقیتر در پیش بگیرد .آسانا بر روی کارآمد بودن درازمدت
تمرکز کرده و از زمان تاسیس قانون ده ساله اولشان این بود که در هر
سال میزان درآمدش نباید بیش از دو برابر سال قبل جهش کند.
او البته منکر این میشود که به قصد سرعت رشد شرکت را یکنواخت
نگه داشته است اما میگوید« :ساختن گلوله برف زمان میبرد .هدف ما
این بود که سریع باشیم اما سرعت در طوالنی مدت نه کوتاه مدت .حاال
نوبت آن رسیده است که محصولی را که کاشتهایم درو کنیم»
به واقع هم آسانا دارد سرعت میگیرد .تمام اسناد نشان میدهند که
شرکت دارد امسال رکورد میزند و البته بخشی از این موفقیت را مدیون

امروز نرمافزار آسانا توسط کارمندان در بیش از  75هزار شرکت استفاده میشود تا با مدیریت همه کارها ،از
نوشتن خالصه جلسه گرفته تا برنامهریزی برای یک رویداد ،کنترلشان را بر کار احیا کنند ،برنامهای که توسط
شرکتهای بزرگی مانند  ،AT&Tگوگل و ناسا استفاده میشود

کووید  19اســل و تغییراتی که در فضای کار در حال رخ دادن است .از
ماه فوریه تا کنون ترافیک وبسایت این شرکت  24درصد افزایش داشته
اســت؛ در ماه اوت آسانا رقم فروشــی معادل  142.6میلیون دالر را از
ابتدای سال  2020به ثبت رساند.
JJدیدار با شریک تازه
ســال  ،2004زمانی که ماســکوویتز به کمک هماتاقیاش مارک
زاکربرگ شرکت فیسبوک را در اتاق خوابگاه دانشگاه هاروارد راهاندازی
کردند ،فقط  19ســال داشت .یک سال و نیم بعد او به همراه زاکربرگ
از دانشگاه انصراف داد و راهی سلیکون ولی شد .او در  23سالگی دیگر
بیانگیزه شد بود تا اینکه به عنوان مدیر مهندسی یکی از روبهرشدترین
شرکتهای فناوری طول تاریخ با روزنشتاین آشنا شد ،یک چهره باارزش
که یک ســال از او بزرگتر بود و فیسبوک توانســته بود در اوایل سال
 2007او را از چنگ گوگل درآورد.
در آن زمان ،ماســکوویتز آخر هفتهها و شبهایش را صرف ساخت
ابزار مدیریتی سادهای برای تیم محصوالت فیسبوک میکرد که بتوانند
حساب پیشرفت پروژههایشان را روی آن نگه دارند .روزنشتاین هم اقرار
کرد که به فکر محصول داخلی مشــابهی برای استفاده در گوگل بوده
است .آنها فکر و زمانشان را روی هم ریختند و چند ماهی را به صورت
تمام وقت روی نرمافزار تســکس کار کردنــد که در تمامی فیسبوک
برای اعالم دستور جلســات ،مدیریت محصول و حتی تا اندازهای نظار
بر تجهیزات در انبار از آن استفاده میشد .خیلی زود این دو نفر به این
نتیجه رسیدند که اگر بخواهند محصولشان را درست و کامل بسازند باید
آشیانه فیسبوک را ترک کنند .ماسکوویتز میگوید« :ما کامال مطمئن
بودیم که شرکتی مانند آسانا در آینده به وجود خواهد آمد حتی اگر ما
آن را تاسیس نکنیم».
این شــرکت تازه هیاهوی یک شــبکه اجتماعی را نداشت یا مثل
حوزه فضا و هوش مصنوعی بلندپروازانه نبود اما حتی همان شرکتهای
کلهگنده فضایی و ســازمانهای غیرانتفاعی مبارزه با بیماری هم نیاز
داشتند که وضعیت کارکنانشان را سامان دهند .آسانا که مشتاقان یوگا
آن را معادل سانسکریت کلمه «به خط کردن» میدانند میتوانست در
این مسیر کمک کند .روزنشتاین میگوید« :به نظر موقعیتی پیش آمده
بود که نمیتوانستیم به آن نه بگوییم».
کار از گوشــه دفتر کوچکی در شــرق سانفرانسیسکو شروع شد
و ماسکوویتز و روزنشتاین شــروع به جمع کردن سرمایه اولیه از روی
فهرست سرشناسترینهای حوزه تکنولوژی کردند از جمله زاکربرگ،
شام پارکر و پیتر تیل .اما در مجامع خصوصیتر خیلیها نسبت به کار آن
خوشبین نبودند .اریک رایس ،دوست ماسکوویتز میگوید« :اصال به نظر
نمیرسید که کارشان چندان بگیرد».
تآپها برای
ماسکوویتز و روزنشتاین به دور از فشارهای معمول استار 
تامین سرمایه ،ماهها از وقتشان را صرف کدنویسی و حرف زدن در مورد
مشــتریان بالقوه کردند تا باالخره در نوامبر سال  2011نوبت به ارسال
اولین محموله محصولشان رسید .شش ماه اول محصولشان را رایگان در
اختیار قرار دادند .ایده این بود که اول مشــتریان را گرفتار خودت کن و
بعد پای نسخه اصلی را به میان بکش.
سال  2012بود که نسخه پولی آسانا (که ماهیانه  10.99دالر بابت
هر نفر آبونمان میگرفت) به بازار معرفی شــد اما آنها از استخدام تیم
بزرگ فروش ســر باززدند و به جای آن ترجیح دادند که از تکنیکهای
ارزان اینترنتی پیدا کردن مشــتری و تبلیغات دهان به دهان استفاده

کنند .در  ،G2بازار آنالین نرمافزار که دفتر مرکزیاش در شیکاگو مستقر
اســت ،آسانا جای پایش را وقتی پیدا کرد که یک مدیر جدید بازاریابی
میخواست حســاب و کتاب ترافیک و فروش کارمندانش را نگه دارد،
او پس از امتحان آســانا استفاده از آن را به  250نفر از کارمندانشان در
ن
سراسر دنیا تسری داد .شرکت آلمانی وایسمن که حاال یکی از بزرگتری 
مشتریان آسانا به شمار میرود آن را در اختیار بیش از  2هزار و  500نفر
از کارمندانش قرار داده.
در این سالها ماسکوویتز و روزنشتاین در داخل شرکت مشغول شکل
دادن به فرهنگ سازمانی ایدهآلشان بودند .با متخصصان بسیاری مصاحبه
کردند ،مربیان اجرایی را به شرکت آوردند و برای رسیدگی به محیط کار
با تنوع کارمندان (نژادی ،جنسیتی ،مذهبی و )...مسئولی تعیین کردند
و «مدیر آدمها» تعیین کردند ،میخواستند که همه چیز دقیقا همانی
باشد که میخواهند .در طول این مسیر ماسکوویتز که حاال سالها است
به مطالعه مذهب بودایی هم پرداخته است ،ظرفیت خودش را به عنوان
یک رهبر هم افزایش داده اســت .او که در بیست و چند سالگیاش در
فیسبوک به عنوان کســی شناخته میشــد که زود از کوره درمیرود
میگوید که حاال آموخته که بابت هر عقبافتادنی قرار نیســت همه را
عذاب بدهد.

ماسکوویتز و روزنشتاین
به دور از فشارهای معمول
استارتآپها برای تامین
سرمایه ،ماهها از وقتشان
را صرف کدنویسی و حرف
زدن در مورد مشتریان
بالقوه کردند تا باالخره
در نوامبر سال  2011نوبت
به ارسال اولین محموله
محصولشان رسید .شش ماه
اول محصولشان را رایگان
در اختیار قرار دادند .ایده
این بود که اول مشتریان
را گرفتار خودت کن و بعد
پای نسخه اصلی را به میان
بکش
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ساپینسکی میگوید« :ما شاهدیم که آدمهای بسیاری چراغ را به خانه خود روا میدارند و در طول این مدت
سخت در حمایت از کسبوکارهای محلی کوشیدهاند .به نظر میرسد باید امیدوار بود که آنها در ادامه راه هم
به حمایت از این کسبوکارها ادامه بدهند».

تجـربــه

کسبوکارهای کوچک به آینده پساکرونا خوشبین هستند

کوچک زیباست

طبقتحقیقیکه
انجمنمدیریت
منابعانسانی
( )SHRMانجام
داده ،حدود 75
درصد از صاحبان
کسبوکارهای
کوچک در این
نکته توافق دارند
که اگر بحرانی
مشابهپاندمی
کرونا تکرار شود
آنها بهتر آمادگی
مواجهه با آن را
دارند
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ضربه اول ضربه سهمگینی بود .به محض اینکه با شیوع کرونا ناگهان
نسخه دنیا پیچیده شد ،شهرهای بزرگ در قرنطینه فرو رفتند و بازار
راکد شد و سفرها قطع ،زمین خوردن تجارتها و کاهش دادن نیروها
هم شروع شد .شوک پاندمی خیلی سریع بر روی دنیای کسبوکار
تاثیرش را نشان داد .اما فارغ از آن ضربه اول ،آنهایی که توانستند سرپا
بمانند و ادامه دهند کمکم یاد گرفتند خود را با زندگی تازه هماهنگ
کنند .در این میان کسبوکارهای کوچک در آمریکا نشان دادند که
انعطاف خوبی برای تغییر مسیر و خالقیت دارند .نشریه فوربز اخیرا در
گزارشی به همین موضوع پرداخته است که ترجمه بخشهایی از آن
گزارش را در این صفحه میخوانید.
در حالی که کســبوکارهای کوچک در حال دست و پنجه نرم
کردن برای جان به در بردن از مهلکه ایجادشــده توسط کووید 19
هستند ،یک پژوهش جدید نشان میدهد که صاحبان این دسته از
کســبوکارها نسبت به آینده خوشبین هستند .طبق تحقیقی که
انجمن مدیریت منابع انسانی ( )SHRMانجام داده ،حدود  75درصد از
صاحبان کسبوکارهای کوچک در این نکته توافق دارندکه اگر بحرانی
مشابه پاندمی کرونا تکرار شود آنها بهتر آمادگی مواجهه با آن را دارند.
 52درصد از کسبوکارهای کوچکی که در این پژوهش شرکت
کردند انتظار دارند که ظرف شــش ماه یا کمتر به میزان سود دوران
پیش از کرونای خود بازگردند .این خوشبینی برای لیز ساپینسکی،
مدیر تحقیقات محصول  SHRMبســیار دلگرمکننده است ،کسی
که میگویــد کووید « 19انگیزه قدرتمندی بــرای خالقیت» بوده
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اســت .محدودیتهای ناشــی از ویروس کرونا محرک بســیاری از
کسبوکارهای کوچک بوده است که در این مدت محصوالت جدیدی
ابداع کردهاند و یک سوم شرکتکنندگان در این پژوهش هم گفتهاند
که راههای جدیدی برای ارائه خدماتشــان پیدا کردهاند .ساپینسکی
میگویــد« :برای دنیای کار و تجارت این موضوع حکم یک آزمایش
بزرگ خارج از کنترل را داشته که سیمای کار را تغییر داده است .این
ماجرا دری را به روی طیف وســیعی از ایدهها گشوده که قبال به آنها
توجهی نمیشد چون تغییر سخت است و اگر همه چیز بر وفق مراد
باشد چه نیازی به تغییر هست؟»
بر اساس پژوهش  43 ،SHRMدرصد از صاحبان کسبوکارهای
کوچک در مدلهای تجاریشان تغییراتی اساسی ایجاد کردهاند .یکی
از آن کارآفرینان دنیس وودارد ،موسس پارتیک فودز است ،یک شرکت
تولیدکننده کلوچههای وگان بدون گلوتن و غیرآلرژیزا .از آنجایی که
بخش عمده بازاریابی این شرکت مبتنی بر تبلیغات چهره به چهره و
حضــور در بازارهای محلی بود ،وودارد به راههای تازه دیجیتال برای
معرفی محصوالتش رو آورده است .از جمله این راهکارها شرکت در
کمپینی با حضور کسبوکارهای متعلق به گروههای اقلیت و زنان بود
و شرکت در رویدادهای پخش زنده در اینستاگرام و فیسبوک.
ساپینســکی انتظار دارد که این نوع انعطاف را در دوران بازیابی
پس از رکود از سوی کسبوکارهای مختلف در ابعاد گوناگون ببیند.
سه چهارم از کسبوکارهای کوچک در پی تغییر سیاستهای خود
در مورد حمایت از کودکان کارمندان هستند و  43درصد به ساعات
منعطــف کاری یا تغییر نوع برنامه فکر میکننــد 31 .درصد از این
شرکتها پیشــنهاد دورکاری تمام وقت را ارائه دادهاند .ساپینسکی
میگوید« :کســبوکارهای کوچک در موقعیت استثنایی قرار دارند
چون در مقایسه با کسبوکارهای بزرگتر ،قادرند در مورد کارکنانشان
انعطاف بیشتری داشته باشند و با مسائل شرکتهای بزرگ دست به
گریباننیستند».
البته هیچ یــک از اینها به معنای این نیســت که صاحبان این
کســبوکارها دیگر هیچ نگرانی ندارند 53 .درصد از آنها تا حدی یا
بسیار نگران ریسک روبهافزایش دعواهای حقوقی در دوران بازگشایی
پس از هستند جرا که بار هزینه امور حقوقی میتواند تیشه به ریشه آنها
بزند .با این حال همین که توانستهاند در این دوران مسیر کسبوکار
خود را تغییر دهند ،آنها را نسبت به آینده خوشبین کرده است و البته
در این مسیر حمایتهای جوامع محلی از آنها هم مزید بر علت شده
اســت .ساپینسکی میگوید« :ما شاهدیم که آدمهای بسیاری چراغ
را به خانه خود روا میدارند و در طول این مدت ســخت در حمایت
از کسبوکارهای محلی کوشیدهاند .به نظر میرسد باید امیدوار بود
که آنها در ادامه راه هم به حمایت از این کسبوکارها ادامه بدهند».
وودارد در این مدت شاهد حمایت جامعه اطراف خود بوده است.
اولین رشــد فروش شــرکتش در ماه مارس رخ داد ،زمانی که همه
مشغول ذخیره مواد غذایی در مواجهه با پاندمی شده بودند .پارتیک
فودز ،به عنوان یکی از معدود کســبوکارها با مالک سیاهپوست که
در ســطح ملی فعالیت دارد ،در ماه می و به دنبال قتل جورج فلوید
هم شاهد رشــد دیگری در میزان فروشش بود .او میگوید« :کار ما
واقعا حمایت همهجانبه کســانی را دریافت کرد که میخواستند به
کسبوکارهای کوچک ،کسبوکارهایی که توسط زنان اداره میشوند
و کسبوکارهایی که مالک سیاهپوست دارند ،کمک کنند .من به آینده
کسبوکارهای کوچک در آمریکا امیدوارم».

 ...........................آیندهپژوهی ...........................
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کوویدـ 19از آن تهدیدهایی اســت کــه جمعیت جهانی در
هر نســل فقط یک بار با آن روبهرو میشود .با اینکه این بیماری
اولین مرضی نبوده که در سرتاسر جهان مسری شده ،اولین باری
اســت که دولتها این چنین بیامان به مبارزه با آن برخاستهاند.
تالشهایی که برای بهتر شــدن اوضاع شده ـ ازجمله ممنوعیت
رفتوآمــد و محدودیت در مســافرت ـ بابت ایــن بوده که نرخ
سرایت کاهش یابد تا بتوان از منابع بهداشتی و درمانیای که در
دسترس قرار دارند محافظت کرد .دولتها برای تامین بودجه این
امور و سایر استانداردهای سالمت عمومی در سرتاسر جهان توان
اقتصادی خود را در مقیاســی به کار گرفتهاند که تا پیش از این
بهندرت دیده شده بود.
با این که رکودی که در ســال  2008شروع شد لقب «بحران
مالــی جهانی» نام گرفت اما عمدتا این بحرانی بانکی بود که 11
اقتصاد پیشرفته را درگیر کرده بود .اقتصادهای نوظهور در آشوب
بحران جهانی قبلی بهپشــتوانه رشــد اقتصادی دورقمی چین و
قیمت باالی کاالها و کسری تجاری ناچیز توانستند دوام بیاورند.
اما رکود اقتصادی کنونی اتفاق متفاوتی است .ماهیت مشترک این
شوک ـ ویروس نوظهور کرونا مرزهای ملی را مراعات نمیکند ـ
سهم بیشــتری از رکود را در جامعه جهانی از دوران رکود بزرگ
در ســال  1929به دست آورده است .در نتیجه ،احیای اقتصادی
بهاندازه خارجشدنهای قبلی ســریع یا پرتوان نخواهد بود .و در
نهایت ،سیاســتهای مالی و پولی که در مواجهه با این گرفتاری
پیش گرفته میشــوند بهجای اینکه خسارتهای اقتصادی را از
بین ببرند فقط میتوانند آنها را تسکین دهند و در طول زمان،
رد زخمهایی که از ناخوشیهای شروع سال  2020به بعد ایجاد
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شده باقی خواهد ماند.
عالمگیری ویروس کرونا رکود اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده
اســت که منجر به یک بحران اقتصادی در بسیاری از بخشهای
جهان خواهد شــد و وامهای عقبافتاده تجاری در نهایت باعث
ورشکستگی کسبوکارها خواهد شد .نکول وامها در کشورهای در
حال توسعه نیز باعث خواهد شد که وضعیت بدتر شود .این بحران
نیز همان راهی را خواهد رفت که بحران قبلی رفته بود بهاستثنای
اینکه وضعیتش خیلی بدتر خواهد بود و مصایب آن متناســب با
مقیاس فروپاشــی فعالیتهای اقتصادیای خواهد بود که در آن
اتفاق میافتد .بحران به خانوارها و کشورهایی را که درآمد کمتری
دارند بیشــتر از همتایان ثروتمند آنهــا صدمه خواهد زد .بانک
جهانی بهطور مسلم تخمین زده است که براثر عالمگیری ویروس
کرونا حدود  60میلیون نفر در سطح جهانی زیر خط فقر مطلق
خواهند رفت .این احتمال میتواند وجود داشته باشد که اقتصاد
جهانی مسیری متفاوت را بپیماید و در نتیجه آن ،کسری تجاری
ط قرمز عبور کند و روند جهانیشدن با
در بسیاری از کشورها از خ 
وقفههای بیشتری همراه شود.
بانک جهانی در تحلیل اخیر خود پیشبینی کرده است که در
سال  2020اقتصاد جهانی  5.2درصد کوچکتر شود که بهمعنی
رشد اقتصادی جهانی منفی  5.2درصد در سال جاری است .اداره
آمار نیروی کار آمریکا اخیرا بدترین آمار بیکاری ماهانه را در طی
 72سالی که این اداره در حال ضبط آمار است ثبت کرده .بیشتری
تحلیلها پیشبینی کردهاند که آمار بیکاری آمریکا تا اواسط سال
آینده میالدی دورقمی باقی بماند .بانک مرکزی بریتانیا هشــدار
داده اســت که این کشور در ســال جاری میالدی با شدیدترین
کاهش تولید اقتصادی از سال  1706میالدی تاکنون مواجه شود.
این شرایط بســیار وخیمتر از آن است که آن را «رکود» بنامیم
بلکه باید آن را یک رکود عالمگیر نامید .متاســفانه براثر ســابقه
تاریخیای که از رکود بــزرگ در دهه  1930باقی مانده ،مانع از
این میشــود که اقتصاددانان از کلمه دیگری برای این وضعیت
اســتفاده کنند درصورتیکه هم از نظر عمق و هم از لحاظ مدت
زمان ،وضعیت رکود اقتصادی فعلی بسیار حادتر از رکود آن زمان
اســت .قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم میالدی پر از رکودهای
اقتصادی بوده اما بدون توجه به شغلهایی که از دست رفتهاند و
کسبوکارهایی که تعطیل شدهاند ،در آن موارد از عبارت خفیفتر
مشکالت اقتصادی استفاده میشود.
متخصصان همهگیری بیماریهای مسری ویروس کرونا را که
باعث بیماری کووید ـ  19میشــود یک ویروس جدید و نوظهور
میدانند و برای همین واکنشهایی را که سرایت آن به بسیاری
از نقاط جهان برمیانگیزد و عواقب اقتصادی و آن را برای بخش
خصوصی و نیز بخش عمومی نمیتوانند پیشبینی کنند .سرایت
ویروس کرونا باعث شده که کارگران در محلهها و فروشندگان در

با اینکه رکودی که در سال  2008شروع شد لقب «بحران مالی جهانی» نام گرفت اما عمدتا این بحرانی بانکی بود که  11اقتصاد
پیشرفته را درگیر کرده بود .اقتصادهای نوظهور در آشوب بحران جهانی قبلی بهپشتوانه رشد اقتصادی دورقمی چین و قیمت باالی
کاالها و کسری تجاری ناچیز توانستند دوام بیاورند.

بازارها در معرض ابتالی شدید به بیماری قرار بگیرند .کارشناسان
میگویند که ویروس کرونا مثل ویروس آنفلوانزای اسپانیایی در
لهای  1918و  1919نیست که موجهای سوم و چهارم داشته
سا 
باشــد و بسیاری از افراد را درگیر کند بلکه منحی همهگیری آن
شبیه به حرف  Vانگلیسی است و تعداد مبتالیان و تلفات به یک
قله میرســد و بعد پایین میآید .اما حتی اگر چنین سناریویی
نیز درست باشــد ،این احتمال خیلی زیاد وجود دارد که سرایت
کوویدـ 19در برخی جاها در کره زمین مدت خیلی بیشتری ادامه
پیدا کند.
تا اینجای کار ،وقوع بیماری همزمان نبوده است .تعداد موارد
ابتــای جدید در وهله اول ابتدا در چین و بخشهایی از آســیا
و ســپس در اروپا و بعدتر در بیشــتر نقاط ایاالت متحده بهطور
تدریجــی کاهــش یافت .در همیــن زمان ،نقاط قرمــز ابتال به
کوویــدـ 19در مناطق متفاوتی همچون برزیل ،هند و روســیه
مشاهده شــد .در این بحران ،آشفتگی اقتصادی با فاصله نزدیک
بیماری را تعقیب میکند .این مصیبت رد زخم عمیقی بر فعالیت
اقتصادی جهان باقی گذاشته است.
برخی اقتصادهای بزرگ در حال حاضر مشــغول به بازگشایی
مراکز اقتصادیاند که این واقعیت را نشــان میدهد که شــرایط
اقتصادی در آســیا و اروپا در حال بهتر شــدن اســت و بازار کار
آمریکا نیز دارد بهبود مییابد .بگذارید بگوییم که این بازگشــت
به وضعیتهای ســابق را نباید با احیای اقتصادی اشتباه گرفت.
در بدترین بحرانهای مالی که از اواســط قرن نوزدهم رخ داده،
بازگشــت ســرانه تولید ناخالص داخلی به سطح ســرانه قبل از
بحران بهطور متوسط هشت سال طول کشیده است .باید انتظار
داشــت که ایاالت متحده با میزان تاریخی مشــوقهای پولی و
مالیای که در بحران فعلی هزینه کرده ،بازگشت اقتصادی بهتر
و بیدردسرتری داشته باشــد .اما بیشتر کشورها توانایی جبران
خسارات اقتصادی ناشی از کوویدـ 19را ندارند .بازگشت اقتصادی
کنونی نیز راه درازی برای اینکه از مخمصه دربیاید پیش رو دارد.
با اینکه هر نــوع پیشبینی در این حال و هوا قطعیت الزم را
ندارد ،ســه شاخص است که در مجموع نشان میدهد راه احیای
اقتصادی راه خیلی درازی است .اولین شاخص کارشناسان هستند.
بهعلت اینکه مرزها بسته شده و افراد بهاجبار در خانهها ماندهاند،
تقاضای جهانی کاال کاهش یافتــه و اقتصادهایی که به صادرات
وابسته بودند بهشدت صدمه خوردهاند .حتی پیش از عالمگیری
بیماری نیز بسیاری از کارشناسان با این فشار روبهرو شده بودند.
بین سالهای  2008تا  ،2018رشد تجارت جهانی تا نصف میزان
رشــد صادرات در دهه پیش از آن ،کاهش یافته است .تا همین
اواخــر ،صادرات براثر جنگ تجاری بین آمریکا و چین که ترامپ
از وســط سال  1918شــروع کرد ،صدمه دید .برای اقتصادهایی
که در آنها گردشــگری اهمیت زیادی در نقش یک منبع رشد
اقتصادی دارد ،سقوط سفرهای بینالمللی یک فاجعه بوده است.
صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که در منطقه کارائیب
که گردشــگری  50تا  90درصد درآمد و اشــتغال را در برخی
از کشــورهای واقع در آن تشــکل میدهد ،درآمدهای حاصل از
گردشگری طی سه سال آینده بتوانند به سطح قبل از همهگیری
ویروس کرونا بازگردد.
نهفقط حجم تجارت کاهش پیدا کرده که قیمت بسیاری از اقالم

صادراتی نیز ســقوط کرده اســت .در هیچ جایی داستان پرهیجان
ســقوط قیمت کاال به روشنی بازار نفت نبوده است .رکود اقتصادی
باعث ســقوط عظیم تقاضای انرژی شــد و ائتالف شکننده اوپک
پالس را تضعیف کرد .اوپک پالس تشکیل شده است از کشورهای
تولیدکننده نفت (اوپک) بهعالوه روسیه و شرکای تولیدکننده نفت
این کشــور .همین ائتالف اوپک پالس بود که طی سه سال اخیر،
قیمت نفت را بین بشــکهای  45تا  70دالر نگه داشــته بود .اوپک
پالس باعث شــده بود که تقاضای نفت پایــدار بماند و برای اینکه
قیمت از حدی پایینتر نیاید کاهش تولید نفت رو ضروری ساخته
بود .اما کاهش شدید تقاضای در دوران عالمگیری کرونا سبب شد که
وضعیت طوری باشد که برای نگهداشتن قیمت نفت ،دو بازیگر بزرگ
بازار نفت یعنی روسیه و عربستان سعودی تولید خود را تقریبا قطع
کنند؛ کاری که این دو کشــور به آن تن نمیدادند .بنابراین نتیجه
این شد که تولید بسیار بیشتری در حوزه نفت اتفاق بیفتد و قیمت
نفت ســقوط آزاد کند .از آن سو ،بســیاری از اقتصادهای نوظهور و
همچنین آمریکا شروع کردند به استخراج نفت و گاز از میادین خود.
به هر حال ،قیمت نفت بسیار پایین آمد و کشورهایی که اقتصادشان
بهشدت به نفت وابسته بود ،مثل اکوادور ،آسیب جدی دیدند.
نکته مهم اینجاســت که در بحرانهای مالی قبلی ،مشکالت
اقتصادی برای بخشی از جهان به وجود میآمد و همه کشورهای
دنیا را درگیر نمیکرد .مثال در بحران بدهی دهه  ،1980کشورهای
آمریکای التین درگیر شدند و در سال  ،1997کشورهای آسیایی
به بحران مالی خوردند و اقتصادهای پیشرفته به رشد خود ادامه
دادند .اما در بحران اخیر که حاصل عالمگیری ویروس کروناست،
همه کشــورهای جهان درگیر شــدهاند و برخــاف بحرانهای
اقتصادی گذشته ،گرفتاریهای اقتصادی منحصر به چند کشور
یا یک منطقه خاص نیست .طبیعی است که نتایج چنین بحرانی
بسیار بیشتر باشــد و برای رهایی از آن تالش خیلی بیشتری از
آنچه در بحرانهای قبلی انجام گرفته الزم باشد .سازمان تجارت
جهانی تخمین زده است که در سال  ،2020تجارت جهانی بین
 13تــا  32درصد کاهش پیدا کند .اگــر چنین اتفاقی رخ دهد،
بدترین ســال را از دهه  1930تاکنون برای جهانیسازی شاهد
خواهیم بود.

عالمگیری ویروس کرونا رکود
اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده
است که منجر به یک بحران
اقتصادی در بسیاری از بخشهای
جهان خواهد شد و وامهای
عقبافتاده تجاری در نهایت باعث
ورشکستگی کسبوکارها خواهد
شد .نکول وامها در کشورهای در
حال توسعه نیز باعث خواهد شد
که وضعیت بدتر شود

نهفقطحجم
تجارت کاهش
پیدا کرده ،که
قیمت بسیاری از
اقالم صادراتی نیز
سقوط کرده است.
در هیچ جایی
داستان پرهیجان
سقوط قیمت کاال
به روشنی بازار
نفت نبوده است.
رکود اقتصادی
باعث سقوط
عظیمتقاضای
انرژی شد و ائتالف
شکننده اوپک
پالس را تضعیف
کرد
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کروناویزیون
شیوع کوویدـ 19چطور صنعت تلویزیون را متحول کرده است

جاناتان هلمز
تحلیلگر حوزه رسانه

منبع تلگراف

چرا باید خواند:
بسیاری از رسانهها در
دوران عالمگیری کرونا
سازوکار خود را تغییر
دادهاند و تلویزیون
نیزازجملههمین
رسان ههاست .این
تغییر برای رسانههای
ایرانی نیز مشهود و
بتوجه است.
جال 

توضیحی درباره مقاله حاضر :روزنامه تلگــراف مقاله پیش رو را در
وبسایت خود منتشر کرد اما شــیوه انتشار مقاله خالقانه بود .این
مطلب تکهتکه بود و مخاطب خودش انتخاب میکرد که کدام تکه را
اول بخواند و بعد چند تکه دیگر به او پیشنهاد میشد و باز میتوانست
قسمتهای بعدی مطلب را انتخاب کند .بدین ترتیب ،بهقول نویسنده
مقاله ،به صد راه میشد این مقاله را خواند .اما برای ترجمه «آیندهنگر»،
ما ناگزیر بودیم جنبه تعاملی بودن مطلب را کنار بگذاریم و خالصهای از
مقاله را ترجمه کنیم که شده همین مطلبی که پیش رو دارید.

تکامل وحشتناکترین نیرو در طبیعت است .طی آزمون و خطای
پیوستهای که در جریان است ،تکامل چیزهایی را به مرگ نزدیکتر
و چیزهایــی را مقاومتر میکند .همین باعث شــده اســت که یک
ویروس از یک حیوان به گونههای دیگر ســرایت کند و تمام جهان
را درنوردد .این کار فقط به زمان نیاز داشــته اســت .یوتیوب یکی از
رسانههاست که ویدیوهایش مثل همین ویروسهایی که ذکرش رفت،
به همه جا میرود .اگر شــما فکر میکنید که فقط ویدیو از گربهها
و اینفلوئنسرهای نوجوان یا خوردن ماهی ساردین توسط ماهیهای
بزرگتری در یوتیوب مخاطب زیاد پیدا میکند ،در اشــتباهید .این
پتلفرم اشــتراکگذاری ویدیو یک نوع جدید از تلویزیون است .برای
جوانها یوتیوب تلویزیون اســت .آنها هر روز ساعتها پای یوتیوب
مینشینند و ویدیو تماشا میکنند .آنها تلویزیونهای سنتی و هر
نوع رسانه پخش سنتی را کنار میگذارند و به آنها مثل رسانههای
پیشاتاریخینگاهمیکنند.

ظرف پنج هفته ،از
زمان شروع ماندن
اجباری در خانه در
بریتانیا ،بیبیسی
دست به تولید یک
برنامه کامل آموزشی
زد و برنامههای
آموزشی روزانهاش را
در اپلیکیشن مخصوص
خود ارائه کرد برای
اینکه به بچهها کمک
کنند یاد بگیرند و به
والدین کمک کنند که
به بچه درس بدهند
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الگوریتمهای یوتیــوب که از قدرت جســتوجوی گوگل بهره
میگیرد ،دائما در حال منطبقکردن خود با رفتارهای ماســت و از
یادگیری ماشینی استفاده میکند .آنها گاهی بهطرز هولناکی دقیق
هســتند .طی دوران عالمگیری ویروس کرونــا و ماندن اجباری در
خانــه ،بازدید ویدیوهای یوتیوب تا  200درصد افزایش یافت .بازدید
ویدیوهایی که آموزش میداد با خمیرترش چطور باید نان پخت ،تا
 400درصد زیاد شــد .یوتیوب دقیقا میداند که شما چه وقتی چه
چیزی را میخواهید .بهعالوه ،وقتی که تلویزیونهای سنتی بهعلت
محدودیتهای ســاخت برنامه نتوانســتهاند تولیدات خوبی داشته
باشند ،افراد خالق در اتاقهای خواب خود ویدیوهایی را ساختهاند و
در یوتیوب به نمایش گذاشتهاند .حتی افراد مشهور تلویزیونی نیز از
یوتیوب برای جذب بیننده استفاده کردهاند.
در زمانــهای که ما همه عادت کردهایم که فیلم و برنامه ویدیویی
خود را در دســتگاههای خودمان و در وقتی که هر کدام میخواهیم
ببینیم ،ویروس کرونا باعث شده است که دوباره خانوادهها برای دیدن
مشترک برنامهها دور هم جمع شوند .چه برنامه «دکتر هو» باشد و چه
برنامه ورزش و نرمش «جو ویکز» ،همه ما جلو تلویزیون مینشینیم و
آن را نگاه میکنیم ،درست مثل زمانی که برنامه کودک «با مادر تماشا
یبیسی پخش میشد.
کنید» که تا سال  1975از ب 
ماندن اجباری در خانه مســئولیت کسانی که برای بچهها برنامه
میسازند را برای ما یادآوری کرده است .هلن فولکز ،مدیر ارشد تولید
محتوا در شبکه آموزشی بیبیسی ،میگوید« :در درجه اول ،هر کاری
که ما میکنیم در همراهی با معلمهاســت و همواره در حال مشاوره

الگوریتمهای یوتیوب که از قدرت جستوجوی گوگل بهره میگیرد ،دائما در حال منطبقکردن خود با رفتارهای ماست و از یادگیری ماشینی
استفاده میکند .آنها گاهی بهطرز هولناکی دقیق هستند .طی دوران عالمگیری ویروس کرونا و ماندن اجباری در خانه ،بازدید ویدیوهای
یوتیوب تا  200درصد افزایش یافت .بازدید ویدیوهایی که آموزش میداد با خمیرترش چطور باید نان پخت ،تا  400درصد زیاد شد.

گرفتن از معلمها هستیم تا مطمئن شویم که کارها دارد درست انجام
میشود».
ظرف پنج هفته ،از زمان شروع ماندن اجباری در خانه در بریتانیا،
بیبیسی دســت به تولید یک برنامه کامل آموزشی زد و برنامههای
آموزشی روزانهاش را در اپلیکیشن مخصوص خود ارائه کرد برای اینکه
بــه بچهها کمک کنند یاد بگیرند و به والدین کمک کنند که به بچه
درس بدهند .فولکز میگوید« :ما همیشه با معلمها و مشاوران آموزشی
خود کار میکنیم و بنابراین بهمحض اینکه احتمال تعطیلی مدارس
پیش آمد ،تحقیقات خود را در این حوزه شروع کردیم و دریافتیم که
والدین در تدریس کودکان در خانه به چه چیزهایی ممکن است نیاز
داشته باشند».
مدیران بیبیسی میگویند که نظم روزمره زندگی به هم خورده و
والدین دیگر سر کار نمیروند و بچهها هم مدرسه رفتن را فعال تعطیل
کردهاند .بنابراین تعداد مخاطبان برنامههای آموزشی بیبیسی که قبال
بنابر آمار آفکام تنزل کرده بود دوباره رشــد کرده است .از سوی دیگر،
شرکتهای فیلمسازی نیز به این فکر افتادهاند که برای کودکان برنامه
تولید کنند .شرکتی مثل نتفلیکس تالش زیادی کرده است که سهمی
از این بازار گستردهشده را نصیب خود کند و به همین ترتیب ،شرکت
دیزنی پالس نیز به تکاپو افتاده اســت .رسانههایی مثل نتفلیکس و
دیزنی پالس پتلفرمهایی هســتند که با تلویزیونهای ســنتی فرق
میکنند و عمال با جذب مخاطب بیشتر و همچنین کسب درآمد زیادتر،
مدلی از تلویزیون را در دوران عالمگیری ویروس کرونا ارایه کردهاند که
باعث میشود مفهوم تلویزیون نسبت به آنچه قبال بهطور سنتی فهم
میشده است بیش از گذشته دگرگون شود .تحولی که ویروس کرونا
در صنعت و شکل تلویزیون پدید آورده ،به قدری زیاد است که میتوان
اصطالح «کروناویزیون» بهجای تلویزیون برای آن به کار برد.
امــا این ماندن در خانــه براثر ممنوعیت تــردد در دوران کرونا
جنبههای آزارندهای هم دارد .شــما در خانه زندانی شــدهاید با یک
تلفن هوشــمندی که در دست دارید .درست مثل موشهایی که در
قفس زندانی میشوند .اما صبر کنید ،این تشبیه چندان هم درست
نیست .شما انتخابهای خیلی زیادی دارید برای اینکه بتوانید ویدیوها
و برنامههایی را که میخواهید تماشا کنید .اما برای اینکه شرکتها
بتوانند از این فیلم دیدن شما پول دربیاورند ،تمام فعالیتهای شما
را رصد میکنند .ما چند سال پیش ،در اتاق یکی از مدیران شرکت
نتفلیکس نشسته بودم و آن مدیر با آمار و نمودار به من نشان میداد
که در دقیقه اول یکی از قسمتهای سریال «خانه پوشالی» وقتی که
کوین اسپیسی به دوربین نگاه میکند و همزمان سگی را میکشد،
بسیاری از تماشاگران سریال دیدن آن قسمت را کنار گذاشتهاند .اما
سازندگان این سریال آمار دیگری را هم مد نظر داشتهاند؛ اینکه چقدر
هواداران دیوید فینچر ،کارگران سریال ،و همچنین کوین اسپیسی،
بازیگر سریال ،و همچنین ســریال اصلی و قدیمی انگلیسی «خانه
پوشالی» میتواند مخاطبان را بهسوی خود جلب کند ،حتی با اینکه
آمار و ارقام نشــان بدهند که مخاطبان از یک صحنه ســریال دیگر
خوششان نمیآید .اســتفاده از همین آمار و ارقام در سریال «آینه
ســیاه» هم خیلی به کار رفت ،مخصوصا در قسمتی که افرادی را در
جامعه نشان میدهد که از دوچرخهسواری برق تولید میکنند و امتیاز
میگیرند تا مایحتاج دیگر زندگی خود را تامین کنند .باید گفت که
شرکتهای سازنده برنامههای ویدیویی مدل جدیدی از کسبوکار را
مورد استفاده قرار میدهند که قبال تلویزیونهای سنتی نمیتوانستهاند

به ایــن دقت آنها را به کار بگیرند .شــرکتهایی مثل نتفلیکس
میتوانند آمار بســیار دقیقی از رفتار تماشاگران خود بگیرند و آنها
را در تصمیمگیریهای تولیدات خود به کار ببرند .اما تلویزیونهای
سنتی چون پلتفرمهای پخش دیجیتالی مثل پلتفرمهای نتفلیکس
نداشــتهاند ،چندان نمیتوانســتهاند به آمار دقیق برسند و باید از
نظرسنجیهای غیردقیق برای این کار بهره میگرفتهاند .نکته اصلی
اینجاست که در حال حاضر ،تلویزیونهای جدید طوری شده که به
همان اندازه که مخاطبان تلویزیونها را تماشا میکنند ،تلویزیونها
هم مخاطبان را مراقبت میکنند .بنابراین کامال رفتار مخاطب را زیر
نظر دارند و میتوانند براســاس رفتار آنها طوری برنامه بسازند که
بیشترین مخاطب و درآمد را برایشان داشته باشد .این وضعیت مثل
این است که شما با تلفن صحبت کنید اما دریابید که تلفن هم دارد به
حرفهای شما گوش میدهد .با اینکه این رفتار ممکن است برای شما
ناخوشایند باشد اما هرچه بیشتر در حال تبدیلشدن به یک وضعیت
طبیعی اســت .در این میان ،از چنین آمار و ارقام و رفتارهایی که از
مخاطب جمعآوری میشــود ،الگوریتمهای پیشنهاددهنده موضوع
استفاده میکنند تا مخاطبان را بیشازپیش ترغیب کنند.
نکته دیگری که باید خاطرنشان کرد این است که کوویدـ 19باعث
شده خیلی از برنامههای تلویزیون با مشکل مواجه شوند و بسیاری از
برنامهســازان بهسختی بتوانند به کار تولید محتوای خود ادامه دهند
اما در عین حال ،تمام یک نسل از سازنده محتوا نیز هستند که هیچ
چیزی را از دست ندادهاند چون آنها قبال هم که ویروس کرونا عالمگیر
نشده بود ،به همین ترتیبی برنامههای خود را میساختند که االن همه
دارند میسازند .باید گفت یوتیوب آینده تلویزیون نیست بلکه وضعیت
کنونی تلویزیون است .هر یک از ما ساعتهای متعددی را در یوتیوب
میگذرانیم و آنهایی از ما که جوانتر هستند ،خیلی بیشتر از آنچه ما
در یوتیوب ویدیو میبینیم برنامه تماشا میکنند .آنچه روح برنامههای
«از اول تا آخرش را خودت بســاز» دارد ،در حال حاضر همگانی شده
است و میتواند برای لحظه حال نوع مناسبی از برنامهسازی محتوای
تلویزیونی به شمار رود .ارتش بیپایانی از سازندگان برنامه ،استودیوهای
حرفهای ،پخشکنندگان ســنتی تلویزیونی و مردم عادی هستند که
هر دقیقه و هر ثانیه صدها ساعت ویدیو را در یوتیوب آپلود میکنند.
دســتکم روی کاغذ و از لحاظ نظری ،یوتیوب میتواند هرچیزی از
جانب هرکسی باشد که در یک گوشه دنج در حال تولید محتوا است.
با این حال ،بــرای اینکه تولیدکنندگان برنامــه بخواهند در کار
خود موفق شــوند ،در خواهند یافت که آنها در رابطه همزیســتی با
الگوریتمهای پیشنهاددهنده موتور جستوجوی گوگل هستند و باید
محتواهای خود را طوری بســازند که این الگوریتمها را خشنود سازد.
بنابراین سازندگاه برنامه تبدیل شدهاند به سایبورگها و انعکاس رفتار
آنها در هر جایی از صنعت تلویزیون ،از بیبیسی گرفته تا نتفلیکس
قابلمشــاهده است .آنچه برای درگاههای دیگر رسانهای شبیه به یک
داستان علمی ـ تخیلی اســت ،در یوتیوب یک کار روزمره و معمولی
به شــمار میرود .قدم بعدی هم روشن اســت :خودکارسازی کامل،
برنامههای ساخته ماشــین .اینکه چنین وضعیت چطور خواهد بود
بستگی خواهد داشته به اینکه الگوریتمهای آینده چطور ما را در آینه
منعکس کننــد ،خوب یا بد .وقتی که مردم به یوتیوب فکر میکنند،
نوجوانانی را در نظر میآورند که در تختشــان خوابیدهاند و تلویزیون
نگاه میکنند .این جنبه انسانی ماجرا است .اما برای درک جنبه بد آن،
فیلم ترمیناتور را در نظر بیاورید.

در حال حاضر،
تلویزیونهای
جدید طوری
شده که به همان
اندازه که مخاطبان
تلویزیونها را
تماشامیکنند،
تلویزیونها
هم مخاطبان را
مراقبتمیکنند.
بنابراین کامال
رفتار مخاطب را
زیر نظر دارند و
میتوانند براساس
رفتار آنها طوری
برنامه بسازند که
بیشترینمخاطب
و درآمد را برایشان
داشته باشد
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آیندهپژوهی

احیای صنعت سفر تا  ۸سال آینده
آیا همهگیری کرونا باعث مرگ صنعت سفرهای تجاری میشود؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع مجمعجهانیاقتصا د

چرا باید خواند:
درنتیجههمهگیری
کرونا صنعت سفر با
شدت باالیی آسیب
دید .برخی بر این
باورند این صنعت به
طور کامل از بین خواهد
رفت

بدون شک افت
میزان درآمد
شرکتهای
صنعتیمیتواند
تقاضا برای
سفرهای تجاری
را نیز کمتر کند
که البته با احیای
اقتصاد این معضل
برطرف خواهد
شد
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ی کرونا صنعت ســفر در دنیا زمین گیر شد.
در جریان همهگیر 
از یک طرف بســته شدن مرزها و از طرف دیگر قرنطینه و نگرانی از
ابتال به بیماری در صورت سفر باعث شد تا این صنعت آسیب زیادی
متحمل شود .برخی از خداحافظی با دنیایی که میشناختیم صحبت
میکنند و برخی دیگر میگویند ما هیچ گاه به شرایطی که قبل از
ی کرونا داشتیم باز نخواهیم گشت .این مسئل ه برای میلیونها
همهگیر 
انســانی که در صنعت سفر مشغول به کار هستند و کشورهایی که
اقتصاد سفرمحور دارند ،مسئلهای بسیار با اهمیت است .حال سوال
اصلی این است که آیا پاندمی به معنای مرگ صنعت سفری است که
ما میشناختیم؟ آیا دنیای سفر و تقاضا برای سفر برای همیشه تحت
تاثیر این بحران قرار خواهد گرفت؟
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود به صنعت سفر در دنیا
و تاثیرپذیری آن از بحران کرونا اشاره کرد و نوشت« :زنگ خطر برای
صنعت سفر در دنیا به صدا درآمده است و بدون شک سازوکاری که
ما میشناختیم در دنیای بعد از کرونا دیگر وجود نخواهد داشت .اما
مطالعات تاریخی نشان داده است این صنعت همیشه با گذشت چند
سال بعد از شــوکهایبزرگ و کوچک،احیا میشود و این بار هم
شرایط تغییری نخواهد کرد».
در این گزارش آمده اســت« :خیلی طول میکشد تا دنیا واکسن
کرونا را بشناسد و تمامی مردم دنیا واکسینه شوند .در تمام این دوره
خطر ابتال به ویروس کرونا دنیا وجود دارد و به جز ســفرهای خیلی
ضروری ،ســفر دیگری در دنیا انجام نمیشود .از طرف دیگر توسعه
تکنولوژی و اســتفاده مردم از تکنولوژیهایروز دنیا برای برگزاری
جلسات کاری باعث میشود تا دیگر نیازی به سفر وجود نداشته باشد.
در واقع مردم به برگزاری جلسات آنالین عادت میکنند و حجم زیادی
از سفرهای کاری ضرورت خود را از دست میدهد .از بین رفتن این
حجم از سفرهای کاری به معنای کاهش  ۳۰تا  ۵۰درصدی تقاضای
سفر در دنیا است».
JJتا چه حد میتوان این دیدگاه را پذیرفت
مجمع جهانی اقتصاد با اشــاره به احتمال طوالنی شــدن دوره
درگیــری دنیا با بحــران کرونا و اثرات منفی اقتصادی آن نوشــت:
«نمیتوان به طور قطع پاندمی را به معنای مرگ صنعت سفر دانست.
البته بدون شک همزمانی پاندمی کرونا با چهارمین انقالب صنعتی در
دنیا تغییراتی در این صنعت ایجاد میکند ،همانطور که تمامی صنایع
دیگر هم متحول خواهند شــد ولی مرگ صنعت سفر بعید به نظر
میرسد .از طرف دیگر چهارمین انقالب صنعتی ،شرایط تازه و نیازهای
تازه ای با خود به همراه میآورد که این نیازهای تازه خود میتوانند
باعث افزایش سفر شوند».
ی
مطالعات تاریخی نشان میدهد که پیشتر هم در دنیا پیشبین 
های مشابهی انجام شده است و تمامی آن پیشبینیها نادرست بود.
مثال بعد از حمالت تروریستی یازده سپتامبر در امریکا ،پیشبینیها
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یی در مورد تاثیر منفی این حمالت روی تقاضا برای سفرهای تجاری
در دنیا مطرح شد که البته این تاثیر در سالهای اولیه بعد از بحران
مشــاهده شده اســت ولی این وضعیت دوام زیادی نداشت و بعد از
گذشت  ۷سال از این بحران و در نظر گرفتن تمهیدات امنیتی زیاد در
پروازها و فرودگاههایدنیا ،تقاضا برای سفرهای تجاری به سطح قبل
بازگشت و حتی سرعت رشد آن هم بیشتر شد .بعد از بحران اقتصادی
سال  ۲۰۰۸میالدی هم تقاضا برای سفرهای تجاری در دنیا کم شد
ولی با فاصله زمانی یک ســاله از شروع بحران ،تقاضا برای سفرهای
تجاری دوباره احیا شد.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت« :نمیتوان شرایط کنونی را با بحران
ســال  ۲۰۰۸مقایسه کرد .در آن زمان یک مشکل اقتصادی در دنیا
ایجاد شده بود و منطقی به نظر میرسید که بعد از برطرف شدن این
مشکل اوضاع دوباره اصالح شود ولی هم اکنون ما در میانه یک پاندمی
بزرگ قرار داریم .مسئلهای که سالمت و اقتصاد دنیا را همزمان تحت
تاثیر قرار داده است و بدون شک از بحران سال  ۲۰۰۸بزرگتر است.
ولی به نظر میرسد بررسی الگوی سال  ۲۰۰۱و حمالت تروریستی به
برجهایدوقلو تناسب بیشتری با شرایط امروز داشته باشد .ما با بحران
بزرگی روبرو هستیم که تقاضا برای سفر را به شدت کاهش داده است
و بسیاری از شرکتهای هواپیمایی را به ورشکستگی کشانده است.
از طرف دیگر با توسعه سریع تکنولوژی و ورود آن به زندگی روزمره
روبرو هستیم .هر دو مسئل ه میتواند شرایط را به کلی تغییر دهد ولی
تجربه سال  ۲۰۰۱نشان داد ما با مرگ صنعت سفر روبرو نخواهیم بود
و انتظار میرود این صنعت در آینده اصالح شود».
JJتاثیر شوکها روی صنعت چقدر است
یکی از صنایع بســیار مهم در صنعت سفر ،صنعت حمل و نقل
هوایی اســت .بدون شک احیای این دو صنعت به هم وابسته است.
اتحادیه بینالمللی حمل و نقل هوایی در ســال  ۲۰۱۵گزارشی در
مورد سرعت احیای صنعت حمل و نقل هوایی بعد از شوکهایبزرگ
و کوچک اقتصادی تهیه کرد .طبق این گزارش برای احیای صنعت
حمل و نقل هوایی بعد از شــوکهایکوتاه مدت به طور متوسط ۵
ســال زمان مورد نیاز است .اما علیرغم این مسئله ،دنیا شاهد یک
رشــد پایدار و مستمرترافیک هوایی از دهه  ۱۹۷۰میالدی تا کنون
بوده است.
ارتباط بین شــوکهایکوتاه مدت با بازه  ۵ساله مورد نیاز برای
احیــای صنعت حمل و نقل هوایی ،منبع اطالعاتی خوبی در اختیار
ما قرار میدهد .طبق این گزارش شــوک کوتاه مدت ،شوکی است
که حداکثر شش ماه ادامه داشته باشد و بعد از این بازه زمانی روند
ی کرونا
بازسازی اقتصادی شروع شود .بنابراین شوک ناشی از همهگیر 
در دسته شوکهایکوتاه مدت قرار نمیگیرد .هر چه پاندمی طوالنی
تر باشد ،روند احیای اقتصاد و احیای صنعت حمل و نقل هوایی هم
طوالنی تر خواهد بود ولی بدون شک ما بازگشت به وضعیت قبل را

اتحادیه بینالمللی حمل و نقل هوایی متوسط بازه زمانی مورد نیاز برای احیای
این صنعت در صورت تداوم بحران کرونا تا انتهای سال  ۲۰۲۰میالدی را بالغ
بر  ۸سال پیشبینی کرده است.

تجربه خواهیم کرد .اتحادیه بینالمللی حمل و نقل هوایی متوسط بازه
زمانی مورد نیاز برای احیای این صنعت در صورت تداوم بحران کرونا
ی کرده است.
تا انتهای سال  ۲۰۲۰میالدی را بالغ بر  ۸سال پیشبین 
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JJجلسات مجازی جایگزین جلسات حضوری نیست
با وجود اینکه از جلسات مجازی میتوان به عنوان جایگزینی
برای جلســات حضوری در دورههایبحرانی استفاده کرد ولی
در حالــت کلی حضــور افراد در یک محیط بــه خصوص برای
تصمیمگیریهایبزرگ و مهم امری ضروری اســت .به همین

با وجود بحرانهایزیاد در این بازه زمانی ترافیک سفرهای هوایی مسافری روند
افزایشی مداوم داشته است

دلیل است که نمیتوان انتظار داشت در آینده صنعت سفرهای
ی میکنند این سفرها
تجاری از بین برود و حتی برخی پیشبین 
هم رشد کند زیرا توسعه بهداشت و درمان در کشورهای در حال
توسعه دنیا به امری مهم و ضروری تبدیل میشود و شرکتهای
تولید کننده تجهیزات پزشــکی برای تامین تجهیزات مورد نیاز
آنها ،ســفرهای زیادی انجام خواهند داد .در واقع حضور فیزیکی
کارشناسان برای فروش تجهیزات به کشورهای هدف ،چک کردن
آن در بازار مصرف و در نهایت ارایه دورههایآموزشی امری مهم
و ضروری است.
از طرف دیگر آموزشهای الزم در زمینه توســعه استفاده از
تکنولوژی در مشاغل مختلف داده نشده است .بسیاری از مدیران
هنوز با اصول انجام کار به صورت غیر حضوری یا انجام جلسات
مجازی آشنایی ندارند و دوره آموزشی برای انها با توجه به مشغله
و حجم کارشان ،نیاز به زمان زیادی دارد.
از طرف دیگر باید تاثیر منفی این بحران روی صنایع را هم در
نظر گرفت .بر خالف صنعت تامین تجهیزات پزشکی که در این
مقاله در مورد آن صحبت شده است ،دیگر صنایع در این روزها با
چالشهای زیادی روبرو هستند و افت تقاضا برای محصوالت آنها
باعث شده است تا شمار زیادی از شرکتها تعطیل شوند یا اقدام
به تعدیل نیرو بکنند .بدون شــک افت میزان درآمد شرکتهای
صنعتی میتواند تقاضا برای سفرهای تجاری را نیز کمتر کند که
البته با احیای اقتصاد این معضل برطرف خواهد شد.
مســئل ه دیگر هم تغییر رویکرد اغلب کشورهای صنعتی در
عرصه تجارت است .بسیاری از کشورهای صنعتی در مورد ضرورت
تولید در داخل کشور صحبت میکنند و از تامین تجهیزات و مواد
اولیه از کشــورهایی که در کمترین فاصله جغرافیایی با آنها قرار
دارند ،صحبت میکنند .اگر این طرحها به حقیقت تبدیل شود،
ممکن است ســفرهای طوالنی مدت بین قارهای کاهش یابد و
تقاضا برای سفر در داخل قارهها افزایش یابد.

2

تعداد مسافران (میلیارد نفر)

JJسفرهای تجاری هم احیا خواهد شد
طی ســالهای گذشته همیشه سفر برای بازرگانان و صنعتگران
بخش مهمی از کارشان بوده است .این سفرها برای بازاریابی یا خرید
کاالهای مختلف انجام میشده است .انتظار میرود بعد از پایان بحران
کرونا ،توجه به ارتقای سطح بهداشت و درمان در کشورهای در حال
توســعه افزایش یابد زیرا در بحرانهایی اینچنینی ،ضعف سیستم
درمانی در یک منطقه میتواند سرعت انتقال ویروس را به دنبال بیشتر
کند .در نتیجه شــرکتهای فعال در زمینه ارائه تجهیزات پزشکی و
درمانی بازار پررونقی خواهند داشت.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت« :در سالهای اخیر سفرهای هوایی
برای خرید دســتگاهها و تجهیزات پزشکی در دنیا رواج زیادی پیدا
کرده است و این صنعت در شرایط کنونی که دنیا با بحران سالمتی
بزرگی روبرو است ،از اهمیت باالیی برخوردار است .انتظار میرود در
ســالهای آتی بازهم سفرهای تجاری این گروه به جریان بیفتد زیرا
اهمیت صنعت سالمت در دنیای پسا کرونا افزایش پیدا خواهد کرد».
مجمع جهانی اقتصاد برای آگاه شدن از دیدگاه شرکتهای بزرگ
تامین تجهیزات پزشکی در  ۵کشور صنعتی دنیا اقدام به مصاحبه با
 ۱۵شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی به هر یک از کشورها کرد.
این شرکتها اذعان داشتند در وضعیت کنونی به دلیل بحران کرونا
بسیاری از جلسات و خریدهای خود را به صورت آنالین انجام میدهند
ولی بدون شــک بعد از پایان بحران کرونا سفرهای تجاری خود را از
سر خواهند گرفت .آنها حضور در محل کارخانه تولیدکننده تجهیزات
مورد نظر را برای انتخاب و انجام مذاکرات خرید ضروری میدانند.
افراد مصاحبه شونده اعالم کردند در ماههایاخیر سفرهای کاری
به کشــورهایی که مرزها را نبستهاند و برای سفر به آنها نیاز به طی
کردن دوره قرنطینه  ۱۴روزه وجود نداشــته است ،را شروع کردهاند
ولی در این ماهها بخش اعظم ســفرهای کاری یا با خودرو یا با قطار
انجام شده است و تمرکز روی خرید تجهیزات از کارخانههایموجود
در منطقه بود.به عنوان مثال شرکتی که در فرانسه کار میکرد تالش
میکرد تا تجهیزات مورد نیازش را از کارخانههایکشورهای اطراف
خریداری کند و سفرها هم با قطار یا خودرو انجام شود.
انتظار میرود ازسرگیری سفرهایبین قارهای تجاری با سرعتی
کمتر از دیگر انواع سفرها انجام بشود و آخرین مناطقی که امکان سفر
بین آنها فراهم شود ،امریکای شمالی و جنوبی است که هر دو منطقه
در نتیجه بحران کرونا آسیب زیادی متحمل شدهاند.
طبق پیشبینیهای کنونی ،سفرهای تجاری از انتهای اکتبر سال
جاری به تدریج از سر گرفته میشود .البته نگرانی از احتمال ابتال باعث
میشود تا تعداد سفرها کمتر از قبل باشد ولی همین که این صنعت به
تدریج احیا میشود ،میتواند نویدبخش روزهای بهتری باشد.

ترافیک سفرهای هوایی مسافری در دنیا در فاصله سالهای ۱۹۹۸تا۲۰۱۸
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بعد از حمالت
تروریستی یازده
سپتامبر در امریکا،
پیشبینیهایی
در مورد تاثیر
منفی این حمالت
روی تقاضا برای
سفرهای تجاری
در دنیا مطرح
شد که البته این
تاثیر در سالهای
اولیه بعد از بحران
مشاهده شده
است ولی این
وضعیت دوام
زیادی نداشت و
بعد از گذشت ۷
سال تقاضای سفر
به شرایط قبل
بازگشت
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حامیان تجارت آزاد در دنیا
کدام کشورها از سیاستهای تجارت آزاد حمایت میکنند؟
منبع world finance

چرا باید خواند:
تجارت آزاد یکی از
اصلیترین عوامل رشد
اقتصادی در دنیا بوده
است ولی در سالهای
تهای
اخیرمخالف 
زیادی با این دیدگاه
شده است.

پنجمینکشوری
که با وجود تمامی
مخالفتهای
جهانی با تجارت
آزاد ،همچنان
به سیاستهای
تجارت آزاد
پایبند است و
جهانیسازی
را اصلی مهم در
توسعه اقتصادی
خود میداند،
کشورفنالند
است .این کشور
پایینترین
نرخ مالیات بر
شرکتها را در
اروپا دارد

156

های ضد
از زمــان روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا ،دیدگاه 
تجارت آزاد در این کشور در سراسر دنیا مطرح شد .دیدگاههایی که
های
از نظر اقتصاددانان به معنای عقبگرد در عرصه سیاستگذاری 
اقتصادی در دنیا است .هنری جورج در کتاب «تجارت آزاد یا مقابله
با آن» که در سال  ۱۸۸۶میالدی منتشر کرد نوشت« :سیاستهای
مقابله با تجارت آزاد در طول تاریخ بارها استفاده شده است و بررسی
وضعیت اقتصادی کشورهایی که این سیاستها را اجرا کردهاند نشان
میدهد آنچه دشــمنان در دوره جنگ بر سر اقتصاد کشور میآور
ند ،دولتهای مخالف تجارت آزاد با ادعای حمایت از اقتصاد داخلی
ی تجاری
و در دوران صلح بر ســر اقتصاد کشــور میآورند .تعرفهها 
زمینه را برای بیمارشدن اقتصاد و از بین رفتن فاکتوری مهم در رشد
یکند .با اجرای سیاستهای مقابله با تجارت آزاد،
اقتصادی فراهم م 
یبینند ،قیمت کاالها و خدمات در
بازارهای داخلی کشورها آسیب م 
یکند،
بازار داخلی به دلیل از بین رفتن فضای رقابتی افزایش پیدا م 
یکند ،در نهایت زیرساختهای اقتصاد
سطح دستمزدها تنزل پیدا م 
یبیند.
آسیب زیادی م 
طی بیست سال گذشــته تالشهای زیادی در جهت آزادسازی
تجارت در دنیا انجام شده است و مزایای زیادی هم برای اقتصاد دنیا
های ضد جهانیسازی در
داشته اســت .اما در سالهای اخیر دیدگاه 
های
میان کشورهای صنعتی رواج زیادی پیدا کرده است .وضع تعرفه 
تجاری دوجانبه بین امریکا چین یکی از مصادیق مهم برای این تغییر
های ناشی از آن هم به
رویکرد است .همهگیری ویروس کرونا و بحران 
این رویکرد بیمارگونه در عرصه تجارت دامن زد و باعث شد تا شمار
زیادی از کشــورها به مخالفت با جهانیسازی و مقابله با تجارت آزاد
به بهانه تامین نیازهای داخلی روی بیاورند .ســازمان تجارت جهانی
های اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا
پیشبینی کرده است بحران 
و تغییر رویکرد جهان در زمینه تجارت آزاد باعث میشــود تا حجم
تجارت در جهان در سال  ۲۰۲۰بین  ۱۳تا  ۳۲درصد نسبت به سال
قبل تنزل پیدا کند.
افت تجارت و افزایش سیاستهای مقابله با تجارت آزاد میتواند
خبر بدی برای اقتصاد دنیا باشد و رشد و رونق اقتصادی را در جهان به
تعویق بیندازد .سازمان تجارت جهانی اخیرا مطالعهای در مورد رابطه
بین تجارت آزاد و کاهش فقر در دنیا تهیه کرده است .بر مبنای این
گزارش بین تجارت آزاد و کاهش نرخ فقر در دنیا رابطه مســتقیمی
وجود دارد .تجارت آزاد باعث میشــود تا دسترسی کشورهای فقیر
بــه کاالهای ضروری افزایش پیدا کنــد و از طرف دیگر زمینه برای
اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور فراهم شود.
در نهایت باید در نظر داشت با وجود تغییر رویکرد برخی از کشورها
در زمینه جهانیسازی و تجارت آزاد ،هنوز کشورهایی هستند که به
تجارت آزاد در دنیا متعهد هستند و آن را حامی رشد و رفاه اقتصادی
یپردازیم که
میدانند .در ایــن گزارش به معرفی پنج کشــوری م 
یکنند.
قویترین اصول تجارت آزاد را پیاده م 
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سنگاپور
اول
سنگاپور آسانترین شرایط را برای
شروع کسب و کار ایجاد کرده است
های جهانی به عنوان کشــوری معرفی شده است که
و در ردهبندی 
آزادترین اقتصاد را دارد .تعهد این کشور به سیاستهای بازار آزاد باعث
شده اســت تا سرمایهگذاریهای خارجی زیادی در این کشور انجام
های خارجی باعث شد تا سرعت رشد
شود و بهرهگیری از این سرمایه 
اقتصادی این کشور افزایش پیدا کند .این کشور آسیایی در سال ۱۹۶۵
اســتقالل پیدا کرد و در آن زمان اقتصادی ضعیف و منزوی داشت.
هفت ســال بعد از آن تاریخ و به دنبال اجرای سیاســت کاهش نرخ
مالیات و کاهش نرخ فساد اقتصادی در کشور روند احیای اقتصاد این
های تولیدی و صنعتی
کشور شروع شد .در ان زمان یک چهارم بنگاه 
های در
در این کشــور یا شرکتهای خارجی بودند یا سهام خارجی 
شرکت بیش از  ۶۰درصد بود .مقامات سنگاپور بارها اعالم کردهاند،
تعهد این کشور به تجارت آزاد و اقتصاد آزاد باعث رشد اقتصادی این
کشور شده است و به همین دلیل همچنان به آنها پایبند باقی میماند.
هم اکنون سنگاپور یکی از توسعهیافتهترین اقتصادهای قاره آسیا است
و مزیت اقتصادی این کشور به دلیل سهولت فعالیتهای اقتصادی و
تجاری ایجاد شده است.
گکنگ
هن 
دوم
این کشــور هــم تعهد زیــادی به
تجــارت آزاد دارد .سیاســتهای
تجارت آزاد در این کشــور باعث شده است تا به یکی از مهمترین
موتورهای تجارت جهانی و توســعه مالی در دنیا تبدیل شود .این
کشــور کوچک با جمعیتی حدود  ۸میلیون نفر ،دارای اقتصادی با
ارزش  ۳۷۲میلیارد دالر است .ارزش تولید ناخالص سرانه اسمی در
این کشور در سال گذشته برابر با  ۴۹هزار و  ۳۳۴دالر بود و سرانه
تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با ۶۴هزار و
 ۹۲۸دالر اعالم شد.
سهم اعظم اقتصاد این کشور وابسته به بخش خدمات است .در سال
گذشته سهم بخش خدمات در اقتصاد این کشور برابر با  ۹۲.۳درصد
بود در حالی که صنعت ســهم  ۷.۶درصدی داشــت .آمارها نشان
میدهد ارزش تولید ناخالص داخلی این کشــور در فاصله سالهای
 ۱۹۶۱تا  ۱۹۹۷میالدی  ۱۸۰برابر شــده اســت و از سال  ۱۹۹۷تا
 ۲۰۲۰هم این کشــور رشــد  ۸برابری ارزش تولید ناخالص داخلی
را تجربه کرد .هنگکنگ سیاســتهای حمایت از تجارت آزاد را در
دستور کار خود قرار داده است و استفاده از این سیاستها باعث شد
تا کشور بتواند با ســرعت زیادی در مسیر توسعه اقتصادی حرکت
کند .هم اکنون ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور کوچک
آسیایی بیش از امریکا است و اقتصاددانان این مسئله را به سیاستهای
حمایت از تجارت آزاد در کشور نسبت میدهند.

سنگاپور آسانترین شرایط را برای شروع کسب و کار ایجاد کرده
است و در ردهبندیهای جهانی به عنوان کشوری معرفی شده است
که آزادترین اقتصاد را دارد.

ی اقتصادی پنج کشور حامی تجارت آزاد
شاخصها 
نام کشور

ارزش تولید ناخالص داخلی
(میلیارد دالر)

سرانه تولید ناخالص داخلی
اسمی (دالر)

جایگاه از نظر بزرگی تولید
ناخالص داخلی در دنیا

نرخ رشد اقتصادی در سال
( ۲۰۱۹درصد)

سهم خدمات در اقتصاد
(درصد)

سنگاپور

۳۶۹.۶۲۷

۶۴۸۲۹

۳۴

۰.۷

۷۵.۲

گکنگ
هن 

۳۷۲.۹۸۹

۴۹۳۳۴

-

-۱.۲

۹۲.۳

هلند

۹۰۲.۳۵۵

۵۲۳۶۸

۱۷

۱.۸

۷۰.۲

نیوزیلند

۲۰۳.۱۲۷

۴۱۲۰۵

۵۱

۲.۲

۷۱

فنالند

۲۶۵.۸۷۹

۴۸۸۶۹

۱۴

۱

۶۹.۱

هلند
سوم
هلند هم یکی دیگر از کشــورهایی
است که در زمینه حمایت از تجارت
آزاد در دنیا پیشــگام است و تعهد به این سیاستها عامل مهمی در
رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه در این کشور است .البته موقعیت
جغرافیایی مناســب این کشــور برای تجارت و وجــود بنادر زیاد و
توسعهیافته در این کشور باعث شده است تا امکان زیادی برای تجارت
داشته باشــد .هلند از اولین کشورهای اروپایی بود که توسعه روابط
اقتصادی و تجاری با کشــورهای شرق اروپا و دیگر بازارهای در حال
گذار دنیا را در دستور کار قرار داد .این کشور هم اکنون حامی سیاست
تجارت آزاد و نظام بازار آزاد است .هم اکنون شمار زیادی از شرکتها
های اقتصادی فعال در هلند ،شرکتهای چندملیتی هستند
و بنگاه 
و هیچ محدودیت قانونی برای سرمایهگذاری خارجی در کشور هلند
وجود ندارد .طبق گزارشهای ارائه شــده توسط مرکز تجارت هلند،
ی خارجی در
ی سرمایهها 
این کشور یکی از بزرگترین جذبکنندهها 
دنیا اســت .این در حالی است که این کشور اروپایی مساحت بسیار
کمی دارد و تنها مزیت مهم اقتصادی این کشور تجارت آزاد آن است.
این کشــور اروپایی جمعیتی  ۱۷.۵میلیون نفری دارد و ارزش تولید
ناخالص داخلی اسمی آن در سال قبل برابر با  ۹۳۵.۹۱۱میلیارد دالر
بــود .هلند از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در دنیا جایگاه  ۱۷را
دارد و در سال قبل توانست رشد اقتصادی  ۱.۸درصدی را تجربه کند.
سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال قبل برابر با ۵۲
هزار و  ۳۶۸دالر بود و از این نظر جایگاه یازدهم را در دنیا دارد.
نیوزیلند
چهارم
این کشــور کوچک واقــع در قاره
اقیانوســیه که جمعیتــی کمتر از
 ۵میلیــون نفر دارد ،هماکنون یکــی از بزرگترین حامیان تجارت
آزاد در دنیا اســت .سی ســال قبل نیوزیلند یکی از قانونمندترین و
ضابطهمندترین کشــورهای عضو سازمان توســعه و همکاریهای
اقتصادی بود ولی هم اکنون از سطح قوانین دست و پاگیر در عرصه
اقتصادی کاســته شده است و گفته میشود که اقتصادی بازارمحور
دارد .توســعه سیاستهای حمایت از تجارت آزاد و اقتصاد باز در این
کشور تا آنجا پیش رفت که در سال  ،۲۰۱۸بانک جهانی از این کشور
به عنوان اولین کشور دنیا از نظر سهولت انجام کار نام برد و فضای کار
و سرمایهگذاری در این کشور را بسیار شفاف ارزیابی کرد.
این تحول مهم در اقتصاد نیوزیلند در نتیجه اجرای سیاســتهای
تجارت آزاد در این کشــور در دهه  ۱۹۸۰میالدی ایجاد شد .در این
های صادراتی و موانع وارداتی کاالها به نیوزیلند از بین رفت
دهه یارانه 

و قوانین کنترلکننده نرخ بهره بانکی ،نرخ دستمزد و قیمت در این
کشور برداشته شد .کوچک بودن مساحت این کشور و جمعیت آن
باعث شده است تا تجارت نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی این
کشور داشته باشد .امروزه صادرات سازنده  ۳۰درصد تولید ناخالص
داخلی این کشــور کوچک واقع در قاره استرالیا است و بانک جهانی
تجارت را برگ برنده اقتصاد این کشور در دنیا نام برده است .به همین
های ضد تجارت آزاد در دنیا ،این
دلیل است که با وجود تمامی دیدگاه 
کشور همچنان به این دیدگاهها پایبند است.
فنالند
پنجم
پنجمین کشوری که با وجود تمامی
مخالفتهای جهانی با تجارت آزاد،
همچنان به سیاســتهای تجارت آزاد پایبند است و جهانیسازی را
اصلی مهم در توسعه اقتصادی خود میداند ،کشور فنالند است .این
های مالیات بر درآمد شرکتها را درقاره
کشوریکی از پایینترین نرخ 
اروپا دارد و در نیمه اول ســال  ۲۰۲۰این نرخ برابر با  ۲۰درصد بوده
است .از طرف دیگر فضای اقتصادی این کشور بسیار رقابتپذیر است
و شفافیت زیاد در زیرساختهای قانونی و فضای اقتصادی آن باعث
شده است تا محیطی مناسب برای سرمایهگذاران بزرگ خارجی باشد.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود در مورد تاثیر جهانیسازی در افزایش
نرخ رشد اقتصادی فنالند نوشت« :جهانیسازی به فنالند کمک کرد تا
از یک اقتصاد بسیار ضعیف و فقیر در اوایل قرن بیستم میالدی به یکی
از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا در سال  ۲۰۱۹تبدیل شود .این کشور
هم اکنون در زمره مرفهترین کشــورهای دنیا است و کیفیت زندگی
مردم در این کشور بسیار باال است .اما برای کسب این موفقیت ،همواره
به تجارت آزاد و جهانیسازی به عنوان یک اصل مهم پایبند بوده است
و هماکنون هم به آنها به عنوان سنگ بنای تداوم مسیر رشد اقتصادی
خود مینگرد .در سال  ۲۰۱۹میالدی یک سوم از تولید ناخالص داخلی
این کشور کوچک اروپایی از محل تجارت تامین میشد و قاره اروپا هم
بیشــترین سهم از تجارت این کشور را به خود اختصاص داده بود .در
ســال قبل  ۶۰درصد از تجارت کشور فنالند با کشورهای اروپایی بود
ولی امریکا هم یکی از شرکای مهم تجاری این کشور محسوب میشود.
در میان این پنج کشــور ،باالترین ســرانه تولید ناخالص داخلی
اسمی به سنگاپور اختصاص دارد و باالترین جایگاه از نظر ارزش تولید
ناخالص داخلی اسمی متعلق به کشور فنالند است .نیوزیلند در سال
گذشته رشد اقتصادی  ۲.۲درصدی را تجربه کرد که بیشترین نرخ
رشــد در میان کشــورهای حامی تجارت آزاد در سال  ۲۰۱۹بود و
هنگکنگ هم باالترین سهم از اقتصاد را در بخش خدمات ،به خود
اختصاص داده بود که برابر با  ۹۲.۳درصد بود.

سازمان تجارت
جهانیپیشبینی
کرده است
های
بحران 
اقتصادی ناشی از
همهگیری کرونا
و تغییر رویکرد
جهان در زمینه
تجارت آزاد باعث
میشود تا حجم
تجارت در جهان
در سال  ۲۰۲۰بین
 ۱۳تا  ۳۲درصد
نسبت به سال قبل
تنزل پیدا کند
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آیندهپژوهی

چالشهای اقتصاد کرونازده
برای کاهش تاثیرات بحران کرونا روی اقتصاد دنیا
چه میتوان کرد؟
ل
منبع صندوقبینالمللیپو 

چرا باید خواند:
همهگیری کرونا دنیا
را با بحران بزرگی
روبرو کرد .مطالعه
اصلیترین چالشها
و سیاستهایی که
باید در کوتاهمدت و
بلندمدت استفاده شود
برای گذر از این دوران
ضروری است

158

اقتصاد آسیا هم مانند دیگر قارههایدنیا تحت تاثیر همهگیری
کرونا قرار گرفت .کشورهای این منطقه با شمار باالی مبتالیان
بــه کرونا مواجه بودند و در نتیجه چالشهای اقتصادی زیادی را
به دلیل ضرورت تعطیلی کسب و کارها و کارخانههایتولیدی و
صنعتی متحمل شدند.
به گزارش صندوق بینالمللی پول به اســتثنای کشور چین،
بقیه کشورهای آسیایی با افزایش شمار بیماران و افت نرخ رشد
اقتصادی روبرو شدهاند .برای اولین بار در تاریخ  ۲۰ساله این قاره
کهن ،ما شاهد افت  ۱.۶درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی آسیا
در ســال جاری خواهیم بود .این در حالی است که در ماه آوریل
ســال جاری پیشبینی شده بود اقتصاد این منطقه به نرخ صفر
درصد رشد کند .افزایش شدت انقباض اقتصادی پیشبینی شده
برای سال جاری نشان میدهد که شرایط در این قاره وخیمتر از
قبل شده است و انتظاری برای احیای این وضعیت وجود ندارد.
متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور چین در سال جاری برابر با ۱
درصد در ســال  ۲۰۲۰پیشبینی شده است که این نرخ پایین
رشد اقتصادی طی  ۲۵ســال اخیر در این کشور سابقه نداشته
اســت .از طرف دیگر اقتصاد کره جنوبی با نرخ  ۲درصد ،اقتصاد
هنــد با نرخ  ۴.۵درصد و اقتصاد ژاپن با نرخ  ۵.۸درصد منقبض
میشود .باالترین نرخ انقباض اقتصادی به کشورهایی تعلق دارد
که اقتصادهای توریســتمحور دارد و توقف ورود توریســت به
کشورها و بسته شدن مرزها تاثیر مخرب بزرگی روی اقتصاد آنها
داشت.
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مشکل دیگر در اقتصادهای آسیایی ،کاهش هزینههایمصرفی
خانوارها اســت .در جریان این بحران به دلیل نگرانی خانوارها از
کاهش درآمد یا احتمال بیکاری ،هزینههایمصرفی با شــدت
زیادی تنزل پیدا کرد .صندوق بینالمللی پول در این مورد نوشت:
«یکــی از بزرگترین معضالت اقتصادی در دنیا بی ثباتی و عدم
اطمینان در مورد آینده بازار اســت .شــرایطی که امروز در دنیا
وجود دارد .پیشبینی دقیقــی در مورد زمان پایان بحران کرونا
وجود ندارد و انتظار میرود دنیای پسا کرونا تفاوت چشمگیری
با دنیای پیش از کرونا داشــته باشد .به همین دلیل مردم نگران
شــرایط اقتصادی خود هستند و مصرف را به حداقل رساندهاند.
یعنی تنها کاالهای ضروری را خریداری میکنند و این مسئل ه در
میان مدت میتواند به تشدید نرخ انقباض اقتصادی بینجامد».
در ادامه آمده است« :در سال جاری تنها هزینههایمصرفی
دولتی و سرمایهگذاریهای دولتی در آسیا رشد کرده است .البته
این شرایط تنها مخصوص آسیا نیست بلکه میتوان اینطور بیان
کرد که در تمامی دنیا اعم از کشــورهای صنعتی و اقتصادهای
در حال گذار ما شــاهد افزایش هزینههایمصرفی دولتی برای
حمایت از اقتصاد هستیم .رشــد هزینههایمصرفی دولتی در
روزهایی اتفاق میافتد که مردم از هزینههایغیر ضروری اجتناب
میکنند .اقتصاد امروز دنیا وابستگی زیادی به حمایتهای مالی
دولتی و تزریقهایمکرر به اقتصاد دارد و این سیاست پرهزینه
تنها راه دنیا برای مقابله با این بحران است».
JJمنتظر احیای اقتصاد در سال  ۲۰۲۱نباشید
مسئل ه دیگری که از ابتدای همهگیری کرونا بارها مطرح شده
اســت ،زمان آغاز روند بازســازی اقتصاد دنیا بعد از پایان بحران
کرونا است .در ابتدا انتظار میرفت روند احیای اقتصاد از نیمه دوم
امسال شروع شود و حال در مورد آغاز بازسازی اقتصادی از ابتدای
سال بعد صحبت میشود .البته این پیشبینی تازه منوط به کشف
و عرضه واکسن در ابتدای سال بعد است.
در صورت تحقق این پیشبینی در ســال  ۲۰۲۱ارزش تولید
ناخالص داخلی دنیا با نرخ  ۵.۴درصد رشــد خواهد کرد که بعد
از بحرانهایکنونی ،پیشبینی امیدوارکنندهای به نظر میرسد.
ولی واقعیت این اســت که پیشبینی نرخ رشد اقتصادی دنیا در
ســال آتی  ۰.۴درصد کمتر پیشبینی ارائه شــده در ماه آوریل
سال جاری است و کاهش پیشبینی نشاندهنده کاهش انتظار
اقتصاددانان در مورد عملکرد اقتصادی در سال آتی است.
مطالعات نشان داده است مجموع زیان واردشده به اقتصاد دنیا
در دو ســال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱برابر با  ۱۲تا  ۱۸هزار میلیارد دالر
خواهد بود و بیشــترین زیان هم به صنعت هتلداری ،توریسم،
صنعت سفر و صنعت حمل و نقل هوایی تحمیل میشود.
در ســال  ۲۰۲۱نرخ رشــد اقتصادی قاره آسیا بیش از نرخ
پیشبینی شده برای دنیا است .در این سال ارزش تولید ناخالص
داخلی آســیا  ۶.۶درصد رشد میکند و چین در این رشد سهم
بسزایی دارد .نرخ رشــد اقتصادی چین در این سال برابر با ۸.۲
درصد خواهد بود .جالب اســت بدانید پیش از همهگیری کرونا
متوسط نرخ رشد اقتصادی قاره آسیا در سال  ۲۰۲۱برابر با ۱۱.۶
درصد پیش بینی شده بود.
بخش خصوصی در کشورهای آسیایی آسیب زیادی در جریان

در کوتاهمدت تزریق به اقتصاد ،ارائه منابع مالی به کسب و کارهای کوچک و
متوسط و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی سیاستهایی است که میتواند از تعمیق
رکود جلوگیری کند.

بحران کرونا متحمل شد و انتظار میرود روند احیای این بخش
هم در اقتصادهای قاره کهن بسیار آهسته باشد .برخی بازسازی
بخش خصوصی در قاره آســیا را تا انتهای سال  ۲۰۳۰محتمل
میدانند و بر این باور هســتند که سرعت احیای اقتصادهای در
حال توسعه بسیار پایینتر از اقتصادهای صنعتی است.
JJروند بازسازی اقتصادی تدریجی و بسیار آهسته
خواهد بود
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود در مورد آهســته
بودن روند بازسازی اقتصادی کشورهای آسیایی صحبت کرده است
در حالی که در ابتدای همهگیری در مورد احتمال بازسازی  Vشکل
یا  Uشکل اقتصاد بحث میشد .در این گزارش آمده است« :الگوهای
مختلفی برای رشد اقتصادی دنیا در پسا کرونا پیشبینی شده بود
ولی به نظر میرســد برخی از این پیشبینیها غیرواق عبینانه بوده
است .ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بعد از کشف واکسن به سرعت
اقتصاد دنیا احیا شود یا اینکه با گذشــت بازه زمانی کوتاه،اقتصاد
به وضعیت قبل از کرونا بازگردد .امروز محتملترین سناریوی رشد
اقتصادی «تیک شکل» است که نشان از روند تدریجی و آهسته در
بازسازی اقتصادی دارد و در قاره آسیا سرعت احیای اقتصادی کمتر
از متوسط جهانی خواهد بود».
اما دلیل این تغییر رویکرد در الگوی رشد اقتصادی دنیا چیست؟
اولین و اصلیترین دلیل را میتوان طوالنی شدن بیش از انتظار دوره
تعطیلیهای اقتصادی و بسته بودن مرزهای کشورها دانست .مسئل ه
ای که تاثیر منفی بزرگی روی اقتصاد خواهد داشت و اثر آن میتواند
سالها باقی بماند .مطالعات اخیر صندوق بینالمللی پول روی ۵۷
کشور دنیا نشان داد تعطیلیهایاخیر باعث شد تا تولیدات صنعتی
در این کشــورها  ۱۲درصد در ماه کاهش پیدا کند و زمانی که این
تعطیلیهایگســترده از بین برود ،امکان تولید با حداکثر ظرفیت
وجود ندارد .بازگشــت به تولید با حداکثر ظرفیت از یک طرف نیاز
به افزایش خرید مواد اولیه و فراهم شدن شرایط برای کارخانههای
تولیدی دارد و از طرف دیگر احیای تقاضا را میطلبد که هیچیک از
آنها به سرعت میسر نخواهد بود.
مسئل ه دیگری که روند بازگشت به تولید با حداکثر ظرفیت را به
تعویق میاندازد ،اجرای طرحهای تعدیل نیرو در کارخانههای صنعتی
اســت .از طرف دیگر طرحهایفاصلهگذاری اجتماعی در واحدهای
تولیدی ،افزایش سطح استانداردهای پاکیزگی و نگرانیهایزیاد در
مورد ســامت باعث شده است تا بهرهوری نیروی کار کاهش یابد و
اصالح این وضعیت هم زمانبر خواهد بود.
مســئل ه دوم کاهش تجارت در دنیا است .آمارها نشان میدهد
در فصل اول ســال جاری تجارت در دنیا با نرخ  ۳.۵درصد منقبض
شده اســت و از آنجا که تجارت دنیا مانند حلقههایزنجیر به هم
متصل اســت زمانی قاره آسیا میتواند رشد تجارت و افزایش تولید
برای تامین کاالهای صادراتی را تجربه کند که تجارت جهانی اصالح
شده باشد.
JJافزایش نابرابریهایاقتصادی چالش تازهای است
سومین مسئل ه هم افزایش نابرابریهای اقتصادی در قاره آسیا
و در سراسر دنیا است .بررسیهای تاریخی نشان داده است که در
جریان همه پاندمیها در دنیا ،نابرابری اقتصادی با سرعت زیادی

افزایش پیدا کرده است و فرصت اشتغال برای افرادی که دارای
سطح تحصیالت پایینی هستند ،به شدت کاهش یافته است .در
جریان این بحران هم وضعیت مشــابه بحرانهایقبلی است با
این تفاوت که انتظار میرود به دلیل همزمانی بحران با چهارمین
انقالب صنعتی ،ســرعت افزایش نابرابری بیشتر باشد و عالوه بر
تحصیالت،توانایی استفاده از تکنولوژی هم در فرصتهای شغلی
پیش روی افراد تاثیر داشته باشد.
صنــدوق بینالمللی پــول در این مورد نوشــت« :افزایش
نابرابریهایاقتصــادی و افزایش فاصله طبقاتی در کشــورها
میتواند روی سرعت احیای اقتصاد تاثیر زیادی داشته باشد .اولین
تاثیر این نابرابری را میتوان در کاهش فرصتهای شــغلی دید
که در اختیار طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی اســت زیرا در
دنیای آینده اشــتغال نیاز به تحصیالت ،دانش ،مهارت و آگاهی
به تکنولوژیهایروز دنیا دارد .در ســالهای پیش رو ،دورکاری
یــک روند عادی کار خواهد بود و افــرادی میتوانند از این روند
کاری اســتفاده کنند که هم دانش آن را داشــته باشند و هم از
امکانات الزم بر خوردار باشــند .از بین رفتن بسیاری از مشاغل
یــدی و کارگری در دنیا میتواند به معنای کاهش توان مصرفی
خیل عظیمی از مردم طبقه پایین و یا بزرگتر شدن طبقه پایین
اقتصادی باشد».
JJبخش خصوصی نیاز به حمایت بیشتری دارد
چهارمیــن دلیلی که صندوق بین المللی پول برای آهســته
بودن ســرعت احیای اقتصادی دنیا مطرح میکند ،سطح باالی
بدهیهای دولتی در سراسر دنیا است .افزایش بدهیهای دولتی
یکی از اصلیترین چالشهای این روزهای اقتصاد دنیا اســت و
آسیا هم از این قاعده مستثنی نیست .افزایش بدهیهایدولتی
باعث میشود تا دولتها منابع مالی کمتری برای تزریق و سرمایه
گذاری در اختیار داشته باشند .از طرف دیگر چالشهای اقتصادی
ناشی از همهگیری کرونا هم باعث شد تا ترازنامههایخانوارها و
شرکتهای خصوصی در بســیاری از کشورهای آسیایی منفی
شــود و توان ســرمایهگذاری و مصرفی هم در آنها کاهش یابد.
منفی شدن تراز نامههایخانوارها و شرکتهای کوچک و متوسط
میتواند تاثیر منفی روی روند احیای اقتصادی دنیا داشته باشد
و به ســرعت پایین احیای اقتصاد و بازگشت به شرایط پیش از
کرونا دامن بزند.
آخرین مسئلهای که در این گزارش مطرح شده است ،ضعف
بخش خصوصی در کشــورهای آسیایی و در اغلب کشورهای در
حال توسعه دنیا است .مطالعات نشان داده است بخش خصوصی
در بسیاری از کشورهای آسیایی آسیب بزرگی متحمل شده است
و تا زمانی که این بخش احیا نشــود و قدرت ایجاد شغل و ایجاد
تحرک در اقتصاد را بازنیابد ،نمیتواند نقش محرک رشد در اقتصاد
را ایفا کند .برای احیای بخــش خصوصی در دنیا،حمایتهای
دولتی و حمایتهای مالی بانکها ضرورت دارد ولی در این شرایط
اقتصادی نه دولتهای آسیایی امکان ارائه کمک مالی و حمایت
از اقتصاد را دارند و نه بانکها میتوانند سیاستهای تازه ای برای
حمایت از بخش خصوصی وضع کنند .در واقع دامنه بحران ناشی
از کرونا به اندازهای وسیع است که فرصت نشان دادن عکسالعمل
مناسب را از دستگاههایاقتصادی و دولتی گرفته است.

در نتیجه همه
گیری کرونا
بخشخصوصی
در بسیاری از
کشورهایآسیایی
آسیب بزرگی
متحمل شده است
و تا زمانی که این
بخش احیا نشود و
قدرت ایجاد شغل
و ایجاد تحرک در
اقتصاد را بازنیابد،
نمیتواندنقش
محرک رشد در
اقتصاد را ایفا کند.
برای احیای بخش
خصوصی در دنیا،
حمایتهای دولتی
و حمایتهای مالی
بانکها ضرورت
دارد
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JJچالشهای اقتصادهای قاره آسیا کداماند؟
کشورهای آســیایی که اغلب در زمره کشــورهای در حال
توسعه دنیا هستند ،با چالشهای مضاعفی روبرو هستند .اولین
و اصلیترین چالش از محل افزایش نابرابری اقتصادی و احتمال
افزایش نرخ فقر و بیکاری در این کشورها ایجاد میشود .چالشی
که میتواند سیاستهای این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و
برنامههایتازه ای در دستور کار دولتها قرار دهد .افزایش نرخ
فقــر بعد از پایان بحران کرونا میتوانــد زمینه را برای افزایش
بیماریهای ناشی از ســوء تغذیه فراهم کند که چالش بزرگی
خواهد بود .از طرف دیگر نوسان در جریان سرمایهها و احتمال
خروج بخش زیادی از سرمایهها از این قاره چالش بعدی است .از
آنجا که انتظار میرود روند احیای اقتصادی قاره آسیا آهسته تر از
کشورهای صنعتی باشد و از انجا که بسیاری از کشورهای صنعتی
به رویکرد ضد جهانی سازی و برون سپاری کارخانههایصنعتی
و تولیدی روی آوردهاند ،احتمال خروج سرمایهها از آسیا بسیار
زیاد است .خروج سرمایهها از آسیا میتواند این منطقه را مستعد
بحران مالی تازه ای بکند .بحرانی که برای اقتصادهای آسیبدیده
آســیایی بعد از تجربه رکود ناشی از کرونا بسیار چالشبرانگیز
خواهد بود.
JJبرای حمایت از اقتصاد در کوتاهمدت چه میتوان کرد؟
رکود شدید اقتصادی در دنیا و سرعت پایین احیای اقتصاد دنیا
نشان میدهد که ما به این زودیها از روزهای سخت و بحرانی اقتصاد
خارج نمیشــویم .اما در این دوره حمایت از اقتصاد امری ضروری
اســت .سیاستهای حمایتی از اقتصاد در این دوره را میتوان به دو
دسته تقسیم کرد .اول سیاستهای کوتاهمدت و دوم سیاستهای
بلندمدت.
در کوتاه مدت تزریق به اقتصاد ،ارائه منابع مالی به کســب و
کارهای کوچک و متوســط و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی
سیاســتهایی است که میتواند از تعمیق رکود جلوگیری کند.
خبــر خوب این اســت که در جریان ایــن همهگیری  ۱۰هزار
میلیارد دالر به اقتصاد دنیا تزریق شده است و اقتصاد دنیا میتواند
با بهرهگیری از این منبع مالی با ســرعت باالتری رشد را از سر
بگیرند .اما چالش افزایش نابرابری اقتصادی در دنیا جدی است .از
یک طرف افزایش نابرابری اقتصادی بین کشورها ایجاد میشود و
اقتصادهای در حال توسعه،به دلیل سرعت پایینتر رشد اقتصادی
و تاثیر بیشتر بحران روی اقتصاد داخلی در کنار در اختیار داشتن
منابع مالی کمتر برای تزریق به اقتصاد و حمایت مالی از اقتصاد،
فاصله بیشــتری با توسعه یافتگی اقتصادی پیدا میکنند .یعنی
کشــورهایی که قبل از کرونا انتظار میرفت تا  ۲۰ســال بعد به
یک اقتصاد توسعه یافته تبدیل شوند ،امروزه انتظار میرود این
روند برای آنها بین  ۲۵تا  ۳۰سال طول بکشد و در این بازه بدون
شک شوکها و چالشهای تازهای هم ایجاد میشود .کشورهای
صنعتی هم به دلیل دارا بودن منابع مالی بیشتر ،با سرعت باالتری
شاهد احیای اقتصاد خواهند بود.
در داخل کشــورها هم اختالف طبقاتی بیشتر میشود .طبقات
پایین اقتصادی فرصت شغلی کمتری خواهند داشت و درآمد کمتری
به دست میآورند و طبقات باالتر اقتصادی که دسترسی به اطالعات
و آموزش و مهارت آموزی و البته منابع مالی بیشتر دارند با سرعت
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باالتری میتوانند رشد کنند و درآمدشان بیشتر میشود .این طبقه
میتوانند از فرصتهای شغلی باالتری هم برخوردار باشند که خود به
رشد درآمد آنها کمک میکند.
JJدر میانمدت و بلندمدت چه سیاستی باید به کار
گرفت؟
سیاســتهای میانمدت به برطرف کردن مشکالت ساختاری و
زیرساختی در اقتصاد کشورها اختصاص دارد .این سیاستها زمانی
اجرا خواهند شــد که دنیا بحران اقتصادی ناشــی از کرونا را پشت
ســر گذاشت و به اصالح شــرایط برای مواجهه با بحرانهایبعدی
روی آورده اســت .اولین و اصلیترین چالشی که دنیا در میانمدت
و بلندمدت با آن روبرو اســت ،چالش ســالمندی در دنیا و افزایش
متوسط سن جمعیت در دنیا است .انتظار میرود طی  ۳دهه آینده
روندهای نامناسب دموگرافیک یا به تعبیر دیگر سالمندی جمعیت
در کشــورهای مختلف باعث کاهش  ۱تا  ۱.۵درصدی ارزش تولید
ناخالص داخلی کشورها شود و برای مقابله با آن باید از همین امروز
برنامهریزی شــود .در این بازه زمانی بــرای اینکه تاثیر افزایش نرخ
ســالمندی روی بازار کار از بین برود ،باید انگیزههایی برای افزایش
حضور زنان در بازار کار فراهم شــود .افزایش نرخ مشــارکت زنان
ضرورتی مهم در سه دهه آتی است.
دومیــن چالش بزرگ دنیا در میانمدت و بلندمدت کاهش نرخ
رشــد راندمان کسب و کارها اســت و برای مدیریت این بخش هم
حمایتهای مالی دولتی نقش مهمی دارد .افزایش پویایی شرکتها
و کســب و کارها در عرصه اقتصادی ،ایجاد امکان خروج از بازار در
صورت ورشکســتگی،حمایت از شرکتها و بنگاهها برای مدیریت
بدهیهــا و تشــویق افزایش نرخ خالقیت در کســب و کارها همه
میتواند باعث رشد راندمان کسب و کارهاشود.
ســومین چالش ایجاد فضــای تجارت آزاد در دنیا اســت .طی
دهههایاخیر دنیا از تجارت آزاد منافع زیادی به دست آورده است
ولی اخیرا مخالفتهایزیادی در عرصه بینالمللی با نظریه تجارت
آزاد شــده است .این معضل باید برطرف شود در غیر این صورت ما
نمیتوانیم از منافع ناشی از تجارت برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی
دنیا بهرهمند شویم.
چهارمین چالش به عرضه تکنولوژیهایجدید و اتوماســیون
بازمیگردد .باید در نظر داشت آسیا در این زمینه پیشگام است و دو
سوم رباتهای فعال در بخشهای صنعتی دنیا در قاره آسیا ،استفاده
میشــوند .اما با توجه به تحوالت اخیر ،هنوز راه زیادی برای رشــد
وجود دارد و باید برای حرکت در این مسیر مستحکم و ثابت قدم بود.
عرضه این تکنولوژیها باعث تغییر ساختار بازار کار و ایجاد نیازهای
تازه میشود و به همراه خود ضرورت ایجاد زیرساختهای تازه را نیز
میآورد .تمامی دنیا باید برای این شــرایط تازه خود را آماده کنند و
سیاستهایشان را متناسب با این وضعیت تنظیم کنند.
آخریــن چالش دنیــا را میتوان در حوزه سیاســتگذاریهای
اقتصادی و صنعتی دید .باید در نظر داشت که دنیای آینده با مسئل ه
 تغییرات جوی روبرو است و بی توجهی به تغییرات جوی و تاثیرات
آن روی زندگی ما میتواند بسیار خطرناک باشد .بنابراین آخرین و
اصلیترین چالش دنیا سیاستگذاریهایجدید با توجه به تحوالت
ناشی از تغییرات جوی است .ســرمایهگذاری در حوزههای سبز یا
کمکربن یکی از این راهها است.

مطالعات انجامشده توسط گروه مطالعاتی رودیوم نشان میدهد در هفت ماه اخیر ایاالت
متحده امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،برای کاهش انتشار هر تن کربن بین  ۳۲۰۰تا
 ۵۴۰۰دالر هزینه کردهاند.

درسهایی که از کرونا گرفتیم
از تجربه کرونا برای مقابله با بحرانهای آتی در جهان باید استفاده کرد
بحران ناشی از همهگیری کرونا ،جهان را شوکه کرد .افزایش شمار
مرگ و میرهای ناشی از همهگیری کرونا و عدم وجود درمانی برای این
ویروس جدید ،باعث شد تا شــمار زیادی از مردم به هیچ وجه از خانه
خارج نشوند ،بســیاری از کسب و کارها ورشکسته شوند و بسیاری به
دورکاری روی بیاورنــد .دولتهای دنیا تاکنون بالغ بر  ۱۰هزار میلیارد
دالر به اقتصاد دنیا تزریق کردهاند که ســهم امریکا در این تزریق مالی
چشمگیر بوده است ولی کارشناسان بر این باورند که این روند باید تا زمان
ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی در دنیا ادامه پیدا کند.
از طــرف دیگر تعطیلیهایگســترده فعالیتهــای اقتصادی و
ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارها باعث شد تا فشارهای اقتصادی
زیادی به مردم و کشورها تحمیل شود .اغلب کشورهای صنعتی دنیا در
حال تجربه باالترین نرخ بیکاری هستند که به دنبال آن کاهش قدرت
خرید و بحرانهایمالی را نیز به همراه آورده است .در بسیاری از کشورها
از جمله امریکا ،دولتها سیاســتهایی برای حمایت از افرادی که وام
دریافت کرده بودند ولی به دلیل همهگیری کرونا نتوانستند اقساط آن را
بپردازند ،وضع کردهاند و در کشور چین بانک مرکزی رسما اعالم کرده
است که نظام بانکی این کشور خود را برای یک سال سخت آماده کند.
این شــرایط بحرانی در نتیجه همهگیری یک ویروس و یک بحران
بزرگ در عرصه سالمت دنیا ایجاد شده است .بحرانی که ابعاد مختلفی
دارد و بخشهای متفاوتی از اقتصاد و صنعت دنیا را تحت تاثیر قرار داده
اســت .از یک طرف تقاضا برای بسیاری از مشاغل در دنیا مثل مشاغل
حوزه سالمت افزایش یافته است و از طرف دیگر تقاضا برای مشاغل یدی
و غیرحرفهای روند نزولی به خود گرفت.
بحــران کرونا ،بحرانی که دنیا برای حل شــدن آن به دنبال یافتن
واکسن یا راه درمانی برای آن است ،با فاصله یک قرن از پاندمی آنفلوانزای
اســپانیایی دنیا را درگیر کرد و باعث شد تا مرزها بسته شود و سفرها
محدود شود .این بحران اقتصاد دنیا را زمینگیر کرد و برخی از صنایع را

تا آستانه ورشکستگی کشاند.

منبع مجمعجهانیاقتصا د

JJبحرانی که تاکنون تجربه نکردهایم
در این ماهها بارها تالش شــد تا بحران کرونــا با دیگر بحرانهای
تاریخ مقایســه شود .در ابتدا این بحران و آسیبهای اقتصادی ناشی از
آن با بحران ســال  ۲۰۰۸مقایسه شد ولی خیلی زود مشخص شد که
ابعاد بحران ناشــی از کرونا بسیار وســیعتر از بحران سال  ۲۰۰۸است.
سپس بزرگی بحران با بحران سال  ۱۹۲۰که به ان بحران بزرگ اقتصاد
دنیا میگویند مقایســه شد ولی با گذشت زمان مشخص شد که اثرات
اقتصادی بحران کرونا و دامنه بیکاریها و ورشکستگیهایکسب و کارها
از بحران سال  ۱۹۲۰وسیعتر است.
موسســه مطالعاتی مککینزی پیشبینی تــازهای در مورد اوضاع
اقتصــادی دنیا در نتیجه همهگیری کرونــا در جهان و ناتوانی دنیا در
کنترل ایــن ویروس ارائه داد .طبق این گزارش که روز  ۱۵اوت ســال
 ۲۰۲۰منتشــر شد اگر اختالل در تولید دنیا برای  ۱۰۰روز دیگر ادامه
پیدا کند ،هزینهای بالغ بر  ۳۰هزار میلیارد دالر به اقتصاد دنیا تحمیل
میشود که از ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا
هم حدود  ۱۰هزار میلیارد دالر بیشتر است .به گزارش مرکز آمار امریکا
در ســال  ۲۰۱۹میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با
 ۲۱.۴۳هزار میلیارد دالر بوده است .حال تصور کنید بحران کرونا باعث
شده است تا اقتصادی به بزرگی امریکا به همراه دو کشور آلمان و ژاپن از
اقتصاد دنیا محو شود .در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی آلمان
برابر با  ۳.۸۶هزار میلیارد دالر و ارزش تولید ناخالص داخلی ژاپن برابر با
 ۵.۱۵۴هزار میلیارد دالر بوده است.
موسســه مطالعاتی مککینزی در وب ســایت خود نوشت« :این
پیشبینی هشداری جدی برای سران کشورهای دنیا است .افرادی که
تصور میکنند در این دوره بحرانی اقتصادی میتوانند جنگی تجاری را

چرا باید خواند:
بحران کرونا ما را با
عمق فاجعهای که در
اثر تغییرات جوی با
آن مواجه میشویم،
روبهرو کرده است.
فاجعهای که برای مقابله
با آن باید از همین امروز
شروع کرد.
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آیندهپژوهی

پروسه مقابله با
تغییرات جوی
را نمیتوان
پروسهایدوساله
یاچندساله
دانست .برای
کنترل این بحران
باید دههها
زمان صرف کرد
و با بهرهگیری
از دنیای علم و
تکنولوژی تالش
کرد که همزمان با
رشد اقتصادی در
دنیا زمینه برای
کاهش انتشار
کربن هم فراهم
شود

شروع کنند یا درگیری نظامی ،تحریمهایاقتصادی یا حمالت سایبری
را در دستور کار خود قرار دهند .اقتصاد دنیا در وضعیتی بسیار شکننده و
سخت قرار گرفته است و گذر از این دوران با همکاری تمامی کشورها و
تالش برای کاهش تنشها میسر است».
مرکز مطالعاتی مککینزی هزینههایناشــی از جنگ جهانی دوم
بــرای اقتصاد دنیا را برابر با  ۱۵هزار میلیارد دالر برآورد کرد و نوشــت:
«آسیب اقتصادی ناشی از کرونا بیشتر از آسیبهایجنگ جهانی دوم
بود .در شــش ماه اخیر ،هزینهایکه این بحران سالمتی به اقتصاد دنیا
وارد کــرد دو برابر جنگ جهانی دوم بود .از طرف دیگر در جریان رکود
اقتصادی بزرگ دهــه  ۱۹۲۰میالدی ،اقتصاد جهان متحمل زیان ۱۰
هزار میلیارد دالری شده است که یک سوم هزینه ناشی از بحران کرونا
است ».موسسه مککینزی نوشــت« :ما در دورهای بسیار سخت قرار
داریم و بحرانی را تجربه میکنیم که از جنگهای جهانی و رکود بزرگ
اقتصادی دهه  ۱۹۲۰هم هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کرده است.
بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بعد از پایان این بحران ،اقتصاد
به سرعت رشد کند و زندگی به روزهای قبل از کرونا بازگردد .بازسازی
آسیبهای ناشی از بحران اقتصادی دهه  ۱۹۲۰میالدی حدود ده سال
طول کشید و احیای اقتصاد بعد از بحران کرونا هم در خوشبینانهترین
حالت ،همین اندازه زمان نیاز دارد».
JJبحران کنونی با بحران تغییرات جوی قابل مقایسه است
اما اگر با دقت به جزییات این بحران توجه کنیم متوجه میشویم که
بحرانی به همین بزرگی و با همین اثرگذاری در آیندهاینهچندان دور
برای زمین اتفاق خواهد افتاد و دلیل ایجاد آن بحران هم تغییرات جوی
و گرمایش زمین است.
با وجود اینکه در این روزها فکر در مورد بحرانهایآتی یا تصور آنها
کار دشواری است ولی به نظر میرسد این بهترین سیاستی باشد که در
مقابل این بحران بزرگ میتوانیم در پیش بگیریم زیرا سالمت و حتی
بقای نوع بشر را تهدید میکند .سوالی که در این روزهای بحرانی اقتصاد
بارها پرســیده میشود این است که برای جلوگیری از وقوع این بحران
زیست محیطی پیش رو چه میتوان کرد؟
پاســخ این سوال ساده است .باید از همین امروز ،از همین روزهایی
که درگیر حل بحران کرونا و کاهش تاثیرات ناشــی از این بحران روی
اقتصاد هستیم ،برای مقابله با تغییرات جوی و از بین بردن اثرات منفی
آن روی اقتصاد دنیا وارد میدان شویم و بدانیم که کاهش انتشار کربن،
شــروع مطالعات و فعالیتهای اجرایی برای تنزل انتشــار آن و توسعه
تکنولوژیهایی که میتواند ما را به این هدف برساند باید هرچه سریعتر
آغاز شود.
JJآیا همهگیری کرونا به حل مشکل تغییرات جوی کمک
کرده است؟
از ابتدای همهگیری کرونا و تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی و
بسته شدن مرزها ،انتشار کربن در دنیا تنزل پیدا کرد و برخی افت انتشار
کربــن را برای دنیای امروز ،امری مثبت ارزیابی کردند ولی واقعیت این
است که این کاهش موقتی نمیتواند درمان درد بزرگ دنیای امروز باشد.
از طرف دیگر مطالعات نشان داد طی هفت ماه اخیر انتشار کربن در دنیا
تنها  ۸درصد کاهش یافته اســت یعنی به جای اینکه  ۵۱میلیارد تن
کربن منتشر شود معادل  ۴۷میلیارد تن کربن وارد محیط زیست شده
است .این کاهش اندک انتشار کربن به خودی خود نمیتواند تاثیری در
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محیط زیست داشته باشد مگر اینکه روند کاهش ادامهدار باشد و کشورها
اختاللی در این مسیر ایجاد نکنند .از طرف دیگر هزینهایکه دنیا برای
افت  ۸درصدی میزان انتشار کربن متحمل شده است بسیار زیاد بود.
مرگ صدها هزار نفر در دنیا و ابتالی دهها میلیون نفر به بیماری کووید
 ۱۹و در نهایت بیکاری دهها میلیون نفر دیگر بخشی از هزینههایی بودکه دنیا متحمل شد .توقف پروازهای بینالمللی ،بسته شدن مرزها و در
نهایت از توقف کامل صنعت توریســم که دنیا برای توسعه آنها سالها
زمان صرف کرده بود ،از مسائلی است که دنیای ما با آن روبرو شده است.
بدون شــک هیچ کســی در دنیا تمایلی ندارد که بــا تحمل این
هزینههایکالن ،انتشار کربن در جهان کاهش یابد و همه به دنبال راهی
پایدار هستند که ضمن رشد اقتصادی در دنیا ،انتشار کربن در دنیا سیر
نزولی به خود بگیرد.
JJهزینه اقتصادی دنیا برای کاهش انتشار کربن در دوره
کرونا چقدر است؟
مسئله دیگری که این روزها مورد بررسی قرار میگیرد ،هزینهای است
که برای کاهش انتشار کربن صرف میشود و این هزینه هم ارتباط زیادی
به استراتژیهایی دارد که دنیا استفاده میکند.
به عنوان مثال اگر شما تکنولوژیای داشته باشید که هزینهایبرابر با
 ۱میلیون دالر داشته باشد و با استفاده از آن بتوانید انتشار کربن را ۱۰
هزار تن کاهش دهید ،برای کاهش انتشار یک تن کربن  ۱۰۰دالر هزینه
کردهاید .در عمل این هزینه  ۱۰۰دالری برای کاهش هر تن کربن منتشر
شده در دنیا ،رقم بسیار باالیی است ولی بسیاری از اقتصاددانان بر این باور
هستند این قیمت میتواند هزینه واقعی گرمایش زمین و انتشار گازهای
آالینده را نشان دهد .حال تعطیلیهایناشی از همهگیری کرونا را در
نظر بگیرید که باعث شده است تا انتشار کربن در دنیا  ۸درصد کاهش
پیدا کند .آیا در جریان این بحران هم هزینه کاهش انتشار هر تن کربن
در دنیا برابر با  ۱۰۰دالر یا نزدیک به این نرخ بوده است یا خیر؟
مطالعات انجامشده توسط گروه مطالعاتی رودیوم نشان میدهد در
هفت ماه اخیر ایاالت متحده امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،برای
کاهش انتشار هر تن کربن بین  ۳۲۰۰تا  ۵۴۰۰دالر هزینه کرده است .به
تعبیر دیگر هزینهایکه دنیا برای کاهش انتشار کربن در بازه هفتماهه
اخیر متحمل شده است بین  ۳۲برابر تا  ۵۴برابر هزینهای است که در
حالت عادی برای کاهش انتشار کربن صرف میشود و همین یک عدد
میتواند عمق فاجعه اقتصادی را نشان دهد.
JJآیا تغییرات جوی مانند همهگیری کرونا مرگبار است؟
برای اینکه بتوانید آسیبهای ناشــی از تغییرات جوی را به خوبی
درک کنید ،به شــیوع ویروس کرونا و آســیبهای ناشی از این بحران
روی ســامت و اقتصاد دنیا توجه کنید .بــا این تفاوت که ما به دنبال
یافتن درمان و واکسنی برای کرونا هستیم و تا چند ماه آینده این درمان
میتواند اقتصاد دنیا را نجات دهد ولی تغییرات جوی که در نتیجه دههها
بی توجهی به مسایل زیست محیطی ایجاد شده است ،به این سادگیها
قابل درمان نیســت و آســیبهای ماندگاری روی اقتصاد دنیا بر جای
میگذارد.
از نظر نرخ مرگ و میر هم بحران کرونا با تغییرات جوی برابری خواهد
کرد .طبق مطالعات دانشگاه جان هاپکینز امریکا هم اکنون به ازای هر
 ۱۰۰هــزار نفر جمعیت کره زمین  ۱۴نفر در اثر همهگیری کرونا جان
خود را از دست میدهند .اگر دنیای برای مقابله با تغییرات جوی اقدامی

در شش ماه اخیر ،هزینهایکه این بحران سالمتی به اقتصاد دنیا وارد کرد دو برابر جنگ جهانی دوم بود .از طرف دیگر
در جریان رکود اقتصادی بزرگ دهه  ۱۹۲۰میالدی ،اقتصاد جهان متحمل زیان  ۱۰هزار میلیارد دالری شده است که
یکسوم هزینه ناشی از بحران کرونا است.

عملی انجام ندهد و سیاستهایی برای کاهش انتشار کربن در نظر نگیرد
تا ســال  ۲۰۶۰ما شــاهد افزایش خطرناک دمای زمین خواهیم بود و
پیشبینی میشود در آن زمان هم به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر از جمعیت
ســاکن روی کره زمین  ۱۴نفر بــه دلیل گرمایش زمین و بیماریها و
مشکالت ناشــی از آن جان خود را از دست بدهند .نرخ مرگ و میر تا
انتهای قرن حاضر افزایش پیدا میکند و در سال  ۲۱۰۰شمار افرادی که
بر اثر تغییرات جوی جانشان را از دست میدهند به  ۷۳نفر به ازای هر
 ۱۰۰هزار نفر میرسد یعنی فاجعهای حداقل پنج برابر بزرگتر از بحرانی
که امروز درگیر آن هستیم.
تاثیر منفی تغییرات جوی روی اقتصاد دنیا هم چشمگیر خواهد بود.
مطالعات نشان داده است طی یک یا دو دهه آینده ،آسیبهای اقتصادی
ناشــی از تغییرات جوی به بزرگی پاندمی کرونا خواهد بود و آسیبی به
بزرگی این آسیب اقتصادی ناشــی از کرونا ،در هر دهه به اقتصاد دنیا
تحمیل میشود .در نتیجه تا انتهای قرن جاری شرایط اقتصادی بسیار
سختی برای اقتصاد دنیا ایجاد خواهد شد.
بررسیها نشان داده است هزینه تغییرات جوی برای اقتصاد دنیا به
اندازه یک درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در هر سال خواهد بود .این
در حالی است که مطالعات نشان داد همهگیری کرونا هزینهایبین ۷
تا  ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی امریکا ،به این کشور وارد میکند .اگر
ما تصور کنیم که آسیبی مشابه هر سال به اقتصاد دنیا تحمیل شود ،به
این معنا است که تغییرات جوی و گرمایش زمین به طور متوسط ساالنه
هزینهای بین  ۰.۷درصد تا  ۱درصد تولید ناخالص داخلی امریکا به اقتصاد
دنیا تحمیل میکند.
JJبرای جلوگیری از وقوع بحران چه باید کرد؟
هدف اصلی از بیان بزرگی آســیبهای ناشی از همهگیری کرونا و
مقایسه آن با اثرات منفی تغییرات جوی تنها این نیست که بگوییم این
بحران چقدر بزرگ اســت و دنیا در انتظار چه چالشهایی خواهد بود
بلکه هدف اصلی این اســت که بگوییم باید از چالشهای ایجادشده در
اثر بحران کرونا درس بگیریم و با اطالعات بیشــتر و با آگاهی در مورد
عواقب بیتوجهی به بحرانهایزیست محیطی ،به سیاستگذاریهای
اقتصادیبپردازیم.
برنامهریزی صحیح و مقابله با تشدید بحران در سالهای آتی میتواند
جــان میلیونها انســان را در دنیا نجات دهد و کیفیــت زندگی افراد
باقیمانده در زمین را نیز بهبود بخشد.
بحران کرونا ســه درس مهم به ما داد که استفاده از آنها میتواند در
مدیریت بحران بعدی که بحران محیط زیست است به ما کمک کند.
JJدرس اول :به علم روز و نوآوریهای دنیا اجازه بدهید
مدیریت دنیا را بر عهده بگیرند
کاهش اندک انتشار کربن در نتیجه همهگیری کرونا به ما نشان داد
که حصول هدف عدم انتشار کربن به سادگی میسر نیست .ما نمیتوانیم
سفرهای هوایی را تعطیل کنیم یا کارخانهها را از فعالیت بازایستانیم تا
انتشار گاز دی اکسید کربن به حداقل برسد بلکه باید راهی پیدا کنیم
که ضمن تداوم رشد اقتصادی و انجام فعالیتهای صنعتی ،انتشار کربن
کاهش پیدا کند.
بدون شــک کاهش سفرهای هوایی و حتی کاهش سفرهای درون
شهری ،دورکاری و هر سیاســتی که بتواند باعث کاهش انتشار کربن
بشود سیاست مطلوبی اســت مادام که این سیاست آسیبی به کسب

و کار و اشــتغال فرد وارد نکند .مثال اگر شــرکتها و سران اقتصادی و
سیاســی کشورها جلسات را به صورت تله کنفرانس انجام دهند یا از
اپلیکیشــنهای جدید برای برگزاری جلسات استفاده کنند ،میتوانند
کمک بزرگی به محیط زیست بکنند ولی راه حل مشکل دنیا در استفاده
کمتر از انرژی نیست .بلکه راه اصلی جایگزین کردن انرژیهایفسیلی با
انرژیهای احیاشدنی است به گونهای که نیاز روزافزون دنیا تامین شود و
در روند رشد اقتصادی و صنعتی کشورها اختاللی ایجاد نشود.
بنابراین همان طور که برای مقابله با ویروس کرونا نیازمند واکسن،
دارو و روشهای درمانی تازهایهســتیم برای مقابله با تغییرات جوی
و رســاندن میزان انتشار کربن به سطح صفر درصد هم نیاز داریم تا از
ابزارهای تازهایاستفاده کنیم .مثال تولید برق با استفاده از منابع انرژی
احیاشدنی ،استفاده از سوختهای کمکربن در کارخانههایصنعتی و
تولیدی و تولید محصوالت کشاورزی و دامی با وارد شدن کمترین آسیب
به محیط زیســت .در واقع دنیا باید با استفاده از تکنولوژی و ایدههای
خالقانه اقدام به تولید کاالهای مورد نیاز خود بکند و تمامی فعالیتهای
صنعتی و تولیدی را ادامه دهد ولی با تغییر نوع سوخت مصرفی و استفاده
از تکنولوژیهایروز دنیا ،انتشار کربن را به حداقل برساند.
JJدرس دوم :کشورهای فقیر را فراموش نکنید
همهگیری کرونا تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده است
ولی بدون شک تاثیر آن هم از نظر سالمتی و هم از نظر اقتصادی روی
کشــورهای فقیر بیش از دیگر کشــورهای دنیا است .بدون شک تاثیر
تغییرات جوی هم روی کشورهای فقیر دنیا که ابزارهای کمتری برای
مقابله با بحران در اختیار دارند بیشتر خواهد بود .طبق مطالعات اخیر
توســط مرکز مطالعات تاثیرات جوی در امریکا با وجود اینکه تغییرات
جوی باعث میشــود تا نرخ مرگ و میر در دنیا به شدت افزایش پیدا
کند ولی متوســط نرخ رشــد مرگ و میر در کشورهای فقیر بیش از
کشورهای ثروتمند خواهد بود .بیشترین آسیب به کشورهای فقیری که
در اطراف خط استوا زندگی میکنند وارد میشود و ما شاهد از بین رفتن
شرایط زندگی مردم در این کشورها خواهیم بود .این کشورها هم اکنون
هم دمای باالیی دارند و افزایش دما و کاهش بارشهای جوی میتواند
چالشهای زیادی برای بقای مردم ایجاد کند.
از نظر اقتصادی هم بیشــترین تاثیرات ناشــی از تغییرات جوی به
کشورهای فقیر تحمیل میشــود .انتظار میرود ارزش تولید ناخالص
داخلی دنیا در نتیجه تغییرات جوی کاهش پیدا کند ولی شدت کاهش
در کشــورهای فقیر و گرمسیر دو یا سه برابر دیگر کشورها خواهد بود.
در واقــع میتوان اینطور گفت که تاثیر تغییرات جوی روی دنیا بیش
از همهگیری کرونا است و بیشترین تاثیر مخرب را کشورهایی متحمل
میشوند که کمترین تاثیر را در ایجاد این بحران و انتشار کربن داشتهاند.
JJدرس سوم :از همین امروز شروع کنید
برخالف ویروس کرونا که از زمان شــروع تا زمان کشف واکسن و
بهکارگیری وسیع آن در دنیا بیش از یک سال طول خواهد کشید و
تا پایان دو سال از زمان آغاز این همهگیری تمامی مردم دنیا واکسن
را دریافت خواهند کرد ،پروســه مقابله با تغییرات جوی را نمیتوان
پروسهای دوساله یا چندســاله دانست .برای کنترل این بحران باید
دههها زمان صرف کرد و با بهرهگیری از دنیای علم و تکنولوژی تالش
کرد که همزمان با رشــد اقتصادی در دنیا زمینه برای کاهش انتشار
کربن هم فراهم شود.

کاهش اندک
انتشار کربن در
نتیجههمهگیری
کرونا به ما نشان
داد که حصول
هدف عدم انتشار
کربن بهسادگی
میسرنیست.
مانمیتوانیم
سفرهای هوایی
را تعطیل کنیم یا
کارخانهها را از
فعالیتبازایستانیم
تا انتشار گاز دی
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حداقل برسد
بلکه باید راهی
پیدا کنیم که
ضمن تداوم رشد
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کربن کاهش پیدا
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آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد ،مهر 1399

163

آیندهپژوهی

آلمان ،بهشت استارتآپهای اروپا
کدامیک از کشورهای اروپایی بهترین فضا را برای استارتآپها فراهم کردهاند؟
دنیا برای رشــد اقتصادی و گذر از چالشها نیاز به خالقیت
و نوآوری دارد و استارتآپه ا را میتوان اصلیترین و مهمترین
مظهر این خالقیتها دانســت .اما استارتآپه ا که با یک ایده
نوآورانه و خالقانه شروع میشوند ،برای نتیجهبخش بودن نیاز
به دریافت حمایتهای مالی دولتی دارند .مســئلهای که برای
رشد استارتآپه ا ضروری است و میتواند به افزایش سطح رفاه
در اقتصاد کشــورهای میزبان آنها هم بینجامد .در حالت کلی
میتوان این طور تعبیر کرد که برای اینکه یک کشــور فضای
مناسبی برای توسعه اســتارتآپه ا داشته باشد ،در درجه اول
باید زیرساختهای اقتصادی و قانونی منسجمی داشته باشد .از
طرف دیگر باید نظام قانونی در این کشور هم حامی فعالیتهای
نوآورانه باشــد .اروپا در حمایت از استارتآپه ا در دنیا پیشگام
اســت و حتی در روزهایی که دنیا درگیر بحران کرونا و کنترل
اثرات منفی اقتصادی ناشــی از آن است شماری از کشورهای
اروپایی مشغول سیاستگذاری برای حمایت بیشتر از استارتآ
په ا و ایجاد فضای مناسب برای رشد آنها هستند .اما در میان
کشورهای موجود در این قاره سبز ،کدامیک بهترین جایگاه را
دارند و کدامیک در ضعیفترین موقعیت قرار گرفتهاند؟ مسئله
مهمتر اینکه چگونه موقعیت کشورها از نظر مناسب بودن فضا
برای فعالیت استارتآپه ا ارزیابی میشود و چه فاکتورهایی مد
نظر قرار میگیرد؟
مرکز مطالعات نیمبل فینز متعلق به کشــور بریتانیا هرساله
مطالعهای در مورد وضعیت کشورهای این قاره از نظر مناسب بودن
فضا برای استارتآپه ا تهیه میکند که طبق گزارش سال جاری
آلمــان در رده اول قرار دارد و یونان و ایتالیا بدترین کشــورهای


منبع Nimblefins

چرا باید خواند:
تهای
فعالی 
استارتآپی نمادی از
نوآوری و پیشرفتهای
تکنولوژیکی است و
حمایت از آنها میتواند
زمین هساز رشد
اقتصادی کشورها
شود.

در ردهبندی
کشورهایی که
باالترینکیفیت
نیروی کار را دارند،
سوئیس در جایگاه
اول است و فنالند
و دانمارک و نروژ
و آلمان به ترتیب
جایگاه دوم تا
پنجم را به خود
اختصاص دادهاند

ی در قاره اروپا
بهترین کشورها برای فعالیتهای استارتآپ 
رتبه

نام کشور

رتبه از نظر
سالمت اقتصادی

رتبه از نظر
رتبه از نظر هزینه رتبه از نظر فضای
کیفیت نیروی کار
کسب و کار
کسب و کار

۱

آلمان

۳

۱۴

۲

۵

۲

بریتانیا

۵

۱۴

۳

۹

۳

سوییس

۶

۲۵

۱

۱

۴

هلند

۲

۲۷

۶

۵

۵

ایرلند

۱

۱۷

۱۰

۱۴

۶

دانمارک

۷

۲۹

۸

۳

۷

فنالند

۲۴

۱۹

۳

۲

۸

نروژ

۷

۳۱

۷

۴

۹

چک

۷

۶

۱۷

۲۱

۱۰

سوئد

۱۹

۲۰

۵

۷
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ی هستند .طبق این مطالعه
اروپایی برای فعالیتهای اســتارتآپ 
کشــورهایی برای استارتآپه ا فضای مناسبی را ایجاد میکنند
که جمعیت تحصیلکرده زیادی دارند ،از زیرساختهای اقتصادی
قدرتمندی برخوردار هستند و از فضای تجاری و اقتصادی سالمی
برخوردار هستند .از طرف دیگر هزینه پایین شروع کسب و کار
در این کشورها و زمان کم مورد نیاز برای طی شدن مراحل اداری
ثبت و شــروع یک فعالیت اقتصادی هم از دیگر مزایای کشورها
برای فعالیت استارتآپه ا است .مسئله مهم دیگر پایین بودن نرخ
مالیات بر درآمد شرکتهااست که باعث میشود شرکتهابخش
کمتری از درآمدشان را هر ساله به عنوان مالیات پرداخت کنند.
این مســئله برای استارتآپهایی که برای شروع کارشان نیاز به
منابع مالی زیادی دارنــد و اغلب بخش زیادی از این منابع را به
ی تواند باعث
صورت وام دریافت کردهاند ،اهمیت زیادی دارد وی م 
افزایش میزان درآمد قابل استحصال آنها شود.
برای انجام این ردهبندی چهار فاکتور مهم مد نظر قرار گرفته
که عبارتاند از سالمت اقتصادی،هزینه انجام کار ،فضای کسب
و کار و کیفیت نیروی کار و برای ارزیابی هریک از این فاکتورهای
مهم اقتصادی زیربخشهای دیگری مورد مطالعه و بررســی قرار
یگیرد.
م 
JJاولین فاکتور :سالمت اقتصادی
برای ارزیابی سالمت اقتصادی کشورها میتوان به ارزش تولید
ناخالص داخلی آنها ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری و در نهایت
ســرانه تولید ناخالص داخلی توجه کرد .درابتدای ســال جاری
میالدی ایرلند به عنوان ســالمترین اقتصاد قاره سبز معرفی شد.
ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با  ۳۸۸.۷میلیارد دالر
بود .نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با  ۵.۵درصد و نرخ بیکاری
آن برابر با  ۴.۹درصد بود.
دومین جایگاه به کشــور هلند اختصاص داشــت و آلمان در
این ردهبندی جایگاه ســوم را داشت .در ردهبندی کشورها از نظر
سالمت اقتصادی ،کشورهای لهستان ،بریتانیا ،سوییس ،دانمارک،
جمهوری چک ،نروژ و مجارستان به ترتیب جایگاه چهارم تا دهم
را داشــتند .در میان این کشورها ،سوئیس باالترین سرانه تولید
ناخالص داخلی را داشــت که برابر بــا  ۸۱هزار و  ۹۹۴یورو بود و
پایینترین سرانه تولید ناخالص داخلی متعلق به لهستان بود که
برابر با  ۱۵هزار و  ۵۹۵یورو بود.
در انتهای فهرست کشورها از نظر سالمت اقتصادی کشورهای
یونان و التیو قرار داشــتند کــه ارزش تولید ناخالص داخلی آنها
نسبت به دیگر کشورها بســیار پایین بود .آمار نشان میدهد در
ابتدای سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی کشور یونان برابر با
 ۲۰۹.۹میلیارد دالر بود و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور
به مرز  ۱۹هزار و  ۵۳۸یورو رسید .بالغ بر  ۱۷.۳درصد از جمعیت

در سال  ۲۰۲۰برای دومین سال متوالی آلمان در میان  ۳۱کشور اروپایی مورد مطالعه به
عنوان بهترین کشور برای استارتآپهامعرفی شد که یکی از اصلیترین دالیل آن را میتوان
سالمت و قدرت باالی اقتصادی این کشور و فضای مناسب برای کسب و کارها دانست.

این کشور اروپایی در سال جاری بیکار هستند .کشورهای قبرس و
کرواسی در این ردهبندی جایگاه  ۲۸و  ۲۹را در این فهرست دارند.
JJدومین فاکتور :هزینه انجام کار
برای محاسبه هزینه انجام کار در کشورها به مسائلی از قبیل
هزینه زندگی در کشــورها ،متوســط دستمزد ســالیانه مردم و
میزان مالیات بر درآمد شــرکتهاتوجه شده است .طبق گزارش
بلغارســتان ،رومانی ،مجارستان،لیتوانی و لهستان پنج کشوری
هســتند که هزینه انجام کار در آنها پایینتر از دیگر کشورهای
اروپایی است .رومانی پایینترین هزینه زندگی را در قاره سبز دارد
و نرخ مالیات بر شرکتهادر مجارستان از دیگر کشورها پایینتر
اســت .متوسط دستمزد مردم در کشور بلغارستان برابر با ۳۸۸۶
یورو اســت و متوســط درآمد در لیتوانی در مرز  ۷۱۹۵یورو قرار
دارد .طبق این مطالعه متوسط درآمد مردم در کشور آلمان برابر با
۲۶هزار و  ۹۲یورو و متوسط درآمد مردم بریتانیا برابر با  ۲۳هزار
و  ۲۴۲یورو است و این دو کشور در میان  ۳۱کشور مورد مطالعه
از نظر هزینه انجام کار جایگاه چهارده و پانزده را به خود اختصاص
دادهاند .باالترین درآمد در اروپا به کشور ایسلند اختصاص دارد که
برابر با  ۳۵هزار و  ۶۳دالر است.
در انتهای فهرست کشورهای اروپایی از نظر هزینه انجام کار،
کشورهای نروژ و بلژیک قرار دارند که هزینه کسب و کار در آنها
باالتر از دیگر کشورها است .از یک طرف در این کشور مالیات بر
درآمد شــرکتهاباال است و از طرف دیگر دستمزدهای انتظاری
هم در سطح باالیی قرار دارد.
در بخش ردهبندی کشورها از نظر هزینه انجام کار ،مهمترین
و اصلیترین فاکتور مالیات بر شرکتهااست زیرا بخش مهمی از
درآمد هر شــرکت در سال برای پرداخت مالیات صرف میشود و
هرچه این نرخ پایینتر باشــد ،برای شرکتهایی که به تازگی در
بازار فعالیت خود را شروع کردهاند مزیت مهمی محسوب میشود.
طبق این گزارش نرخ مالیات بر شــرکتهادر کشور مجارستان
برابر با  ۹درصد اســت در حالی که این نرخ در بلغارستان به ۱۰
درصد میرســد .نرخ مالیات بر شرکتهادر کشور قبرس برابر با
 ۱۲.۵درصد ،در ایرلند برابر با  ۱۲.۵درصد ،در لیتوانی برابر با ۱۵
درصد ،در آلمان برابر با  ۱۵.۸۲۵درصد و در سوئیس بین  ۱۱.۹تا
 ۲۱.۶درصد است .نرخ مالیات بر درآمد شرکتهادر کرواسی ۱۸
درصد و در لوکزامبورگ برابر با  ۱۸.۴۹درصد است و این کشورها
بــه ترتیب جایگاه اول تا دهم را از نظر پایین بودن نرخ مالیات بر
درآمد شرکتهابه خود اختصاص دادهاند.
JJسومین فاکتور :فضای کسب و کار
در بخش فضای کســب و کار،عوامل زیادی مورد بررســی و
مطالعه قرار میگیرند که از جمله آنها میتوان به سهولت انجام کار،
استقالل نظام قضایی و داوری در اختالفات مالی و سرمایهگذاری،
دسترسی به منابع مالی،امکان دسترسی به بازار مصرف و وجود
قوانین دســت و پاگیر اشاره کرد .ســوئیس در این ردهبندی در
جایگاه اول قرار دارد و کشورهای آلمان و فنالند و بریتانیا و سوئد
جایگاه دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند .از دیگر کشورهای
این فهرســت میتوان به هلند و نــروژ و دانمارک و لوکزامبورگ
و ایرلند اشــاره کرد که به ترتیب جایگاه ششــم تا دهم را دارند.

ســوئیس از نظر کم بودن قوانین دست و پاگیر و محدودکننده
جایگاه اول را در دنیا دارد در حالی که فنالند از نظر دسترســی
به منابع مالی و استقالل نظام قضایی در جایگاه اول در میان ۳۱
کشور اروپایی قرار گرفته است .دانمارک و بریتانیا از نظر سهولت
انجام کار به ترتیب جایگاه اول و دوم را در قاره اروپا دارند.
بدترین کشور از نظر فضای کســب و کار برای استارتآپه ا
 در سال  ۲۰۲۰کشور کرواسی است و یونان و رومانی و اسلواکی
و لهســتان در ردههای بعد قرار گرفته اند .فرانسه و اسپانیا از نظر
فضای کسب و کار در اروپا به ترتیب جایگاه  ۱۵و  ۱۶را دارند.
ی در سال  ۲۰۲۰در اروپا
بدترین کشورها از نظر فعالیتهای استارتآپ 
رتبه

نام کشور

رتبه از نظر
سالمت اقتصادی

رتبه از نظر
رتبه از نظر هزینه رتبه از نظر فضای
کیفیت نیروی کار
کسب و کار
کسب و کار

۳۱

یونان

۳۱

۱۶

۳۰

۲۷

۳۰

ایتالیا

۲۵

۲۱

۲۵

۲۷

۲۹

کرواسی

۲۹

۷

۳۱

۳۰

۲۸

اسلواکی

۲۵

۸

۲۸

۲۵

۲۷

پرتغال

۲۵

۱۳

۱۸

۲۳

۲۶

مالت

۱۱

۲۲

۲۲

۲۴

۲۵

التیو

۳۰

۱۱

۲۰

۱۸

۲۴

رومانی

۱۵

۲

۲۹

۳۰

۲۳

فرانسه

۱۸

۲۶

۱۵

۱۶

۲۲

بلغارستان

۲۲

۱

۲۶

۲۵
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آیندهپژوهی
ده کشور برتر اروپا از نظر سالمت اقتصادی در سال ۲۰۲۰
رتبه

نام کشور

ارزش GDP
(میلیارد دالر)

رشد GDP
(درصد)

نرخ بیکاری
(درصد)

سرانه GDP
(یورو)

۱

ایرلند

۳۸۸.۷

۵.۵

۴.۹

۷۸۶۶۱

۲

هلند

۹۰۹.۱

۱.۸

۳.۴

۵۲۴۴۸

۳

آلمان

۳۸۴۵.۶

۰.۶

۳.۱

۴۶۲۵۹

۴

لهستان

۵۹۲.۲

۴.۱

۳.۳

۱۵۵۹۵

۵

بریتانیا

۲۸۲۷.۱

۱.۴

۳.۷

۴۲۳۰۰

۶

سوییس

۷۰۳.۱

۰.۹

۴.۴

۸۱۹۹۴

۷

دانمارک

۳۴۸.۱

۲.۴

۵

۵۹۸۸۲

۸

چک

۲۴۶.۵

۲.۶

۲

۲۳۱۰۲

۹

نروژ

۴۰۳.۳

۱.۲

۳.۷

۷۵۴۲۰

۱۰

مجارستان

۱۶۱

۴.۹

۳.۴

۱۶۴۷۶

JJچهارمین فاکتور :کیفیت نیروی کار
با وجود اینکه برای موفقیت استارتآپه ا عوامل زیادی اهمیت
دارد ولی یکی از مهمترین مســائل را میتوان کیفیت نیروی کار
دانســت و این کیفیت هم از نظر میزان تحصیالت قابل مقایسه
است .مطالعات نشــان میدهد باکیفیتترین نیروهای کاری در
کشور سوئیس وجود دارد که  ۸۵درصد از جمعیت این کشور تا
سطح متوسطه به باال و  ۳۹درصد تحصیالت دانشگاهی دارند .در
کشــور لیتوانی  ۸۷درصد از مردم دارای تحصیالت دبیرستانی یا
بیشتر هستند و  ۳۵درصد تحصیالت دانشگاهی دارند و در آلمان
و بریتانیا سهم افراد دارای تحصیالت متوسطه به باال به ترتیب ۸۳
درصد و  ۶۰درصد است در حالی که سهم افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی به ترتیب  ۲۶درصد و  ۳۵درصد است.
در ردهبندی کشورهایی که باالترین کیفیت نیروی کار را دارند،
ســوئیس در جایگاه اول است و فنالند و دانمارک و نروژ و آلمان

در ابتدای سال جاری میالدی
ایرلند به عنوان سالمترین
اقتصاد قاره سبز معرفی
شد .ارزش تولید ناخالص
داخلی این کشور برابر با
 ۳۸۸.۷میلیارد دالر بود.
نرخ رشد اقتصادی این
کشور برابر با  ۵.۵درصد و
نرخ بیکاری آن برابر با ۴.۹
درصد بود

ده کشور برتر اروپا از نظر فضای کسب و کار در سال ۲۰۲۰
رتبه از نظر
دسترسی به
منابع مالی

رتبه از
نظر امکان
دسترسی به
بازار

رتبه از نظر
سطح موانع
قانونی

۲

۷

۱

۱

۲

۲

۲

رتبه از نظر
سهولت
استقالل
انجام کار
سیستم قضایی

رتبه

نام کشور

۱

سوییس

۱۵

۲

آلمان

۹

۱۴

۳

فنالند

۸

۱

۱

۱۹

۳

۴

بریتانیا

۲

۸

۳

۸

۱۱

۵

سوئد

۴

۱۰

۶

۹

۷

۶

هلند

۲۰

۳

۵

۴

۵

۷

نروژ

۳

۶

۹

۱۰

۱۰

۸

دانمارک

۱

۵

۱۴

۵

۱۴

۹

لوکزامبورگ

۲۹

۴

۴

۱۱

۴

۱۰

ایرلند

۱۰

۷

۱۸

۱۳

۹
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به ترتیب جایگاه دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند .از نظر
ســهولت پیدا کردن نیروی کار ماهر در کشورهای اروپایی ،نروژ
اولین جایگاه و فنالند و ایسلند و بریتانیا به ترتیب جایگاه دوم تا
چهارم را به خود اختصاص دادهاند.
کشورهای کرواسی و رومانی و مجارستان پایینترین کیفیت
نیروی کار را دارند .نیروی کار در این کشــورها سطح تحصیالت
پایینی دارد و دسترسی به نیروی کار ماهر در این کشورها بسیار
دشــوار است .در ابتدای سال جاری تنها  ۱۸.۳درصد از جمعیت
بزرگسال کشور کرواسی تحصیالت دانشگاهی داشتند و در رومانی
سهم افرادی که تحصیالت دانشگاهی داشتند برابر با  ۱۴.۷درصد
بود.
JJبهترین کشورها برای فعالیتهای استارتآپی
کداماند؟
در سال ۲۰۲۰،آلمان به عنوان بهترین کشور برای فعالیت اس
تارتآپه ا معرفی شــده است و کشورهای بریتانیا و سوئیس و
هلند و ایرلند در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتهاند .کشــورهای
اســکاندیناوی در این ردهبندی جایگاه ششــم تا هشتم را دارند.
ششمین کشور این فهرســت دانمارک ،هفتمین کشور فنالند و
هشتمین کشور نروژ است و کشورهای چک و سوئد جایگاه نهم و
دهم را به خود اختصاص دادهاند.
طبق مطالعات انجامشده کشور سوئیس بهترین کشور اروپا از
نظر فضای کســب و کار و کیفیت نیروی کار است در حالی که
ایرلند ســالمترین اقتصاد قاره سبز را دارد ولی جایگاه اول از نظر
هزینههای انجام کار به بلغارستان اختصاص دارد که در ردهبندی
کشورهای مناسب برای فعالیت استارتآپی در قاره سبز جایگاه
 ۲۲را در میان  ۳۱کشــور به خود اختصاص داده است .رومانی و
مجارستان از نظر هزینههای انجام کار در میان  ۳۱کشور اروپایی
جایگاه دوم و سوم را دارند.
در انتهای این فهرست کشور یونان قرار دارد .این کشور آخرین
کشور اروپایی از نظر سالمت اقتصادی است و از نظر کیفیت نیروی
کار در میان  ۳۱کشــور جایــگاه  ۲۷را دارد .در حالی که از نظر
فضای مناسب برای کســب و کار هم در میان  ۳۱کشور جایگاه
 ۳۰را بــه خود اختصاص داده اســت .بعد از یونان در انتهای این
فهرست به ترتیب کشورهای ایتالیا ،کرواسی ،اسلواکی ،پرتغال و
مالت قرار دارند.
JJآلمان ،بهترین کشور اروپایی برای استارتآپها
در ســال  ۲۰۲۰برای دومین سال متوالی آلمان در میان ۳۱
کشور اروپایی مورد مطالعه به عنوان بهترین کشور برای استارتآ
په ا معرفی شد که یکی از اصلیترین دالیل آن را میتوان سالمت
و قدرت باالی اقتصادی این کشور و فضای مناسب برای کسب و
کارها دانست و نیز استارتآپه ا دسترسی خوبی به منابع مالی و
حمایتهای اقتصادی داشتند .این کشور بعد از سوییس ،دومین
کشور قاره ســبز بود که قوانین دست و پاگیر دولتی برای شروع
به کار را ندارد و بوروکراســیهای اداری در آن نمیتواند به عنوان
مانعی برای آغاز به کار معرفی شود.
از طرف دیگر در این کشور اروپایی نرخ مالیات بر شرکتهادر
مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است و در سال  ۲۰۲۰این

بدترین کشور از نظر فضای کسب و کار برای استارتآپهادر سال  ۲۰۲۰کرواسی است و یونان
و رومانی و اسلواکی و لهستان در ردههای بعد قرار گرفتهاند .فرانسه و اسپانیا از نظر فضای کسب و
کار در اروپا به ترتیب جایگاه  ۱۵و  ۱۶را دارند.

نــرخ در آلمان برابر با  ۱۵.۸۲۵درصد بود .همین مســئله انگیزه
کارآفرینی و شــروع به کارهای تازه را در آلمان زیاد کرده است.
طبق گزارش بانک جهانی فضای رقابتی در اقتصاد این کشور بسیار
گسترده است و چند شرکت بزرگ تمامی بازار را در اختیار خود
ندارند .در نهایت ســطح باالی تحصیالت مردم در آلمان فاکتور
ی است .آمارها نشان میدهد ۸۳
مهمی برای فعالیتهای استارتآپ 
درصد از جمعیت این کشور اروپایی تحصیالت دانشگاهی دارند.
JJبریتانیا در جایگاه دوم قرار دارد
در سال  ،۲۰۲۰بریتانیا توانست به عنوان دومین کشور مناسب
برای فعالیت استارتآپه ا معرفی شود .دلیل تصاحب این جایگاه
توسط بریتانیا در شرایطی که به دلیل بحرانهای ناشی از برگزیت،
نرخ رشد اقتصادی پایینی داشت ،این بود که شروع کسب و کار
در این کشــور بسیار آسان اســت و موانع دست و پاگیر برای آن
وجود ندارد .از طرف دیگر استارتآپه ا دسترسی زیادی به سرمایه
و منابع مالی دارند و حمایتهای زیــادی از طرف دولت دریافت
یکنند.
م 
مساله دیگر این اســت که هزینه انجام کار در استارتآپه ا
بسیار پایین است مساله افراد انتظار دریافت دستمزدهای باال را
ندارند و همین مساله شروع کار را برای کارافرینان ساده تر کرده
است .سطح باالی تحصیالت و مهارت مردم در این کشور سبب
شده است تا بریتانیا در میان کشورهای اروپایی جایگاه چهارم را
از نظر ســرعت و سهولت دریافت نیروهای توانمند و ماهر داشته
باشــد و این امکان خوبی برای افرادی است که قصد شروع یک
کار جدید را دارند.
نرخ مالیات بر درآمد شرکتهادر این کشور بسیار پایین است.
در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد شرکتهادر بریتانیا برابر با ۱۹
درصد اعالم شده است و انتظار میرود به دلیل همهگیری کرونا و
تاثیر منفی این بحران روی درآمد شرکتها ،در سال بعد این نرخ
تنزل یابد که انگیزه خوبی برای کارآفرینان است.
ی
در نهایت باید در نظر داشت که اهمیت فعالیتهای استارتآپ 
و نوآورانه در بریتانیا ،سبب شده است تا سازمانهای زیادی برای
حمایت از استارتآپه ا در این کشور ایجاد شود و این هم نقطه
قوت دیگری برای بریتانیا است.
JJسوییس جایگاه سوم را دارد
در سال جاری این کشور توانست سه پله نسبت به سال قبل
ارتقای جایگاه بدهد و به سومین کشور دنیا از نظر حمایت از اس
تارتآپه ا در قاره اروپا تبدیل شــود .دلیل این ارتقای جایگاه را
میتوان در بهبود فضای کسب و کار در سوئیس و ارتقای کیفی
بازار کار در این کشور قلمداد کرد .آمارها نشان میدهد کمترین
محدودیتهای قانونی و بوروکراسی برای شروع به کار در این کشور
اروپایی وجود دارد و اخیرا هم دولت سوئیس قوانینی وضع کرده
است که به موجب آنها فضا برای شروع به کار و برای کارآفرینان
تازه در کشــور مناسبتر از قبل شود .این مسئله میتواند قدرت
اقتصادی ســوئیس در دنیا را نیز افزایش دهد و فرصت بیشتری
برای افراد خالق و دارای ایدههای نو ایجاد کند تا ایدههای خود را
در زمینه بهبود اقتصاد کشور مورد آزمایش قرار دهند.
این کشور دارای رتبه باالیی از نظر آموزش نیروی کار و کیفیت

ده کشور برتر اروپا از نظر هزینه کسب و کار در سال ۲۰۲۰
رتبه

نام کشور

رتبه از نظر
هزینه زندگی

متوسط
دستمزد (یورو)

رتبه از نظر بزرگی
مالیات بر شرکتها

نرخ مالیات بر
شرکتها (درصد)

۱

بلغارستان

۲

۳۸۸۶

۲

۱۰

۲

رومانی

۱

۶۰۲۴

۷

۱۶

۳

مجارستان

۴

۶۸۴۰

۱

۹

۴

لیتوانی

۵

۷۱۹۵

۵

۱۵

۵

لهستان

۳

۶۹۰۴

۱۱

۱۹

۶

چک

۶

۷۹۶۲

۱۱

۱۹

۷

کرواسی

۱۳

۶۸۳۲

۹

۱۸

۸

اسلواکی

۷

۶۵۹۹

۱۸

۲۱

۹

قبرس

۱۵

۱۲۰۲۹

۳

۱۲.۵

۱۰

اسلوانی

۱۱

۱۰۲۸۸

۱۱

۱۹

آموزشهای مهارتی برای نیروهای فعال در بازار است .این کشور از
نظر شمار افرادی که دارای تحصیالت عالیه در دنیا هستند ،رتبه
دوم را دارد و بالغ بر  ۳۸درصد از جمعیت این کشــور تحصیالت
فوق لیسانس و باالتر دارند .البته سوئیس معایبی هم برای استار
تآپه ا دارد که یکی از اصلیترین آنها هزینه باالی زندگی و کار
در این کشور است .این کشور در میان گرانترین کشورهای دنیا
برای زندگی قرار دارد و انتظارات درآمدی مردم هم بسیار باال است.
از طرف دیگر انتظار افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در این
کشور وجود ندارد.
سوئیس یکی از قویترین اقتصادهای قاره اروپا را دارد و از نظر
کیفیت زندگی هم در میان کشورهای دارای استانداردهای باال قرار
گرفته است .البته هزینه باالی زندگی و انتظارات باالی درآمدی
باعث میشود تا شروع کسب و کارهای تازه در این کشور سختتر
از دیگر کشورهای اروپایی باشد.

باکیفیتترین نیروهای کاری
در کشور سوئیس وجود
دارند که  ۸۵درصد از
جمعیت این کشور تحصیالتی
باالتر از سطح متوسطه و ۳۹
درصد تحصیالت دانشگاهی
دارند .در کشور لیتوانی
 ۸۷درصد از مردم دارای
تحصیالت دبیرستانی یا
بیشتر هستند و  ۳۵درصد
تحصیالت دانشگاهی دارند

ده کشور برتر اروپا از نظر کیفیت نیروی کار
رتبه

نام کشور

بزرگساالن
با تحصیالت
دانشگاهی
(درصد)

بزرگساالن با
تحصیالت باالتر از
متوسطه (درصد)

رتبه از نظر
آموزشهای
حین کار و
تآموزی
مهار 

رتبه از نظر
سهولت یافتن
نیروی کار ماهر

۱

سوییس

۳۸.۶

۸۴.۹

۱

۶

۲

فنالند

۳۵.۲

۷۵.۵

۳

۲

۳

دانمارک

۳۶

۷۶.۹

۵

۵

۴

نروژ

۳۶.۳

۷۴.۷

۸

۱

۵

آلمان

۲۵.۷

۸۳.۲

۶

۷

۶

هلند

۳۲.۵

۷۰

۲

۹

۷

سوئد

۳۲.۲

۷۴.۷

۹

۸

۸

اتریش

۲۸.۴

۷۹.۷

۴

۱۶

۹

بریتانیا

۳۴.۵

۶۰.۴

۱۳

۴

۱۰

ایسلند

۲۷.۶

۵۷.۹

۱۰

۳
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در ماه اوت امسال در آخر تابستان ،ضرابخانه آمریکا در یک اعالن عمومی از آمریکاییها خواست
که با پول خردهایی که دارند خرید کنند و همچنین پولهای خرد خود را به کیوسکهای بازیافت
پول خرد بدهند و پول درشت تحویل بگیرند.

آیندهپژوهی

مشکل تازه کرونا :کمبود سکه
اقتصاد آمریکا بهشدت به بحران پول خرد دچار شده است

راچل سیگل
کارشناس گزارشگر اقتصادی

منبع واشنگتن پست

چرا باید خواند:
اقتصاد آمریکایکی
از اقتصادهای مهم
جهان است و مشکالت
جزیی آن نیز میتواند
بهسرعت به مشکالت
آینده اقتصادهای
دیگر تبدیل شود.

برخی از متخصصان میگویند
که در دوران شیوع ویروس
کرونا و اوجگیری کوویدـ19
که آمریکا را نیز بهشدت
درگیر کرد ،مردم رفتار
اقتصادیای از خود نشان
دادند که ممکن است آن را
در دوران پس از عالمگیری
بیماری نیز حفظ کنند

168

وقتی که بحران کمبود ســکه و پول خرد در آمریکا اوج گرفت،
صاحــب شــرکت لباسشــویی «واش کوین النــدری» در منطقه
مینیاپولیــس گرفتاری بزرگــی پیدا کرد .او کاغذی روی شیشــه
شعبههای لباسشــویی این شرکت زد و نوشت که مشتریان لطفا با
خودشان سکههای25سنتی بیشتری بیاورند و ماشینهای لباسشویی
را هم چنان طراحی کرد که سکه کمتری مصرف کنند .در یک دوره،
کار به جایی رسید که داریل جانسون که مدیر این شرکت لباسشویی
است ،کارش بســیار گیر کرد و رفت از یک منطقه دیگر سکه پیدا
کند .او  10ساعت رانندگی کرد که برود و  8هزار دالر پول خرد پیدا
کند تا بتواند ماشینهای لباسشوییاش را بچرخاند .خودش میگوید
که رفته به یک از شرکتهای لباسشویی دیگر در منطقهای خارج از
مینیاپولیس و هرچه سکه 25سنتی داشته خرید و به جایش چک
کشیده و آمده.
شاید هیچوقت اقتصاد آمریکا به این اندازه که در دوران شیوع کرونا
دچار رکود و بحران شده مشکل نداشته است .برای دیدن نشانههای
بحران خیلی نباید جای دوری را نگاه کرد و زندگی روزمره مردم در
کوچه و خیابان نشــان میدهد که مصایب عالمگیری ویروس کرونا
چیست .گرفتاری جدیدی را که برای اقتصاد درست شده میتوان در
قهوهفروشیها و باجههای خودپرداز و بستنیفروشیها و جاهایی که
پول خرد و سکه نیاز است مشاهده کرد .هرچقدر مردم بیشتر در خانه
میمانند ،کمتر خرید میکنند و بیشتر خریدهایشان را آنالین انجام
میدهند .بنابراین جریان طبیعی پول خرد در بانکها و رستورانها و
خردهفروشیها قطع شده است.
ماجرا ســکه در اقتصاد آمریکا مسئله بزرگی بوده است .در دهه
 1960هم که پولهای خرد از نقره بودند مشــکل کمبود ســکه
پیش آمد و منجر شد به قانون ضرب سکه در سال  1965که نقره
را از گردش ســکه و پول خرد حذف کرد .ماجرا این اســت که در
قضیه گردش سکه میان مردم ،هم دولت و هم کسبوکارها و خود
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آمریکاییها نقش دارند .معموال کسبوکارهای کوچک در جاهایی
مثل مالها و کازینوها مردم را تشــویق میکنند که پولهای خرد
خود را بدهند و اجناس یا خدمات کوچکی بگیرند .بنابراین قانون
جدید ضرب سکه همه که تصویب شده نمیتواند مانع کمبود سکه
و پول خرد در ایام شیوع ویروس کرونا شود .به عبارت دیگر ،مشکل
فقط با ضرب سکههای جدید و به گردش درآوردن آن در اقتصاد حل
نمیشود چون هرچقدر هم سکه ضرب شود ،جذب کسبوکارهایی
خواهد شد که مردم را تشویق میکنند پول خردهای خود را خرج
کنند.
برخی از متخصصان میگویند که در دوران شــیوع ویروس کرونا
و اوجگیری کوویدـ 19که آمریکا را نیز بهشــدت درگیر کرد ،مردم
رفتار اقتصادیای از خود نشان دادند که ممکن است آن را در دوران
پس از عالمگیــری بیماری نیز حفظ کنند .حیات و ممات برخی از
کســبوکارها به پول خرد و سکه وابســته است و گردش پول خرد
برای آنها اتفاقی است که اگر براثر مسایلی همچون شیوع ویروس
کرونا قطع شود ،باید گفت زندگی آنها هم از بین خواهد رفت .برایان
واالس رییس هیاتمدیره انجمن شرکتهای لباسشویی عمومی است.
او میگوید که  56درصد مشــتریانی که لباسهای خود را میآورند
تا در لباسشوییهای عمومی بشویند فقط از سکه 25سنتی استفاده
میکنند و پول خرد تنها راه پرداخت آنهاست .واالس میگوید که در
ماه ژوئن امسال که تازه تابستان داشت شروع میشد ،انجمن به اعضای
خود زنگ زده و از آنها پرسیده که چقدر کمبود سکه 25سنتی دارد
و بعد تحقیق کرده که آیا کسبوکارهای دیگر هم درگیر این مشکل
هستند یا نه .واالس میگوید در مواجهه با عالمگیری و شیوع ویروس
کرونا کسبوکار انجمن او در خط مقدم قرار دارد چون خدمات پایه
بهداشتی را ارایه میدهد اما اگر اقتصاد کشور نتواند در تامین پول خرد
به شرکتهای لباسشویی عمومی کمک کند و آنها نتوانند پول خرد
در اختیار داشته باشند ،نمیتوانند جواب مشتریانشان را بدهند و در
نتیجه کارشان میخوابد.
در ماه اوت امسال در آخر تابستان ،ضرابخانه آمریکا در یک اعالن
عمومی از آمریکاییها خواســت که با پول خردهایی که دارند خرید
کنند و همچنین پولهای خرد خود را به کیوسکهای بازیافت پول
خرد بدهند و پول درشــت تحویل بگیرند .وزیر خزانهداری آمریکا،
اســتیون منوچین ،نیز طی توییتی از مردم آمریکا خواســت که در
گردش سکه کمک کنند و با پولهای خرد اضافی خود جنس بخرند
یا اینکــه آن را به باجههای بانک تحویل بدهند .در همان حین بود
که فدرال رزرو نیز دریافت جریان ســکه بهشدت کاهش پیدا کرده
یا حتی قطع شده است .در اوایل شیوع کوویدـ ،19ضرابخانه آمریکا
کارکنان خود را دورکار کرد تا فاصلهگیری اجتماعی را بیشتر رعایت
کند که گفته شد که این کار تامین پول خرد را کاهش داد .اما مقامات
ضرابخانه گفتهاند که مشکل تامین سکه و پول خرد نیست و مشکل
این است که سکه در بین مردم جریان پیدا نمیکند.

 ..........................اکونومیست ..........................
پوتین از چه میترسد؟

دولتهای روسیه و بالروس با اعتراضات مردمی روبهرو هستند
و همین مسئله باعث شده رهبران ایندو کشور به وحشت بیفتند

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

بازی شرکتهای تجهیزات پزشکی لبه تیغ

عاقبت سیاستهای مرکل

کرونا وضعیت پیچیدهای برای صنعت تولید و ساخت تجهیزات و ابزار پزشکی ایجاد
پزشکی مرتبط با کرونا فعالیت
کردهاست .این شرکتها اگر در زمینه تولید تجهیزات
ِ
کنند ،بدون تردید با ســود همراه خواهند شد اما اگر فقط در زمینه بیماریهای
غیرکرونایی کار کنند ،به سود چندانی دست پیدا نخواهند کرد .دستکم تا زمانیکه
شرایط عادی نشود ،نمیتوان انتظار این را داشت که این شرکتها با تولید تجهیزات
غیرکرونایی هم مثل گذشته سود کنند.

آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان جزو معدود مقامات اروپایی بود که مخالفتی با پذیرش
مهاجران نداشت .بسیاری از افراد به بهانه سیاستهای حمایتی خود ،از کشورهای
جنگزدهای مثل ســوریه فرار کردند و به آلمان پناه بردند .همه اینها باعث شده
وضعیت آلمان ناگهان تغییر کند .تعداد مهاجران همینطور در حال افزایش است.
البته بسیاری از افراد هم با سیاستهای مرکل ابزار مخالفت کردهاند .اما اکنون آلمان
در کجای داستان قرار گرفتهاست؟

۲۶۰

کیت و سایر تجهیزات

سریعتر کار کن

ایاالت متحده ،شاخصهای بازار سهام ،اول ژانویه ۱۰۰=۲۰۱۵

آلمان ،درصد پناهندگانی که برای نخستینبار شاغل شدهاند
سن  ۱۵تا ۶۴ساله

پزشکی داو جونز
منتخب تجهیزات
ِ

۲۲۰
۱۸۰

مهاجرت از سال ۲۰۱۳
به بعد

۲۰

۱۰۰
۶۰

۶۰

مهاجرت در فاصله  ۱۹۹۰تا ۲۰۱۳

۴۰

اساندپی۵۰۰

۱۴۰

۸۰

اساندپی ۵۰۰دارویی و پزشکی
۲۰

۱۹

۱۷

۱۸

۰
۱۶

۶۰

۲۰۱۵

۴۸

۲۴

۳۶

(ماهها از زمان شروع مهاجرتها)

۰

۱۲

در چنگ فراموشی

روزهای تحملناپذیر

یکی از بیماریهایی که این روزها تالش زیادی برای مقابله با آن میشود ،آلزایمر
ِ
ترسناک بیماری زوال عقل است .فراموشی به
اســت .اما آلزایمر تنها یکی از انواع
پدیدهای رایج در عصر حاضر تبدیل شدهاست .یکی از دالیل عمده هم این است که
امید به زندگی در مردم باال رفتهاست .افزایش جمعیت هم مزید بر علت شده و در
این زمینه مشکالتی بزرگ را ایجاد کردهاست .دولتها باید مسئله فراموشی را در
دستور کار خود قرار دهند و از حاال به فکر راههای مقابله با آن باشند.

مهاجران برای دست یافتن به یک موقعیت بهتر از کشور خود به دیگر کشورها
ســفر و در واقع مهاجرت میکنند .اما گاهی به جای اینکه با شرایطی مطلوب
مواجه شوند ،با شرایطی روبهرو میشوند که کامال نامطلوب و حتی سخت است.
این اتفاقی است که مهاجران در آلمان هم با آن روبهرو شدهاند .طبق این نمودار
تعداد مهاجران همینطور در حال افزایش است و این میتواند برای آلمان یک
شروع متفاوت باشد.

رواج زوال عقل

نه اینجا ،نه آنجا

پیشبینی جهانی ،میلیون

پناهندگانی که در آلمان ماندگار شدهاند ۱۰۰۰ ،نفر

۲۵۰
۹۰
۶۰
۳۰
۰

کشورهای با درآمد متوسط
کشورهای با درآمد باال

۵۰
170

۴۵

۴۰
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بدون وضعیت قابل تحمل

۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰

کشورهای با درآمد پایین
۳۵

با وضعیت قابل تحمل

۵۰
۳۰

۲۵

۲۰۲۰

۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۲۰۱۲

سکویی برای پرش

فرش قرمز چینی

سال  ۲۰۱۵بود که ناگهان موجی از مهاجرتهای غیرقانونی به راه افتاد .در آن زمان
بسیاری از افراد از کشورهای مختلف جهان بهویژه از سوریه به کشورهای اروپایی
گریختند .زندگیها تغییر کرد و وضعیت دگرگون شــد .اما اکنون پس از گذشت
حدود  ۵سال ،به نظر میرسد که فضا دوباره آرام شده و به سمت نوعی ثبات حرکت
میکند .در واقع میبینیم که نمودار مهاجرت ،روندی نزولی را در پیش گرفته و این
میتواند سرآغاز یک فصل نو باشد.

چین پرجمعیتترین کشــور جهان اســت .این جمعیت زیاد میتواند مهمترین
مصرفکنندگان را برای هر بازاری به وجود بیاورد ،از جمله برای بازار فیلم و سریال.
بررسیها نشان میدهد چینیها زمان زیادی را صرف تماشای فیلمهای سینمایی
میکنند .این قضیه میتواند برای هالیوود یک نقطه امیدبخش باشــد .در واقع هر
صنعتــی از آمریکا به چین رفته و از آن بهــره گرفته ،حاال نوبت به صنعت فیلم
رسیدهاست .هالیوود میتواند نهایت بهره را از این بازار ببرد.

توآمد
رف 

تولیدکنندگان

نرخ تخمینی از مهاجرت ،۱۹۶۰-۲۰۱۹ ،درصد
کشورهای با درآمد پایین و متوسط

چین ،درآمد گیشهای از  ۲۵فیلم برتر
براساس منطقه تولید ،میلیارد دالر

۶

چین

۵

۱۵

چین و ایاالت متحده

۴

۱۰

ایاالت متحده
سایر

۳
۲

۵

۱

۰

۱۰

۵۰۷۰

۱

۵

۰

۰.۴

سرانه تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید سال  ۱۰۰۰ ،۲۰۱۱دالر،
مقیاس لگاریتمی

۱۹

۱۷

۱۵

۱۱

۱۳

۲۰۰۷

۰۹

نگاهی عمیق به رشوه
یکی از مسائلی که بسیاری از شرکتهای بزرگ با آن درگیر هستند ،رشوه است .به نظر میرسد که این روزها بیش از هر زمانی با پدیده رشوه مواجه هستیم .البته در برخی از
صنایع ،رشوه به صورت کالنتر و سنگینتری خودش را نشان میدهد اما در برخی از دیگر صنایع ،اینطور نیست .براساس گزارش اکونومیست ،رشوه در صنعت نفتوگاز بیش از
هر صنعت دیگری در آمریکا دیده شدهاست .آمریکا با کمک قانون ،موارد فساد و رشوه بسیاری داشته که در این نمودارها آورده شدهاست.
پاکتهای قهوهای ،چکهای تپل

تعداد موارد براساس صنایع منتخب
۱۹۷۷-۲۰۲۰
۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

ایاالت متحده ،قوانین مبارزه با فساد خارجی
قوانین اجباری

محدودیتها ،میلیارد دالر

۶۰

۶

نفتوگاز
مراقبتهای درمانی
صنعتیها
فناوری
فضایی و دفاعی
کاالهای مصرفی
خدمات مالی
مواد پایه
ارتباطات
حملونقل
خدمات

۵

۵۰

۴

۴۰

۳

۳۰

۲

۲۰

۱

۱۰

۰
۲۰

۱۵

۱۰

۰۵

۲۰۰۰

۹۵

۹۰

۸۵
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۱۹۷۷

۰
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کوچک شدن خانوادهها هم به مشکلی بزرگ تبدیل شدهاست .بسیاری از افراد نمیدانند باید با سالمندانی که در خانه دارند چه کار کنند.
نگهداری از آنها اغلب هزینهبر و بسیار دشوار است .زوال عقل ،خدمترسانی به دیگر بیماریها را هم با اختالالتی مواجه میکند .برای مثال
ِ
چهارم تختهای بیمارستانی در اختیار بیمارانی بود که به زوال عقل مبتال هستند.
در بریتانیا تا پیش از شیوع کرونا ،یک

[ زوال عقل ]

مشکل فراموششده
شیوع زوال عقل به مسئلهای اضطراری در جهان تبدیل شدهاست
سالمند نیست اما میتوان گفت شیوع آلزایمر در سالمندان بیشتر است.
امید به زندگی در میان مردم از  ۳۰سال به  ۷۰و ۸۰سال رسیده و این
میتواند برای برخی از کشورها یک زنگ خطر هم باشد .براساس برخی
برآوردها ،تقریبا ۱.۷درصد از افرادی که بین  ۶۵تا ۶۹ســاله هستند،
به زوال عقل دچار میشــوند .در این افراد ،خطر زیادی برای گسترش
بیمــاری هم وجود دارد .در حــال حاضر ۵۰میلیون نفر از مردمی که
روی زمین زندگی میکنند دچار زوال عقل هستند .انتظار میرود تعداد
این افراد تا ســال  ۲۰۳۰به ۸۲میلیون نفر برسد .در سال  ۲۰۵۰هم
۱۵۰میلیــون نفر از مردم زمین به زوال عقل مبتال خواهند بود .دلیل
عمده آن هم افزایش جمعیت و افزایش امید به زندگی است.

یکی از شرایطی که با زوال
عقل ایجاد میشود ،آلزایمر
است .این نامی است که حتما
آن را شنیدهاید ،و میدانید
که همه از آن میترسند.
بدترین نوع زوال عقل همین
آلزایمر است ۶۰ .تا ۸۰درصد
از مواردی که به زوال عقل
دچار میشوند در حقیقت به
آلزایمر مبتال خواهند شد .این
بیماری ابتدا با فراموشی شروع
میشود.

چرا باید خواند:
فراموشی یا زوال
عقل یکی از مهمترین
چالشهای بشر است
که با افزایش سن و
همچنینافزایش
جمعیت،بهمشکلی
جدی در جوامع
تبدیل خواهد شد.
اکونومیست در این
گزارش تاکید دارد که
فراموشی همین حاال
هم به بحران تبدیل
شده و در نتیجه نباید
آن را نادیده گرفت.
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از میان تمامی مشکالتی که جهان با آن مواجه است ،مسئله شیوع
روزافزون زوال عقل و فراموشی ،به نظر چندان مهم و اضطراری نمیآید.
ِ
در واقع جهان کمتر در این زمینه خودش را تحت فشــار میبیند .اما
دلیل پشــت پرده آن ،یعنی افزایش طول عمر ،بیشتر مورد توجه قرار
ِ
ِ
سرعت ویروسی عفونی در حال گسترش
میگیرد .قطعا زوال عقل با
نیست اما با تغییرات جمعیتی که شاهد آن هستیم و وقوع آن در سنین
باال ،میتوان انتظار داشت که در آیندهای نهچندان دور ،جمعیت زیادی
در جهان به زوال عقل و فراموشــی دچار شوند .اثرات این مشکل هم
زمانی به صورت کامل لمس خواهد شــد که همهگیری آن را شاهد
باشــیم و این اتفاق حتما در آینده رخ خواهــد داد .اما واقعیت امری
متفاوت است .بیماری فراموشی همین حاال هم به یک مسئله اضطراری
در جهان تبدیل شدهاست .در حال حاضر تعداد زیادی از مردم زمین
با این پدیده همراه هستند و تالش میکنند با آن زندگی کنند .نکته
مهم این اســت که هیچ درمانی دستکم تا چشماندا ِز قابل مالحظه،
برای این مسئله وجود ندارد .هیچ جامعهای نتوانسته راهی پایدار برای
درمان و بهبود وضعیت افرادی پیدا کند که به فراموشــی و زوال عقل
مبتالهستند.
زوال عقل یا فراموشــی به مجموعهای از شرایط گفته میشود که
دالیل مختلفی آنها را ایجاد کردهاست .یکی از شرایطی که با زوال عقل
ایجاد میشود ،آلزایمر است .این نامی است که حتما آن را شنیدهاید ،و
میدانید که همه از آن میترسند .بدترین نوع زوال عقل همین آلزایمر
اســت ۶۰ .تا ۸۰درصد از مواردی که به زوال عقل دچار میشوند در
حقیقت به آلزایمر مبتال خواهند شــد .این بیماری ابتدا با فراموشی
شروع میشود .معموال در ابتدا ،قوای ادراکی و شناختی با مشکالتی در
عملکرد خود مواجه میشوند .اما وقتی این بیماری پیشرفت میکند،
فرد دیگر نمیتواند حتی از خودش مراقبت کند .بســیاری از افراد به
مراقبتهای ۲۴ســاعته نیاز پیدا میکنند .یعنی کسی باید به صورت
شبانهروزی از این افراد نگهداری کند .البته این مسئله فقط مختص افراد
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JJچه باید کرد؟
مشکالتی که این آمار و ارقام ایجاد خواهند کرد ،همین حاال هم قابل
مشاهده است .بهویژه این روزها در شرایط کرونایی ،نگهداری از این افراد
دشــوارتر هم شدهاست .کوچک شدن خانوادهها هم به مشکلی بزرگ
تبدیل شدهاست .بســیاری از افراد نمیدانند باید با سالمندانی که در
خانه دارند چه کار کنند .نگهداری از آنها اغلب هزینهبر و بسیار دشوار
اســت .زوال عقل ،خدمترسانی به دیگر بیماریها را هم با اختالالتی
مواجه میکند .برای مثال در بریتانیا تا پیش از شیوع کرونا ،یکچهار ِم
تختهای بیمارســتانی در اختیار بیمارانی بود که به زوال عقل مبتال
هســتند .واقعیت این است که این افراد جایی برای رفتن نداشتند در
نتیجه در بیمارستان از آنها نگهداری میکردند .اما حاال به دلیل شیوع
کرونا ،به خانه رفتهاند و کسی نیست که از آنها مراقبت کند.
البته اجازه بدهید فقط خبر بد به شما ندهیم .به همان میزان که
تعداد مبتالیان به زوال عقل افزایش پیدا کرده ،پژوهشها در این زمینه
هم بیشتر شدهاســت .مثال برخی پژوهشها نشان میدهد افزایش و
کاهش مداو ِم وزن یکی از مســائلی است که منجر به بروز زوال عقل
خواهد شد .داروهایی هم برای افزایش قدرت ادراک و شناخت کشف
شده که میتواند در این زمینه کمککننده باشد .به هر حال دولتها
تالش دارند مطالعات در این زمینه را افزایش دهند .بررســیها نشان
یتوان ۴۰درصد از مبتالیان به زوال عقل را به نوعی درمان
یدهد م 
م 
کرد یا این بیماری را در آنها کنترل کرد .به هر حال ،اکنون هیچ روشی
برای درمان فراموشی وجود ندارد .در عینحال نباید مسئله فراموشی را
فراموش کرد .زوال عقل بحرانی جدی است که باید به صورت دقیق به
آن پرداخته شود .در غیراین صورت ،این بحران مانند سایر بحرانهای
جهانی ،همه را به دردسر خواهند انداخت .همین حاال هم دلیل کافی
برای اینکه در این زمینه کار و فعالیتهایی صورت بگیرد ،وجود دارد.
شاید دولتها در انتظار دالیل قانعکنندهای هستند تا به صورت جدی
در این زمینه کار کنند .اما آمار و ارقام به خوبی نشان میدهد که همین
حاال هم وضعیت بحرانی اســت و باید در این زمینه دست به کار شد.
فراموشی معضل زوال عقل و فراموشی تا
نباید یک دهه دیگر صبر کرد،
ِ
یک دهه بعد ،میتواند آن را به مشکلی بزرگ تبدیل کند.

برای بسیاری از افراد ،همه ِ
گیری کرونا صرفا نوعی مسئله آزاردهنده است که در کارهای روزمره و فعالیتهای عادی ،اختالل ایجاد میکند .اما گروه خاصی وجود دارند که با این
مسئله دچار تروماها و بحرانهای حاد روحی شدهاند .کرونا برای آنها استرسهای شدید میآورد و در نهایت با عالئم حادی مثل کابوس مواجه میشوند .احساس گناه و تالش
برای انزوا هم از دیگر بحرانهایی است که کرونا میتواند برای این افراد ایجاد کند.

[ سالمت روان ]

جهانی از تروما
روانی کرونا را درمان کنیم؟
چطور زخمهای
ِ
در اکوادور ،مردم هنوز به دنبال اجساد خویشاوندانی از خود میگردند
که چهار ماه پیش جان خود را بر اثر ابتال به کووید ۱۹از دست دادهاند.
در ایتالیا ،پسربچهای نزد کشیشــی رفته و از او درخواست کرده بابت
گناهانش ،برایش طلب عفو و مغفرت کند چرا که یک بار وقتی بیرون
بوده ،ماسکش را پایین آوردهاست .از زمانیکه جنگ جهانی دوم به پایان
رســیده بود تاکنون ،هیچوقت پیش نیامده بود که این تعداد از مردم
مختلف جهان ،دچار تروما و اندوه شوند .در واقع این بحران ،همه مردم
جهان را به نوعی با خود درگیر کرده و آنها را دچار آشفتگیهای ذهنی
کردهاست .حتی وقتی این بیماری تحت کنترل درآید ،باز هم زخمهای
عمیقی بر روح انسانها گذاشته که درمان آن سالها زمان میبرد.
برای بسیاری از افراد ،همهگیریِ کرونا صرفا نوعی مسئله آزاردهنده
است که در کارهای روزمره و فعالیتهای عادی ،اختالل ایجاد میکند.
اما گروه خاصی وجود دارند که با این مسئله دچار تروماها و بحرانهای
حاد روحی مواجه شدهاند .کرونا برای آنها استرسهای شدید میآورد
و در نهایت با عالئم حادی مثل کابوس مواجه میشوند .احساس گناه
و تالش برای انزوا هم از دیگر بحرانهایی است که کرونا میتواند برای
ایــن افراد ایجاد کند .در واقع کرونا به هر شــکلی میتوان روانهای
آســیبپذیر را تحت تاثیر قرار دهد .اکثر مواقــع افرادی در معرض
آسیب هستند که خویشــاوندان خود را از دست دادهاند .کسانی که
برای دورهای درازمدت دچار بیماری شدهاند هم به نوعی با بحرانهای
شدید روحی مواجه خواهند شد .بهعالوه کسانیکه در گذشته دچار
بحرانهایی مثل جنگ شدهاند ،بیشتر در این ماجرا آسیب میبینند.
پرســتاران و پزشکان هم جزو گروهی هســتند که به لحاظ روحی
در معرض آســیبهای جدی قرار دارند .در بنگالدش۸۰ ،درصد از
درآم ِد مردم فقیر از دست رفت و به این ترتیب مردم را دچار استرس
کرد .بررسیها نشان میدهد ۸۹درصد از مردم فقیر این کشور دچار
استرس در دوران کرونا هستند.
JJترومای جمعی
انسانها انعطافپذیر هستند .آن دستهای که در گذشته با ترومای
روحی مواجه شدهاند ،عموما بهتر میتوانند با این مسئله مقابله کنند.
وقتی خانه خود را با زلزله از دست میدهند ،خودشان دوباره از نو ،خانه را
میسازند و به هر شکلی که شده به زندگی ادامه میدهند .حتی بمباران
شــهرهای بزرگ ،کاری میکند که انســانهای بازمانده ،خودشان را
بسازند .البته که جنگ افراد را به لحاظ روانی با بحرانهای جدی مواجه
میکند .اقداماتی که الزم است تا مشکالت در این زمینه را کاهش دهد،
هزینه کمی دارند اما میتوانند به جمعیت زیادی از افراد نفع برسانند.
بررسیهایی که براساس موارد گذشته صورت گرفته نشان میدهد
افرادی که در بحرانهای گذشــته ،دچار تروما و مشــکالت روحی
شدهاند ،در صورتی توانستهاند زودتر خودشان را بسازند که به نوعی
حمایتهای بیرونی دریافت کردهاند .در واقع اگر کسی از آنها حمایت
کرده باشد ،این افراد زودتر بهبود پیدا میکنند .البته دقیقتر این است

که این افراد باید حمایتها را درک کردهباشــند نه اینکه صرفا آن را
دریافت کردهباشند .این یعنی ،حمایتگری از طرف دیگر کافی نیست،
شخص آسیبدیده هم باید بتواند این حمایت را درک و احساس کند.
اگر این حمایت از ســوی افراد درک شود ،قطعا شرایط برای شخص
بهبود پیدا خواهد کرد .بــه این ترتیب کمکهای مالی و غذایی ،به
تنهایی کافی نیســت .زمانی اینها کمک محسوب میشوند که فرد
به لحاظ روحی با دریافت آنها احساس آرامش کند .البته کمکهای
روحی اغلب خودجوش و مردمی هســتند اما دولتها هم میتوانند
مواردی را در دستور کار خود قرار دهند .مثال در فرانسه ،بعد از حمالت
درمانی روانی در نظر گرفته شد .در مورد سایر
تروریســتی ،خدمات
ِ
فجایع هم قضیه باید به همین شکل باشد.
بســیاری از افراد وقتی احساس میکنند تنها نیستند ،احساس
آرامش پیدا میکنند .در حال حاضر هم میلیونها نفر با شــرایطی
مشابه شــرایط آنها مواجه هستند .به هر حال همهگیری به نوعی
وضعیت غیرعادی به شمار میآید .هیچکس نمیداند این همهگیری
چه زمانی به پایان خواهد رسید .فاصله اجتماعی هم شرایط را سختتر
و البته بدتر کردهاست .در واقع نمیتوان به این سادگی با افراد همدلی
کرد .شوکهای اقتصادی ناشی از کرونا هم باعث شده بسیاری از افراد
دچار افسردگیهای ناشی از مشکالت اقتصادی شوند .این مسئله در
کشورهای فقیر بسیار حاد و قابل مشاهده است.
بهترین اقدامات در سطح محلی قابل انجام است .مردم باید به افرادی
که نزدیک خودشــان هستند اولویت بدهند و به آنها توجه بیشتری
کنند .کارشناسان سالمت روان هم باید بتوانند این افراد را شناسایی و در
نهایت آنها را به نهادهایی مرتبط کنند که در این زمینه خدمترسانی
میکنند .خدمات مذهبی هم در این زمینه اثرگذار خواهد بود .شاید بد
نباشد از مدرسهها شروع کنیم و این مسائل را از پایه به بچهها آموزش
بدهیم تا در بزرگسالی با مشکالتی از این دست مواجه نشوند .فراموش
نکنید که شرایط همیشه قابل کنترل است.

چرا باید خواند:
گیری کرونا
ِ
همه
فقط جسم را درگیر
نمیکندبلکهمیتواند
آسیبهای جدی برای
روح و روان انسانها
هم داشته باشد .در این
بین برخی افراد بیش
از سایرین ،در معرض
آسیبهای روانی قرار
دارند .اکونومیست در
این گزارش میگوید
که چطور باید با این
افراد مواجه شد.
افرادی که در بحرانهای گذشته،
دچار تروما و مشکالت روحی
شدهاند ،در صورتی توانستهاند
زودتر خودشان را بسازند که
به نوعی حمایتهای بیرونی
دریافت کردهاند .در واقع اگر
کسی از آنها حمایت کند ،این
افراد زودتر بهبود پیدا میکنند.
البته دقیقتر این است که این
افراد باید حمایتها را درک
کردهباشند نه اینکه صرفا آن را
دریافت کردهباشند .این یعنی،
حمایتگری از طرف دیگر کافی
نیست ،شخص آسیبدیده هم
باید بتواند این حمایت را درک و
احساس کند
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شرایط پیش از شیوع کرونا ،نسبتا خوب بود و برای شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی ،روزهای
خوبی پیشبینی میشد .اما بعد از شیوع کرونا ،ناگهان ورق برگشت .بسیاری از ابزارهایی که برای
بیماریهای قلبی کاربرد داشتند ،ناگهان کاربرد خود را از دست دادند.

سرمایهگذاران و تحلیلگران نسبت به وضعیت شرکتهای تولیدکننده
تجهیزات پزشکی ،امیدوار هستند .آنها از وضعیت این شرکتها ابراز
خوشنودی کردهاند .واقعیت این است که این افراد تصور میکردند
شرایط خیلی بدتر خواهد شد .اما حاال که میبینند به آن بدی هم نشده،
احساس رضایت میکنند .شرکت آمریکایی مدترانیک هم نسبت به
پیشبینیها بهتر عمل کرده و به همین دلیل از وضعیت خود راضی است

شــرکت آمریکایی مدترانیک هم نسبت به پیشبینیها بهتر عمل
کــرده و به همیــن دلیل از وضعیت خود راضی اســت .اما عملکر ِد
مثبت نســبت به پیشبینیها به این معنا نیست که الزاما عملکرد
آن شــرکت ،مثبت بودهاست .البته فروش برخی محصوالت افزایش
بیسابقهای داشتهاســت .برای مثال فروش ونتیالتور در این شرکت
۵برابر شدهاســت .اینها میتواند روی مسئله درآمد تاثیرگذار باشد.
اما واقعیت این است که رشد به صورت طبیعی صورت نگرفتهاست.

[ مراقبتهای درمانی ]

خودشان ماندهاند و خودشان
کووید ۱۹به موهبتی برای سازندگان تجهیزات درمانی تبدیل
شدهاست
چرا باید خواند:
شرکتهای
تولیدکنندهتجهیزات
و ابزار پزشکی در
دوران شیوع کرونا
باوضعیتیمتناقض
مواجه شدهاند ،آنها
با فروش بیرویه
تجهیزات مربوط به
توقف فروش
ِ
کرونا و
ابزار و تجهیزاتِ
بیماریهای
غیرکرونایی روبهرو
شدهاند که میتواند
آیندهشان را به کلی
تغییردهد.
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کمتر صنعتی را پیدا خواهید کرد که مثل صنعت ساخت لوازم و
تجهیزات پزشکی ،دچار فشارهای متناقض در دوران کووید ۱۹شده
باشد .از یک طرف ســاخت برخی ابزار و تجهیزات پیچیده به کلی
متوقف شد چرا که ظاهرا نیازی به آنها نبود و از طرف ساخت برخی
لوازم و که بعضی از آنها در ظاهر بسیار ساده هستند مثل کیتهای
تشخیص افزایش پیدا کرد .در واقع فروش اینها باعث شده که ساخت
آنها هــم افزایش پیدا کند .تصور کنید به برخی از تجهیزات دیگر
نیازی نبود اما به برخی تجهیزات فوقپیشرفته مثل همین ونتیالتورها،
نیاز مبرم بود .بســیاری از شرکتها هم از این فرصت بهره گرفتند و
تالش کردند پیچیدهترین و دقیقترین ونتیالتورها را طراحی کنند.
برخی از شــرکتها هم به دنبال ساخت کیتهای تشخیص کرونا
رفتند.
برای اینکه تصویری دقیق از این ماجرا به دســت بیاورید ،برایتان
مثالی میآوریم .شرکت آمریکایی بزرگی به اسم مدترانیک وجود دارد
که این روزها میتوان وضعیت پیچیــده را در گزارشهای مالیاش
مشاهده کرد .ارزش کل این شرکت در سال ۱۳۸میلیارد دالر است.
درآمد این شرکت در مقایسه با یک بازه زمانی مشابه در سال گذشته،
سقوط ۱۷درصدی را تجربه کرده و به ۶.۵میلیارد دالر رسیدهاست.
درآمد خالص این شرکت کاهش پیدا کردهاست .اما در دوران کرونا،
این شــرکت نتوانســته آمار دقیقی از وضعیت مالی خود ارائه کند.
دلیلش این است که این ویروس به کلی شرایط را پیچیده کردهاست.
نکته جالب توجه این است که سرمایهگذاران و تحلیلگران نسبت
به وضعیت شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی ،امیدوار هستند.
آنها از وضعیت این شرکتها ابراز خوشنودی کردهاند .واقعیت این
است که این افراد تصور میکردند شرایط خیلی بدتر خواهد شد .اما
حاال که میبینند به آن بدی هم نشــده ،احساس رضایت میکنند.
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مانتظار سود
JJچش 
شــرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشــکی این روزها مدام به
وضعیت یکدیگر چشم دوختهاند و تالش میکنند ببینند چه کسی
چه وضعیتی دارد .به هر حال بسیاری از این شرکتها با بحران مواجه
شدهاند و تالش میکنند به نحوی خودشان را از بحران نجات دهند.
آنها در گذشته از رشد درآم ِد روزافزونی بهرهمند میشدند و اکنون
هم به همان سودها و رشد درآمد عادت دارند .البته در حال حاضر که
شرایط بحرانی شده ،تکیه این شرکتها هم به همین درآمدهایی است
که از گذشته به دست آمدهاست .شرایط پیش از شیوع کرونا ،نسبتا
خوب بود و برای شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی ،روزهای
خوبی پیشبینی میشد .اما بعد از شیوع کرونا ،ناگهان ورق برگشت.
بسیاری از ابزارهایی که برای بیماریهای قلبی کاربرد داشتند ،ناگهان
کاربرد خود را از دســت دادند .این روزها هر چیزی به کرونا ارتباط
داشته باشد ،مورد استقبال واقع خواهد شد ،در غیر این صورت ،کسی
مشتری آن نخواهد بود.
عملکرد خوبی که شــرکتهای دارویی و تجهیزات پزشــکی در
سالهای گذشته داشتهاند ،در این روزها تا حدودی به دادشان رسیده
و آنها را کمی نجات دادهاست .هر روز وسیلهای جدید به بازار میآمد
و مشتری هم کم نداشت .اما بعد از شیوع کرونا ،این رویه متوقف شد.
حاال همه به دنبال تجهیزاتی هســتند که میتواند به بهبود بیماری
کرونا کمک کند .سازندگان کیتهای تشخیص کرونا اما بزرگترین
برندگان در این میدان بودند .بررسیها نشان میدهد اکنون بسیاری
پزشکی مرتبط
از شرکتها تالش دارند به نوعی در ساخت تجهیزات
ِ
با بیماریِ کرونا دست داشتهباشند .آنها دریافتهاند که این بازار چقدر
میتواند سود داشته باشد .به این ترتیب ،در این آشفتهبازار ،هر کسی
پزشــکی مورد نیاز برای
بتواند به ســمت تولید و ساخت تجهیزات
ِ
بیماری کرونا برود ،قطعا برنده اســت .اما کسانیکه همچنان تالش
دارند ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ســایر بیماریها را تولید کنند،
به احتمال زیاد به سود زیادی دست پیدا نخواهند کرد و این میتواند
بحرانآفرین باشد .ناگفته نماند که این شرکت میتواند ادامه پیدا کند
و اگر این روند ادامهدار باشــد ،وضعیت را پیچیدهتر هم خواهد کرد.
احتماال شرایط دسترسی به تجهیزات پزشکی در آیندهای نه چندان
دور با اختالالت و مشکالتی روبهرو خواهد شد .به هر حال ،این بیماریِ
خودخواه ،اجازه نمیدهد انســانها به غیر از خودش به سایر موارد
توجهی داشته باشند.

رهبران کره شمالی با خود-انکاری بیگانهاند .به واقع ،آنها به ندرت به اینکه کمتر از خدا هستند رضایت میدهند و هرکه خالف آن را پیشنهاد کند به بند کشیده
خواهد شد .با اینهمه در میانه آ گوست و به صورت غیر معمولی ،کیم در همایش کارگران حزب اعالم کرد که به سبب چندین دشواری پیشبینینشدهای در طی
سالهای اخیر ،دولت او موفق به اعتالی زندگی مردم و نیل به اهداف اقتصادی خود نشده است.

چرا باید خواند:
اپیدمی کرونا بیشک
تمامی کشورها را
تحت تاثیر قرار
دادهاست .اقتصادهای
بزرگ جهان در حالت
رکود فرورفتهاند و
چشماندازها چندان
روشن نیست .اما در
این میانه کرهشمالی
شرایطی بسیار دشوار
را تجربه میکند.
تحریمهایسخت
و گسترش ویروس
کرونا به نظر اقتصاد
شکننده این کشور را
با مشکالت دوچندانی
روبرو کرده است.
تصمیمکیم برای
بستنهرچهبیشتر
مرزها کرهشمالی را به
کدامسو خواهد برد؟

[ اقتصاد کرهشمالی ]

خودانسدادی

با گسترش بحران ،کیم جون اونگ کشورش را از باقی جهان جدا میکند
رهبران کره شمالی با خود-انکاری بیگانهاند .به واقع ،آنها به ندرت به اینکه کمتر از
خدا هستند رضایت میدهند و هرکه خالف آن را پیشنهاد کند به بند کشیده خواهد شد.
با اینهمه در میانه آگوست و به صورت غیر معمولی ،کیم در همایش کارگران حزب اعالم
کرد که به سبب چندین دشواری پیشبینی نشده در طی سالهای اخیر ،دولت او موفق
به اعتالی زندگی مردم و نیل به اهداف اقتصادی خود نشده است .در ادامه و بنا بر گزارش
مجله حزب آمده است که برای بهبود اوضاع ،کنگره حزب در ژانویه برای تصمیمگیری در
مورد یک برنامه پنجساله جدید تشکیل جلسه خواهد داد.
بسیاری از اقتصادهای گوشه و کنار جهان پس از شیوع گسترده بیماری کرونا در چین و
در ژانویه ،با مشکل روبهرو شدهاند که این امر سبب انقباض گسترده بزرگترین اقتصادهای
دنیا مانند آمریکا و کشورهای اروپایی شده است .اما با وجود تمام گزارشها و تشکیکها،
مقامات دولت در کرهشــمالی بر این نکته اصرار داشتند که کرونا به این کشور وارد نشده
اســت .اما در هفتههای اخیر ،با عقب نشــینی از موضع خود اعالم کردهاند که یک تواب
بازگشتی از کره جنوبی ،احتماال این بیماری را با خود به کشور آورده است .این در حالی
اســت که در تمام مدت مرزها کامال بسته بود ه و تجارت متوقف شده است .طبق گزارش
وزارت اتحاد کره جنوبی در 25ام آگوســت ،میزان تجارت کرهشمالی با چین ،بزرگترین
شریک تجاری کرهشمالی ،در  6ماهه اول امسال به حدود  400میلیون دالر رسیده است
که کاهشی حدود  60درصد را نسبت به سال پیش نشان میدهد .همچنین گزارشها نشان
میدهد که کره شمالی در حال سختتر کردن شرایط قرنطینه است .این امر احتماال به
دلیل ایجاد آمادگی برای جشن  75سالگی حزب کارگر در اکتبر است.
نتایج این افت در تجارت در بهار ظهور کرد .فروشگاههای همیشه پر از محصول پایتخت،
بسیاری از محصوالت را دیگر عرضه نمیکردند .ضروریاتی مثل روغن جیرهبندی شدند.
مردم برای خرید هجوم آوردند و حتی بعضی از همکاران خارجی خود خواســتند تا اقالم
نایاب را از فروشگاههای اختصاصی خارجیها برای آنها تهیه کنند .این قحطی در پیونگ

یانگ ،نشانهای از شرایط بسیار وخیمتر در نواحی روستایی بود که معموال برای تغذیه کامل
پایتخت ،تحت فشار هســتند .گزارش-های پراکنده حکایت از کاهش جیره در مناطق
حاشیهای به سبب افزایش روزانه قیمتها میکردند.
JJدر انزوا
از آن موقع تا به حاال ،شرایط وخیمتر شده است .در خالل چند ماه گذشته شبهجزیره
کره یکی از طوالنیترین و شــدیدترین فصول بارانی خود را تجربه کرده اســت .منطقه
هاوانگایی شمالی که بخش اعظم برنج را تامین میکند ،به شدت خسارت دیده است .در
ماه آگوست خبرگزاری محلی گزارش داد که بارندگیهای شدید احتماال برداشت محصول
امسال را تحت تاثیر قرار خواهد داد .این آمار نگرانیها را در مورد قحطی غذا افزایش داده
است .این همه در حالی اتفاق میافتد که طبق پیش-بینی سازمان ملل در شرایط عادی
هم بیش از  40درصد مردم این کشــور از عدم تغذیه مناســب رنج میبرند .درحالی که
اکونومیست پوشش نخستین توفان دریایی امسال را در کره جنوبی گزارش میکرد ،طوفان
هاوانگایی شمالی را درنوردیده و به مشکالت بیش از پیش افزوده است .در شرایطی عادی،
معموال سازمانهای خیریه برای کمک به مردم آسیبدیده اقدام میکردند .اما تصمیم رژیم
برای ایزوله کردن کشور در شرایط فعلی ،شرایط را بسیار دشوار کرده است .آقای کیم ،با
جود عالقهاش برای نشــان دادن نگرانی خود نســبت به سالمت مردم در خالل بازدید از
مناطق سیلزده ،کمکهای خارجی را رد کرده است .این رفتار به احتمال زیاد از ترس ورود
ویروس به کشور در قالب کمکها ناشی میشود .حمل محمولههای خیریه به کشور کره
شمالی به سبب تحریمها و قرنطینه موجود ،به شدت کاهش یافته است .بسیاری از نیروهای
امدادگر خارجی در کنار تعداد زیادی از دیپلماتها کشور را ترک کردهاند .تعداد اندکی هم
که باقی ماندهاند حق ترک کشور را ندارند .شرایط در کره شمالی هر روز در حال دشوارتر
شدن است ،اما جهان هر لحظه کمتر میتواند در مورد آن بشنود.
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اگر تصور میکنید هیج کارگری واکنشی به سه روز تعطیلی نشان نخواهد داد ،بهتر است دوباره فکر کنید .قطعا بسیاری از کارگران به
دنبال کاهش ساعات کاری خود هستند اما این باعث نمیشود که با افزایش نیافتن حقوق خود هم موافق باشند .در واقع آنچه کارگران
میخواهند در نهایت همان حقوق است.

[ ساعات کاری ]

برنامه آخر هفته
یک اتحادیه آلمانی به دنبال چهار روز کار در هفته است
چرا باید خواند:
ساعت کاری و
روزهای کاری
همیشهجزومهمترین
دغدغههای کارگران
و کارکنان شرکتها
بوده ،اینطور تصور
میشود که هر چه
کمتر ،بهتر .اما کارگران
الزاما به دنبال ساعاتِ
کاریکمترنیستند،
ِ
آنچه آنها واقعا
میخواهند ،افزایش
حقوق است حتی اگر
به قیمت هر روز رفتن
به سر کار تمام شود.

وقتی در دوران رکورد و بحران اقتصادی قرار دارید ،قطعا زمان مناسبی
نیست که از رئیس خود در شرکت ،درخواست کنید حقوقتان را افزایش
دهد .اما به هر حال شرکتها باید اقدامی را در دستور کار خود قرار دهند تا به
نوعی این قضیه جبران شوند .یک شرکت استارتآپ آلمانی ،تصمیم گرفته
به شیوه دیگری این قضیه را برای کارکنان خود جبران کند .مدیرعامل این
شرکت به صورت رسمی و حتی در روزنامههای سراسری آلمان اعالم کرده
که به زودی ساعات کاری در این شرکت را به ۴روز در هفته کاهش خواهد
داد .در واقع هر کسی که میخواهد در شرایط فعلی در این شرکت مشغول
به کار شود ،کافی است تنها ۴روز در هفته سر کار بیاید.
البته کارگران آلمانی نمیتوانند از حال برای تعطیالت آخر هفته خود
تصمیم بگیرند .بسیاری از کارفرمایان نسبت به این ماجرا پاسخی ندادهاند.
در واقع آنها هم به فکر رفتهاند و در حال بررســی این پیشنهاد هستند.
البته به احتمال زیاد این پیشــنهاد بــه محلی برای بحث و چالش تبدیل
شود .واقعیت این است که یک روز کمتر کار کردن ،میتواند به قدری مهم
شدن این پیشنهاد
باشد که افزایش نیافتن حقوق را به چشم نیاورد .مطرح ِ
از طرف اتحادیه کارگران باعث شده روسای شرکتها و تمامی کارفرمایان
سکوت و درباره این پیشنهاد فکر کنند .اگر این اتفاق رخ بدهد میتوان گفت
عمال یک مرحله جدید در تاریخ کار آلمان حادث شدهاست .اتحادیه اروپا
هم اعالم کرده موافقت در این زمینه میتواند به نقطه عطفی برای تحوالت
جدی در امور کاری تبدیل شود .البته ناگفته نماند که کارگران هم در یک
دهه گذشته تالش زیادی برای کاهش ساعات کاری داشتهاند .اما این تالش
همیشه بینتیجه مانده بود .اکنون میتوانند امید داشتهباشند که دستکم
یکی از آرزوهایشان اجابت خواهد شد.
JJکارگران چه میخواهند؟
اگر تصور میکنید هیج کارگری واکنشی به سه روز تعطیلی نشان
نخواهد داد ،بهتر اســت دوباره فکر کنید .قطعا بسیاری از کارگران به

کارگران آلمانی مشکلی فراتر
از ساعتهای کاری دارند .برای
آنها صنعت خودروسازی در حال
حاضر در اولویت است .شرکت
آلمانیای که کاهش ساعتهای
کاری را در دستور کار خود قرار
داده تصور میکند از این طریق
میتواند شرایط را مدیریت کند.
اما واقعیت این است که این
قبیل اقدامات ،صرفا شرایط
را پیچیدهتر خواهد کرد .در
واقع عمال هیچ لطفی به فرد
نخواهد کرد
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دنبال کاهش ســاعات کاری خود هستند اما این باعث نمیشود که با
افزایش نیافتن حقوق خود هم موافق باشــند .در واقع آنچه کارگران
میخواهند در نهایت همان حقوق است .اکثر آنها میدانند که کاهش
ساعات کاری میتواند با کاهش درآمد و در نتیجه با کاهش حقوق آنها
همراه شــود .به همین دلیل است که به احتمال زیاد با این پیشنهاد
مخالفت خواهند کرد .همین حاال هم بســیاری از شرکتها از جمله
اســتارتآپها تالش میکنند ساعات کاری را برای کارکنان خود کم
کنند تا از این طریق خرج کمتری روی دستشان باقی بماند .در واقع
آنها تالش میکنند به نوعی خرج کارگر را از ســر خود باز کنند .اما
قطعا در یک شغل معمولی حتی با درآمد پایین ،عادیترین مسئله این
خواهد بود که ســاعات کاری در حد همان ۵روز در هفته باقی بماند.
همه تقریبا اطمینان دارند که کاهش ســاعات کاری و روزهای کاری
میتواند منجر به کاهش درآمد و حقوقشان شود .در نتیجه بدون فکر
با آن مخالفت خواهند کرد.
در شرکت آلمانیای که این قضیه مطرح شده ،کارگران به این دلیل
با این جریان موافقت کردهاند که میدانند به دلیل کرونا ،وضعیت مالی
شرکتشان خوب نبودهاســت .آنها موافقت کردهاند که حقوقشان
افزایــش پیدا نکند اما به جای آن ،یک روز کمتر به ســر کار بیایند.
در واقع آنها به خاطر کرونا ،این شرایط را پذیرفتهاند و همانطور که
میدانید ،کرونا یک شرایط پایدار نیست و هر وقت وضعیت به حالت
عادی بازگردد ،این کارگران هم به دنبال افزایش حقوقشــان خواهند
بود و برایشــان اهمیتی نخواهد داشت که یک روز اضافه بیایند یا کم.
ســاعات کاری و روزهای کاری همیشــه میتوانند معیار خوبی برای
بودن آن ،میتواند
بررســی وضعیت یک شغل باشند .زیاد بودن یا کم ِ
مالی آن شرکت باشد.
نشاندهنده شرایط ِ
کارگران آلمانی ،مشکلی فراتر از ساعتهای کاری دارند .برای آنها
صنعت خودروسازی در حال حاضر در اولویت است .شرکت آلمانیای
که کاهش ســاعتهای کاری را در دســتور کار خود قرار داده تصور
میکند از این طریق میتواند شرایط را مدیریت کند .اما واقعیت این
است که این قبیل اقدامات ،صرفا شرایط را پیچیدهتر خواهد کرد .در
واقع عمال هیچ لطفی به فرد نخواهد کرد .اگر کســانیکه این طرح و
پیشــنهاد را مطرح کردهاند ،بیش از این روی پیشنهاد خود پافشاری
کنند ،احتماال کارگران آنها را مجبور خواهند کرد که مرخصی اجباری
بگیرند.

الرنس گراهام« :ما باید ابتکار عمل را به دست بگیریم .واقعا که این برخورد شرمآور است و ما نباید با دستورات آنها کنار بیاییم اما
همه ما هم در عین حال داستانهایی در ذهن داریم از زمانهایی که با آنها کنار نیامدیم و اتفاقات بدی که پس از آن افتاد .اصال فکر
نکنید که چون پول داریم ،یعنی دیگر درگیر برخورد خاص و بد آنها نیستیم».

[ سیاهپوستها ]

متیپ خودمان
ه 

رابطه سیاهان ثروتمند و جنبش سیاهان

الرنس گراهام به یاد میآورد کجا برای اولینبار کامال هریس را دید:
تابستان سال گذشــته در باغ مارتا .در خانه تفریحی اسپایک لی ،که
کارگردانی مشهور و پرسابقه در هالیوود است .اسپایک لی یک مراسم
جمع کردن اعانه با ورودی  1500دالری برای زنی برگذار کردهبود که
در حال حاضر در کنار جو بایدن تیم دموکراتها را برای انتخابات ریاست
جمهوری تشکیل میدهد .گراهام که بابت این مسئله بسیار خوشحال
شــدهبود با ذوق میگفت« :ما یک اوبامای جدید پیدا کردیم ».گراهام
یک نویسنده و وکیل مسائل ملکی از نیویورک است .منظور گراهام از
«ما» ،سیاه پوستان آمریکا است؛ البته به طور ویژه قشر بسیار باال و پر
زرق و برقی از این مردم.
گراهام میداند از چه چیز حرف میزند .او در سال  1999با منتشر
کردن «همتیپ خودمون» نامی برای خود دســت و پا کرد .این کتاب
نوعی گزارش خودمانی از عادات ،باشگاهها و سبک زندگی خانوادههای
ثروتمند سیاه پوست آمریکا است .در همان بخشهای ابتدایی کتاب،
که در حال حاضر به چاپ 37ام رسیدهاســت ،چیزی مناقشهبرانگیز
وجود دارد .بعضی از سفیدها حواسشان به ثروتمند شدن میلیونرهای
سیاه پوستی که بعضیهاشان مسیر خود را از دهه  1870میالدی آغاز
کردهاند نبودهاست .گراهام میگوید« :مردم معموال فکر نمیکنند که
سیاهپوستها هم طبقات اقتصادی-اجتماعی متفاوتی داشته باشند».
به طور میانگین ،سیاهپوســتان آمریکا فاصله زیادی به لحاظ رفاه
اقتصادی با سفیدپوســتان دارند که این مســئله حتی در ثروتمندان
هم تکرار میشــود 10 .درصد باالی خانوارهای سیاهپوســت به طور
میانگین ســاالنه  343هــزار دالر درآمد دارند ،امــا  10درصد باالی
خانوارهای سفیدپوســت با درآمد میانگین  1میلیون و  789هزار دالر
در سال ،بیش از  5برابر سیاهپوستان ثروتمند درآمد دارند .طبق یکی
از مطالعــات خود فدرال رزرو ،چیزی در حدود  2درصد از خانوادههای
سیاهپوست داراییهایی بیش از  1میلیون دالر دارند ،اما این عدد در بین
یرسد.
سفیدپوستان به بیش  15درصد م 
با این حال حتی اگر خواص سیاهپوســت پرتعداد و بزرگ نباشند،
بسیار اثرگذار هستند .این مسئله را یک سریال تلویزیونی منطبق بر کتاب
گراهام نشان خواهد داد .برجستهترین خانوادههای سیاهپوست دیرزمانی
است که کلوبهایی راه انداختهاند که فقط با دعوتنامه میتوان وارد آن
شد .این خانوادههای شبکههای حرفهای بزرگی را راهاندازی کردهاند و
فرزنــدان خود را در مهمانیهای بزرگ و مجلل معرفی میکنند .مثال
بسیار خوبی از این مسئله انجمن جک اند جیل آمریکا است ،که در سال
 1938راهاندازی شد .این انجمن چیزی در حدود  40هزار عضو دارد که

در  247بخش فعالیت میکنند و وظیفه این  247بخش تبدیل کردن
فرزندان به رهبران آینده کسبوکار ،اجتماع و سیاست است .گرچه خود
افراد این انجمن از کلمه «نخبه» خوششان نمیآید ،این انجمن با قدرت
به مسیر خود ادامه داده و همین یک ماه پیش بود که نشست ملی خود
را برگذار کرد.
JJجک و جیل سیاسی
البته همه اعضای این انجمن برای صحبت کردن از گذشــته خود
راحت نیستند .کوری بوکر ،سناتور نیوجرسی ،به ندرت از دوران جوانی
خود در جک اند جیل صحبتی میکند و هریس هم که عضو گروهی
مشابه بوده ،چیزی از این مسئله نخواهد گفت .با این حال ،بسیاری از
رادیکالترین رهبران ،یا فرزندانشان ،یعنی افرادی چون مالکوم اکس و
آقای لی ،پیوندی با تشکالت جک اند جیل ،یا چیزی مشابه داشتهاند.
سیاهپوستان سطح باالی جامعه آمریکا چطور میتوانند به جوش و
خروشهای ناشی از پاندمی کووید ،19-کشته شدن به دست پلیس،
و اعتراضات جنبش «زندگی ســیاهان مهم است» ،طی ماههای اخیر
واکنش نشان دهد؟ از دید بعضیها ،جنبش «زندگی »...نسخه جدید
جنبش حقوق مدنی سیاهان است که نامش تغییر کرده .او از معترضین
قدردانی میکند ،اما به نظر او «زندگی »...هم یکی از هزاران گروه ،کلوب،
تشــکیالت و خیریههایی« :ما افراد مختلف برای کارهای مختلف نیاز
داریم».
بــا اینحال حتی ثروتمندترینها هم در کنــار معترضان خیابانی
میایستند و از پلیس خشمگین هســتند .خود گراهام به خاطر دارد
که بارها و بارها توســط پلیس بیخود و بیجهت متوقف شده و مورد
برخوردهایی ناعادالنه قرار گرفتهاست و این مسئلهای مربوط به زمانی
است که قرار بوده در نزدیکی خانهاش به سراغ دختر خود رفته و او را از
مدرسه بیاورد و از آن عجیبتر هم اینکه او رئیس هیئت مدیره پلیس
منطقه خودشان بوده .خود گراهام تعریف میکند که چطور خانوادههای
ثروتمند سیاهپوست زمانی که به مناطق ثروتمند سفیدپوست میروند،
یاد میگیرند که ســری به پلیس و کالنتری محلی بزنند و عکسهای
خانوادهشــان را به طور کامل تحویل پلیس بدهند تا دیگر به دردسر
نیفتند .خود او میگوید« :ما باید ابتکار عمل را به دست بگیریم .واقعا
که این برخورد شرمآور است و ما نباید با دستورات آنها کنار بیاییم اما
همه ما هم در عین حال داستانهایی در ذهن داریم از زمانهایی که با
آنها کنار نیامدیم و اتفاقات بدی که پس از آن افتاد .اصال فکر نکنید که
چون پول داریم ،یعنی دیگر درگیر برخورد خاص و بد آنها نیستیم».

انجمن جک اند جیل آمریکا
در سال  1938راهاندازی
شد .این انجمن چیزی در
حدود  40هزار عضو دارد
که در  247بخش فعالیت
میکنند و وظیفه این 247
بخش تبدیل کردن فرزندان
به رهبران آینده کسبوکار،
اجتماع و سیاست است

چرا باید خواند:
سیاهپوستها هم
مانند هر نژاد دیگری،
هم ثروتمند دارند
و هم فقیر .رابطه
سیاهپوستانثروتمند
آمریکا ،با جنبشهای
سیاهانبسیارعجیب
است .از یک سو آن را
آنطور که باید درک
نمیکنند و تنها از
هدف آنها قدردانی
میکنند ،اما از سوی
دیگر از آن جهت که
نهادهای نژادپرستی
چون پلیس آمریکا
سیاهپوست فقیر و
ثروتمند برایش فرقی
ندارد ،سیاهها متحد
میشوند.
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بعضی از ژنهای ویروسی ممکن است با سلو ل میزبانهای خود یکپارچه شوند و به عنوان نوادگان ارگانیسم مورد پذیرش قرار
بگیرند .چیزی بین  8تا  25درصد از ژن انسانی گویا چنین ریشههای ویروسیای دارد .اما خود ویروسها در جای خود امکان
دزدید ه شدن را دارند و ممکن است ژنهایشان به کاری جدید گرفته شود.

[ ژنتیک ]

بیگانههایی بین ما
ویروسها جهان را شکل میدهند
چرا باید خواند:
در نگاه اول ویروسها
عامل مریضی و مرگ
هستند؛چیزهایی
بسیار کوچک و
خطرناک که باید از
شرشان خالص شد.
اما قدرت انسانها
در برابر ویروسها
چنان کم است که
نهتنها باید با آنها
کنار بیاییم ،بلکه باید
امیدوار باشیم در
آینده نزدیک به ما
درس هستیشناسی
بدهند.

ویروسها به شکل
خیرهکنندهای متنوع هستند
و کمکم در حال فهمیدن
این مسئله هستیم که
چه تاثیری بر تکامل تمام
ارگانیسمها از ابتدای حیات
دارند .ویروسها قدرت تلخ
و بیرحم انتخاب طبیعی را
به نابترین شکلش نشان
میدهند
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انسانها فکر میکنند در نوک هرم شــکارچیان عالم قرار دارند
و خود را برتر از انــواع گونههای در خطر حیات وحش میدانند .اما
قربانی
ویروس سارس-کووید 2-نشان داد که مردم میتوانند در نقش
ِ
شکار هم قرار بگیرند .ویروسها در جهان مدرن پاندمیهای زیادی را
راه انداختهاند .از کووید 10-گرفته تا اچآیوی و شیوع آنفلوانزا در حد
فاصل سالهای  1918و  1920که افراد بسیار بیشتری را نسبت به
جنگ جهانی اول کشت .پیش از این قرن هم استعمار آمریکای جنوبی
توسط اروپاییها باعث انواع اپیدمیهای مختلف از سوی مهاجمان شد
و بسیاری از ساکنان اصلی این سرزمینها را نیست و نابود کرد.
تاثیر ویروسها بر حیات ،چیزی فراتر از تراژدیهای گذشته و حال
یک گونه خاص است ،گرچه این مسئله خیلی جدی به نظر میرسد.
گرچه مطالعه ویروسها میتواند مانند بررسی چیزی به نظر برسد که
گویا زیرمجموعه پاتوژنهاست ،پژوهشهای اخیر آنها را در کانون
توضیح استراتژی ژنها قرار میدهد.
ویروسها به شکل خیرهکنندهای متنوع هستند و کمکم در حال
فهمیدن این مسئله هستیم که چه تاثیری بر تکامل تمام ارگانیسمها
از ابتدای حیات دارند .ویروسها قدرت تلخ و بیرحم انتخاب طبیعی
را به نابترین شکلش نشان میدهند.
دســت کم تا اینجای کار ویروسها به عنوان بستههایی از مواد
ژنتیکــی در نظر گرفته میشــوند که با بهرهبرداری از متابولیســم
ارگانیسم دیگری ،تولید مثل میکنند .چیزی مثل انگل هستند ،اما در
خالصترین شکل آن :همهچیز را از میزبان قرض میگیرند به غیر از
کد ژنتیکی که باعث شده آن چیزی باشند که هستند .ملزومات حیات
را در کمترین حد آن اختیار میکنند و تنها به اطالعات و شبیهسازی
بسنده میکنند .وفور ویروسها چیزی نیست که بتوان ساده از کنار
آن گذشت ،بلکه راهبرد بسیار موفقی هستند.
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JJمهمانانهمیشگی
دنیا پر از ویروس است .یک تحلیل نشان میدهد که در آب دریا
چیزی در حدود  200هزار گونه ویروسی وجود دارد .مطالعات دیگری
هم وجود دارند که عنوان میکنند یک لیتر از آب دریا ممکن است
چیزی در حدود  100میلیارد ذره ویروسی داشته باشد و یک کیلو از
خاک خشک ممکن است  10برابر این تعداد ویروس داشته باشد .به
طور کل ،با توجه به محاسبات مختلف گویا در دنیا چیزی در حدود
 10به توان  31ذره ویروســی داشــته باشد ،یعنی یک  1که پس از
آن  31صفــر قرار دارد و به عبارت بهتر چیزی در حدود  10میلیون
تریلیونتریلیون.
تــا جایی که معلوم اســت ،ویروسها عــادت کردهاند که به هر
ارگانیســم زندهای حمله کنند .یکی از دالیلی که آنها مراکز قدرت
تکامل به حســاب میآیند این اســت که شــاهد یــک قتل عامل
وحشــتناک بیرحمانه هستند و خودشان هم در حین این قتل عام
جهش میکنند .این مســئله به طور مشخصی در اقیانوسها قابل
مشاهده است ،یعنی جایی که یک پنجم از پالنکتنها به صورت روزانه
توســط ویروسها کشته میشوند .به لحاظ زیستبومی ،این مسئله
باعث میشــود که تنوع بیشتری داشته باشیم و فضا برای گونههای
نایابتر باز شود .هرچه یک ارگانیسم متداولتر باشد ،احتمال اینکه
یک دسته مشخص از ویروسهای محلی برای حمله به آن تخصص
پیدا کرده و کارشان را انجام دهند.
دیگر دلیل اینکه میگوییم ویروسها موتور تکامل هستند این
اســت که آنها نوعی ســازوکار نقل و انتقال برای اطالعات ژنتیکی
به حســاب میآیند .بعضی از ژنهای ویروسی ممکن است با سلول
میزبانهای خود یکپارچه شــوند و به عنوان نوادگان ارگانیسم مورد
پذیرش قرار بگیرند .چیزی بین  8تا  25درصد از ژن انســانی گویا
چنین ریشههای ویروســیای دارد .اما خود ویروسها در جای خود
امکان دزدید ه شدن را داشته و ممکن است ژنهایشان به کاری جدید
گرفته شود.
این چیزها گرچه دستآوردهایی هستند که شاید برای خیلیها
تازگی داشته باشند ،اما همگی بر یک نخ تکراری حرکت میکنند که
شاید بد نباشد باز هم آن را به خودمان یادآوری کنیم :دنیای طبیعی،
مهربان نیست .حیات بدون داشتن ویروس یک امر ناممکن است که
غیر قابل دسترس بودن آن به حدی است که مطلوبیت آن به بیمعنا
بودن میرسد .به عبارت بهتر اینکه بخواهی جهان ویروس نداشته
باشد ،خواستهای اشتباه نیست ،بیمعناست .تنوع و تکثر خیرهکننده
حیات تا حد زیادی وابسته به ویروسهایی است که گرچه عامل مرگ
میشوند اما عامل غنا و تغییر هم هستند .جدای از این ،بسیار عالی
خواهد بود که به سمت دنیایی حرکت کنیم که در آن ،ویروسهای
منبعی باشند برای فهم جدید انسانها از جهان .انسانها جهان را از
طریق ویروسهای بفهمند و بشناسند و صد البته در طرف مقابل هم
ویروسها انسانهای کمتری را نسبت به قبل بکشند.

جدای از اصالحات اقتصادی ،در سطح فرهنگی و ساختار سیاسی این کشور هم نیاز به اصالحات هست .با این حال ،مسموم
کردن ناوالنی نشان میدهد که رژیمهایی مثل روسیه زمانی که راهشان تنگ شود ،تا چه حد خشن خواهند شد .از سوی دیگر اما
بالروس نشان میدهد که چقدر در استفاده از ابزار خشونت به مشکل برخورد کردهاست.

[ روسیه ]

پوتین از چه میترسد
مردم روسیه و بالروس از
حاکمانشان خسته شدهاند
چیزی الهامبخشتر از تماشــای مردمی نیســت که به خیابانها
ریختهاند و مطالبه آزادی دارند و چیزی از این ترســناکتر هم برای
دیکتاتــوری که مقابل آنها قرار گرفته وجود نــدارد .مردم بالروس،
در میان صحنههایی که یادآور شورشهای  1989است ،در اعتراض
به انتخابات مهندسیشــده به خیابانها ریختهانــد و اهمیتی برای
تهدیدهای دولت قائل نیستند .در شهر خاباروفسک روسیه هم دهها
هزار نفر هر هفته در اعتراض به دستگیری فرماندار منطقه و پیاده شدن
اجباری قوانین مسکو ،دست به اعتراض میزنند .والدیمیر پوتین دچار
ترس شدهاست .وگرنه چه دلیل دیگری وجود دارد که آلکسی ناوالنی،
یک فعال ضدفساد مشهور و شناخته شدهترین رقیب پوتین ،در حال
حاضر به دلیل مسمومیت سمی در بیمارستانی در برلین خوابیدهباشد؟
رژیمهایی که با وحشــت حکومت میکنند ،در وحشت حکومت
ت دارند که یک روز مردم دیگر دروغها ،دزدیها
میکنند .آنها وحش 
و خشونتشان را تحمل نکنند .سعی میکنند به زور پروپاگاندا ،ایجاد
دادگاه و چیزهایی از این قبیل به مسیر خود ادامه دهند .حاال به نظر
میرســد که دیگر پوتین حقهای در آستین ندارد و مانند آلکساندر
لوکاشنکو ،متحد دردسرسازش در مینسک ،دیگر مسیر خاصی پیش
رویش قرار ندارد .به همین دلیل است که علیرغم تکذیبیههای کرملین
آنها باز هم به روشهای قدیمی خود روی آوردهاند .و به همین دلیل
است که با ادامه اعتراضات ،آنها با این پرسش روبهرو هستند که آیا
خشونت دولتی میتواند وضعیت رژیمهایشان را ایمن کند یا خیر.
هردوی این رهبرها با شــعار مرتب کــردن هرجومرجی روی کار
آمدند که پس از فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد شدهبود .پوتین به مردم
کشورش وعده داد :از سیاســت دوری کنید تا نظم و دستمزدهایی
بیشــتر داشته باشید .لوکاشنکو از سوی دیگر وعده یک تداوم سبک
شوروی داد .پوتین خوششــانس بود که پس از به قدرت رسیدنش
قیمت نفت باال رفت و مردم چین از این مسئله سود بردند ،گرچه نه به
اندازه رفقای رژیم روسیه .پوتین یک دولت مافیایی ساخت و لوکاشنکو
یک دیکتاتوری کالســیک .هر دو مرد میخواهند از طریق رسانهها
تصویری از قدرت را برای مردم ارسال کنند و از سوی دیگر توهم تغییر
را به مردم بفروشد ،زیرا تغییر واقعی برای هردو رژیم بسیار دشوار است.
JJزیربنای کج
از بین تمام مشکالت این دو کشور که نیاز به اصالح دارد اما خیلی
هم قابل اصالح نیست ،برای مثال نگاهی به اقتصاد بیندازید .بالروس
بســیار شبیه پارکهایی است که تمشان شوروی است .صادرات این
کشور عمدتا محصوالت نفتی و پتاس است که با پاالیش نفت روسیهای
به دســت میآید که تا همین حاال با تخفیف در اختیار بالروس قرار
میگرفت .روســیه با بالروس تفاوت دارد .اقتصاد این کشــور بازتر و
چندصداییتر است .با اینحال رئوس قدرت صنعتی و مالی در دستان

الیگارشهایی قرار دارد که در حلقه معتمد کرملین قرار دارند .پوتین
اگر بخواهد انرژی ناشــی از رقابت اقتصادی را در کشورش باال ببرد،
قطعا با قدرتهایی درگیر میشود که باعث شدهاند او در قدرت بماند.
او در متنوع کردن وضعیت اقتصادی کشور خود و برداشتن تمرکز از
محصــوالت هیدروکربنی ناموفق بود و به همین خاطر طی چند ماه
اخیر از یک ســو به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و از سوی دیگر به
دلیل موج سنگین بیماری کرونا ،فشار بسیار زیادی به اقتصاد این کشور
وارد شد .هرچه شرایط پیچیدهتر هم شود او چیزی برای ارائه ندارد جز
ملیگرایی و نوستالژیا.
جدای از اصالحات اقتصادی ،در سطح فرهنگی و ساختار سیاسی
این کشور هم نیاز به اصالحات هست .با این حال ،مسموم کردن ناوالنی
نشان میدهد که رژیمهایی مثل روسیه زمانی که راهشان تنگ شود،
تا چه حد خشن خواهند شد .از سوی دیگر اما بالروس نشان میدهد
که چقدر در اســتفاده از ابزار خشونت به مشکل برخورد کردهاست.
لوکاشنکو ابتدا سعی کرد که با دستگیری و شکنجه معترضان ،جلوی
آنها را بگیرد ،اما تا اینجای کار ،این مسئله تنها باعث جریحتر شدن
مردم شدهاست و آنها بیشتر با او برخورد جدی کردهاند.
حاال مســئله اساسی این است که این دو رژیم کدر و تیره تا چند
وقت دیگر دوام میآورند و پاســخش چیزی نیست که کسی بتواند
بداند .حکومتهای خودکامه ارتجاعی میتوانند سالها به حیات خود
ادامه دهند .پوتین و لوکاشنکو در زمینه در دست گرفتن قدرت با دادن
وعده احیای شکوه سابق کشور ،تنها نیستند ،اما الگوی چنین رفتار و
منشی را میتوان به راحتی و به صورت تکراری بین افراد مختلف دید.
گرچه شاید این مسئله در ابتدا خوب به نظر برسد ،اما مردم نهایتا به
قول یکی از معترضان بالروس« ،از دست آنها خسته میشوند» و این
لحظه دقیقا همان لحظهای است که دیکتاتورها باید از آن بترسند.

رژیمهایی که با وحشت حکومت
میکنند ،در وحشت حکومت
ت دارند
میکنند .آنها وحش 
که یک روز مردم دیگر دروغها،
دزدیها و خشونتشان را تحمل
نکنند .سعی میکنند به زور
پروپاگاندا ،ایجاد دادگاه و
چیزهایی از این قبیل به مسیر
خود ادامه دهند

چرا باید خواند:
دولتهای روسیه و
بالروس با اعتراضات
مردمی روبهرو هستند و
همینمسئلهباعثشده
رهبران این دو کشور به
وحشت بیفتند .دولت
روسیه و بالروس باید در
ابعاد مختلف اقتصادی،
سیاسیوفرهنگی
اصالحات فراوانی را
ایجاد کنند ،اما این
مسئلهفعالنامحتملبه
نظر میرسد.
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مسئوالن ارشد امنیتی آمریکا همواره نگران این مسئله هستند که تجهیزات هواوی به منظور کاربردهای جاسوسی
ساخته شده و باعث خواهد شد که مشتریهایش وابستگی زیادی به این فنآوری سوبسیددار چینی پیدا کنند .اما
بیش از  170کشور دیگر به این نتیجه رسیدند که میتوان این ریسک را مدیریت کرد.

[ فرش قرمز ]

هالیوود و معمای چین
چین بزرگترین گیشه دنیا میشود
چرا باید خواند:
کشورچینباجمعیتی
بیش از یک سوم
جمعیتجهانتبدیل
به مهمترین بازار
مصرفی جهان شده
است .این واقعیت
در عرصه فروش
فیلمهایسینمایی
هم بروز پیدا کرده
است .در این مقاله
ورود کمپانیهای
بزرگ هالیوودی به
صنعتفیلمچینو
چالشهای پیش رو
خصوصا در سایه
جنگ اقتصادی
سالهای اخیر
بررسی شده است.
مشکل اصلی ،یا در واقع
هزینه عمده جدا کردن هواوی
از اروپا هیچ ربطی به آنتنها
ندارد ،بلکه ناشی از زوال
نظام تجارت جهانی است.
شاید چنددهتایی کوشر در
نهایت هواوی را ممنوع کنند،
اما این تجهیزات کماکان در
بخش عمدهای از دنیای نوظهور
استفاده خواهد شد
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گیشه سینمای چین در حال تبدیل شدن به بزرگترین گیشه
در دنیا اســت .این واقعیت چه تاثیری بر هالیوود و قدرت نرم آمریکا
خواهد داشت؟
گلههایی از متجاوزان با قدرتهایی ماورایی ،به تاخت به سوی چین
حملهور شدهاند .در اثنای این حملههای رعدآسا به پایتخت ،یک دختر
ساده روســتایی به مقاومت برخاسته« .موالن» ،داستان یک تهاجم
است .این فیلم ،با سرمایهگذاری  200میلیون دالری دیزنی  ،بازسازی
است از داستانی قدیمی به امید فتح بازار چین .به گونهای طراحی شده
که بیننده آمریکایی و چینی را بر روی صندلیهای سینما بنشاند ،از
طرح کلی فیلم بگیرید بــا آن دراگونی که چینیها را کمی عصبی
کرده تا کمپین تبلیغاتی که فیلم را یک شاعرانهی کالسیک چینی
معرفی کرده.
گیشه سینمای چین حاال در حدود  9میلیارد دالر میارزد و راه
چندانی تا گیشــه  11میلیادر دالری آمریکا ندارد .از طرفی ،کنترل
موفقیتآمیز کرونا در چین و بسته شدن سالنها در آمریکا ،سبب شده
تا نگاهها در هالیوود به این سوی اقیانوس آرام خیره شود.
حتی پیش از کرونا هم استودیوهای بزرگ آمریکا به سرمایهگذاران
چینی و بازار آن چشم دوخته بودند .تنها در بین سالهای  2010تا
 2019درآمد دیزنی از بازار آسیا با رشدی دو برابری به  11.5درصد
درآمد ساالنه شرکت رسید.
با این حال ،دل بردن از شــرق و غرب ،دردســرهایی را هم برای
هالیوود ایجاد کرده است :کمپانیهای چینی سرمایه را در خاک چین
به هالیوود عرضه میکنند و از طرفی دستگاه سانسور چین در حال
آغشته کردن قدرت نرم آمریکا با خصایص چینی است.
سال  1994که «فراری» نخســتین فیلم آمریکایی در چین به
نمایــش درآمد تنها  13درصد از فروش گیشــه به خارجیها تعلق
داشــت .با تغییر آهسته قوانین ،یک دهه بعد این سهم به  25درصد
رسید .از طرفی همکاری مشترک با کمپانیها چینی به هالیوود کمک
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کرد تا سهم خود را به  43درصد افزایش داده و زمانهای اکران بهتری
را هم به دســت آورند .مضاف بر این ،تعداد ســالنهای این کشور از
 4000در سال  2005به بیش از  70000در سالها اخیر رسیده که
رقمی چشمگیر است.
بر اساس آمار  ،Mojoتا انتهای  2007دیگر گیشه چین در اختیار
هالیوود قرار گرفته بود .از میان  25فیلم پرفروش چین 16،تای آن به
هالیوود تعلق داشت .از این دوران به بعد است که به نقل از پیتر لوهر،
مدیر بخش چین کمپانی لجندری ،تمام استودیوها برای افتتاح دفتر
در چین به صرافت افتادند.
در آن ســو ،در ســال  2016کمپانی دالیان واندا ،لجندری را به
قیمت  3.5میلیارد دالر خریداری کرد و در افتتاح اســتودیو خود در
کیونگادو با پرداخت مبالغ هنگفت ستارههایی همچون دیکاپریو و
نیکول کیدمن را به ضیافت مهمان کرد .یکی از بزرگان هالیوود از این
دوره ســه ساله به عنوان دوره-ای یاد میکند که همه از گرفتن پول
این احمقها خوشحال بودند دقیقا مثل ژاپنی و عربهایی که پیش
از این برای عکس یــادگاری با چهرههای هالییود مبالغ هنگفتی را
پرداخت میکردند.
اما این رابطه به ســرعت در حال تغییر است .استودیوهای چینی
بزرگتر و مجهزتر شدهاند و همکاری با آمریکاییها باعث پیشرفت
مهارتها فیلمســازان چینی شده است .همزمان با افزایش کیفیت،
چینیها در حال ســاخت فیلم در ژانرهایی هستند که پیش از این
ممنوع بودند مثل ژانر علمی-تخیلی .حاال آسمان سیاست هم ابری
شــده است و بر مشــکالت اقتصادی هالیوود در چین افزوده است.
تحت رهبری ژی جی پینگ ،با شــعار یک ملت با فرهنگی استوار،
سرمایهگذاری چینیها در آمریکا و بالعکس دشوار شده است .تحت
قوانین جدید برای همکاری در تولید ،حداقل یک سوم سرمایه و تیم
بازیگری باید چینی باشند.
JJدر جستوجوی یک مطالبه
بزرگترین نگرانی منتقدان آمریکایی اما ،سانسور است .دستگاه
سانسور کمونیســتها نه تنها موضوعات مربوط به تبت ،تیانانمن و
تایوان را سانســور میکند بلکه داستانهای مربوط به سفر در زمان
ارواح را نیز ممنوع کرده اســت .فیلم «دزدان دریایی کاراییب ،سینه
مرد مرده» تنها به دلیل وجود ارواح اکران نشد.
در این میان بزرگترین هدف چین از شکل دادن به داستانهای
هالیوودی ،گسترش قدرت داستانگویی خود ورای مرزها است .مهمتر
اینکه ،شــرکتهای چینی بیشــتر درآمد خود را از سالن-ها کسب
میکنند در حالی که استودیوهای آمریکایی از حق پخش تلویزیونی،
الیســنس بازی و غیره درآمدهــای هنگفتی دارنــد .این واقعیت
شرکتهای آمریکایی را به نسبت شرکتها چینی ،در شرایط کرونا،
در موقعیت بهتری قرار خواهد داد خصوصا که تغیییر رفتار بینندگان
احتماال ادامهدار خواهد بود.
تاثیر شبکههای پخش آنالین بر قدرت نرم آمریکا نامعلوم است.
یک اثر احتمالی این اســت که شــرقیها و غربیها کمتر فرهنگ
مقابل را هضم کنند .حتی با وجود اشباع نتفلیکس از فیلمهای دیگر
فرهنگها ،مردم منابع داخلی ترجیح میدهند که این مورد در چین
بسیار شدیدتر از باقی کشورها است .اختالط فرهنگی در تصویرسازی
هنوز هم پابرجا است اما احتماال روزی چین و آمریکا مجبور شوند تا
به صفحه نمایش کوچکتر اما ملی خودشان عقبنشینی کنند.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................

نشانیدار کردن بینشانیها
چطور افراد بیآدرس از حقوق اولیه خود محروم میمانند؟
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دفترچه آدرسها :آنچه آدرس
درباره هویت ،نژاد ،ثروت و
قدرت آشکار میکند
دیدری ماسک
ناشر :سنمارتینز پرس
2020

دربارهنویسنده
دیدری ماســک وکیل ،نویسنده و پژوهشگری
دانشگاهی اســت که قبال در کارولینای شمالی
زندگی میکرده اما اکنون در لندن سکونت دارد .او
در دانشگاههای هاروارد و آکسفورد درس خوانده
است.

شورای شهر نیویورک معموال بر نامهای افتخاری خیابانها که بر باالی نام متعارف نقشه قرار
میگیرد  ،تمرکز میکند .درنتیجه وقتی در شهر قدم میزنید ممکن است نگاه کنید و ببینید هم
در خیابان  103غربی هستید و هم در خیابانی با نام هامفری بوگارت هنرپیشه .یا شاید در بزرگراه
و خیابان  65غربی (لئونارد برنستاین آهنگساز) ،یا  84غربی (خیابان ادگار آلن پوی شاعر)

بیآدرسها
چطور میشود که افراد بیآدرس از حقوق اولیه خود محروم میمانند؟
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

در برخی ســالها ،بیش از  40درصد قوانین تصویبشــده در شــورای شهر
ک تغییر نام خیابانها بوده است .اجازه دهید شما را چند دقیقهای به تفکر
نیویور 
در این موضوع وادارم .شورای شهر مجمعی است به نمایندگی از شهردار .این مجمع
 51عضو دارد که بر سیســتم بزرگترین مدارس کشور و نیروی پلیس نظارت
میکنند و برای کاربــری زمینهای یکی از متراکمترین و پرجمعیتترین نقاط
کره زمین تصمیم میگیرند .بودجه آنها از بودجه بسیاری از ایالتها بیشتر است.
جمعیتش از همه ایالتها بهجز  11ایالت بیشتر است .از همه مهمتر ،خیابانهای
نیویورک از قرن  19بهطور گستردهای شــمارهگذاری یا نامگذاری شدهاند ،نام
برخی از خیابانها مانند استایوســنت و باوری از دورانی باقی ماندهاند که منهتن
کمی بزرگتر از یک ایستگاه تجاری هلندی بود .و اینجا هم تکرار میکنم که
در برخی ســالها بیش از  40درصد قوانین محلی تصویبشــده در شورای شهر
نیویورک تغییر نام خیابانها بوده است.
شــورای شــهر معموال بر نامهای افتخاری خیابانها که بر باالی نام
متعارف نقشــه قرار میگیرد ،تمرکز میکند .درنتیجه وقتی در شهر قدم
میزنید ممکن است نگاه کنید و ببینید هم در خیابان  103غربی هستید
و هم در خیابانی با نام هامفری بوگارت هنرپیشه .یا شاید در بزرگراه و
خیابان  65غربی (لئونارد برنستاین آهنگساز) ،یا  84غربی (خیابان ادگار
آلن پوی شاعر) .اخیرا شورای شهر نام منطقه وو ـ تانگ کلن در جزیره
استاتن ،نام کریستوفر جرج لیتور واالس (به افتخار نوتوریوس بیآیجی،
رپر معروف) برای راهی در بروکلین و نام رامونس برای راهی در کوئینز
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را تصویب کرد .تنها در سال  2018شورای شهر بر روی  164خیابان نام
دوم گذاشت.
ولی در سال  ،2007وقتی شورای شهر پیشنهاد تغییر نام یک خیابان را به یاد
سونی کارسون ،یک فعال سیاسی سیاهپوست ،رد کرد تظاهرکنندگان به خیابانها
ریختند .کارســون جنبش سیاهپوستان علیه ماده مخدر کراک را شکل داده بود،
راهپیماییهایی علیه خشــونت پلیس ســازماندهی کرده بود و بــر اداره مردمی
مدارس پافشاری میکرد .اما او مبلغ خشونت ،و بدون اظهار تاسف ،حامی عقاید
نژادپرستانه هم بود .وقتی زنان هاییتی یک مغازهدار کرهای را بهخاطر تجاوز متهم
کردند ،کارسون تحریمی علیه همه مغازههای سبزیفروشی کرهای راه انداخت ،و
مخالفان افراد سیاه را مجبور میکردند پولشان را به «افرادی که ظاهرشان مانند
ما نیســت» ندهند .وقتی از کارسون پرســیدند که آیا یهودستیز است ،پاسخ داد:
«ضدسفید هستم .ضدیت من را محدود به یک گروه خاص نکنید ».شهردار وقت
آن زمان ،مایکل بلومبرگ ،گفت« :احتماال سونی کارسون آخرین نفری است که
میتوانم نامش را برای الصاق به یک خیابان در این شهر مطرح کنم».
ولی طرفداران این نام پیشنهادی ادعا میکردند کارسون با شدت و حدت جمعیت
بروکلین خود را بســیار پیش از آنکه کسی به فکر بروکلین باشد سازماندهی کرد.
چارلز بارون عضو شــورای شــهر ،یک عضو پلنگ سیاه پیشــین ،گفت که تعداد
خانههای کراک که کارســون ،کهنه سرباز جنگ کره ،بسته بیش از آن بوده که
پلیس نیویورک جمع کرده اســت .طرفدارانش خواستار آن بودند که زندگی او با
بحثانگیزترین جمالتش قضاوت نشــود .همچنان کارســون در جامعه آفریقایی

کتاب ضمیمه

آمریکایــی هم مورد اختــاف بود .وقتی
زبالهای که بهشکل یک گاو نقاشی شده
لروی کمری ،عضو سیاهپوســت شورا ،از
اســت ،تراکتور برداشــت که در وسط
رایدادن بــه این نامگــذاری امتناع کرد،
مزرعه پارک شــده است .البته اگر شما
وایال پالمر دستیار بارون خواستار شد که
همینجا زندگی کنید احتیاجی به مسیرها
نداریــد ،در طول جادههــای خاکی که
جایگاه سیاسی او گرفته شود ،حتی شده با
میان درهها و بســتر خشک رودها پیچ
«ترور» .کمری تحت حفاظت پلیس قرار
میخورند ،در هر حال همه همدیگر را
گرفت( .پالمر تاکیــد کرد که منظورش
ترور حرفهای بوده است ،نه ترور فیزیکی).
میشناسند.
وقتی شــورا باالخره پیشنهاد نامگذاری
خدمــات اورژانســی بــه راههــای
با نام کارســون را رد کــرد (درحالیکه
رســمیتری برای پیداکردن افراد احتیاج
انتصاب نامهای بازیگر سریال نظم و قانون،
دارند .چشمانتان را ببندید و سعی کنید
جــری اورباچ ،و طراح رقــص آلوین ایلی
محل خانه خودتان را بدون اســتفاده از
را پذیرفت) ،چندصد ســاکن بروکلین به
آدرس پســتی تشــریح کنید .حاال آن را
بدفورد استایوسنت هجوم بردند و خودشان
دوبــاره تکرار کنید اما ایــن بار تصور
نزدیکی
در
ای
ه
زاغ
به
سیکالن
همکارش
و
سابهاشیس
همراه
به
روزی
کلکته،
در
کنید ضربهای به شــما وارد شــده است.
عالمت کوچه سونی ابوبادیکا کارسون را
فرودگاه شهر رفتیم ،جایی که هر روز و هر ساعت رفتوآمد هواپیماها گردوغبار
به پزشــک اورژانســی که با شتاب به
در کوچه گیتز نصب کردند .بارون گوشزد
بهپا میکند .در کوچهای بسیار باریک که دو نفر آدم نمیتوانستند در آن کنار هم
بایستند یکی از همکاران سابهاشیس رایانهای در دست گرفته بود که نقشه زاغه
کرد که نیویورک آدمهای زیادی دارد که
خانــهای در ویرجینیای غربــی میرود
ه را بر روی نقشه مشخص میکرد ،بر روی
بر صفحهاش دیده میشد .او جای خان 
صفحه کلیک میکرد و کد خانه ظاهر میشد
بهاشتباه اســم آنها با افتخار جایی نصب
میگویند مرغها در بیرون خانه هستند،
شــده ،ازجمله توماس جفرسون ،بردهدار
اما تصور کنیــد که همه خانههای آنجا
«کودکآزار» .او رو به جمعیت خشمگین فریاد میکشید« :شاید ما باید خودمان را
در حیاطشــان مرغ دارند .برای من تعریف کردند که در طول این جادهها مردم
با تعویض نام خیابانها هالک کنیم تا بتوانیم از شر نام این بردهداران خالص شویم».
روی تراسهایشان میآیند و برای غریبهها دست تکان میدهند ،پزشکان متوجه
تئودور میرالدی از منطقه برانکس در روزنامه نیویورک پست نوشت« :چرا
نمیشــوند کدامشان حرکتی دوستانه است و کدامشــان به آنها عالمت توقف
رهبران این اجتماع وقتشــان را در نگرانی بــرای نامگذاری یک خیابان تلف
میدهند .رون ســرینو ،یک آتشنشــان در نورتفورک (با  429نفر جمعیت)،
میکنند؟» آقای میرالدی ســؤال بسیار خوبی است .کال چرا ما به نام هر خیابان
تعریف میکرد که چطور به تماسگیرنده مضطرب میگوید که گوشش به صدای
اینقدر اهمیت میدهیم؟
آژیر ماشینهای آتشنشانی باشد .بازی قایمباشک ،در میان درههای مارپیچ تاب
دغدغه ذهنی من نســبت به آدرس پســتی خودم زمانی شــروع شد که برای
میخورد« .بلندتر شد؟» او از پشت تلفن میپرسد« :نزدیکتر شد؟»
اولین بار فهمیدم بیشــتر خانوارها در دنیا آدرس پستی ندارند .آدرسها ،بهادعای
بســیاری از خیابانها در منطقه روستایی ویرجینیای غربی ،شمارههای مسیر
اتحادیه جهانی پست ،یکی از ارزانترین روشها برای بیرونکشیدن افراد از فقر،
روستایی دارند که توسط اداره پست به آنها داده شده است اما این شمارهها روی
آسانسازی دسترسی به اعتبار بانکی،حق رای و بازارهای جهانی است .اما این تنها
هیچ نقشهای پیاده نشدهاند .همانطور که یک اوپراتور شماره اضطراری اورژانس
مشــکل جهان در حال توسعه نیست .من فهمیدم که حتی قسمتهایی از مناطق
گفته است« :ما نمیدانیم این شمارههای چرتوپرت کجا هستند».
روستایی ایاالت متحده هم آدرس پستی ندارند.
نامگذاری یک خیابان چالش سختی است ،پس برای نامگذاری هزاران خیابان
ویرجینیای غربی دهههاست که درگیر این قضیه است؛ پروژهای طوالنی برای
چــه میکنید؟ وقتی نیک کلر را دیدم ،هماهنگکننده خوشبیان آدرسگذاری
نام و شمارهگذاری خیابانهایش .تا سال  ،1991کال افراد اندکی خارج از شهرهای
شهرســتان مکداول بــود .دفترش در ابتــدا یک پیمانــکار از ورمونت برای
کوچک ویرجینیای غربی آدرس پســتی داشــتند .بعد ایالت با باالرفتن نرخهای
آدرسگذاری استخدام کرده بود اما تالشش بیسرانجام ماند و صدها برگ ه کاغذی
شــرکت مخابراتی ورایزن برخورد کرد و این شــرکت بهمنزله بخشی از یک
زرد با آدرسهای تخصیصدادهشده روی آن را برای شرکت باقی گذاشت که کلر
پرداخت نامعمول ،قبول کرد  15میلیون دالر بپردازد تا ،در اقدامی بهواقع سریع،
نمیتوانست آنها را به خانههای واقعی وصل کند( .شنیدهام که ساکنان ویرجینیای
ویرجینیاییهای غربی را روی نقشه بیاورد.
غربی که زغالسنگ عمدهترین وسیله امرار معاش آنهاست،از ترس طرفداران
طی نســلها مردم بهروشهایی خالقانه در ویرجینیای غربی رفتوآمد کرده
محیطزیست به تلفنها با پیششماره ورمونت پاسخ نمیدهند).
بودند .مسیرها در پاراگرافهایی توضی ح داده میشد :بگرد دنبال کلیسای سفید،
افراد زیادی در ویرجینیای غربی واقعا آدرس نمیخواستند .گاهی یکی از دالیل
کلیسای سنگی ،کلیسای آجری ،مدرسه ابتدایی قدیمی ،اداره پست قدیمی ،کارخانه
این بود که آنها صرفا نام جدید خیابانشــان را دوست نداشتند( .کشاورزی در
دوزندگی قدیمی ،پیچ بزرگ ،قبرستان بزرگ ،سالن تتو ،رستوران درایواین ،سطل
نزدیکی ویرجینیا خشمگین شــد وقتی خیابانش به نام بانکداری درآمد که در
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روشنگری برای شمارهگذاری و نامگذاری خیابانها ،چطور با
دوران رکــود اقتصادی به پدربزرگش وام ندادهبود ).اما اغلب
انقالبی در چگونگی اداره زندگی ما و شکلدادن به جوامع ما
مســئله نه یک نام خــاص ،بلکه خود نامگــذاری بود .همه
مصادف شــد .و نا م خیابانها بهجای اینکه تنها جزییات ساده
همدیگر را میشناســند ،مخالفان با آدرسگذاری این را بارها
در دهه ،1980
اداری باشــد ،به نشانی برای هویت،ثروت و در جریانی مانند
و بارها گفتهاند .وقتی یک مرد  33ساله بر اثر حمله قلبی مرد
بانک جهانی توجه
یکی
به
را
خود
خیابان ســونی کارســون ،به یک زورآزمایی تبدیل شد .ولی
چون آمبوالنس راهش را گم کــرده بود،مادرش به روزنامه
از نیروهای به
بیشتر از همه ،این اسامی موضوع قدرت هستند ـ قدرت برای
محلی آنجا گفت« :تنها کاری که باید میکردند این بود که یک
حرکت درآورنده
نامگذاری ،قدرت برای ساختن تاریخ ،قدرت برای تصمیمگیری
جا توقف کنند و از یک نفر بپرسند ما کجا زندگی میکنیم».
رشد اقتصادی
اینکه چ ه کسی به حساب بیاید ،چهکسی دیده نشود و چرا.
(مسیردهی او برای غریبهها؟ «زمین بیسبال کواپر ،اولین خیابان
ضعیف در جهان
حال
در
کشورهای
امروزه مناطق روستایی ویرجینیای غربی باالخره آدرسهای
سمت چپ ،یک پیچ تیز در سمت راست هست که بهسمت
توسعهمعطوف
پستی پیدا کردهاند .اما میلیاردها منطقهای که در سراسر جهان
کوه میرود)».
میکند:مالکیت
چنین چیزی ندارند چه؟
اما آنطور که کلر به من میگفت« :شــگفتزده میشوید
غیرقطعیزمین.
اگر بدانید ساعت سه صبح چند نفر شما را میشناسند؟» پزشکی
سابهاشــیس نــات یــک فعــال اجتماعی و مدیر ارشــد
به عبارت دیگر،
ه

داد
پایگاه
هیچ
«آدرسگذاری بیآدرسها» است که یک نهاد غیردولتی است
که نصفهشــب بهاشتباه وارد یک خانه میشود ممکن است با
متمرکزی وجود
با ماموریتی منحصربهفرد برای ایجاد آدرس پســتی در تمامی
هفتتیری روی پیشانیاش روبهرو شود .یک اپراتور اورژانس
ندارد که نشان دهد
زاغههای هند دارد و حرکتش را از کلکته آغاز کرده است .در
به من گفت که چگونه تالش کرده است با جامعه مسنترهای
چه کسی مالک فالن
یک روز آفتابی ماه فوریه ،من با او به چتال رفتم ،حلبیآبادی
شهرستان مکداول در مورد این پروژه صحبت کند ،جمعیتی
ملک معین است .و
فروش
و
خرید
این
قدیمــی که در میان یک کانال و یک خط راهآهن بهزور جا
که اکنون درصدشــان بــا توجه به مهاجــرت جوانترها به
زمین یا استفاده
داده شده است .از بعضی لحاظ ،چتال را نقشبرجست ه کوچکی
جاهایی که کار بیشتری هست در حال رشد است .او میگفت:
از آن برای دریافت
از مرکز شــهر دیدم .این حلبیآباد بهشــدت متراکم است اما
«برخی افراد میگفتند :ما آدرس نمیخواهیم .من گفتم :اگر به
اعتبار را دشوار
بهطرز عجیبی حس روستا را القا میکند ،شاید به این خاطر که
آمبوالنس احتیاج داشــتید چه؟ پاسخ آنها؟ ما به آمبوالنسها
میسازد .و مالیات
هم
زمین
از
گرفتن
ساکنانش اغلب از روستاها آمدهاند.
احتیاجی نداریم .ما خودمان از خودمان نگهداری میکنیم».
سخت است وقتی
به نظر میآید این زاغهها به چیزهــای مهمتری از آدرس
یک هماهنگکننده آدرسگذاری یکبار در یک کنگره
نمیدانیصاحبش
نیاز دارند ـ تاسیسات بهداشتی،آب تمیز ،خدمات درمانی ،حتی
ملی گفت« :آدرسگذاری برای سوسولبازی نیست ».مامورانی
کیست
سقفی برای حفاظت آنها از بارانهای موسمی .ولی نبود آدرس،
که برای نامگذاری خیابانها فرستاده شدند در ویرجینیای غربی
افرادی را که در این زاغهها زندگی میکنند از شــانس داشتن
توســط مردان چهارچرخهسوار تفنگبهدست مورد استقبال
اینها هم محروم میکند.
قرار گرفتند .مامور آدرسگذاری یک شــهر با مردی برخورد
بدون داشــتن یک آدرس،داشتن یک حساب بانکی تقریبا غیرممکن است .و
کردند که خنجری در جیب پشتش داشت .چقدر بد میشد اگر او از آدرسگذاری
بدون داشتن یک حساب بانکی،نمیتوانید پولی ذخیره کنید ،پول قرض بگیرید
خوشش نمیآمد چه میشد؟
یا مستمری دولتی دریافت کنید .در پی گزارشهایی مبنی بر خودکشی چند تن از
برخی افرادی که با آنها صحبت کردم نداشتن آدرس در این منطقه را مظهر
ســاکنان زاغههای کلکته بعد از آنکه یک کالهبردار تمام اندوخته زندگیشان
عقبماندگی جامعه روستایی میدانند،ولی من آن را اینطور نمیبینم .شهرستان
را به غارت برد ،سروصداهای زیادی بهخاطر فعالیت وامدهندگان و بانکهای
مکداول با عنوان یکی از فقیرترین شهرستانهای کشور آمریکا دست و پنجه نرم
جعلی در این مناطق به پا شــده بود .حاال تعداد بیشتری از ساکنان چتال با داشتن
میکند ،اما جامعهای همبسته است که اعضایش هم همسایگانشان و هم تاریخ
آدرسهای جدیدشا ن میتوانند کارت عابربانک داشته باشند.
غنی سرزمینشان را میشناسند .آنها چیزهایی میبینند که غریبهها نمیبینند .در
«زاغــه» اصطالح عامی اســت که طیف بزرگی از ســکونتگاهها را در بر
نقطه مقابل آنها ،من حاال برای رفتوآمد در شــهری که در آن بزرگ شدهام
میگیرد .بســیاری از زاغهها که در طول کانالها ،حاشــیه جادهها یا زمینهای
س نداشتیم آیا فضاهای
از جیپیاس اســتفاده میکنم .از خودم میپرسم اگر آدر 
بایر رشــد کردهاند غیرقانونی هستند ـ ساکنان آنها متصرفانی هستند که بدون
اطرافمان را متفاوت میدیدیم .و بدینترتیب ترس این ساکنان ،عجیبوغریب که
اجازه در زمین دیگری زندگی میکنند .عدهای دیگر «حاشیهنشینها» یا زاغههای
هیچ بلکه توجیهپذیر و حتی منطقی به نظر میآید .آدرسها فقط برای خدمات
قانونی هستند ،معموال با اقامتگاههایی باکیفیتتر در مکانهایی که متصرفین برای
اورژانســی نیســتند .بلکه آنها وجود دارند تا دیگران شما را پیدا کنند ،بر شما
زمینشان اجاره پرداخت میکنند.
نظارت کنند ،مالیات بگیرند و سعی کنند از طریق پست چیزهایی به شما بفروشند
اما غالبا تمام زاغهها این موارد مشترک را در خود دارند :تهویه ضعیف ،منابع
که نیاز ندارید.
محدود آب پاکیزه و کمبود ســرویس بهداشتی و سیست م فاضالب .یک تعریف
آدرسهای پستی داستان پیچیدهای نقل میکنند از اینکه پروژه پرشکوه عصر
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دولتی ،ساختار زاغهها را «به هم تنیدهشده» توصیف میکند ،اصطالحی که پیش
از دیدن آلونکهایی که برای سرپا ماندن به هم تکیه داده بودند ،فکر میکردم
بیشتر ادبی است تا فنی 3 .میلیون کلکتهای که بنا بر تخمینها در پنج هزار زاغه
شهر زندگی میکنند ،غالبا خوششــانسترین آنها هستند؛ حداقل سقفی باالی
سرشان دارند .فقیرترها کارتنخوابها هستند که در خیابان میخوابند،کودکانی
که با احتیاط در پیادهرو در میان والدینشان فشرده شدهاند .اگرچه ریشکاها از
نظر قانونی ممنوع شدهاند ،مردان نیمهعریان با پاهای برهنه هنوز با دواندن آنها
در خیابانهای کثیف کسب روزی میکنند.
بعضی زاغهها از بقیه مطبوعترند .آنهایی که به شهر نزدیکترند،مانند چتال،
اغلب صدها ســال قدمت دارند با خانههایی واقعی که از بتن ســاخته شدهاند با
ســقفهای حلبی و کفهای واقعی .در پانچانانتاال ،نامی که بهانهای برای دوباره
گفتنش نیافتم ،حدود  20دختر نوجوان در ســاریهای رنگارنگ در میان جایی
که به نظر میآمد خیابان اصلی است نشسته بودند و شادمانه برای یک زیارتگاه
هندو میخواندند ،درحالیکه مردم در اطرافشــان میلولیدند و از فروشندگان
محلی میوه و سبزی میخریدند.
بعد از آن ،سابهاشــیس و همکارش رومیو من را بــه باگار بردند ،جایی که
آســمانخراشهایی از زباله در بدو ورود به شــما خوشــامد میگفت .زنان و
کودکان برای یافتن هر چیز ارزشمندی توده آشغالها را هم میزدند درحالیکه
کامیونها برای باالبردن برجهای آشغالی صف کشیده بودند .آدمهای حریصی که

در امتداد صفی که منبعی برای درآمد اضافه خانوادهشان است ،ریشه دوانده بودند.
(قصابهای موقتی شقههای خونین خوک را از سقف آلونکهایشان آویختهاند،
موجــی از مگس در اطرافش وزوز میکند ).دختــری را دیدم که با احتیاط در
دریاچ ه سیاهرنگی با آب جوهر مانند حمام میکرد ،به من گفتند این آب بهخاطر
مواد شــیمیایی سرریز شده از آشــغالها گاهی خودبهخود آتش میگیرد .و اما
سابهاشیس میگفت وضع ساکنان باگار همچنان از بسیاری دیگر بهتر است .الاقل
آشغالها منبع درآمدی برایشان ایجاد کرده است.
سابهاشیس در باگار کامپیوترش را درآورد و صورتش را تمیز کرد ،درحالیکه
تیشرتاش از دوده سیاه شده بود .تیم آدرسدهی باگار را تمام کرده است اما او
و رومیو برای بهروزکردن آدرسهای جدید آمده بودند ،سازههای موقتی که در
این فاصله ســاخته شده بود .زاغهها در حال تبدیل و تغییر دائمی هستند؛ خانهها
منهدم میشوند و دوباره سرپا میشــوند؛ خانوارها از روستاها میآیند و دوباره
برمیگردنــد .حاال خانوادههای جدیدی در ایــوان خانهها زندگی میکنند ودر
کنار بزهای زنجیرشــده میخوابند .سابهاشیس و رومیو به هر کدام یک آدرس
اختصاص دادهاند و مرتبا سوابقشان را با ساختمانهای جدید روبهرویشان مقایسه
میکنند .از آخرین باری که اینجا بودهاند خیلیهایشــان تغییر کرده است .گمان
میکنم آنها خیلی زود به آنجا برگردند.
در دهه  ،1980بانــک جهانی توجه خود را به یکی از نیروهای به حرکت
درآورنده رشــد اقتصادی ضعیف در جهان کشــورهای در حال توسعه معطوف

افراد زیادی در ویرجینیای غربی واقعا آدرس نمیخواستند .گاهی یکی از دالیل این بود که آنها صرفا نام جدید خیابانشان را دوست نداشتند( .کشاورزی در نزدیکی ویرجینیا خشمگین شد
وقتی خیابانش به نام بانکداری درآمد که در دوران رکود اقتصادی به پدربزرگش وام ندادهبود ).اما اغلب مسئله نه یک نام خاص ،بلکه خود نامگذاری بود .همه همدیگر را میشناسند،
مخالفان با آدرسگذاری این را بارها و بارها گفتهاند.
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بودند برای جمعآوری صورتحســابها و نگهداری زیرساختها سیستمهای
میکند :مالکیت غیرقطعی زمین .به عبارت دیگر ،هیچ پایگاه داده متمرکزی وجود
خودشان را ایجاد کنند ـ یک سیستم آدرس پستی این امر را بسیار آسانتر میکرد.
ندارد که نشان دهد چه کسی مالک فالن ملک معین است .و این خرید و فروش
دولتها میتوانستند مالیاتدهندگان را آسانتر شناساییکنند و طلبهایشان را
زمین یا اســتفاده از آن برای دریافت اعتبار را دشوار میسازد .و مالیات گرفتن از
جمعآوری کنند .محققان همبستگی مثبتی میان آدرس پستی و درآمد پیدا کردند
زمین هم سخت است وقتی نمیدانی صاحبش کیست .در شرایط ایدئال ،کشورها
و نابرابری سطح درآمد در مکانهایی که آدرس پستی داشتند کمتر از مکانهای
دارای یک محدودهبندی و پایگاه دادهای دولتی هستند که محل و مالک و ارزش
ثبتنشده بود.
زمین را ثبت میکنند .یک سیســتم محدودهبندی خوب خرید و فروش زمین و
اینها همه دالیلی برای سازمان مردمنهاد «آدرسگذاری بیآدرسها» است که
همچنین جمعآوری مالیات را آسان میکند .وقتی یک قطعه زمین میخرید ،شما
مدیــران ایرلندیاش آن را کاری بس مهم میدانند .ماهها پیش از اینکه به کلکته
(و اداره مالیات دولت) میتوانید مطمئن باشید که شما ـ و فقط شما ـ مالک آن
بروم الکس پیگوت ،موسس با اقتدار و نفوذ «آدرسگذاری بیآدرسها» ،را هشت
هستید.
هزار کیلومتر آنطرفتر در دوبلین دیدم .پیگوت تاجری اســت با موهای سفید
ولی پروژههای محدودهبندی که از سوی بانک جهانی راهافتاد بارها شکست
موقر،یک ریش جوگندمی و یک کت کتــان بهزیبایی چروک خورده .او در
خورد .کشــورهای ضعیف منابع کافی برای حفظ پایگاه داده را نداشــتند .یک
سالهای دهه  70در مقام مامور پست کریسمس در ایرلند کارش را شروع کرده
محدودهبندی میتواند تخریب شود اگر مسئوالن اطالعات اشتباه وارد کنند ،در
و بعدها در دهه  80یک تجارت مرتبط با پست راهاندازی کرده است .خدمات
عین حال مالکان قانونی را نیز از حق مالکیتشان محروم میکنند.
پســتی تنها با آدرس پستی دقیق کار میکند ،بهای ن ترتیب او خیلی زود به یک
و بهجای ایجاد یک سیســتم ثبت ساده،مشــاوران گران قیمت سیستمهای
متخصص تبدیل شده است.
رایانهای پیشرفتهای را طراحی کردند که مدیریتکردن آن بیش از اندازه پیچیده
در یک جلسه بهطور اتفاقی به زنی با نام مائورین بارست برخورد میکند که
میشد .میلیونها دالر بهپای پروژههای ناتمامی ریخته شد که به هیچجا نرسیدند.
در کلکته خیریهای را تاسیس کرده بود به نام «بنیاد امید» .فارست به او میگوید
ســازمانهایی مانند بانک جهانی و اتحادیه جهانی پســت راه آسانتری کشف
که بهدنبال کمک برای انجام یک سرشــماری در زاغههای تحتپوشش خیریه
کردند .فقط این نبود که کشــورهای در حال توسعه محدودهبندی ندارند ـ آنها
است .پیگوت تنها تخصص واقعی خود را به او پیشنهاد میدهد :آدرسها.
آدرس پســتی هم نداشتند .چنانچه برخی کارشناسان نوشتند آدرسها به شهرها
بــه آن راحتی که فکــرش را میکرد نبود .در کلکته خانهها در بســیاری از
اجازه میدهند «از اول شروع کنند» .با آدرس پستی میتوانید ساکنان را پیدا کنید،
زاغهها از غرفه رســتورانی که در آن مینشــینیم بزرگتر نبود ،پس باید فناوری
اطالعات جمعآوری کنید ،تاسیسات زیربنایی را نگهداری کنید و نقشهای از شهر
را حکواصالح میکرد .او باید بیخیال پالکهای پالســتیکی اصلی میشد زیرا
درست کنید که همه بتوانند از آن استفاده کنند.
ســاکنان نگران بودند از روی درهایشــان بیفتد و خوراک گاوها شــود .در ابتدا
متخصصان شــروع به آموزش فشرده مدیران برای آدرسگذاری شهرهایشان
تیم او نقشــه زاغهها را بر روی صفحات
کردند .چاد ،بورکینافاســو ،گینه و مالی
پالســتیکی بزرگ چاپ کرد و آن را با
همگی از پذیرنــدگان اولیه طرح بودند.
کارکنان بانک جهانی کتابها نوشتند،
یک کد مخصــوص برای هر خانه کامل
کردند تا افراد بتوانند راهشان را پیدا کنند.
دورههای آنالین برای آدرسگذاری پستی
اما نقشههای پالســتیکی بهزودی ناپدید
طراحی کردنــد و حتی حامی مالی یک
شد چون ســاکنان از آنها برای پوشاندن
مســابقه برای تبلیغ فواید آدرسگذاری
سوراخهای ســقف در طول بارندگیهای
شدند.
موسمی استفاده کردند .با این حال ،کمکم
فواید این کار بســیار روشــن است.
پیگوت و تیم «آدرسگذاری بیآدرسها»
آدرس پســتی دموکراســی را تقویــت
سیستمهایی را بهوجود آوردند که کارایی
میکند،ثبتنام رایدهندگان را آسانتر
داشت.
میکند و تهیه نقشه مناطق رایگیری را
ممکن میکند .امنیت را بیشــتر میکند
در کلکته ،روزی به همراه سابهاشیس و
همکارش سیکالن به زاغهای در نزدیکی
زیرا منطقههای ثبتنشــده بستری برای
فرودگاه شهر رفتیم ،جایی که هر روز و
رونقگرفتــن جرم ایجــاد میکنند( .در
هر ساعت رفتوآمد هواپیماها گردوغبار
جملهای کمتر خوشــبینانه ،آدرسهای
پروژههای محدودهبندی که از سوی بانک جهانی راهافتاد بارها شکست خورد.
بهپا میکند .در کوچهای بســیار باریک
پستی یافتن مخالفان سیاسی را هم آسانتر
کشورهای ضعیف منابع کافی برای حفظ پایگاه داده را نداشتند .یک محدودهبندی
میتواند تخریب شود اگر مسئوالن اطالعات اشتباه وارد کنند ،در عین حال مالکان
که دو نفر آدم نمیتوانســتند در آن کنار
میکند).
قانونی را نیز از حق مالکیتشان محروم میکنند
هم بایســتند یکی از همکاران سابهاشیس
شــرکتهای آب و برق مجبور شده
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کتاب ضمیمه

اگر پیش از این نمیشناختهاندشــان .به
عبارت دیگر ،شما بدون آدرس محدود
به برقراری ارتباط تنها با کسانی هستید
که آنها را میشناســید .و اغلب افرادی
که شما را نمیشناسند کسانی هستند که
میتوانند بیشترین کمک را به شما بکنند.
این حس هویت شهروندی بهخصوص
در مناطق زاغهنشین اهمیت دارد ،جایی
که افراد ،بنا بر تعاریف ،در حاشیه اجتماع
زندگی میکنند .به همین دلیل است که
آنها به سازمانهایی مانند «آدرسگذاری
بیآدرسها» به دیده شک نگاه میکنند.
«آدرسگــذاری بیآدرسهــا» به جای
اینکه زاغهها را با سیستم آدرسگذاری
موجود در کلکته ثبت کند ،مدل جدیدی
س را به آنها تخصیص داد که تنها
از آدر 
برای زاغهها ارائه میشود .آنها زاغهها
را با بقیه شهر یکی نگرفتند؛ شاید بگویید

رایانهای در دســت گرفته بود که نقشــه
زاغه بر صفحهاش دیده میشــد .او جای
خان ه را بر روی نقشــه مشخص میکرد،
بر روی صفحه کلیک میکرد و کد خانه
ظاهر میشد .کد را برای همکار دیگری
میخواند و او آن را بهطور مرتب روی در
خانه مینوشت؛ خانهای که پیشتر هم کد
داشــت،و از روی ظواهر موجود ورودی
یک آرایشگاه زنانه بود.
آنها برمیگشتند تا شمارههای رسمی
را ـ پالکاردهای آبیرنگی که طولشان به
اندازه بازوی من است ـ بر سردر خانهها
نصــب کنند( .کمــی بعد از بازگشــت
مــن از کلکته ،گوگل بــا «آدرسگذاری
آدرسهای پستی داستان پیچیدهای نقل میکنند از اینکه پروژه پرشکوه عصر
بیآدرسها» شریک شــد و حاال هر دو
روشنگری برای شمارهگذاری و نامگذاری خیابانها ،چطور با انقالبی در چگونگی اداره
از از سیستم آدرسگذاری «کدهای پالس»
م خیابانها بهجای اینکه تنها
زندگی ما و شکلدادن به جوامع ما مصادف شد .و نا 
جزییات ساده اداری باشد ،به نشانی برای هویت،ثروت و در جریانی مانند خیابان
استفاده میکنند ).سخت بود حدس بزنیم
سونی کارسون ،به یک زورآزمایی تبدیل شد
س چه کاری میتواند برای بیشتر
یک آدر 
آنها که برعکس کار کردند.
این افراد انجام دهد .به نظر من ،هیچ کاری هم نکند باعث میشود حس کنند بخشی
از یــک نظر،این انتقاد را وارد میدانم .خیلی بهتر بود اگر سیســتم آدرسها
از جامعه هستند.
میتوانســت این دو زندگی در کلکته را شانهبهشــانه هم قرار بدهد .این فکر را
هنــد بیش از یک میلیارد و  350میلیون نفر جمعیت دارد و پس از چین و به
دوست داشتم که مردم ساکن زاغهها به بقیه شهر تعلق داشتند نهفقط به یکدیگر.
فاصله اندکی از این کشور ،دومین کشور پرجمعیت جهان است .شهرهای بزرگ
اما همانطور که نوشتم ،به نظر میآید مدیریت این شهر نمیخواهد یا نمیتواند
هند بال استثنا متراکم و پرجمعیت هستند و عالوه بر آن در حاشیه تمامی شهرهای
آنها را در خود بپذیرد .پس فعال تا اینجای کار آنها سابهاشیس را دارند.
بزرگ هند زاغهنشینی رایج است .زاغههایی که به شدت جمعیت متراکمی دارد.
وقتی من و سابهاشیس در کوچههای پر از آشغال باگار راه میرفتیم ،زاغهای که
برای مثال و براســاس آمار وزارت مســکن هند ،تنها در اطراف بمبئی (پایتخت
با کپههای زباله سربهفلک کشیده دودآلود هم زیستی میکند ،سابهاشیس به من
اقتصادی هند) بیش از  6.5میلیون نفر در زاغهها زندگی میکنند و بمبئی بزرگترین
گفت مشکل بزرگ باگار این است که ارتباط مناسبی با بقیه شهر نداشته است.
حاشیه زاغهنشین در هند را داراست از این تعداد بیش از  20درصد امکان دسترسی
من نفهمیدم که چه میگوید تا وقتی متوجه شــدم احتماال او از واژه «ارتباط»
به آب بهداشــتی و صابون ندارند .پس از بمبئی ،شهر دهلی (پایتخت سیاسی هند)
بهجای آنچه من میگویم «شبکه حملونقل» استفاده کرده است.
دومین جامعه زاغهنشــین بزرگ را در هند دارد و  1.8میلیون نفر از جمعیت این
برای رســیدن به این زاغه باید از چهار مدل وســیله نقلیه بر روی رودخانه
شهر زاغهنشین هستند که غالب افراد ساکن آن بیکارند یا کارگر روزمزد هستند
هوگلی استفاده کنید ،از جمله نوعی ماشن روباز مثل آنهایی که در فرودگاهها
که بسیاری از آنها حتی توانایی برآوردن حداقل نیازهای ضروری شامل خورد و
استفاده میکنید .بهطور تخمینی 150 ،هزار مسافر (و  100هزار ماشین) روزانه
خوراک و پوشاک و بهداشت خود را هم ندارند.
از روی یک پل بازویی عبور میکنند و بســتهای فلزی آن در برخی قسمتها
این حسِ شــمول یکی از حربههای مخفی آدرسهای پســتی است .کارکنان
بهدلیل جمعشدن گوتکای تنباکو مانند که جویده و روی پل تف کردهاند ،فرسوده
بانک جهانی خیلی زود فهمیدند که این آدرسها به توانمندســازی افرادی که
شده است .ما جزو آدمهای خوشبخت بودیم که بیشتر راه را با تاکسی رفتیم .اما
در این اماکن زندگی میکنند ،با داشتن این احساس که بخشی از جامعه هستند،
وقتی آنها حاضر نشــدند به زاغ ه نزدیکتر شوند ،مجبور شدیم بیرون بیاییم و
کمک میکند .این در مورد مناطق زاغهنشــین واقعا درســت است .گروهی از
پیاده راه بیافتیم.
متخصصان در کتابی درباره آدرس پســتی نوشتند« :یک شهروند موجود گمنام
حاال در آخر فکر میکنم «ارتباط» کلمه درستی بود .باگار بهطور فیزیکی از
گمشــده در جنگل (شــهرهای مدرن) نیست که فقط توســط خویشاوندان و
بقیه شهر جدا شده است و در نتیجه بقیه دنیا هم از آن جدا شدهاند .هیچکس جز
همکارانش شــناخته شود؛او دارای یک هویت تثبیتشــده است ».شهروندان
رانندگان کامیونهای زباله نمیبیند که ساکنان آن چگونه زندگی میکنند .به نظر
باید راهی برای «دستیابی به انجمنها و آژانسهای دولتی داشته باشند و بالعکس
میآید ،شاید این آدرسها راهی باشد تا به آنها گفته شود.
قابل دســتیابی توسط آنها باشند» و شهروندان دیگر بتوانند آنها را بیابند حتی
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راهنمای
بازارهایمالی
چرا این بازارها بهوجود میآیند
و چگونه عمل میکنند؟
مارک لوینسون

مترجم :ساغر منشی

 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

پیشرانهای تجارت الکترونیکی
نابرابری درآمدی بر توسعه تجارت الکترونیک تاثیری ندارد
در ایران با تصویب برنامه تکفا  ١در ســال  ،1381توســعه
تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و بهدنبال آن
ساعد یزدانجو
در سال  1384قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و
دبیربخشژورنال
فضا براي فعالیت فروشگاههاي الکترونیکی فراهم شد .پس
از آن تجارت الکترونیکی در برنامه پنجم توســعه مورد تاکید قرار گرفت و نهادي به نام «مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی» آغاز به کار کرد به گونه اي که با گذشت  1.5دهه از شروع اولین
برنامه ،نفوذ تجارت الکترونیکی به حدي رسیده که حدود  5درصد از تولید ناخالص داخلی ایران
کسبوکار الکترونیکی بهشکل کنونی و براي آسانسازي معامالت اقتصادي ،در دهه 1990
ظهور کرد و با توجه به مزایا و پتانسیلهاي موجود ،مورد استقبال بنگاهها و مصرفکنندگان
قرار گرفت .مزیتهایی از قبیل هزینههاي پایین راهاندازي و جستوجو ،سهولت به کارگیري
و ...سبب گسترش کسبوکارهاي الکترونیکی و جذب مشتریان بیشتر شده است .برای مثال،
یکی از شاخصهاي نفوذ تجارت الکترونیکی ،سهم آن از تولید به ناخالص داخلی است که به
آن  eGDPگفته میشود .این سهم در برخی از کشورها بیش از  5درصد رسیده است .سیده
فاطمه چاوشــی ،محمود محمودزاده و صالح قویدل دوستکوئی تحقیقی درباره این موضوع
انجــام دادهاند و نتایج آن را در مقاله «عوامل موثر بر انتشــار تجارت الکترونیکی در ایران»
در شماره  74فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر کردهاند .هدف این تحقیق بررسی و
شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بیناستانی است که در

پژوهش :عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران
پژوهشــگران :ســیده فاطمه چاوشــی ،محمود محمودزاده ،صالح قویدل
دوستکوئی

را تشکیل میدهد و بیش از  30هزار بنگاه (بهصورت مجازي یا نیمهمجازي) در کشور فعالیت
دارند .همچنین بیش از  500هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند .بیتردید براي
اینکه آثار تجارت الکترونیکی در تولید ،اشتغال ،حملونقل و آالیندهها بیشتر نمایان شود باید
قالب مدل رگرسیون دادههاي تلفیقی در دوره زمانی  1392تا  1395و در  30استان کشور
انجام شــده است .نتایج نشــان داد حدود  5درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادالت
تجارت الکترونیکی تشکیل میدهد .مهمترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند
از کسبوکارهاي الکترونیکی ،ضریب نفوذ تلفن ثابت ،ضریب نفوذ تلفن همراه و پهناي باند
اینترنت .نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت بهعنوان یکی از مهمترین ابزار
دسترسی به اینترنت ،بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با
افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استانهاي کشور ،میتوان شکاف میان تجارت الکترونیکی در
استانها را کاهش داد .همچنین تعداد کسبوکارهاي الکترونیکی نقش محوري بر گسترش
شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد .در این میان ،ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز
از پیشرانهاي تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشوند.

متوسط ضریب نفوذ این متغیر در کل کشور  350درصد است که نشان میدهد هر فرد بهطور متوسط
 3.5کارت الکترونیکی دارد .این شاخص نشان میدهد تعداد کارتهای الکترونیکی صادره در سطح
کشور به حد اشباع رسیده است ،بنابراین ،نمیتوان اثر آن را بر انتشار تجارت الکترونیکی برآورد کرد.

ژورنال

اندازه شــبکه تجارت الکترونیکی گسترش بیشتري داشته
باشــد .به همین دلیل ،این پرسشهاي کلیدي و پراهمیت
مطرح است که  .1چه عواملی به عنوان عوامل موثر بر انتشار
تجارت الکترونیکی در استانهاي کشور تلقی میشوند؟.2 ،
این عوامل تاثیر مثبت بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند یا
منفی؟ و  .3میزان تاثیرگذاري هر یک از این عوامل بر انتشار
تجارت الکترونیکی چقدر است؟
براي پاســخ به این پرســشها از یک مدل رگرسیونی
دادههاي تلفیقی براي تجزیه و تحلیل رابطه بین  13عامل در
قالب عوامل کالن اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی ،جمعیت و
زیرساختها در  30استان کشور و طی دوره 1395-1392
اســتفاده میشــود .تحقیق حاضر از چند نظر داراي نوآوري است :نخست اینکه بهجاي اتکا به
شاخصهاي تقریبی براي تجارت الکترونیکی از میزان مبادالت الکترونیکی برگرفته از شرکت
شاپرك در وبسایت بانک مرکزي استفاده میشود که خطاهاي برآوردي را به حداقل میرساند
دوم؛ با گردآوري جامع مبانی نظري ،عوامل تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی پس از برآورد و
آزمونهاي آماري آشکار میشوند .سوم اینکه این مقاله براي اولین بار بهصورت بین استانی انجام
شده و بیانگر علل وجود شکاف تجارت الکترونیکی در میان استانهاي کشور است و شواهد آماري
و معتبر در مورد استانهاي کشور ارائه شده است .ارزش برخی محصوالت فناوري براي کاربران به
تعداد کاربران آن محصول بستگی دارد که در اصطالح اقتصاددانان میگویند این کاال داراي اثرات
خارجی شبکه یا داراي اثرات شبکه است .تجارت الکترونیکی بهعنوان یکی از محصوالت فناوري
اطالعات مثال بارزي در این زمینه است که اثرات خارجی شبکه را نشان میدهد .این فناوريها
بهدلیل اثرات قوي شبکهاي بهصورت انفجاري رشد میکنند .نتیجه بازخورد مثبت این است که
هرچه تعداد کاربران بیشتر میشود ،ارزش آن فناوري در میان کاربران افزایش مییابد و پذیرش
آن آسانتر صورت میگیرد و سرانجام به مقدار بحرانی انبوه میرسد و بر بازار مسلط میشود.
بهطور کلی ،پذیرش فناوریهای جدید از یک الگوی Sشــکل با سه مرحله پیروی میکند:
 .1مرحله همواره در دوره معرفی .2 ،افزایش شــدید در دوره برخاستن و  .3سطح اشباع .با این
اوصاف ،پذیرش تجارت الکترونیکی در یک کشور  ،وابسته به مسیر توسعه تجارت الکترونیکی و

مسئله

تعــــداد ارائهکنندگان
خدمــــات تجــــارت
الکترونیکی نقش مهمی
در ارائه زیرســــاختها
مانند فناوري اطالعات
و ارتباطــــات و تبلیغات
صنعتــــی و در نهایت
تو ســــعه تجــــا ر ت
الکترونیکیخواهدداشت

روند انتشار آن است که خود متاثر از چند عامل است .این عوامل میتوانند بهعنوان عوامل موثر
مشترك در میان کشورهاي مختلف در نظر گرفته شوند .برخی از این عوامل تسهیلکننده روند
انتشار هستند درحالیکه برخی دیگر میتوانند بهعنوان موانع بازدارنده عمل کنند .مطالعات نشان
داده است که تمامی این عوامل را میتوان به شرح زیر طبقهبندي کرد :عوامل کالن اقتصادي،
جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی ،قوانین و مقررات ،مالی ،توان شبکه توزیع ،زیرساختهاي فاوا و
ارائهکنندگان خدمات آنالین.
عوامل کالن اقتصادي تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی ،شامل درآمد سرانه و نابرابري
توزیع درآمد هستند .از عوامل جغرافیایی میتوان جمعیت و نسبت شهرنشینی را نام برد .متوسط
سطح سواد ،سطح زبان انگلیسی ،امنیت مکانیسم پرداخت و دسترسی به زیرساختهاي پرداخت
آنالین ازجمله عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند .توسعه
شبکههاي خردهفروشی سنتی قوي بهعنوان توان شبکه توزیع به شمار میرود .سرمایهگذاري در
زیرساختهاي مخابراتی ،دسترسی به رایانههاي شخصی ،تلفن ثابت ،تلفن همراه ،کاربران اینترنت،
زیرساختهاي پست و تحویل کاال و همچنین تعداد ارائهکنندگان خدمات تجارت الکترونیکی
بهعنوان زیرساختهاي فاوا و ارائهکنندگان خدمات آنالین محسوب میشوند .حاکمیت قوانین،
مقرراتزدایی در بازار ارتباطات و افزایش رقابت بهعنوان عوامل قانونی و مقرراتی بوده و همچنین
دسترســی به سرمایه خطرپذیر ،سیاستگذاري و تدوین برنامههاي مالی توسط دولت ازجمله
عوامل مالی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند.
مطالعات تجربی مربوط به هر یک از این عوامل و نحوه تاثیرگذاري آنها بر انتشــار تجارت
الکترونیکی را میتوان بر اســاس موضوع به هفت گروه اصلی تقسیم کرد .گروه اول مطالعاتی
هستند که به بررسی تاثیر عوامل کالن اقتصادي بر توسعه تجارت الکترونیکی تمرکز کردهاند.
گروه دوم به بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی پرداختهاند .مطالعات گروه
سوم ،عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار دادهاند.
گروه چهارم مطالعاتی هستند که به بررسی توان شبکه توزیع پرداختند .مطالعات گروه پنجم در
زمینه تاثیر زیرساختهاي فاوا و ارائهکنندگان خدمات آنالین بر انتشار تجارت الکترونیکی انجام
گرفتهاند .بررسی اثر عوامل قانونی و مقرراتی بر انتشار تجارت الکترونیکی موضوع مطالعات گروه
ششم است .در آخر نیز عوامل مالی از قبیل دسترسی به سرمایه خطرپذیر در مطالعات گروه هفتم
مورد بررسی قرار گرفتهاند.

دستاوردهای تحقیق :اهمیت نفوذ تلفن ثابت و همراه
نتایج حاصل از برآورد با روش اثرات ثابت نشــان میدهد متغیرهاي تولید ناخالص
داخلی ســرانه (درآمد سرانه) و ضریب جینی در ســطح معناداري  95درصد ،معنادار
نیستند؛ به این معنا که تولید ناخالص داخلی سرانه افراد و همچنین نابرابريهاي درآمدي
بر بهکارگیري تجارت الکترونیکی در سطح استان تاثیر ندارد و با افزایش یا کاهش درآمد
میزان به کارگیري تجارت الکترونیکی تحتتاثیر قرار نمیگیرد .از نظر اقتصادي خریدهاي
آنالین یک کاالي کمکشش است و سطح درآمد تاثیر اندکی بر خریدهاي آنالین دارد .با
توجه به دسترسی همگانی و ارزان به اینترنت این یافتهها با شواهد آماري همخوانی دارد.
همچنین «تعداد کارتهاي صادره سرانه» در سطح اطمینان  95درصد معنادار نیست.
متوسط ضریب نفوذ این متغیر در کل کشور  350درصد است که نشان میدهد هر فرد
بهطور متوسط  3.5کارت الکترونیکی دارد .این شاخص نشان میدهد تعداد کارتهای
الکترونیکی صادره در سطح کشور به حد اشباع رسیده است ،بنابراین ،نمیتوان اثر آن
را بر انتشار تجارت الکترونیکی برآورد کرد .سایر متغیرهاي بررسیشده در این مطالعه
مانند تعداد کسبوکارهاي الکترونیکی ،ضریب نفوذ تلفن ثابت ،ضریب نفوذ تلفن همراه و
ضریب نفوذ اینترنت در سطح اطمینان  95درصد اثر مثبت و معناداري بر انتشار تجارت
الکترونیکی دارند .از میان متغیرهاي بررسیشده ،بیشترین تاثیرگذاري را ضریب نفوذ
اینترنت دارد که میتواند بهعنوان موتور محرکه انتشار تجارت الکترونیکی در دستور کار
قرار گیرد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در اســتانهاي کشور میتوان
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شکاف میان تجارت الکترونیکی در استانها را کاهش داد.
دومین متغیر تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی ،تعداد کسبوکارهاي الکترونیکی
اســت ،چراکه تعداد ارائهکنندگان خدمات تجارت الکترونیکــی نقش مهمی در ارائه
زیرســاختها مانند فناوري اطالعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه
تجارت الکترونیکی خواهد داشــت .متغیرهاي ضریب نفــوذ تلفن همراه و همچنین
تلفن ثابت نیز بهترتیب سایر متغیرهاي تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند.
همانطور که گفته شــد ،دسترسی به رایانههاي شخصی و تلفن ثابت و همراه ،عواملی
براي انجام فعالیتهاي الکترونیکی ازجمله تجارت الکترونیکی هستند .براساس یافتههاي
پژوهش ،پیشنهاد میشود قوانین ایجاد فروشگاههاي الکترونیکی تسهیل شود و با توجه
به سپريشــدن بیش از یک دهه از قانون تجارت الکترونیکی ،این قانون بازنگري شود.
پلتفرمهاي تجارت الکترونیکی نقش محوري در توسعه شبکه تجارت الکترونیکی دارد.
بنابراین ،الزم است پلتفرمهاي متناسب با صنایع و کاالها بومیسازي شوند .اعتماد نقش
اساس در توسعه تجارت الکترونیکی دارد ،بنابراین ،ساماندهی فروشگاههاي الکترونیکی،
رتبهبندي آنها و ایجاد اعتماد و اطمینان براي کاربران ،نقش کلیدي در گسترش اندازه
شــبکه تجارت الکترونیکی خواهد داشت .با توجه به اثرگذاري دسترسی به اینترنت از
طریق تلفن همراه و ثابت ،توســعه برنامههاي کاربردي براي گســترش شبکه تجارت
الکترونیکی ضروري به نظر میرسد.

سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از سیاستهای پولی و مالی همواره بهدنبال دستیابی به اهداف
اقتصاد کالن ازجمله ثبات مالی ،رشد اقتصادی و اشتغال هستند .شرط الزم برای دستیابی به این اهداف
استقالل کافی سیاستهای پولی و مالی از یکدیگر و در عین حال ،هماهنگی بین آنهاست.

بدهی دولت و
اقتصاد ایران
حتی شوکهای پولی مفید نیز بر اقتصاد
کشور تاثیر منفی میگذارند

پژوهش:
اثرات اقتصاد کالن بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران
پژوهشگران:
یونس سلمانی ،کاظم یاوری ،حسین اصغرپور ،بهرام سحابی

سیاستگذاران اقتصادی با اســتفاده از سیاستهای پولی و
مالی همواره بهدنبال دســتیابی به اهداف اقتصاد کالن ازجمله
ثبات مالی ،رشــد اقتصادی و اشتغال هســتند .شرط الزم برای
دستیابی به این اهداف استقالل کافی سیاستهای پولی و مالی
از یکدیگر و در عین حال ،هماهنگی بین آنهاست .با وجود این،
در ادبیــات نظری یا در عمل هیچ اجماعی در ارتباط با ســطح
مورد نیاز هماهنگی و استقالل وجود ندارد و این سطح بسته به
شــرایط و ساختار اقتصاد تغییر میکند .عموما این شرط زمانی
بهقدر کفاف ارضا نمیشود که بدهیهای دولت به بانک مرکزی
بهصــورت قابلتوجهی افزایش یابد و بانک مرکزی از اســتقالل
کافی برخوردار نیســت یا در صورت وجود استقالل ،تثبیت نرخ
بهــره مورد تاکید قرار گیرد .در این حالت ،بانک مرکزی و دولت
تحــت یک چارچوب عملکرد هماهنگ قــرار دارند که طی آن،
نیاز مالی دولت با انتشــار پول تامین میشــود .به عبارت بهتر،
با اتخاذ سیاست مالی انبســاطی بر حجم بدهی دولت به بانک
مرکزی افزوده میشــود و بهدلیل تاکید بانک مرکزی بر کنترل
نرخ بهره ،پایــه پولی و نقدینگی افزایش مییابد .این موضوع به
افزایش سطح قیمتها و تورم منجر میشود .این در حالی است
که یکی از اهداف بلندمدت بانکهای مرکزی حفظ و ارتقای ثبات
مالی سیستمهای مالی از طریق کنترل تورم است .در رویارویی با
مسئله تامین مالی دولت از طریق بانک مرکزی ،این هدف نادیده
گرفته میشود .البته بعد از بحران مالی  ،2008-2007تحوالت
مالی و رشد بدهیهای دولتها باعث شده است بانکهای مرکزی
به دولتهای خود در تسویه بدهیها کمک کنند ،هرچند که این
امر به کاهش کنترل مقام پولی بر عرضه پول تفســیر میشود.
البته این کاهش در حدی نیست که اهداف سیاست پولی بهطور
کامل محقق نشود.

در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است.
با افزايش بدهیهای دولت به بانک مرکزی ،سیاست پولی بهصورت درونزا و همجهت با سیاست
مالی اعمال میشود و در نتیجه،کارکرد سیاستهای پولی مختل میشود و از اهداف تعیینشده
برای آن منحرف میشــود .این وضعیت پیامدهای نامطلبوی در فضای اقتصاد کالن میتواند به
دنبال داشــته باشد .یونس سلمانی ،کاظم یاوری ،حسین اصغرپور و بهرام سحابی در این زمینه
پژوهشی انجام دادهاند که با عنوان «اثرات اقتصاد کالن بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران» در
شماره  22فصلنامه «سیاستگذاری اقتصادی» منتشر شده است .این تحقیق به بررسی پیامدهای
اقتصــاد کالن بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران طــی دوره زمانی  1395-1352میپردازد.
یافتههای تجربی نشان میدهد که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت
تقاضای کل بر عرضه کل ،نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت کاالهای غیرقابل تجارت بر قابلتجارت
ندارد اما بهصورت معناداری ،سطح عمومی قیمتها را طی سه سال متوالی افزایش و تولید ناخالص
داخلی را طی دو سال متوالی کاهش میدهد .همچنین در بلندمدت حدود  10.8درصد تغییرات
سطح عمومی قیمتها و حدود  11.25درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی بهازای نیروی کار
شاغل توسط بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داده میشود .این نتایج نشان میدهد حاکمیت
مالی و نظریه مالی سطح قیمتها را در مورد اقتصاد ایران صادق است.

در ادبیات اقتصادی به پیروی سیاستهای پولی از سیاستهای
مالی «حاکمیــت مالی» گفته میشــود .حاکمیت مالی منجر
میشود به این که سیاســتهای پولی حالت انفعالی پیدا کنند
و همجهت با سیاستهای مالی اتخاذ شوند .در این حالت ،مقام
مالی بهصور مستقل با در نظر گرفته درآمد ناشی از حقالضرب،
تراز اصلی را تعیین میکند و ســپس بانــک مرکزی بهصورت
منفعل نرخ رشــد پول را تنظیم میکند .بر مبنای این نرخ رشد
نیز تورم در جامعه تعیین میشــود که همان نظریه مالی تورم
است .همچنین بانک مرکزی باید سطح قیمتها را طوری تعیین
کنــد که دولت در بلندمدت قادر بــه بازپرداخت ارزش حقیقی
بدهیهای خود با استفاده از مازاد بودجههای آتی باشد .برمبنای
قید بودجه میــاندورهای دولت ،ارزش حقیقی بدهیهای دولت
در زمان جاری معادل با ارزش تنزیلشده انتظاری مازادهای آتی
بودجه دولت اســت .تحت برخی فروض ،این امر بهطور ضمنی
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در کشورهای در حال توسعه استفاده از منابع بانک مرکزی برای نیازهای مالی دولت امری متداول است .این امر بهویژه در مورد
کشورهای متکی به صادرات نفت همچون ایران که درآمدهای ارزی نفت توسط بانک مرکزی به پول داخلی تبدیل میشود و در
اختیار دولت قرار میگیرد شکل پیچیدهتری نیز به خود گرفته است.

ژورنال

به همین دلیل،
نهتنهابرخی
بررسیهای
تجربینشان
میدهندحجم
پول در ایران
برمتغیرهای
واقعی اقتصاد
(تولید و اشتغال)
تاثیر معناداری
ندارند ،حتی دیگر
نشان میدهند
شوکهای مثبت
پولی پس از یک
دوره تاثیر منفی
بر رشد تولید
داشته است

داللت بر این دارد که بدهیهای اســمی دولــت در زمان حال
تعیینکننده سطح قیمتهای جاری هستند بنابراین با افزایش
قابلتوجه حجم بدهیهای دولت ،سطح عمومی قیمتها و تورم
نمیتواند توسط بانک مرکزی کنترل شود.
تحت تاثیر حاکمیت مالی ،نظریه مالی تورم و سطح قیمتها
نهتنها حسن شهرت بانک مرکزی خدشهدار میشود بلکه اقتصاد
کالن دچار بیثباتی و نااطمینانی میشود و در نهایت نیز رشد
اقتصادی کاهش مییابد .وقتی نرخ رشد اقتصادی کمتر از نرخ
بهره پرداختی به بدهیهای دولت باشــد ،دولت در بازپرداخت
بدهیهای خود ناتوان خواهد بود .در نتیجه ،دولت مجبور خواهد
بود برای بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده خود به استقراض
دوباره اما به نرخ بهره باالتری روی آورد .بهعبارتی ،تامین کسری
دولــت از «بازی پونزی» تبعیت خواهد کرد .اســتمرار چنین
وضعیتی اقتصاد را میتواند بهســمت یک بحران مالی فراگیر
سوق دهد.
دولت در ایران عمدتا سیاستهای اقتصادی ،تعهدات ارزی و
ریالــی خود را از محل درآمدهای نفتی تامین میکند اما با عدم
کفاف درآمدهای نفتی ،بانک مرکزی بخشی از بار مالی دولت را به
دوش میکشد .بهعنوان شواهد تجربی ،با اتخاذ سیاستهای ارزی
جدید (سال  1381 ،1372و  )1392-1391حجم بدهی دولت
به بانک مرکزی افزایش یافته است ،بازپرداخت بدهیهای خارجی
و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه  1370و همچنین

اجــرای هدفمنــدی یارانهها در
مسئله
با افزايش بدهیهای سال  1389با استقراض از بانک
دولت به بانک مرکزی ،مرکزی صــورت گرفته اســت.
سیا ســت پو لــی همچنین طی دوره زمانی -1381
بهصــورت درو نزا و  1389درآمدهــای نفتــی روند
همجهت با سیاســت افزایشی داشته است بنابراین در
مالی اعمال میشــود این دوره حجــم بدهی دولت به
و در نتیجه،کارکــرد بانک مرکزی کاهش یافته است.
سیاســتهای پولــی نمونه دیگــر کاهش بدهی دولت
مختــل میشــود و از به بانک مرکزی در ســال 1390
اهــداف تعیینشــده بهدلیل باال بودن درآمدهای نفتی
بــرای آن منحــرف در سال  1389و  1390است .در
کل ،بدهی دولت به بانک مرکزی
میشود.
در ایران همواره با اجرای طرحها و
برنامههای فراگیر دولتی (همچون
تعدیل اقتصــادی ،هدفمندی یارانهها) و سیاســتهای ارزی و
حمایتی افزایش پیدا کرده اســت .این شــواهد اهمیت بررسی
پیامدهــای اقتصادی بدهی دولت را به بانــک مرکزی در ایران
نشان میدهد .بر همین اساس ،مطالعه حاضر اثرات اقتصاد کالن
بدهی دولت به بانک مرکزی را در ایران با استفاده از روش علمی
رگرســیون طی دوره زمانی  1395-1352مورد تجزیه و تحلیل
قرار میدهد.

دستاوردهای تحقیق :مغایرت با منحنی فیلیپس
موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی همواره مورد توجه نظریهپردازان و متخصصان
اقتصادی بوده است چرا که با وجود این نوع بدهیها سیاستهای پولی ممکن است
حالت انفعالی پیدا کند و کارکرد خود را نهتنها از دست بدهد بلکه برخالف اهداف
خود عمل کند .در واقع ،با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ،پایه پولی افزایش و
به دنبال آن نیز سیاست انبساطی پولی رخ میدهد .از این رو ،سیاستهای پولی از
اختیار بانک مرکزی خارج میشود و همجهت با سیاست مالی بهصورت درونزا رخ
میدهد .چنین پدیدهای منجر میشود به اینکه مقام پولی قادر نباشد با سیاستهای
پولی به اهداف تعریفشده خود همچون کنترل تورم و انحرافات تولید دست یابد.
بهدلیل اهمیت این مسئله ،مطالعه حاضر شکل گرفته است.
در کشورهای در حال توسعه استفاده از منابع بانک مرکزی برای نیازهای مالی
دولت امری متداول اســت .این امر بهویژه در مورد کشــورهای متکی به صادرات
نفت همچون ایران که درآمدهای ارزی نفت توســط بانک مرکزی به پول داخلی
تبدیل میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد شکل پیچیدهتری نیز به خود گرفته
است .عمده اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران شامل استقراض دولت از
بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه تا سال  ،1379استقراض بابت اجرای
هدفمندی یارانهها در ســال  ،1389کسری حســاب ذخیره تعهدات ارزی بعد از
یکسانســازی نرخ ارز در سال  ،1372مانده حساب حقاالمتیاز خرید ارز در سال
 1381و مابهالتفاوت نرخ خرید ارز مرجع و ارز مبادلهای مربوط به اقالم اساسی و
دارو و همچنین ارز درمانی و دانشــجویی در سالهای  1391و  1392بوده است.
عالوه بر اینها ،افزایش اسناد به تعهد دولت دلیل اصلی افزایش بدهیهای دولت به
بانک مرکزی طی دوره زمانی  1391تا  1395است .البته این افزایش صرفا رویکرد
حسابداری است و منجر به تغییر پایه پولی نمیشود.
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نتایج تحقیق نشان داد که شوک ساختاری به اندازه یک انحراف معیار در بدهی
دولت به بانک مرکزی هرچند منجر به افزایش تقاضای کل نســبت به عرضه کل
میشود اما این افزایش از نظر آماری معنادار نیست .همچنین نرخ ارز حقیقی نیز
تحت تاثیر شوک ساختاری بدهی دولت به بانک مرکزی از نظر آماری تغییر معناداری
را تجربه نمیکند .این امر نشان میدهد افزایش سطح قیمتها و نرخ ارز اسمی بازار
تحت تاثیر افزایش نقدینگی ناشــی از شوک مثبت بدهی دولت به بانک مرکزی
افزایش نزدیک به هم دارند .نسبت قیمت کاالهای غیرقابل تجارت به قابلتجارت
نیز با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شروع به افزایش میکند اما این افزایش
نیز از نظر آماری معنادار نیست .مهمترین اثر شوک ساختاری بدهی دولت به بانک
مرکزی ،افزایش معنادار سطح عمومی قیمتها طی سال دوم و سوم و چهارم بعد از
شوک است .ضمن آنکه در سال اول و دوم بعد از شوک بدهی دولت به بانک مرکزی،
سطح تولید ناخالص داخلی بهازای نیروی کای شاغل بهصورت معناداری کاهش پیدا
میکند .کاهش رشد اقتصادی همزمان با افزایش سطح عمومی قیمتها برخالف
چارچوب منحنی فیلیپس اســت .این منحنی در علماقتصاد نشاندهنده ارتباط
میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است .این منحنی بیان میکند که نرخ باالی اشتغال
بــا نرخ باالی تورم رابطه معکوس دارد ،به این معنا که در کوتاه مدت برای کاهش
نرخ بیکاری میبایست نرخ باالتر تورم را بپذیریم .مغایرت با منحنی فیلپس نشان
میدهد که در اقتصاد ایران نقدینگی تزریقشده به اقتصاد بیشتر جذب فعالیتهای
غیرمولد و سفتهبازانه شده است تا جذب فعالیتهای مورد .به همین دلیل ،نهتنها
برخی بررسیهای تجربی نشان میدهند حجم پول در ایران بر متغیرهای واقعی
اقتصاد (تولید و اشتغال) تاثیر معناداری ندارند ،حتی دیگر نشان میدهند شوکهای
مثبت پولی پس از یک دوره تاثیر منفی بر رشد تولید داشته است.

نتایج تأثیر بلندمدت دینداری بر نابرابری ،اندازه دولت و مالیاتها را به اثبات رساندند؛
بنابراین الزم است با توجه به شرایط دینی کشورمان توجه بیشتری نسبت به مقوله مذهب و
دینداری داشته باشیم و تأثیر آن بر وضعیت کالن مورد توجه قرار گیرد.

تاثیر دینداری بر کاهش نابرابری
زکات نمونه یک فداکاری بسیار مهم مالی است
پژوهش:
تأثیر دینداری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران
پژوهشگران :پروانه کمالی دهکردی ،فرشته عبدالهی،
عبدالخالق غبیشاوی

مرگ برای انسان پایان راه دنیا به شمار میرود .حضرت علی
معتقد اســت که دنیا مزرعه آخرت است .پرونده زندگی انسان
با مرگ بسته میشود؛ ازاین رو ،انسانهایی که در پرونده خود
کارهای نیک دارند ،خود را آمادهتر میبینند .این کارهای نیک
ناشی از اعمال انسان دوستانه و خیرخواهانه که موجب میشود
اضطراب از مرگ کمتر و اعتقاد به حیات مجدد بیشتر شود .در
بیان معصومان ،اطمینان داده شــده است که کارهای نیک از
مرگهای بد جلوگیری میکند .از نظر قرآن ،آنچه انســان را به
حیات طیبه میرساند ،ایمان به خدا و انجام عمل صالح است؛
بر این اساس ،تحمل اضطراب مرگ در کسانی که اعمال نیک
انجام میدهند و آن را حفظ میکنند ،بسیار راحتتر است .روش
مرسوم کاهش فقر و توزیع درآمد در اکثر کشورها بر فعالیتهای
بخش دولتی تمرکز میکند .اما در کشورهای مسلمان ،سیستم
زکات و صدقه و سایر اعمال انساندوستانه بهعنوان ابزاری برای
توزیع ثروت بین نیازمندان است .این روش سیستمهای امنیت
اجتماعی را برای ریشــهکنی فقر بهویژه در دوران سخت ،مانند
رکودهای اقتصادی یاری میکند .اقتصاد اسالمی یک سیستم
کامل و جامع زکات و صدقه را به مسلمانان معرفی میکند که در
آن ،زکات سهم واجب یک مسلمان بر یک فعالیت مشخصشده
و صدقه کمکهای داوطلبانه در راه خداست که برای فقرا و برای
اهداف خیرخواهانه وقف میشود .اسالم بهروشنی بیان میکند
که سهم فقرا و نیازمندان در دارایی ثروتمندان است .وجود نظام

زکات و صدقه در اسالم به این خاطر است که اطمینان حاصل
شود ثروت به صورت منصفانه در جامعه گردش کند و تنها عده
معدودی از افراد از ثروت بهرهمند نباشند.
از سوی دیگر ،یکی از مهمترین اصول اولیه اسالم این است
که همه چیز به خدا تعلق دارد و انســان بهنمایندگی از خدا به
مدیریت ثروت خود میپردازد .زکات از سال دوم پس از هجرت
بر مســلمانان اجباری شد؛ در سایر ادیان الهی نیز همانند دین
اســام بر نقش زکات در زندگی انسانها تأکید شده است .در
کتب و منابع ســایر ادیان نیز بر لزوم پرداخت زکات اشاره شده
است .از آن جمله در کتاب عهد عتیق .در انجیل لوقا نیز اشارتى
مستقیم از حضرت عیسى بر وجود قانون زکات دیده میشود.
مطابق دیــدگاه گروهی از مخالفیــن زکات ،زکات از اموال
میکاهد؛ زیرا در زکات الزم اســت ،فرد غنی بخشــی از اموال

در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشــورهای معتقد دو دیدگاه وجود
دارد .دیدگاه اول معتقد اســت مردم فقط مالیات شرعی را میپردازند و اتکای به
دولت کم و توزیع نابرابر است .در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است ،زیرا نهتنها دولت با
سیاستهای مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعی به فقرا توزیع را متعادل
میکنند .پروانه کمالی دهکردی ،فرشته عبدالهی و عبدالخالق غبیشاوی در اینباره
تحقیقــی انجام دادهاند که حاصلش در مقاله «تأثیر دینداری بر نابرابری درآمد و
اندازه دولت در ایران» در شماره  77فصلنامه «اقتصاد اسالمی» منتشر شده است.
این پژوهش با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی ،اندازه دولت و توزیع درآمد ،متغیر
«اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شــرعی اندازهگیری
میکند و بهعنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیح را بهعنوان

متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادســنجی طی دوره زمانی 1353ـ 1396بررســی
میکند .بر اساس یافتهها ،دینداری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاهمدت و
بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاهمدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر
منفی دارد .دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر
بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد .پیروان اســام بر مخارج دولت و پرداختهای انتقالی
تأثیــری مثبت دارند؛ درحالیکه بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر
منفی دارد ،پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداختهای انتقالی و بار
مالیاتی تأثیر مثبت دارد .در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر
ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان ســایر ادیان با بار مالیاتی مورد
تأیید قرار گرفته است.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد ،مهر 1399

193

یکی از مهمترین اصول اولیه اسالم این است که همهچیز به خدا تعلق دارد و انسان بهنمایندگی از خدا به مدیریت
ثروت خود میپردازد .زکات از سال دوم پس از هجرت بر مسلمانان اجباری شد؛ در سایر ادیان الهی نیز همانند دین
اسالم بر نقش زکات در زندگی انسانها تأکید شده است.

ژورنال

دین جنبهای از
ارزش انسانی
است که چگونگی
رفتار فرد در
جامعه را شکل
میدهد؛ بنابراین
پدیدههای
اجتماعی در
جامعه را میتوان
با دیدن رفتارهای
فردی درک کرد.
فرد مصرفکننده
مقید به دین نیز
بخشی از اقتصاد
است که باید رفتار
آن مورد تجزیه
وتحلیل قرار گیرد

خودش را برای رضای خدا در اختیار فقرا قرار بدهد؛ اما احادیث
و روایات نقلشــده از اهل بیت و پیامبر گرامی اســام درست
برعکس ظن و گمان ما ،نهتنها آن را موجب نقصان اموال در این
دنیا نمیدانند ،بلکه آن را موجب حفظ و رشــد اموال و رزق در
همین دنیا میدانند .ضمن اینکه از اجر معنوی و پاداش اخروی
برخوردار اســت .همانگونه که از آیات و روایات مشخص است،
وضع زکات موجب کاهش داراییها نمیشود و به توسعه و رشد
اقتصادی کشورها کمک میکند .تئوریهای توسعه رابطه رشد
و توزیع درآمد را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میدهند .دیدگاه
اول توزیع درآمد را منجر به رشد میداند و بر اساس آنچه پیشتر
بیان شد ،منطبق با نظریات اسالم است .از سوی دیگر ،در جوامع
غیر اســامی دولتها بهجای اجرای سیاســت مالی زکات از
سیاست اخذ مالیات برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند.
مالیاتها بهعلت اثرگذاری که بر بازده سرمایهگذاریهای انسانی
و فیزیکی دارند ،میتوانند بر تصمیمگیریهای اقتصادی و نهایتاً
بر نرخ رشد ،مؤثر باشند؛ بنابراین با وجود تأثیرات مثبت مالیاتها
بر تولید و ســطح رفاه جامعه ،اثرات منفی نیز میتوانند در پی
داشته باشند؛ زیرا با وضع مالیات ،تولید کاهش مییابد و اندازه
بازار کوچک میشود که دلیل کوچکشــدن بازار ناشی از آن
است که توزیع عادالنه تر درآمد باعث میشود که تقاضا در اقشار
پاییــن جامعه افزایش یابد و با توجه به اینکه تقاضا برای کاال و
خدمات عمومی نیز جزئی از افزایش تقاضا محسوب میشود پس
در کل ،این افزایش تقاضا باعث رونق فعالیتهای اقتصادی در
جامعه و بزرگشدن اندازه دولت میشود .اما مالیاتهای اسالمی
چنیــن بار منفی را ندارند؛ زیرا برخالف مالیاتهای معمول که
متغیر ،غیرمستقیم ،با فشار قانون و با نرخهای باال است و بدین

ســبب آثار منفی بر کارایی بازار
مسئله
د ر کشــو ر ی دارند ،ولی مالیات شــرعی یک
مســلمان مثــل ایران عمل اعتقادی اســت که فرد با
کــه ســازوکارهایی پرداخت آن هم احساس تقرب و
همچــون زکات دارد ،هم مطلوبیت میکند و به خاطر
منابع جمعآوریشده ثابت ،مســتقیم و بــا نرخ کم و
میتواند در بخشهای تناســبی بودن اثر منفی بر رشد
عمومی و کمک به فقرا ندارنــد؛ بنابراین این اختالف اثر
و نیازمنــدان مصرف بین مالیات شرعی و غیرشرعی
ندهنده همسویی
یتواند نشــا 
شود و بار مالیاتی مردم م 
احادیث باشد که بیان میکنند و
کاهش یابد.
تئوری دوم توسعه که بین رشد و
«زکات هرگز از اموال نمیکاهد»
توزیع درآمد رابطه مستقیم وجود دارد.
ذکر این نکته ضروری به نظر میرســد که پرداخت خمس
و زکات در جوامــع اســامی بهمعنای عدم نیــاز به پرداخت
مالیاتهای حکومتی نیســت و بر اساس تشخیص حاکم شرع،
مالیات حکومتی نیز میتواند وضع شود .بنا به سیره پیامبر اکرم
و امیرالمؤمنین ،بهنظر میرسد مخارج حکومت ایشان نیز تابعی
از درآمد حکومت آنها بوده اســت .در زمان حکومت علی(ع)،
علیرغم استفاده از وجوهات شرعی و خراج ،اگر بهواسطه وجود
مخارج اضافی چون جنگ ،این درآمدها کفایت نمیکرد ،امام بر
اموالی چون اســب نیز مالیات وضع میکرد .بر این اساس ،اگر
کسی که مشــمول مالیات بود اما صرفاً خمس و زکات خود را
پرداخــت کرد ،به جهت عدم پرداخت مالیات خود چه از لحاظ
شرعی و چه از لحاظ قانونی بریالذمه نشده است.

دستاوردهای تحقیق :تاثیر دینداری بر نابرابری
آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت ،تأثیر دینداری بر نابرابری
درآمد و اندازه دولت در ایران است .در واقع هدف این مقاله درک ارتباط اعتقادات
دینی با شاخصهای اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی است .در
این راستا ،ما یک مکانیسم نظری جایگزین را ارائه میدهیم که از طریق آن میتوان
تأثیر دقیقتر دینداری بر نابرابری درآمدی و اندازه دولت را مشاهده کرد .همچنین
برخالف مطالعات پیشــین که نقش دین را تنها در تأمین امنیت شخصی و یک
مکانیسم مقابله با مشکالت اجتماعی و اقتصادی در نظر میگیرند ،تمرکز بحث ما بر
نقش دینداری در ایجاد قوانین رفتاری مشخص است که توسط پیروان ادیان دنبال
میشود .برای نمونه برخی اقدامات پرهزینه مانند پرداخت زکات ،یک فداکاری بسیار
مهم مالی است؛ یعنی تسلیم بخشی از داراییها بهخاطر اعتقادات خود که بدون هیچ
زور و فشار و با تمایل افراد صورت میگیرد .در کشوری با چنین سازوکاری ،منابع
جمعآوریشده میتواند در بخشهای عمومی و کمک به فقرا و نیازمندان مصرف
شوند و بار مالیاتی مردم کاهش یابد.
دین جنبهای از ارزش انســانی است که چگونگی رفتار فرد در جامعه را شکل
میدهد؛ بنابراین پدیدههای اجتماعی در جامعه را میتوان با دیدن رفتارهای فردی
درک کرد .فرد مصرفکننده مقید به دین نیز بهعنوان بخشــی از اقتصاد است که
باید رفتار آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد .دین و اقتصاد در دیدگاه اسالمی ،دو
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عنصر متقابل هستند که رفتار انسانی را بهعنوان یک فرد بهتر مطابق با قرآن ،سنت
و حدیث مترقی میســازد .خداوند میگوید که هر انســان یک رهبر یا خلیفه در
جهان است؛ بنابراین عملکرد اقتصاد اسالمی باید مفهومی روشنتر برای فعالیتهای
اقتصادی فراهم آورد که بهنفع جامعه باشد؛ همچنین میتوان عنوان کرد که دین
نقش مهمی را در شکلگیری ارزشها و نگرشهای فردی بهمنظور بهبود اقتصاد ایفا
میکند .در پژوهش حاضر نیز به بررسی تأثیر دین ،اندازه دولت و نابرابری درآمد در
ایران پرداختیم .نتایج تأثیر بلندمدت دینداری بر نابرابری ،اندازه دولت و مالیاتها
را به اثبات رســاندند؛ بنابراین الزم است با توجه به شرایط دینی کشورمان توجه
ن داری داشته باشیم و تأثیر آن بر وضعیت
بیشــتری نسبت به مقوله مذهب و دی 
کالن مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه میتوان پیشنهاد داد جهت توزیع عادالنه
سازمانهای متولی با ارائه خدمات رفاهی به محرومان ،ضمن
درآمد در کشور ،
کاهــش نابرابری به ترویج دین نیز در میان این گروه از افراد جامعه اقدام کنند .از
طرفی دیگر ،رفتار برنامهریزان و سیاستگذاران در ایجاد همگرایی بین آحاد جامعه
و از طرفی مردم و نیروی حاکم میتوانند این ایده را تقویت کند که دولت و متولیان
امور سیاسی با هدف قرب پروردگار عمل میکنند و همکاری در تقویت دولت چه
در پرداخت مالیات یا عملکرد نیروی کار در سطح مطلوب میتواند به رشد اقتصادی
و بهبود وضعیت توزیع درآمد بینجامد.

ایدهها

اقتصاد جهان با چه تئوریهایی اداره میشود؟

راهنمای
علماقتصاد
از الف تا ی

متیو بیشاپ
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